


ROZ·Í¤ENÍ SBùRU
T¤ÍDùNÉHO ODPADU

Firma RETHMANN – JE¤ALA
Recycling spol. s r.o. roz‰ifiuje po
dohodû s orgány mûsta sbûr jed-
notliv˘ch druhÛ tfiídûného odpa-
du. Souãasné komodity (plasty,
sklo, papír) se od 1. ãervence
t. r. rozrostou o sbûr nápojov˘ch
kartónÛ (tetrapak). Pro sbûr
budou slouÏit speciální popelni-
ce, umístûné u nákupního stfie-
diska Jednota na Mní‰ecké ulici a
na Malém námûstí za prodejnou
Nosek, v blízkosti kontejnerÛ na
papír. Îádáme obãany, aby sem
obaly ukládali ãisté a se‰lapané.
Druhou novou komunitou
budou vytfiídûné PET lahve. Pro
jejich sbûr budou slouÏit do
domácností dodané igelitové
pytle. Podmínky svozu se v sou-
ãasné dobû upfiesÀují. Lze pfied-
pokládat, Ïe plné pytle budou
sváÏeny 1x mûsíãnû, s nejvût‰í
pravdûpodobností pfiímo od
domÛ. V obou pfiípadech se
jedná o pokus zlep‰it souãasn˘
systém a zkvalitnit získané suro-
viny. Jestli se systém osvûdãí,
bude-li jej tfieba mûnit, ãi zda
vÛbec bude efektivní, ukáÏe aÏ
ãas.

�
ÚPRAVA POVRCHÒ

DAL·ÍCH KOMUNIKACÍ
Od poloviny ãervna t. r. zaãala
úprava povrchÛ ulic v lokalitû
Na V˘‰inû. Jedná se o ulice
Sportovní a Mafiákovu, kde pra-
cuje firma EKIS s.r.o. Praha 9
a následnû o ulice Sádecká a Na
V˘‰inû, kde bude úpravy prová-
dût firma RISL s.r.o. Hostivice.
Vzhledem k omezen˘m finanã-
ním moÏnostem pÛjde o úpravy
jednoduché. Povrch bude tvofiit
penetraãní makadam. Na rozdíl
od více pouÏívan˘ch asfaltobeto-
nov˘ch smûsí zÛstává upraven˘
povrch hrub˘ a v zimních mûsí-
cích sjízdnûj‰í. 

Sh

TECHNICKÉ SLUÎBY ÎÁDAJÍ
OBâANY, ABY SEKALI TRÁ-
VU I NA PROSTRANSTVÍ
P¤ED SV¯M DOMEM.
V KAPACITÁCH TS TO NENÍ.
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(pokraãování ze str. 1) Vícepremiér
Mare‰ ohlásil odchod z pozice
pfiedsedy strany, sám premiér
avizoval svolání ústfiedního
v˘boru a akt vyslovení dÛvûry
uskuteãÀovanému vládnímu
programu. ODS je spokojená,
proã by také ne. Podle oãekávání
zvítûzila a jde jí to prozatím jaksi
samo. Nejsem politolog ani
expert pro tuto oblast. SvÛj názor
jsem si proto ovûfiil u lidí, ktefií
tûmito experty skuteãnû jsou.
Vyplynulo mi z toho, Ïe pro
vnitfiní pomûry to v podstatû nic
moc neznamená a zfiejmû ani
politické reprezentace nevyhrotí
situaci do radikálních fie‰ení.
Proã by mûl premiér Ïádat
o vyjádfiení dÛvûry vládû?
Udûlal to jiÏ nûkolikrát a volby,
o nichÏ je fieã, pfiece nejsou parla-
mentní. Proã by koaliãní partnefii
mûli opou‰tût vládu a zbavovat
se vlivu uÏ teì? Proã by opozice
mûla vyvolat vládní krizi, kdyÏ
logicky nemÛÏe mít zájem pfie-
vzít právû teì nahromadûn˘
marasmus státního molochu a
ohrozit tak své moÏné vítûzství
v pfií‰tích parlamentních vol-
bách. MÛÏe hlasování o dÛvûfie
vládû vyvolat pozdûji a bude pro
to mít jin˘ a podstatnû pádnûj‰í a
dÛleÏitûj‰í argument – schválení
státního rozpoãtu. A s tím samo-
zfiejmû spojené dal‰í politické
body. 
Co z voleb do EP stojí za pozor-
nost nejen politikÛm, ale nám
v‰em, ktefií nechceme b˘t jen
trpûn˘mi figurkami na ‰achovni-
ci? V‰ichni nejsou jen moudfií a
schopní rozpoznat, co je dÛleÏité.
Mnozí budou nejspí‰ také otrá-
vení a unavení z toho, co zaÏíva-
jí. V tom lze zfiejmû spatfiit
úspûch nezávisl˘ch. V˘sledky
preferencí stran i preferencí
osobností byly zásadnû ovlivnû-
ny tím, Ïe k volbám ‰ly buì
organizované skupiny lidí, nebo
disciplinovaní voliãi a stálá obec
pfiíznivcÛ. Tomu by odpovídaly
nejen hlasy dané stranám, ale
také napfi. neuvûfiiteln˘ch 59 tisíc
preferenãních hlasÛ pro na‰i
b˘valou velvyslankyni v Ku-
vajtu Janu Hybá‰kovou, která
urãitû nepatfiila mezi osobnosti
obecnû známé a mediálnû  prefe-
rované. ODS by nemûla zapome-
nout, Ïe pro ni odevzdalo hlasy
50% podnikatelÛ, tfietina studen-
tÛ a uãÀÛ, lidí mlad‰ích 44 let
a také víc neÏ tfietina lidí s vy‰-
‰ím vzdûláním. Pozice KSâM je
jistû alarmující. Vdûãí za ni nejen
disciplinované ãlenské základnû,
dÛchodcÛm a nezamûstnan˘m,
ale pravdûpodobnû i velké ãásti
ãlenÛ a b˘val˘ch pfiíznivcÛ soci-
ální demokracie. U tûch nebude

údrÏby a provozu hfibitova.
V kvûtnu tohoto roku bylo pro-
vedeno pfiezkoumání hospodafie-
ní mûsta (audit) Odborem kon-
troly Krajského úfiadu. Kontrola
konstatovala v˘razné zlep‰ení a
neshledala Ïádné poru‰ení roz-
poãtové káznû, pouze drobná
pochybení v úãetnictví.

�
VODOVOD 

V SOCHOROVù ULICI
Pfii stavbû kanalizace v Socho-
rovû ulici se zjistilo, Ïe v úseku
Máchova - Podbrdská ulice chybí
uliãní vodovodní fiad a pfiípojky
k domÛm jsou vedeny jednotlivû
od fiadÛ v Máchovû a Podbrdské
ulici. Zjistilo se, Ïe v minulosti
byla do ulice poloÏena trubka
PVC DN 100, která ale není pfii-
pojena. Náprava tûchto nedodûl-
kÛ si vyÏádá náklady cca 220.000
Kã. 

�
POVOD≈OVÁ SBÍRKA

ProtoÏe nûkteré práce, které mûly
b˘t hrazeny z povodÀové sbírky,
byly uhrazeny z Fondu solidari-
ty, zb˘vá na úãtu povodÀové
sbírky ãástka 1.006.558,13 Kã.
Tyto prostfiedky jsou urãeny ke
zmírnûní následkÛ povodnû 2002
a musí s nimi b˘t naloÏeno v sou-
ladu se zákonem o vefiejn˘ch
sbírkách. Podle návrhu pfiedloÏe-
ného Hospodáfisk˘m odborem
budou pouÏity mimo jiné na
vybudování protipovodÀové
zábrany u Ïelezniãního podjez-
du, na odvodnûní ulic v zátopo-
vé oblasti a také na úhradu zna-
leck˘ch posudkÛ, urãujících v˘‰i
‰kod na zatopen˘ch nemovitos-
tech.

