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vyvíjí správn˘m smûrem. Jenom
dvû malé poznámky ke zpÛsobu
tfiídûní:
1. Zavfiené PET lahve zabírají zby-
teãnû místo. Pro nikoho pfiece
nemÛÏe b˘t problém na otevfienou
láhev ‰lápnout. 
2. KdyÏ se rozhodnete zbavit se
knih, uvaÏte prosím, zda nejsou
nûkteré z nich natolik hodnotné,
Ïe by stálo za to nabídnout je
Mûstské knihovnû.

�
KHK Stfiední âechy, oblastní
kanceláfi Praha – západ oznamu-
je zmûnu sídla.
Od 1. 8. 2005 sídlíme na nové
adrese:

ZE ZASEDÁNÍ
RADY MĚSTA

Kontrola na úseku
pfiestupkové agendy

Kontrolu provedli pracovníci
Krajského úfiadu Stfiedoãeského
kraje, Odbor vnitfiních vûcí a kraj-
sk˘ Ïivnostensk˘ úfiad, v ãervenci
2005. Rada mûsta povûfiila staros-
tu projednáním zápisu z kontroly 
a pfiijat˘mi opravn˘mi opatfieními
s pfiedsedou pfiestupkové komise
JUDr. Karlem Prokopem a násled-
nou kontrolou splnûní nápravn˘ch
opatfiení. Dále Rada mûsta poÏa-
duje dÛsledné vymáhání uloÏe-
n˘ch sankcí.

�
Umístûní tabulí

âeské poji‰Èovny
âeská poji‰Èovna chce umístit 
u pfiíjezdov˘ch komunikací do
mûsta tabule s logem âeské poji‰-
Èovny, dopravní znaãkou „Nej-
vy‰‰í dovolená rychlost 40
km/hod“ a nápisem DùKUJEME.
Rada mûsta schválila tento zámûr
s tím, Ïe âeská poji‰Èovna uzavfie
smlouvy o pronájmu pozemkÛ pro
umístûní tabulí. ZároveÀ si vyhra-
zuje moÏnost schválení finálního
provedení tabule pfied jejím zadá-
ním do v˘roby.

�
Pronájem domu ãp. 3

Obãanské sdruÏení Náruã poÏáda-
lo Mûsto ¤evnice o pronájem
domu ãp. 3 na Námûstí Krále
Jifiího z Podûbrad. Smlouva o pro-
nájmu bude uzavfiena pod podmín-
kou, Ïe sdruÏení získá od struktu-
rálních fondÛ EU (SROP) financo-
vání nutné pfiestavby tohoto objek-
tu. Z celkov˘ch nákladÛ ve v˘‰i
cca 15 milionÛ Kã je nutné 20%,
tj. 3 miliony Kã poskytnout 
z vlastních prostfiedkÛ OS Náruã.
Obãanské sdruÏení Náruã zajistí
financování rekonstrukce. Pfied-
pokládan˘ zaãátek realizace v pfií-
padû schválení grantu je bfiezen
2006 a rekonstrukce by trvala dva
roky.

�
Rekonstrukce

Lesního divadla
Ze Spoleãného regionálního ope-
raãního programu opatfiení 4. 2. 2.
Rozvoj infrastruktury pro cestovní
ruch lze získat finanãní prostfiedky
na celkovou rekonstrukci Lesního
divadla, která by se t˘kala roz‰ífie-
ní jevi‰tû, ‰aten, osvûtlení oploce-
ní vãetnû pfiístupové cesty s parko-
vi‰tûm a odkanalizování. Celkové

náklady jsou cca 6 milionÛ korun,
realizace je rozloÏena do roku
2006 a 2007. Mûsto musí zajistit
financování v‰ech nákladÛ a po
realizaci díla dostane zpût dotaci
ve v˘‰i 75% nákladÛ. Rada mûsta
povûfiila starostu jednáním 
s âeskou spofiitelnou o moÏnosti
poskytnutí úvûru.

�
V˘stavba skate parku

Pan starosta informoval Radu
mûsta o nabídce Regionu Dolní
Berounka postavit prostfiednic-
tvím firmy MYSTIC CON-
STRUCTIONS s.r.o. ve mûstû
¤evnice skatepark, kter˘ by obsa-
hoval minirampu, Slidebox,
Funbox a lezeckou stûnu. Náklady
na zhotovení jsou 499.800 Kã bez
nákladÛ na asfaltov˘ nebo betono-
v˘ podklad. âástka 300.000 Kã by
byla hrazena z Regionu Dolní
Berounka. Rada mûsta bude jednat 
o moÏnostech financování ãástky
pfiipadající na mûsto a o moÏn˘ch
lokalitách jeho umístûní.

�
Rekonstrukce

Masarykovy ulice
V souãasné dobû se pfiipravuje
smlouva z dodavatelem stavby
celková rekonstrukce Masarykovy
ulice. Stavba bude zahájena v pfií‰-
tím mûsíci.

�
P¤IPOMÍNÁME

V novém ‰kolním roce budou opût 
v Mûstském kulturním stfiedisku
zahájeny jazykové kurzy angliãti-
ny a ital‰tiny, po pfiestávce také
kurzy nûmãiny.
Uzávûrka pfiihlá‰ek je pro dûti 
a mládeÏ 30. 8. (kurzy Mgr.
·ourka) a pro dospûlé 10. 9.
Minimální poãet úãastníkÛ ve sku-
pinû jsou ãtyfii, pfii men‰ím zájmu
se kurz nebude otvírat. Maximálnû
mÛÏe b˘t v jedné skupinû 10 ÏákÛ.
Pfiihlásit se mÛÏete v MûKS nebo
na mailové adrese kultura@revni-
ce.cz, uveìte jméno, rok narození,
vybran˘ jazyk, stupeÀ pokroãilosti
a telefonické spojení.
V‰ichni pfiihlá‰ení do kurzÛ pro
dospûlé budou vyzváni k úãasti na
konzultaãní hodinû, kde se 
domluví rozdûlení do skupin 
a vyuãovací dny a hodiny.

