


by bylo moÏné pouÏívat ke kro-
pení pra‰n˘ch komunikací
mûsta.

�
Spoleãn˘ hrob

Rada mûsta schválila nabídku
firmy Kamenictví Jifií Kischer na
rekonstrukci spoleãného hrobu
na místním hfibitovû. Bude opra-
ven i nápis na hrobû sovûtsk˘ch
vojákÛ.

�
V˘bûr dodavatele tlakové kana-

lizace Za Vodou
Na dodavatele tlakové kanaliza-
ce Za Vodou bylo vypsáno v˘bû-
rové fiízení. Bylo dodáno 6 nabí-
dek, v‰ichni zájemci splnily pod-
mínky soutûÏe. Komise pro
v˘bûr dodavatele nabídky
vyhodnotila a sestavila pofiadí:
Aquaconsult âerno‰ice, ZEPRIS
Praha, EKIS Praha, ESTA
Kladno, PJV Praha, RISL
Hostivice. Dodavatelem tlakové
kanalizace Za Vodou byla schvá-
lena firma Aquaconsult
âerno‰ice s.r.o.

�
Návrh chodníku z nádraÏí

na námûstí
Rada mûsta povûfiila Hospodáfi-
sk˘ odbor ve spolupráci
s Technickou správou mûsta a
Stavební komisí vypracováním
návrhu na propojení ulice Pod
Lipami s prostorem námûstí
chodníkem pro pû‰í po pozem-
cích mûsta ã. parc. 214, 215 a 216
spolu se zaplocením prostoru
dvora u ãp. 2. DÛvodem je vytvo-
fiení pfiímého spojení nádraÏí se
stfiedem mûsta a moÏnost vyuÏití
klidové komunikace (omezení
pohybu chodcÛ po frekventova-
né PraÏské ul.).
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OPRAVA SILNICE
Je‰tû v prÛbûhu mûsíce ãervence
má dojít na opravu silnice II/115
v úseku od Letovského mostu k
závorám. Bude zde poloÏen
nov˘ koberec a proveden nov˘
odvodÀovací Ïlab kolem chodní-
ku s napojením na objíÏìku.
Práce mají b˘t provedeny s vyu-
Ïitím pouze ãásteãné uzávûry sil-
nice.
Mûsto ¤evnice se dohodlo se
Správou a údrÏbou silnic na
úpravû ãásti silnice v úseku od
závor k servisu NISSAN tak, Ïe
zde budou zcela odstranûny dla-
Ïební kostky a asfaltov˘ povrch
bude proveden v celé ‰ífii komu-
nikace. K realizaci by mûlo dojít
v termínu 6. aÏ 15. záfií t.r. a to za
úplné uzávûry, která bude ve
stejném rozsahu jako zjara pfii
stavbû kanalizace.

VRÁCENÍ âÁSTI
P¤IPOJOVACÍHO

POPLATKU
Zaãátkem ãervence mûsto vrátilo
prvním majitelÛm nemovitostí,
pfiipojen˘ch na nové trasy kana-
lizace, slibovanou polovinu pfii-
pojovacího poplatku ve v˘‰i
5.000 Kã. Tito majitelé pfiedloÏili
poÏadované kolaudaãní rozhod-
nutí stavebního úfiadu a dodatek
smlouvy s VHS Bene‰ov o úhra-
dû stoãného, ãímÏ splnili pod-
mínky k tomuto kroku. 
V souvislosti s tím upozorÀuje-
me, Ïe zvlá‰tû v pfiípadû domÛ
v ulicích Mírové, Podbrdské,
Sádecké a ãásti Sochorovy (od
Vrchlického k Veselého) se ãas
krátí, neboÈ pÛlroãní lhÛta pro
vrácení konãí 28. 8. 2004.
ObãanÛm v ulicích Mafiákova,
Na V˘‰inû, Na Vyhlídce,
Sportovní, K Mündla, Veselého a
zbytku Sochorovy konãí pÛlroãní
lhÛta pro moÏnost vrácení polo-
viny poplatku 10. 10. 2004.
Na rozdíl od plynofikace, pfii
které se mûstu nepodafiilo zajistit
dotaci od SFÎP âR a stavûlo fiady
z vlastních prostfiedkÛ ãásteãnû
i na úvûr, je v pfiípadû stavby
kanalizace takov˘to krok moÏn˘. 
Je ov‰em tfieba zdÛraznit, Ïe
právû pro definitivní pfiiznání
pfiedmûtné dotace ze Státního
fondu Ïivotního prostfiedí âR,
musí b˘t pfiipojena velká ãást
domÛ. Proto lze oãekávat tlak ze
strany mûsta a stavebního úfiadu
na zru‰ení v‰ech nevyhovujících
jímek a na pfiipojení nemovitostí.
Mûsto zde má novû oporu
v zákonech 254/2001 o vodách a
274/2001 o vodovodech a kanali-
zacích, kde je kromû jiného
uplatnûna povinnost pfiipojit
nemovitosti na kanalizaci v‰ude

cích v této oblasti a bude vypra-
cována studie fie‰ení kfiiÏovatky
ulic PraÏská, Mní‰ecká a
Komenského u lékárny

�
Potfieba prodejních stánkÛ

Pfii pofiádání rÛzn˘ch kulturních
nebo jin˘ch akcí v ¤evnicích je
nutné vÏdy pÛjãovat si od rÛz-
n˘ch organizací prodejní stánky.
Vedoucí Mûstského kulturního
stfiediska navrhuje pro podobné
pfiíleÏitosti mít k dispozici stánky
vlastní. Rada mûsta povûfiila
Hospodáfisk˘ odbor poptávkou
moÏné v˘roby nebo koupû 10
kusÛ skládacích stánkÛ s kovo-
vou konstrukcí s plátûnou stfie-
chou a vestavûnou prodejní des-
kou.

�
V˘bûr dodavatele

„Odvlhãení Zámeãku“
Bylo obesláno 5 firem, nabídky
zaslaly 3 zájemci – DAVAPO Ing.
Petr Horsk˘ Dobfiichovice, EKIS
s.r.o. Praha 9, Ing. Jan Fiala
Václavice u Bene‰ova. Komise
pro v˘bûr dodavatele jako nej-
vhodnûj‰í navrhla firmu Ing. Jan
Fiala.

�
Dotace na kanalizaci

Pan starosta informoval Radu
mûsta o dotaci od Krajského
úfiadu Stfiedoãeského kraje ve
v˘‰i 1.200.000 Kã. Mûsto ji obdr-
Ïelo na projektovou dokumenta-
ci a dokonãení spla‰kové kanali-
zace. Celkové náklady na projek-
tovou dokumentaci jsou cca
3.000.000 Kã.

�
Kontrola na âOV

âeská inspekce Ïivotního pro-
stfiedí provedla dne 23. 6. 2004
místní ‰etfiení. Ve zku‰ebním
provozu âOV, které probíhá od
27. 1. 2004 nebyly zji‰tûny Ïádné
nedostatky v dodrÏování zákona
o odpadech ani na úseku vodní-
ho hospodáfiství.
Rada mûsta jedná s provozovate-
lem nové âOV o termínu dne
otevfien˘ch dvefií.

�
Povrch Sochorovy ulice

Rada mûsta povûfiuje Hos-
podáfisk˘ odbor kontrolou povr-
chu Sochorovy ulice po provede-
n˘ch zemních pracích a event.
uplatnûní reklamace u dodava-
telské firmy.

�
Kropící vozy

Vedoucí Technické správy mûsta
zji‰Èuje nabídky na prodej nebo
pronájem kropícího vozu, kter˘

tam, kde je to technicky moÏné,
tedy kde je v ulici k dispozici
kanalizaãní fiad apod. Souãasnû
prÛbûÏnû uvolÀovaná dotace je
zálohová a k jejímu definitivní-
mu pfiiznání mûstu dojde aÏ po
dokonãení díla, v souvislosti se
splnûním smûrn˘ch ãísel
o mnoÏství pfiebíran˘ch spla‰ko-
v˘ch vod. Nebudou-li chtít pfied-
stavitelé mûsta dopustit vrácení
ãásti nebo celé dotace, budou
nuceni zab˘vat se kaÏd˘m
záporn˘m stanoviskem k pfiipo-
jení.

S.H.

Obãané, ktefií bydlí ve Spor-
tovní ulici, nebo jsou nuceni
tudy projíÏdût dûkují mûstu za
její úpravu.

ZE ZASEDÁNÍ
RADY MĚSTA

Vodoteã v Sádecké ulici

Majitelé domÛ pfiilehl˘ch k vo-
doteãi v Sádecké ulici v úseku
pod kfiiÏovatkou ulic Sádecká
a ·kolní si stûÏují na to, Ïe vzhle-
dem ke ‰patnému technickému
stavu vodoteãe jim proniká voda
do sklepÛ. Hospodáfisk˘ odbor
navrhuje vodoteã v tomto úseku
zatrubnit, tím by se Sádecká
ulice roz‰ífiila a vznikla by parko-
vací místa. Horní ãást vodoteãe
nad ·kolní ulicí by zÛstala       v
pÛvodním stavu a koryto v lese
nad Sádeckou ulicí by bylo
vydláÏdûno kamenem ze zatrub-
nûného úseku. Rada mûsta povû-
fiila Hospodáfisk˘ odbor vypra-
cováním zadání studie na rekon-
strukci vodoteãe v Sádecké ulici
s preferencí zachovat stávající
otevfienou vodoteã. Studie bude
obsahovat i architektonické fie‰e-
ní vãetnû vytvofiení parkovacích
míst.

