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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!

Inzeráty mÛÏete posílat v elektro-

nické formû na mailovou adresu

ruch1@centrum.cz s poÏadavkem

velikosti inzerátu, ãi dodat podkla-

dy ke zpracování po telefonické

dohodû s grafikem – 736 620 680.

Vyti‰tûn˘ zpravodaj inzerentÛm

zasíláme, uveìte tedy adresu, na

kterou má b˘t doruãen.

Od záfií tohoto roku Ïádáme
inzerenty o placení pfiedem, to
znamená, Ïe platba musí pro-
bûhnout do uzávûrky. Ta b˘vá
15. aÏ 17. dne v mûsíci (v pfied-
chozím ãísle je v tiráÏi vyznaãe-
na).
Forma platby (bankovní pfievod,

sloÏenka nebo platba hotovostní)

je tfieba dohodnout s úãtárnou

MÚ ¤evnice, tel. 25772 0159

- p. Vlasáková a p. Babková.

Dûkujeme za Vá‰ zájem.

smlouvy o dílo stanovena záruãní

doba 60 mûsícÛ.

VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ
KANALIZACE

Zhotovitel stavby spla‰kové kanali-

zace RISL s. r. o. Hostivice se dostal

do nejsloÏitûj‰ího úseku stavby na

Palackého námûstí. Hloubka v˘kopu

zde pfiesáhla ‰est metrÛ a k tomu se

objevil, zfiejmû v dávn˘ch dobách

naplaven˘, nekompaktní materiál.

Práce se tûmito vlivy o nûkolik

t˘dnÛ zpozdily. Pfiedstavitelé firmy

v‰ak pfiesto vûfií, Ïe celá etapa „Pod

Lipami“, vedoucí z PraÏské dále uli-

cemi 28. fiíjna, NádraÏní, Pod

Lipami, Palackého námûstím,

Opletalovou, Berounskou, Spojo-

vací, V Potoãinû a Na Stránce, bude

do konce roku dokonãena. Termín

kolaudace, od kterého se odvozuje

pÛlroãní lhÛta pro vrácení poloviny

pfiipojovacího poplatku v pfiípadû

vãasného pfiipojení objektu na kana-

lizaci, bude v‰em majitelÛm dotãe-

n˘ch nemovitostí oznámena.

Pfiedpokládáme, Ïe je‰tû v leto‰ním

roce budou zahájeny práce na etapû

„Selec“, resp. v ulicích Herrma-

nnova, Vraného, Nerudova, ÎiÏkova

a âechova. Kam práce postoupí a

kolik zbude na pfií‰tí rok ukáÏe poãa-

sí. Stavba nazvaná „Selec“ musí b˘t

dokonãena do konce srpna pfií‰tího

roku. Kromû jiÏ zmínûn˘ch ulic

ZÁMEČEK ČEKÁ ZÁSAH
PROTI VLHKOSTI

RADA MĚSTA ŘEVNICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZÍSKÁNÍ PŮJČKY Z FONDU
ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA ŘEVNICE

Herrmannovy, Vraného (úsek

Herrmannova aÏ ÎiÏkova) a

âechovy nás ãeká Malá, ÎiÏkova

(úsek Na Stránce aÏ Komenského),

celá Nerudova, Komenského (úsek

Herrmannova aÏ Husova), Husova

(úsek Komenského aÏ Selecká) a

celá Selecká.

Po ukonãení stavby bude mûsto

zpracovávat pro Státní fond Ïivotní-

ho prostfiedí âR závûreãné vyhodno-

cení stavby. Podle poãtu pfiipojen˘ch

nemovitostí a mnoÏství novû ãi‰tû-

n˘ch odpadních vod vedení fondu

rozhodne, zda bude prÛbûÏnû ãerpa-

ná dotace na stavbu mûstu definitiv-

nû pfiiznaná, ãi zda budeme její ãást,

pfiípadnû celou ãástku, vracet.

DALŠÍ ULICE ZÍSKAJÍ NOVÝ
POVRCH

Ve druhé polovinû záfií bude probí-

hat úprava povrchu ulic Mafiákovy a

Na V̆ ‰inû. Po Sportovní, kde byl

proveden povrch z penetraãního

‰tûrku, bude Na V̆ ‰inû vyuÏito hru-

bozrnné Ïiviãné vrstvy. Povrchy rÛz-

ného sloÏení by mûly umoÏnit

v zimních mûsících dostupnost loka-

lity, vÏdy alespoÀ v jednom smûru.

Tato oprava bude v leto‰ním roce

poslední. V pfií‰tím roce by mûly

práce na komunikacích pokraãovat.

Zda to tak skuteãnû bude a v jakém

rozsahu, ukáÏe aÏ rozpoãet mûsta na

rok 2005.

V dobû od 20. záfií do 30. listopadu

ãekají budovu zámeãku rozsáhlé

úpravy pro odstranûní vlhkosti zdiva

a sklepních prostor. Na základû

posudkÛ nûkolika znalcÛ bylo roz-

hodnuto cel˘ objekt okopat aÏ pod

základovou spáru. Na dnû v˘kopu

provést odvodÀovací drenáÏ se zaús-

tûním do potoka, obnaÏené stûny

opatfiit protivodní izolací a v˘kop

následnû vyplnit kamenivem tak,

aby byla zachována cirkulace vzdu-

chu.

Souãástí zakázky je i zru‰ení uhelny

umístûné v podzemí na severní stra-

nû budovy, pfiesunutí chodníku na

jiÏní stranû budovy dále od obvodo-

vé zdi a oprava kamenného soklu po

ukonãení oprav.

Provoz v budovû nebude bûhem

stavby omezován. Je v‰ak tfieba

poãítat s provizorním vstupem, kter˘

pfieklene provádûn˘ v˘kop, s dÛsled-

ky rozsáhl˘ch zemních prací

v podobû prachu, bláta a zv˘‰eného

hluku. Obãané budou nuceni pfii

cestách na po‰tu a do spofiitelny pro-

stor stavby obcházet.

Na základû v˘sledku v˘bûrového

fiízení provádí stavbu Ing. Fiala

Václavice. Cena díla je stanovena

bez DPH na 708 tis.Kã. Náklady

jsou pokryty v˘hradnû z rozpoãtu

mûsta. Na provádûné práce je dle

Horní hranice
pofi. ãíslo Název - úãel DÛm / byt LhÛta splatnosti Úrok p.a. pÛjãky

1 Obnova stfiechy /krytina i konstrukce/ star‰í dÛm 10 let 3 roky 3%. do 150 tis. Kã

2 Zfiízení plynového, dfievoplynového,
elektr. nebo solárního topení ve stávajícím domû na 1 byt 4 roky 3% do 75 tis. Kã

3 Zfiízení malé ãistírny odpadních vod
ke stávajícímu domu na 1 byt 4 roky 3% do 60 tis. Kã

4 Dodateãná izolace domu proti vodû
- dÛm star‰í 10 let na 1 dÛm 3 roky 3% do 150 tis Kã

5 Obnova fasády vãetnû oplechování domu na 1 byt 4 roky 3% do 45 tis Kã

6 Zateplení obvodového plá‰tû domu na 1 byt 4 roky 3% do 60 tis. Kã

7 Vybudování WC, koupelny nebo
sprchového koutu v bytû, kde dosud není na 1 byt 3 roky 3% do 60 tis. Kã

8 Pfii pÛdní nástavbû bytÛ ru‰ící ploché stfiechy na 1 dÛm 8 let 3% do 210 tis. Kã

9 Pfii vestavbû bytu do pÛdního prostoru na 1 dÛm 8 let 3% do 225 tis. Kã

10 Zfiízení pfiípojky spla‰kové kanalizace na 1 dÛm 3 roky 3% do 15 tis. Kã

11 V̆ mûna oken a dvefií u domu star‰ího neÏ 10 let na 1 byt 4 roky 3% do 75 tis. Kã

Îadatelé o pÛjãku pfiedloÏí svou Ïádost vãetnû pfiíloh v termínu od 1. fiíjna 2004 do 14. listopadu 2004 na fiádnû vyplnûném tiskopise, kter˘ obdrÏí na Mûstském

úfiadû v ¤evnicích (ing. Novotná, ing. Zíma). PÛjãky jsou poskytovány na zvelebení bytov˘ch a rodinn˘ch domÛ na území mûsta, ve kter˘ch je více jak 50 %

podlahové plochy urãeno k bydlení. Druhy pÛjãek jsou uvedeny v tabulce úãelÛ fondu. Jednotlivé pÛjãky lze kumulovat, vyjma úãelu pod pofiadov˘m ãíslem

05 a 06. Prostfiedky poskytnuté pÛjãkou lze ãerpat do jednoho roku od uzavfiení pÛjãky. V pfiípadû velkého zájmu si zastupitelstvo mûsta vyhrazuje moÏnost

sníÏit horní hranici pÛjãky.