�
DLAÎEBNÍ KOSTKY
Z PRAÎSKÉ ULICE

Správa a údrÏba silnic a Rada
kraje souhlasí s tím, aby si mûsto
ponechalo dlaÏební kostky
z PraÏské ulice v úseku od Ïelez-
niãního pfiejezdu k prodejnû
Nissan za pfiedpokladu, Ïe na
vlastní náklady nechá poloÏit
Ïiviãn˘ koberec i v druhé polovi-
nû vozovky (v první polovinû je
jiÏ poloÏen po v˘stavbû spla‰ko-
vé kanalizace). Náklady na zho-
tovení Ïiviãného koberce v druhé
polovinû vozovky jsou cca
450.000 Kã. Mûsto získá 1540 m2

dlaÏebních kostek za 290 Kã/m2.
Jeden metr ãtvereãní nov˘ch dla-
Ïebních kostek stojí 600 Kã. Rada
mûsta schvaluje dohotovení
Ïiviãného koberce v celé ‰ífii
PraÏské ulice. DlaÏební kostky
o plo‰e 1540 m2 budou z komuni-
kace vyjmuty a pouÏity na sjed-
nocení povrchu centra ¤evnic.

pfiíãinou sníÏeného zájmu jen
nepopulární vládní politika, ale
i vnitfiní pomûry ve stranû.
Velkou roli také zcela jistû sehrá-
vala neschopnost âSSD a vlády
úãinnû, pfiijatelnû a srozumitelnû
s vefiejností komunikovat.
Co na závûr? Neúãast ve volbách
je jistû signálem. Ale také otáz-
kou, zda je to moudré.

Ing. A. Houdek

ZE ZASEDÁNÍ
RADY MĚSTA

Rada mûsta schválila finanãní
pfiíspûvek zdravotnické záchran-
né sluÏbû TRANS HOSPITAL ve
v˘‰i 20.000 Kã a finanãní pfiíspû-
vek na pofiádání tradiãních „fiev-
nick˘ch májÛ“ v Lesním divadle
také ve v˘‰i 20.000 Kã.

�
Technická správa mûsta pfiedlo-
Ïila návrh na úpravu prostoru
pfied nákupním stfiediskem vãet-
nû nahrazení zdûné ka‰ny litino-
v˘m „pítkem“. Rada mûsta
schválila revitalizaci prostoru
i parkovi‰tû v souvislosti s pfii-
pravovanou studií úprav námûs-
tí a jeho okolí.

�
V druhé etapû v˘stavby chodní-
ku v Mní‰ecké ulici bude pouÏita
‰edá zámková dlaÏba Beaton.

�
V souãasné dobû pracuje
u Mûstské policie ¤evnice jeden
stráÏník, kter˘ sloÏil pfiíslu‰né
zkou‰ky. Dal‰í tfii zájemci o tuto
práci absolvovali fyzické a psy-
chologické testy u Mûstské poli-
cie Hlavního mûsta Prahy. Dva
z nich byli pro práci stráÏníka
doporuãeni, byli vy‰koleni a
nastoupí v polovinû srpna do
sluÏby.
Znovu otiskujeme telefonické
spojení: 603 851 629

�
Oprava ‰kolní jídelny byla po
v˘bûrovém fiízení zadána firmû
LuKaV Kladno s.r.o.

�
Rada mûsta znovu projednala
cenu za pronájem hrobového
místa na mûstském hfibitovû.
Poplatek je sloÏen ze dvou ãástí:
- ãástka 4,- Kã za kaÏd˘ zapoãat˘
metr ãtvereãn˘ plochy hrobu za
jeden rok
- ãástka 230,- Kã za jeden rok na
úhradu sluÏeb.
Rada tedy pfiehodnotila druhou
ãást poplatku a sníÏila ji z pÛ-
vodních 400 Kã na 230 Kã, proto-
Ïe se nepotvrdil pfiedpoklad
podstatného zv˘‰ení cen sluÏeb,

INZERCE
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!

ruch 6b  20.6.2004  14:43  Stránka 3



3Ruch 6/2004

Jen se chci pochlubit sv˘m ãtenáfiÛm, Ïe nûkdy dostávám i já pochval-
nou korespondenci. Vlastnû je to poprvé. Doufám, Ïe se na mû pro mû
neznám˘ pisatel nebude zlobit a touto cestou mu dûkuji.

Helena Rytífiová

40 JE MÁLO, HODNĚ NEBO AKORÁT?

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Narozeniny oslavili a oslaví:
95 Marie Hrubá, 88 RÛÏena
Povolná, 86 Schulzová Angelika,
84 ZdeÀka Mare‰ová, 83 La-
dislav Slezák, 79 Antonie Bapti-
stová, Krista Kadlecová, Bohu-
slava Markusová, Matylda Roh-
líãková, Zdenka V‰ední, 78 Jifiina
Hájková, Bedfii‰ka Krejãoková,
Olga Satorieová, 77 JUDr. Vla-
dislav Schweiner, Dá‰a Valento-
vá

Opustili nás:
Jaromír Kalat, Roman Toman,
Prof. Franti‰ek Flemr

Narodila se:
Agáta Klimtová

Dovolte nám, abychom vyslovili
upfiimné podûkování za odbornou
a laskavou péãi pfii o‰etfiování
na‰eho tatínka, dûdeãka a manÏela
Mudr. L. Pe‰kové, Mudr. O. Mas-
nerovi, sestfie L. Hrubé v jeho
posledních chvílích Ïivota. Také
Trans Hospitalu za vÏdy lidskou,
rychlou a profesionální pomoc.

Rodina Flemrova

V minulém roce rada mûsta roz-
hodla zavést v cel˘ch ¤evnicích
zónu omezené rychlosti 40
km/hod. DÛvod tohoto kroku
snad ani není tfieba podrobnû
vysvûtlovat: sníÏení rizika do-
pravní nehody, ochrana chodcÛ.
Zavedení ãtyfiicítky je jedním
z opatfiení k vût‰í bezpeãnosti
v dopravû na území na‰eho
mûsta, vedle obnovení a zavede-
ní nov˘ch pfiechodÛ pro chodce a
chystané instalace zpomalova-
cích prahÛ (ta donedávna pro
nesouhlas povolovacích orgánÛ
nebyla moÏná). Jako snad kaÏdá
zmûna zaveden˘ch pofiádkÛ
i tato opatfiení mají své zastánce
i odpÛrce. Argumenty zastáncÛ
nemusím uÏ z povahy vûci zmi-
Àovat, neboÈ jsou zfiejmé.
Argumenty odpÛrcÛ v‰ak stojí
za bliÏ‰í pozornost.
„Stejnû to nikdo nedodrÏuje,
protoÏe to nikdo nekontroluje.“
Ani bych nefiekl. AÈ si kaÏd˘
sám pfiebere, jestli teì pfii prÛjez-
du mûstem ubírá aspoÀ o tro‰ku
víc nohu z plynu. Pokud mohu
ze zku‰enosti soudit, nejedná
se jen o pár jednotlivcÛ, ktefií
novou ãtyfiicítku registrují.
A i to, Ïe dnes mnozí fiidiãi
jedou místo ‰edesátky aspoÀ
padesátkou, je urãit˘m úspû-
chem. Kontrola rychlosti je sku-
teãnû vûc problematická. Pro

Policii âR jistû nebude prioritou
mûfiit rychlost v obci a Mûstská
policie nemá ze zákona oprávnû-
ní pfiekroãení rychlosti sankcio-
novat a zastavovat pro tento pfie-
stupek vozidla. Situace se v‰ak,
doufejme, v tomto smûru brzy
zmûní, neboÈ obecní policie tato
oprávnûní v dÛsledku zmûny
legislativy pravdûpodobnû získá.
Na druhou stranu, je skuteãnû
bezpodmíneãnû nutné, abychom
povinnosti dodrÏovali jen tehdy,
máme-li nad sebou biã?
„Nemám ãas vléct se tady ãtyfii-
cítkou.“ Zkuste si zmûfiit, kolik
ãasu vám prÛjezd ¤evnicemi ãty-
fiicítkou zabere, a srovnejte si
zji‰tûn˘ ãas s tím, kolik ho dennû
prostojíte v Praze na semaforech
a v dopravních zácpách.
„Je tady plno fiidiãÛ profesioná-
lÛ, ktefií si nemohou dovolit se
zdrÏovat. Kam by pfii‰li, kdyby
se v kaÏdé druhé obci zavedla
ãtyfiicítka?“ AÏ vám spûchající
profesionální fiidiã smete ze silni-
ce dítû, urãitû ho pochopíte, Ïe?
„Já budu ãtyfiicítku ignorovat!
Jsem dost dobr˘ fiidiã na to,
abych si poradil s kaÏdou krizo-
vou situací na silnici. A kdyÏ
nûkoho srazím, to je holt osud.“
No jasnû.

