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Pfiipojení na kanalizaãní síÈ
Pro zaji‰tûní pfiipojení v‰ech domÛ

na spla‰kovou kanalizaci v ulicích,

kde vede kanalizaãní fiad, je navrÏen

tento postup:

a) MajitelÛm domÛ, které dosud

nejsou na kanalizaci pfiipojeny,

budou zaslány dopisy s v˘zvou

dostavit se na Mûstsk˘ úfiad

¤evnice, kde jim budou vysvûtleny

podmínky pro pfiipojení.

b) MajitelÛm domÛ, ktefií na v˘zvu

nebudou reagovat, bude (vyjma odÛ-

vodnûn˘ch pfiípadÛ) zasláno ozná-

mení o zahájení správního fiízení ve

vûci uloÏení povinnosti pfiipojit se

na mûstskou kanalizaci; dle v˘sled-

kÛ správního fiízení bude event.

vydáno rozhodnutí o uloÏení povin-

nosti pfiipojit se na mûstskou kanali-

zaci.

Tento postup se vztahuje jak na

majitele rodinn˘ch domÛ, tak na

majitele objektÛ, slouÏících k indivi-

duální rekreaci.

�
Pfiíspûvek na pfiipojení

na kanalizaci
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. 

Z dÛvodu zlep‰ení Ïivotního pro-

stfiedí v oblasti Rada mûsta doporu-

ãuje Zastupitelstvu mûsta schválit

finanãní pfiíspûvek na kanalizaci 

u chat, které budou rekolaudovány

na rodinné domky ve v˘‰i 5.000 Kã.

�
Diskuse o dostavbû

základní ‰koly
K diskusi o dostavbû základní ‰koly

byli pozváni ãlenové Zastupitelstva

mûsta a zástupci sportovních organi-

zací na území mûsta. Jednání se zú-

ãastnili: T. Kramoli‰, Ing. S. Rojík,

PharmDr. P. Vávra, PhDr. Z. Ko‰Èál,

Ing. ·ádková, B. Drvotová, L. Dlou-

h˘, L. Koláfiová a L. Kvasniãka.

PfiipomeÀme, Ïe dÛvodem k zadání

vypracování studie dostavby bylo:

a) zv˘‰it bezpeãnost ÏákÛ 1. stupnû

docházejících do objektu jídelny 

a tûlocviãny 

b) zkrátit ztrátov˘ ãas ÏákÛ pfii pfie-

cházení ze ‰kolní budovy do tûloc-

viãny a zpût

c) soustfiedit Ïáky 1. a 2. stupnû na

jedné adrese a poskytnout ‰kole ze

souãasného pohledu odpovídající

budovu náhradou za zastaralé objek-

ty: areál Revoluãní, ‰kolní jídelna 

a tûlocviãna Sokol. 

Pfiedmûtem diskuse byly dva zásad-

ní body. Zda:

1. postavit budovu ‰koly s tûlocviã-

nou podle stávající dopracované stu-

die

2. postavit ‰kolní budovu s jídelnou,

malou tûlocviãnou (v souladu se

‰kolskou normou) a dále do ‰kolní-

ho areálu zakomponovat samostat-

nou typizovanou sportovní halu.

S autorem studie arch. Starãeviãem

byly projednány i pfiipomínky, které

se t˘kaly napfi. chybûjících kabinetÛ

i jin˘ch prostor potfiebn˘ch pro

v˘uku a vyuÏitelnosti prostoru na

stfie‰e navrhované budovy.

Oba doplnûné projekty budou znovu

prezentovány a projednávány na

Zastupitelstvu mûsta. Vybírat se

bude podle jasnû pojmenovan˘ch

kritérií: potfieby ‰koly, ekonomika
a dotace, sport a sociální para-
metr.

�
Noãní autobus

V minul˘ch t˘dnech byla provedena

kontrola vytíÏenosti obou noãních

autobusov˘ch linek. Bylo zji‰tûno,

Ïe vytíÏení cestujícími do ¤evnic je

nulové. Autobus je vyuÏíván pfieváÏ-

nû z Prahy do âerno‰ic, Dobfiichovic

a minimálnû do LetÛ. Na prodlouÏe-

ní dvou noãních autobusov˘ch linek

do ¤evnic mûsto pfiispívá roãnû

80.000,- Kã. Rada mûsta schválila

zru‰ení obou noãních autobusov˘ch

linek, neboÈ finanãní zátûÏ pro mûsto

je ve velkém nepomûru ke skuteãné-

mu vyuÏívání tohoto dopravního

spoje. Pfii vybran˘ch kulturních

akcích pofiádan˘ch v ¤evnicích lze

zajistit ad hoc autobusov˘ spoj do

Prahy.

�
Nov˘ pfiedseda 

pfiestupkové komise
JUDr. Zdislav Klimt, dlouholet˘

pfiedseda pfiestupkové komise, ozná-

mil ukonãení svého pÛsobení ve

funkci. Na funkci nového pfiedsedy

pfiestupkové komise je navrÏen

JUDr. Karel Prokop, kter˘ má 

v tomto smûru bohaté zku‰enosti. 

V souãasné dobû vede pfiestupkovou

komisi ve V‰enorech a ve Slaném.

Pfiedsedovi pfiestupkové komise

JUDr. Zdislavu Klimtovi bylo vyjá-

dfieno podûkování za jeho nûkolika-

letou ãinnost.

�
Dokonãení Tyr‰ovy ulice

Rada mûsta schválila návrh na

dokonãení Tyr‰ovy ulice v úseku od

kfiiÏovatky s ulicí Máchova k domu

ãp. 818 vypracovan˘ Hospodáfisk˘m

odborem s tím, Ïe pfied vjezdy 

a vstupy do pfiilehl˘ch objektÛ bude

obrubník chodníku sníÏen.

�
Mûstská policie informuje

Mûstská policie bude postihovat

nepovolené parkování na chodníku

mezi parkovi‰tûm pfied farou a kfii-

Ïovatkou PraÏská a Sádecká ulice,

dûtí s uvedením roku narození;

seznam bude obsahovat ãestné pro-

hlá‰ení organizace, Ïe dûti uvedené

na seznamu mají trvalé bydli‰tû 

v ¤evnicích 

4. Organizace se zaváÏe pfiedloÏit

vyúãtování, jak bylo s finanãním

pfiíspûvkem naloÏeno

5. Termín podávání Ïádostí o finanã-

ní pfiíspûvek - do 30. 6. 2005

6. Celková finanãní ãástka urãená 

k rozdûlení mezi jednotlivé organi-

zace jako pfiíspûvek na práci s mlá-

deÏí bude rozdûlena mezi jednotlivé

organizace v pomûru daném poãtem

dûtí - ãlenÛ organizace k celkovému

poãtu dûtí podle v‰ech seznamÛ

organizací ad 3.

kontrolovat nepovolené zábory

vefiejného prostranství a dÛslednû

kontrolovat dodrÏování platn˘ch

obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek.

�
Pfiíspûvky organizacím
pracujících s mládeÏí

Podmínky, za jak˘ch budou v leto‰-

ním roce udûleny finanãní pfiíspûvky

organizacím pracujících s mládeÏí:

1. Organizace pfiedloÏí ãestné pro-

hlá‰ení, Ïe má sídlo v ¤evnicích 

a pracuje s dûtmi, které mají bydli‰-

tû v ¤evnicích

2. Dítû – ãlen organizace dosáhne 

v prÛbûhu roku 2005 maximálnû

vûku 15 let

3. Se Ïádostí bude pfiedloÏen seznam

ZE ZASEDÁNÍ
RADY MĚSTA

ČLENOVÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
SE SEŠLI V PARKHOTELU

Krajská hospodáfiská komora Stfiední âechy (dále „KHK Stâ“) oblastní kan-

celáfi Praha-západ uspofiádala setkání podnikatelÛ, ãlenÛ Prahy-západ.

Setkání se uskuteãnilo 28. 4. 2005 v Parkhotelu PrÛhonice pana Ing. Daniela

Sedláãka, ãlena hospodáfiské komory, a zúãastnili se ho zástupci nûkolika

firem.

Veãer zahájil místopfiedseda KHK Stâ a ãlen pfiedstavenstva Hospodáfiské

komory âR pan Ing. Daniel Havlík, CSc., kter˘ zrekapituloval úspû‰nou

transformaci b˘val˘ch OHK v novû vzniklou Krajskou hospodáfiskou komo-

ru Stfiední âechy a pohovofiil i o souãasném stavu podnikatelského prostfiedí

v âR. Poté promluvil pfiedseda KHK Stâ pan Ing. Zbynûk Lukavec. Ten pfii-

pomnûl hlavní poslání, úspûchy a cíle hospodáfiské komory a její v˘znam pro

firmy podnikající na území âR od mal˘ch ÏivnostníkÛ aÏ po velké podniky.

Po tomto úvodu následovala krátká diskuse, pfii které v‰ichni pfiítomní vyuÏi-

li moÏnosti prezentovat svou firmu ãi pfiedmût svého podnikání.

Na závûr bylo pfiipraveno malé poho‰tûní, u kterého byla ta pravá chvíle

navázat pfiípadné nové obchodní kontakty s ostatními ãleny oblasti Praha-

západ. Pfií‰tí podnikatelské setkání se bude konat na podzim tohoto roku.