�
T¤ÍDùN¯ ODPAD

Nemám k dispozici pfiesná ãísla,
ale z vlastního zúãastnûného pozo-
rování usuzuji, Ïe pomûr tfiídûného 
a smûsného odpadu se v ¤evnicích

OZNÁMENÍ VŠEM
OBČANŮM ŘEVNIC

PORUCHY
VEŘEJNÉHO

OSVĚTLENÍ HLASTE
NA TELEFONNÍM

ČÍSLE 251 625 761

KHK Stfiední âechy

Oblastní kanceláfi Praha – západ

PraÏská 17

252 10 Mní‰ek pod Brdy 

(na hlavní silnici vpravo smûrem

od Prahy pfied vjezdem na

námûstí)

e-mail: ohk@hkpz.cz,

www.hkpz.cz

Tel. ãíslo: 318 591 711, fax: 318

591 712

Mobil: Jan Ka‰par 603 861 712,

Vítûzslav Kaliba 777 267 022,

724 613 950,

Hana Mrkáãková 723 034 190

Redakce se omlouvá za opoÏdûní
vydání tohoto ãísla.

Budeme-li citovat nálezy Ústavního soudu t˘kající se obcemi vydan˘ch
vyhlá‰ek o ru‰ení noãního klidu, dozvíme se toto.
Provozovatelé restauraãních a obdobn˘ch zafiízení a takov˘ch zafiízení, kde
jsou podávány ãi prodávány alkoholické nápoje, vãetnû nízkostupÀového
piva, a to i tûch, do nichÏ je umoÏnûn vstup pouze nûkter˘m kategoriím
osob (napfi. dle zájmov˘ch skupin, ãlenÛm sdruÏení, spolkÛ a pod.), jejichÏ
provozovny se nacházejí v souvislé mûstské zástavbû, kde se nacházejí
trvale obydlené domy, mohou své sluÏby poskytovat pouze tak, aby ve‰ke-
rá ãinnost (vlastní i související) byla ukonãena nejpozdûji do 23.00 hodin
bûÏného dne. Pfiitom ji nelze znovu zahájit pfied 06.00 hodin dne následují-
cího.

Pfii závaÏném ãi opakovaném poru‰ení této vyhlá‰ky t˘mÏ subjektem, jeho
oprávnûnou osobu ãi právním nástupcem a pod., bude podán návrh na ode-
jmutí Ïivnostenského ãi obdobného oprávnûní provozovateli ãi jeho odpo-
vûdné osobû.

Nutno dále pfiipomenout, Ïe ru‰ení vefiejného pofiádku (zejména ru‰ením
noãního klidu) pfii provozování pohostinsk˘ch zafiízení (pfii pofiádání taneã-
ních a poslechov˘ch zábav s reprodukovanou hudbou) lze postihovat podle
pfiíslu‰n˘ch ustanovení pfiestupkového zákona a pfiípadnû i zru‰ením Ïivno-
stenského oprávnûní (dle § 58 zákona ã. 455/1991 Sb., o Ïivnostenském
podnikání, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ).
Asi vût‰ina fievnick˘ch obãanÛ tu‰í o ãem je fieã. Zvlá‰tû pak ti, ktefií bydlí
v okolí fotbalového stadionu. Rada mûsta nyní jedná o pozastavení svého
rozhodnutí z 11. 7. 2005 v bodû Pfiíspûvek organizacím pracujících s mlá-
deÏí pro TJ Slavoj ¤evnice – kopaná, z dÛvodu ru‰ení noãního klidu pro-
vozem restauraãního zafiízení na fotbalovém hfii‰ti ze strany TJ Slavoj
¤evnice, neboÈ pfies opakované upozornûní ze strany MÚ nedo‰lo k nápra-
vû. Pokud mají jít z mûstského rozpoãtu peníze na dotace spolkÛm a sdru-
Ïením, nelze tolerovat, aby tyto spolky ãi sdruÏení naru‰ovaly vefiejn˘ pofiá-
dek. Rada mûsta ukládá pfiijmout ve spolupráci s Mûstskou policií, Policií
âR a Ïivnostensk˘m úfiadem opatfiení k okamÏité nápravû tohoto závadné-
ho stavu.

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA
âESKÉ SPO¤ITELNY

PO 9.00 – 12.30 a 13.30 – 17.00
ÚT 9.00 – 12.30
ST 9.00 – 12.30 a 13.30 – 17.00
âT 9.00 – 12.30
PÁ 9.00 – 12.30 a 13.30 – 15.00
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Nestor fievnického divadelního
souboru Vladimír Kfiivánek slaví
osmdesáté narozeniny. âili je
pouze o dva roky mlad‰í neÏ sám
soubor. Tomu se fiíká opravdov˘
pamûtník. A také pilífi souboru.
Historie na‰e divadelního snaÏení
za posledních nûkolik desítek let
je se jmény Kfiivánek a Kfiivánko-
vá spjata pfiímo nerozluãnû. To
mohu potvrdit osobnû, neb jsem
tam byl a ledacos s Vladimírem
Kfiivánkem zaÏil. 
Napfiíklad nûkdy pfied dvaceti lety
jsme po derniéfie jednoho pfiedsta-
vení bourali s pány Kfiivánkem 
a Vitou‰em scénu. KdyÏ jsme ukli-
dili, sedli jsme si za klubovnou
(byl takov˘ ten krásn˘ srpnov˘
veãer), pili jsme pivo, které zbylo
od pfiedstavení a opékali nazelena-
lé vufity. Bylo nám úÏasnû krásnû 
a plánovali jsme, co v‰echno je‰tû
v divadle sehrajeme a co dále udû-
láme. 
Pfii premiéfie hry Na letním bytû
jsem hrál státního radu na dovole-
né. Po‰Èák Vladimír Kfiivánek mi
pfiinesl bûhem prvního jednání
telegram. Vzhledem k tomu, Ïe se
pfied zaãátkem pfiedstavení potu-
telnû pochechtával, ãekal jsem 
v telegramu nûjak˘ Ïertík. Nebylo

TAK JEŠTĚ DALŠÍCH
DVACET, VLADIMÍRE!

