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Rada mûsta pfiidûlila finanãní
pfiíspûvûk ve v˘‰i 5.000 Kã Obci
baráãníkÛ na oslavy 85 let trvání
spolku a Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ 3.500 Kã na úhradu nákla-
dÛ spojen˘ch s organizací majá-
lesu.

�
Rada mûsta schválila uvolnûní
ãástky 63. 500 Kã z rozpoãtové
rezervy jako finanãní pfiíspûvûk
Národní házené ¤evnice na cel-
kovou opravu povrchu hfii‰tû.

�
Rada mûsta schválila rekonstruk-
ci ‰kolní jídelny podle návrhu
Hospodáfiského odboru za pfied-
pokladu, Ïe budou splnûny
v‰echny hygienické podmínky, a
zároveÀ dala v˘zvu k podání
nabídky na její stavební úpravy.
Rada mûsta schválila v˘stavbu
náhradního vrtu pro obec
Dobfiichovice za tûchto podmí-
nek:
�� v rámci realizace díla bude
na v˘tlaãném potrubí osazeno
mûfiící zafiízení se zapisovaãem,
kter˘m bude moÏné kontrolovat
dodrÏení mezních hodnot ãerpa-
ného mnoÏství. V˘sledky mûfiení
budou prÛbûÏnû pfiedávány HO
MûÚ ¤evnice.
�� odbûr vody za normálního
stavu nepfiekroãí prÛmûrnou
denní provozní vydatnost 6,06
l/s, prÛmûrnou vyuÏitelnou
vydatnost 7 l/s a max. vyuÏitel-
nou vydatnost 8 l/s.
�� z dÛvodu moÏného negativní-
ho ovlivnûní dal‰ích zdrojÛ
v období sucha se stanovuje
pomûr skuteãného prÛmûrného
denního provozního ãerpání
Dobfiichovice: ¤evnice na max.
6,06 : 12,5 ve prospûch ¤evnic
�� vrt oznaãen˘ S2a bude vybu-
dován jako plnohodnotn˘, vy-
strojen a obsypán s plnou znalos-
tí problematiky zaná‰ení vrtu
pískováním. âerpací stanice
nad vrtem bude provedena novû
pfii dodrÏení poÏadovaného
mnoÏství 6,0 – 7,0 l/s a dodrÏe-
ní podmínky zabezpeãit objekt
pfied zaplavením, tj. umístit
vstup do âS 50 cm nad hladinu
povodnû v roce 2002. Stávající
vrt S2 po regeneraci a zaji‰tûní
proti povodni vyuÏívat jako
náhradní.
�� vrt bude moÏné vyuÏívat
pfii havarijních problémech
pro zásobování vodou mûsta
¤evnic pfii dodrÏení provozní
a technologické káznû pfii odbûru
vody.

VáÏení spoluobãané,
s pfiíchodem jara se vrátil letit˘ problém na‰eho mûsta – prach vífien˘
projíÏdûjícími motorov˘mi vozidly na nezpevnûn˘ch komunikacích.
¤evnice mají asi 27 km místních komunikací, z nichÏ znaãná ãást má
nezpevnûn˘ povrch. Dlouhodobû není ve finanãních moÏnostech
mûsta opatfiit komunikace pevnou vozovkou. Instalace Ïiviãného
povrchu na v‰ech nezpevnûn˘ch komunikacích by stála fiádovû 80 mil.
Kã, coÏ pfiesahuje souãasn˘ celkov˘ roãní rozpoãet mûsta.
Pra‰né vozovky citelnû znepfiíjemÀují Ïivot v‰em, nejvíce v‰ak tûm,
kdo v takov˘ch ulicích bydlí. Pro fiidiãe je jistû velmi pohodlné rych-
le projet a nedívat se do zpûtného zrcátka na to, co za autem ãi motor-
kou zÛstává. Je v‰ak mimofiádnû nepfiíjemné, o zdravotních a alergic-
k˘ch problémech ani nemluvû, kdyÏ se po jednom jediném projíÏdûjí-
cím vozidle okolí na nûkolik minut zahalí oblakem prachu, kter˘ pak
d˘cháme a kter˘ exteriéry i interiéry domÛ pokr˘vá ‰edohnûdou vrst-
vou. Obyvatelé ulic jako jsou Nerudova, Husova, ·krétova,
Sochorova, ·vabinského, Karla âapka, Tyr‰ova, âajkovského a
mnoha jin˘ch mohou vyprávût.
Chtûli bychom poÏádat Vás, fiidiãe, ktefií budete projíÏdût pra‰n˘mi
ulicemi, o maximální sníÏení rychlosti tak, aby se za Va‰ím vozidlem
neprá‰ilo. Letm˘m pohledem do zpûtného zrcátka zjistíte vhodnou
rychlost, orientaãnû je to kolem 15 km/hod. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe Va‰e
ãasové zdrÏení nebude pfiíli‰ velké a nezpÛsobí Vám potíÏe. Úsek
dlouh˘ 200 m projedete touto rychlostí za 48 sekund, pfiiãemÏ den jich
má 86 400!
Dovolujeme si apelovat na Va‰i ohleduplnost a zároveÀ i pfiipome-
nout, Ïe kaÏd˘ by si mûl poãínat tak, aby co nejménû omezoval druhé.
Prosíme pomozte svojí fiidiãskou kázní zmírnit fievnick˘ paradox,
kdy lidé na prahu brdsk˘ch lesÛ jsou nuceni d˘chat díky prachu hor‰í
vzduch neÏ lidé v prÛmyslov˘ch oblastech.
I kdyÏ se stav vozovek ve mûstû bude postupnû zlep‰ovat, mimo jiné
i v závislosti na dokonãení v˘stavby mûstské kanalizace, jde o pro-
ces, kter˘ díky finanãní nároãnosti rozhodnû pfiesáhne nûkolik voleb-
ních období. Do té doby budeme v této vûci více ãi ménû odkázáni na
vzájemnou ohleduplnost.
Závûrem si dovolujeme upozornit, Ïe v cel˘ch ¤evnicích byla v zájmu
bezpeãnosti fiidiãÛ a chodcÛ, zejména dûtí, zavedena zóna omezené
rychlosti na 40 km/hod. Prosíme o dodrÏování tohoto omezení rych-
losti v‰ude tam, kde si stav vozovek nevynucuje rychlost niÏ‰í.
Dûkujeme v‰em ohledupln˘m fiidiãÛm jménem sv˘m i jménem obãanÛ
v exponovan˘ch ãástech ¤evnic za pfiíznivé pfiijetí tohoto dopisu.
S pozdravem,
Za radu mûsta ¤evnice Miroslav Cvanciger, starosta

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
DOLNÍ BEROUNKA

V dubnu bylo Ministerstvem
vnitra zaregistrováno obãanské
sdruÏení Dolní Berounka se síd-
lem v ¤evnicích. Klade si za cíl
pfiispívat svojí ãinností ke zlep‰e-
ní kulturní krajiny (napfi. podílet
se na rekultivaci Havlíãkov˘ch
sadÛ), prezentovat umûlce Ïijící a
tvofiící v regionu (v˘stava Dany
Puchnarové z Dobfiichovic
v galerii Salon No1) a v nepo-
slední fiadû se organizaãnû i jinak
podílet na akcích mûsta nebo
akcích dobroãinn˘ch. První
z nich se koná jiÏ 11. 6. od 19,00
hodin v sále Zámeãku. Jedná se
o benefiãní prodej autorsk˘ch
odûvních modelÛ návrháfiky se
zahraniãní zku‰eností Michaely
Bakotové, spojeny s drobnou
módní pfiehlídkou. Dobrovolné
vstupné a v˘tûÏek prodeje
budou zásluhou nadace Divoké
husy zdvojnásobeny!! Pfiijìte
spolurozhodnout o na‰ich zá-
stupcích v Evropském parlamen-
tu (11. 6. je první volební den),
pak se odmûÀte neotfiel˘m
modelem a je‰tû získejte pocit, Ïe
jste nûkomu pomohli. Zdvojná-
sobená ãástka totiÏ pfiipadne sta-
cionáfii Náruã!

ZE ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA

JAK SE BUDE CESTOVAT
PO VSTUPU 

DO EVROPSKÉ UNIE

I po vstupu âeské republiky
do Evropské unie bude moÏno
pouÏít pro cestování v‰echny stá-
vající cestovní pasy âeské repub-
liky, pokud jim neskonãila doba
platnosti. Nov˘ vzor cestovního
pasu s vyznaãením pfiíslu‰nosti
k Evropské unii se zaãne vydávat
v roce 2005, av‰ak i nadále bude
moÏné cestovat na v‰echny plat-
né pasy.
Pro cestování v rámci ãlensk˘ch
státÛ Evropské unie bude moÏno
také pouÏít v‰echny dosud plat-
né obãanské prÛkazy âeské
republiky typu karta, pokud jim
neskonãila doba platnosti. Nov˘
obãansk˘ prÛkaz s anglick˘m a
francouzsk˘m pfiekladem názvÛ
poloÏek se také zaãne vydávat
v roce 2005.

V pfiedveãer státního svátku
osvobození republiky uctili
památku padl˘ch ve svûtov˘ch
válkách pan starosta Miroslav
Cvanciger, pfiedseda âeského
svazu bojovníkÛ za svobodu
pan B. Kos a dal‰í obãané
¤evnic, hlavnû z fiad spolkÛ.
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Ve dnech 11. - 12. 6. 2004 se u nás
uskuteãní první volby do
Evropského parlamentu. Obãané
âeské republiky tak získají moÏ-
nost vyslat 24 poslancÛ do jediné
pfiímo volené instituce Evropské
unie. Chtûl bych proto pfiedstavit
volební program, se kter˘m se
uchází o dÛvûru voliãÛ Obãan-
ská demokratická strana.
Program jsme nazvali „Stejné
‰ance pro v‰echny“ a je k dispo-
zici v plném znûní na internetové
adrese www.ods.cz nebo v ti‰tû-
né podobû ve v‰ech oblastních
kanceláfiích ODS. To, co je v náz-
vu na‰eho programu, myslíme
váÏnû. Pfiejeme si skuteãnû
v rámci Evropské unie stejné
‰ance pro v‰echny. Tak tomu
totiÏ nyní zdaleka je‰tû není.
Zemanova a ·pidlova vláda
vyjednaly ‰patné podmínky
na‰eho vstupu a na‰i obãané
v dÛsledku toho nyní v rámci EU
zdaleka stejné ‰ance nemají.
Nerovnoprávné postavení mají
na‰i obãané na trhu práce, na‰i
zemûdûlci pfii ãerpání dotací a
na‰i podnikatelÛ v nûkter˘ch
oblastech podnikání. V‰echna
tato omezení chce Obãanská
demokratická strana co nejdfiíve
odstranit. 
Nepfiejeme si v Evropské unii