�
Zamûfiení námûstí a jeho okolí
Pro potfieby architektonického
zpracování vzhledu námûstí
Krále Jifiího z Podûbrad je nutné
zajistit v˘‰kopisné a polohopisné
zamûfiení. Vedoucí Správního
oddûlení zaji‰Èuje tato zamûfiení
námûstí a jeho okolí omezené uli-
cemi Pod Lipami, námûstí
Palackého, Berounská, západní
okraj prostoru pfied budovou
Zámeãku aÏ k ulici Baarova,
Mní‰ecká a PraÏská ke kfiiÏovat-
ce s NádraÏní ulicí. V této oblasti
je nutno zjistit vlastníky v‰ech
pozemkÛ. Dále bude proveden
prÛzkumu v‰ech stromÛ, rostou-

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!

Mûstská knihovna oznamuje, Ïe
v dobû od 26. 7. do 6. 8. 2004 má
zavfieno z dÛvodu dovolené.

MûÚ ¤evnice pfiijme
referenta Stavebního úfiadu.
Nástup moÏn˘ od 1. 9. 2004.

BliÏ‰í informace na tel.
257 720 151 nebo 603 508 806
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NOV¯ STRÁÎNÍK V ¤EVNICÍCH SPOLEâENSKÁ
KRONIKA

V¯ZNAMNÁ JUBILEA
95 - Emilie Klápová

94 - Ludmila Dvofiáková
92 - Marta Chocholáãová

Jan Novák
88 - Antonín Hájek

84 - Anna Beãváfiová
Víra Ruffrová

NadûÏda Tichá
83 - ZdeÀka Kopetzká

Vûra Li‰ková
82 - Marie Duchoslavová

Marie Jak‰ová
Slávka PapeÏová

80 - Marie Mikovcová
79 - Marta Zubková

78 - Emilie DoleÏalová
Anna Hájková

Miloslava Nováková
Eli‰ka Va‰áková

77 - Jindfiich Novák
JUDr. Vladislav Schweiner

Ing. Franti‰ek ·ediv˘
AlÏbûta ¤íhová

76 - MUDr. Václav Kfiepel

Od 1. ãervna leto‰ního roku stfie-
Ïí ¤evnice nov˘ stráÏník. Do
plného stavu Mûstské policie
chybí je‰tû dva ãlenové, ktefií jsou
v této dobû je‰tû ‰koleni. Mûli by
nastoupit do sluÏby koncem
srpna. Pak bude cel˘ch 24 hodin
nûkdo na dosahu telefonu a bude
mít k dispozici auto. Zatím tato
sluÏba funguje pouze v pracovní
dobû nového stráÏníka a ta je
nepravidelná. Pfiesto jeho se‰it
v˘jezdÛ je hustû popsan˘. Hned
druh˘ den v ¤evnicích zaji‰Èoval
byt v Sádecké ulici, kde byla
nalezena munice. Nejãastûji
zatím fie‰il spory v obãanském
souÏití. Nesná‰enlivost obãanÛ,
vzájemná napadání, bezohled-
nost.
Pfiestupky v dopravû se t˘kají
hlavnû ‰patného parkování.
Zatím se dávají jen upozornûní,
ale ãasem dojde k sancím. âekají
nás„botiãky“, jen co posílí policie
o dal‰í ãleny.
Pak i zaji‰tûní bezpeãnosti dûtí ve

‰kolním roce bude kaÏdodenní a
na více pfiechodech.

StráÏník také namátkovû provádí
kontroly v Havlíãkov˘ch sadech.
A pozor! KdyÏ vás chytí na místû
a usvûdãí z odhazování odpadkÛ
a jste-li osoba star‰í 15 let, mÛÏe-
te ãekat pokutu aÏ tisíc korun. Je
to totiÏ pfiestupek proti vefiejné-
mu pofiádku. BohuÏel je to ale
ne‰var spí‰e mlad‰ích roãníkÛ.
Pokud není stráÏník nablízku
naprosto ignorují odpadkové
ko‰e. Dal‰ím jeho úkolem je
zabezpeãení v‰ech akcí a dohled
nad zachováváním noãního
klidu.
Ná‰ nov˘ stráÏník je v tomto
oboru velmi zku‰en˘, má za
sebou osm let sluÏby v Hlásné
Tfiebani a v Karl‰tejnû. Poznává
¤evnice a obyvatele a chce nám
Ïivot pfiedev‰ím chránit.
Obracejte se tedy na nûj s dÛvû-
rou a úctou.

HR

PROTIPOVOD≈OVÁ
OPAT¤ENÍ

Koncem ãervna opravilo, na
základû Ïádosti mûsta, Povodí
Vltavy protipovodÀovou zpûtnou
klapku u Letovského mostu. Ta
byla po dlouhém pátrání odhale-
na firmou RISL Hostivice s.r.o. a to
v rámci opravy odvodÀovacího
Ïlabu od ulic PraÏské a Tylovy
k fiece. Zfiejmû v souvislosti se
stavbou provizorního mostu byla
klapka zavezena vrstvou zeminy
a navíc bylo pfieru‰eno pfiívodní
potrubí od pod ochrannou hrází.
Spolu s provedením v‰ech oprav
byl zatrubnûn nebezpeãn˘ Ïlab

ZdeÀka Procházková
75 - Milan Pipota
Kvûta Vlá‰ková

NARODILI SE:
Alice Divi‰ová

Vít Vosáhlo
Julie Slovanãíková

OPUSTILI NÁS:
Josef Novotn˘

Za písemné kondolence, za
kvûtiny a úãast pfii rozlouãení
v‰em dûkuje Rodina Flemrova

Pohfiební sluÏbû ¤evnice, panu
Filecovi, vyslovujeme velk˘
dík za profesionálnû provedené
rozlouãení s na‰í drahou ma-
minkou paní PHMr. Helenou
Mafiíkovou.
ZároveÀ chceme také podûko-
vat paní Jindfii‰ce Jílkové za
citlivá slova útûchy v jejím
smuteãním proslovu.

Rodina Mafiíkova

Po roce 1989 se úloha âerveného
kfiíÏe u nás zmûnila. Nejen
v ¤evnicích uÏ není potfieba sluÏ-
ba dobrovoln˘ch zdravotníkÛ
âK, protoÏe v‰e je fie‰eno na pro-
fesní úrovni. Lékafiská stanice
první pomoci a Peãovatelská
sluÏba poskytují pomoc i v ‰ir-
‰ím okolí. V‰echny sportovní
akce zaji‰Èují také profesionální
zdravotníci. Pfiesto má âerven˘
kfiíÏ ve svûtû nezastupitelné
místo.
âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ poskytuje
humanitární pomoc nejen u nás,
ale i v zahraniãí v oblastech
postiÏen˘ch pfiírodními katastro-
fami a váleãn˘mi konflikty. Na
této pomoci se podílí kaÏd˘ ãlen
âK, kter˘ si zakoupí ãlenskou
známku. Polovina finanãních
prostfiedkÛ, tj. 10,- Kã z kaÏdé
známky, jde na Úfiad ââK
v Praze. Ten pouÏije finanãní
prostfiedky na jiÏ zmínûnou
pomoc. Druhá polovina penûz
zÛstává místní organizaci. Jak
s nimi hospodafiíme?
Na‰im star‰ím ãlenÛm posíláme
gratulace u pfiíleÏitosti Ïivotních
jubileí a o Vánocích. Kartotéku
vede sestra Jifiina Matou‰ková,
která vût‰inu jubilantÛ nav‰tíví a
gratulaci pfiedá osobnû s kytiã-
kou nebo mal˘m dárkem. V˘bor
âK v ¤evnicích se schází dvakrát
do roka jiÏ del‰í dobu ve stejném

sloÏení. Pracují zde pfieváÏnû
star‰í ãlenky – dÛchodkynû. Rádi
bychom, aby se do ãinnosti âK v
¤evnicích zapojili mladí a vnesli
do na‰ich fiad nové nápady.
âlenskou schÛzi plánujeme v
podzimních mûsících leto‰ního
roku. Termín upfiesníme ve vefiej-
n˘ch sdûlovacích prostfiedcích.
Vítaná bude i úãast neãlenÛ, ktefií
by mûli zájem v âerveném kfiíÏi
pracovat.
Za MO ââK ¤evnice – ãlenky
v˘boru

âERVEN¯ K¤ÍÎ V ¤EVNICÍCH mezi ulicemi Tylova a Mánesova.
Na základû projektu ing. Jifiího
Lebedy provedla firma Karel
Vyleta – zámeãnictví protipovod-
Àovou zábranu do podjezdu âD
na objíÏìce. Koncem ãervna do‰lo
demo montáÏí k pfiedání zafiízení
Technické správû mûsta. Zafiízení
je uloÏeno ve skladu. Jeho montáÏ
lze provést ve tfiech lidech ruãnû
v ãasovém úseku cca 30 minut.
Zafiízení bude slouÏit do doby rea-
lizace modernizace Ïelezniãního
koridoru, kdy má b˘t podjezd
rekonstruován a souãástí nového
bude vlastní protipovodÀové zafií-
zení. SH
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Snad kaÏd˘ ãlovûk, kter˘ dokon-
ãí nûjak˘ díl práce, se ohlíÏí za
tím, co udûlal, a klade si otázku:
Bylo ãi nebylo to dobré? Podafiilo
se mi v‰echno tak, jak jsem chtûl?
I v Z· ¤evnice jsme po skonãení
‰kolního roku bilancovali. A tu
jsou nûkteré v˘sledky práce nás
pedagogÛ i na‰ich ÏákÛ.
Zaãneme tím, co vefiejnost zajímá
nejvíce: Jak jsme úspû‰ní v umís-
Èování ÏákÛ po skonãení povinné
‰kolní docházky? V devát˘ch tfií-
dách uplynulého ‰kolního roku
bylo celkem 37 ÏákÛ. Z nich se na
stfiední ‰koly hlásilo 21 (to je 57
%) a v‰ichni se dostali aÏ na jed-
noho v prvním kole. Ve druhém
kole je doplnil i ten, kter˘ se
nedostal v kole prvním. 16 ÏákÛ
si vybralo uãební obory (to je
43 %) a v‰ichni se dostali. Podo-
tknûme, Ïe napfi. ve ‰kolním roce
1999/2000 byl pomûr pfiesnû
opaãn˘ – 40 % uchazeãÛ na
maturitní obory a 60 % na uãeb-
ní. Od loÀského roku, kdy se
podafiilo poprvé pomûr mezi
maturitními a uãebními obory
obrátit, v této tendenci ‰kola
pokraãuje, i kdyÏ na‰ím cílem je
do budoucna pomûr 70 % matu-
ritních oborÛ a 30 % procent
oborÛ uãebních. I v uplynulém
‰kolním roce se hlásilo 9 ÏákÛ na
víceletá gymnázia a podobnû
jako v minul˘ch letech byli
úspû‰ní. Z devíti ÏákÛ se dostalo
7 ( z toho nûktefií na prestiÏní
gymnázia jako napfi. na
Gymnázium Christiána Dopple-
ra s roz‰ífienou v˘ukou matema-
tiky apod.). Tedy i v tomto pfiípa-
dû je moÏné hovofiit o úspûchu,
i kdyÏ odchod talentovan˘ch
ÏákÛ z 5. – 7. tfiíd velmi oslabuje
intelektovou úroveÀ tfiíd Z·. Ale
na druhé stranû je tfieba fiíci, Ïe