tam vÛbec nic. Pak mi podstrãil
takovou tu knihu, kam jsem mûl
podepsat pfievzetí. A tam bylo
napsáno „RejÏa vzkazuje, Ïe mlu-
ví‰ potichu“. I pfiidal jsem podstat-
nû na hlase a o první pfiestávce mi
fiíká reÏisér paní Kfiivánková proã
tak fivu. A tak to ‰lo pfies v‰echny
reprízy – jednou ne‰el telegram
rozbalit, jindy byl v deskách místo
knihy po‰ty erotick˘ ãasopis.
Nebo pfiíhoda z doby velmi nedáv-
né – o prázdninách v roce 2003
Vladimír Kfiivánek s m˘m otcem
stavûli scénu pro hru Teta 
z Bruselu a mûli otevfiená vjezdo-
vá vrata. Toho vyuÏili náhodní
kolemjdoucí, pán a paní. Chvíli
pozorovali oba dûdky a pán si
povzdechl, Ïe by také rád dûlal
divadlo, ale Ïe mu je uÏ 65 let 
a tak je na to star˘. Na‰i slovutní
stavûãi se podívali nejprve jeden
na druhého, potom na pána a jali
se mu pfiitakávat, Ïe opravdu uÏ je
kmet a Ïe by to pro nûj nebylo. 
Tûmito pfiíbûhy chci ukázat, Ïe
Vladimír Kfiivánek neztratil ani ve
svém vûku du‰i kluka, kterému
Ïádné lumpárny nejsou cizí. Také
to, Ïe je vÏdy ochoten pro divadlo
pracovat do roztrhání tûla. KdyÏ
nûkter˘ z reÏisérÛ potfiebuje ml˘n,
Karl‰tejn, meã nebo pouze obraz
na stûnu, staãí fiíct a Vladimír to
namaluje, udûlá nebo jinak zafiídí.
Nebo kdyÏ je tfieba nûco opravit
nebo s nûãím pomoci, volá se
Vladimírovi.
TakÏe Vladimíre Kfiivánku, fiev-
niãtí ochotníci dûkují a pfiejí v‰e
nejlep‰í, pevné zdraví a ve stejné
kondici je‰tû dal‰ích dvacet (nebo
i víc).

Miloslav ·mejkal

Letos se jiÏ podruhé bude konat
akce, která loni zaznamenala roz-
hodn˘ úspûch - Medové odpoled-
ne. Uskuteãní se 17. záfií ve
Spoleãenském domû v Zadní
Tfiebani. Medové odpoledne pofiá-
dá ZO âeského svazu vãelafiÛ 
v Litni a komorní soubor
Harmonia Mozartiana Pragensis.
Má charakter kulturnû-spoleãen-
ské akce ‰ir‰ího dosahu a hlavním
jeho znakem je urãitá neoficiál-
nost, resp. nezávislost na milosr-
denství tradiãních oficiálních sub-
jektÛ. Proto patronát nad leto‰ním
roãníkem laskavû pfievzal pan
Josef Havel, pov˘‰en˘ do fiádu
du‰evního rytífie a mistr svûta 
v pûstování rÛÏí 1995 v ¤ímû.
Medové odpoledne i letos zahájí
premiéra zhudebnûní textu Ervína
Schulhoffa „Osobní vyjádfiení ve
prospûch v‰eobecné srozumitel-
nosti“, kter˘ se stal mottem celé
akce. To je jiÏ tradiãnû namífieno
proti snobismu, pfiisluhovaãství,
podbízení a vyjadfiuje pocity ofi-
ciálnû nepodporované kultury.
Dal‰í ãást je vûnována ukázkám
tvorby a rÛzn˘ch aktivit, vãetnû
diskuze s vystavujícími a úãinkují-
cími. Náv‰tûvníci tak budou mít
moÏnost seznámit se s v˘robou
svíãek ze vãelího vosku, medo-
v˘m peãivem, s básníky, spisova-
teli, v˘tvarníky, hudebníky a bada-
teli v oblasti alternativní kultury 
a poznání. Pfiímo na místû bude
napfiíklad postavena jurta s cel˘m
sv˘m vybavením. Vedle heraldika,
odborníka v oboru dûjin a souãas-
nosti vinafiství u nás bude pfiíto-
men znám˘ botanik Václav
Vûtviãka, v˘robce d˘mek ze záli-

by, pfiedstavitelé sdruÏení Za pozi-
tivní pfiístup k Ïivotu a aktivního
odporu proti blbosti a fiimsolog.
Vlastnímu vãelafiství bude vûno-
vána pfiedná‰ka vãelafie MUDr.
Radka Hubaãe, pfiedsedy ZO
âeského svazu vãelafiÛ v Pardu-
bicích, „VyuÏití vãelích produktÛ
v prevenci a léãbû“, ochutnávka 
a prodej medu a medoviny. Celé
sobotní Medové odpoledne zavr‰í
koncert z dûl ãesk˘ch mistrÛ sou-
boru Harmonia Mozartiana
Pragensis, jehoÏ manaÏerem je
vãelafi a fagotista Lubo‰ Fait, orga-
nizátor celé akce. Koncert, vedle
skladeb star˘ch ãesk˘ch mistrÛ,
ozdobí premiéra vÛbec snad první
skladby s vãelí tématikou, jejímÏ
autorem je Ivan Kurz, vãelafi 
a profesor skladby na Hudební
fakultû AMU.

Zaãátek Medového odpoledne ve
Spoleãenském domû v Zadní
Tfiebani je 17. záfií ve 12. 15 hodin.

Do 3. 9. Sál Zámeãku ¤evnické FÓRum
V̆ stava karikaturistÛ

Do 25. 9. Galerie No1 ¤evnické FÓRum
II. ãást v˘stavy 

2. 9. 20,00 Lesní divadlo Bratfii Karamazovi
Dejvické divadlo

3. 9. od 13,00 pfied Zámeãkem Cesty
II. roãník festivalu

16. a 17. 9. 19,00 Lesní divadlo âarodûjná 5. bé
18. 9. 17,00 Lesní divadlo Pohádka Michaely ·merglové
24. 9. 9,00 II. ãást v˘letu

po hranicích katastru ¤evnic

KULTURNÍ PŘEHLED - září 2005

AUTOŠKOLA
DOBŘICHOVICE

Ing. Karel Polák
- moderně vybavená učebna + autocvičiště

- možnost splátek školného
- délka kurzu cca 3 měsíce

- rychlokurz – 1 měsíc
- nové auto Fabia

Pražská 728 (areál firmy HAKO)
NOVĚ OTEVŘENO!