Ïádná privilegia, ale trváme na
tom, Ïe ‰ance musejí b˘t pro
v‰echny stejné. Ná‰ program má
celkem deset priorit:
1. ODS bude v Evropském parla-
mentu spolupracovat se v‰emi
politick˘mi silami, s nimiÏ bude
schopna nalézt dostateãn˘ pro-
gramov˘ prÛnik. Politika ODS
bude ov‰em vÏdy vycházet
z národního programu ODS.
2. ODS bude hledat spojence k co
nejrychlej‰ímu odstranûní v‰ech
diskriminaãních podmínek pro
ãeské subjekty. ODS bude bránit
majetkové a právní jistoty obãa-
nÛ âR vypl˘vající z pováleãného
uspofiádání.
3. ODS bude podporovat zjedno-
du‰ení a zpfiehlednûní smluvní
základny EU, ale nepovaÏuje za
nezbytné pfiijmout ústavní
smlouvu.
4. ODS je pfiítelem jednoduché a
pfiehledné legislativy, a proto
bude podporovat rozsahem
i vûcnû omezenou legislativu.
Návrhy pfiedkládané Evropské-
mu parlamentu budou poslanci
ODS posuzovat pfiedev‰ím z hle-
diska jejich dopadÛ na Ïivot
obãanÛ v âeské republice.
5. ODS je pfiesvûdãena o tom, Ïe
zárukou míru a svobody
v Evropû je transatlantická vazba

a bezpeãnostní záruky poskyto-
vané v rámci NATO. Pfiejeme si
pokraãování spolupráce mezi
evropsk˘mi státy a USA.
6. ODS povaÏuje za váÏné nebez-
peãí pro âR i pro celou EU mezi-
národní terorismus. Proto bude
podporovat v‰echny formy úzké
spolupráce a koordinace repre-
sivních sloÏek, aniÏ by to nutnû
vedlo k vytváfiení dal‰ích na-
dnárodních struktur nad jiÏ exis-
tující úroveÀ. ODS bude pro-
sazovat co nejrychlej‰í vstup âR
do Schengenského systému.
7. ODS se domnívá, Ïe stupeÀ a
rozsah aktivit EU je tfieba pfiizpÛ-
sobit reálnému finanãnímu
rámci, nikoliv plánovat dal‰í
ambiciózní aktivity, na jejichÏ
realizaci se nedostává prostfied-
kÛ. Budeme se fiídit heslem: „EU
toho musí dûlat ménû, ale lépe“.
8. ODS je pfiesvûdãena o tom, Ïe
stávající podoba Spoleãné zemû-
dûlské politiky EU je v rozporu
se zájmy evropsk˘ch spotfiebite-
lÛ i daÀov˘ch poplatníkÛ, defor-
muje trÏní prostfiedí, brání libera-
lizaci svûtového obchodu a dis-
kriminuje zemûdûlce z nov˘ch
ãlensk˘ch státÛ. Z tûchto dÛvodÛ
budeme prosazovat zásadní
reformu zemûdûlské politiky a
sníÏení v˘dajÛ do této oblasti.

9. ODS bude podporovat vyuÏití
finanãní podpory EU pro rozvo-
jové projekty krajÛ, mûst a obcí
pfiedev‰ím v oblasti infrastruktu-
ry vãetnû napojení na evropskou
dálniãní a Ïelezniãní síÈ, k inves-
ticím do oblasti ochrany Ïivotní-
ho prostfiedí vãetnû vodovodÛ,
kanalizací a ãistíren odpadních
vod.
10. ODS bude prosazovat, aby
daÀová politika a zdravotní,
sociální a penzijní systémy zÛsta-
ly ve v˘luãné pravomoci národ-
ních orgánÛ. ODS nebude pod-
porovat zavádûní Ïádné „evrop-
ské“ danû a bude trvat na dodr-
Ïování rozpoãtové disciplíny
uvnitfi EU a bude rovnûÏ podpo-
rovat sankce vÛãi tûm státÛm,
které neplní Pakt stability.

Jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe pfied-
kládan˘ program je v zájmu
obãanÛ âeské republiky, a jsme
pfiipraveni jej v‰emi silami prosa-
zovat. Potfiebujeme k tomu ale co
nej‰ir‰í podporu na‰ich spoluob-
ãanÛ. Pfiijìte proto 11. - 12. 2004
volit kandidátku ODS.

Hynek Fajmon
kandidát ODS pro volby do

Evropského parlamentu

STEJNÉ ŠANCE PRO VŠECHNY

UŽ SE PROJEVIL VSTUP 
DO EU NA CENÁCH ZBOŽÍ?

Lékárna
V‰echny lékárny se musí do
1. ãervence stát plátci DPH. To je
také ná‰ pfiípad. Tedy od ãerven-
ce se urãitû zv˘‰í ceny lékÛ
o 19 %. Pouze u antikoncepce,
jejíÏ zdraÏení bylo avizováno
i v tisku, se tak nestane, ta zÛsta-
ne ve stejné kategorii. Zatím více
informací nemáme.
Matrika
V‰echny poplatky zÛstavají stej-
né, zdvojnásobil se pouze popla-
tek za sÀatek s cizincem (i kdyÏ
je ãlenem EU!). Pro ten pfiípad si
tedy pfiipravte 2 000 Kã.
Drogerie
Zatím nejsou zmûny vidût, nasta-
nou aÏ po zmûnách cen od velko-
obchodÛ. DPH se sice sníÏilo
o 3 %, ale my je musíme odvádût
státu, nemÛÏeme zboÏí zlevnit.
Mironet
Zlevnily se v‰echny sluÏby
o DPH pro koncového zákazníka
a v˘raznû ‰ly dolÛ ceny mobil-
ních telefonÛ Nokia a Siemens,
které jsou vyrábûny v EU. Napfi.
Siemens s fotoaparátem o 2 500
Kã, Nokia o 1 500 Kã. 

(77), Jan Malina (77), Ludmila
Paukertová (77), Emilie Paurová
(77), Ing. Jan Dacej (76), Marie
Klimtová (76), Marie Bûlohrad-
ská (75), Milan âapka (75),
Jaroslav Hájek (75), Maria
Kudrnovská (75), Eli‰ka Lebedo-
vá (75), Jaroslava Macourková
(75), Milana Pomahaãová (75)

Opustili nás:
Vûra Ptáãková

Jarmila BechyÀová
BoÏena ·pínová

Pavel Klíma
Marta ·afratová
Stanislav ·véd

Ladislav Svoboda
Jifií Sitta

Vûra Novotná
Milada KfiíÏková

EvÏen DoleÏal
Bohu‰ka Lichtenbergová

Narodili se:
Cecílie Kylarová

Michal ·pejra
Vendula Jindrová

Luká‰ Jindra

V˘znamná jubilea:
Marie Punãocháfiová (95),
AneÏka Îemliãková (92), Anna
Hájková (91), Marie Vatrsová
(91), Emilie Kube‰ová (90), Maria
Fridrichová (85), Kvûtoslava
Roztoãilová (85), Helena Radová
(84), ZdeÀka Eliá‰ová (83), Jana
La‰tovková (83), Jaroslav Syrov˘
(82), Jifií Vlach (82), Bohumila
Attlová (81), Antonie Bastlová
(81), BoÏena Dragounová (81),
Jaroslava Janou‰ková (81), Marie
Val‰ubová (81), Franti‰ek Cha-
loupka (81), ZdeÀka MaÀáková
(81), Marie HabáÀová (80),
Emilie Dlouhá (80), Marie Hebká
(80), Miroslav Bubník (79), Jitka
Holubová (79), Ladislav Macou-
rek (79), Ladislav Jirsa (79),
Svatava Mudrová (79), Marie
Nováková (79), Václav Sadílek
(79), Milo‰ Vesel˘ (79), Mária
Koláfiová (78), Jifií Lázniãka (78),
Ladislav Vobeck˘ (78), Jarmila
Bur‰ová (77), Bedfiich ·táral (77),
Marie Káchová (77), Bene‰ová
(77), Eli‰ka Boháãková (77), Vûra
Hfiebíková (77), Hanka KfiíÏová

SPOLEČENSKÁ KRONIKAPotraviny Nosek
Zmûna daÀové skupiny probíha-
la na poslední chvíli a firmy,
které ji zaji‰Èovaly, se s tím perou
je‰tû dnes. Ale dostáli jsme záko-
nu. Pro nás to znamenalo mírné
sníÏení cen napfi. u ãokolád a ví-
na a naopak se zdraÏovalo z 5%
na 19% nûkteré drogistické zboÏí.
Pfiedpokládalo se zdraÏení r˘Ïe,
ale zatím k tomu nedo‰lo.
Prakticky v‰echno zÛstává stej-
né, protoÏe je to ze star˘ch zásob.
Ale myslím, Ïe nás to teprve  pfie-
kvapí, Ïe nás to „plíÏivé“ zdraÏo-
vání ãeká.
Nissan
U nás se to projevilo náramnû
dobfie, protoÏe jsme mohli mar-
kantnû sniÏovat ceny v‰ech aut.
U NissanÛ, které jsou vyrábûny
v Evropû, se cena sníÏila o 2,6 %
- 2,8 % a u vyrábûn˘ch v Japon-
sku ‰la cena o více neÏ 100 000 Kã
dolÛ (dfiíve jsme mûli v cenû dvo-
jité clo).
Zelenina
ZdraÏení se nejvíce projevilo
u kytiãek. Zrovna v dobû sázení
se zvedla DPH na 19%. Cena
zeleniny zatím zÛstala stejná,
mírnû se zlevnil alkohol. HR
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"SvÛj ‰irák odhazuji v dál a svlé-
kám plá‰È, jeÏ mû halí," ozve se
jiÏ na konci ãervna v fievnickém
Lesním divadle. První premiérou
leto‰ní nabité divadelní sezony
v pfiírodním amfiteátru bude
totiÏ klasická hra Edmonta Ros-
tanda Cyrano z Bergeracu. Dílo
velkolepé sv˘m rozsahem i obsa-
hem obdivují diváci na celém
svûtû více neÏ jedno století.
V osmdesátileté historii fievnic-
k˘ch ochotníkÛ v‰ak bude tato
hra uvedena poprvé.
Inscenace ver‰ovaného dramatu