Pfiíloha ã. 1 k vyhlá‰ce FRB ã. 7/98 - O vytvofiení a pouÏití úãelov˘ch prostfiedkÛ "Fondu rozvoje bydlení mûsta ¤evnice"
TABULKA ÚâELÒ FONDU
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Je to jako hazardní hra: Zku‰en˘

rybáfi tfieba ví, Ïe teì ryby neberou,

ale pfiesto na ty rybáfiské závody jde.

Co kdyby. V krásném ránu 11. záfií

pfii‰lo na 50 závodníkÛ, aby zkusili

svou dovednost a hlavnû - ‰tûstí. Na

pravém bfiehu Berounky nad fievnic-

k˘m jezem byla k vidûní v˘zbroj

moÏná celkovû draÏ‰í neÏ v‰echny

ryby pfiítomné v tom úseku fieky.

A tûch vybran˘ch lahÛdek pro pfiilá-

kání ryb na háãky! âervi rÛzn˘ch

barev, brambory, tûsta, hrách,rohlík

i nejrÛznûj‰í pochutiny ze speciali-

zovan˘ch obchodÛ. Co na to ryby?

Trpûly nechutenstvím: „Pofiádná

ryba“ byl jeden kapfiík (1,5 kg) a

jinak cejni, nad kter˘mi rybáfi vût‰i-

nou ohrnuje nos. Vítûz, Emil ·olek,

jich za 4 hodiny ulovil 2,6 kg. Ke

v‰emu, v‰echna pfiední místa soutû-

Ïe obsadili „pfiespolní“ TakÏe fiev-

nick˘m rybáfiÛm nezb˘vá neÏ doufat

ve ‰tûstí aÏ v „ruletû“ pfií‰tí. ob

RYBÁŘSKÁ RULETA

RETENČNÍ NÁDRŽ NA PIŠŤÁKU
Asi kaÏd˘ ¤evniãan, kter˘ se
pustil na toulky blahodárn˘mi
Brdy, zná místo zvané Na
Pi‰Èáku. Star˘ lom a zbytky hra-
di‰tû, zarostlá nefunkãní retenãní
nádrÏ. Nûkolik let
pfiipravovanou a
nyní dokonãenou
nádrÏ novou nám
nyní pfiedstaví
Vladimír Roz-
toãil, kter˘ je
otcem my‰lenky 
i vedoucím prove-
dení této krásné,
do lokality zapa-
dající stavby.

Retenãní nádrÏ má

funkci sbírání a za-

drÏování pramenÛ

s kopcÛ, ale také

pfiípadn˘ch pfiívalÛ

vod seshora z lesÛ.

A nejen vod, ale

také bahna a kame-

ní. Taková nádrÏ tu

b˘vala, ale posled-

ních padesát let

byla zanesená a ne-

plnila svÛj úãel.

Voda se ztrácela

nûkde v zemi. 

V roce 1998 jsem

pfii‰el na my‰lenku tuto nádrÏ

obnovit. Hlavním dÛvodem byl

fakt, Ïe vody v tûchto konãinách

opadají, spodní vodu klesají a zadr-

Ïovat vody v krajinû je velmi

potfiebné. Nehledû na to, Ïe se 

v této lokalitû vyskytují vzácní

vodní Ïivoãichové. Hlavnû mloci a

ãolci skvrnití. Myslím, Ïe je na‰í

povinností vytvofiit jim pfiíhodn˘

prostor pro jejich dal‰í existenci.

Dal‰ím dÛleÏit˘m faktorem pro

tuto stavbu je skuteãnost, Ïe mûsto

vlastní 440 hektarÛ lesa a nemá

jedin˘ zdroj vody pro pfiípad poÏá-

ru. V neposlední fiadû vidím její

v˘znam v estetickém dopadu na

celé okolí. Je to známá lokalita,

kam lidé chodí na vycházky, a tak

posezení na bfiehu nûjaké vodní

plochy urãitû pfiijde vhod. AÏ se

okolí nádrÏe zazelená, chystáme se

zde vybudovat pfiístfie‰ek s laviãka-

mi a v tûsné blízkosti vody kamen-

né ohni‰tû. ProtoÏe aÈ chceme nebo

nechceme, lidi si toho bufita opéci

chtûjí. A je lep‰í zabezpeãené

ohni‰tû, neÏ aby zakládali oheÀ

Ïivelnû. Do budoucna také plánuje-

me upravenou turistickou trasu od

staré hájovny k Pi‰Èáku, dále na

Stfiíbrnou studánku a zpátky pfies

Babku. Ta by obsahovala napfiíklad

informaãní cedule o tom, co pfiíro-

da nabízí. Jakou faunu a flóru 

v této lokalitû najdete. UvaÏujeme 

i o moÏnosti sportovního vyÏití.

Umístit zde tfieba lana na ‰plhání,

nebo hromady dfieva na pfiehazová-

ní. A pak se, ti otuÏilej‰í, mohou

vykoupat v nádrÏi. Voda bude

chladnûj‰í, ale mûla by b˘t díky

prÛtoãnosti ãistá. Na poãest otevfie-

ní nádrÏe bude v její blízkosti zasa-

zen nûjak˘ typick˘ “slavnostní”

strom jako soliter.

Stavba obná‰ela vyãi‰tûní a vy-

hloubení nádrÏe, dále utûsnûní dna

dovezen˘m jílem, aby voda nepro-

tékala, ale kumulovala se. VydláÏ-

dûn˘ pfiepad je ‰irok˘ 5 metrÛ a 2,5

m vysok˘. Na tomto místû b˘val

kdysi lom, ve kterém se tûÏil kfie-

menec a dûlaly se z nûj “koãiãí

hlavy” pro praÏské komunikace.

Právû zbylé, nehodící se kameny

byly vyuÏity na vydláÏdûní nynûj-

‰ího pfielivu. NádrÏ obsahuje i kla-

sick˘ poÏerák s dfievûn˘mi stavít-

ky, kter˘ slouÏí k vypou‰tûní 

a regulaci v˘‰ky hladiny vody.

NádrÏ Na Pi‰Èáku je investice za

2,5 milionu korun. 1 milion 800

tisíc jsme dostali jako dotaci od

Fondu Ïivotního prostfiedí, zbytek

investovalo mûsto. Vzhledem 

k budoucnu to není velká investice,

kaÏdopádnû ne na to, jaké moÏnos-

ti bude poskytovat.

Je‰tû jsem se pana Roztoãila
zeptala na v˘hledové kácení stro-
mÛ v ulici Pod Lipami. Dotaz vze-
‰el od ãtenáfiÛ, ktefií si v Na‰ich
novinách pfieãetli o chystan˘ch
parkovacích plochách pfied fiev-

nick˘m nádraÏím. Odpovûì je
takováto:
Kostra porostu v ulici Pod Lipami
zÛstane, to je tak asi 30%. Zbytek
stromÛ musí b˘t vykácen, ne 

z dÛvodu parkovi‰tû, ale protoÏe
jsou nemocné. Stromy bohuÏel
také stárnou a jsou pak hrozbou
pro ty, ktefií kolem nich procháze-
jí.

P.S.