Vítûzslav Kaliba, Regionální zástupce

Oblastní kanceláfi Praha-západ, Podskalská 19, 128 25 Praha 2
tel.: 221 982 237, www.hkpz.cz, ohk@hkpz.cz

DO PRODEJE SAMOLEPKY PROTI REKLAMĚ
SE ZAPOJILY I ŘEVNICE

¤evnice se od mûsíce dubna zapoji-

ly do celostátního projektu prodeje

samolepek na po‰tovní schránky 

s nápisem „Prosíme nevhazujte

reklamní materiály“. Do této chvíle

se samolepka prodává ve 118 mûs-

tech po celé âeské republice a od

ãervna minulého roku se prodalo

pfies 8.700 kusÛ.

Samolepku si mÛÏete zakoupit 

v Mûstském kulturním stfiedisku, 

v Mûstské knihovnû a v Galerii No1.

Je urãena pro obãany, kter˘m vadí

nevyÏádaná reklama vhazovaná do

jejich domovní schránky. Zakou-

pením samolepky v cenû 10 Kã pfii-

spûjí lidé nejen ke sníÏení mnoÏství

zbyteãnû vyrobeného a poti‰tûného

papíru, ale i na pûstování a v˘sadbu

pÛvodních druhÛ dfievin v âeské

republice. V̆ sadbu nov˘ch stromkÛ

do krajiny bude zaji‰Èovat nezisková

organizace Spoleãnost pfiátel pfiírody

v rámci programu „Stromy pro na‰e

dûti“.

Novela zákona O regulaci reklamy

ã. 40/1995 Sb. zakazuje ‰ífiení nevy-

Ïádané reklamy, v pfiípadû, Ïe tato

reklama adresáta obtûÏuje. Právû

nalepením zmiÀované samolepky na

domovní schránku dává její majitel

distributorÛm reklamních materiálÛ

vûdût, Ïe si tyto materiály ve své

schránce nepfieje. Poru‰ením tohoto

zákona se zadavatel, zpracovatel ãi

‰ifiitel reklamy vystavuje pokutû ve

v˘‰i aÏ 2.000.000 Kã.

Mûsto ¤evnice vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na Správu poãítaãové sítû MûÚ

¤evnice. Podrobnosti na www.revnice.cz nebo na tel.:

257 720 151 a 603 508 806

ruch5a  17.5.2005  21:15  Stránka 3



Ruch 5/2005 3

Dne 15. 4. 2005 byla úspû‰nû zko-

laudována stavba kanalizace „Pod

Lipami“. Pfiipojovat se tak mohou

nemovitosti v ulicích PraÏské 

(u závor), 28. fiíjna, NádraÏní, Pod

Lipami, Opletalovû, Palackého

námûstí, Berounské, Spojovací, 

V Potoãinû a Na Stránce. Souãasnû

s tímto datem zaãala bûÏet pÛlroãní

lhÛta pro vrácení poloviny pfiipojo-

vacího poplatku. Pfiipomínáme, Ïe

ten bude vrácen v‰em majitelÛm

nemovitostí v uveden˘ch ulicích,

ktefií své domy do ‰esti mûsícÛ pfii-

pojí, své pfiípojky zkolaudují a uza-

vfiou smlouvu o úhradû stoãného 

s provozovatelem kanalizace.

Stavba se mezi tím pfiesunula pfies

ulici Komenského dále k jihu. 

V souãasné dobû probíhá pokládka,

souãasnû s nov˘m vodovodním

potrubím, v ulici Nerudovû. Bûhem

ãtrnácti dnÛ potom pfiijde na fiadu

ulice Husova a na úpln˘ závûr celá

ulice Selecká. Zde se bude rovnûÏ 

s kanalizací pokládat nov˘ vodovod-

ní fiad. Celá stavba bude dokonãena

do konce srpna t. r., kdy mûsto poÏá-

dá o její zkolaudování. Bûhem pod-

zimu budou i zde uvedeny povrchy

komunikací do pÛvodního stavu.

Otazník zatím visí nad definitivní

úpravou povrchu ulice Komen-

ského, v úseku dokonãené v˘stavy

kanalizace. Zde má mûsto v plánu

nahradit v celé ‰ífii souãasnou dlaÏbu

asfaltov˘m povrchem. Na investici

se má spolupodílet jednou polovi-

nou nákladÛ kraj. Ten v‰ak má, po

vysok˘ch nákladech na zimní údrÏ-

bu silnic pfieãerpané prostfiedky 

a omezuje proto náklady na podobné

opravy. Starosta pan Miroslav

Cvanciger osobnû opakovanû inter-

venuje jak na Krajském úfiadu

Stfiedoãeského kraje, tak na Správû 

a údrÏbû silnic. Vûfiíme, Ïe jeho

mimofiádné úsilí, které získání pro-

stfiedkÛ (a to nejen na tuto akci)

vûnuje, bude korunováno úspûchem

a k definitivní úpravû povrchu na

podzim skuteãnû dojde.

Seleckou ulicí celá stavba „Roz‰í-

fiení âOV a stavba kanalizace“,

budovaná za v˘razné podpory

Státního fondu Ïivotního prostfiedí

âR konãí. Na stavbu za 58 mil. Kã

získalo mûsto 60%. dotaci a 20%

pÛjãku. Dvacet procent a rozdíl mezi

pÛvodní 5%. DPH a souãasnou

19%. DPH hradí mûsto ze svého

rozpoãtu. K 31. 5. 2005 konãí zku-

‰ební provoz nové âistírny odpad-

ních vod. Ta prokazuje velmi dobré

v˘sledky a bude zfiejmû bez problé-

mÛ uvedena do trvalého provozu.

Dobré ãistící schopnosti zafiízení

potvrdila i kontrola z âeské inspek-

ce Ïivotního prostfiedí, která zde pro-

bûhla dne 12. 5. 2005.

V zimních mûsících pfiijde doba

závûreãného vyhodnocení a násled-

nû vypofiádání a definitivní pfiiznání

utracené dotace, která má do doby

schválení v˘sledkÛ fondem pouze

zálohov˘ charakter. Bude-li mít

mûsto málo pfiipojen˘ch nemovitostí

hrozí mu, stejnû jako jin˘m obcím,

nebezpeãí v podobû vrácení ãásti

nebo celé dotace. Zájem majitelÛ

nemovitostí o pfiipojení se zatím jeví

velice dobr˘ a vûfiíme, Ïe smûrná

ãísla naplníme. Pfiesto mûsto musí

dbát na maximální vyuÏití této

finanãnû nároãné a pro Ïivotní pro-

stfiedí dÛleÏité stavby a bude proto

vyvíjet tlak na v‰echny, ktefií zatím

moÏnosti pfiipojení nemíní vyuÏít.

S koncem pfiedmûtné stavby na poli

zlep‰ování Ïivotního prostfiedí akti-

vity mûsta nekonãí. V souãasné

dobû máme zpracovánu dokumenta-

ci pro stavební povolení na stavbu

kanalizace pro celé mûsto resp. jeho

neodkanalizované ãásti. Nyní se pfii-

pravují podklady pro územní roz-

hodnutí a následnû pro stavební

povolení. Koncem roku tak budou 

k dispozici materiály pro dal‰í

moÏné Ïádosti o dotace. Kdy a kam

se dal‰í v˘stavba posune bude otáz-

kou pro pfií‰tí rok a léta dal‰í.

KANALIZACE ZA VODOU
V̆ stavba uliãních fiadÛ v lokalitû je

dokonãena, ke konci se blíÏí i stavba

pfiípojek a umisÈování ãerpacích

jímek. Nyní bude probíhat jejich

vystrojování technologickou ãástí. 

V souãasné dobû provádí zhotovitel

protlak pod dráÏním tûlesem a pfii-

pravuje se pfiechod potrubí pfies

most. V ãervnu je zde tfieba poãítat,

z dÛvodu pokládky potrubí, s ome-

zením provozu vozidel. Pro pû‰í

bude prÛchod zachován trvale. 

O prÛbûhu uzávûry lávky budeme

obãany informovat prostfiednictvím

v˘vûsních tabulí na Palackého

námûstí a u kempu.

Tlaková kanalizace bude po protla-

ku dráÏním tûlesem pokraãovat po

pozemku âD na Palackého námûstí.

Zde se napojí jiÏ pfiipravenou pfiípoj-

kou na gravitaãní fiad, vedoucí ulice-

mi Pod Lipami, 28. fiíjna a V Luhu

dále na âOV.

Celá stavba kanalizace Za vodou má

b˘t dokonãena v záfií t. r., kdy dojde

ke kolaudaci. Po té bude moÏné

v‰echny pfiedmûtné nemovitosti pfii-

pojit a zru‰it tak souãasné Ïumpy 

a septiky, jejichÏ kvalita je mnohdy

zoufalá. 

Do konce roku potom dojde k vypo-

fiádání dotace dle smlouvy s posky-

tovatelem 80.% dotace Minister-

stvem zemûdûlství âR. Z celkov˘ch

nákladÛ 10,5 mil Kã. hradí mûsto

20% ze svého rozpoãtu.

VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Obnova a zabezpečení vodních zdrojů
Pod tímto zfiejmû nic nefiíkajícím

názvem se skr˘vají zásadní úpravy

mûstského vodovodu, které mají

napomoci lep‰ímu zásobování vo-

dou, a to i v pfiípadû zv˘‰ení hladiny

Berounky, ale téÏ nezanedbateln˘m

zlep‰ením kvality vody. 

Novû budovaná úpravna, jeÏ se zaãí-

ná r˘sovat u Letovského mostu.

Dokonãena byla základová deska a

nyní se betonují obvodové zdi, které

budou slouÏit jako stûny nádrÏí pro

vodu surovou, upravenou, ale i pro

vodu na praní filtrÛ. Ty odlouãí man-

gan a Ïelezo, zpÛsobující v souãas-

nosti obãasné ãerné zbarvení vody.

V prameni‰ti v Berounky budou

v‰echny vrty a studny zv˘‰eny nad

terén (pokraãování na str. 4)
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(pokraãování ze str. 3) a to aÏ nad

úroveÀ hladiny Berounky z r. 2002.

Stejnû tak bude pfiesunuta v‰echna

elektroinstalace nad tuto limitní

mez.

Nov˘ vodojem Na V̆ ‰inû, kter˘ je

jiÏ ve stadiu napou‰tûní pro vodní

zkou‰ku tûsnosti, zv˘‰í souãasnou

akumulaãní schopnost z 300. m3 na

1.300 m3 vody. Po vyhodnocení

zkou‰ky bude vodojem dokonãen. 

V ãervenci by jiÏ mûl b˘t pfiipraven

k provozu. V pfiípadû v˘padku prou-

du ãi poruchy ãerpadel, ale i ve

‰piãce, kdy se odebírá více vody,

neÏli se ãerpá, bude v zásobû pod-

statnû vût‰í mnoÏství vody neÏli

dosud a nemûla by se tak objevovat

tak ãastá pfieru‰ení dodávky vody

jako doposud.

Obnova a znovuzafiazení vodního

zdroje Kejná do systému zv˘‰í

kapacitu vodních zdrojÛ o 2 aÏ 4 l/s.

Voda bude dopravována za pomoci

gravitace z Kejné Na V̆ ‰inu. Zde

bude v dal‰í úpravnû zbavována

nadlimitních prvkÛ, zvlá‰tû manga-

nu a Ïeleza. Úpravna roste vedle

vodojemu, na místû b˘valé hydro-

forní stanice druhého tlakového

pásma. 

Pro dopravu neupravené vody 

z Kejné do úpravny Na V̆ ‰inû se

staví nov˘ v˘tlaãn˘ fiad. Pokládka

potrubí probíhá nyní v ulici Tyr‰ovû

a bude postupovat do Revoluãní,

Sochorovy, Mafiákovy a lesem do

prostoru vodojemu. Souãasnû s tím

probíhá v Sochorovû ulici pokládka

nového zásobovacího fiadu, na kter˘

budou postupnû pfiepojeny v‰echny

pfiilehlé nemovitosti. V úseku

Tyr‰ova x Pod Strání aÏ Revoluãní x

Sochorova bude navíc provedena

pfieloÏka ãásti tzv. nového v˘tlaãné-

ho fiadu z prameni‰tû Berounka do

vodojemu V˘‰ina. Z konce Ma-

fiákovy ulice do vodojemu bude pro-

vedena pfieloÏka tzv. starého v˘tlaã-

ného fiadu z prameni‰tû Berounka

do vodojemu V̆ ‰ina.

Celá stavba, provádûná za 80%

dotace Ministerstva zemûdûlství,

bude dokonãena v listopadu 

t. r. Z celkov˘ch nákladÛ 35 mil.Kã

hradí mûsto 20% ze svého rozpoãtu.

Zlep‰ení obsluÏnosti podnikatelské

zóny Cihelna

Za tímto názvem se skr˘vá rekon-

strukce ulic V Záti‰í (od TS k Ma-

sarykovû), Masarykovy (od V Záti‰í

k Baarovû), Baarovy (od Masa-

rykovy k Nezabudické) a Nezabu-

dické (od Baarovy ke Komenské-

ho). V celé trase bude provedena

pokládka spla‰kové kanalizace,

nov˘ch vodovodních fiadÛ, v nûkte-

r˘ch ãástech potom i de‰Èové kana-

lizace. Kromû ulice Nezabudické,

kde bude pouze opravena souãasná

vozovka, bude souãástí stavby polo-

Ïení nového asfaltového koberce 

s nov˘mi obrubníky a opravami

chodníkÛ. 

Náklady na stavbu ãiní 30 mil.Kã.

Mûstu se podafiilo zajistit 75%.

dotaci z programu PHARE od

Evropské unie. Zbyl˘ch 20% 

a polovinu DPH hradí mûsto ze

svého rozpoãtu. V souãasné dobû

probíhá pfiípravn˘ a schvalovací

proces zadávací dokumentace pro

v˘bûr zhotovitele díla. Vlastní stav-

ba by mûla b˘t zahájena v srpnu 

t. r. a dokonãena do srpna 2006. Pro

majitele nemovitostí z okolí trasy to

bude znamenat provést pfiípravy 

a následné pfiipojení na kanalizaci,

ale v mnoh˘ch pfiípadech i v˘mûnu

nevyhovujících vodovodních pfiípo-

jek za nové. Podrobnosti naleznou 

v dopisech, které jim budou z Mû-

stského úfiadu zaslány. 

Stavba pomÛÏe nejen podnikatelské

zónû a lidem z okolí pfiíjezdové

trasy. Stane se pátefií pro dal‰í stav-

by spla‰kové kanalizace v ulici

Mní‰ecké a okolí, které by na ni

mûly v budoucnu navazovat. Pok-

ládka nového vodovodního fiadu

definitivnû vyfie‰í vleklé problémy 

s nedostateãn˘m tlakem a spolu 

s budovan˘m nov˘m vodojemem

Na V̆ ‰inû pfiispûje i omezení pfieru-

‰ování dodávek vody. S.H.

V pátek 13. 5. se v prostorách
restaurace supermarketu ESO 

v Letech konal spoleãensko-
informaãní veãer relaxaãního 

studia Andromeda.
Bohat˘ program, jehoÏ souãástí

byla napfi. módní pfiehlídka, 
ukázka Hip Hopu v provedení 

mistrinû âR, ãi vystoupení 
Vûry Martinové, 

moderoval Zbynûk Merunka.
Zuzana Koláfiová seznámila
v‰echny pfiítomné s aktuální

nabídkou studia a jeho plány
pro nejbliÏ‰í budoucnost. 

Pfii závûreãném rautu se v‰ichni
skvûle bavili.

foto Felix Hrkal
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RENOVACE
STYLOVÉHO

NÁBYTKU
JAN VONDRÁK

Renovuji nábytek i velmi po‰kozen˘, jak 
z tvrdého, tak i mûkkého dfieva. Postupy
lze konzultovat. Cenu dohaduji pfiedem.

Dopravu mohu zajistit.

PraÏská 55, ¤evnice

Tel.: 603 701 195

E-mail: renab.vondrak@seznam.cz

Cestovní agentura ADRIA SUN - Lucie ·arounová Vám
nabízí kvalitní a pûkné ubytování v Chorvatsku 
v oblasti Omi‰ské a Makarské riviéry. Ráda Vás nezávaznû
seznámím s na‰imi peãlivû zvolen˘mi lokalitami i pfiízniv˘mi
cenami. Na‰í nejvût‰í pfiedností je nejen vlídn˘ pfiístup, ale 
i platba aÏ v místû pobytu. (U nás si termín zarezervujete
pouze zálohou).

Neváhejte se na mû obrátit, mÛÏeme se setkat buì 
v ¤evnicích, Na V˘‰inû 968 (po domluvû na tel. ã. 608 552
779) nebo na Zbraslavi, Eli‰ky Pfiemyslovny 260.

Tel. ã. 257 922 779 od 10,00 do 17,00 hod.
Léto se blíÏí , mofie a slunce léãí!

ALETA V·ENORY
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 

SPORTKA - LOSY
TABÁKOVÉ ZBOÎÍ So - 8.00 - 12.00 

SPORTKA - LOSY

K. Ma‰ity 244
V·ENORY

tel. 25771 2370, 602 256509

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

OTEVÍRACÍ DOBA Po - Pá 9 - 19 , So 9 - 16
TEL: 25 77 11 567, 731 17 99 64

NOVù OTEV¤ENO!

Kadefinick˘ salon „Efect“
5. Kvûtna 912, vedle hasiãárny, Dobfiichovice

� ve‰keré kadefinické sluÏby
� dámské, pánské, dûtské
� spoleãenské i svatební úãesy
� klasické i módní melírování (barevné melíry)
� módní trvalé
� modeláÏ nehtÛ gelem pod UV lampou jen 390,-
� zdobení nehtÛ rÛzn˘mi zpÛsoby
� manikúra
� prodej profesionální kosmetiky
� poradenství
� pfiíjemné prostfiedí
� ceny, které pfiekvapí
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Na staré kolorované fievnické

pohlednici, odeslané 22. 7. 1904 

z ¤evnic do Prahy, je zobrazena

dne‰ní NádraÏní ulice, která spojuje

ulici PraÏskou s prostorem pfied

nádraÏní budovou.