o ne‰Èastné lásce proslulého nosat-
ce se ujal debutující Martin Kirov,
do titulní role básníka a fanfaróna
obsadil pûtatfiicetiletého ¤evni-
ãana Romana Tichého, jeho soka
v lásce Kristiána si zahraje Jifií
Cicvárek, jejich milou Roxanu
Lucie Kirova. Na scénû fievnické-
ho pfiírodního amfiteátru se objeví
zku‰ení divadelníci Marie ·ímo-
vá, Ivo Tamchyna, Jan Kuna, Jifií
Vitou‰, Alice âermáková, Bohu-
slava Eliá‰ová, Václav Navrátil,
stejnû tak si svÛj divadelní kfiest
proÏijí Anna a Franti‰ek Zava-
dilovi, Monika VaÀková, Jifií Niko-

d˘m, Michal Charvát ãi Jaroslav
Matou‰ek. GaskoÀsk˘mi kadety
se alespoÀ pro nûkolik veãerÛ sta-
nou Franti‰ek Zavadil, Martin
Cicvárek, Luká‰ Nestarec, Jan
Hejma a Jan BaláÏ. Speciálnû pro
toto pfiedstavení vznikla i pÛ-
vodní hudba Jana Martínka. Pro
diváky jsou samozfiejmû pfiiprave-
na dal‰í pfiekvapení. Velká dÛleÏi-
tost je pfiikládána i historick˘m
kost˘mÛm, které by mûly b˘t
maximálnû vûrohodné. Na jejich
v˘bûru a v˘robû se podílejí Alice
âermáková a Lucie Kirova. Pro
kadety i jejich velitele byly dokon-
ce vyrobeny historické kordy.
Choreografii ‰ermování se herci

uãí u profesionálních sportovcÛ.
PfiestoÏe i tuto skupinu postihla
ztráta kulis, uhofiel˘ch v zapále-
ném skladi‰ti, v‰ichni pilnû nacvi-
ãují, aby se 25. na vefiejné generál-
ce, 26. na premiéfie a 27. ãervna,
16., 17. a 18. ãervence a 10., 11.
a 12. záfií mohli sejít se v‰emi pfiíz-
nivci divadla a romantick˘ch pfií-
bûhÛ. Mezi diváky by mûli sedût
i herci praÏského divadla Na
Fidlovaãce, kde se Cyrano z Ber-
geracu je‰tû doposud hraje. Herci
chtûjí na pfiedstavení pfiijet
(moÏná i se sv˘m principálem
Tomá‰em Töpferem) a podpofiit
tak své amatérské kolegy.

(kir)

DIVADELNÍ SEZONU ZAHÁJÍ CYRANO

VÝZVA NA PŘÍŠTÍ ROK
V loÀském roce dosáhly ¤evnice ãeského rekordu v postavení
nejvy‰‰í hofiící hranice v den pálení ãarodûjnic. Byla namûfie-
na hodnota 11,6 m a vyhlá‰ení rekordu se zúãastnila i TV
Nova. Letos „v˘zvûdná skupina“ zjistila, Ïe se nûkde chystají
tento rekord pfiekonat a Ïe na tom pracují jiÏ mûsíc. No, to se
dozvíme zaãátkem ãervna na vyhodnocování kuriozit roku. V
¤evnicích na VráÏce vyrostla v leto‰ní poslední dubnov˘ den
hranice vysoká 10 m, ale na pfií‰tí rok se na‰i nad‰enci chysta-
jí opût pfiekonat rekord. Je to pro nû v˘zva. 

HR
foto Pavel Jílek a Alena Rytífiová
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MoÏná jste si v pfiedchozích ãís-
lech Ruchu v‰imli odkazÛ na
KAZÍN, fievnick˘ ãasopis vychá-
zející zhruba pfied 75 lety. KdyÏ si
ho nedávno prohlíÏel pan starosta
Cvanciger, jen ti‰e povídal: Kolik
tehdej‰ích starostí obce je dnes
zase podobn˘ch! 
I vy si mÛÏete KAZÍN osobnû pro-
listovat, kdyÏ nav‰tívíte do
6. ãervna v˘stavu, která teì probí-
há v Galerii SALON No 1 naproti
fievnické po‰tû. A nejen to, uvidíte
leccos zajímavého z tehdej‰ího
Ïivota v ¤evnicích, napfi. soubor
pohledÛ na proslulou plovárnu,
po které nezÛstalo ani stopy…
A také si odnesete dárek na
památku.
Jan ·Èastn˘, k jehoÏ jubileu je
v˘stava pofiádána, se do galerie
fievnick˘ch obãanÛ zafiadil
v letech I. republiky jako úspû‰n˘
místní podnikatel, kter˘ sv˘m
pÛsobením a ãetn˘mi osobními
kontakty na známé osobnosti
nemálo pfiispûl ke spoleãenskému
Ïivotu obce.
Na tehdej‰í dobu moderní prÛmy-

nu, dokázal vlastním nákladem
vydat knihu MùSTEâKO POD
SKALKOU, v níÏ zachoval mnohé
z toho, co z kraje nashromáÏdil
v pamûti a v srdci. Kniha byla
i jeho profesionální chloubou
typografa, neboÈ byla vysoko oce-
nûna také z hlediska grafického.
I to mÛÏete na místû prohlíÏet, ke
koupi uÏ je ale pouze v elektronic-
ké podobû.
Po zániku tiskárny a Okra‰lova-
cího spolku jako symbolÛ jeho
snaÏení musel b˘t svûdkem
i postupného zruinování Skalec-
kého areálu. SnaÏil se alespoÀ
zachytit pro budoucnost, co
s tamním klá‰terem a kostelíkem
bylo spojeno. Vydání svého ruko-
pisu IN MEMORIAM SKALKY se
jiÏ ale nedoãkal. MoÏná, Ïe jednou
bude pro zájemce k dispozici ales-
poÀ v oblastním archívu.
Vûfiíme, Ïe v˘stava nejen oÏiví
vzpomínky pamûtníkÛ. ale Ïe dá
fiadu podnûtÛ i generaci souãas-
n˘ch ãi budoucích podnikatelÛ

-ob

pfiátelÛm patfiili i hudebníci jako
Jan a Rafael Kubelík, Eman a
Ferenc Fiala, Jarmila Novotná
a dal‰í. St˘kal se s mnoha osob-
nostmi, které v ¤evnicích trávily
letní období, a spolu s nimi pfii-
pravoval ãetné spoleãenské akce.
Rozsah v˘stavy dovoluje ukázat
jen zlomek ze zachoval˘ch pamá-
tek z té doby.
Jako ãlen Okra‰lovacího spolku se
kromû jiného staral o rozvoj
a chod proslulé místní plovárny,
která v období pfied válkou byla
znaãnû roz‰ífiena a zvelebena.
Pamûtníci tvrdí, Ïe byl „mravnost-
ním inspektorem“ a leckteré kou-
pající se dámy provûfioval, zda
mají plavky náleÏitû cudné…
SvÛj vztah k nedalekému rodné-
mu Mní‰ku vyjadfioval Jan ·Èastn˘
pravideln˘m putováním na Skal-
ku, kde na vyhlídce pod star˘m
bukem vyprávûl pozoruhodné
historie a pfiíbûhy místa. Minulou
nedûli byl na onom místû odhalen
„pamûtní kámen Jana ·Èastného“.
Nedlouho pfied tím, neÏ znárod-
nûní po r. 1948 zniãilo jeho tiskár-

slová tiskárna, kterou v ¤evnicích
se svojí manÏelkou vybudoval,
poskytovala obÏivu fiadû lidí
z místa i okolí. Regionální ãtrnác-
tideník KAZÍN mûl v tiskárnû
redakci i technické zázemí. V˘roba
tiskárny byla rozmanitá, od tisko-
pisÛ pfies uãebnice aÏ po graficky
nároãné tisky. Na v˘stavû je tfieba
k vidûní kopie „âestného obãan-
ství mûstyse ¤evnic prezidentu
E. Bene‰ovi“.
Jan ·Èastn˘ pocházel z rodiny hrn-
ãífie v Mní‰ku pod Brdy. Po pfiestû-
hování rodiny do prÛmyslového
Smíchova si na‰el uãební místo
v závodû „St˘blo“ na Václavském
námûstí a bûhem typografické pfií-
pravy pro‰el fiadou v˘tvarn˘ch
kurzÛ, kde získal i základy pro
svoji laickou olejomalbu. Nûkterá
jeho  plátna jsou také souãástí
v˘stavy a náv‰tûvníci z fiad v˘-
tvarníkÛ ne‰etfiili uznáním…
Jako velmi druÏn˘ a spoleãensk˘
ãlovûk uvítal ve svém domû
„Vlasta“ na Stránce ãetné vûhlas-
né hosty. ProtoÏe sám byl aktiv-
ním muzikantem, k jeho osobním

VÝSTAVA I PRO NEPAMĚTNÍKY…

V nedûli 20. 6. se ¤evnice doãkají
hned nûkolika premiér. Bude to
poprvé, co námûstí a pfiilehlé
prostory oÏijí pouliãním diva-
dlem. Podle plakátu, kter˘
seznamuje s projektem, pfied nás
pfiedstoupí bájeãní a svého
druhu rozhodnû nejlep‰í Kome-
dianti – Teátr Víti Marãíka, kejk-
lífi Vojta Vrtek a Orchestr Péro za
kloboukem. Do mûsta dorazí
kolem poledne, postaví pódium
a kulisy a vyrazí ve vozech na
spanilou jízdu mûstem, aby niko-
mu nezÛstalo utajeno, coÏe se to

bujeme zaloÏení tradice fiemesl-
ného trhu, kter˘ se nikde jinde
v regionu nekoná. Doufáme, Ïe
nálada na Námûstí Krále Jifiího
bude stejnû milá a malebná jako
¤evnice v náruãi dokonalého
ko‰íku na plakátû, jehoÏ autorem
je pan Miroslav Barták. Ko‰íkáfii
i obãerstvovaãi rozbijí své stánky
v 10 hodin a budou náv‰tûvní-
kÛm k dispozici do pozdních
odpoledních hodin, pfii neutu-
chajícím zájmu aÏ do veãera, aby
obdivovatelé pouliãního divadla
nezÛstali na suchu. Vedle tradiã-
ních forem obãerstvení jako pivo
a bufit se budou nabízet i dal‰í
pochoutky, napfi. kukufiiãné
klasy.

na námûstí bude dít. V nûkolika
blocích se vystfiídají pohádky,
srdceryvné komedie a k popuká-
ní tragedie. Kolem sedmé veãer-
ní dojde k druhé spanilé jízdû, po
níÏ zaãne komediantsk˘ veãer,
ve kterém budou komedianti
vystupovat jeden pfies druhého
aÏ do úplného setmûní a vyãer-
pání. OhÀové pfiedstavení v‰ech-
no uzavfie a s komedianty se
budeme muset rozlouãit.
Tu samou nedûli 20. 6. se na tom-
téÏ námûstí poprvé uskuteãní
Ko‰íkáfisk˘ trh , od kterého si sli-