Pavel Dudák

V mûsíci ãervnu jsme mûli v na‰í
‰kole nûkolikanásobn˘ dÛvod
k radosti. Nejprve odjeli na‰i Ïáci
jako vítûzové okresního kola
v odbíjené ke krajskému finále
do Neratovic, kde po skvûlém
v˘konu obsadili 2. místo v rámci
Stfiedoãeského kraje. Pfiedvedli
v˘born˘ v˘kon a poradili si
i s takov˘mi soupefii jako napfií-
klad Z· Nymburk, ãi Z· Kolín. 
Pak pfii‰ly v˘sledky olympiád –
vûdomostních soutûÏí v jednotli-
v˘ch oborech. Na‰i Ïáci se
zúãastnili zejména matematické
olympiády, kde v rámci okresu
dosáhli vynikajících v˘sledkÛ.
První místo v matematickém
Klokanovi v kategorii Klokánek
(Ïáci 5. tfiíd) získal Jan Kavalírek
z 5. A. Dal‰í první místo získal
v matematické olympiádû v kate-
gorii 5.tfiíd Michal Kadefiábek
z 5. B. Druhé místo v okrese zís-
kal v matematické olympiádû
ÏákÛ 6.tfiíd Michal Vincenc ze
6. B. Tfietí místa v matematické
olympiádû v okrese získali

v kategorii 8.tfiíd Jan Neuvirt
z 8. B, v kategorii 7.tfiíd se pak
o tfietí místo dûlili Václav Zdráhal
ze 7.A a Ondfiej ·ídlo ze 7. B.
V mezinárodní soutûÏi matema-
tick˘ Klokan v kategorii pro
7. tfiídu – Benjamín získal Jan
HÛrka ze 7. B tfietí místo.
Tyto úspûchy musíme pfiiãíst
nejen v˘‰e jmenovan˘m ÏákÛm,
ale pfiedev‰ím jejich uãitelÛm,
ktefií je svûdomitû na celou sou-
tûÏ pfiipravovali a také je osobnû
doprovázeli. Blahopfiejeme.
V‰ichni úspû‰nû reprezentující
budou odmûnûni, jak se jiÏ stalo
tradicí, pfii pfiedávání V˘roãních
cen Z· ¤evnice 28. ãervna 2004
v 17:00 hod. v Zámeãku.

PùKN¯ ZÁJEZD DO ITÁLIE
âtyfiicet ÏákÛ Z· ¤evnice se pod
vedením pedagogÛ zúãastnilo ve
dnech 4.-13. 6. 2004 pobytového
zájezdu do Itálie. Místem jejich
pobytu bylo Lido degli Estensi
jiÏnû od Benátek. Doprava byla
zaji‰tûna lehátkov˘m autobusem

a ubytování bylo v kempu v
karavanech. Dûti si uÏily sluníã-
ka, teplého mofie a podnikly fiadu
v˘letÛ a hlavnû se v pofiádku
vrátily domÛ. Za rok vedení
‰koly chystá podobn˘ zájezd –
tentokrát do Chorvatska. 

PhDr. Z. Ko‰Èál

ZAVZPOMÍNEJTE SI

V galerii Salon No 1 je moÏno
zakoupit publikaci Povodnû
v Dobfiichovicích, která vy‰la
u pfiíleÏitosti roãního v˘roãí
neblahé události. Autory jsou
Václav Kratochvíl a Pavel Kyzlík,
fotografie poskytli obãané
Dobfiichovic a archiv. Pfii pohle-
du do ní asi kaÏdého zamrazí a
zdá se to b˘t zl˘m snem, i kdyÏ
se jedná o nedávnou minulost.
Ale kdyÏ je ãlovûk rozladûn˘
z nûjak˘ch nedostatkÛ v chodu
mûsta, mûl by knihu otevfiít a pfii-
pomenout si, Ïe bylo hÛfi.

H.R.

VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH ŽÁKŮ
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BENEFICE PRO NÁRUČ
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Pát˘ roãník dnes uÏ v‰eobecnû
známého festivalu se konal tra-
diãnû první ãervnov˘ víkend.
Jeho organizace nemûla Ïádné
trhliny, v‰echny „pohromy“ byly
v zárodku zaÏehnány. Za indis-
ponovaného Jifiího âerného
nastoupil Ale‰ Opekar, kter˘
vysvûtlil publiku, Ïe vlastnû

kaÏdá muzika hraná srdcem
mÛÏe b˘t povaÏována za blues.
To se v prÛbûhu festivalu mno-
hokrát potvrdilo. Nedûlním pro-
gramem provázel Ondfiej Kon-
rád, kter˘ má fievnické divadlo
zaÏité. Letos sice nevystupoval
se sv˘m Gumbem, ale zahrál si
s Lubo‰em Andr‰tem za zpûvu
Petera Lipy. KdyÏ ten zpíval
v textu Pavla Kopty, Ïe„ mít de‰t-

K prvnímu „letu“ nadace Divoké husy do‰lo 11. ãervna v sále
Zámeãku. Obãanské sdruÏení Dolní Berounka pofiádalo
Benefici pro Náruã, stacionáfi pro klienty se speciálními potfie-
bami v Dobfiichovicích. Darované odûvní modely Michaely
Bakotové pfiedvedly modelky v nejlep‰ím slova smyslu
amatérské. Obnos vybran˘ jako dobrovolné vstupné a ãástka
utrÏená za prodej modelÛ budou po podrobném vyúãtování
nadací Divoké husy zdvojnásobeny a pomohou Náruãi dále
zlep‰ovat podmínky ve stacionáfii.

BLUES V LESE

2. - 30. 7. Sál Zámeãku V˘stava Jindfiicha Severy
2.,3.,4.,5.,6. 7. 20,30 Lesní divadlo Vãera, dnes a zítra
9.,10.,11.7. 20,30 Lesní divadlo Vãera, dnes a zítra
16.,17., 18.7. 20,00 Lesní divadlo Cyrano
24.7. 19,30 Lesní divadlo Brouci (revival Beatles)

KULTURNÍ PŘEHLED - ČERVENEC 2004

ník, to je plus“, v‰ichni zmoklí
mu to vûfiili. Pfiedãas-n˘m vrcho-
lem páteãního veãera se stalo
vystoupení tria Someday, baby z
Maìarska. Frontman Buggy
(dobro, zpûv) si publikum získal
okamÏitû. Pfii sólu tubisty
Jánosze na dvoulitrovou láhev
od Spritu tanãili i psi!
NepfiízeÀ poãasí nic nemohla
zmûnit na pohodû, která v lese
panovala. Bude to nejen dobrou

organizací, ale také „bluesov˘m“
publikem.
V sobotu sice mnozí Ïeleli neú-
ãasti ohlá‰ené hvûzdy Solomona
Burkeho, ale „náhradní“ partiãka
Andr‰t, Prokop, Hrub˘ hrála
jako zamlada. 
Nejvíc posluchaãÛ pfiitáhlo do
divadla urãitû nedûlní vystoupe-
ní  Zuzany Navarové a skupiny
Koa. Nebylo to sice zrovna blues,
ale jak bylo fieãeno v˘‰e, vlastnû
bylo. Jedinou skvrnkou byla
nekázeÀ lín˘ch motoristÛ, ktefií
ve snaze dojet aÏ do divadla
komplikovali cel˘ víkend ostat-
ním motoristÛm a ¤evniãanÛm
bydlícím v blízkosti divadla. Tûm
je tfieba podûkovat za notnou
dávku tolerance a napfií‰tû tako-
vé situaci zamezit.