jsme nikdy Ïádnému Ïákovi
nebránili a bránit nebudeme
v odchodu za nespornû vy‰‰í
úrovní vzdûlání.
Velmi ãasto si vefiejnost klade
otázku, jak vypadá „nadstan-
dardní“ a mimo‰kolní ãinnost,
zda se péãe ‰koly neomezuje jen
na základní dokumenty, které
jsou v podstatû vyjádfieny osno-
vami pro základní vzdûlávání.
Z· ¤evnice má velmi dobfie pro-
pracovan˘ systém péãe o Ïáky
s poruchami uãení. ·kola díky
pochopení MûÚ ¤evnice jako zfii-
zovatele zamûstnává speciálního
pedagoga, kter˘ se Ïáky s poru-
chami pracuje systematicky po
cel˘ rok. Dále uÏ více jak pût let
zaãínáme v˘uku cizího jazyka ve
tfietích tfiídách, i kdyÏ osnovy
umoÏÀují tuto v˘uku aÏ od tfiídy
ãtvrté. Samozfiejmostí je potom
od sedmé tfiídy v˘uka druhého
cizího jazyka – nûmãiny. Ve ‰kále
voliteln˘ch pfiedmûtÛ v 7. – 9.
tfiídû pochopitelnû nechybí infor-
matika, která se v‰ak jiÏ jako
nepovinn˘ pfiedmût popfi. jako
krouÏek vyuãuje ve ‰kole od
4. tfiídy. Velmi oblíbené jsou
pfiedmûty a krouÏky spojené
s vyuÏíváním v˘poãetní techniky
– napfi. pfiíprava k pfiijímacím
zkou‰kám z matematiky, nûmec-
k˘ jazyk na poãítaãi, programo-
vání v HTML ãi krouÏek digitál-
ní fotografie. O digitálním foto-
grafování svûdãí i webové strán-
ky ‰koly, kde pofiizují sami Ïáci
fotografie, které jsou pak na
webu publikovány.
Z· ¤evnice má jiÏ nûkolik let
bohatou a hlavnû zase díky vede-
ní mûsta bezplatnou mimo‰kolní
ãinnost. V uplynulém ‰kolním
roce pracovalo ve ‰kole 19 krouÏ-
kÛ ve 26 oddûleních, do kter˘ch

se zapojilo 349 ÏákÛ (mnozí Ïáci
mûli tedy zapsány dva krouÏky).
Nejvût‰í zájem byl o krouÏky ães-
kého jazyka – 58 ÏákÛ, keramiky
(ten si Ïáci jako jedin˘ ãásteãnû
hradí) - 48 ÏákÛ, informatiky – 25
ÏákÛ, taneãní – 24 Ïáci a ‰achÛ –
22 Ïáci. V˘sledkem práce
v krouÏcích pak byla v˘borná
umístûní ve vûdomostních a
sportovních soutûÏích (jak bylo
uvedeno jiÏ v posledním ãísle
Ruchu).
Jedním, i kdyÏ ne hlavním, krité-
riem hodnocení uplynul˘ch let je
také to, jak si ‰kola stojí, pokud
se t˘ká „odlivu“ ãí „pfiílivu“
ÏákÛ. Nejvût‰í úbytek ÏákÛ byl
v fievnické ‰kole ve ‰kolním roce
1998/1999, kdy ze ‰koly ode‰lo
více jak 50 ÏákÛ a poãet ÏákÛ
klesl na 248. Od tohoto ‰kolního
roku se poãet ÏákÛ neustále zvy-
‰uje –  ve ‰kolním roce 2001/2002
to bylo 271 ÏákÛ, v roce
2002/2003 284 ÏákÛ a nejvût‰í
pfiírÛstek ÏákÛ byl v právû skon-
ãeném ‰kolním roce – na zaãátku
roku to bylo 312 ÏákÛ a na konci
310 ÏákÛ. A úbytek nelze oãeká-
vat ani v pfií‰tím roce – s pfiichá-
zejícími Ïáky z Tfiebanû a
z Karl‰tejna by Z· mûla mít cca
320 ÏákÛ. ·kola má dnes jiÏ
17 tfiíd (v roce 1999/2000 jich
bylo 15), a tak prostory obou
budov jak v Revoluãní, tak
·kolní ulici jiÏ pomalu pfiestávají
staãit. A kdyÏ se k tomu pfiipoãte,
Ïe poãet strávníkÛ se ve ‰kolní
jídelnû ztrojnásobil, je logické, Ïe
se   z této situace hledá cesta ven.
Proto Rada a Zastupitelstvo
mûsta zadaly projekt, kter˘ by
mûl koncepãnû vyfie‰it situaci
fievnického ‰kolství pfiístavbou
nejen prostor pro I.stupeÀ, ale
i letitou bolest ‰kolství

v ¤evnicích – vlastní tûlocviãnu.
V pfiístavbû by pak také mûla b˘t
i ‰kolní jídelna. Snad se tento
zámûr podafií v dohledné dobû
realizovat.
Vím, Ïe v práci nás pedagogÛ
jsou slabiny a chyby, ale právû
proto, Ïe o nich víme, pokou‰íme
se je odstraÀovat. Hodnû si slibu-
jeme od nového, byÈ málo doko-
nalého ·kolského zákona. Ten
nám umoÏní vytvofiit vlastní
vzdûlávací program. Ale na
definitivní schválení zákona
ãekat nebudeme. JiÏ od nastávají-
cího ‰kolního roku dojde k inte-
graci rodinné a obãanské v˘cho-
vy do pfiedmûtu spoleãenská
v˘chova. Dále budou zavedeny
pfiedmûty jako spoleãenskovûdní
semináfi, praktika ze zemûpisu
s prvky branné v˘chovy a posíle-
na v˘uka jazykÛ. Od ‰kolního
roku 2005/2006 pak bude vypra-
cován ‰kolní vzdûlávací program
tak, aby vyhovoval ‰irokému
spektru ÏákÛ – od nadan˘ch aÏ
po ty ménû nadané. Základem se
stanou „bloky“ pfiedmûtÛ – spo-
leãenskovûdní, pfiírodovûdn˘,
matematick˘, jazykov˘ a blok
v˘chov. Do tûchto „blokÛ“
budou integrovány souãasné
pfiedmûty a bude pochopitelnû
kladen dÛraz na pfiípravu
k dal‰ímu vzdûlávání na stfied-
ních ‰kolách. A od ‰kolního roku
2005/2006 chceme otevfiít specia-
lizované tfiídy na sport – pro ten
jsou v ¤evnicích ideální podmín-
ky. O v‰ech zmûnách, jakoÏ
i o tom,co se ve ‰kole dûje, se
mÛÏe vefiejnost informovat na
webov˘ch stránkách ‰koly –
www.zsrevnice.cz.

PhDr. Zdenûk Ko‰Èál

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNUL̄ M ·KOLNÍM ROKEM

28. ãervna 2004 jiÏ po páté udûli-
lo vedení mûsta a ‰koly V˘roãní
ceny nejlep‰ím ÏákÛm ‰koly.
Opût nad pfiedáváním cen jako
v minul˘ch letech pfievzal patro-
nát pan starosta, kter˘ také
poskytl odmûnûn˘m ÏákÛm
nûkteré ceny a sám je pfiedával.
Proti minul˘m roãníkÛm pfiibylo
více ocenûn˘ch za reprezentaci
‰koly ve vûdomostním a spor-
tovních soutûÏích. Nejvíce cen si
odnesli matematici za v˘borná
umístûní v okresních a celostát-
ních soutûÏích (Jan Kavalírek,
5. A, Michal Kadefiábek, 5.B,
Michal Vincenc, 6. B, Jan