Je‰tû jedno upozor-
nûní!
Na lesní cestu
odboãující ze silni-
ce smûrem na
Mní‰ek kdosi cíle-
nû pfiivezl a vyklo-
pil do lesa jeden
velk˘ sud a barel 
z umûlé hmoty, oba
ãímsi naplnûné.
Lesní správa se
jejich obsahu obá-
vá a zadala hasi-
ãÛm jejich odvoz,
aby se mohl likvi-
dovat mimo lesní
porost. Roãnû se
odváÏí z lesa podél
mní‰ecké silnice 5
aÏ 6 nákladních
vozÛ rÛzného od-
padu. K tomu asi
není zapotfiebí ko-
mentáfie.

Helena Rytífiováfoto Helena Rytífiová
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DOBŘICHOVICKÉ MŽENÍ V SÁLE MUDR. FÜRSTA V ŘÍJNU 2004

8. fiíjna, pátek od 10 hod. DIVADELNÍ SPOLEK KEJKLÍ¤ - MÛj medvûd Flóra, Divadlo pro ‰kolu a ‰kolku

8. fiíjna, pátek ve 20 hod. ETIOPIE, JAK JI NEZNÁTE, beseda s promítáním

15. fiíjna, pátek v 18 hod. JAROSLAV FRANTA - FOTOGRAFIE, vernisáÏ

22. fiíjna, pátek ve 20 hod. NEZMA¤I A WABI RYVOLA, folkov˘ koncert

Ruch 9/20044

V sobotu 28. 8. probíhal v Lesním divadle jiÏ desát˘ roãník jubilejního festivalu ¤ev ¤evnice. Fotograf

Vojtûch Procházka nám vûnoval krásné fotografie z tohoto dne, tak si pfiíznivci mohou zavzpomínat.

A obyvatelÛm, ktefií poslouchat museli, patfií dík za toleranci.

ŘEV ŘEVNICE

Luká‰ Máchal - Gang Ala Basta

TELEFONNÍ âÍSLA STRÁÎNÍ-
KÒ MùSTSKÉ POLICIE:
Martin Mal˘ 603 851 629
Jifií Fanta 603 470 317
M.·tochlová 603 470 403

Gregory Finn, frontman praÏské skupiny
SOUTHPAWJim âert

Je libo sprchu ?

A vodou pěkně bahnitou!
MÛÏete ji dostat po kaÏdém vût‰ím

de‰ti na chodníku hned na zaãátku

¤evnic. Staãí jít ve chvíli, kdy auta

jedou proti sobû a musí vyuÏít celou

‰ífii vozovky. V délce asi 200 metrÛ

není úniku a toto nebezpeãí pro pû‰í

trvá, dokud ohromné louÏe nezmizí.

De‰Èová kanalizace tam není, proto-

Ïe pr˘ nejde o místní komunikaci,

ale uÏ o silnici II. tfiídy, která je

v kompetenci Správy silnic Zbras-

lav. (No coment!) B˘t to uprostfied

obce, fie‰ení by se jistû uÏ dávno

na‰lo! Takhle zb˘vá jen nadûje, Ïe

fiidiãi pfii tomto parádním vjezdu do

¤evnic budou mít s námi chodci

soucit. -ob-

VÝZNAMNÁ
JUBILEA

95 - Václav Kounovsk˘

94 - Karel Poláãek

91 - Anna Soukupová

84 - Ing. Bohuslav  Biskup

82 - Vûra Foukalová, Ludmila

Svobodová, Stanislava ·Ûchová

80 - Jifiina âernovská, Jaroslav

Dvofiák, Vûnceslava Farská, Anna

Hamplová, Vûra HuráÀová, Naìa

Pudilová, Libu‰e Rychlíková,

Ludmila Svitáková

79 - Václav Koukol

78 - Danu‰ka Ma‰atová, Anna

Sadílková

77 - Marie Kudrlová

76 - Jifií Cicvárek, Libu‰e

Koukolová

75 - Emilie Ma‰talífiová

Opustili nás
Richard Huml

RÛÏena Povolná

Narodili se
·árka DzurÀáková

Tereza Fialová

Katefiina Kopelentová

David Procházka
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Také letos se dûtská lidová muzika

Notiãky vypravila na tradiãní letní

soustfiedûní. Na‰ím domovem se

pfiechodnû stala krásná Chata pod

Lipami v Rokytnici nad Jizerou, kde

jsme proÏili dvanáct dní pln˘ch

hudby, zpûvu, tance a zábavy.

Cíl byl jasn˘ – zopakovat staré kous-

ky, pfiipravit nové písnû a tance a

hlavnû dobfie se pfiipravit na natáãe-

ní nové desky. Hitem toho leto‰ního

soustfiedûní se v‰ak stala soutûÏ

„Notiãky hledají Superstar“. Pro-

bûhla ve dvou vyfiazovacích kolech,

pfiiãemÏ toho prvního se zúãastnilo

v‰ech 38 pfiítomn˘ch Notiãek.

Nekompromisní porotu v‰ak zaujalo

17 adeptÛ, které poslala do druhého

– finálového kola. 

Na pfiípravu finalisté dostali cel˘

t˘den, protoÏe zde jiÏ nerozhodoval

pouze samotn˘ zpûv, ale soutûÏící se

museli pfiedvést s Ïivou kapelou

nebo taneãním doprovodem. V ple-

jádû písní lidov˘ch ãi popov˘ch

vynikly zejména hity rockové,

country, sprostonárodní a v nepo-

slední fiadû nezapomenutelná jazzo-

vá formace vedená Jifiím Niko-

d˘mem. 

Pfiesto si sympatie poroty a srdce

publika jednoznaãnû získala tfiinácti-

letá Krist˘na Koláfiová, která se se

sv˘mi písnûmi Letím ke hvûzdám

od Anety Langerové a Amerika od

Lucie stala absolutní vítûzkou toho-

to klání. V kategorii Mal˘ch Notiãek

uspûla osmiletá Klárka Dudáková,

která zabodovala zejména písní Pátá

od Zuzany Norisové.

Zábavu samozfiejmû stfiídaly perné

zkou‰ky. Poprvé jsme pracovali

podle nového organizaãního rozdû-

lení dûtí – z rozvíjejících se muzi-

kantÛ Mal˘ch Notiãek vznikla Malá

muzika, která jednou bude doprová-

zet taneãky Mal˘ch Notiãek.

Omladili jsme také rytmiku – pohy-

bovou sloÏku Notiãek. Z muziky se

vyãlenily Velké Notiãky – muzikan-

ti ostfiílení, nûktefií profesionální,

ktefií jiÏ potfiebují vlastní reÏim

zkou‰ek. Velk˘ kus práce je teì pfied

Notiãkami, dûtmi mezi 7 a 14 lety,

které musí plnû obstát i bez velk˘ch

kamarádÛ.

Jinak se na‰e soustfiedûní odb˘valo 

v klasickém rytmu – olympiáda, kar-

neval, noãní bojovka, celodenní

v˘let, soutûÏ ve stupnicích, diskoté-

ky. Pouze nastávající podzim nám

nedovolil rozlouãit se s Krkono‰emi

pofiádn˘m táborákem. Tak snad pfií‰-

tû! Pavla Petrová

K 1. záfií tohoto roku byly pfiijaty do

Matefiské ‰koly ¤evnice v‰echny

dûti s trval˘m bydli‰tûm v ¤ev-

nicích. Postupovalo se podle kritérií

pro pfiijetí dûtí do M·, schválen˘ch

Radou mûsta 9. 2. 2004 .

A co matefiská ‰kolka v tomto roce
plánuje?
Od fiíjna v˘uku angliãtiny (2x

t˘dnû), náprava ‰patné v˘slovnosti -

SUPERSTAR NOTIČEK SE STALA KRISTÝNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘEVNICE
logopedie jiÏ probíhá 2x t˘dnû. 2x

mûsíãnû pfiijede za dûtmi divadlo

a naopak dûti pojedou do praÏ-

sk˘ch divadel 8. fiíjna, 5. listopadu

a 14. prosince. 24. listopadu spoleã-

nû nav‰tíví v˘stavu Betlémy na

Karl‰tejnû a pak uÏ se bude chystat

vánoãní besídka pro rodiãe a hosty.