Na pohlednici je v pozadí budova

nádraÏí (postavená v roce 1896) 

a dva nízké domy po levé stranû

ulice. DÛm vlevo vpfiedu má ãp.

178. Postavili jej manÏelé Krato-

chvílovi v roce 1900. Pamûtníci si

pfiipomenou, Ïe v domû mûl kdysi

Řevnice na starých pohlednicích 17BESEDA
NAD KRONIKAMI

Dubnová beseda nad kronikami se

vydafiila. Pfiedná‰ka Dr. Karla

Sklenáfie o nejstar‰ích doloÏen˘ch

památkách osídlení na‰eho území

byla zajímavá a pfies svoji odbornost

pfiístupná i laikÛm. Dozvûdûli jsme

se, Ïe nálezy uãinûné v katastru

na‰eho mûsta se fiadí mezi ãtyfii nej-

v˘znamnûj‰í svého druhu v âe-

chách. Úãastníci dokonce mohli

vejít v pfiím˘ fyzick˘ kontakt 

s úlomky vzácného pazourku 

a podrÏet tak chvilku vzdálenou his-

torii lidstva ve sv˘ch dlaních.

Na závûr své pfiedná‰ky pfiedal 

Dr. Sklenáfi dar Mûstské knihovnû -

Encyklopedii pravûku v âechách, na

Moravû a ve Slezsku, na které spo-

lupracoval. Obsahuje samozfiejmû 

i heslo ¤evnice.

V ãásti besedy vûnované kronikám

se ukázalo, Ïe kronika fievnického

Sokola má jisté mezery, stejnû jako

chybí nûkteré archivní materiály.

Sokol tedy tímto Ïádá kaÏdého, kdo

má doma nûjaké sokolské dokumen-

ty, aby je laskavû vûnoval nebo ales-

poÀ zapÛjãil ke zpracování. Takové

materiály lze pfiedat proti potvrzení

v Mûstském kulturním stfiedisku.

BRDSK¯ H¤EBEN
Z POHLEDU KRTKA

I tak by se dala charakterizovat

v˘stava, která je nyní k vidûní 

v b˘valém klá‰tefie na Skalce. KdyÏ

pÛjdete na procházku, zajdûte si

tam, i pivo - limo - kávu mají hned 

u vchodu. 

A v místnosti, kde veãefiívali kdysi

mni‰i, je mnoho pozoruhodností ze

skaleckého podzemí, kdy se v nûm

tûÏila Ïelezná ruda. Nejen mapa roz-

sáhl˘ch podzemních prostor a ãetné

názorné fotografie z minulosti i sou-

ãasnosti, ale také mnoho havífisk˘ch

nástrojÛ a pomÛcek.Tfieba i havífisk˘

záchod vãetnû pÛsobivého obsahu... 

Organizátofii v˘stavy mají v plánu

ãasem vytvofiit pod Skalkou hornic-

k˘ skanzen s moÏností vstupu do

b˘valého dolu. Zárodek jejich plánu

stojí za to shlédnout, náv‰tûva je

moÏná aÏ do 29. kvûtna. Pro ‰kolní

v˘let je otevfieno i ve v‰ední dny, po

dohodû na telefonu 723 931 219. 

Krásn˘m jarním lesem na krásnou

v˘stavu - nenechte si ujít! ob

11. ãervna Vlastivûdn˘ v˘let Dobfií‰ a okolí

do 15. 6. V̆ stava Jifiího Salaby Galerie No1

od 17. 6. V̆ stava âestmíra Su‰ky Galerie No1

18. ãervna 9 - 14 Ko‰íkáfisk˘ trh Námûstí, Malé Vinohradské divadlo

18. ãervna 16:00 Rockov˘ slunovrat Lesní divadlo

19. ãervna 14:00 Notiãky Lesní divadlo

KULTURNÍ PŘEHLED - červen 2005

drogerii pan Stanislav Sotz a pozdû-

ji zde byla fiadu let mlékárna.

Domek pfied nádraÏím má ãp. 213 

a je v místech dne‰ní budovy poli-

cie. Byl postaven kolem roku 1903 

a v prÛbûhu 20. století nûkolikrát

stavebnû upravován aÏ do dne‰ní

podoby.

Na pfiedkládané pohlednici lze pozo-

rovat dvû zajímavosti: 1/ na pravé

stranû ulice nejsou vidût Ïádné

budovy ani ploty, 2/ cesta k nádraÏí

nebyla rovná a vytváfiela mezi domy

ãp. 178 a 213 „dolík“. Za de‰tivého

poãasí se na ní drÏela voda. Proto 

v roce 1905 tehdej‰í c. a k. rakouská

Ïeleznice se souhlasem fievnické

radnice ve snaze zlep‰it pfiístup 

k nádraÏní budovû navezla drahou

do ¤evnic materiál a nav˘‰ila - dle

záznamÛ - cestu k nádraÏí o 80 cm.

Cesta byla zpevnûna a byl zhotoven

i chodník. Od té doby byla cesta 

k nádraÏí pfiejmenována na NádraÏní

ulici.

Kö

Tak se jmenoval vzpomínkov˘

veãer, kter˘ se konal nedávno v fiev-

nickém COMMON GROUNDS. 

A byly tam ke sly‰ení opravdu skvû-

lé swingové melodie Glenna Milera

i jin˘ch americk˘ch autorÛ. 

A na stolech dobroty pfiipravené

paní Elain, zejména její pozoruhod-

ná ‰penátová pomazánka. 

A hosté vzpomínali, jak to tenkrát,

pfied 60 lety, bylo. 

Veãer bájeãné muziky, bájeãného

jídla i bájeãn˘ch vzpomínek, jenom

dojem byl z nûho ponûkud chmurn˘: 

Scházeli tam mladí... 

Je to pro nû uÏ dávná historie a dnes

uÏ se hraje jiná muzika. Îádn˘ 

z tûch pamûtníkÛ a muzikantÛ

nemÛÏe konkurovat souãasn˘m

‰lágrÛm a superstárkám. 

Vlastnû je to takov˘ Ïivota bûh:

KdyÏ tûm dne‰ním ..sátníkÛm ten-

krát pou‰tûli hudbu z dob konce

první svûtové války a vykládali teh-

dej‰í pamûtníci, také asi mûli jiné

zájmy. - A za pár let se nestaãili

divit, Ïe je válka nová. 

Pfiejme si jenom, aby ti dne‰ní ...cát-

níci nebyli po letech pamûtníky zase

nûjaké jiné války. 

A o ãem Ïe si potom budou ve stáfií

asi tak vykládat ? 

MoÏná o tom, jak v ¤evnicích pot-

kali ãesky mluvící Indiánku, pra-

vnuãku proslulého náãelníka kmene

Pocahontas z Virginie! Chcete b˘t 

u toho také ? 

TakÏe je‰tû pozvánka na besedu 

o americk˘ch Indiánech: 

COMMON GROUNDS 

ÎiÏkova 257, ¤evnice 

v sobotu, 28.kvûtna v 19 hodin 

Ochutnejte také vy tu znamenitou

pomazánku !!!

AMERICKÁ HUDBA Z KONCE VÁLKY
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Chtûl bych struãnû pfiipomenout

v˘voj pouÏívání a platnosti po‰tov-

ních známek na na‰em území krátce

po osvobození na‰ich zemí v kvûtnu

1945. Jako v kaÏdém období v˘-

znamn˘ch dûjinn˘ch zmûn lze i v této

dobû zaznamenat nûkteré zvlá‰tnosti

i na poli po‰tovním.

Pfii postupném osvobozování âSR 

v letech 1944 a 1945 byla situace -

pokud jde o platnost po‰tovních zná-

mek na na‰em území - dosti sloÏitá.

Slovensko bylo osvobozeno jako

první postupnû od v˘chodu na západ.

Na jeho území zaãaly platit první

v˘platní známky tzv. Ko‰ického

vydání (26. bfiezna 1945). Po osvobo-

zení Bratislavy bylo vydáno dne 30.

dubna tzv. Bratislavské vydání ães-

koslovensk˘ch známek.V ãesk˘ch

zemích -osvobozen˘ch pozdûji - pla-

tily po‰tovní známky Protektorátu

âechy a Morava aÏ do 16. kvûtna.

Proto mÛÏeme najít i po skonãení

války po‰tovní celistvosti (dopisy,

pohledy, koresp. lístky), na nichÏ

jsou protektorátní známky s podobiz-

nou Hitlera ãasto opatfieny lokálními

pfietisky „Po‰ta âSR“. Aã neoficiální,

byly po‰tou tolerovány (obr. ã. 1 a 2).

Po skonãení platnosti protektorátních

známek bylo aÏ do vydání nov˘ch

ãeskoslovensk˘ch vybíráno po‰tou

v˘platné v hotovosti. V̆ ‰e v˘platné-

ho (napfi. 4,20 Kã za doporuãen˘

dopis) byla vyznaãována písemnû

nebo razítkem na dopise (obr. ã. 3 

a 4). 