Komedianti a Košíkáři

k tomu všemu příjemná hudba a něco dobrého na zub!

těšíme se na Vás!

os Náruč: Pražská 345, Dobřichovice 252 29, tel.:257712312Zleva Marie Vorlová (netefi Jana ·Èastného), Jana Mehrlová (dcera, které je 88 let) a Milena
·eborová (nejmlad‰í vnuãka) na fotografii Petra Packana

3. června 2004

16:00 Slavnostní zahájení
16:15  Pohádka (hrají děti z našeho stacionáře)

Vernisáž prací našich dětí
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Na staré kolorované pohlednici
je zobrazen fievnick˘ hotel
„Such˘“, v pozdûj‰ích obdobích
zvan˘ téÏ Grand-hotel ãi hotel
Berounka, objekt ãp. 265 u nádra-
Ïí. Jde o budovu se stoletou his-
torií, a proto pokládám za vhod-
né ji pfiedstavit.
¤evniãtí obãané a majitelé fiev-
nick˘ch realit z Prahy chtûli jiÏ
v roce 1901 zfiídit v ¤evnicích
„pfiimûfiené spoleãenské stfiedis-
ko“ pro zábavy, téÏ hostinec,
hernu, verandu, park pro odpo-
ãinek, tenis, kuleãník, kuÏelník,
ãítárnu, knihovnu a hostinské
pokoje. 9 obãanÛ vãetnû tehdej‰í-
ho fievnického starosty Matû-
je Bílého zaloÏilo druÏstvo
„Spoleãensk˘ dÛm v ¤evni-
cích“, s.r.o. Návrh plánu spole-
ãenského domu byl svûfien sta-
vební kanceláfii architekta
Eduarda Sochora v Praze. Ta
vytvofiila projekt hotelu vãetnû
zahradního pavilonu a tenisové-
ho hfii‰tû a návrh pfiedloÏila
mûstské radû v ¤evnicích v ãer-
vnu 1902. Snad o rok pozdûji
byla stavba provedena.
Prvním majitelem hotelu bylo
v˘‰e uvedené druÏstvo. V roce
1911 je uvádûn jako majitel pan
Such˘. V lednu 1924 byla pfiista-
vûna terasa pfied hotelem, sta-
vebníkem byl Antonín Ho-
lovsk˘. V sále vedle hotelu se
dlouhá léta hrálo divadlo.. Za
války zde byla taneãní ‰kola, kte-
rou vedl taneãní mistr Jakl se
svou dcerou Fany. ·kola byla
velmi oblíbená a sjíÏdûla se do ní
mládeÏ z celého ‰irokého okolí,
jak dokazuje fotografie 125

¤evnice na star˘ch pohlednicích 7

realitní a draÏební spoleãnost

nabízí v draÏbû dne 5. 6. 2004
rodinn˘ dÛm 6 + 1 se zahradou

v Zadní Tfiebani ãp. 230
více informací na www infocredit-reality.cz

a tel. 736 673 909 pí. Geisslerová

chlapcÛ z roku 1941. UváÏíme-li
pfiítomnost pfiibliÏnû stejného
poãtu dûvãat, dospûjeme k úcty-
hodnému poãtu více neÏ 200
úãastníkÛ. DÛvod? Za války byly
zakázány taneãní zábavy a toto
byla jedna z mála pfiíleÏitostí
k setkávání mlad˘ch. Sál 18. 11.
1942 vyhofiel a jiÏ nikdy nebyl
obnoven. Také zahradní pavilon
a tenisové hfii‰tû jiÏ fiadu let nee-
xistují.
V dne‰ní dobû nese hotel název
„Grand“ a má – i po 100 letech
existence – po stavebních úpra-
vách z posledních let stále hote-
lov˘ a restauraãní provoz.

Kö

!!! PRONÁJEM !!!

V areálu Krijkos V‰enory
ve sportovním centru OLYMPIA WELLNESS
Podrobné informace na recepci Olympie
Nebo na te.: 777 11 22 77, 257 711 071

Kadefinick˘ salon – kompletnû vybaven˘,
tfii obsluhy, 2x mytí

Prostor pro kosmetick˘ salon
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CHYSTÁTE SE FINANCOVAT TYTO BYTOVÉ POT¤EBY?

Úhrada pÛjãek, úvûrÛ a hypoték na bytovou potfiebu
Projektové náklady
PÛdní vestavba
Sanitární zafiízení
PoÏární zabezpeãení
Bezpeãnostní zafiízení
Notáfiské poplatky
Úhrada danû z pfievodu bytu nebo domu
V˘plata podílu na nemovitosti
Vypofiádání spoludûdicÛ
Náklady na pfiípojky
V˘stavba, koupû, bytu
Modernizace, údrÏba
V˘stavba, koupû domu
Koupû stavebního pozemku
Pfiístavba a pfiestavba domu

V pfiípadû zájmu kontaktujte finanãní a úvûrovou poradkyni
DANA VÁVROVÁ 723/778 570
e-mail:dana.vavrova@volny.cz

PENÍZE SI U NÁS MÒÎETE PÒJâIT, I KDYÎ
U NÁS NEMÁTE SMLOUVU SE ST. PODPOROU!

7Ruch 5/2004

BASKETBALOVÉ HRY

V sobotu 22. 5. 2004 pofiádá oddíl ko‰íkové
na venkovní plo‰e I. roãník basketbalov˘ch
soutûÏí.
Zveme v‰echny dûti ve vûku 7 – 10 let
i neãleny basketbalového oddílu. 
Pfiijìte si zasoutûÏit o ceny
v klasick˘ch i ménû klasick˘ch
basketbalov˘ch disciplínách
pod vedením trenérÛ
oddílÛ ko‰íkové.
Celá veselá ta‰kafiice zaãíná
v sobotu 22. 5. 2004v 10.00 hod
na venkovním hfii‰ti
TJ Sokol Dobfiichovice.

Za oddíl ko‰íkové
Hana Geisslerová Brejlová
736 673 909

STREETBALLOVÝ TURNAJ
Oddíl ko‰íkové TJ Sokol Dobfiichovice pofiádá
I. roãník streetballového turnaje pro vefiejnost

Kategorie:
Mix muÏi a Ïeny roã. 85 a star‰í
Mix ho‰i a dívky roã. 89 – 86
Mix ho‰i a dívky roã. 93 - 90

DruÏstva budou sloÏena ze dvou dívek a dvou hochÛ. První poloãas hrají 2 ho‰i +
1 dívka, druh˘ 2 dívky a 1 hoch. V jednotliv˘ch poloãasech mÛÏe ta kategorie, kde
hraje pouze 1, kdykoli pfii pfieru‰ení vystfiídat. Hrací doba je 2 x 6 minut hrubého
ãasu, hraje se na v‰ech 4 ko‰ích, ãas je mûfien centrálnû, centrálnû se zahajuje
a konãí. Rozhodãí jsou na kaÏdém hfii‰ti z fiad dospûl˘ch. Na konci bude vyhlá‰e-
ní v˘sledkÛ a pfiedání cen nejlep‰ím. Hrací míãe dodá pofiadatel. Míãe na rozcvi-
ãení si kaÏdé druÏstvo pfiinese vlastní. KaÏd˘ hráã musí mít venkovní pevnou
sportovní obuv, kaÏdé druÏstvo dvû sady triãek rÛzné barvy (napfi. 4 bílá triãka
a 4 tmavû modrá triãka). Pokud nejste kompletní, pfiijìte, jistû nebudete sami
a s nûk˘m se spojíte. Doporuãujeme pokr˘vku hlavy pfii sluneãném poãasí
a kapesné na obãerstvení v restauraci haly BIOS !!!!
Pfiípadné organizaãní zmûny budou provedeny pfiímo na místû podle poãtu pfii-
hlá‰en˘ch druÏstev.

Informace na tel. 736 673 909 - Hana Geisslerová Brejlová hlavní pofiadatel

MùSTSKÉ KULTURNÍ ST¤EDISKO ¤EVNICE NABÍZÍ MOÎNOST UMÍSTùNÍ DECENTNÍ
A KULTURNù VYVEDENÉ REKLAMY V AREÁLU ¤EVNICKÉHO LESNÍHO DIVADLA

Cena podle velikosti a místa. Zájemci se mohou ohlásit na kultura@revnice.cz nebo telefonicky na 257720923 

Zájemci se dostaví
ke vchodu do haly BIOS

v nedûli 23. 5. 2004 v 10,00hod.

PROVOZNÍ DOBA
V âESKÉ SPO¤ITELNù

¤EVNICE:
Pondûlí 9.00 – 12.30

13.30 – 17.00 hod.
Stfieda 9.00 – 12.30
âtvrtek 9.00 – 12.30

13.30 – 17.00 hod.

CHLAZENÁ DRÒBEè ¤EVNICE,
Opletalova 107/1
(vedle budovy kina)

GRILOVANÁ KU¤ATA
VO≈AVÁ A K¤UPAVÁ

KAÎD¯ DEN, CEL¯ T¯DEN
P¤IJëTE OCHUTNAT!

Út – Pá 8 – 12   14 – 17,
Sobota 8 – 11

MoÏnost telefonick˘ch objedná-
vek. Kvûta Zappová
Tel: 602 386 156

PRODEJ JAHOD
Zahradnictví Lisá Lety

Prostfiední 243,
tel.: 25771 1000

VyuÏijte telefonické
objednávky
Samosbûr

neprovádíme 

francouzština, angličtina,
němčina
zkušený pedagog
tel.: 257720877
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KdyÏ se pfied 5 lety objevil první
skromn˘ roãník festivalu Blues
v lese v ¤evnicích, málokdo tu‰il,
Ïe z festivalu vyroste jedna z nej-
prestiÏnûj‰ích událostí v Ïánru
blues – jazz – folk. Dnes je festi-
val nejvût‰í akcí svého druhu ve
Stfiední Evropû, kaÏdoroãnû ji
nav‰tíví desítky kapel a umûlcÛ
a tisíce náv‰tûvníkÛ. Letos to
bude jiÏ po páté, kdy se fievnic-
k˘mi lesy rozezní (nejen) blueso-
vé tóny. 4. – 6. ãervna probûhne
v ¤evnicích v Lesním divadle
pát˘, slavnostní roãník festivalu

cích bluesmanÛ, „soulov˘ císafi“
Solomon Burke (USA). Solomon
Burke zaÏívá v posledních letech
ohromn˘ comeback. Získal
2 nominace na cenu Grammy
Awards 2003. Jak pofiadatel
prozradil, není vÛbec jednodu-
ché vyhovût poÏadavkÛm této
velké hvûzdy (a to velké i co
se velikosti postavy t˘ãe). Napfi.
bude nutné pfiivézt z Itálie speci-
álnû vyztuÏen˘ Mercedes, pro
vystoupení je nutné zajistit císafii
soulu císafiské kfieslo, korunu
a královsk˘ hermelín. Nicménû,
a nebo právû proto, je jasné, Ïe
toto vystoupení bude urãitû stát
za to.
PfiestoÏe hudba je na Blues v lese
tím nejdÛleÏitûj‰ím, nabízí pro-
gram i velmi pestrou mimohu-
dební nabídku, festival má b˘t
nejen nezapomenuteln˘m hu-
debním záÏitkem, ale také pfiíle-
Ïitostí k relaxaci v‰eho druhu
pro celou rodinu. A tak budou
náv‰tûvníci moci nav‰tívit di-
vadlo, filmov˘ minifestival,
ochutnat cizokrajnou kuchyni,
vychutnat ‰álek kávy nebo ãaje
v kavárnû, víno ve vinotéce nebo
skvûlé plzeÀské pivo a nebo se
jednodu‰e projít po okolních
lesích. SnaÏíme se volbou pro-
stfiedí, dramaturgie a doplÀko-
v˘ch sluÏeb o vytvofiení pohodo-
vé akce pro celé rodiny, od dûtí
po prarodiãe.