V. Stará

MuDr. Vlaìka Hejmová a dívky, které se nebály vyjít na molo foto Helena Rytífiová
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LÉTO 2004 POZVÁNKA LESNÍ DIVADLO ¤EVNICE

“BROUCI“
KONCERT – HUDEBNÍ PÁSMO o slavn˘ch BEATLES - jedna z nejlep‰ích revivalov˘ch BEATLESOV¯CH skupin

24. 7. 2004 (sobota) – ¤EVNICE, Lesní divadlo od 19:30 hod.
P¤EDPRODEJE  VSTUPENEK (vstupné v pfiedprodeji: 170, Kã a na místû 180,-Kã)
INFO na 777-701 587.
¤evnice-MûKS, kino, galerie, Mironet

HRAJÍ:
Ondfiej Skoumal - John Lennon JAROSLAV SYPAL - UJO ·ULIN
Viktor NiÏník - Paul Mc Cartney Jana Zenáhlíková - YOKO ONO
Jan Chvátal - George Harrison Karol Najmik - Ringo Starr
Nikola NiÏník - 5. Bítl

Hudební pásmo "BROUCI" o Ïivotû a tvorbû slavn˘ch BEATLES napsal Franti‰ek Ringo âech, kter˘ má k legendû hudebního svûta
osobní vztah. âlenové skupiny BROUCI si v novém hudebním pásmu „BROUCI“ zahrají kaÏd˘ svÛj liverpoolsk˘ protûj‰ek. Usly‰íte
zde jednotlivé písnû sefiazené od doby vzniku aÏ po poslední spoleãné LP.
BROUCI (nûktefií ãlenové dfiíve The Backwards) se jiÏ od zaãátku snaÏili o co nejvûrnûj‰í interpretaci skladeb z kaÏdého alba ãi singlu.
K hudbû BEATLES pfiistupují se stejn˘m respektem jako umûlec interpretující klasickou hudbu a její velikány. Tajemstvím je jejich pozor-
nost pro kaÏd˘ detail. KaÏdá harmonie, kaÏdá akordová zmûna, hudební ãást, mÛÏe to b˘t i orchestrální part a mnoho dal‰ích detailÛ – to
v‰e tam musí zaznít. A kdyÏ jsou tyto „ingredience“ smíchány, nevzniká nic jiného neÏ magick˘ záÏitek a dokonalá iluze Ïivého vystou-
pení skupiny The Beatles. Jako jeden z dÛkazÛ je i mezinárodní vítûzství na New York Beatlefestu v roce 1998. V silné konkurenci mezi 36
kapelami zvítûzili tehdy je‰tû jako The Backwards v „Battle of the Bands“ – „bitvû skupin“ o co nejvûrnûj‰í interpretaci a získali 1. místo.
Jednou z gratulantek byla i sestra George Harrisona, paní Louis Harrison, která podle sv˘ch slov, více neÏ po 30 letech opût sly‰ela „sound
of The Beatles“ – „zvuk Beatles“. BROUCI nemají jenom dokonale vypracovan˘ zvuk, ale dbají i na image, souhru a produkci, která zlomí
i nejzarytûj‰ího a nejkritiãtûj‰ího fanou‰ka. To v‰e se samozfiejmû odrazilo i v nespoãtu Ïiv˘ch pfiedstaveních, televizních programech a roz-
hlasov˘ch nahrávkách, jejichÏ kvalita vyústila v roce 2000 v dal‰í ojedinûl˘ krok vpfied. Skupina byla vybrána k tomu, aby ztvárnila sku-
pinu The Beatles na prknech v souãasnosti nejprestiÏnûj‰ího slovenského muzikálového divadla Nová Scéna jako hudební a dokonce
i herecká sloÏka projektu. (více na http://Brouci.pragokoncert.com)

POKLAD STARÉ SKŘÍNĚ
Stála tam zaprá‰ená a opfiedená
pavuãinami v temném sklepním
koutû. Uvnitfi krabice plné papí-
rÛ, star˘ch novin a fotografií,
které uÏ dnes nic nefiíkají. – „Dej
to do kontejneru“, povídá syno-
vec, - „vÏdyÈ je to uÏ na nic!“
DÛkladnûj‰í pohled v‰ak v jedné
z krabic odhalil „Arbeitsbuch“ –
pracovní kníÏku, kde jsou pode-
psány rÛzné firmy, u kter˘ch
pÛsobil mÛj pfiedek. A hned
pod ní staré ‰kolní vysvûdãení
a v˘uãní list a …
Zkrátka doba, kdy si ná‰ dûde-
ãek babiãku bral se postupnû

objevila v celé své kráse. A tepr-
ve, kdyÏ jsme nad papíry sedûli
spoleãnû se stafiiãkou tetou, bylo
jasno: Toto jsou kofieny rodiny,
toto jsou moje dûjiny. Maliãké,
ale nejbliÏ‰í. Tento dûjepis mû ve
‰kole neuãili, ale teì uÏ vím, proã
nûco se dûlo tak a druhé zase
jinak, proã spolu dodnes nemlu-
ví ten s tamtím a co vlastnû ti
moji pfiedkové vytvofiili za dílo,
které uÏ zapadlo v zapomnûní...
Ze star˘ch kfiestních listÛ jsem
skládal postupnû „rodokmen“,
abych si na nûm uvûdomil, kolik
to bylo rÛzn˘ch jmen, profesí a

osudÛ, neÏ jsem na konci té fiady
uvidûl svût já !
A kdyÏ jsem to tak v‰echno pro-
‰el a utfiídil, bylo mi líto nepodû-
lit se o to bohatství minulosti
s ostatními. Tak vznikla v˘stava.
KaÏd˘ má nûkde podobnou
„skfiíÀ“, kaÏd˘ je jenom posled-
ním v fiadû sv˘ch pfiedkÛ, kaÏd˘
má svoji „malou“ rodinnou his-
torii. Nenechte se pfiemluvit a ne-
házejte minulost do kontejneru! 
Pokud se nechcete star˘mi papí-
ry a „krámy“ zab˘vat sami, je
dobré vûdût, Ïe existuje v Dobfii-
chovicích depozitáfi Oblastního
archívu, kde to v‰e odbornû pro-
zkoumají a to, co má regionální
historickou hodnotu, zachovají.
Staãí, kdyÏ mi zavoláte na

776016457, a já uÏ vám poradím,
jak na to.
KdyÏ jsem se zmínil o v˘stavû –
pfiijìte se také podívat! Je napro-
ti fievnické po‰tû do 6. ãervna.
I dárek tam dostanete a vstup je
pfiitom voln˘ !
Tfieba si pfii tom v‰imnete, Ïe to
není jen „poklad staré skfiínû“, co
se tam vystavuje. Îe je za tím
nezi‰tn˘m soustfiedûním materi-
álÛ, penûz a energie k vidûní
pfiedev‰ím „poklad vdûãn˘ch
srdcí“. Na‰i pfiedchÛdci si vdûk
zaslouÏí, aÈ si o nich nûkdy mys-
líme „svoje“! Bez nich bychom tu
totiÏ nebyli …

ob

JAZYKOVÉ KURZY
Mûstské kulturní stfiedisko zahajuje zápis do jazykov˘ch kurzÛ ve
‰kolním roce 2004/05. Pfiihlá‰ky jsou k dispozici u lektorÛ, v kul-
turním stfiedisku, knihovnû a v Galerii No1. Letos bûÏící kurzy
budou pokraãovat a samozfiejmû se mohou na v‰echny jazyky hlá-
sit zaãáteãníci, vãetnû tûch „fale‰n˘ch“. Minimální poãet úãastní-
kÛ pro otevfiení kurzu jsou ãtyfii. Ceny budou kalkulovány aÏ
podle poãtu frekventantÛ a budou zfiejmû jen o nûco málo vy‰‰í
neÏ v tomto ‰kolním roce.

Vyuãované jazyky: angliãtina, francouz‰tina, ital‰tina
Uzávûrka pfiihlá‰ek: 10. 9. 2004.

VÝSTAVA V GALERII
SALON NO 1

V galerii Salon No 1 je‰tû probíhá
v˘stava Hudba ve v˘tvarném
umûní. 
Za zhlédnutí urãitû stojí jak
pohled humoristÛ na hudbu, tak
i kolekce krásn˘ch pastelÛ a kre-
seb Milana Meda, které jsou
inspirované nejen hudbou, ale
i tancem. Dal‰í autorská jména:
S. Hol˘, M. Hrd˘, J. Ko‰t˘fi,
L. Lich˘, J. Slíva, B. Kovafiík.