KaÏdoroãní úklid zahrady pfii-

padne na sobotu 13. listopadu od

13.00 hodin.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

1. záfií pfiivítal Ïáky prvních tfiíd pan starosta Cvanciger, pan fieditel
PhDr. Z. Ko‰Èál a ujaly se jich uãitelky Patricie Zedníãková (1. B) a
Miroslava Kfiiváãková (1. A). Tento v˘znamn˘ den se obe‰el témûfi bez pláãe.
Pfiejeme dûtem hodnû úspûchÛ v jejich vykroãení do Ïivota.

foto Helena Rytífiová
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Pfied blíÏícími se senátními volbami pfiiná‰íme

rozhovor s MUDr. Tomá‰em Jedliãkou, kandidá-

tem pro senátní volby v na‰em volebním obvodû

ã.16.

Jste lékafi a souãasnû fieditel nemocnice 
v Hofiovicích. Proã jste se rozhodl vstoupit do
politiky?
Na‰e politika je nemocná. Trpí mnoha chorobami

od syndromu ztráty pamûti pfies  infekci populis-

mu a chronickou závislost na moci aÏ po parazita

kariérismu. Ale váÏnû - jako obãan nemohu b˘t 

s jejím stavem spokojen, a proto bych jako politik

rád pfiispûl k jeho zlep‰ení. Politika by mûla b˘t

zdravû fungující sluÏba obãanÛm, která je tu pro

jejich prospûch, ne pro prospûch politikÛ samot-

n˘ch, jak dnes bohuÏel ãasto vidíme.

PovaÏujete za v˘hodu b˘t ve vysoké politice
nováãkem?
PÛsobím jiÏ od roku 1990 v komunální politice,

jsem ãlenem mûstského zastupitelstva 

v Hofiovicích. Myslím si, Ïe zku‰enosti z komu-

nální politiky jsou pro senátorskou práci zákla-

dem, na kterém lze stavût. V komunální politice

zaÏíváte nejtûsnûj‰í kontakt s lidmi a jejich pro-

blémy. V̆ sledky své práce vidíte okolo sebe.

Právû orientace na v˘sledek je to podstatné, co

vysoké politice nûkdy chybí. 

MÛÏe Vám v politice pomoci Va‰e lékafiská
profese?
Bûhem své praxe jsem poznal jak lidskou bolest,

tak situace, kdy se dramaticky mûní Ïivotní prefe-

rence. PÛvodnû zdánlivû nepfiekonatelné problé-

my se rázem mohou stát bezv˘znamn˘mi.

Zku‰enost lékafie mû nauãila odli‰it dÛleÏité od

nepodstatného.

(pokraãování na stranû 11)

NABÍDKA PRO SENÁT
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NEPODSTUPUJTE
RIZIKO HYPOTÉKY!!!

Nabízím moÏnost umofiení a garanci v˘‰e
splátky 4,8% po celou dobu splácení

Umofiím jakoukoliv pÛjãku na bydlení
u bankovního ústavu

tel.: 723 778 570, dana.vavrova@volny.cz

Firma KOLA - SPORT ·TOREK
vyhlásila u pfiíleÏitosti 13. v˘roãí

svého zaloÏení prázdninovou sou-

tûÏ o ceny (tfiináctka je ·torkovo

‰Èastné ãíslo). Kdo si v prodejnû

zakoupil bûhem prázdnin jízdní

kolo a vyplnil anketní lístek, byl

zafiazen do slosování. Anketní lístek

zahrnoval i vûdomostní soutûÏ.

Mûlo se odpovûdût na otázku 

„kdy byla zaloÏena firma ·torek“.

1. cenu - jízdní kolo vyhrála paní

Chaloupecká z âerno‰ic. 6. - 20.

cena obná‰ela rÛzné dárkové pfied-

mûty, samozfiejmû vhodné pro

potfiebu cyklistÛ. Jednu z nich si

odná‰el Tomá‰ Bím. Zdálo by se, Ïe

je vá‰niv˘ cyklista, ale z LetÛ si pro

v˘hru pfiijel terénním Nissanem.

HR

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ O CENY

Barevná dílna
nabízí a je stále otevfiena pro nové zájemce:
V˘tvarn˘ krouÏek:
ãtvrtek. 14.30 – 15.30 hod.
pro dûti od 4 – 9 let
ãtvrtek 16.00 – 17.00 hod.
Studio mlad˘ch animátorÛ: od 10 let
stfieda 16.30 – 18.00 hod.
Studio kresby: mládeÏ i dospûlí
Individ. zájem a pfiíprava na v˘tvarnou ‰kolu
stfieda 18. 30 - 20. 00 hod.
cena na pololetí 1. 500 Kã
Studio mlad˘ch autorÛ:
tvorba rozmanit˘ch literárních ÏánrÛ - od 12 let
1x t˘dnû 
cena na pololetí 1. 200 Kã - v˘ukové hodiny dle
dohody
Dance studio:
moderní - v˘razov˘ tanec pro dûti
od 4 – 10 let, úter˘ 14.30 – 15.30 hod., úter˘ 16.00
– 17.00 hod.
od 12 let, úter˘ 17.30 – 19.00 hod.
cena na pololetí 1. 500 Kã
Keramick˘ krouÏek:
Pro dûti od 4 - 5 let, úter˘ 16.00 – 17.00 hod.
MládeÏ i dospûlé, úter˘ 18.00 - 19.30 hod.

Cena na pololetí 1. 500 Kã/vã. materiálu i uÏití
keramické pece/
V˘uka cizích jazykÛ:
·panûl‰tina moÏné úterky a
stfiedy 
Francouz‰tina ãasy se upfiesní dle
dohody a vûku zájemcÛ
Ru‰tina Lekce se otvírají
pfii minim. 5 zájemcích
Nûmãina
Angliãtina
Ital‰tina
Cena na pololetí 1. 500 Kã
Kombinované cviãení - kalanetika + jóga + stret-
ching Taichi
Cena na pololetí 1. 000 Kã

Kontakt: Izáková Jitka, tel. 724 040 504

foto Helena Rytífiová
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PLOVÁRNA OKRAŠLOVACÍHO
SPOLKU

V ŘEVNICÍCH
Leto‰ní léto máme jiÏ za sebou.

Pfiesto nûkteré teplé dny nás je‰tû

vybízejí k osvûÏení koupáním. ¤ada

fievnick˘ch obãanÛ si k tomuto úãelu

v posledních letech vybudovala na

sv˘ch zahradách umûlé bazény. JiÏ

jen dfiíve narození pamûtníci si

vzpomínají na fievnické plovárny na

fiece Berounce. Z nich suverénnû

nejznámûj‰í a nejstar‰í byla plovár-

na fievnického Okra‰lovacího spolku

na pravém bfiehu Berounky nad

ml˘nsk˘m jezem. O ní se chci zde

dále zmínit a nûkolika star˘mi

Řevnice na starých pohlednicích 11
pohlednicemi doloÏit její existenci.

Plovárna Okra‰lovacího spolku

v ¤evnicích byla na Berounce posta-

vena v roce 1884 pro letní osvûÏení

a spoleãensk˘ styk ãlenÛ, fievnic-

k˘ch obãanÛ a náhodn˘ch náv‰tûv-

níkÛ. Na jejím zfiízení mûl v˘znam-

n˘ podíl i tehdej‰í starosta obce rol-

ník Matûj Bíl˘. Dle archivních pra-

menÛ byla první plovárna zfiízena na

pravém bfiehu Berounky tûsnû nad

ml˘nsk˘m jezem a pod Ïelezniãním

náspem. Vzhledem k nepatrnému

rozsahu se jí tehdy fiíkalo „koupad-

la“. Koupání na ní bylo pod odbor-

n˘m dohledem a platil se za nû

poplatek. S ohledem na rostoucí
obr. ã. 1

obr. ã. 2

obr. ã. 3

obr. ã. 5

9. 10. 2004 15,00 Havlíãkovy sady Setkání sponzorÛ, autorÛ, realizátorÛ, dobrovolníkÛ a pfiíznivcÛ

Zazpívá Ludus Musicus

10.10. 18,00 Sál Zámeãku Rusk˘ salon

(Tento pofiad navazuje na tradici petrohradsk˘ch hudebních salónÛ a kabaretních síní

z pfielomu 19. a 20. století a také na praÏské salóny z období let 1918 - 39.)