Více na www.bluesvlese.cz
·imon Kotek

PÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU BLUES V LESE JE ZA DVEŘMI

Leto‰ní divadelní sezóna je pro
Divadelní soubor ¤evnice sku-
teãnû velice pozoruhodná.
Pfiíjemn˘m pfiekvapením je, Ïe
soubor v leto‰ním roce nastuduje
a pfiedvede v Lesním divadle
ãtyfii tituly, coÏ je v pováleãné
historii fievnického divadla jev
opravdu rekordní. Tato skuteã-
nost svûdãí o vzrÛstajícím zájmu
o divadlo v ¤evnicích i o dobré
práci na‰eho souboru, a to nejen
z hlediska hereckého, ale také
autorského, protoÏe tfii za ãtyfi
pfiipravovan˘ch titulÛ jsou díla
autorská, tedy na‰e vlastní.
Budou sehrána tato pfiedstavení:
Cyrano z Bergeracu od Ed-
munda Rostanda v reÏii Martina
Kirova, bláznivá komedie Vãera,
dnes a zítra od Aleny ¤íhové
v reÏii Petra ¤íhy, pohádka
mírnû naruby s názvem Prozlo-
bit se do pohádky, kterou napsa-

Blues v lese.
Dramaturgie festivalu byla vÏdy
velmi otevfiená. PfiestoÏe je
„blues“ pfiímo v názvu, ne‰lo
nikdy o ãistû bluesov˘ festival.
Hlavním motivem dramaturgie
je sledovat, jak blues prochází
napfiíã Ïánry, objeví se tedy
hudba, která z blues vychází,
ãerpá z ní nebo je shodná ve
svém vnitfiním náboji. V ¤ev-
nicích vystoupí ‰piãka ãeské
scény – Ivan Hlas Trio, Blues-
berry, Peter Lipa a Lubo‰ Andr‰t
Blues Band, Zuzana Navarová

a KOA, November 2nd, Echt!,
Charlie and the Bomber,
Eggnoise, Marcipán, Gulo âar,
The Riverside Blues Band, Sestry
Steinovy a mnoho dal‰ích.
Objeví se fiada zahraniãních
umûlcÛ – Chris Duarte (USA),
Amparanoia (ESP), Ronnie
Peterson (ISR), Dura & Blues
Club + host: Peter Binder (SK),
Slavwek Wiercholski & Nocna
Zmiana Bluesa (PL) a dal‰í. Na
festivalu v ¤evnicích vystoupí
velká osobnost soulu a blues a
souãasnû jeden z nejlep‰ích Ïijí-

la i reÏíruje Michaela ·merglová
a PostfiiÏiny, které napsal na
motivy Bohumila Hrabala Milo-
slav Fr˘dl (a rovnûÏ bude tento
titul i reÏírovat). Velmi usilovnû
se zkou‰í a na fiadu hercÛ, ktefií
hrají ve více pfiedstaveních,
klade tento ná‰ „kulturní ãtyfi-
boj“ znaãné nároky.
Ov‰em pfiekvapení se letos dûjí
nejen pfiíjemná, ale také nepfií-
jemná. Po dlouhé dobû jsme
v leto‰ním roce ve spolupráci
s Mûstsk˘m úfiadem zapoãali
s generálním úklidem a rekon-
strukcí skladu kulis (fiíkáme mu
„hangár“ pro jeho konstrukci
z ocelového vlnitého plechu). Po
pfiebrání v‰ech kulis, vyfiaze-
ní nepouÏiteln˘ch a úklidu
dobr˘ch kulis se chystaly
Technické sluÏby provést opravu
boãní stûny, která zrezavûla.
BohuÏel, neÏ k tomuto mohlo

dojít, hangár ãasnû ráno prvního
kvûtna vyhofiel. Pfii‰li jsme o 90%
v‰ech kulis, které mûl soubor
k dispozici. Byl to pro ná‰ soubor
obrovsk˘ ‰ok. Av‰ak následná
reakce souboru i vefiejnosti doka-
zuje, Ïe jsme národ, kter˘ má
divadlo rád a pfiedev‰ím ve spo-
jitosti divadla s poÏárem se
dovedeme zachovat velmi soli-
dárnû. JiÏ v prvním t˘dnu po této
tragédii jsme sehnali nûkolik
sponzorÛ, ktefií nám pfiispûli na
nové kulisy, a rovnûÏ fievniãtí
fiemeslníci pfiislíbili svoji pomoc.
Paní fieditelka Kulturního stfie-
diska zaãala ihned shánût nov˘
hangár a zdá se, Ïe jde v této vûci
po správné cestû.
A tak nám ke starostem ãistû
divadelním pfiibyly starosti
materiální. V této situaci se v‰ak
ukázalo, Ïe Divadelní soubor za
pomoci sv˘ch pfiíznivcÛ dokáÏe

zvládnout jak velk˘ dramatur-
gick˘ plán, tak i nepfiízeÀ osudu.
Dnes je moÏné fiíci, Ïe nové kuli-
sy stihneme do zaãátku sezóny
pfiipravit, nastudování v‰ech
titulÛ je v plném proudu a Lesní
divadlo je pfiipraveno na novou
sezónu. Chci tak ujistit v‰echny
pfiíznivce fievnického divadla, Ïe
se hrát zkrátka bude a Ïe pfied-
stavení budou pfiipravena stejnû
kvalitnû, jako v letech pfiedcháze-
jících. Nastavili jsme si laÈku
hodnû vysoko a tato skuteãnost
nás ve vztahu k divákovi velmi
zavazuje. 
TakÏe pfiijìte se podívat v‰ichni,
kdo máte divadlo rádi a to fiev-
nické zvlá‰tû. Srdeãnû tímto zvu
v‰echny ãtenáfie.

Míla ·mejkal, principál
Divadelního souboru ¤evnice

Pozoruhodná divadelní sezóna 2004 
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Klíček v Tuchlovicích
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9. kvûtna se Klíãek zúãastnil 10.
roãníku Stfiedoãeského festivalu
Tuchlovická pouÈ, kde jiÏ v nûkoli-
ka pfiedchozích letech uãinkoval.
Mezi dvacet stfiedoãesk˘ch soubo-
rÛ byly pozvány i soubory z Ro-
kycan a z ruského Jekatûrinburgu
(cesta na festival jim trvala 4 dny!).
Pfiivítáni jsme byli opravdu pouÈo-
vû a staroãesky. Obrovsk˘m kolá-
ãem. Dopolední zkou‰ky soubo-
rÛ v pfiíjemném amfiteátru bûÏí
s pfiesn˘m ãasov˘m vymezením,
aby se soubory staãily vystfiídat.
Následují tradiãní vystoupení na
malém pódiu pfied âeskou hospo-
dou. Klíãek vystoupil s pásmem
Husar spoleãnû s lidovou muzikou
Hájíãek. VyslouÏil si mohutn˘
potlesk díky Ïivosti a taneãnímu
projevu dûtí. Také muzika byla str-
hující. Konferování pofiadu bylo
vtipné. Filip Cíl s partnerkou se
pfievlékal do kost˘mÛ husara a
vodníka, chlapce ze ‰koly v námofi-
nickém obleãku s rádiovkou, vÏdy
podle uvádûného nového pofiadu.
Chcete se také pfiijet podívat?
Srdeãnû vás zveme na pfií‰tí roãník.
Jen si nezapomeÀte pfiibalit teplé
obleãení. KaÏd˘ rok nás totiÏ
v Tuchlovicích ãeká pfiedãasn˘ pfií-
chod ledov˘ch muÏÛ. A pokud je
to pro vás moc daleko, se stejn˘m
programem mÛÏete Klíãek spatfiit
také na májích v ¤evnicích
a v Zadní Tfiebani.

POZVÁNÍ NA PREMIÉRU
V KŘOVÍ

Vlasta Burian a Emil Artur
Longen: Hajn˘ v lese usnul.
V˘stfiední fra‰ka o myslivcích a
my‰lení, pytlácích a piklení v dra-
maturgii Martina Bradáãka. ReÏie
a v˘prava Dana Radová.
Uvidíte v sobotu 19. 6. od 21,00
hod. v Lesním divadle v ¤evni-
cích. Hrajeme na poãest stého
v˘roãí fievnick˘ch ochotníkÛ,
kter˘m blahopfiejeme a snad je
i pobavíme. BliÏ‰í informace na:
www.krovi.vellum.cz, nebo tel:
775997696 Dana Radová