Neuvirt, 8. B, Jan HÛrka a Ondfiej
·ídlo, 7. B a Václav Zdráhal,
7. A). Mezi odmûnûn˘mi spor-
tovci byli florbalisté, fotbalisté a
hlavnû volejbalisté, ktefií dosáhli
v˘znamného úspûchu v rámci
pfieboru Z· Stfiedoãeského kraje
– 2. místo (Zdenûk BaláÏ, 8. A,
Michal Divok˘, Matûj ·aroun a
Tomá‰ Melichar, 8. B a David
Kubát, 7. A).
Jako nejlep‰í prvÀáãci byli vy-
hodnoceni Martin Velfl, 1. A a
Josef Onderka, 1. B. Nejvíce oce-
nûní, podobnû jako v loÀském
‰kolním roce, posbírala nejlep‰í
Ïákynû ‰koly – Lucie Zdráha-

lová, která kromû ocenûní jako
nejlep‰í absolventka získala cenu
za angliãtinu a dûjepis a za spor-
tovní reprezentaci ‰koly. Poprvé
mohla b˘t také udûlena cena za
solidaritu a pomoc spoluÏákÛm
– získali jí Jakub Velfl, 3. A.
Tereza Holá, 9. B. Také poprvé
byla udûlena cena za informatiku
a v˘poãetní techniku – získal ji
Ïák 9. B. Tomá‰ Bartunûk. V‰em
ocenûn˘m a v‰em absolventÛm
pfiejeme úspûchy i do dal‰ích let.
Nesmíme v‰ak zapomenout na
uãitele, ktefií je              k tûmto
v˘sledkÛm dovedli a na rodiãe,
ktefií jim svou péãí umoÏnili pfií-
pravu na nûkdy velmi nároãné
soutûÏe. Dûkujeme.  (Seznam
v‰ech ocenûn˘ch najdete na

www.zsrevnice.cz.)V¯ROâNÍ CENY Z· ¤EVNICE
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V˘stava Molín a Molín. Táta a
syn. Josef Molín a Michal Molín.
Volná inspirativní kresba (popr-
vé vystavovaná) a dfievûné plas-
tiky.
Josef Molín byl doktorem práv a
legendárním kreslífiem vtipÛ v
t˘deníku Dikobraz. Dále cituji
Ivana Hanouska, kter˘ v˘stavu v
galerii Salon No 1 uvedl a pfiipo-
menul nám procesy padesát˘ch
let, které zasáhly tak tragicky do
osudÛ mnoha lidí. Josef Molín
byl takovou obûtí.
V roce 1950 nakreslil na objed-
návku redakce obálku na satiric-
ké téma „kfitûní amerického kfiiÏ-
níku na jméno Mír“. Poté, co
Dikobraz vy‰el, vypukla ‰u‰kan-
da. Nûjaká dobrá du‰e rozpozna-
la na obrázku plném americk˘ch
státníkÛ v˘znamné ãeské pfied-
stavitele v ãele s Gottwaldem a
jeho Ïenou Martou, s generálem
âepiãkou, s Fierlingerem i s mi-
nistrem Nejedl˘m a hbitû to roz-
mázla Svobodná Evropa. Ani
autor ani redakce nemûli
nejmen‰í tu‰ení, Ïe nûkdo mÛÏe
stylizovan˘m postaviãkám pfii-
fiknout konkrétní podoby sou-
ãasn˘ch vládních ãinitelÛ. Po
této reklamû v éteru nastala po
ãísle neb˘valá sháÀka, jak ãtená-
fiÛ (platilo se za nû aÏ 500 korun
ve staré mûnû, tedy asi stovka),
tak Státní bezpeãnosti. Rodinu
sebrala StB a vysl˘chala ji
v Bartolomûjské. V lednu 1951
pak Molína zatkli a odvezli do
Ruzynû. Soud s vylouãením
vefiejnosti i odvolací soud rozho-
dl o nepodmínûném trestu 18
mûsícÛ pro vefiejné pobufiování
proti republice, jejímu lidovû
demokratickému zfiízení a spole-
ãenskému fiádu a vyslovil zákaz
kreslífiské ãinnosti na dobu pûti
let.
Jeho manÏelka Erika v pfiedmlu-

vû knihy Josef Molín vypráví:
MÛj muÏ byl vysl˘chán velmi
ãasto, ve dne v noci a nebylo mu
dovoleno spát. Stále musel cho-
dit po cele. Je‰tû dlouho po pro-
pu‰tûní mu znûlo v u‰ích „choì-
te, choìte!“ Chtûli jej pfiinutit
k doznání, Ïe ve své kresbû chtûl
úmyslnû zesmû‰nit politické ãini-
tele. Takovou v˘povûì manÏel
odmítl podepsat. Ve své naivitû
tvrdil, Ïe je vylouãeno, aby jej
potrestali za nûco, co nespáchal.
Vûfiil právu, které vystudoval.
Tak mu dokázali, Ïe kdyÏ chtûjí
nûkoho odsoudit, nic jim   v tom
nezabrání. Po odpykání trestu se
vrátil v roce 1952 s podlomen˘m
zdravím, aby ãelil nov˘m problé-
mÛm. Musel si najít nûjakou
práci, bylo to v‰ak takfika nemoÏ-
né, protoÏe politického trestance

nikdo nechtûl zamûstnat.
Pomohl mu po mnoha marn˘ch
pokusech b˘val˘ spoluÏák J.
Flej‰ar z V· UMPRUM, kter˘ ho
dostal do druÏstva Propagaãní
tvorba,         v jehoÏ dílnách pra-
coval nûkolik let. V období
PraÏského jara 1968 byl oficiálnû
rehabilitován prostfiednictvím
Dikobrazu.
Tûsnû pfied pfielíãením v roce
1951 se narodil syn Michal. Jeho
krásné dfievûné plastiky niãím
nepfiipomínají dobu jeho dûtství.
Jen vábí k pohlazení.
V˘stavu obou MolínÛ doslova
zdobí ‰perky. Jejich autor Jan

Balada vystudoval Filosofickou
fakultu UK, vûnuje se oboru
v˘tvarná v˘chova jako uãitel a
v˘tvarné ãinnosti jako propagaã-
ní grafik. Jeho zájem o minerály
a drahé kameny vyústil do tvor-
by umûleck˘ch pfiedmûtÛ a ‰per-
kÛ. V galerii mÛÏete vidût opra-
cované jantary, acháty, drahé
opály, malachit, mofiské korály,
jaspisy nebo sluneãní kámen.
Stfiíbrné ‰perky jsou inspirované
francouzskou secesí a moc bych
si pfiála, aby byly také inspirací
pro muÏe v ¤evnicích. Tedy
inspirací na dárek. Stra‰nû by
nám slu‰ely. 

Helena Rytífiová

MOLÍN A MOLÍN
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VLA·TOVKA
NÁDRAÎNÍ…

Na fievnickém nádraÏí jich napo-
ãítáte pfies dvacet hnízd. Proã se
jim tam líbí? TûÏko fiíci, - ale na
druhé stranû, podle lidové moud-
rosti, jejich sídla pr˘ pfiiná‰ejí
tomu místu ‰tûstí!
Víte, jak vypadá vla‰tovãí
„maturita“? Vlak mûl trochu
zpoÏdûní a tak jsem se mohl jako
divák zÛãastnit: Nejdfiíve velik˘
vla‰tovãí kfiik. Kolem jednoho
hnízda rozãilenû lítali dvû vla‰-
tovky a potom se do toho hnízda
obû nacpaly. To byl teprve
rachot! Takov˘ rámus musí
upoutat pozornost – není divu,
jen se podívejte, jak je hnízdo
malé a pfiedstavte si, co to asi je,
kdyÏ je tam obyvatel více.
Potom se v otvoru objevila ãerná
vla‰tovãí hlaviãka, za ní se
vysoukal „maturant“, kterého
drÏel za ocásek zfiejmû „pfiedseda
maturitní komise“. A pustil.
Voln˘ pád trval asi 2 metry a
ejhle – „zkou‰en˘“ nastartoval
let a „postavil se na vlastní
kfiídla“… Prospûl na v˘bornou!
To se opakovalo je‰tû dvakrát.
A kdyby nûkdo ze zkou‰en˘ch
neprospûl? NádraÏní kocour
s bílou náprsenkou, kter˘ obãas
pomáhá paní pokladní, kdyÏ
pfied ní sedí na stole s úãty – by
moÏná mûl pfiesnídávku…
Jaká dokonalost Stvofiení: Ve
hnízdû se urãitû nedají roztáhnou
kfiídla, natoÏ jimi pro rozcviãení
zamávat. A pfiesto se jiÏ první
pokus povede! Jak˘ to musí b˘t
„Programátor“, aby       v geno-
vém „ãipu“ ptáãete byly    v pra-
vou chvíli aktivovány v‰echny
impulzy potfiebné pro bezchybn˘
let naostro! A nejen to:
Znáte dokonalej‰í pfiírodní „stí-
haãku“, která má takové manév-
rovací schopnosti, rychlost a
navigaci, aby dokázala za letu
„sestfielovat“ ve velkém mnoÏ-
ství mouchy a jin˘ hmyz, na
kter˘ je lidsk˘ postfieh krátk˘?
Jen se nûkdy sami pofiádnû zadí-
vejte na ty malé ‰vitorky!
VzpomeÀte pfiitom na to, jak ty
akrobatky dokáÏí v záfií utvofiit
ukáznûnou letku a odletût tisíce
kilometrÛ na jih, aby se na jafie
zase vrátily pfiesnû na to místo,
odkud provedly svÛj první zku-
‰ební let. Jak tûch nûkolik opefie-
n˘ch dekagramÛ dokáÏe zdolat
takové vzdálenosti a pfii tom
s naprostou pfiesností? Tak pfiíz-
niv˘ pomûr mezi spotfiebou ener-
gie a v˘konem je pro na‰e lidské
stroje nepfiedstaviteln˘… A
k tomu ty stavitelské vlohy!
V‰imnûte si nûkdy pfii ãekání na
vlak, jak umnû lepí své pfiíbytky,