Zajímav˘m dokladem je dopisní

obálka ze 17. 5. 1945 (obr. ã. 5), kdy

byla pouÏita protektorátní známka jiÏ

jeden den po skonãení své platnosti, 

a proto byl dopis zatíÏen pokutov˘m

doplatn˘m 1,20 Kã. Od 23. kvûtna

1945 bylo zahájeno postupné vydá-

vání nov˘ch známek s lipovou rato-

lestí. První vydanou známkou byla

modrá známka v hodnotû 60 haléfiÛ

(viz dopis z 28. 5. - obr. ã. 6). Je tfieba

vysvûtlit, Ïe distribuce nov˘ch zná-

mek na v‰echny po‰tovní úfiady byla

KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY Z POHLEDU ČESKOSLOVENSKÉ POŠTY

postupná a pomalá, takÏe lze nalézt

vyplacené a po‰tou dodané dopisy

bez po‰tovních známek i v pozdûj‰í

dobû. Takové situace se vyskytovaly

zejména na po‰tách v pohraniãních

oblastech. Zde nacházíme zajímavé

celistvosti beze známek i daleko

pozdûji (obr. ã. 7).

Stejnû jako v jin˘ch sférách na‰eho

tehdej‰ího Ïivota trvalo i po‰tû urãi-

tou dobu, neÏ do‰lo ke generální

distribuci nov˘ch známek a ke sjed-

nocení v‰ech po‰tovních razítek.

Proto pokládám toto období za zají-

mavé a pozoruhodné i z po‰tovního

hlediska, a proto na nû tímto ãlánkem

upozorÀuji. Kö

1

2

5

6

3

4

7
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Zajímavá jeskynû
KdyÏ jsem se ráno probudil, bylo

mírnû zataÏeno. Ten den jsme mûli

jet na v˘let a já se hodnû tû‰il. Se‰li

jsme se na nádraÏí a odjeli do

Srbska. Tam nám paní uãitelka uká-

zala trasu na mapû. Vydali jsme se

po Ïluté znaãce lesní cestiãkou

podél potÛãku. Cesta do kopce nás

pfiivedla k hrázi z mechu, po které

stékala voda. Pro‰li jsme i kolem

vyhofielé hospody, pár dûtí nahlédlo

dovnitfi. Já taky, chybûla tam podla-

ha. Pak jsme ‰li po modré znaãce aÏ

do vesnice ke kapliãce s pramínkem

vody. Ochutnal jsem vodu a byla

moc dobrá. Vy‰li jsme do kopce 

a po strmé cestiãce jsme slezli dolÛ

k jeskyni. V jeskyni to bylo nádher-

né. Vzadu byla dírka, do které moc

dûtí nechtûlo. Já tam byl ale mnoho-

krát. Na‰li jsme i skulinku, do které

kdyÏ se posvítilo, byl vidût netop˘r.

Na stropû jsme vidûli otisk tlapy,

která vypadala jako od malého

dinosaura. Zaãátek stropu jeskynû

pfiipomínal Ïebra obrovského dino-

saura. Na nádrÏí jsme se vrátili stej-

nou cestou, která nám docela rychle

utekla. V̆ let se mi moc líbil.

Bertík Soukup 2. B

I letos skupina nad‰encÛ (tak si sami fiíkají) pfiipravila ¤evnicím ohromnou podívanou na

planoucí hranici v oãekávan˘ den pálení ãarodûjnic. Hranice mûfiila nûco pfies 10 metrÛ, ale

pfií‰tí rok se pr˘ na‰i nad‰enci opût pokusí zlomit ãesk˘ rekord. Tak se máme na co tû‰it!ČARODEJNICE 2005

A
ne

ta
 â

ás
tk

ov
á 

2.
 B

foto Pavel Jílek
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ROCKOV¯ SLUNOVRAT
ORKUS, MURPHY BAND, PUMPA, DELIQENT, PARADEMARCHE,
KANUM a pûveck˘ sbor CHORUS ANGELUS 
Pfiedprodej vstupenek Kulturní stfiedisko ¤evnice, Veronika Stará, 2 5772 0179, 2 5772 0923

Zaãátek v 16.00, vstupné 160 Kã, v pfiedprodeji 140 Kã
Lesní divadlo ¤evnice, sobota 18. 6. 2005
Speciálnû pro festival uvafií pivo soukrom˘ pivovar Richter.      Partnefii festivalu :

Klobásy vyrobí mistr svûta ve v˘robû klobás Laszlo Mokos

Bublináfi udûlá obfií m˘dlové bubliny. Festival je pofiádán

pod zá‰titou starosty mûsta ¤evnice Miroslava Cvancigera. 

Tuchlovice, ¤evnice - A je tu kvûten

- mûsíc pln˘ staroãesk˘ch májov˘ch

oslav, folklorních festivalÛ a setkání.

Tedy mûsíc, v nûmÏ mají muzikanti

z Notiãek doslova nabit˘ program. 

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe zaãátkem

kvûtna se Notiãky úãastní jednoho 

z nejvût‰ích stfiedoãesk˘ch festivalÛ

-„Tuchlovické pouti“. A jinak tomu

nebylo ani letos. Organizátofii festi-

valu nás opût nepfiekvapili - také

letos bylo v‰e bezvadnû pfiipraveno

a o nás v˘bornû postaráno. Jen kvût-

nové poãasí nás zaskoãilo, a tak

jsme opût museli vytáhnout koÏí‰ky

a ‰ály, abychom v tom chladném 

a vûtrném poãasí nezmrzli. 

Své premiérové vystoupení si na

tomto velkém festivalu úspû‰nû

odbyla Malá Muzika v ãele s pri-

má‰kou Milenkou Koláfiovou. Malí

muzikanti spoleãnû s tanãícími

Mal˘mi Notiãkami patfiili jedno-

znaãnû k nejmlad‰ím úãastníkÛm

Tuchlovické pouti a za své vystou-

pení sklidili velk˘ aplaus.

Velké Notiãky v záplavû folklorních

souborÛ ze Stfiedních âech a Prahy

rozhodnû nezanikly, nejvíce v‰ak

publikum okouzlilo vystoupení

chlapcÛ, ktefií zahráli na dfievûné

hrábû.

Tuchlovická pouÈ na‰e kvûtnová

vystoupení odstartovala. Nyní nás

ãekají mj. Staroãeské máje 

v âerno‰icích (21. 5.) a tradiãnû také

v Zadní Tfiebani (28. 5.), kde se

Notiãky pfiedstaví se zbrusu nov˘m

pásmem „Cibulov˘ jarmark“. 

SLAVNOSTNÍ K¤EST CD
¤evnice - Dûtská lidová muzika

Notiãky z ¤evnic se právû v tûchto

dnech chystá pokfitít a tím také slav-

nostnû uvést do hudebního svûta

svoji jiÏ tfietí dlouhohrající desku. 

Kompaktní disk, natoãen˘ v nahrá-

vacím studiu slavného flétnisty

Jifiího Stivína, nese název „V‰echno

je to boÏí dárek“ a je pln˘ lidové

muziky Stfiedních a Západních

âech, ale téÏ Chodska, z jehoÏ pra-

menÛ Notiãky velmi ãasto a rády

ãerpají. Hudební reÏie se stejnû jako

u pfiedchozích CD ujal Jindfiich

Koláfi, mistrem zvuku byl opût

Stanislav S˘kora.

Kromû nûkolika písní, které dnes do

repertoáru Notiãek neodmyslitelnû

patfií, jako napfi. ¤evnick˘ panenky,

Místohajduch ãi Pod dubem, je

velká ãást nového CD tvofiena zbru-

su nov˘mi skladbami, jejichÏ úprav

se ujali Josef Fiala, Jan Matou‰ek 

a Miroslav ·imandl. Jako bonus

mladí muzikanti na desku pfiidali

píseÀ Kdyby byl Bavorov, ve které

se vyjímá bravurní flétnové sólo

právû Jifiího Stivína.

V‰echno je to boÏí dárek je zatím

vrcholem práce souboru za necel˘ch

osm let jeho existence, písnû i jejich

podání jsou vyzrálé stejnû jako

pomalu, ale jistû, dospívají i zaklá-

dající ãlenové muziky. 

Slavnostní kfiest CD probûhne 
v rámci speciálního koncertu No-
tiãek v nedûli 19. 6. 2005 ve 14.30
hodin v Lesním divadle v ¤ev-
nicích. Do hudebního svûta
V‰echno je to boÏí dárek uvedou
kmotfii Ondfiej Hejma a Stanislav
S˘kora.

Pavla Petrová

VLASTIVùDN¯ V¯LET

V sobotu 11. 6. se uskuteãní dal‰í

vlastivûdn˘ v˘let, tentokrát do

Dobfií‰e a jejího okolí. V Dobfií‰i

nav‰tívíme Zámek a jeho park, pro-

hlédneme si památník Karla âapka

na StrÏi (i ãást expozice vûnovanou

Ferdinandu Peroutkovi), v Novém

Knínû nav‰tívíme muzeum a kostely

sv. Franti‰ka Serafínského a sv.

Mikulá‰e. V Mní‰ku pod Brdy se

pokusíme zorganizovat prohlídku

Zámku, kter˘ je v souãasné dobû

vefiejnosti pfiístupn˘ jen v˘jimeãnû..

Pfiihlá‰ky se pfiijímají v kulturním

stfiedisku, v knihovnû a v Galerii

No1.