Po pfieãtení vlastního dvoustrán-
kového ãlánku v Ruchu ã. 10
z roku 1999 jsem si uvûdomil, jak
krátká doba je pût let. Pfied pûti
lety, 19. 6. 1999, jsme oslavili 95 let
nepfietrÏitého trvání spolku a jiÏ je
zde jedineãné sté v˘roãí.
Spolek ãítající témûfi dvû stovky
obãanÛ ¤evnic stfiední a star‰í
generace vyvíjel v mezidobí roz-
manitou ãinnost, aÈ jiÏ to byly
zájezdy s nezapomenuteln˘m
panem uãitelem ZdeÀkem Vale-
‰em, pozdûji s cestovkou Lety
Tour, tradiãní taneãní veãery
v Lidovém domû, úãasti na akcích
spfiátelen˘ch spolkÛ VltavanÛ,
fievnick˘ch spolkÛ a dal‰ích pofiá-
dan˘ch mûstem. V neposlední fia-
dû musím pfiipomenout pozorné
sledování jubileí zejména star‰ích
ãlenÛ spolku, jimÏ je na‰e drobná
pozornost ve formû dárkov˘ch
balíãkÛ velmi milá. Stoleté v˘roãí
trvání spolku je pouze jednou.
Proto vûnujeme pfiípravû maxi-
mální pozornost, do organizaãní-
ho zaji‰tûní je zapojeno ãtyfiicet
ãlenÛ a ãlenek spolku. Kdy to
bude? Takzvan˘ den D se uskuteã-
ní v sobotu 19. ãervna 2004. Pod
zá‰titou Rady mûsta, starosty a za
pfiispûní Stfiedoãeského kraje, od
kterého jsme obdrÏeli grant
21.000,- Kã, se uskuteãní hlavní
den oslav. V˘stava v Zámeãku od
soboty do nedûle seznámí náv‰tûv-
níky s historií spolku, Dûlnické
tûlov˘chovné jednoty a národní
házené v ¤evnicích. Po zku‰enos-
tech pfied pûti lety víme, jak mnozí
obãané na fotografiích a v albech
rádi ukazovali sv˘m dûtem a vnu-
kÛm rodiãe a prarodiãe ãasto
v tûch nejneobvyklej‰ích akcích.
Finanãní pfiíspûvek mûsta ve v˘‰i
20.000 Kã nám dále spolu s pfiís-
pûvky dal‰ích sponzorÛ, jimÏ pfie-
dem dûkujeme, umoÏnil pozvat na
koncertování pfied Zámeãek dvû
hudby, vystoupení Notiãek a
Klíãku bude jistû zpestfiením a vr-
cholem bude samozfiejmû velkole-
p˘ prÛvod mûstem za úãasti v‰ech
VltavanÛ z Purkarce, ·tûchovic,
Davle a Prahy, hasiãÛ z LetÛ
a ¤evnic, baráãníkÛ z Prahy a
¤evnic, Notiãek, Klíãku a dal‰ích
spolkÛ a jednotlivcÛ z fiad obãanÛ.
Pfiesn˘ program soboty 19. 6. 2004
bude oznámen na plakátech,
pozvánkách a v mûstském rozhla-
se. Spolu s vámi budeme doufat,
Ïe v‰e vyjde k vzájemné spokoje-
nosti a Ïe se v‰ichni spoleãnû
dobfie pobavíme.
Srdeãnû vás zveme k úãasti v sobo-
tu 19. 6. 2004 od 10,00 hod. dopo-
ledne po cel˘ den.

Ing. Jifií Lebeda

4. – 6. 6. Lesní divadlo Blues v lese V.
11.6. 19,00 Sál Zámeãku Benefice pro Náruã
13.6. 17,00 Sál Zámeãku Notiãky netradiãnû
19.6. 10,00 Námûstí Krále Jifiího Slavnost a prÛvod
19.6. 20,30 Lesní divadlo Hajnej usnul v lese
19. – 20. 6. Sál Zámeãku V˘stava ke 100. v˘roãí 

Havlíãka
20. 6. 10,00 – 17,00 Námûstí Krále Jifiího Ko‰íkáfisk˘ trh

12,00 – 22,00 Námûstí Krále Jifiího Komedianti
25.,26. a 27. 6. vÏdy ve 20.00 Lesní divadlo Cyrano z Bergeracu
26. 6. 19,00 Galerie No1 Loutkové pfiedstavení

souboru Buchty a loutky

KULTURNÍ PŘEHLED - ČERVEN 2004

Dělnická beseda
Havlíček

oslaví 100 let

Foto Jakub Kencl

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ GALERIE SALON NO1
Galerie Salon No1 oznamuje, Ïe pan Tomá‰ Bím pro mnoho pracov-
ních úkolÛ bohuÏel odfiekl konání své ãervnové v˘stavy. Na místo
ní zafiazujeme v˘stavu "Hudba ve v˘tvarném umûní", pfiipravova-
nou v rámci leto‰ního roku hudby. V˘stava bude zahájena ve ãtvr-
tek 10. ãervna 2004 v 19.00 hodin a potrvá do 4. ãervence 2004.
Galerie se omlouvá a tû‰í se na Va‰i náv‰tûvu.
Termín loutkového pfiedstavení souboru Buchty a loutky zÛstává
nezmûnûn.
Pfiedstavení "Pfiíbûh ??? ãlovûka" se koná 26. ãervna 2004 v 19.00
hodin v prostorách galerie.

ruch 5a  17.5.2004  22:31  Stránka 8



Ruch 5/200410

Ve dnech 3. - 8. kvûtna 2004 pofiá-
dala Universita Karlova v Praze
a âeské vysoké uãení technické
v Praze ve spolupráci s âeskou
asociací univerzitního sportu
3.roãník âesk˘ch akademick˘ch
her. Zá‰titu nad celou akcí pfie-
vzali ministrynû ‰kolství, mláde-
Ïe a tûlov˘chovy JUDr. Petra
Buzková, primátor hl.mûsta
Prahy MUDr. Pavel Bém a pfied-
seda âeského olympijského
v˘boru MUDr. Milan Jirásek.
Souãástí âAH 2004 bylo akade-
mické MâR v orientaãním bûhu.
Závody pofiádal KTV FEL âVUT
Praha ve spolupráci s oddílem
OB USK Praha. V pondûlí 3. 5. se
konal závod na krátké trati
v lesoparku Hostivafi s centrem
v rekreaãním zafiízení v Praze
Petrovicích. V úter˘ 4.5.04 se
konal závod na klasické trati
s centrem v Lesním divadle
v ¤evnicích.
ZávodÛ se zúãastnili závodníci
na základû postupu z oblastních

pfieborÛ V· oblastí Praha, âechy
a Morava, tj. 50 Ïen (kategorie
juniorky + Ïeny) a 75 muÏÛ
(kategorie juniofii + muÏi).
Pfii závodû v orientaãním bûhu je
úkolem závodníka probûhnout
vyznaãenou traÈ v mapû v da-
ném pofiadí kontrol v nejkrat‰ím
ãase. PrÛchod kontrolními stano-
vi‰ti se provádí pomocí elektro-
nického systému Sportident.
PouÏívají se speciální mapy pro
orientaãní bûh nejãastûji v mûfiít-
ku 1:15 000. Start závodu byl pod
Babkou, tratû vedly pfies Jezírko,
Skalku s cílem v Lesním divadle.
Tratû znaãnû fyzicky nároãné
mûfiily pro Ïeny 8,7 km s pfiev˘-
‰ením 355 m a 16 kontrolami, pro
muÏe 13,2 km s pfiev˘‰ením 420
m a 22 kontrolami. 
AM âR bylo i jedním z nomi-

naãních závodÛ na ãervno-
vé akademické MS v Plzni
(21. - 27. 6. 2004). Start na akade-
mické MS má zaruãen˘ vítûz
klasického závodu z akademic-

Vodácká sezóna opût zaãala a s ní
i pramiãkáfiské závody, ve kte-
r˘ch na‰e mûsto reprezentuje
Neptun klub. První jarní závody
probíhaly 1. - 2. 5. na Labi
v âelákovicích u Prahy. Tûchto
závodÛ se ná‰ klub zúãastnil
v hojném poãtu, v kaÏdé katego-
rii (Ïáci, kadeti, kadetky, Ïeny)
jsme mûli jednu posádku,
v muÏské dokonce dvû. Discip-
líny: sprint 300 - 500 m, slalom
v brankách cca 500 m, plavání
50 m - Ïeny, kadetky, Ïactvo,
100 m - muÏi, kadeti, sjezd cca
10 km, stfielba je souãástí sjezdu
(stfiílí se ze vzduchovek, zásah
4 terãÛ ze 6)
Sobota byla vûnována sprintu a
slalomu a netradiãnû téÏ plavání

(v pohárov˘ch závodech tato
disciplína nemusí b˘t, ale místní
pofiadatalé se chtûli pochlubit
nov˘m bazénem, a proto ji zafia-
dili). Po prvním dnu bylo umís-
tûní v‰ech na‰ich posádek
nadûjné, a tak se nám dobfie
startovalo i na nedûlním sjezdu.
Po necel˘ch deseti kilometrech
na fiece a po v˘konu na stfielnici
uÏ v‰ichni úãastníci napjatû ãeka-
li na v˘sledky. Nakonec jsme
domÛ pfiivezli tfii medaile, Ïáci
a muÏi bronz a kadetky stfiíbr-
nou. I ostatní dosáhli pûkn˘ch
v˘sledkÛ a plni odhodlání jsme
se po návratu do ¤evnic pustili
do pfiípravy na dal‰í závody,
tentokrát na Divoké Orlici
v Îamberku.

Dojmy z prvních leto‰ních závodÛ
nám popsala Lucka Zdráhalová.

„BAHENNÍ LÁZNù“
Posádky vyskoãily z lodi. Pfied
nimi se objevil jez, kter˘ ‰ala-
mounsky pokukoval po moÏné
kofiisti. ChÀaply tedy loì a chvá-
taly pfies louku. Musely totiÏ    jez
obejít. V hlavách soutûÏících se
honily mraky my‰lenek. Cíl byl
jasn˘. âas, ten neúprosn˘ sprin-
tér, dusil závodníky, ktefií  ze
sebe chtûli dostat nejlep‰í v˘kon.
Ale pozor. Za loukou si lebedil
potok, kolem kterého se krãily
chaty. Vydatnû krmily potok
nechutn˘mi odpadky, takÏe
název potok byl pro tuto stoku
pfiíli‰ luxusním slovem. Ménû
luxusní bylo, Ïe se jím musely
v‰echny posádky brodit a táh-
nout loì cel˘ch 150 metrÛ.
U‰etfieni byli jen Ïáci, ktefií
startovali pod jezem. Nikdo se
v‰ak nevzdával. Pomysln˘ bal-
van spadnul soutûÏícím ze
srdce, kdyÏ byli v‰ichni pod
jezem a mohli pokraãovat dál. 
Takto probíhala ãást závodu
v âelákovicích, kam zavítal
Neptun klub ze ¤evnic v dobû,
kdy druzí pálili ãarodûjnice a
bujafie oslavovali vstup âR do
EU. A jak na‰i dopadli? Sedláci
u Chlumce, bohudík, jejich
pfiíbuzní nebyli. Chlapi v silné
konkurenci (Star˘ Kolín mûl
v této kategorii tfii posádky)

obsadili ‰esté místo. Pátí byli
kadeti. âtvrté Ïeny. Na dobré
tfietí místo si dfiepli muÏi a Ïáci a
skvûlé druhé místo si vychutnaly
kadetky. Jejich dojmy jsem
zachytila hned na fievnickém
nádraÏí, kam se v nedûli 2. 5.
kolem páté hodiny v‰ichni doko-
drcali.
Zuzka Vávrová spolu s Annou

Ouvífiovou mi sdûlily: „No, bûÏe-
ly jsme Ïumpou, na sprintu
jsme byly tfietí. Plavání taky  tfietí.
Sjezd tûsnû druh˘ a slalom se
nám povedl skvûle. Projely jsme
ho úplnû ãistû. No a povedlo se
nám v‰echno nastfiílet.“
Podûkovala jsem za vyãerpávají-
cí odpovûì a zamífiila k jedné
ãásti posádky, která soutûÏila
v kategorii chlapÛ. První vûta
Honzy Lojdy byla: „Mám hlad“
Na tohle se vÏdycky fiíkávalo:
„Tak si ho hlaì a fiíkej mu malej“.
Tuhle poznámku jsem v‰ak
spolkla, protoÏe Honza dodal:
„Bylo to excelentnû zaji‰tûné a
tû‰íme se na závody v ¤evnicích,
které by mûly b˘t v záfií.“
Eva Kvasniãková, zhroucená
únavou v autû, mi za posádku
Ïen povûdûla: „Jsme s na‰ím
v˘konem spokojené, ale pfií‰tû
to bude lep‰í. Já se tak tû‰ím
do postele.“ Vyãerpanou Evu
jsem radûji nechala odpoãívat.
Myslím, Ïe bychom mohli pogra-
tulovat vítûzÛm a ctít poraÏené.
VÏdyÈ stále platí: Sláva vítûzÛm,
ãest poraÏen˘m.