POZVÁNKA NA POST¤IÎINY
Na divadelní pfiedstavení
PostfiiÏiny, kde hrají hlavní roli
pivo a krásné vlasy paní správ-
cové, vás do ¤evnic a do Svinafi
srdeãnû zvou fievniãtí ochotníci.
PÛvodní muzikál podle pfiedlo-
hy Bohumila Hrabala, nad kte-
r˘m pfievzal osobní zá‰titu stfie-
doãesk˘ hejtman Petr Bendl,
mÛÏete vidût: 
¤EVNICE, Lesní divadlo
Pátek 6. srpna 20.00 - Slavnostní
premiéra
Sobota 7. srpna 20.00, Nedûle 8.
srpna 20.00
Pátek 13. srpna 20.00, Sobota 14.
srpna 20.00
SVINA¤E, zámek
Sobota 4. záfií 20.00, Nedûle 5.
záfií 19.00

Řevnice na starých pohlednicích 9

Na ãernobílé pohlednici ze
druhé ãtvrtiny 20. století jsou
zobrazeny tyto zajímavé objek-
ty: zleva ãást Rysova statku
(ãp. 140), ohradní zeì starého
hfibitova se vstupní bránou, vûÏ
kostela svatého Mofiice (Mau-
ritia) a dÛm ãp. 7, ve kterém je
sklenáfiství Franti‰ka Val‰uby.
S v˘jimkou Rysova statku byly
tyto objekty v letech 1993-4
prohlá‰eny orgány památkové
péãe za nemovité kulturní
památky.
Kostel sv. Mofiice je bezesporu
nejstar‰í kulturní památkou
v ¤evnicích. Byl postaven
v letech 1749 – 1752 v barokním
stylu. Zajímavá historie kostela
je podrobnû zpracována V Al-
manachu ¤evnic z roku 2003,

vydaném k 750. v˘roãí první
písemné zmínky o ¤evnicích.
Autorem informací o kostele je
Mgr. Pavel Bene‰ v kapitole
Dûjiny fievnické farnosti.
DÛm ãp. 7 tvofií v˘znamn˘ prvek
pfii vstupu do areálu starého
hfibitova kolem kostela. DÛm
vznikl ve stávající podobû na
místû star‰ího, patrnû dfievûného
objektu v polovinû 19. století.
V tûchto místech se pfiipomíná
chalupa jiÏ v 16. století, která
v prÛbûhu let nesla rÛzná jména
(Hejdukovská chalupa, Bláhov-
na, RáÏovna – vÏdy dle jejích
drÏitelÛ). Dfievûné stavení roku
1866 vyhofielo a na jeho místû byl
postaven dne‰ní dÛm, kter˘ byl
kolem roku 1910 stavebnû upra-
ven. Pfied 1. svûtovou válkou

koupili dÛm manÏelé Josef a
Aurelie Val‰ubovi, sklenáfii
z Mní‰ku. Josef Val‰uba zemfiel
jako voják v I. svûtové válce ( má
pamûtní desku na zdi starého
hfibitova ), ale rodina v objektu
zÛstala a provozuje sklenáfiské
fiemeslo dodnes. Nynûj‰ím maji-
telem domu ãp. 7 je Franti‰ek
Val‰uba, narozen˘ 1936, kter˘ je
jiÏ ‰est˘m v pofiadí generace
sklenáfiÛ Val‰ubovy rodiny.
Uvefiejnûn˘ pohled na kostel a
dal‰í objekty je natolik malebn˘,
Ïe se stává ãasto inspirací pro
malífie. Zde jmenujme napfi.
J. Budíka (20. léta 20. století) a
Ing. Vladimíra Weisse, jehoÏ
obrázek Val‰ubova domu byl
pouÏit na titulní stranû fievnické-
ho Almanachu.

Kö

nûkde jsou aÏ „nûkolikapatro-
vé“. Ty fievnické vla‰tovky pfii-
tom zjevnû dávají pfiednost
obydlím „elektrifikovan˘m“,
kde kolem nich neprochází elek-
trické vedení, tam hnízdo neudû-
lají…
KdyÏ projíÏdím kolem obnove-
ného dobfiichovického nádraÏí
uvaÏuji, co bude s fievnickou
vla‰tovãí kolonií aÏ dojde reno-
vace dráÏních budov i sem: Ale
vzpomenu si na „vla‰tovku nád-
raÏní“ ve stanici Beroun – a je mi
veseleji. Tam jim hnízda jiÏ mno-
hokrát nemilosrdnû zlikvidovali
a pfiesto jsou tam kaÏd˘ rok
nová. Sami se podívejte na nád-
raÏní“panelák“ vpravo u v˘cho-
du z haly, jak jsou jeho okenní
rámy oblepeny hnízdy!

MoÏná, Ïe znáte i vla‰tovky
„nenádraÏní“ a znáte také, jak
nûktefií majitelé domÛ bez milos-
ti odstraÀují jejich hnízda, aby
mûli od toho „nefiádstva“ pokoj.
A moÏná znáte i dal‰í „naschvá-
ly“ lidí proti pfiírodû… Pfieji
vám, aby vás pohled na to nene-
chal klidn˘mi a mûli jste sílu se
na obranu tûch rÛzn˘ch bezbran-
n˘ch stvofiení postavit. Nejsou
tu totiÏ jen tak samo sebou, ten
jejich Konstruktér vûdûl, proã je
vytváfií… 
Vla‰tovky tfieba i proto, aby
domÛm pfiiná‰ely ‰tûstí !

-ob-
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Matefiská ‰kola ¤evnice pfiijme
kvalifikovanou uãitelku od 25.
srpna na úvazek 0,7 s v˘hledo-
vou moÏnbostí aÏ na pln˘ úva-
zek. Kontakt 604 417 260.

Daruji do dobr˘ch rukou dva
mourovaté kocourky. Jsou ãistot-
ní, mazliví, zvyklí na ãlovûka,
odbûr koncem ãervence.
Tel.: 777 570 584 nebo 257 711 816

PRODEJ  BYTU
 2+1, 63 m2, osobní vlastnictví
 cihlov˘ byt v nové v˘stavbû v

centru Dobfiichovic
 k nastûhování ãervenec/srpen

2004
 cena: 2,1 mil. Kã

Více informací:
Tel. 257712583 nebo 723237600

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

Nová realitní kanceláfi „K - REALITY“ v
€evnicích hledá pro svoje klienty nemovitosti k
prodeji a pronájmu.

Vám zajistí:     

¸ prodej, pronájem domÛ a bytÛ.

¸ prodej rekreaãních chat, bytÛ, pozemkÛ a
nebytov˘ch prostorÛ.

¸ kompletní právní servis, znalecké posudky, 

¸ poradenství, vklad do Katastru nemovitostí.

Zku‰enosti s prodejem nemovitostí ve
Stfiedoãeském kraji.

Kontakt:                 p. VLADIMÍR KUBENKA

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

Úvûry na bydlení
0% akontace 

- bezplatn˘ poradensk˘ servis PO - NE (8.00-2.00)
- nepodstupujte riziko hypotéky!!!, nabízíme moÏnost

umofiení a garanci splátek 4,8% po celou dobu splácení -
umofiím jakoukoli pÛjãku na bydlení u bankovního ústavu

DANA VÁVROVÁ
dana.vavrova@volny.cz

volejte: 723 778 570
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DIXIELAND
PODRUHÉ

V sobotu 14. 8. se pfied Zámeã-
kem budou uÏ podruhé stfiídat
renomovaná dixielandová sesku-
pení, k potû‰e publika, které se
uÏ loni mohlo pfiesvûdãit, Ïe
odpoledne strávené s tímto Ïán-
rem prospívá zdraví, rodinné
pohodû i obãanské soudrÏnosti.
Zajímavostí tohoto roãníku je
povinnost v‰ech úãinkujících
pfiedvést geniální Chatanoogu ve
vlastní aranÏi.

historického ‰ermu, která zpfií-
jemnila v ¤evnicích ãervnov˘
Den dûtí.

KO·ÍKÁ¤I
A KOMEDIANTI
Nult˘ roãník ko‰íkáfiského trhu
byl poznamenán nespolehlivostí
tûch ko‰íkáfiÛ, ktefií bez omluvy
nedorazili, z toho plynoucí znaã-
nou pfievahou poptávky nad
nabídkou a zklamáním mnoh˘ch
ko‰íkÛchtiv˘ch náv‰tûvníkÛ. Pro
pfií‰tí rok bude nutné zaãít s pfií-
pravou dfiíve a jednotlivé ko‰íká-
fie zfiejmû smluvnû zavázat.
Odpolední spanilé jízdy a
vystoupení Teátru Víti Marãíka,
Orchestru Péro za kloboukem a
kejklífie Vojty byla okouzlující,
radostná a nápaditá, publiku se
líbila, jedin˘m kazem bylo nemi-
losrdné poãasí, témûfi setrval˘
de‰tík a k veãeru i chlad. V‰em,
ktefií vydrÏeli aÏ do ohÀového
divadla, to jistû stálo za to.
Termín pfií‰tího, tentokrát tedy
uÏ prvního roãníku, byl po zralé
úvaze stanoven na sobotu 17. 6.
2005.
Závûrem je tfieba ocenit nedûlní
nasazení muÏÛ z technick˘ch
sluÏeb.

Veronika Stará

V nedûli 1. srpna Vás zve Pragokoncert Bohemia do Lesního divadla
na vlasteneckou komedii F. Ringa âecha se zpûvy a tanci o lásce
nezbedného poslance ke krásné missce a ‰lechetném prezidentovi

NA BRUSEL VÁVRO!
Zaãátek pfiedstavení v 19:30, pfiedprodej vstupenek v MûKS, Mûstské
knihovnû a Mironetu. Vstupné 190 Kã.