·EMÍKÒV MEMORIÁL

JiÏ 4. roãník spanilé spoleãenské

jízdy na velocipédech v‰eho druhu

se koná v nedûli 28. kvûtna. Start je

v 10 hodin na Vy‰ehradû a dále

memoriál pokraãuje na trase ¤ev-

nice, Neumûtely, Hofiovice. Koná se

pod zá‰titou senátora Jifiího Ober-

falzera a starostÛ ¤evnic, Neumûtel

a Hofiovic.

Pfiipojit se mÛÏete i v ¤evnicích, kde

jsou první úãastníci oãekáváni po

jedenácté hodinû.

Na v˘znamn˘ch zastávkách na trase

podá odborn˘ vlastivûdn˘ v˘klad

docent Václav Merhaut.

V. S.

V KVĚTNU MAJÍ NOTIČKY
NAPILNO 

8. kvûtna se v podveãer konal 
v amfiteátru v Havlíãkov˘ch

sadech koncert na poãest slavného
v˘roãí. Vystoupil soubor

Ludus Musicus pod vedením
Franti‰ka Bûhounka.

foto H. Rytífiová
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nérské dvojice Calda Veselá odehrá-

li svojí premiérovou sezónu v kraji 

a podafiilo se jim se dostat na

6.místo, coÏ je velice úspû‰né.

Mlad‰í miniÏákynû - letos je‰tû

nehrály, momentálnû vítûznû pro-

cházejí pfiípravn˘mi pfiáteláky a tur-

naji, aby na svÛj vstup do soutûÏe 

v záfií byly dobfie pfiipraveny. 

V‰em hráãkám a hráãÛm dûkujeme

a zejména v mládeÏnické kategorii

gratulujeme k dosaÏen˘m úspû-

chÛm. Podûkování patfií i v‰em tre-

nérÛm, ktefií svÛj voln˘ ãas a  ener-

gii zcela zdarma vûnují va‰im

dûtem.

Co dál? Budoucí dorostenky ãeká

nároãná kvalifikace, jejich sezóna

tedy vyvrcholení teprve bude mít.

Proto je je‰tû ãeká tvrdá pfiíprava.

MiniÏákynû v konci sezony je‰tû

budou pokraãovat s pfiípravn˘mi

pfiáteláky. Ostatní dostanou zaslou-

Ïen˘ t˘den volna k doléãení drob-

n˘ch bolístek a v polovinû kvûtna

zahajujeme sérii turnajÛ (jeden bude

i zahraniãní) jiÏ v novû sestaven˘ch

t˘mech pro pfií‰tí sezónu. 14. 5.

pofiádáme basketbalové hry pro pfií-

padné dal‰í zájemce o tento kolek-

tivní sport. 17. 6. nás ãeká slavnost-

ní ukonãení sezóny s pfiedáním

medailí, vyhlá‰ení a ocenûní nejlep-

‰ích hráãÛ a stfielcÛ. Konec léta uÏ

ale budeme zase spoleãnû makat na

letním soustfiedûní a zodpovûdnû se

pfiipravovat na dal‰í sezónu, která by

Velká Dobrá – ¤evnice 4:1,
branka Brych. První jarní prohra 

s lídrem tabulky, byli zkrátka lep‰í.

¤evnice – Jesenice 1:1,

branka Elsner.

Pfiíbram – ¤evnice 1:0
Pfiíbram v jarní ãásti získala z moÏ-

n˘ch 18 bodÛ 16.

¤evnice – Nov˘ Knín 2:4,

branky za ¤evnice Brych a Zuska.

Soupefi byl lep‰í, na nû jsme nemûli.

Fandové a fanynky Nového Knína

se chovali tak hrubû, Ïe jsem to za

50 let nezaÏil. (Tohle patfií k N.

Knínu)

Lodûnice – ¤evnice 1:2,
branky Urban a Rak.

J. ·tefánek
Turnaj ve florbalu a v nohejbalu
Z· ¤evnice ve spolupráci se

Sokolem ¤evnice uspofiádala 29. 4.

florbalov˘ a nohejbalov˘ turnaj.

Turnaje se zúãastnily 3 Z· (¤evnice,

Dobfiichovice, V‰enory). SoutûÏilo

63 ÏákÛ a ÏákyÀ.

V˘sledky utkání
St. Ïáci
¤evnice A - ¤evnice B 3:12

¤evnice A - Dobfiichovice 10: 7

¤evnice B - Dobfiichovice 7: 5

Pofiadí
1. ¤evnice B

2. ¤evnice A

3. Dobfiichovice

Ml. Ïáci
¤evnice - Dobfiichovice 8: 6

¤evnice - V‰enory 6: 2

Dobfiichovice - V‰enory 9: 5

Pofiadí
1. ¤evnice

2. Dobfiichovice

3. V‰enory

Îákynû
¤evnice A - ¤evnice B 1: 0

¤evnice AB - ml. Ï. ¤evnice 3: 1

NOHEJBAL
Pofiadí
St. Ïáci:
1. Dobfiichovice

2. ¤evnice

Ml. Ïáci
1. ¤evnice

2. Dobfiichovice

Fotbalov˘ turnaj Mc
Donalds`Cup

10. 5. se star‰í Ïáci Z· ¤evnice

zúãastnili turnaje na fotbalovém sta-

dionu Slavoje Podolí Praha.

V˘sledky utkání:
¤evnice – Jílové 1: 0

¤evnice – Tfiebotov 5: 0

¤evnice – Vrané 2: 0

¤evnice – Hostivice 4: 0

¤evnické druÏstvo zÛstalo jediné

bez poráÏky, neinkasovalo ani jedi-

n˘ gól (skóre 12:0).

Branky: Wrobel 4, Waldmann 4,

Aubrecht 3, Vácha 1,

Dacej Ján

FOTBAL

BASKETBAL
Medailové ukonãení basketbalové

sezóny 
Pro basketbalisty a basketbalistky 

v Dobfiichovicích definitivnû skon-

ãila leto‰ní sezóna.

MuÏi - bez velk˘ch fanfár odehráli 

v praÏské II.tfiídû jen minimum

vítûzn˘ch utkání a bohuÏel skonãili

na posledním místû.

Îeny - po fantastickém zaãátku

sezóny a polorozpadu v její polovinû

také uzavírají tabulku krajského pfie-

boru. Na‰tûstí se hráãky vrací, pfiijde

nov˘ trenér a v‰echny doufáme, Ïe

pfií‰tí rok budeme v krajském pfiebo-

ru „‰tikou“ soutûÏe, tak jako letos

na‰e Ïákynû.

Star‰í Ïákynû - jsou nositelkami

doposud nejvût‰ího úspûchu v novo-

dobé éfie dobfiichovického basketu.

Pod vedením trenérÛ Tremla 

a Pfiíhody leto‰ní soutûÏ konãí 

v kraji na 2. místû a 21. 5. je na

domácí palubovce ãekají tûÏké boje

v kvalifikaci o  dorosteneckou ligu.

Mlad‰í Ïákynû – pod taktovkou tre-

nérky Geisslerové Brejlové jsou 

v krajském pfieboru jen o stupínek

ménû úspû‰né neÏ jejich star‰í kole-

gynû a na krku jim cinkají bronzové

medaile. Jejich kvalifikace o Ïákov-

skou ligu probûhne aÏ v záfií.

Mlad‰í miniÏáci - pod vedením tre-

do Dobfiichovic jiÏ mûla pfiivést kva-

litní soupefie z celé republiky, díky

dorostenecké a Ïákovské lize.

No a na podzim jako kaÏd˘ rok

budeme dûlat nábor do kategorií 93,

94, 95, 96, 97, dûvãata i kluci.

Tû‰íme se, Ïe pfiijde dost dûtí, aby-

chom mohli v nastoupeném tempu

úspûchÛ pokraãovat a spoleãnû se 

z nich radovat. Je to úspûch celého

Poberouní. Dûkujeme za vstfiícnost a

spolupráci v‰em ‰kolám v okolí,

obecním úfiadÛm za finanãní pomoc,

dobfiichovickému sokolu za dobré

podmínky, sponzorÛm a rodiãÛm.

Okresní pfiebory jednotlivcÛ
Ve dnech 23. a 24. dubna t.r. se hrály

na dvorcích LTC ¤evnice - stejnû

jako v minul˘ch letech - okresní pfie-

bory muÏÛ a Ïen v tenisu okresu

Praha - západ. SoutûÏ muÏÛ mûla 12

úãastníkÛ a v ní zvítûzil Michal

Mottl z pofiádajícího oddílu. V sou-

tûÏi Ïen startovalo 9 hráãek a vítûz-

kou se stala Tereza Kaplanová 

z F. H. TK Dobfiichovice. Ve stejné

dobû byl v ¤evnicích sehrán i okres-

ní pfiebor dorostencÛ. Za úãasti 

9 hráãÛ zvítûzil Martin Holoubek ze

Sokola âerno‰ice. SoutûÏ doroste-

nek se pro malou úãast hráãek neko-

nala. Kö

TENIS
¤evnická fotbalová pfiípravka si z jarního turnaje v Radotínû odnesla stfiíbrné madaile.

foto J. Lorenz
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¤evnice je‰tû úspû‰nûj‰í, kdyÏ

Ondfiej Franc (1995) suverénnû

vyhrál kategorii do deseti let, v níÏ

byl ostatnû favoritem, a Jindfiich

Paukert (1994) obsadil opût druhé

místo, tentokrát v silnû obsazené

kategorii do dvanácti let. Oba se tak

probojovali do finále Mistrovství

âR v rapid ‰achu, které se hraje na

podzim. Úspûch je o to cennûj‰í, Ïe

se na turnaji se‰la témûfi kompletní

krajská elita. V̆ born˘ v˘kon podali

také Jan ·vach (1992), kter˘ skonãil

sedm˘ v kategorii do ãtrnácti let, 

a Patrik Krejãí (1993), kter˘ obsadil

také sedmé místo v kategorii dva-

náctilet˘ch.