Výcvik skupiny B, Nízká cena! 8 000 Kč
pro studenty a učně sleva 500 Kč

přihlášky na uvedené adrese nebo poštou

602 819 773
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Sádecká ulice (1. ãást)
Sádecká ulice patfií mezi nejstar‰í ulice v ¤evnicích. Vede 
z PraÏské ulice nahoru smûrem k lesu a zpûtnû je z ní dobfie vidût
fievnick˘ kostel. Je zobrazena jiÏ na staré mapû ¤evnic z roku
1840, i kdyÏ tam není jmenována. Ulice se dfiíve naz˘vala Na
HvíÏìalce. Tento název nacházíme je‰tû v ãasopise Kazín ve tfii-
cát˘ch letech dvacátého století. Název Sádecká se odvozuje od
mal˘ch sadÛ (sádkÛ), které se kdysi nacházely po obou stranách
ulice mezi star˘mi statky (grunty). PÛvod názvu HvíÏìalka není
jasn˘, jedno z vysvûtlení je toto: v ulici kdysi bydlel krejãí
âern˘, kter˘ byl téÏ kostelníkem a ponocn˘m. âern˘ si pfii
pochÛzkách ve dne i v noci stále hvízdal, a protoÏe jméno âern˘
bylo v obci bûÏné, fiíkali mu HvíÏìalík. Je ov‰em moÏné, Ïe krej-
ãí âern˘ dostal pfiezdívku HvíÏìalík proto, Ïe bydlel v ulici Na
HvíÏìalce. 
Na pfiedloÏené staré pohlednici patrnû z roku 1920 (obr. ã. 1) je
vlevo vpfiedu vidût ãást plotu domku ãp. 14, kter˘ stojí na místû
velmi starého ·tefanova gruntu. Ten je uvádûn v gruntovní knize

Řevnice na starých pohlednicích 20

jiÏ v 16. století. Pod domkem ãp. 14 dosud chybí dÛm ãp. 366 
z roku 1925, dne‰ní zdravotnické zafiízení, a dÛm ãp. 498 posta-
ven˘ pozdûji. Dole vlevo pfied kostelem jsou vidût ‰títy dvou
stavení (ãp. 16 a 18), které kdysi patfiily rodinû StrakÛ. Jméno
Straka bylo v ¤evnicích velice roz‰ífieno, a proto byla stavení
rozli‰ována na Strakovi – Va‰íãkovi na ãp. 16 (majitel Straka byl
kfiestním jménem Václav = Va‰íãek) a Strakovi – Labasovi na
ãp. 18 (podle jména manÏelky majitele pfiivdané na statek). Po
celé pravé stranû ulice na pohledu je jen oplocení a stromy.
Pohled Sádeckou ulicí dolÛ na fievnick˘ kostel je tak pÛsobiv˘,
Ïe vedl ve tfiicát˘ch letech minulého století autora pohlednice ã.
2 k vytvofiení „Velikonoãního pozdravu z ¤evnic“ (na tomto
pohledu je jiÏ dÛm ãp. 498 postaven˘ v roce 1928). Pohlednice
ã. 2 byla odeslána 13. 4. 1936 z ¤evnic do Prahy.
Vzhledem k tomu, Ïe ulice Sádecká je velmi dlouhá a vede aÏ
nahoru k lesu, uvedu staré pohlednice z její horní ãásti v pfií‰tím
ãísle Ruchu.

Kö

1

2

P.S. Pro zajímavost a pro srovnání uvádím je‰tû star˘ a souãasn˘ pohled na
Sádeckou ulici z vûÏe kostela. Star˘ pohled je z roku 1926, pohlednici zapÛjãil pan
Jifií ·tefánek, a nov˘ pohled vyfotografoval v roce 2003 pan Jifií Milfait (obr. 3 a 4).

3

4
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CESTY
Druh˘ roãník festivalu Cesty se koná opût pod zá‰titou primátora Pavla
Béma a starosty Miroslava Cvancigera. 
Hudební ãást zahájí proslulá ostravská skupina Banana, dále usly‰íte Pavla
Dobe‰e, skupinu Oskara Petra Fabrica Atomica, stejnû jako loni zahraje
ORKUS, Lety mimo a Ondfiej Hejma, kter˘ tentokrát vystoupí se Îlut˘m
psem.
UÏ dopoledne na námûstí se mÛÏete potû‰it Válkov˘m koãovn˘m divadlem
a tû‰it se i na dal‰í doprovodné programy.
K vidûní bude nejen v˘stava ¤evnické FÓRum, ale také expozice z prací
klientÛ stacionáfie Cesta v ¤evnicích.

70 let od úmrtí
Ignáta Hermanna
(narozen 12. 7. 1854 – zemfiel 8. 7. 1935)

Tímto sdûlením chci krátce vzpomenout na spisovatele a Ïurnalistu
Ignáta Hermanna, od jehoÏ úmrtí uplynulo letos v ãervenci sedmdesát
let.
Hermann Ïil a tvofiil v ¤evnicích pfies 30 let, bydlel zde ve svém rodin-
ném domku v dne‰ní Hermannovû ulici ãp. 133. Mûstská knihovna 
v ¤evnicích nese téÏ jeho jméno. Dne 5. 8. 1924 mu bylo udûleno ãest-
né obãanství mûsta ¤evnic u pfiíleÏitosti jeho 70t˘ch narozenin.
Spisovatel zemfiel v 81 letech a je pochován na fievnickém hfibitovû na
·iberném v rodinné hrobce.
Z dokladÛ jeho dlouholeté novináfiské ãinnosti uvádím dvû pouÏité
Hermannovy vizitky ãlena redakce „Národních listÛ“ z rÛzn˘ch ãaso-
v˘ch období. První je z roku 1893 a druhá (s jeho podobiznou) z roku
1924.