OSOBY A OBSAZENÍ:
UR·ULA KLUKOVÁ - MÁ≈A – Miss Kocourkov 2020
JANA ZENÁHLÍKOVÁ - MARCELA – její ‰eredná kamarádka
PETR MARTINÁK - VÁCLAV – ãerstvû zvolen˘ poslanec 
MICHAL GULYÁ· - TONDA – pfiedseda Václavovy strany
JAROSLAV SYPAL - DANIEL – bankéfi a burzián
JI¤Í HELEKAL - LENIN /hrabû CORNUTO/
F. RINGO âECH - PALIVEC/PREZIDENT/ FORBÍNY

Obãanské sdruÏení Náruã
zve v‰echny na‰e pfiíznivce na aukci vín do

Dobfiichovic. 28. srpna se v rámci dobfiichovického
vinobraní budou draÏit velmi kvalitní vína a v˘tû-
Ïek aukce, tak jako v loÀském roce, bude vûnován

na provoz stacionáfie.
Pfiijìte ochutnat a podpofiit dobrou vûc.

MARIÁNSKÁ POUË

V âerno‰icích u kostela se bude
konat 14. - 15. srpna ãerno‰ická
Mariánská pouÈ. Vedle prodej-
ních stánkÛ bude k vidûní
mnoho pouÈov˘ch atrakcí, kaba-
ret, orientální a bfii‰ní tance,
vystoupí nûkolik hudebních sku-
pin a o dûti se postará skupina

JI¤Í BRODINA
TAKÉ PODRUHÉ

První v˘stavu mûl Jifií Brodina
v ¤evnicích je‰tû v prostorách na
Námûstí Krále Jifiího v dobû
pÛsobení paní Krejãokové. Ti,
ktefií si ji pamatují, vûdí , Ïe jde
o malífie poetick˘ch fantaskních
krajin, velkoformátov˘ch tzv.
naivních nádhern˘ figur a mno-
h˘ch pfiekvapení. V˘stava bude
nainstalována od 10. srpna a
slavnostnû zahájena ve ãtvrtek
12. srpna v 18 hodin. Potrvá do
5. záfií.
Je‰tû stále hledáme kustody-bri-
gádníky na nûkteré nepokryté
termíny.
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TITUL KRAJSKÉHO
P¤EBORNÍKA PUTOVAL

DO ¤EVNIC

Koncem ãervna se dûti ze fievnic-
kého ‰achového krouÏku zúãast-
nily finále krajského pfieboru
mládeÏe, kter˘ se hrál ve Vla-
‰imi. Jednalo se o dvoudenní
turnaj, kter˘ byl vyvrcholením
jarní ãásti ‰achové sezóny. Do
turnaje se kvalifikovala zhruba
stovka nejlep‰ích z celého kraje a
hrálo se ve ãtyfiech vûkov˘ch
kategoriích. Ná‰ klub byl úspû‰-
n˘ uÏ jen co se poãtu kvalifiko-
van˘ch úãastníkÛ t˘ãe, ze
¤evnic totiÏ na turnaj pfiijelo
devût dûtí a více úãastníkÛ mûly
jen dva oddíly z celého kraje
(¤íãany a domácí Vla‰im), hlav-
nû ale fievnické dûti v˘raznû pro-
mluvily do celkového pofiadí.
Titul krajského pfieborníka, kter˘
vybojoval Ondfiej Franc (nar.
1995) v kategorii do deseti let, je
urãitû nejvût‰ím úspûchem, jaké-
ho kdy ‰achista hájící fievnické
barvy dosáhl, k tomu je‰tû Patrik
Krejãí (1993) získal bronz v kate-
gorii do dvanácti let a v˘ãet
úspûchÛ doplnil pát˘m místem
v téÏe kategorii Jindfiich Paukert
(1994), v‰ichni tfii se také kvalifi-
kovali na podzimní Mistrovství
âech ve sv˘ch kategoriích.
Ondfiejovi Francovi nedûlala role
horkého favorita mezi desetile-
t˘mi Ïádné problémy a vyhrál
suverénnû, kdyÏ soupefiÛm
nepovolil ani jednu remízu,
druhé a tfietí místo obsadili
domácí hráãi ·tûpán Vopûnka
(1996) a Luká‰ Jelínek (1995). V
této kategorii jsme mûli tfii dal‰í
úãastníky, Daniel ·Èastn˘,
Michal Mach i Martin Derco ale
tentokrát skonãili          v poli
poraÏen˘ch. Kategorii dvanácti-
let˘ch suverénnû kraloval
Václav RÛÏiãka (1994, ·K
Kladno), kter˘ také vyhrál sto-
procentním bodov˘m ziskem,
druh˘ skonãil bezpeãnû domácí
David Zvára (1994), ale o tfietí
místo se strhla hotová rvaãka, ze
které k na‰í radosti vy‰el vítûznû
ná‰ reprezentant Patrik Krejãí
(1993) a které se díky skvûlému
fini‰i po nevydafieném úvodu
turnaje zúãastnil i Jindfiich
Paukert (1994), nakonec pát˘.
I kategorie ãtrnáctilet˘ch mûla
suverénního vítûze, kter˘m se
stal podle oãekávání Tomá‰
Sladovník (1991, TJ Jince), násle-
dovan˘ také podle oãekávání

Vítem Rosenbaumem (1991, Joly
Lysá n. L.), tfietím místem se
vytáhl Jan ·áfr (1991, Sokol
Bu‰tûhrad). Tfii na‰i zástupci
v této velmi silnû obsazené kate-
gorii zabojovali, nejlépe si vedl
Petr TuroÀ (1991), kter˘ skonãil
na dvanáctém místû, coÏ ale
bohuÏel nestaãilo na postup na
Mistrovství âech. Jan ·vach
(1992) a Jan Jelínek (1991) obsa-
dili 17. a 18. místo. Také v kate-
gorii do ‰estnácti let suverénnû
vyhrál favorit, kter˘m byl
Martin Postupa (1989, Joly Lysá
n.L),  druh˘ byl Jifií Daniel (1989,
DDM Nymburk) a tfietí Ale‰
Drahota (1989, DDM Nymburk).
V této kategorii jsme nemûli Ïád-
ného zástupce. Krajsk˘mi pfie-
bornicemi v dívãích kategoriích
se staly Jana Koma‰ková (1995,
Loko Zdice) do deseti let,
ZdeÀka ·imurdová (1993,
Biomedica ¤íãany) do dvanácti
let, Kamila ¤íhová (1991,
Biomedica ¤íãany) do ãtrnácti let
a Lada R˘dlová (1989, A· Mladá
Boleslav) do ‰estnácti let. Îádné
velké pfiekvapení na stupních
vítûzÛ se tedy nekonalo, v˘ji-
meãn˘ v˘kon ale pfiedvedl deví-
tilet˘ Tadeá‰ Baláãek (DDM
Kolín), kter˘ si zahrál kategorii
‰estnáctilet˘ch a dokázal v ní
obsadit páté místo.

Úloha
¤e‰ení z minulého ãísla:  Bíl˘:
Kd3, Va5, Sc7, Jd7, c2 âern˘:
Kb4, b7 Bíl˘ dá druh˘m tahem
mat. Na první pohled jednodu-
ché, ale jedin˘m tahem, kter˘
skuteãnû bílému umoÏní dát mat
druh˘m tahem je nepfiíli‰ zjevné
1. Jb8! s následujícím Jc6 mat,
nebo Ja6 mat podle toho, zda
ãern˘ zahraje b6 nebo b5.

V dne‰ní úloze také mnoho figur
na ‰achovnici není a o vítûzství
bílého také nemÛÏe b˘t pochyb,
pfiesto ale úkol dát mat pfiesnû
druh˘m tahem urãitû nepatfií
mezi ty lehké.

Bíl˘: Ka8, Da6, Je8, a7, b7  âern˘:
Kf8, e7

Ve dnech 28. 6. - 30. 6. t. r. se hrál
na dvorcích LTC ¤evnice celo-
státní tenisov˘ turnaj mlad‰ího
Ïactva (pro roãníky 1992, 1993,
1994). Turnaje se zúãastnilo 35
chlapcÛ a 30 dûvãat. Turnaj tra-
diãnû fiídil Michal Mottl.
V kategorii mlad‰ích ÏákÛ zvítû-
zil ve dvouhfie David Mrázek,
Slovan Kladno, kter˘ ve finále
porazil Davida Prokopa z TJ
Jablonec n. N. 6/1, 6/0. Ve ãtyfi-
hfie mlad‰ích ÏákÛ zvítûzili hráãi
D. Prokop a Tomá‰ Holoubek
z LTC ¤evnice, ktefií ve finále
zdolali dvojici Mrázek, Schofiálek

z Kladna 7/5, 6/4. Turnaj mûl
hodnotu kategorie 6.
Mezi mlad‰ími Ïákynûmi zvítû-
zila ve dvouhfie andrea
Segmüllerová z V· Praha, která
ve finále porazila Denisu
Grossmannovou, Sparta Praha,
pomûrem setÛ 2/6, 6/3, 6/0. Ve
ãtyfihfie dûvãat Segmüllerová,
Grossmannová vyhrály ve finále
nad dvojicí J. Hrdinová, Jana
StaÀková 6/1, 6/1. Turnaj dûvãat
mûl hodnotu kategorie 5.
Celá akce je zafiazena do série
turnajÛ mládeÏe, které jsou v létû
na fievnick˘ch dvorcích pofiádá-
ny.

Kö

ŠACHY TENIS

Z HISTORIE TENISU V ¤EVNICÍCH

Nejstar‰í znám˘ fievnick˘ teniso-
v˘ pohled z roku 1906 pochází ze
soukromého dvorce v zahradû
rodiny Tillovy.
Tillovi mûli pfied svou vilou ãp.
86 v Komenského ulici pískov˘
dvorec, kter˘ byl jedním z prv-
ních v ¤evnicích. Dvorec byl

pozdûji pfiemûnûn na antukov˘.
Desítky let jiÏ neexistuje.
Na obrázku první zleva je Vilém
(Vilda) Tille a druh˘ zprava je
Jan (Handa) Tille. Oba byli
v˘razn˘mi postavami fievnické-
ho tenisu pfied a po první svûto-
vé válce.