Úspû‰né základní kolo krajského
pfieboru
Posledním turnajem skonãilo 30. 4.

(1996, ¤evnice), 2. Jan Rosenbaum

(1996, Zdice), 3. Michal Mach

(1996, ¤evnice).

Star‰í dívky: 1. Katefiina

Vopeláková (1993, Zdice). Mlad‰í

dívky: 1. Alena Krupiãková (1998,

Bu‰tûhrad)

Ve Fr˘dku-Místku na mezinárod-
ní úrovni
O velikonoãních prázdninách se dûti

z fievnického klubu uÏ tradiãnû

zúãastnily pûtidenního mezinárodní-

ho Turnaje ‰achov˘ch nadûjí ve

Fr˘dku-Místku, kter˘ pro mnoho

úãastníkÛ slouÏí jako pfiíprava na

Mistrovství Evropy. Tomu také

odpovídá vysoká úroveÀ turnaje.

Letos do Fr˘dku-Místku odcestova-

lo 6 fievnick˘ch ‰achistÛ, nejvût‰í

nadûje na slu‰né umístûní jsme vklá-

v kategorii H16 skonãil Petr TuroÀ

(1991). Úspûchy medailistÛ je‰tû

doplnili Martin Derco (1996, 4.

místo H10), Tomá‰ ·Èastn˘ (1994, 6.

místo v H12) a Patrik Krejãí (1993,

5. místo v H14). Do finálového tur-

naje KP, kter˘ se hraje koncem ãerv-

na ve Vla‰imi, je‰tû postoupili

Daniel ·Èastn˘ (1995, H12) a Michal

Mach (1996, H10).

S dûtsk˘mi druÏstvy je to hor‰í
Jakkoliv se nám dafií v soutûÏích jed-

notlivcÛ, v soutûÏích druÏstev je to

podstatnû hor‰í. V dubnu se 

v ¤íãanech hrál Krajsk˘ pfiebor

druÏstev mlad‰ích ÏákÛ. Hrají ‰esti-

ãlenná druÏstva dûtí narozen˘ch

1993 a mlad‰ích s jednou povinnou

dívkou a jedním Ïákem narozen˘m

1995 nebo mlad‰ím. ¤evnické druÏ-

stvo nastoupilo v elitní sestavû a pat-

fiilo k favoritÛm turnaje, i kdyÏ na

hvûzdami nabité druÏstvo ¤íãany A,

které mûlo v sestavû napfi. ãerstvého

mistra republiky Tadeá‰e Baláãka,

na turnaji nikdo nemûl. Po tfiech pro-

hrách, z toho jedné opravdu ostudné,

v‰ak fievnické druÏstvo obsadilo aÏ

páté místo ze tfiinácti startujících,

coÏ je v˘sledek, kter˘ kvalitám dané

sestavy vÛbec neodpovídá. Poch-

valu ale zaslouÏí pfiedev‰ím Tomá‰

·Èastn˘ na ãtvrté ‰achovnici, kter˘

uhrál 5,5 bodu ze sedmi moÏn˘ch, a

Martin Derco na páté, kter˘ uhrál

dokonce 6 bodÛ. Oba také byli nej-

lep‰ími ze v‰ech na své ‰achovnici.

Jako je‰tû vût‰í neúspûch pak lze

zhodnotit fievnickou úãast v KP

Ïákovsk˘ch druÏstev (pûtiãlenná

druÏstva, 1990 a ml.), kter˘ jsme se

chtûli pokusit vyhrát a postoupit tak

do 1. ligy dorostu. Místo toho jsme

ale ani nepostoupili ani z osmiãlen-

né skupiny do finále, kdyÏ jsme

obsadili druhé místo za vítûzn˘m

Rakovníkem. Pfiitom skóre na partie

mûly ¤evnic 29:6, jen jsme body

ztráceli v opravdu nevhodn˘ch chví-

lích a pfii v‰í úctû k postupujícímu

druÏstvu by zápas s ním, kter˘ skon-

ãil remízou, nemûl b˘t za normálním

okolností pro fievnické hráãe vût‰ím

problémem.

Ani poslední místo nemusíme
povaÏovat za neúspûch
Na pohled nejhÛfie dopadlo druÏstvo

dospûl˘ch ve skupinû A regionální-

ho pfieboru, kdyÏ obsadilo poslední,

jedenácté místo (vítûzem se stalo

druÏstvo Spartak Îebrák A). Do sou-

tûÏe jsme ale postoupili administra-

tivnû, kdyÏ oprávnûn˘ postupující

nechtûl pfiebor osmiãlenn˘ch druÏ-

stev hrát (niÏ‰í soutûÏe se hrají 

v pûti) a Ïádné velké nadûje jsme si

ani nedûlali, (pokraãování na str. 12)

I kdyÏ páté místo druÏstva mlad‰ích ÏákÛ ·K ¤evnice z krajského pfieboru není Ïádn˘m
úspûchem, na veselí to dûtem neubralo. Zleva: Ondfiej Franc, Patrik Krejãí, Jindfiich

Paukert, Martin Derco, Petra Havlíková a Tomá‰ ·Èastn˘

dali do Ondfieje France (1995) 

v kategorii desetilet˘ch. Ondra

nezklamal a v konkurenci 34 dûtí

obsadil osmé místo, kdyÏ mimo jiné

porazil i ãerstvû ãtvrtého hráãe 

z Mistrovství republiky, Tomá‰e

Bujno‰ka z Fr˘dku-Místku. Solidní

v˘kon podal také Jindfiich Paukert

(1994), kter˘ v kategorii dvanáctile-

t˘ch obsadil 31. místo z 56 startují-

cích, kdyÏ dokázal uhrát 4,5 bodu 

z devíti moÏn˘ch. Jan ·vach (1992),

Patrik Krejãí (1993), Tomá‰ ·Èastn˘

(1994) a Martin Derco (1996) pak uÏ

skonãili hloubûji ve druhé polovinû

v˘sledkové listiny ve sv˘ch katego-

riích, turnaj ale pro nás má kaÏdo-

roãnû v˘znam pfiedev‰ím jako pfií-

prava na krajské soutûÏe jako krásn˘

‰achov˘ záÏitek. Celkem se Turnaje

‰achov˘ch nadûjí zúãastnilo 172 dûtí

ze dvanácti zemí.

Máme dal‰í titul krajského pfie-
borníka
V polovinû dubna se v Neratovicích

hrál krajsk˘ pfiebor v rapid ‰achu

(hraje se tempem 2x30 minut bez

zápisu), kterého se letos zúãastnilo

84 dûtí. Po loÀském druhém místû

Jindfiicha Paukerta v kategorii H10

byla osmiãlenná v˘prava ·K

v Bu‰tûhradu základní kolo krajské-

ho pfieboru mládeÏe - jednotlivcÛ

regionu C2 v praktickém ‰achu,

které se hrálo jako kvalifikace pro

finále KP. Ze sedmi odehran˘ch tur-

najÛ se kaÏdému úãastníkovi zapoãí-

távají ãtyfii nejlep‰í v˘sledky.

¤evniãtí ‰achisté byli opût úspû‰ní,

medailové pozice nám tentokrát

utekly jen v kategorii desetilet˘ch.

Husarsk˘ kousek se podafiil

Jindfiichu Paukertovi (1994), kter˘

suverénnû vyhrál kategorii do ãtr-

nácti let, aãkoliv vûkem patfií mezi

dvanáctileté. Dal‰í titul získal

Ondfiej Franc (1995), kter˘ naprosto

suverénnû vyhrál kategorii dvanácti-

let˘ch (ve 28 partiích povolil soupe-

fiÛm jen 4 remízy). Ondra také

úspû‰nû odehrál nûkolik turnajÛ

mezi ãtrnáctilet˘mi, nakonec se ale

rozhodl pro jistou trofej v H12.

Druhé místo v kategorii H14 nako-

nec udrÏel Jan ·vach (1992), tfietí 

Cyklistick˘ maratón
Tûlov˘chovná jednota Sokol Lety pofiádá ve dnech 21. 5. 2005 a 27. 8. 2005

cyklistické maratóny o délce 60 a 110 km se startem a cílem v Letech. Tratû

vedou pfieváÏnû po lesních cestách pfies hfiebeny Brd ãásteãnû i v Mûstském

lese.