16. 10. Poznávací zájezd MûKS ve spolupráci s Ing. Bene‰em st. a Mgr. Bene‰em pfiipravuje vlastivûdn˘

autobusov˘ v˘let po zajímavostech blízkého okolí ¤evnic. Pfiihlásit se mÛÏete v MûKS

v Mûstské knihovnû a v Galerii No 1

31.10. 18,00 Sál Zámeãku Zuzana Talpová zazpívá za klavírního doprovodu prof. Milana Jíry

‰ansony i staropraÏské písniãky

KULTURNÍ PŘEHLED - ŘÍJEN 2004
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zájem o koupání byla plovárna

v prÛbûhu let a desetiletí mnohokrát

pfiestavována a zvût‰ována. Její

umístûní se postupnû posouvalo

proti proudu fieky aÏ na ãást fiíãní

parcely tûsnû pod propustí potoka

pod Ïelezniãní tratí. Pfii sedmé(!)

pfiestavbû v letech 1923 – 24 jiÏ

mûla plovárna 80 kabin, velk˘ stfied-

ní kiosek k ochranû pfied de‰tûm

(v zimû slouÏil jako skladi‰tû) a

pohodlné pfiíchody z obou stran. Na

voru plovárny byly dva bazény,

jeden pro dûti a druh˘ pro dospûlé

neplavce, pruÏné skákací prkno

a smûrem po proudu 4 uzavfiené

kabiny pro oddûlené koupání.

Plocha mezi kabinami a koupacím

vorem byla oseta travou. Byla zde

i sprcha, dûtské hfii‰tû a lodûnice.

Vedení Okra‰lovacího spolku jme-

novalo pravidelnû správce plovárny,

placen˘mi zamûstnanci byli plavãík,

lázeÀská a noãní hlídaã. Na plovárnû

bylo elektrické osvûtlení.

âtyfii obrázky dokumentují v˘voj

plovárny: obrázek ã. 1 je z roku

1904, obr. ã. 2 z roku 1912, obr. ã. 3

pochází z roku 1925 a obrázek ã. 4

je z roku 1934. Do pfiirozeného roz-

voje plovárny zasáhly v nûkter˘ch

letech i pfiírodní katastrofy. Obr. ã. 5

zachycuje jarní povodeÀ v roce

1941, kdy ledové kry plovárnu

velmi po‰kodily. Oblíbená plovárna

se stala námûtem obrazÛ malífiÛ

Otakara ·táfla (obr. ã. 6) a Vladimí-

ra Weisse (obr. ã. 7).

Poãátkem padesát˘ch let minulého

století byl fievnick˘ Okra‰lovací

spolek zru‰en. Krátce nato zanikla

po více neÏ 65 letech své existence

i fievnická plovárna.

Kö

Redakce Ruchu se omlouvá za
zámûnu obrázkÛ v minulém ãísle
Ruchu (8) v ãlánku ¤evnice na sta-
r˘ch pohlednicích – 10. Obrázky
v ãlánku nebyly oãíslovány. Text
k obrázku ã. 1 patfií k dolnímu men-
‰ímu obrázku a text k obr. ã. 2
k pohlednici umístûné v˘‰e.

obr. ã. 4

obr. ã. 7

obr. ã. 6

18. záfií 2004 v 18.00 hodin byla

v galerii Salon No 1 zahájena v˘sta-

va Lidky Knorové nazvaná ¤eãeno

su‰e, pohledy z du‰e … (a nûkdy

i naopak). Pfiedstavila své obrazy

z cest, barevné hrátky na plátnû a na

hedvábí doplnûné scénick˘mi kost˘-

my. V̆ stavu doplnil sv˘mi fotogra-

fiemi Michal Knor. Na vernisáÏi

zahrál dámsk˘ salonní orchestr

Flores de Praga. V̆ stava je prodejní

a potrvá do 17. fiíjna.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD
V sobotu 16. 10. vyrazí ti, ktefií chtû-

jí dobfie poznat nejbliÏ‰í okolí

¤evnic autobusem k nejzajímavûj-

‰ím místÛm regionu. Pfiipomenou si,

co uÏ vûdûli, dozví se zajímavé

podrobnosti z regionu, projdou se po

památn˘ch místech. 

Optimální trasu pfiipravují otec a syn

Bene‰ovi, takÏe je záruka, Ïe místo-

pisn˘ zápal a vûdomosti se snoubí

s historick˘m pfiístupem.

Pû‰í úseky budou krátké a nenároã-

né, takÏe je v˘let vhodn˘ pro v‰ech-

ny vûkové kategorie. Neváhejte a

pfiihlaste se v MûKS, v Mûstské kni-

hovnû nebo v Galerii No1. Pfiihlá‰ky

budou uzavfieny 10. 10., minimální

poãet úãastníkÛ je 20. Cena zájezdu

bude stanovena aÏ podle skuteãné

úãasti a uhradíte ji v autobuse.

RUSKÝ SALÓN
V nedûli 10. fiíjna od 18 hodin pfiijì-

te do sálu Zámeãku poznat atmosfé-

ru Sankt Petûrburgu na pfielomu

19. a 20. století a praÏsk˘ch salónÛ

z let 1918 - 1939. Vyslechnete

komorní perly instrumentální a pís-

Àové tvorby té doby, ale také nûkte-

ré cikánské, Ïidovské a ãeské

romance a ‰ansony. Jistû to nûkde

v koutku du‰e tu‰íte, ale tady se

mÛÏete pfiesvûdãit, Ïe ne kaÏd˘ Rus

je „rusák“.

ŘEČENO SUŠE, POHLEDY
Z DUŠE …

(A NĚKDY I NAOPAK)
a to v galerii Salon No 1

Mûsto âerno‰ice a agentura Alotrium
Vás zvou na

1. ROâNÍK SETKÁNÍ SKUPIN HISTORICKÉHO
·ERMU

âerno‰ická Alotria
2. fiíjna 2004 od 13:30 do 21:00

KULTURNÍ DÒM âERNO·ICE - VRÁÎ

uvidíte: v podání:

temn˘ úsvit stfiedovûku SH· Novica

jezdeck˘ rytífisk˘ turnaj SH· Magentis

piráty SH· Burd˘fii

nejen 3 mu‰ket˘ry SH· Alotrium

a krásné dámy SH· Reginleif

ukázku ãinnosti 73. v˘cvikové základny AâR Rakovník usly‰íte:
keltské balady Beth A. Cooper (Australie)

barokní zpûvy Breci di Chorus Angelus

mÛÏete si vyzkou‰et:
stfielbu z lukÛ a ku‰í Ilbur‰tí stfielci

Vstupné: dospûlí: 60, -Kã,

mládeÏ do 15 let polovic,

dûti do v˘‰ky meãe zdarma
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SLUÎBY PRO VÁ· PùKN¯ VZHLED
KOSMETIKA - PEDIKÚRA

ANTICELULITIDNÍ PROGRAM
opût v budovû FITNESSCENTRA

OLYMPIA V‰enory
nedûle - pátek 10 - 20 hod,
tel: 777016457, 257711071

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

realitní a draÏební spoleãnost

nabízí v draÏbû dne 5. 6. 2004

rodinn˘ dÛm 6 + 1 se zahradou

v Zadní Tfiebani ãp. 230

více informací na www infocredit-reality.cz

a tel. 736 673 909 pí. Geisslerová

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

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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(pokraãování ze strany 6)
Myslíte si, Ïe jako bezpartijní mÛÏete ovliv-
nit dûní v Senátu více, neÏ kdybyste byl ãle-
nem politické strany?
Je sice pravda, Ïe sehran˘ t˘m dokáÏe více neÏ

sólov˘ hráã, myslím si ale, Ïe v politice je uplat-

Àování tohoto principu trochu v rozporu s poslá-

ním politiky jako sluÏby. Pfiíslu‰nost ke stranû

mÛÏe vést k nadfiazení ideologie nad zdrav˘m

rozumem. Nestraník se dívá na svût a jeho pro-

blémy s vût‰ím nadhledem a mÛÏe tak spí‰e

zahlédnout fie‰ení, které straníkovi zÛstává skryto

za obzorem jeho partajního programu.