Kö

V sále Zámeãku probíhá aÏ do 
3. 9. v˘stava karikaturistÛ - vítûzÛ
pûti mezinárodních bienále kona-
n˘ch v Písku. Pfiijìte se pobavit
vystaven˘mi obrázky a zároveÀ
ocenit, Ïe Mûstské kulturní stfie-
disko disponuje (za pfiispûní
Stfiedoãeského kraje) opravdov˘-
mi v˘stavními panely. V‰ichni,
ktefií se podíleli na jejich v˘robû,
odvedli skvûlou práci - byli to pan
Hájek z Vonoklas a pánové

Svoboda a Strejãek z ¤evnic.
Velké díky patfií také manÏelÛm
Bartákov˘m za zprostfiedkování
v˘pÛjãky v Písku, v˘bûr dûl a lví
podíl na instalaci. 
II. ãást v˘stavy, která pfiedstaví
práce porotcÛ zmínûn˘ch meziná-
rodních bienále, mÛÏete shlédnout
od 25. srpna do 25. záfií v Galerii
No1.

VS
foto H. Rytífiová

Řevnické FÓRum
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lo zuby na krajské prvenství, nedo-
kázalo postoupit ze skupiny krajské-
ho pfieboru, potom druÏstvo ¤evnic
mlad‰ích ÏákÛ, které patfiilo mezi
favority, skonãilo na krajském pfie-
boru aÏ páté a nepostoupilo na
Mistrovství âR. Jedin˘m solidním
v˘konem nakonec bylo 26. místo
druÏstva star‰ích ÏákÛ na

osobní koeficient ve v˘‰i 1412,
kter˘ ho zafiadil na osmé místo ofici-
álního republikového Ïebfiíãku dûtí
do deseti let. ·koda jen nevydafiené-
ho podzimního Mistrovství âech 
v Liberci v této kategorii, kde Ondra
patfiil mezi hlavní favority, ale turnaj
mu vÛbec nevy‰el. Zejména na kraj-
ské úrovni se prosadili i dal‰í hráãi,

ŠACHY
Jaká byla sezóna 2004 - 2005

·achová sezóna v podstatû kopíruje
‰kolní rok, tu a tam se je‰tû nûco
dûje i o prázdninách, takÏe právû teì
je ten nejvhodnûj‰í termín na její
zhodnocení. Sezóna, která právû

doucnosti nemusíme obávat, na lep‰í
v˘sledky si ale budeme muset je‰tû
nûkolik let poãkat. SoutûÏe jednot-
livcÛ na‰i dospûlí hráãi témûfi nehra-
jí, jen Jan Paukert st. sehrál nûkolik
turnajÛ, které byly pofiádány spoleã-
nû s dûtsk˘mi turnaji, na kter˘ch byl
jako doprovod, ov‰em bez valného
úspûchu. V prÛbûhu sezóny jsme
uspofiádali ãtyfii turnaje v ¤evnicích,
koncem prosince to byl odpoãinko-
v˘ Vánoãní turnaj pro dûti, na kter˘
pfiijelo 54 hráãÛ, v bfieznu pak uÏ
tfietí roãník Pfieboru ¤evnic v ‰achu
mládeÏe, kter˘ se zapoãítával do
základního kola KP a mezi ‰achisty
uÏ má znaãnou prestiÏ. Pfieboru se
zúãastnilo 51 dûtí a sponzorsky se na
nûm podílela fiada fievnick˘ch Ïiv-
nostníkÛ. Nejúspû‰nûj‰í akcí pak byl
turnaj dvojic urãen˘ pfiedev‰ím pro
dvojice ve sloÏení dospûl˘-dítû, kte-
rého se zúãastnilo rekordních 78
hráãÛ, z toho v kategorii profesioná-
lÛ fiada kandidátÛ mistra. Nestan-
dardní byly ceny, kromû trofejí pro
vítûze tvofiené pfiedev‰ím exotick˘m
ovocem, které vûnovala firma
Abasto s.r.o. Kromû otevfien˘ch tur-
najÛ jsme uspofiádali také Pfiebor Z·
¤evnice, kterého se zúãastnilo 34
hráãÛ. V‰echny fievnické turnaje se
uskuteãnily ve ‰kolní jídelnû Z·
¤evnice, která ‰achistÛm vytváfií
ideální prostfiedí.
První akcí sezóny 2005 - 2006 pro
nás opût bude exhibice v rámci festi-
valu Cesty zaãátkem záfií, kde budou
opût hrát tfii dûti proti kolemjdoucím
zájemcÛm, tentokrát bude navíc 
k dispozici trenér, kter˘ zájemcÛm
vysvûtlí cokoliv, co je bude zajímat.
Koncem záfií se pak v Sedlãanech
hraje Mistrovství âR v rapid ‰achu
mládeÏe, kam se kvalifikovali
Ondfiej Franc a Jindfiich Paukert, 
v záfií také zaãínají regionální turna-
je, v fiíjnu se hraje Mistrovství âech
na Seãi a to uÏ bude sezóna v plném
proudu.

Jan Paukert

Shora to vypadá uspofiádanû, ve skuteãnosti b˘vá na dûtsk˘ch turnajích opravdu Ïivo. Zábûr je z Velké ceny
Bu‰tûhradu

konãí, byla pro fievnické ‰achisty
docela úspû‰ná, úspûchy zazname-
návaly hlavnû dûti. Zastavil se strm˘
nárÛst poãtu dûtí, které chodí do
‰achov˘ch krouÏkÛ, dokonce do‰lo
k jeho mírnému poklesu, ale vzhle-
dem ke kapacitním moÏnostem
klubu a ãasov˘m moÏnostem trenérÛ
to ani není na závadu. V celkovém
pomûru také klesl podíl fievnick˘ch
dûtí proti pfiespolním. I v této sezónû
jsme mûli dostatek finanãních pro-
stfiedkÛ zejména díky mûstu ¤evnice
a hlavnímu sponzorovi ‰achového
klubu – firmû Abasto s.r.o.
¤evnické dûti se v sezónû zúãastnily
zhruba dvaceti turnajÛ, z nichÏ
nûkteré byly aÏ t˘denní. Nejvût‰ím
úspûchem v soutûÏích jednotlivcÛ
bylo bezesporu osmé místo Ondfieje
France (nar. 1995) v nesmírnû silnû
obsazeném mezinárodním turnaji
kategorie H10 v rámci Turnaje
‰achov˘ch nadûjí ve Fr˘dku-Místku,
kter˘ se hrál v bfieznu. Na tento tur-
naj jezdíme uÏ ãtyfii roky a dosud
jsme byli rádi, kdyÏ se nûkdo probo-
joval na chvost druhé desítky.
Ondfiej kromû toho vyhrál regionální
pfiebor, stal se krajsk˘m pfieborní-
kem v rapid ‰achu ve své vûkové
kategorii a v krajském pfieboru 
v praktickém ‰achu skonãil druh˘. 
V kvûtnu mu také poprvé vy‰el