ŠACHY
Pfiebor mûsta ¤evnic uÏ potfietí
V sobotu 19. 3. 2005 se hrál uÏ tfietí

roãník Pfieboru mûsta ¤evnic 

v ‰achu mládeÏe za úãasti více neÏ

padesáti mlad˘ch ‰achistÛ z celého

kraje. Ozdobou pak byla úãast praÏ-

ské dûtské hvûzdy, Jakuba Vandase

ze Smíchova. Turnaj se hrál jako

souãást základního kola krajského

pfieboru a stejnû jako celá tato soutûÏ

byl tedy rozdûlen na 4 vûkové kate-

gorie, hrály se dva samostatné turna-

je po dvou kategoriích. V turnaji

star‰ích dûtí splnil roli favorita

Jakub Vandas, kter˘ se ‰esti v˘hrami

a jednou remízou suverénnû zvítûzil

a stal se tak pfieborníkem mûsta

¤evnic mezi star‰ími Ïáky. Titul pfie-

borníka mlad‰ích ÏákÛ získala

neménû suverénním zpÛsobem kla-

denská nadûje Jakub Haman se stej-

n˘m bodov˘m ziskem. DluÏno

dodat, Ïe hned dva fievniãtí repre-

zentanti, ktefií by byli favority turna-

je mlad‰ích ÏákÛ, hráli mezi star‰ími

a Ondfiej Franc (1995) dokonce

dokázal vyhrát kategorii do ãtrnácti

let, Jindfiichovi Paukertovi (1994) se

tentokrát tak nedafiilo. Kromû pohá-

ru za vítûzství v kategorii do ãtrnác-

ti let získali fievniãtí fiadu dal‰ích tro-

fejí, ty nejcennûj‰í si odnesli je‰tû

Martin Derco v kategorii desetile-

t˘ch a Tomá‰ ·Èastn˘ mezi dvanácti-

let˘mi.

Turnaj probûhl bez jak˘chkoliv

komplikací a v poklidné atmosféfie,

ke které pfiispûlo i pro ‰achy ideální

prostfiedí ‰kolní jídelny v ¤evnicích.

Ceny pfiedal starosta mûsta ¤evnice

pan Miroslav Cvanciger. Kromû

pohárÛ a medailí dostaly v‰echny

dûti vûcné ceny, kter˘mi do soutûÏe

pfiispûly fievnické firmy. Podûkování

patfií hlavnímu sponzorovi, firmû

Abasto s.r.o., která pfiispûla na trofe-

je a fievnick˘m obchodníkÛm, ktefií

do soutûÏe vûnovali vûcné ceny:

Jízdní kola ·torek, Potraviny Nosek,

Elektro Z.I.P.S, Drogerie pana

Klápy, Kuchynû Bening, Metrono-

my, Chovatelské potfieby, Domácí

potfieby Jelínek, Lékárna Modrá

hvûzda a Cukrárna Corso.

V˘sledky: Pfieborníci mûsta
¤evnic:
star‰í Ïáci - Jakub Vandas (nar.

1991, ·K Smíchov),  mlad‰í Ïáci -

Jakub Haman (1996, ·K Kladno).

Kategorie do ‰estnácti let (H16): 1.

Jan Fiala (1991, âesk˘ Brod), 2.

Petr TuroÀ (¤evnice), 3. Ondfiej

·ediv˘ (âesk˘ Brod). Kategorie

H14: 1. Ondfiej Franc (1995,

¤evnice), 2. Jan ·vach (1992,

¤evnice), 3. Radek Wasserbauer

(1993, Rakovník). Kategorie H12: 1.

Tomá‰ ·Èastn˘ (1994, ¤evnice), 2.

Vavfiinec Babouãek (1995, Zdice), 3.

Luká‰ Gerold (1995, Zdice).

Kategorie H10: 1. Martin Derco
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Nebytové prostory k pronájmu
¤evnice, Námûstí Jifiího z Podûbrad 

ã. 626 (nad prodejnou kvûtin. 1. patro)

velmi pûkn˘ prostor po kompletní

rekonstrukci, cca 40 m2, vhodn˘ pro

ambulanci lékafie (schváleno hyg.)

nebo rehabilitace, masáÏe, cviãení.

Vhodné pfiípadnû i pro kanceláfi apod.

Podrobnûj‰í informace na tel.: 603
268 041

poskytuje automobilov˘
závodník, fievnick˘ a praÏsk˘

prodejce automobilÛ
Oldfiich Novotn˘

S prvními jarními dny vyjelo

mnoho motoristÛ, ktefií v zimû

radûji nejezdí a hlavnû tûch, ktefií

ani na snûhu a náledí jezdit nemo-

hou. Ano, mám na mysli motorká-

fie. Dfiíve mnoho motocyklÛ na

na‰ich cestách vidût nebylo, ale 

v posledních letech proÏívají moto-

cykly jakousi renesanci a na silni-

cích jich je mnohem více. Aãkoliv

motocykl dle vyhlá‰ky musí svítit,

na‰i úãastníci silniãního provozu

ãasto motorky pfiehlídnou a ne‰tûs-

RADY MOTORISTŮM

Tomá‰ ·Èastn˘ v ¤evnicích vyhrál kategorii do dvanácti let. Jakuba Hamana, se kter˘m hrál
tuto partii, ale hypnotizoval zbyteãnû a partii prohrál.

(pokraãování ze str. 11) za fievnické

druÏstvo  ostatnû pravidelnû nastu-

povaly aÏ tfii dûti. Pfiesto jsme doká-

zali jednou zvítûzit, jednou remizo-

vat a mnoha soupefiÛm slu‰nû zato-

pit a zejména dûti zaãaly v posled-

ních kolech na zadních ‰achovnicích

pravidelnû bodovat. Nejlépe si vedli

Jan Paukert st. na první a Martin

Válek na druhé ‰achovnici, oba

uhráli padesát procent bodÛ.

PfiestoÏe bychom mûli sestoupit do

niÏ‰í soutûÏe, je docela dobfie

moÏné, Ïe se v regionálním pfieboru

udrÏíme kvÛli neschopnosti nûkte-

r˘ch oddílÛ postavit osmiãlenné

druÏstvo a vûfiíme, Ïe se hlavnû díky

stoupající v˘konnosti dûtí v pfií‰tím

roãníku koneãnû odlepíme ode dna.

Ondfiej Franc v první desítce na

republikovém Ïebfiíãku 1. kvûtna

vy‰la nová listina osobních koefici-

entÛ ãesk˘ch ‰achistÛ (koeficient se

oznaãuje jako ELO). První zápis na

listinu zaznamenaly dvû fievnické

dûti, pfiiãemÏ hodnota ELO 1412

fiadí Ondfieje France na osmé místo 

v oficiálním republikovém Ïebfiíãku

dûtí do deseti let. Druh˘m novû kla-

sifikovan˘m dítûtem je Jindfiich

Paukert, ELO 1372, 28. místo 

v republice mezi dvanáctilet˘mi.

Pofiadí fievnick˘ch ‰achistÛ podle

ELO vypadá momentálnû takto: 1.

Jan Paukert st. (ELO 1880), 2. Pavel

Boháã (1761), 3. Jifií Ledvinka

(1697), 4. Martin Válek (1653), 5.

Ondfiej Franc (nar. 1995, ELO

1412), 6. Jindfiich Paukert (nar.

1994, 1372), 7. Petr TuroÀ (nar.

1991, 1294)

J. Paukert

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!

HLEDÁME NOVÉ AMATERSKÉ HERCE
pro divadelní představení ochotnického souboru.
Ženy, muže, dívky, kluky bez věkového omezení.

Tel. 777 25 11 71

tí je nasnadû. Navíc bûÏn˘ fiidiã

neumí odhadnout rychlost moto-

cyklu a ãasto vjede do vozovky 

s my‰lenkou, Ïe je motocykl je‰tû

daleko. Proto prosím, buìte ohle-

duplní a dávejte na motocyklisty

obzvlá‰tû dobr˘ pozor. Oni nemají

airbagy a ani plechy okolo sebe 

a tak nepokaÏme v tûchto pûkn˘ch

dnech jejich Ïivoty a v neposlední

fiadû ani své. 

Vût‰ina motocyklistÛ je i automo-

bilisty a motorka je jejich koníãe-

kem na odreagování. Je to i mÛj

koníãek a tak mohu mluvit za

v‰echny. Jezdil jsem automobilové

i motocyklové závody. Na moto-

cyklu jezdím moc rád a opravdu se

na nûm odreaguji. Ale vidím, jak

nám automobilisté dûlají samé

nepfiíjemné vûci a myslí si, Ïe sil-

nice jsou jen pro nû. Opak je prav-

dou. ¤idiãi automobilÛ dûlají dale-

ko více chyb a soustfiedûn˘ motor-

káfi to fie‰í za nû. Na motorce se

kaÏd˘ z nás musí soustfiedit daleko

více a soustfiedí se jen na jízdu. 

V autû posloucháte rádio, bavíte 

se se spolujezdci, telefonujete ...

Jízda na motorce je ostfiej‰í a vût‰i-

na motorkáfiÛ to umí. Proto se 

s nimi sesnaÏte závodit a kdyÏ je

vidíte ve zpûtném zrcátku, udûlejte

jim ohleduplnû a vãas místo 

a hlavnû jim nedûlejte naschvály.

Pizzeria
¤evnice
200m 

pod námûstím

TRAVERSE
Opletalova 39

Nav‰tivte na‰i novû otevfienou pizzerii s pecí na dfievo
a nejen italskou kuchyní.

Pûkné prostfiedí, letní zahrádka, Tel:257 721 921
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