Co mÛÏete nabídnout na‰í politické scénû,
pokud budete zvolen?
Vyjdu z toho, ãím v‰ím jsem v Ïivotû byl a ãím

dodnes jsem. Jako b˘val˘ skaut mohu nabídnout

smysl pro fair-play. Jako b˘val˘ student mohu

nabídnout vytrvalost a touhu objevovat nepozna-

né. Jako b˘val˘ aktivní sportovec mohu nabíd-

nout zku‰enost s pfiekonáváním pfiekáÏek. Jako

pilot mohu nabídnout koncentraci a pevné nervy.

Jako kamarád mohu nabídnout respekt k názorÛm

ostatních a vcítûní se do jejich problémÛ. Jako

lékafi mohu nabídnout správné stanovení diagnó-

zy a nasazení úãinné léãby. Jako manaÏer mohu

nabídnout umûní stanovit cíle a sílu potfiebnou 

k jejich naplnûní. Jako otec dvou dûtí mohu

nabídnout zodpovûdnost za budoucnost. Jako

manÏel mohu nabídnout ochotu nést dÛsledky

sv˘ch rozhodnutí.

Myslím, Ïe tohle v‰echno na‰e politika potfiebuje.

Jako politik, kdybych byl zvolen, bych chtûl pfie-

dev‰ím pfiispût k návratu od politikafiení k politi-

ce.

Dûkuji za rozhovor.

NABÍDKA PRO SENÁT
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Romana Tichého.  Dal‰í role pana

Koloniãného, ãlena správní rady, ve

které jsme obdivovali p. Sa‰u

Skutila a zvlá‰tní pozornost si

zaslouÏí jedna z hlavních postav,

Mary‰ka, Ïena správce, kterou

známe ve filmu v podání  Magdy

Va‰áryové. I tady, Pavla ·védová,
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SPOLEČENSTVÍ JE
TAM, KDE SE

SPOLEČENSTVÍ DĚJE
2. literární matiné – Dialog na cestû

– TvÛrãí dílna porozumûní Bibli

probûhlo v posledních srpnov˘ch

dnech na fievnické fafie. Nav‰tívilo

jej okolo tfií desítek kfiesÈanÛ.

Spontánním mottem setkání se stal

v˘rok filosofa Martina Bubera

„Spoleãenství je tam, kde se spole-

ãenství dûje“. Jak zdÛrazÀuje tento

myslitel, lidství a lidskost se rodí

v prav˘ch setkáních. âlovûk potfie-

buje b˘t potvrzen ãlovûkem.

V rámci sobotního odpoledního pro-

gramu vystoupilo 15 literátÛ se

sv˘mi pfiíspûvky. K jednomu ze

základních témat, kter˘m bylo

„Cesta za BoÏím královstvím“ pfied-

nesl hlavní pfiíspûvek br. faráfi

M. Nytra, na coÏ potom navázal i ve

svém nedûlním kázání. 

K tématu pfiednesli tfii recitátofii

z Literárnû dramatického klubu

i ãást eseje O. Nytrové Rajská zahra-

da BoÏí blízkosti. V podveãer pak

POSTŘIŽINY a my diváci
Jsem si dobfie vûdoma toho, Ïe moje

povídání mÛÏe b˘t no‰ením dfiíví do

lesa, neboÈ pfiedstavení fievnick˘ch

ochotníkÛ POST¤IÎINY bylo tak

zdafiil˘m pfievodem Menzelova

filmu, Ïe od premiéry pfiitahovalo

lidi tak, Ïe Lesní divadlo praskalo ve

‰vech. V‰echny, i ty polorozbofiené

lavice plné obecenstva, lidi si nosili

deky, pol‰táfie, plá‰tûnky, jen aby se

mohli toho pfiedstavení, plného smí-

chu a bájeãn˘ch v˘konÛ zúãastnit.

ZaÏila jsem reprízu, kdy naprosto

neúprosnû lilo jako z konve, a tak se

mil˘ pan reÏisér Míla Fr˘dl  nejdfií-

ve obecenstva zeptal, jestli to tedy

dnes v tom de‰ti  s herci vydrÏí. Lidi

jednohlasnû souhlasili, a tak celé

divadlo sedûlo pod mrakem de‰tní-

kÛ, a bavilo se .

Herci byli tak skvûlí, Ïe propadali

chvílemi i inspiraci improvizace a

rÛzn˘m glosám, které v pÛvodním

textu nebyly a vÏdy pfiinesly smích.

Scéna dozorãí rady v hospodû

u „správného postfiiÏinského leÏá-

ku“, kterou pánové pfiednesli s opra-

vdovou virtuozitou, scéna hasiãÛ,

ktefií pfiijíÏdûli na kaÏdé pfiedstavení

s pravou starou hasiãskou stfiíkaãkou

i trubkou poctivû aÏ z Osova,

s plachtou, kterou roztahovali pod

komínem, a do které pak „cviãnû „

skoãil pan Jifií Petfií‰, ãlen správní

rady, v postavû mistra kominického

a vedoucího skupiny hasiãÛ, kter˘

se do této role úplnû vÏil. Roli dosta-

li i koníci paní âervené, neboÈ

ten první, Borinka, mûl i dvojroli.

Nejprve pfiitáhl na jevi‰tû nechytají-

cí motorku správce pivovaru Míly

Fr˘dla a pak se objevil  ve dvojspfie-

Ïení u stfiíkaãky hasiãÛ. Postavy,

které budily od zaãátku nad‰ení,

byla role p. Dr. Gruntoráda v podání

Karla Krále, nebo str˘c Pepin

která ji pfiedstavovala, dodrÏela

zámûr reÏie b˘t tak pÛvabná, bez-

prostfiední a roztomilá, jako jsme to

obdivovali ve filmu. Ten, kdo to

neví, by se mûl dozvûdût, Ïe dopro-

vodn˘ orchestr tohoto fievnického

muzikálu tvofiili ãlenové Notiãek, a

Tfiehusku, veden˘ Lenkou

Koláfiovou.

Stejnû upoutaly a vynikly i dal‰í role

- pan Souhrada, statkáfi s biãem, ãlen

správní rady v podání p. Zdenka

Vale‰e, Dr. Vilímek, kterého na

koleãkovém kfiesle si v˘bornû

vyhrál p. Fr. Zavadil a do této plejá-

dy musíme zafiadit i v˘born˘ v˘kon

Jifiího Vitou‰e, ne‰ikovného pomoc-

níka v pivovafie, Martina, koãího,

pana Navrátila, a fiezníka pana

Myclíka Jirky Nikod˘ma.

Náv‰tûvníci divadla ocenili i vytrva-

lou obsluhu hospody U JelínkÛ,

jejichÏ stánek v pfiedsálí fungoval

hodiny a hodiny.

Sedûla jsem pfied skupinou praÏ-

sk˘ch hostí, ktefií si na to pfiedstave-

ní extra „vy‰lápli“ s mírn˘mi pochy-

bami, o kter˘ch se pfied zaãátkem

bavili. Jejich obdiv, spontánní

potlesk a provolávání bravo dobfie

ukázalo, Ïe i hosté z mûst, kde je

herecká kultura na vysoké úrovni,

rádi pfiijedou do ¤evnic.

Obdivujeme, my diváci, pana Mílu

Fr˘dla, kter˘ dokázal tento kolos dát

reÏijnû tak skvûle dohromady a pak

je‰tû hrát hlavní roli správce pivova-

ru. Talent, spojen˘ s dfiinou.

Pfiedstavení PostfiiÏiny nemûlo

chybu! Budeme se  tû‰it na dal‰í

pfiedstavení.

Jindra Radechovská

Pavla ·védová, Miloslav Fr˘dl, Karel Král foto V. Skala

byla zahájena vernisáÏ v˘tvarn˘ch

dûl. âtyfii básnífiky a básníci k poctû

zúãastnûn˘ch v˘tvarníkÛ vystoupili

se sv˘mi ver‰i. Na nedûlní prezenta-

ci literární tvorby okolo stolu v klu-

bovnû zpestfiil program student HTF

Phanuel Osweto, kter˘ pfiedvedl

píseÀ ã. 24 AÏ potud nám pomáhal a

pak zazpíval i ve svahilstinû.