Jindfiich Paukert (nar. 1994) vyhrál
regionální pfiebor dokonce v katego-
rii H14 (vûkovû patfií do H12), obsa-
dil druhé místo v krajském pfieboru v
rapidech, jen KP v praktickém ‰achu
v kategorii H14, kde byl dokonce
nasazen jako ã.1, mu pfiíli‰ nevy‰el a
skonãil aÏ devát˘. Vzestupnou ten-
denci vykazují v˘kony Jana ·vacha
(nar. 1992), kter˘ se uÏ standardnû
objevuje na pfiedních místech turna-
jÛ, nejlep‰ího v˘sledku dosáhl v
regionálním pfieboru 
v kategorii H14, kde obsadil druhé
místo. Pfies svÛj vûk patfií k na‰im
nejvût‰ím nadûjím, se ‰achy totiÏ
zaãal pomûrnû pozdû. Velmi nadûjnû
pÛsobí také v˘kony Martina Derca
(nar. 1996), kter˘ oproti minul˘m
sezónám zaãal podávat vyrovnanûj‰í
v˘kony, coÏ se okamÏitû projevilo 
i ve v˘sledcích. V regionálním pfie-
boru H10 obsadil ãtvrté místo.
Stabilnû dobré v˘kony podává
Patrik Krejãí, v této sezónû v‰ak
nedosáhl Ïádného v˘jimeãného
v˘sledku. V̆ razné zlep‰ení zazna-
menal také Tomá‰ ·Èastn˘ (nar.
1994), kter˘ si po letech koneãnû
uhrál tfietí v˘konnostní tfiídu.
Zatímco v jednotlivcích se docela
dafiilo, v soutûÏích druÏstev to bylo
ponûkud hor‰í. Nejdfiíve A druÏstvo
¤evnic star‰ích ÏákÛ, které si brousi-

Mistrovství âR v rapid ‰achu, proto-
Ïe v podstatû odpovídalo nasazení
druÏstva. Na sam˘ závûr sezóny, 
v srpnu 2005, se celkem devût dûtí
uÏ tradiãnû zúãastnilo letního ‰acho-
vého tábora Studenov, kter˘ se konal
na krkono‰ském hfiebeni mezi
Harrachovem a Rokytnicí.
Trochu jiná je situace v dospûl˘ch,
tady se vytvofiil stabilní, ale bohuÏel
velmi úzk˘ kádr hráãÛ. Hráli jsme
regionální pfiebor druÏstev, ale tato
soutûÏ se hraje v osmi a osm ‰achov-
nic nedokáÏem
kvalitnû obsa-
dit, takÏe nám
vydatnû pomá-
haly dûti, které
sice nûjaké bo-
dy na zadních
‰achovnicích
uhrály, ale na
v ˘ r a z n û j ‰ í
umístûní to ne-
staãilo. V na‰í
skupinû jsme
skonãili po-
slední a sestu-
pujeme do niÏ-
‰í regionál-
ní soutûÏe.
Vzhledem k ‰i-
roké dûtské zá-
kladnû se bu-

Jindfiich Paukert
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Vám poskytuje
automobilov˘ závodník

a zároveÀ fievnick˘ a praÏsk˘ 
prodejce automobilÛ

Oldfiich Novotn˘

ZABEZPEâENÍ VOZIDEL
Nás motoristÛ, ktefií museli fie‰it pro-
blém s vykraden˘m autem, nebo
dokonce ukraden˘m vozem, je jistû
mnoho. Do jisté míry je moÏno tûmto
problémÛm pfiedejít. Hlavnû si musí-
me uvûdomit, Ïe auto není trezor 
a lze do nûj snadno vniknout.
Odstavíme-li vozidlo byÈ jen na 
5 minut, je tfieba z nûj vzít v‰echny
cennosti a panel autorádia nebo ales-
poÀ tyto vûci ukr˘t tak, aby nebyly
vidût. Co zlodûj neuvidí, nemá touhu
ukrást. Zabezpeãit vozidlo proti odci-
zení je téma na dlouhou diskusi.
Ukrást se dá kaÏdé auto, ale je tfieba
tento poãin lapkÛm co nejvíce ztíÏit.
Jedno z nejlep‰ích zabezpeãení je
satelitní vyhledávání vozidel
(Sherlog). Takto vybavené vozidlo se
z 99% najde. Není to zrovna laciné,
ale vzhledem k cenû vozu se toto
zabezpeãení vyplatí. Dal‰í moÏností
je alarm, kter˘ zlodûje ãásteãnû odra-
dí nebo vyleká. Také je moÏné nechat
si namontovat mechanické zamykání
fiadící páky (Construct). Se zamãe-
nou zpáteãkou bûÏn˘ zlodûj urãitû
neodjede. Samozfiejmû nejspolehli-
vûj‰í zabezpeãení vznikne spojením
více systémÛ najednou, napfi.
Sherlog + Construct + Imobilizér
nebo Sherlog + Construct +
Imobilizér. Imobilizér je zafiízení,
které nedovolí spustit motor bez ori-
ginálního klíãku nebo vlastního
ovladaãe. Od r. 1995 -1998 jím je
vybavena vût‰ina vozidel pfiímo od
v˘robce.
Na závûr bych Vás chtûl upozornit
hlavnû na to, abyste si peãlivû pfieãet-
li svou smlouvu s poji‰Èovnou. Ta
vÏdy obsahuje poÏadavky na zabezpe-
ãení va‰eho vozidla, napfi. kombinaci
nejménû dvou variant a toto zabezpe-
ãení musí b˘t pravidelnû jedenkrát
roãnû kontrolováno ve specializova-
ném servisu. V pfiípadû, Ïe tyto pod-
mínky nedodrÏíte a dojde k pojistné
události, odmítne poji‰Èovna plnûní.
Urãitû je dobré tyto vûci nepodceÀo-
vat. U‰etfiíte si tak mnoho starostí 
a problémÛ.