17. ČERVENCE
SE KONÁ

OD 18:00 HODIN
V KOSTELE

SV. MARTINA A
PROKOPA V KARLÍKU
RECITÁL ZPĚVAČKY

LEGENDÁRNÍHO
SPIRITUÁL KVINTETU

IRENY BUDWAISEROVÉ
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rázek ã. 3 jiÏ po regulaci
s Bernardov˘mi sady a pohled-
nice na obrázku ã. 4 nabízí
pohled na park od mostu v Ko-
menského ulici.
V padesát˘ch letech 20. století
byly sady pfiejmenovány na
Havlíãkovy. O jejich údrÏbu se
zaãal starat fievnick˘ spolek
Havlíãek, kter˘ právû letos slaví
100. v˘roãí svého zaloÏení.

Řevnice na starých pohlednicích 8

ÚdrÏba parku byla vÏdy obtíÏná,
jak dosvûdãuje dopis Okra‰lo-
vacího spolku v ¤evnicích mûst-
skému zastupitelstvu z roku
1911, jehoÏ kopii pfiedkládám na
obrázku ã. 5.
Je potû‰itelné, Ïe v souãasné
dobû procházejí Havlíãkovy
sady renovací pod odborn˘m
vedením a za pracovního pfiispû-
ní fievnick˘ch obãanÛ.

Kö

1

2

3
4

Bernardovy - Havlíčkovy sady
regulaci potoka, které údajnû
provádûli ital‰tí vojáci. Druhá
fáze úpravy potoka v jeho hofiej-
‰í ãásti byla zahájena v roce 1905.
Práce vedl Franti‰ek Bernard,
vedoucí komisafi technického
oddûlení pro hrazení potokÛ a
bystfiin v âechách. Bernard sou-
ãasnû uskuteãnil pfiání Okra‰lo-
vacího spolku v ¤evnicích
a vybudoval kolem potoka
úhledn˘ park. Pro vefiejnost byl
slavnostnû otevfien 14. ãervence
1907 a na poãest autora poj-
menován Bernardovy sady.
Pohlednice na obrázku ã. 2 zo-
brazuje potok pfied regulací, ob-

Historie sadÛ je spojena s regula-
cí Nezabudického ãi ¤evnického
potoka. Potok protéká stfiedem
mûsta a v dfiívûj‰ích dobách pfii
rozvodnûní ãasto zaplavoval
domy stojící na jeho bfiehu.
Z tohoto dÛvodu provedla obec
zhruba pfied sto lety regulaci
potoka, a to ve dvou fázích. Od
roku 1899 byla na návrh archi-
tekta Eduarda Sochora, ãlena
obecního zastupitelstva, postup-
nû upravena jeho dolní ãást. Je to
úsek podél ulice V Potoãinû od
ústí potoka do fieky k mostu
u nynûj‰ího sídla Transhospitalu.
Obrázek ãíslo 1 ukazuje práce na
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nasazením zajistil v ‰ibeniãním ter-
mínu zhotovení elektrické pfiípoj-
ky, a hlavnû paní Bartákové, která
svÛj projekt pro Galerii No1 v pod-
statû vûnovala amfiteátru a posta-
rala se o jeho bezchybnou organi-
zaci. ¤evnická omladina uÏ se
v amfiteátru zabydlela a moÏná
v dohledné dobû pochopí, na co
jsou v parku instalovány odpadko-
vé ko‰e. Pak budou moci tato místa
vyhledávat i rodiãe s mal˘mi
dûtmi. Práce ãeká v parku je‰tû
moc, takÏe setkání budou pokraão-
vat. Vítán je kaÏd˘, kdo chce
pomoci, aÈ silou sv˘ch svalÛ, zku-
‰eností nebo odÛvodnûn˘m názo-
rem.

Veronika Stará
foto Helena Rytífiová

Aãkoli amfiteátr v Havlíãkov˘ch
sadech pÛsobí, jakoby byl v parku
odjakÏiva, je velmi mlád. Proto
také minifestiválek, pofiádan˘
závûrem kvûtna jako jeho kfiest,
mûl na programu vystoupení mla-
d˘ch a nadan˘ch. S pfiehledem a
vtipem ho uvádûla Lucie Kuku-
lová. Autorka amfiteátru Zorka
Krejãí, která dobfie ví, Ïe za ni
mluví její práce, se vyjádfiila jednou
upfiímnou vûtou, takÏe nijak nena-
ru‰ila spád programu, kter˘ vedle
beatu skupiny Preweet nabízel
pantomimu (Divadlo Pod popelni-
cí), vystoupení ZU· pod vedením
Ivana Tamchyny, jazzem ovonûn˘
Lucky Jam a jako pofiádnou porcí
‰lehaãky na dortíku – Alicí Baue-
rovou, zjevením opravdového
neworleanského blues na bfiehu
Nezabudického potoka.
Díky patfií v‰em úãinkujícím, panu
Kfiivánkovi za to, s jak˘m osobním

HAVLÍČKOVY SADY DNES

Kvûta Navrátilová z divadelního souboru I. Tamchyny v roli Jezinky (pásmo Bludiãky)
vpravo pÛvabná zpûvaãka skupiny Preweet

vystoupení Marcely Stivínové (nahofie)
Lucka Kukulová sesvou skupinou Jam (dole)
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WÜSTENROT
P¤EKLENOVACÍ ÚVùRY

( koupû bytu, pozemku, modernizace, úhrada závazkÛ )
úrok 4,8 % - akontace 10%

HYPOTEâNÍ ÚVùRY
úrok 4,2 %

500 000 Kã - splátka 3 500 Kã
500 000 Kã - splátka 3 083 Kã

Kontakt: e-mail: pettikova@atlas.cz
Tel.: 241724977 (volat veãer), mobil: 604 18 20 20

Nabídka pracovních pfiíleÏitostí

Pro na‰eho klienta 
– zahraniãní spoleãnost pÛsobící celoevropsky

ve farmaceutickém prÛmyslu – 
hledáme schopné a pracovité spolupracovníky

Nabízíme:
pracovi‰tû: lékárna v ¤evnicích
silné a stabilní zázemí zahraniãní spoleãnosti
nadstandardní platové ohodnocení
moÏnosti kariérního rÛstu
dal‰í zamûstnanecké v˘hody

PoÏadujeme:
praxi v oboru min. 3 roky
znalost angliãtiny v˘hodou

DoplÀující informace:
hledáme pracovníky na v‰echny pozice v t˘mu
lékárna v ¤evnicích bude dal‰í obchodní
jednotkou realizvanou v rámci celostátního
projektu
strukturované Ïivotopisy zasílejte e-mailem
na adresu na‰í spoleãnosti

Kontakt:
AND PARTNERS s.r.o.
âs. armády 35
Praha 6
Tel.: 233 341 743
e-mail: info@andpartners.cz
http://www.andpartners.cz

Ruch 6/20048

OPRAVY A PRODEJ TELEFONŮ, ZÁZNAMNÍ-
KŮ, FAXŮ VŠECH ZNAČEK
ATEL SERVIS, Modřanská 5

Praha 4 - Modřany
(MHD tram. 3,17,21, zast. „Modřanská škola“)

tel. 244 404 437
Otevřeno: pondělí - pátek 9:00 - 18:00

RREEKKLLAAMMNNÍÍ  SSLLUUŽŽBBYY

OODD  NNÁÁVVRRHHUU  PPOO  RREEAALLIIZZAACCII

grafické návrhy firemních značek,

kresby, návrhy reklam, úprava tiskovin,

retuš, zpracování textové sazby, vizitky,

firemní papíry, reklamní letáky,

prospekty, plakáty, brožury,

obaly, potisk triček

e-mail p.lipovska@centrum.cz

tel,: 731 179 726

ÚVĚRY NA BYDLENÍ
0% akontace

- bezplatn˘ poradensk˘ servis PO - NE (8:00 - 21:00)
- nepodstupujte riziko hypotéky!!!, nabízíme moÏnost umofiení
a garanci splátek 4,8 % po celou dobu splácení - umofiím jakou-

koli pÛjãku na bydlení u bankovního ústavu
DANA VÁVROVÁ

dana.vavrova@volny.cz
volejte: 723 778 570

SNARK, s.r.o.
správa nemovitostí a realitní kanceláfi

specialista na trhu s nemovitostmi

v regionech:

Praha – mûsto
Praha – západ

Pfiíbramsko

Nabídnûte nám svou nemovitost
k prodeji ãi pronájmu.