Lucka Zdráhalová

kého M âR - tedy Dana
BroÏková, která zvítûzila s ãasem
65.54, a Petr Losman, kter˘ traÈ
zdolal za 78.59.
V˘sledky:
Juniorky (8,7 km s pfiev˘‰ením
355 m a 16 kontrolami)
1. Przyczková Michaela V·B -TU
Ostrava - 75.50
2. BroÏková Radka UK Praha -
81.01
3. Kováfiová Krist˘na UK Praha -
84.44
Îeny (8,7 km s pfiev˘‰ením 355
m a 16 kontrolami)
1. BroÏková Dana UK Praha -
65.54
2. Stehnová Zuzana âZU Praha -
69.52
3. Stará Zdenka VUT v Brnû -
73.29
Juniofii (13,2 km s pfiev˘‰ení 420
m a 22 kontrolami)
1. Krãál Jaroslav âVUT Praha -
101.01
2. Veverka Tomá‰ UPa Pardubice
- 119.51
3. Jirka Michal VUT v Brnû -
125.26

MuÏi (13,2 km s pfiev˘‰ení 420
m a 22 kontrolami)
1. Losman Petr UK Hradec
Králové -78.59
2. Vodiãka Jan TU Liberec - 83.30
3. ·vihovsk˘ Jaromír TU Liberec
- 85.12

Krist˘na Bofiánková (oddíl OB USK
Praha)

VODÁCKÁ SEZÓNA OPĚT ZAČALA

Orientační běžci v Řevnicích

FOTBAL
Oddíl kopané Slavoj SK

¤evnice a jejich skvûlé v˘sledky
17.4. ¤evnice - Milín B 1:0
(·ejnoha)
24.4. ¤evnice - Hostomice 5:2
(Rek, Bou‰ka, TÛma, Urban)
1.5. ¤evnice - Nová Ves pod
Ple‰í 5:1 (Urban 3, TÛm a Lerch)
9.5. Îebrák - ¤evnice 0:2 (Urban,
Petfiina)
15.5. ¤evnice - RoÏmitál 1:0
(·ejnoha)
¤evnice mají 5 kol pfied koncem
49 bodÛ, 2. jsou Hostomice se 42
body.                                       HR
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Îákovsk˘m druÏstvÛm se neda-
fiilo
V bfieznu a dubnu se hrály kraj-
ské pfiebory ‰achov˘ch druÏstev
mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ. Oproti
oãekávání se druÏstvÛm ·K ¤ev-
nice, která hrála v obou soutû-
Ïích v podobné sestavû, pfiíli‰
nedafiilo. Pûtiãlenné druÏstvo
star‰ích ÏákÛ podalo nevyrovna-
n˘ v˘kon, skonãilo na tfietím
místû ve skupinû, která se hrála
v ¤evnicích, za Mladou Boleslaví
a âesk˘m Brodem a nepo-
stoupilo do krajského finále.
·estiãlenné druÏstvo mlad‰ích
ÏákÛ skonãilo v krajském finále
aÏ na osmém místû, coÏ bylo jed-
noznaãné zklamání. Útûchou
v‰ak mohou b˘t v˘borné indivi-
duální v˘kony, mezi v‰emi
úãastníky finále byl Jindfiich
Paukert se ‰esti v˘hrami a jed-
nou remízou nejlep‰ím hráãem
na druhé ‰achovnici, Jan ·vach
s pûti v˘hrami a dvûma remíza-
mi nejlep‰ím na tfietí a Patrik
Krejãí s pûti v˘hrami a dvûma
prohrami druh˘m nejlep‰ím na
ãtvrté ‰achovnici. Nedafiilo se ale
hráãÛm na první a posledních
dvou ‰achovnicích a zbytek
dokonal ‰v˘carsk˘ systém soutû-
Ïe, kter˘ umí b˘t k úãastníkÛm
ve stfiedu tabulky docela krut˘.
Krajské finále druÏstev mlad‰ích
ÏákÛ se hrálo v ¤íãanech a
zúãastnilo se jej tfiináct druÏstev.
Vyhrály ¤íãany A pfied Jincemi A
a Sedlãany. 

Byli jsme na mezinárodním tur-
naji ve Fr˘dku-Místku
Mezinárodní turnaj ‰achov˘ch
nadûjí se ve Fr˘dku-Místku hraje
kaÏd˘ rok o velikonoãních
prázdninách a mnoh˘m úãastní-
kÛm slouÏí jako pfiíprava na
Mistrov-ství Evropy v dûtsk˘ch
kategoriích, takÏe nûkteré státy,
letos napfi. Anglie, Nûmecko a
samozfiejmû âR, na nûj vysílají
kompletní reprezentaãní celky.
My jsme se jej zúãastnili uÏ
potfietí. Letos hrálo celkem ‰est
fievnick˘ch dûtí, ãtyfii v kategori-
ích turnaje nadûjí a dvû otevfiené
Mistrovství âR do osmi let, které
se také hraje v rámci celé akce.
V kategorii do dvanácti let
nastoupili Partik Krejãí (nar.
1993) a Jan ·vach (1992). Oba
nakonec uhráli 3,5 z devíti moÏ-
n˘ch bodÛ a umístili se na 39. a
41. místû ze 49 úãastníkÛ, coÏ
samozfiejmû není nijak oslniv˘
v˘sledek, na druhé stranû byl
turnaj opravdu hodnû tûÏk˘ a
byli jsme rádi, Ïe nedo‰lo k Ïád-

nému vyslovenému propadu,
coÏ se nám v minul˘ch letech ve
Fr˘dku stávalo. Lépe se vedlo
na‰im úãastníkÛm v kategorii do
deseti let, Ondfiej Franc (1995)
obsadil se 4,5 body 18. místo a
Jindfiich Paukert (1994) se 4 body
24. místo, oba se cel˘ turnaj drÏe-
li kolem 10. místa, ale nevy‰ly
jim závûreãné partie, pfii kter˘ch
uÏ evidentnû ztráceli koncentra-
ci. Dokázali ale, Ïe jsou schopni
hrát vyrovnané partie s pfiinej-
men‰ím ãeskou ‰piãkou. Do mis-
trovství âR osmilet˘ch nastoupi-
li Michal Mach (1996) a Martin
Derco (1996), Michalovi vÛbec
nevy‰el první den, kdy se na
nûm patrnû podepsala únava
z komplikované cesty, zato
druh˘ den vyhrál v‰echno a
nakonec uhrál 4,5 bodu a skonãil
na 36. místû turnaje a na 26. místû
v âR (mistrovství bylo také me-
zinárodní). Martin Derco mûl
zase v˘born˘ nástup, nakonec
ale uhrál o pÛl bodu ménû a
obsadil 41. místo v turnaji a 31.
v âR. Vynikajícího v˘sledku pro
stfiední âechy dosáhla v katego-
rii dívek Jana ·imurdová (1996)
z ¤íãan, která se stala vicemistry-
ní âR do osmi let. V‰ech turnajÛ
se zúãastnilo 183 dûtí z devíti
zemí, celá akce byla jako kaÏd˘
rok perfektnû zorganizována.

Partie
V bfieznu na‰e fiady posílil pfie-
stupem ze ·K Smíchov talento-
van˘ devítilet˘ Ondfiej Franc,
kter˘ s námi uÏ dfiíve trénoval a
hned se naplno zapojil do sou-
tûÏních aktivit na‰eho krouÏku.
Na mezinárodním turnaji ve
Fr˘dku-Místku obsadil velmi
dobré 18. místo v kategorii do
deseti let a následující partie uka-
zuje, v ãem je jeho síla. Po nepfií-
li‰ vydafieném zahájení se Ondra
dokázal vynalézavû bránit a ve
správné chvíli ukázal, Ïe umí
poãítat rozhodnû lépe neÏ sou-
pefi.
Ondfiej Franc (III.VT, ·K
¤evnice, nar.1995) – Matûj
·nevajs (III.VT, A64 Grygorov,
nar.1995)
T·N Fr˘dek-Místek, H10, 9. 4.
2004
·panûlská
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jf6 4.Sxc6
dxc6 5.Jc3 Sc5 6.O-O Sg4
(nepfiesnosti v zahájení z obou
stran ponechme bez komentáfie,
vazba, která vznikla po ‰estém
tahu ãerného je ale velmi nepfií-
jemná a urãuje dal‰í v˘voj partie)
7.h3 Sh5 8.d3 De7 9.Sg5 h6
10.Sh4 ? (bíl˘ se zbavil moÏnosti
bránit se je‰tû celkem solidnû
vazbû z g4 po tahu 10. Se3 a
v˘mûnû ãernopoln˘ch stfielcÛ,