Sestra Linda Peichlová zúãastnûné

potû‰ila zprávou o pokraãujících pfií-

pravách na rekonstrukci Vr‰ovické-

ho divadla s vûÏí. JiÏ pfied jeho otev-

fiením by v‰ak ãlenové Literárnû

dramatického klubu u sv. Mikulá‰e

rádi zavítali s pfiipraven˘mi progra-

my do ‰kol a domova dÛchodcÛ na

Praze 10. Toto vystupování byl

pfiedbûÏnû dohodnuto i se zastupitel-

stvem zmiÀované mûstské ãásti.

Dal‰í tvÛrãí lidé, ktefií se budou chtít

pfiipojit, jsou vítáni.

PrÛbûh celého srpnového setkání

okomentoval jeho senior, pûtasedm-

desátilet˘ br. Ing. Jan Gottwald,

kter˘ trefnû poznamenal, Ïe „zde

vzniká pokus vytvofiit skupinu lidí,

která zvládá literární i meditativní

svahy a snaÏí se porozumût Ïivotu

a vífie“.

Pozvánka na 3. literární
matiné Dialog na cestě

Tvůrčí dílna porozumění Bibli

V pofiadí jiÏ 3. literární matiné pro-

bûhne v NO ¤evnice (Nerudova 24)

ve dnech 25. - 26. 9. 2004. Pfiíjezd

v dopoledních hodinách 10 - 12 hod,

spoleãn˘ obûd. Ve 14 hodin Lite-

rární matiné, pak diskuse, procház-

ka, sport. V prÛbûhu odpoledne

a veãera probûhne v klubovnû verni-

sáÏ v˘tvarníkÛ a fotografÛ a v podá-

ní souboru Vr‰ovického divadla

s vûÏí bude uvedena jednoaktovka

A. P. âechova „Medvûd“. Poté zá-

bavn˘ i diskusní veãer u ohnû. 

V nedûli dopoledne bohosluÏba a

potom druhá pfiehlídka literárních

prací. Následuje spoleãn˘ v˘let nebo

procházka a diskusní i zábavn˘

veãer. 

Témata: 1. Svoboda a odpovûdnost

2. Moje oblíbené místo v Bibli

3. KfiesÈanské spoleãenství jako

duchovní domov 4. Plány Vr‰ovic-

kého divadla s vûÏí 5. Vlastní autor-

ská tvorba úãastníkÛ (v‰echny

Ïánry). Kromû literárních pfiíspûvkÛ

je moÏné pfiedstavit kresby, fotogra-

fie, hudební nahrávky. Máte také

pfiíleÏitost Ïivû vystoupit. KaÏd˘

inspirativní nápad je vítán, jsme spo-

leãenství tolerantních lidí, ktefií

vstfiícnû vnímají názory bliÏních. 

Na neformální posezení je moÏno

pfiijet uÏ v pátek 24. 9. od 17 hod., na

oficiální ãást v sobotu mezi 10 - 12

hod. MoÏnost pfiespání, spacáky

vezmûte s sebou. 

Nynûj‰í setkání pofiádají Mgr. Mirek

Nytra a PhDr. Olga Nytrová a jejich

t˘m z NO ¤evnice, NO Staré Mûsto

Praha i z dal‰ích obcí a jejich pfiáte-

lé a pfiíznivci. V pfiípadû zájmu se

hlaste na mobilu:

dr. O. Nytrová 732 367 657, dr. M.
Hlasivcová 723 383 159, nebo na
e-mailu: olga.nytrova@seznam.cz,
marketa.hlasivcova@post.cz

Kněžské a jáhenské svěcení
V sobotu 11. 9. byla  katedrála sv. Víta, Václava a Vojtûcha na PraÏském hradû 

svûdkem události, která se úzce dot˘kala i na‰eho mûsta. Kardinál Miloslav

Vlk udûlil knûÏské svûcení donedávna fievnickému jáhnovi Mikulá‰i

Uliãnému a zároveÀ jáhenské svûcení jeho nástupci pastoraãnímu asistentovi

Peteru Kováãovi. Slavnostní m‰e se úãastnil i fievnick˘ faráfi otec Robert

Hanaãík a nûktefií vûfiící z na‰í farnosti.

Tato slavná událost pokraãovala druh˘ den dopoledne v kvûtinami vkusnû

vyzdobeném fievnickém chrámu sv. Mofiice. Novoknûz otec Mikulá‰ Uliãn˘

zde slouÏil svou primiãní m‰i. âestná místa ve zcela zaplnûném chrámu obsa-

dili jeho rodiãe a blízcí ze slovenského VíÈazu.. Vûfiící pogratulovali také

novû jmenovanému jáhnovi Peterovi Kováãovi. Odpoledne slavnost pokra-

ãovala pfiátelsk˘m posezením na místní fafie.

Mgr. Miroslav Sklenáfi 
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KURZY POŘÁDANÉ V BUDOVĚ MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA ČERNOŠICE,
MOKROPESKÁ 1208 NA VRÁŽI. VŠECHNY ZÁPISY PROBÍHAJÍ V MĚKS

� Aerobik - úterky a ãtvrtky od 20:00. Lektorka Daniela Krobová.

� Karate - zápis a informaãní hodina stfieda 15.9 od 17:00.

� Kurzy Hip - Hop, Disko dance, Elektro boogie, Show dance - zápis a informaãní hodina ãtvrtek 16.9 od 17:00.

Lektorka Tereza Strhanová. Kontakt 605 826 371

�Modeláfii leteãtí od 5.tfiídy a plastikové modeláfiství od 4.tfiídy - zápis a informaãní hodina 15.9 od 16:00. Lektor Lumír Apeltauer.

� Kurzy angliãtiny pro dûti i dospûlé, zaãáteãníky i pokroãilé lektorky Ivany Cikrtové - zápis a informaãní hodina ve ãtvrtek  9. 9. v 19:00.

� Kurz klavíru, flétny, zpûvu lektorky Martiny Höslové - zápis se koná pondûlí 13. 9. od 18:00. 

� Kurz klavíru lektora Pavla Hokra - zápis osobnû 1 a 6. 9. od 13:00 do 16:00 nebo se zájemci mohou pfiihlásit na

tel: 608 745 297 a pavelhokr@centrum.cz

� Nûmãina pro zaãáteãníky a mírnû pokroãilé - informaãní hodina pondûlí 20. 9. v 17,00. Lektorka Alena Poulová.

� Francouz‰tina pro zaãáteãníky a pokroãilé - zápis ve ãtvrtek 9. 9. od 17:00 do 18:00. Lektor J. M. Maudet.

� Ru‰tina pro dûti i dospûlé zaãáteãníky i pokroãilé - zápis a informaãní hodina ve ãtvrtek 9. 9. v 18:00. Lektorka Maja Frantová.

� V˘tvarn˘ krouÏek pro dûti lektorky Renáty Radové - zápis a informaãní hodina v pondûlí 6. 9. v 17,30.

� Pfiípravka Divadelního studia (dramaÈák) - zápis a informaãní hodina úter˘ 21. 9. od 16:00. Lektorka Iveta Du‰ková.

� Zdravotní tûlov˘chova pro Ïeny 1 - lekce v pondûlí 20. 9. v 19,30. Dále kaÏdé pondûlí a stfiedu od 19,30. Lektorka RÛÏena Dobfiická.

Odbor kultury vede dal‰í jednání o moÏnosti organizování dal‰ích kurzÛ. Sledujte prosím v˘vûsky MûKS a internet na http://www.mestocernosice.cz,

jinak jsem vám k dispozici na tel. 251641116 nebo 602 200 817. I vy se mÛÏete stát lektorem, máte-li co nabídnout v oboru, kter˘ ovládáte. Odbor kul-

tury a projekt komunitní ‰kola vám to umoÏní.

S pfiáním úspû‰ného vkroãení do nového ‰kolního roku Pavel BlaÏenín.

kanti z Tfiehusku vytvofiili.