608 61 81 61
e-mail: info@snark.cz www.snark.cz
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Poslední víkend v kvûtnu jsme se
zúãastnili mistrovství republiky
v âeské Lípû. V sobotu v‰echny
posádky absolvovaly plavání,
slalom, kter˘ se jel pfiímo upro-
stfied âeské Lípy, a sjezd po fiece
Plouãnici, která v tûch místech
meandruje krásnou krajinou
CHKO. V nedûli se konal pouze
sprint, po kterém bylo závû-
reãné vyhlá‰ení. Neptun ¤ev-
nice se tohoto nominaãního
závodu na mezinárodní mistrov-
ství v Sobû‰ovicích u Fr˘dku
Místku zúãastnil s posádkou Ïen,
muÏÛ, kadetÛ a ÏákÛ. Na‰e
posádky se v tomto závodu
umístily, kromû Ïen, které vybo-
jovaly druhé místo, na nepopu-
lárních ãtvrt˘ch místech. Ty jsme
si vyslouÏili hlavnû nepovede-
nou stfielbou. V hodnocení pohá-
ru vybojovaly posádky muÏÛ,
Ïen a ÏákÛ první pfiíãku a kadet-
ky skonãily druhé.

Pavel Kubásek

1. ãervna uspofiádala cukrárna vedle galerie mohutnou oslavu pro
dûti. Konala se na prostranství pfied cukrárnou a prodejnou hraãek.
Kde jinde, prostû v dûtském ráji. Pofiadatelka pozvala skupinu histo-
rického ‰ermu Alotrium z âerno‰ic. Nekonalo se obvyklé vystoupení,
ale ‰ermífii a ‰ermífiky si s dûtmi hráli. KaÏd˘ capart si mohl vyzkou-
‰et pod odborn˘m dozorem, jak se drÏí kord (moÏná to byl fleret),
nebo si vystfielit z historické pistole ãi ku‰e. A na ostatní bitky nebylo
ani pomy‰lení.

Helena Rytífiová

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO
DNE DĚTÍ

... pro mû je to nejbûÏnûj‰í forma souboje.

TENIS
Dne 29. kvûtna t. r. byl na dvor-
cích LTC ¤evnice sehrán devát˘
roãník Memoriálu Josefa
Semanského, veteránského tur-
naje muÏÛ ve ãtyfihfie.
Turnaj je zafiazen do tzv. veterán-
ského Grand-Slamu v oblasti
dolního Poberouní (pro hráãe
nad 45 let). Leto‰ní úãast byla
vysoká, turnaje se zúãastnilo 52
muÏÛ, ktefií vytvofiili 26 dvojic.
Hrálo se ve dvou vûkov˘ch kate-
goriích. V kategorii do celkového
vûku dvojice 115 let zvítûzili
Vláìa Kubenka, LTC ¤evnice, s
Rudolfem Müllerem, LTC
Radotín. Ve vy‰‰í vûkové katego-

NEPTUN NA MISTROVSTVÍ

rii, kde souãet let dvojice byl nad
115 let, zvítûzili hráãi Fanty‰ a
RÛÏiãka z LTC Kazín. 
Hrálo se za pfiíznivého poãasí.
Turnaj mûl velmi dobrou úroveÀ
a jeho organizaci tradiãnû úspû‰-
nû zvládl Ota ·upáãek star‰í.

Kö

Mûstské kulturní stfiedisko
hledá brigádnice (brigádní-
ky) jako kustody letních
v˘stav v Zámeãku:
2. – 30. 7.     Jindfiich Severa
10. 8. - 5. 9.  Jifií Brodina

Informace na 724 216 455
nebo v úfiedních hodinách
v MûKS.
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UÏ jen vítûznû ?
Je jistû obdivuhodné, Ïe v obci
s necel˘mi tfiemi tisícovkami
obyvatel funguje oddíl ko‰íkové
v rozsahu 80 hráãek Ïenami poãí-
naje, pfiípravkou konãe a hraje
3 soutûÏe. 
V kaÏdém roãníku máme 5 – 7
dûvãat a skládáme vÏdy druÏ-
stva ze tfií roãníkÛ a samozfiejmû
hrajeme soutûÏ v kategorii, kam
patfií ty nejstar‰í. A tak sice hraje-
me, ale prohráváme a na‰e spor-
tovní srdce krvácí. Co s tím? 
Dlouho jsme se bránily spojení
s jin˘m celkem, ale sportovní
touha vítûzit nakonec pfiehlaso-
vala „vlasteneck˘“ hlas srdce a
poãátkem dubna bylo rozhodnu-
to a ihned byl realizován radikál-
ní fiez. Do‰lo ke spojení Sokola
Dobfiichovice a Basketbalové
akademie Sparta Praha a my
jsme se tak staly jakousi farmou
tohoto velkoklubu. To nebylo
zdaleka v‰e. Trenérské fiady se
z jednoho ãlovûka roz‰ífiily na
5 trenérÛ vãetnû asistentÛ, hlavní
trenérka si doplnila vy‰‰í trenér-
ské vzdûlání, druÏstva byla
seskupena do nov˘ch celkÛ pro
pfií‰tí sezónu a pfiestaly jsme cho-
dit do krouÏku ko‰íkové nebo
„do sokolky“, ale nastolily jsme
„profi“ pfiístup jak ze strany tre-
nérÛ, tak totéÏ vyÏadujeme ze
strany hráãek. Do novû vzniklé-
ho druÏstva st.ÏákyÀ pak pfii‰lo
nûkolik sparÈanek a v budoucnu
by tomu tak mûlo b˘t nadále.
No a v˘sledky pfii‰ly dfiív, neÏ je
kdokoli ãekal. Turnaj Rudná roã.
92 – na‰e novû sloÏené druÏstvo
91 + 92 (tam bez 91) zaznamena-
lo první a zcela neãekan˘ úspûch.
Po poráÏce Rudné jsme vyhrály
i nad Poãernicemi a ve finále
jsme si docela hravû poradily se
StodÛlkami. A tak jsme podruhé
v historii dobfiichovické ko‰íko-
vé odváÏely diplom s velikou
jedniãkou.
Turnaj Kladno roã. 90 – novû slo-
Ïen˘ t˘m st.ÏákyÀ – doplnûn˘
sparÈankami – jednoznaãnû pfie-
hrál na tomto turnaji postupnû
USK Praha, Kladno B, Kladno A
a nakonec ve finále i Louny. A tak
dal‰í diplom s jedniãkou zdobí
na‰i klubovnu.
Turnaj Chodov roã. 90 – ve vítûz-
ném taÏení tato parta pokraãova-
la i v Chodovû, kde jsme jiÏ nara-
zily na silnûj‰í celky a postupnû
zdolaly Lovosice, Litomûfiice,
Chodov A a ten je‰tû jednou
v dramatickém finále. S poháry
se roztrhl pytel a jsme na tento
rok majitelkami putovního pohá-
ru Batesty Chodov, kde bude

roãníku 2004 jiÏ nesmazatelnû
vyryto Sokol Dobfiichovice.
Kromû toho oba t˘my (92 i 90)
v pfiátelsk˘ch utkání porazily
USK Praha, roã. 92 pak i béãko
na‰ich pfiátel na Spartû.
Jedin˘, kdo po „velkém tfiesku“ v
dobfiichovické ko‰íkové je‰tû
nedokázal, Ïe zmûny jsou k dob-
rému, je A – t˘m Ïen. Ten inten-
zívnû trénuje, ale musíme ãelit
nedostatkÛm hráãek na tréninku,
neb je období maturit apod.
První kfiest ohnûm tato parta
bude mít je‰tû do prázdnin
v podobû dvou pfiátelákÛ a tur-
naje v Bûstvinû v závûreãném
víkendu ãervna.
Îákynû je‰tû ãekají dva velké
testy a to v podobû PfieborÛ âOS,
které kaÏdoroãnû pofiádáme a
navíc spojujeme s velk˘m turna-
jem . Mlad‰í Ïákynû hrají 29. - 30.
5. v obou halách dobfiichovické
sokolovny a ãekají je jen sokolské
celky, zatímco star‰í Ïákynû 19. -
20. 6. ãeká turnaj 12 úãastníkÛ
z celé republiky, a to vût‰ina hra-
jící Ïákovskou ligu. Není lep‰ích
soupefiÛ, a tak na‰e „rozjeté“
hráãky budou mít co dûlat. Navíc
zbytek oddílu bude mít plné ruce
práce s organizací, ale vûfiíme, Ïe
v‰e dopadne dobfie jako v letech
minul˘ch a dokáÏeme v‰em, Ïe
jsme sice jedna z nejmen‰ích obcí
hrající basket, rozhodnû ne
sebranka neschopn˘ch vesniãa-
nek, ale úspû‰ná parta táhnoucí
za jeden provaz.