RADY MOTORISTÒM
republiky Dioss N˘fiany a prvoligo-
vá Avia âakovice vyslala na leto‰ní
roãník svoje „béãko“.
Ani na‰e druÏstvo nenastoupilo 
v plné sestavû. Pfiesto mûl turnaj
hodnotnou úroveÀ. Pfiíjemnû pfie-
kvapil nov˘ úãastník II. ligy celek
SpojÛ Praha, kter˘ dokázal porazit 
i „béãko“ âakovic a obsadil druhé
místo. âakovice skonãily celkovû
tfietí, Îatec poslední.
Ná‰ celek NH ¤evnice, si i pfii
absenci tfií útoãníkÛ dokázal se
v‰emi soupefii poradit, a po vítûz-
stvích nad Spoji Praha (12:9),
Îatcem (18:13) a âakovicemi (10:9)
v turnaji zvítûzil.
Hlasováním vybrali zástupci druÏ-
stev ãtyfii nejlep‰í hráãe turnaje. Na
postu brankáfie to byl mladiãk˘
dorostenec z Îatce, dal‰í posty pak
obsadili jen na‰i hráãi. Nejlep‰ím
útoãníkem byl zvolen Ondfiej
Smetana, nejlep‰ím obráncem
Ctirad Leinweber a nejlep‰ím stfiel-
cem Honza Hartman. Ceny jednotli-
v˘m druÏstvÛm a ocenûn˘m hráãÛm
pfiedal starosta mûsta Miroslav
Cvanciger spolu s pfiedsedou NH
¤evnice Ing. Jaroslavem Hrub˘m.
¤evniãtí házenkáfii zvou v‰echny
své pfiíznivce a pfiátele dobrého
sportu na svá dal‰í utkání.
Kdy hrají ¤evnice II. ligu?

28. 8. 14:45 Chomutov – ¤evnice
3. 9. 16:00 Tymákov – ¤evnice
4. 9. 14:30 ¤evnice – Spoje Praha
11. 9. 10:30 Osek u Rokycan – ¤evnice
18. 9. 14:30 ¤evnice – Litvínov
25. 9. 10:30 Most – ¤evnice
1. 10. 14:30 ¤evnice – Ejpovice
2. 10. 10:30 ¤evnice – Nezvûstice
9. 10. 14:30 ¤evnice – Podlázky
15. 10. 14:20 PlzeÀ Újezd B – ¤evnice
16. 10. 9:15 Pfie‰tice – ¤evnice

VáÏení sportovní pfiátelé,
pfiestoÏe je momentálnû léto 
a v na‰em oddíle panuje relativní
klid, je toto období plné pfiíprav na
následující sezónu. Bude patfiit 
k tûm nejnároãnûj‰ím a doufáme, Ïe
i nejúspû‰nûj‰ím.
Na‰e nejlep‰í druÏstvo - dorostenky,
si vybojovalo 2. místo v krajském
pfieboru a vítûzstvím v kvalifikaci
úãast v dorostenecké lize. Jde 
o první ligovou soutûÏ basketbalis-
tek v Poberounãí a tak doufáme, Ïe
dûvãata zabojují a za podpory divá-
kÛ a pfiíznivcÛ svojí ligovou pfiíslu‰-
nost udrÏí i pro dal‰í generace.
I Ïákynû, které v kraji obsadily pfii
neuvûfiitelné smÛle „aÏ“ 3. místo 
(k celkovému vítûzství staãily 
2 ko‰e…), budou nastupovat do kva-
lifikace o Ïákovskou ligu a pfii
obrovské konkurenci budeme drÏet
palce, aby se tam dûvãata protlaãila.
MiniÏáci budou pod vedením nej-
lep‰ího hráãe historie J. Zídka sen.
obhajovat stfied tabulky v kraji a jistû
bude cílem se protlaãit aÏ na samou
‰piãku.
MiniÏákynû do své první sezóny
vstoupí letos a podle pfiípravn˘ch
turnajÛ a utkání mají reálnou ‰anci
se hned v úvodní sezónû vy‰plhat na
‰piãku soutûÏe.
Koneãnû snad letos pfiekvapí i na‰e
Ïeny, které po nûkolikaletém trápení
letos jdou do sezóny kompletní 
i s nov˘mi posilami a doufáme, Ïe
trenérsk˘ kádr obohatí sv˘m pfiícho-
dem dal‰í velice zku‰en˘ trenér 
a na‰e Ïeny pfiivede do horní polovi-
ny tabulky krajského pfieboru.
Îeny B a muÏi (ãást hrající v Praze
niÏ‰í tfiídu) - dal‰í souãást na‰í velké
basketbalové rodiny sdruÏující hráãe
a hráãky s celého Poberounãí, se
vûnují pfiedev‰ím rekreaãnímu poje-
tí tohoto sportu, zejména proto, Ïe
kolektiv, bezva parta, dal‰í akce spo-
jené s na‰í ãinností jim dodávají
relaxaci a pfiíjemné záÏitky - ostatnû
jako v‰em ve v‰ech dal‰ích kategori-
ích.
Dvefie do v‰ech na‰ich druÏstev i do
fiad trenérÛ jsou stále otevfiené. Nyní
budeme v Dobfiichovicích, ale 
i v Mokropsech otevírat pfiípravky –
pro dûvãata a chlapce roã. 95 – 97 
a budeme i nadále doplÀovat druÏ-
stva miniÏactva – roã. 93 – 94.
Pokud máte zájem, pokud mají
zájem Va‰e dûti, pfiijìte (nebo zavo-
lejte na 736 673 909 Hana
Geisslerová), máte-li sportovního
ducha, chuÈ pfiekonávat pfiekáÏky,
uãit se chytré kolektivní hfie, Ïít 
s kolektivem, kter˘ ví co chce a proã

to chce, smát se a uÏívat spoleãn˘ch
záÏitkÛ, cestování, proÏívat sportov-
ní prohry a radost se z vítûzstvích,
pak jste u nás správnû.TJ SOKOL

DOB¤ICHOVICE
ODDÍL KO·ÍKOVÉ

TJ Sokol Dobfiichovice-oddíl ko‰í-
kové, hledá do sv˘ch fiad ‰ikovné
kluky a holky roã. 93 – 97.