nebo pozdûj‰ím postupem dámy
na e3. âern˘ pfiitom okatû chystá
velkou ro‰ádu a pak budou ãekat
bílého na královském kfiídle
váÏné problémy) 10. … g5 11.Sg3
O-O-O ?! (pfiedãasné) 12. De2 ?!
(bíl˘ se bojí vzít stfielcem na e5
kvÛli vázanému jezdci na f3,
neuvûdomuje si ale, Ïe po 12.
Sxe5 Dxe5 13. Jxe5 Sxe2 14. Jxe2 o
nic nepfiichází) 12. …Vdg8 13.a3
? (bíl˘ vyãkává, to se ale vût‰inou
nevyplácí a navíc je pû‰ec na e5
pofiád k mání) 13. … g4 ! (jde do
tuhého) 14.hxg4 Sxg4 15.Sh4
De6 (ãern˘ se z vazby snadno
vyvlékl) 16.Sg3 ?! h5 (bíl˘ neví,
co hrát, na‰tûstí pro nûj ale ãern˘
pfiehlédl vraÏednou moÏnost 16.
… Jh5) 17.Jd1 ! (daly by se nalézt
i lep‰í tahy, ale tento v partii zna-
menal vzkfií‰ení bílého, protoÏe
koneãnû na‰el v nezávidûníhod-
né pozici nûjak˘ plán, partie je
ale pofiád jasnû vyhraná pro ãer-
ného) 17. … h4 18.Sh2 h3 ?!
(zaãátek konce útoku, mnohem
lep‰í bylo 18. … Sh3!) 19.g3 Vh4
!? (po 20. gxh4 Sxf3+ by bíl˘ pfii-
‰el o dámu: hezké, ale naivní)
20.Kh1 Vh5 (Ïe ãern˘ nevidí
moÏnost 20. … Jxe4! dxe4 21. Df6
s v˘hrou, nebudeme dûtem
zazlívat) 21. Je3! (bíl˘ se koneãnû
dostává k úãinné obranû) 21. …
Vgg5 ?! (nedÛrazné, lep‰í bylo
jistû 21. … Sxe3. âern˘ stále spo-
léhá na vazbu stfielcem z  g4, jak

se ale ukáÏe, tak marnû)
22.Jxg5 ! (rozhodující tah, bíl˘
dokazuje, Ïe umí dobfie poãítat)
22. … Sxe2 23.Jxe6 Sxf1 24.Jxc5

ŠACHY

TENIS
Stejnû jako v minul˘ch letech
byly ve dnech 8. a 9. kvûtna t.r.
sehrány na dvorcích LTC
¤evnice okresní pfiebory dospû-
l˘ch. Hrála se jen soutûÏ muÏÛ,
protoÏe se nese‰el potfiebn˘
poãet Ïen. Ve dvouhfie muÏÛ zví-
tûzil Roman Chmelík, Realsport
H. âerno‰ice, kter˘ ve finále
porazil Tomá‰e Burgera z Hos-
tivic 6/2,6/3. Ve ãtyfihfie zvítûzila
dvojice Chmelík, Michal Mottl,
LTC ¤evnice. 
Na okresních pfieborech star‰ího
Ïactva v Hostivicích ve dnech
8. a 9. kvûtna prohrála fievnická
hráãka Linda ·ebíková aÏ ve
finále dvouhry dívek s Janou
StaÀkovou z âerno‰ic. Naopak
v soutûÏi ãtyfihry zvítûzily fiev-
nické hráãky Linda ·ebíková a
Markéta Brychtová a získaly titul
okresního pfieborníka.
V kvûtnu byla na dvorcích LTC
¤evnice opût zahájena tzv. „teni-
sová ‰koliãka“ pro dûti ve vûku
od 5 do 8 let. Dûti ve ‰koliãce tré-
nují Michal Mottl a Ing. Pavlína
FroÀková. ·koliãku nav‰tûvuje
asi 25 dûtí.

Kö

(abrakadabra a bíl˘ má o figuru
více, ãern˘ mûl v˘mûnu vãas
zabrzdit tfieba tahem 23. … fxe6 a
pokraãovat v útoku byÈ s hor‰ím
materiálem, takto je prosazení
pfievahy bílého uÏ jen technickou
záleÏitostí, se kterou si Ondra
hravû poradil) 24. … Sg2+?!
(správné bylo Se2) 25.Jxg2 hxg2+
26.Kxg2 Jg4 27.Vh1 f5 28.Sg1
Vxh1 29.Kxh1 b6 30.f3 Jf6 31.Je6
Kd7 32.Jg5 Jh5 33.Kg2 f4 34.Sf2
fxg3 35.Sxg3 Ke7 36.Sxe5 Kd7
37.Kh3 Ke7 38.Kh4 Jf6 39.Sxf6+
Kxf6 40.Kg4 a5 41.c3 b5 42.b3 c5
43.a4 c6 44.Jh7+ Kf7 45.Kf5 Ke7
46.e5 b4 47.c4 a ãern˘ se
vzdal 1-0.

Jan Paukert
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V kvûtnu tohoto roku se doÏije
sv˘ch sedmdesáti let Prof. dr.
Karel âulík, Dr. h. c., jehoÏ rodi-
na bydlí v ¤evnicích od roku
1939. Prof. âulík je absolventem
matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Po
emigraci v roce 1968 pÛsobil na
univerzitách v Montrealu, ve
Waterloo, na univerzitû v JiÏní
Karolinû a spolupracoval i s uni-
verzitou v Evropû, zejména pak
v PafiíÏi, Würzburgu, Grazu a
Türku, kde byl ocenûn i ãestn˘m
doktorátem. Prof. âulík je ãle-
nem ediãních rad fiady vûdeck˘ch
ãasopisÛ a je autorem více neÏ
dvou set vûdeck˘ch publikací.
Prof. âulíkovi jsem u pfiíleÏitos-
ti jeho jubilea poloÏila elektro-
nickou po‰tou nûkolik otázek.

Je nûco, co vás kladnû i zápornû
pfiekvapilo pfii náv‰tûvû ¤evnic
- jakou zmûnu byste doporuãil?
KdyÏ jsem po dvaceti dvou
letech pfiijel zase v roce 1990 do
¤evnic, pfiekvapilo mne, Ïe se
tam za ta dlouhá léta skoro nic
nezmûnilo, hlavnû nezlep‰ilo. To
uÏ teì po dal‰ích ãtrnácti letech
není vÛbec pravda. JelikoÏ jsem
byl v ¤evnicích od roku devade-
sát kaÏd˘ rok alespoÀ na dva
mûsíce, zmûny jsou postupné a
tudíÏ nepfiekvapují. Mám-li zmí-
nit nûco záporného, nepfiestává
mne udivovat, Ïe po nûkter˘ch
ulicích v ¤evnicích se nedá jít,
aniÏ by se zufiivû ‰tûkající psi
nevrhali na plot. To jsem jinde ve
svûtû nevidûl. V Kanadû a USA
nejsou skoro nikde ploty, alespoÀ
ne pfied domem, a psi, pokud se
nepfiiblíÏíte k domu, vás nechají
na pokoji.
Je nûco, co vám u vás v Americe
schází?
Jako snad kaÏdému âechovi mi
tady chybí toãené ãeské pivo a
dobré ãeské pekafiství. Také krás-
né lesnaté okolí ¤evnic (lesy jsou
pro kaÏdého, nikde nejsou tabul-
ky hlásající zákaz vstupu) a hlav-
nû pfiátelé z mládí.

Mohl byste charakterizovat
oblast va‰í vûdecké ãinnosti?
NeÏ jsem emigroval (1968), moje
kandidatura (CSc.) byla z oboru
teoretické kybernetiky (dnes by
se fieklo matematické logiky teo-
retické informatiky) a pozdûji

pracovní úspûch?
MÛj nejv˘znamnûj‰í v˘sledek je
fie‰ení "DOL equivalence pro-
blem" - je to problém motivova-
n˘ z biologie; laicky fieãeno pro-
blém existence poãítaãového pro-
gramu(algoritmu), kter˘ rozhod-
ne, zda dvû rÛzné mnoÏiny pra-
videl pro v˘voj jednoduchého
organismu na úrovni bunûk
povedou k v˘voji stejného orga-

katedfie biologie v Utrechtu. Prof.
Lindenmayer formuloval tento
problém matematicky a fiada
znám˘ch matematikÛ se pokou-
‰ela o jeho fie‰ení jen nanejv˘‰
s ãásteãn˘m úspûchem. ¤e‰ení
"DOL-problému" mûlo znaãn˘
vliv na v˘voj v˘zkumu v oblasti
existence algoritmÛ. 
Kter˘ch ocenûní si nejvíce váÏí-
te?
VáÏím si ãestného doktorátu,
udûleného mi universitou v Tur-
ku (Finsko). Tam maji doktorské
promoce pfiibliÏnû kaÏd˘ch deset
let; je to velká událost s prÛvo-
dem od university na m‰i do sta-
robylé katedrály a banketem na
stfiedovûkém hradû. Byl jsem tam
ve spoleãnosti, na kterou nejsem
zvykl˘, mezi deseti ãestn˘mi
doktory byl finsk˘ president,
pfiedseda nejvy‰‰ího soudu a
Otto von Habsburk. Je‰tû snad
víc si váÏím ocenûní od sv˘ch
mezinárodních kolegÛ, ktefií pfii-
spûli do zvlá‰tního dvouãíslí
"Theoretical Informatics and
Applications" (RAIRO) vûnova-
ného mi k ‰edesát˘m narozeni-
nám.
Jak˘ je vá‰ názor na vstup do
EU z pohledu ãlovûka Ïijícího
trvale v cizinû?
Jsem jednoznaãnû pro. Myslim,
Ïe co nejvût‰í svoboda cestováni,
obchodu a zamûstnání musí
v celkovém souãtu jen prospût, a
to v‰ude, nejen v Evropû.
Doufám, Ïe vstup do EU pomÛÏe
dohonit âesku západní Evropu
ekonomicky. Pfied patnácti lety
jsem myslel, Ïe to pÛjde mnohem
rychleji. Vstup nov˘ch ãlenÛ do
EU bude, myslím, dobr˘ i pro EU
samotnou tím, Ïe zmírní zbyteã-
nû silnou pozici Francie a
Nûmecka.

Prof. âulíkovi pfiejeme za
redakci i obãany ¤evnic mnoho
‰tûstí, zdraví a pracovních úspû-
chÛ do dal‰ích let.

Malvína Nûmeãková
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PROF. DR. KAREL ČULÍK

i doktorát. M˘m hlavním obo-
rem zÛstala "Theoretical compu-
ter Science", tedy teoretická
informatika, zvlá‰tû teorie auto-
matÛ a formálních jazykÛ, a dis-
krétní matematika. Úspû‰nû jsem
taky pracoval na "Image data
compression" (komprese dat spe-
cifikujících obraz) a dal‰ích apli-
kacích.
Co povaÏujete za svÛj nejvût‰í

nismu. Tehdy, v sedmdesát˘ch
letech, jsem spolupracoval s prof.
Lindenmayerem, fieditelem Ústa-
vu teoretické biologie na Univer-
sitû v Utrechtu v Holandsku.
Prof. Lindenmayer strávil pÛl
roku se mnou na universitû ve
Waterloo v Kanadû, kde jsem
tehdy pÛsobil, a já jsem pozdûji
byl dvakrát na mûsíãní náv‰tûvû
jako "visiting professor" na
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