Kö

(zapÛjãeno ze sbírky J. ·tefánka)
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FOTBALOVÁ SEZÓNA
TJ SLAVOJ ¤EVNICE

Hodnocení fotbalové sezóny TJ
Slavoj ¤evnice musíme zaãít
pochopitelnû nejv˘raznûj‰ím
úspûchem posledních let – postu-
pem muÏstva muÏÛ do 1. A tfiídy
Stfiedoãeského kraje. K tomu si
ale pfiipomeÀme pár údajÛ a
ãísel. Vstup do druhého roku v 1.
B tfiídû se nám zcela nevydafiil –
první soutûÏní zápas jsme hráli
na hfii‰ti TJ Hradi‰Èko a prohráli
jsme po bezkrevném v˘konu 1:3.
Vzhledem k dokonãované rekon-
strukci hrací plochy v ¤evnicích
jsme druh˘ „domácí zápas“

v posledním kole proti Petro-
vicím – prohráli jsme 1:2. Ale
podzimní v˘sledky staãily
k tomu, Ïe jsme i pfies tuto poráÏ-
ku vedli o 3 body pfied Hostomi-
cemi. Na jafie jsme zahájili po-
mûrnû snadn˘m vítûzstvím nad
Hradi‰Èkem 4:1, ale pak pfii‰ly
dva klíãové zápasy. Nejprve jsme
v derby s Vonoklasy ukopali bod
za remízu 2:2 a pak jsme doma
otoãili v˘sledek s Komárovem –
podobnû jako nám to pfiedvedl
ná‰ soupefi na podzim – z 1:2 na
3:2 v posledních minutách zápa-
su. Oba tyto zápasy se ukázaly
jako klíãové pro koneãn˘ postup
– protoÏe pak pfii‰lo senzaãní
vítûzství v Hostomicích 5:2 a
dostali jsme se do vedení o 7 bo-
dÛ a to jsme drÏeli. Na jafie jsme

ném zimním turnaji v Hájích –
JiÏním mûstû. Je pravdûpodobné,
Ïe kádr muÏstva nedozná pod-
statn˘ch zmûn – hovofií se
o dvou, tfiech posilách, pfii ãemÏ
by nemûl Ïádn˘ hráã odejít. A tak
si jen pfiejme, abychom 1. A tfiídu
hráli stejnû dobfie a udrÏeli ji
v ¤evnicích nejen pro pfií‰tí rok.
Na‰i fandové, ktefií s námi jezdili
na zápasy (a bylo jich nûkdy víc
neÏ domácích divákÛ), si to
zaslouÏí a i jim patfií podûkování
za to, jak fandili a pomohli sv˘m
zpÛsobem na‰emu muÏstvu
k postupu. V dorostu po slibnû
rozehraném podzimu – byli jsme
na 7. místû s 10 body se nám na
jafie vÛbec nedafiilo a získali jsme
pouze 2 body za remízy v Libãi-
cích a Úhonicích a skonãili jsem

FOTBAL

fievnické roztleskávaãky mají urãitû svÛj podíl na úspûchu fotbalového muÏstva

(pokraãování ze strany 9)
pfiipojil a nejedno oko dojetím
nezÛstalo suché. „To byla nádhe-
ra“, „tak takov˘ závûr slavnostní
schÛze jsme je‰tû nezaÏili“ a
podobná hodnocení se oz˘vala
mezi pfiítomn˘mi po skonãení.
Mezitím pfied Zámeãkem kon-
certovala celé dopoledne jihoães-
ká Vlachovka, bylo zaji‰tûno
obãerstvení a mnoho obãanÛ
nav‰tívilo v˘stavku v Zámeãku,
kde byly po pûti letech vystave-
ny kroniky a fotografie spolku,
Dûlnické tûlov˘chovné jednoty
a národní házené. Vyvrcholením
oslav byl mohutn˘ prÛvod aÏ na
námûstí k pomníku padl˘ch
v obou svûtov˘ch válkách.
Tfiísetãlenn˘ prÛvod se rozdûlil
po obou stranách námûstí a vy-
slechl hymnu, kterou zahrála
berounská Litavanka. Po projevu
starosty Miroslava Cvancigera
a poloÏení kytice uzavfiel cere-
moniál chorál hudebníkÛ
Vlachovky, ktefií zahráli a zazpí-
vali skladbu „KamarádÛm pad-
l˘m v dáli“. To je‰tû fievniãtí
nesly‰eli. Vskutku dÛstojné
za-konãení oficiální ãásti oslav.
Tak opût hodnotili cel˘ akt témûfi
v‰ichni pfiítomní. Po rozpu‰tûní
prÛvodu u Lidového domu
následoval zábavn˘ program.
Pfied Zámeãkem vystoupily
soubory na‰ich dûtí Notiãky
a Klíãek, kter˘n obdivnû zatles-
kali zejména pfiítomní Vltavané.
V Lidovém domû vypukla vese-
lice, která s bohatou tombolou
trvala aÏ do pÛlnoci.
„Konec dobr˘, v‰echno dobré“
fiíká se, ale my musíme je‰tû na
závûr ocenit práci ãtyfiicetiãlen-
ného kolektivu pofiadatelÛ,
podûkovat v‰em sponzorÛm a to
zejména Stfiedoãeskému kraji za
grant mûstskému zastupitelstvu
a zvlá‰tû starostovi Mir.
Cvancigerovi. Jubilejní rok 2004
je‰tû nekonãí, máme pfied sebou
podzimní zájezd mimo jiné do
Havlíãkové Borové, a dal‰í akce
podle vypracovaného programu.
Osobní a vefiejné podûkování
v‰em, ktefií nás letos tak v˘znam-
nû podpofiili a bez nichÏ by osla-
vy nemohly b˘t realizovány
v takovém rozsahu, pfiipravuje-
me na mûsíc záfií.
Vûfiíme, Ïe za pût let se v ¤ev-
nicích sejdou na 105. v˘roãí trvá-
ní Dûlnické besedy Havlíãek
spolky, pfiíznivci a obãané nejmé-
nû v tom poãtu jako letos, a Ïe
i jim bude slunce jasnû svítit.

Ing. Jifií Lebeda

sehráli je‰tû na Bfievnovû s Vo-
noklasy a zdálo se, Ïe se karta
obrací – zvítûzili jsme 5:1. Ale v
následujícím kole se opût dostavil
nepochopiteln˘ v˘padek –
bûhem posledních pûti minut
jsme v Komárovû ztratili vyhran˘
zápas – prohráli jsme 2:3.
Vzhledem k jiÏ zmínûné rekon-
strukci hrací plochy jsme zvolili
rozlosování tak, abychom první
kola odehráli na hfií‰tích soupefiÛ,
a tak se jelo ve 4.kole opût ven –
do Milína, kde jsme se koneãnû
„chytli“ a porazili velmi dobr˘
t˘m Milína B 3:1. První zápas od
niãiv˘ch povodní v roce 2002
jsme sehráli na skuteãnû domácí
pÛdû v 5. kole 21.9.2003 proti nej-
váÏnûj‰ímu kandidátu na postup
– Hostomicím a po vyrovnaném
prvním poloãase jsme zvítûzili
2:0. Za cel˘ podzim pak muÏstvo
zaváhalo uÏ jen jednou a to bo-
huÏel v domácím prostfiedí

prohráli jen v Libni (3:4), ale také
jsme dosáhli v˘sledku 9:0 proti
Hvozdnici, kdy podalo na‰e
muÏstvo asi nejlep‰í v˘kon v celé
soutûÏi. Ná‰ t˘m nastfiílel v sou-
tûÏi 74 branek (nejvíce ve skupi-
nû) a obdrÏel jich 32 (lep‰í bylo
jen Jílové – 31). Náskok v bodech
byl 10 bodÛ pfied druh˘mi Hos-
tomicemi – ¤evnice 59, Hostomi-
ce 49. Tfii hráãi odehráli v‰ech 26
kol – kapitán Klimt, O. Lerch a
J. TÛma. Z pohledu trenéra byl
nejlépe hodnocen˘m hráãem Jan
TÛma, pfied Z. Klimtem a V. Moj-
Ïí‰em. Nejlep‰ím stfielcem t˘mu
se stal J. Urban s 24 mistrovsk˘mi
góly a 14 góly v pfiípravn˘ch
zápasech, na druhém místû je
O. Lerch – v mistrovsk˘ch zápa-
sech se trefil 11 krát a v pfiátel-
sk˘ch utkáních 8 krát. MuÏstvo
v pfiípravû sehrálo 18 pfiíprav-
n˘ch zápasÛ a za zmínku stojí
vítûzství ve velmi dobfie obsaze-

poslední. Na‰ím nejãastûj‰ím
v˘sledkem bylo 2:3, popfi. 3:4.
MuÏstvo bojovalo, ale nedafiilo se
prodat to, co se natrénovalo. 
Spanilou jarní jízdu pfiedvedlo
muÏstvo ÏákÛ – vyhrálo v‰echny
své zápasy a dosáhlo v okresní
soutûÏi impozantního skóre –
113:38. Na jafie neprohrálo ani
jeden zápas, coÏ je pfiíslibem do
pfií‰tího roku, protoÏe muÏstvo
nedozná podstatn˘ch zmûn a
mohlo by pom˘‰let je‰tû na vy‰‰í
pfiíãky, neÏ je 3. místo v právû
skonãené soutûÏi. Vedení fotbalo-
vého oddílu dûkuje v‰em, ktefií se
na vydafiené sezónû podíleli,
dûkuje sponzorÛm, bez nichÏ by
nebylo moÏné hrát v ¤evnicích
takové soutûÏe a také dûkuje obû-
tav˘m rodiãÛm, ktefií pomáhali
s dopravou a zaji‰Èováním utkání
ÏákÛ a dorostu. A pfiejme si, aby
pfií‰tí sezóna byla stejnû tak
úspû‰ná jako ta leto‰ní.