NÁBOR
se uskuteãní ve stfiedu 7. 9. 2005
mezi 17.00 – 18.00 hod. v tûlocviã-
nû Sokola Dobfiichovice.

Ve‰keré dal‰í informace na tel.:
736 673 909 – H. Geisslerová

KOŠÍKOVÁ

NÁRODNÍ HÁZENÁ

LETNÍ TURNAJ
ligových družstev

Sportovní klub NH ¤evnice uspofiá-
dal v sobotu 13. 8. 2005 dal‰í roãník
turnaje ligov˘ch druÏstev muÏÛ 
v národní házené. Leto‰ního roãníku
se zúãastnila druÏstva Avia
âakovice, Spoje Praha, TJ Îatec 
a domácí NH ¤evnice. Pfies potvrze-
nou úãast se nedostavil celek mistrÛ

realitní a draÏební spoleãnost

jsme malá, ale spolehlivá firma
nabídnûte nám svojí nemovitost

zajistíme Vám bezstarostn˘ prodej ãi pronájem
v západní ãásti Stfiedoãeského kraje

kanceláfi Palackého 70, Dobfiichovice 252 29
Tel.+ fax: 257 712 671

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

kontaktní osoba: Hana Geisslerová Brejlová 736 673 909
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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!

Fotbalové v˘sledky:
Pfiátelské utkání druÏstva
A Hostomice – ¤evnice 1:1, branka
Urban
Karl‰tejn – ¤evnice 0:0
DruÏstvo B: Mofiinka – ¤evnice 2:2

TENIS
LETNÍ TURNAJE MLÁDEÎE

V ¤EVNICÍCH
Po ãervnovém celostátním turnaji
mlad‰ího Ïactva, o kterém jsem refe-
roval v minulém ãísle Ruchu, byly 
v ãervenci t. r. sehrány na dvorcích
LTC ¤evnice dal‰í dva turnaje, a to
v kategoriích dorostu a star‰ího Ïac-
tva.

Dorost
18 dorostencÛ a 11 dorostenek se
zúãastnilo turnaje ve dnech 25. a 26.
ãervence. Mezi dorostenci zvítûzil
Luká‰ Michl z Olympu Praha, kter˘
ve finále porazil Vladimíra Buriána,
Start Praha, 3/6, 6/1, 6/3. Ve finále
ãtyfihry dorostencÛ vyhráli Luká‰
Michl a Ondfiej Merta z Olympu
Praha, ktefií ve finálovém utkání
porazili dvojici Franti‰ek Novák,
TK Radlice, a Pavel Svûtlík, LTC
Cibulka, pomûrem 6/1, 6/4.
Mezi dorostenkami vyhrála ve
dvouhfie Alena Îáková z Oázy Praha
nad Lenkou Zahradníkovou, LTC
Pardubice, 6/2, 1/0 scr. Ve ãtyfihfie
dûvãat zvítûzila dvojice Aniãka
Krejãíková, LTC ¤evnice, a Marika

FFOOTTBBAALL

My‰ková, LTC Benátky nad Jizerou,
nad Îákovou a Zahradníkovou 6/3,
6/4.

Star‰í Ïactvo
Turnaj star‰ího Ïactva navazoval
ãasovû na dorost, soutûÏe se hrály ve
dnech 27. – 29. ãervence. V soutûÏi
chlapcÛ startovalo 22 star‰ích ÏákÛ.
Ve dvouhfie zvítûzil tfiináctilet˘
Matûj Paulín, LTC âeská Poji‰Èovna
Praha, kter˘ podával v celém turnaji
velmi dobré v˘kony, a ve finále

porazil Davida Randu, LTC
¤evnice, 6/1, 6/2. Ve ãtyfihfie star‰ích
ÏákÛ vyhrála dvojice Tomá‰
Holoubek a Jan Pileck˘, oba LTC
Bohutín, ktefií ve finále zdolali
domácí pár Kry‰tof Kubricht 
a David Randa 5/7, 6/3, 6/1.
SoutûÏe dívek se zúãastnilo 19 star-
‰ích ÏákyÀ. Do finále dvouhry se
probojovaly Tereza Lennerová, TK
·koda PlzeÀ, a vítûzka pfiedchozího
fievnického turnaje mlad‰ích ÏákyÀ

jedenáctiletá Jesika Maleãková z TK
SK Kladno. Maleãková vyhrála 
i finále star‰ích ÏákyÀ 6/4, 6/1. Ve
ãtyfihfie vyhrály T. Lennerová 
a Simona Hrdinová, TJ Kauãuk
Kralupy, které ve finále porazily
Maleãkovou a Michaelu Budilovou
z LTC Beroun 6/4, 7/6.
V‰echny dorostenecké a Ïákovské
soutûÏe mûly kategorii 4.
Je potû‰itelné, Ïe ve v‰ech tfiech
akcích (mlad‰í Ïactvo, dorost, star‰í
Ïactvo) startovalo celkem 69 chlap-
cÛ a 56 dívek. ¤evniãtí hráãi tak
mají moÏnost se na domácí pÛdû
utkávat s jin˘mi tenisty. Zdá se, Ïe
dlouholetá tradice tenisov˘ch turna-
jÛ mládeÏe v ¤evnicích zÛstává
zachována, na ãemÏ má zásluhu
organizátor akcí Michal Mottl.

Kö

Na obrázku jsou zachyceni finalisté dvouhry star‰ích ÏákÛ Paulín (vpravo) a Randa.
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