H. Gaislerová

Poslední doma hrané kolo 1. B
tfiídy se od poãátku neslo ve slav-
nostním duchu. JiÏ dvû kola pfied
tímto zápasem bylo totiÏ jasné,
Ïe SK ¤evnice postupuje do 1. A
tfiídy, a proto bylo moÏné naplá-
novat oslavy jiÏ na toto, byÈ
pfiedposlední kolo soutûÏe. Po-
slední kolo soutûÏe sehrají fiev-
niãtí venku – v Petrovicích u Se-
dlãan. Celé odpoledne zaãalo
utkáním star˘ch gard, kdy si ke
ãtvrtému zápasu jara pozvali
stafií páni ¤evnic Jílovi‰tû. Po-
ráÏka 0:1 nemrzela, protoÏe
vûkov˘ prÛmûr domácích bohatû
pfiedãil vûkov˘ prÛmûr soupefie.
Potom pfiivítalo fievnické áãko
Hvozdnici. A na oslavy si ne-
mohlo lep‰ího soupefie ani vysnít

– posuìte sami: 3. min. – parádní
trefa ·ejnohy - 1:0, 18. min. TÛma
– 2:0, 31.min. Rek – 3:0, 35.min.
Urban – 4:0 a bilanci prvního
poloãasu uzavfiel z penalty bran-
káfi Zuska – 5:0. I kdyÏ trenér
Klouãek do druhého poloãasu
vystfiídal, brankostroj pokraão-
val dál: 57. min. znovu Rek – 6:0,
61. min. Lerch – 7:0, 62. min. je‰tû
jednou TÛma – 8:0 a úãet uzavfiel
v 87.min. Ma‰talífi  na koneãn˘ch
9:0. A mohlo se jít slavit. Blaho-
pfiejeme a pfiejeme stejné v˘kony
a podobné v˘sledky i v 1. A tfiídû.
Ohlédnutí za uplynulou sezónou
a její zhodnocení pfiinese RUCH
v pfií‰tím ãísle. 

PhDr Z. Ko‰Èál

BASKETBAL

foto H. Rytífiová
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Turnaj dvojic v ¤evnicích
Turnaj dvojic, kter˘ se hrál 13. 6.
ve ‰kolní jídelnû, jsme uspofiáda-
li na základû zájmu mnoha rodi-
ãÛ a dûtí zkusit si zahrát spolu.
Podle propozic mohly startovat
buì dvojice ve sloÏení dospûl˘-
dítû, nebo dûtské dvojice.
V˘konnost dospûl˘ch hrajících
na první ‰achovnici byla pfiitom
propozicemi v˘raznû omezena,
aby mûli ‰anci i amatér‰tí hráãi.
Nakonec se se‰lo 17 dvojic, coÏ
bylo o nûco více, neÏ jsme ãekali,
pfiiãemÏ 9 z nich tvofiily opravdu
rodinné sestavy s dospûl˘m na
první ‰achovnici, k tomu je‰tû
dvû dûtské dvojice tvofiili souro-
zenci. Dal‰ích pût dvojic bylo
dûtsk˘ch a jen jednu dvojici
s dopûl˘m na první ‰achovnici
netvofiili rodinní pfiíslu‰níci. Celá
akce byla po pomûrnû hektické
‰achové sezónû mínûna oddy-
chovû a i v˘konnostnû nesouro-
dé startovní pole napovídalo, Ïe
o v˘sledky tentokrát ani tak
nejde. Pfiesto na ‰achovnicích
probûhly nekompromisní soubo-

je a zejména fiada rodiãÛ dokáza-
la, Ïe i kdyÏ ‰achy moc nehrají,
staãí i na pomûrnû dost trénova-
né dûti. Favoritem byla dvojice
zdick˘ch odchovancÛ Luká‰
Tfie‰Àák (ELO 1534) - Vít
Rosenbaum (ELO 1552), ktefií se
jen tak tak ve‰li do v˘konnostní-
ho omezení daného propozicemi
a také suverénnû zvítûzili, kdyÏ
v sedmikolovém turnaji ztratili
jen jednu partii na druhé ‰achov-
nici. Na druhém místû skonãila
dvojice dûda a vnuk Vandasovi
ze Smíchova s Jakubem Vanda-
sem (ELO 1568) jako nejsilnûj‰ím
hráãem soutûÏe na druhé ‰a-
chovnici. Tfietí skonãili otec a syn
Hamanovi z Kladna, zde zase
hlavnû díky v˘konÛm otce. Ze
fievnick˘ch se nejlépe umístila
dvojice otec a syn Jifií Krejãí -
Patrik Krejãí na pátém místû.
Z dûtí se nejlépe vedlo sedlãan-
ské dvojici âiko-Dufek, která cel-
kovû obsadila ‰esté místo. První
tfii dvojice a vítûzná dûtská dvoji-
ce si odnesly trofeje, na v‰echny
se pak dostala nûjaká vûcná cena.
Akci sponzorovala firma Borioca
s.r.o.

¤evnické dûti byly v regionálním
pfieboru úspû‰né
V polovinû kvûtna skonãil turna-
jem v Roztokách seriál osmi tur-
najÛ základního kola KP (jinak
také regionálního pfieboru C2),
ve kterém se rozhodovalo o po-
fiadí v regionálním pfieboru mlá-
deÏe jednotlivcÛ, ale také o po-
stupov˘ch místech do finálového
turnaje krajského pfieboru, kter˘
se bude hrát koncem ãervna ve
Vla‰imi. Celkem se soutûÏe
zúãastnilo více neÏ 120 dûtí
z celého regionu, kter˘ tvofií
zhruba ãtvrtinu Stfiedoãeského
kraje. Hrálo se ve ãtyfiech vûko-
v˘ch kategoriích a v kategorii
dívek a kaÏdému úãastníkovi se
zapoãetlo pût nejlep‰ích turnajÛ.
Dûti ze fievnického oddílu si
vedly podle oãekávání nejlépe
v mlad‰ích kategoriích, ze kte-
r˘ch jsme si odnesli ãtyfii medai-
lová umístûní. V kategorii H10
(do deseti let) suverénnû zvítûzil
Ondfiej Franc (nar. 1995) a na
druhém místû se umístil Daniel
·Èastn˘ (1995). Kategorii H12
vyhrál Jindfiich Paukert (1994),
na druhém místû skonãil Patrik
Krejãí (1993). V kategorii H14
nám sice medaile unikla, ale tro-
jice Petr TuroÀ (1991), Jan ·vach
(1992) a Jan Jelínek (1991) obsadi-
la 3-6. místo. Doplníme-li je‰tû
postupová umístûní Michala
Macha (1996, 5. místo) a Martina
Derca (1996, 7. místo) v kategorii

H10, jede nás na krajské finále
celkem 9, coÏ nás fiadí mezi tfii
nejúspû‰nûj‰í oddíly kraje co se
poãtu postupov˘ch míst t˘ãe.
Doufejme jen, Ïe tento kvantita-
tivní úspûch doplníme úspûchem
kvalitativním a z Vla‰imi pfiive-
zeme nûjakou medaili.