PhDr. Z. Ko‰Èál
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HAVLÍâKÒM NA STO LET SVÍTILO SLUNCE

PrÛvod krojovan˘ch spolkÛ
VltavanÛ z Prahy, Davle, ·tû-
chovic a Purkarce v ãele s budû-
jovickou Vlachovkou procházel
v sobotu 19. ãervna kolem devá-
té hodiny pfies námûstí k Lido-
vému domu a po celé trase budil
velkou pozornost obãanÛ ¤ev-
nic. Vítáním v‰ech hostujících
spolkÛ úãastnících se 100. v˘roãí
trvání Dûlnické besedy Havlíãek
zaãal totiÏ oficiální program celo-
denních oslav. Tento den byl
vyvrcholením v˘znamného jubi-
lejního roku 2004 pro v‰echny

ãleny a pfiíznivce spolku zaloÏe-
ného skupinou fievnick˘ch obãa-
nÛ v roce 1904 za úãelem „vzá-
jemné pomoci a ‰ífiení národního
uvûdomûní z odkazu Karla
Havlíãka Borovského“ v rámci
moÏností dan˘ch habsburskou
monarchií. Takov˘ch spolkÛ
bylo u nás mnoho, ale postupnû
zanikaly, takÏe ná‰ v ¤evnicích
zÛstal dodnes jedin˘. Jasné letní
sluneãné poãasí jakoby pfiedzna-
menalo nádhern˘ prÛbûh pfií‰-
tích hodin ve mûstû, které po
celou sobotu patfiilo HavlíãkÛm.

Pojìme zpût k vlastnímu prÛbû-
hu oslav. Po pfiivítání VltavanÛ,
hasiãÛ z ¤evnic a LetÛ, Baráã-
níkÛ, SlovanÛ z Tfiebotova a dal-
‰ích se uskuteãnila slavnostní
schÛze v Lidovém domû. Sto-
dvacet úãastníkÛ po úvodním
slovu pfiedsedy Jaroslava Kut-
mana uctilo památku zesnul˘ch
ãlenÛ a vyslechlo krátkou zprávu
o historii spolku. Poté staros-
ta mûsta Miroslav Cvanciger
s pfiedsedou Kumanem pfiedali
diplomy se zlat˘mi odznaky a
ãestn˘m uznáním 67 jednotliv-
cÛm, 17 spolkÛm, mûstu ¤evni-
ce, Stfiedoãeskému kraji a rodi‰ti
Karla Havlíãka Borovského obci
Havlíãkova Borová. âestn˘mi
ãleny spolku se stali: Miroslav
Cvanciger, Franti‰ek Dusík,
Ladislav Kreisinger, Jaroslav
Kutman, Ing. Jifií Lebeda, Miros-
lav Mare‰, MVDr. Petr âerven˘
a Vlasta Kutmanová in memori-
am. âestné ãlenství bylo rovnûÏ
udûleno v‰em spolkÛm Vltavan,
s nimiÏ nás váÏe dlouholeté pfiá-
telství a spolupráce. Zdravicemi

zástupcÛ spolkÛ, starosty mûsta
a pfiítomného kandidáta na sená-
tora pana Jifiího Oberfalzera
skonãila oficiální ãást schÛze.
Zejména v jeho pfiíspûvku jsme
zaznamenali pfiekvapení a obdiv
k tradici a pfiátelství, které dlou-
hodobû spojují v‰echny pfiítom-
né. Nejvût‰í pfiekvapení jsme ale
pfiipravili na závûr slavnostního
shromáÏdûní. Za doprovodu
Jany Klimtové zazpíval poprvé
v ¤evnicích operní zpûvák Zde-
nûk Hlávka, hostující ãlen opery
Národního divadla a dal‰ích
na‰ich a zahraniãních scén sv˘m
nádhern˘m barytonem Ódu na
jiÏní âechy. Málokdo z nás ví, Ïe
jiÏ fiadu let pob˘vá pfiíleÏitostnû
na své chatû v ¤evnicích, Ïe
¤evnice obdivuje a rád se sem ze
sv˘ch zahraniãních angaÏmá
vrací. My jsme py‰ni na to, Ïe
jsme ho pro na‰e mûsto objevili a
vûfiíme, Ïe jeho vystoupení neby-
lo poslední. KdyÏ pak mistr po
krátkém osobním vyznání zano-
toval na‰i hymnu, cel˘ sál se
(pokraãování na stranû 10)Vítání pfiedsedy Vltavanu Purkarec

J. Kutman s pfiedsedou místních rybáfiÛ F. Hartmanem
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Jan Rosák, jak sám fiíká, patfií tak
trochu mezi ¤evniãany. Mimo to,
Ïe to k nám má pfies kopec, byly
¤evnice prvním místem, kde se
snaÏil pomoci svou solidaritou
pfii záplavách v roce 2002.
Zaãátkem záfií toho roku uvádûl
benefiãní koncert na podporu
postiÏen˘ch obcí na letovském
mostu.V ¤evnicích také hraje
ãasto tenis, má tu nûkolik
dobr˘ch pfiátel a rád vzpomíná
na bájeãné kachny v Liìáku.
Jak asi v‰ichni víte, Jan Rosák
koupil pfied nûkolika lety objekt
b˘valého pivovaru v Mní‰ku
pod Brdy a pfiebudoval jej na
víceúãelové kulturní zafiízení.
Divadélko, jehoÏ staré klenby
vytváfiejí v˘bornou akustiku,
klub, kter˘ je zároveÀ v˘stavní
síní, amfiteátr a samozfiejmû
povûstnou cukrárnu a restauraci.
ProtoÏe je neúnavn˘m propagá-
torem Káji Mafiíka, jmenuje se po

tomto literárním hrdinovi jak
divadlo, tak i ulice, ve které Jan
Rosák bydlí. Lidé ho potkávají
a fiíkají: “Víte, koho znám?” “Já
vím, Karla Mafiíka,” odpovídá
mafiíkolog Jan Rosák. “Posbíral”

snad v‰echny Káji Mafiíky v re-
publice, na zahájení Kulturního
léta Káji Mafiíka v Mní‰ku jich
nûkolik pfiedstavil publiku a ten
den odpoledne se stal dokonce
dvûma z nich kmotrem pfii kfitu

v místním kostele.
V dubnovém Ruchu jsme uvefiej-
nili dopis autorky tohoto romá-
nového hrdiny paní Wagnerové
– âerné (vypl˘vá z nûj, Ïe bez
pomoci fievnického tiskafie Jana
·Èastného by Kája Mafiík neexi-
stoval) a já si nedovedu pfiedsta-
vit, jak vdûãn˘ dopis by asi
napsala Honzovi Rosákovi.
Ale vraÈme se k festivalu, kter˘
manÏelé Rosákovy uspofiádali jiÏ
podruhé ve svém amfiteátru.
Vsadili pfiedev‰ím na oddechové
Ïánry a jejich nabídka je opravdu
pestrá. I kdyÏ je bûhem léta tûÏké
sehnat kvalitní pfiedstavení,
podafiilo se jim domluvit kome-
dii Otevfiené manÏelství v podá-
ní Karla Rodena a Jany Krau-
sové. Ta jména vû‰tí skvûl˘ záÏi-
tek. Tady je dal‰í nabídka:
23. 7. J. Mlad˘ a J. Náhlovsk˘ –
Konec humoru v âechách II
24. 7. Jan Rosák s pfiáteli – Naìa
Urbánková, Ondfiej Hejma, Josef
Fousek, Petr Janãafiík
30. 7. Karel Roden a Jana
Krausová – Otevfiené manÏelství
31. 7. Laìa Kerndl & Jazz friends
6. 8. Karel Kahovec a George &
Beatovens
7. 8. Yo Yo Band
13. 8. Ivan Mládek a Milan
Pitkin - … a wo tom to je!
14. 8. Zdenûk Izer – T˘deník
televIZER
20. 8. Fr. Ringo âech - Na Brusel,
Vávro, na Brusel!

Helena Rytífiová
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Hvězdy na festivalu Káji Maříka

1.8. 19,30 Lesní divadlo Na Brusel, Vávro divadlo F.R.âecha
3.8. 20,30 Lesní divadlo PostfiiÏiny vefiejná generálka
5.8. 20,30 Lesní divadlo PostfiiÏiny premiéra
6. - 8.8. 20,30 Lesní divadlo PotfiiÏiny reprízy
10.8.-5.9. Sál Zámeãku Jifií Brodina – obrazy v˘stava
13. a 14.8. 20,30 Lesní divadlo PostfiiÏiny reprízy
14.8. pfied Zámeãkem Dixieland II. festival
14.8.- 14.9. Galerie No1 Berounka M.âermáka v˘stava
15.8. 16,00 Lesní divadlo PostfiiÏiny repríza
20.8. 20,00 Lesní divadlo Prozlobit se do pohádky premiéra
21.8. 20,00 Lesní divadlo Prozlobit se do pohádky repríza
22.8. 17,00 Lesní divadlo Prozlobit se do pohádky repríza
28.8. Lesní divadlo ¤ev ¤evnice festival
29.8. Oslavy 75. v˘roãí Obce baráãníkÛ

KULTURNÍ PŘEHLED - SRPEN 2004

Jan Rosák (pfiekvapivû) s figurkami Káji Mafiíka a Zdeniãky od Vítûzslavy Klimtové