Úloha
¤e‰ení z pfiedminulého a minulé-
ho ãísla:  Bíl˘: Kc4, De4, Sd7, Jb8
âern˘: Kd8, c7, e7 Bíl˘ dá mat
druh˘m tahem. ¤e‰ení: De1 –
ãern˘ pak musí táhnout nûkte-
r˘m z pû‰cÛ a dostane mat
dámou buì z a5 nebo h4.

Ani v dne‰ní úloze není o vítûz-
ství bílého pochyb, pfiijít na jedi-
n˘ správn˘ tah, po kterém mÛÏe
dát bíl˘ mat druh˘m tahem uÏ
zdaleka tak jednoduché není.
Bíl˘: Kd3, Va5, Sc7, Jd7, c2 âern˘:
Kb4, b7 Bíl˘ dá druh˘m tahem
mat

J. Paukert

ŠACHY

Nejúspû‰nûj‰í fievnickou dvojici v turnaji utvofiili otec a syn Jifií Krejãí –
Patrik Krejãí (vpravo). Na snímku pfii vzájemném souboji s bratrskou dvo-
jicí Jindfiich a Jan Paukert (1:1)]

V areálu stavebnin:
Ve‰ker˘ stavební materiál od základÛ aÏ po komín,
vãetnû sádrokartonového a zateplovacího systému.
Závoz na stavbu.
Tankovací stanice LPG!

Provádíme stavební práce
Sádrokartony, obklady, dlaÏby, zámkové dlaÏby, terénní
úpravy a dal‰í.

Internet: www.volny.cz/staveb-ritka
E-mail: staveb-ritka@volny.cz

Tel/fax +420 318 592 198
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V˘stavu Jindfiicha Severy, která
bude v ãervenci na Zámeãku, pfii-
pravuje osoba nejpovolanûj‰í.

V jedné osobû dcera a profesorka
dûjin umûní Jitka Severová. Jitka
vystudovala kunsthistorii na
Karlovû universitû a je profesor-
kou na Stfiední ‰kole umûlecko-
prÛmyslové v Praze. Dûtství a
mládí proÏila v ¤evnicích. Její
maminku pamatují mnozí ze
‰kolních lavic, tatínek zemfiel
v roce 1980 a z jeho obrovského
umûleckého odkazu zbylo po
povodni jen málo. Ale nûco pfieci.
Se‰ly jsme se spolu, Jitka vyprá-
vûla o chystané v˘stavû, o táto-
vi, o mámû a bylo to tak hezké,
Ïe nebylo tfieba otázek.

JiÏ dlouhou dobu mi dûlalo sta-
rost, jak naloÏit s pozÛstalostí po
sochafii. Objemné, trojrozmûrné
vûci jdou jen tûÏko nûkam uloÏit.
Nakonec to za mû vyfie‰ila tragic-
ká povodeÀ pfied dvûma roky.
Dva metry vody v ateliéru mého
otce a posléze vzlínající vlh-
kost zpÛsobily naprostou zkázu
v‰ech dûl ze sádry a ze dfieva. Za
své vzala i obrovská tátova kni-
hovna a vût‰ina kreseb. Na‰tûstí
se zachovala ãást jeho osobního
archivu a i kdyÏ je to jen zlomek

toho, co v ateliéru pÛvodnû bylo,
rozhodla jsem se pro uspofiádání
v˘stavy. Nebo moÏná právû

proto. V˘stava bude zároveÀ
takov˘m mementem toho, co
vlastnû Ïivot je a co má smysl.
Jak jednodu‰e v‰echno spláchne
voda.

Já mûla vÏdycky nejradûji tátovu
ranou tvorbu. Kdy byl nabit˘
energií, vstfiebával v‰echny
proudy souãasného umûní, tran-
sformoval je do své práce a pro-
toÏe byl pfiedev‰ím sochafi a pra-
coval s rÛzn˘mi materiály, jeho
kresba tím byla ovlivnûna a
dostala se do takové úÏasné jed-
noduchosti a lehkosti. A právû
kresby z tohoto období jsem se
snaÏila vybrat pro nadcházející
v˘stavu.

Táta pocházel z Kopidlna.
Narodil se v kantorské rodinû
italského pÛvodu. Jeho otec byl
velk˘m muzikantem se v‰estran-
n˘mi zájmy a ty vtisknul i svému
synovi. Táta studoval na Vysoké
‰kole architektury âVUT, filoso-
fické fakultû Karlovy university,
na Akademii v˘tvarn˘ch umûní
v Praze jako Ïák profesora
Otakara ·paniela. VÏdycky ho

zajímalo stra‰nû moc oborÛ. Také
mûl jednu z nejvût‰ích soukro-
m˘ch knihoven, plnou politické
literatury, beletrie, knih o vesmí-
ru, zvífiatech, rostlinách a odebí-
ral spoustu ãasopisÛ. Myslím, Ïe
mu ta renesanãní v‰estrannost
nûkdy vadila v samotné tvorbû.
Na tu mu uÏ nezb˘valo moc
ãasu. A knihovnu vzala voda.

Podstatnou roli v tátovû Ïivotû
hrála „kantofiina“. Jeho otec
mimochodem zakládal mû‰Èan-
skou ‰kolu v ¤evnicích a v letech
1933 – 34 tu byl fieditelem. Pro
tátu byla ‰kola Ïivotním poslá-
ním. Mûl ohromn˘ vztah hlavnû
k mlad˘m lidem. O mnohé se
doslova postaral, ãasto i tvrdou
sochafiskou rukou. Na zaãátku
války uãil na reálce v Praze na
Vy‰ehradû. Jeho Ïáky tam byli
napfiíklad pozdûj‰í skláfi René
Roubíãek nebo Adolf Born. Od
roku 1945 aÏ do penze vyuãoval
na architektufie pfii âVUT. Velmi
ho zajímalo spojení architektury
a sochafiství. Bylo to tématem
nûkolika jeho studií. Ostatnû je to
Ïivé téma i v dne‰ní dobû. 

Mámû bude v listopadu 90 let a
obãas se mû ptá, jestli je
to pravda. Její vzdûlání
bylo velmi solidní a je‰tû
v 80 letech byla schopna
mluvit s mou dcerou
francouzsky a vyznala
se v latinû. Byla uãitel-
kou na prvním stupni
základní ‰koly a byla
povûstná sv˘mi tvrd˘mi
v˘chovn˘mi metodami.
To jsem dobfie poznala
i na vlastní kÛÏi. Roz-
tomil˘ byl nedávno
Franti‰ek Val‰uba, kter˘
mi fiíkal, Ïe kdyÏ se
mluví o mojí mámû, tak
ho je‰tû dnes bolí dlanû.
Prostû obãas ‰vihla dûti
pravítkem pfies ruce.
Zvlá‰tû pfii matematice.

Ví‰, Ïe to má nûco do sebe? To tak
ãlovûka zaktivizuje. V˘sledky
takov˘ch pedagogÛ jsou velmi
dobré a vzpomíná se na nû stejnû
jako na ty „hodné“.

Bydleli jsme v Sádecké ulici. Tam
jsme to milovali a tam jsem zaÏi-
la ten prav˘ venkov. Naproti
nám bydlel sedlák Slavík a
Bolartovi a farská zahrada byla
jen kousek. Tam jsme lezli na
ovoce. Pak jsme se pfiestûhovali
do Wolkerovy ulice … to bylo
ne‰Èastné, protoÏe tady ná‰ bratr
vbûhl na traÈ a srazil ho vlak.
Bylo mu 5 let. Od té doby táta
nikdy ne‰el spát. Celé noci svítil,
hrálo mu rádio a ãetl. Jen mezi
ãtením obãas usnul a tak uÏ to
bylo cel˘ Ïivot.

„Umûní jest jen jedno pro
v‰echny lidi v‰ech zemí a dob.
Není umûní dobré a ‰patné,
buì to umûní je anebo ne,
jin˘ch v˘jimek není.“ Citát
z pfiedná‰ky J. Severy pfii zaháje-
ní v˘stavy v Zlat˘ch Moravcích
1934.
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