V prÛvodu, kter˘ pro‰el vedle teni-

sového hfii‰tû, kde vyrostla Martina

Navrátilová, ‰ly desítky krojova-

n˘ch baráãníkÛ, dvû májky s ma‰le-

mi, kvûty a dûtmi v krojích a nejvíce

pozornosti budilo ãelo prÛvodu

s vzácn˘mi prapory a ãeskou vlaj-

kou. Odpolední program v sále obo-

hatilo vystoupení Notiãek, kde

zejména malé dûti od tfií let uÏ proje-

vují ukáznûnost a perfektní pfiipra-

venost a sklidily velk˘ aplaus uÏ pfii

svém hitu „JeÏek“. RovnûÏ Hrábû

vÏdy upoutají pozornost a tak sál

burácel, skandoval, tleskal. Po nich

taneãní skupina Klíãku zatanãila

sviÏnû Slezskou besedu a to ve dvou

kolonách. Oãi a u‰i nám pfiecházely.

Snad bychom mûli zdÛraznit, Ïe

vzájemnost tûchto baráãníkÛ i dal-

‰ích pfietrvala aÏ dodnes, neboÈ

kromû 26 zdravic, které pfiinesli

hosté k slavnosti, pokládali na stÛl

rychtáfii i obálky s finanãní v˘pomo-

cí. Pozadu nezÛstali ani hasiãi

z ¤evnic, hasiãi z LetÛ a dûlnická

jednota Havlíãek z ¤evnic, ktefií

doprovodili svou obálku heslem

„kaÏdá legrace nûco stojí“. Co více

si pfiát v obci, kde jako v‰ude pfie-

vládají star‰í tetiãky, které nehledûly

na únavu, pekly, zdobily, pfiipravo-

valy, vítaly, zdravily a nakonec

pochodovaly. I ty nejstar‰í jely na

koneci prÛvodu ve vyzdobené bryã-

ce s koÀmi tetiãky âervené, která

sama v kroji s holubiãkou sedûla na

kozlíku.

Co více si mÛÏeme pfiát?

Snad jenom vût‰í zájem obyvatel

mûsta!!! Jindra Radechovská

Pfiálo nám slunce i toho 29. srpna,

kdy se oslava konala, a tak v‰echno

probíhalo lépe neÏ jsme doufali. UÏ

od devíti ranních hodin se sjíÏdûli

hosté, rychtáfii, sousedé, tetiãky

v krojích i ve svérázu, aby s námi

oslavovali. Pln˘ sál hostÛ nám udû-

lal velkou radost svou pfiítomností

a radostn˘m zaujetím.

Do sálu vpochodovali praporeãníci

obcí, Veleobce v Praze, HasiãÛ

i Havlíãka, a tak za pfiedsednick˘m

stolem se skvûla skuteãnû majestátní

v˘zdoba po celé dopoledne. Kromû

rychtáfie Pe‰ka, kter˘ zasedání fiídil,

mezi dÛleÏité hosty patfiil i pan sta-

rosta Cvanciger a kandidát so senátu

Jifií Oberfalzer spolu se zástupcem

Veleobce p. Jelínkem, ktefií téÏ shro-

máÏdûní pozdravili. Úvodem pro-

gramu vystoupily fievnické Notiãky,

které sv˘m projevem vzbuzují

nad‰ení u v‰ech na‰ich baráãnick˘ch

pfiátel. Pozornost se soustfiedila i na

syndiãku Hanu Sakafiovou, která

v‰echny seznámila s historrií OB

v ¤evnicích, s jejich skromn˘mi

zaãátky i slavn˘mi érami a zakonãi-

JAK JSME SLAVILI V ŘEVNICÍCH 75. JUBILEUM ZALOŽENÍ OBCE BARÁČNÍKŮ

la pfiáním, abychom i jako ãlenové

vyspûlé spoleãnosti Evropské unie si

zachovali ãeské zvyky, kroje, písnû,

obyãeje. Sklidila velk˘ úspûch.

Po obûdû do prÛvodu nastoupil

k Notiãkám i Tfiehusk, vlastnû obû

skupiny ovûnãené vavfiíny z USA.

V pochodu bylo sly‰et bájeãnû znû-

jící instrumenty Tfiehusku, kter˘

u pomníku padl˘ch zahrál v˘teãnû

aÏ k pláãi âechy krásné, a po proje-

vu i hymnu. I v sále pfii odpoledním

programu si hosté pochvalovali

v˘bûr skladeb i náladu, kterou muzi-

Za mûsto, které se podílelo na oslavû finanãním pfiíspûvkem, pozdravil baráãníky a v‰echny hosty pan starosta na námûstí
u pomníku padl˘ch.
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Za velmi sluneãného poledne

v sobotu 4. záfií odstartoval nov˘

hudební projekt Cesty 2004.

Zahájení obstaral fievnick˘ soubor

Notiãky, kter˘ ke svému vystoupení

pfiizval hosty aÏ z jiÏní Itálie, z pro-

vincie Salento. Pfiesnûji - dûtsk˘ tfii-

cetihlav˘ dechov˘ orchestr hudební

‰koly Amici della musica z mûsteã-

ka Aradeo, které je od nás vzdáleno

1800 km. Dûtsk˘ orchestr doprová-

zel uãitelsk˘ sbor ‰koly a rodiãe. Tak

první záfiijovou sobotu a nedûli hos-

til fievnick˘ hotel Grand 59 cizincÛ.

O jejich pfiítomnosti se moc nevûdû-

lo, ale, bohuÏel, ani o vystoupení

dechového orchestru pfied fievnic-

k˘m zámeãkem. Poãetné hudební

tûleso se asi neve‰lo na pódium, pro-

toÏe hrálo na prudkém slunci pod

pódiem. JiÏní Italové to vydrÏeli

i pfies svá solidní tmavomodrá sáãka,

coÏ evokovalo rádoby vtipnou

moderátorskou poznámku o mla-

d˘ch Ïelezniãáfiích. A protoÏe se

nevûdûlo, ani v ãasovém uspofiádání

se s vystoupením nepoãítalo, tak

cel˘ program od zaãátku „jel“ ve

zpoÏdûní. Následující soubor Klíãek

netrpûlivû postával u schÛdkÛ na

pódium a moderátofii nervóznû pobí-

hali okolo s otázkou: „kdy uÏ to pro-

boha skonãí?“ Prostû, trapas! Není

m˘m úkolem zkoumat, proã tomu

tak bylo, kde selhala organizace, ale

napsat pár slov o orchestru, kter˘ je

urãitû v˘jimeãn˘ uÏ jen poãtem dût-

sk˘ch hráãÛ, z nichÏ vût‰ina zaãína-

la zcela amatérsky bez hudebních

základÛ ãi znalosti not. 

Tedy, hudební ‰kola Amici della

musica byla zaloÏena 28. ãervna

2000 na základû projektu „Hudební

vzdûlávání a pfiiblíÏení hudby mla-

d˘m“ v nûkolikatisícovém mûsteãku

Aradeo, které leÏí poblíÏ  hlavního

mûsta provincie - Lecce. Zakladatelé

Enzo Aluisi (fieditel ‰koly) a Luigi

Varallo (dirigent) vzápûtí iniciovali

i vznik dechového orchestru, aby

své Ïáky motivovali k práci. Na

‰kole se vyuãuje hudební nauka, hra

na klarinet, pfiíãnou flétnu, hoboj,

pozoun, kytaru a housle. Dûtsk˘

orchestr má za sebou dvû zahraniãní

turné po Francii a Belgii, ale hlavnû

se úãastní v‰ech slavností a karneva-

lÛ na domácí pÛdû. A jak se dostali

do ¤evnic? V hudební ‰kole Amici

della musica uãí hfie na housle fiev-

nická rodaãka Marika Cvancige-

rová, která iniciovala spolupráci se

souborem Notiãky, jehoÏ ãlenové

byli po dva dny vzorn˘mi hostiteli a

spoleãníky mlad˘ch ItalÛ.

Jifiina Cvancigerová

HORKO JE NEPORAZILO, ALE MALÝ ZÁJEM ASI ANO

foto Helena Rytífiová
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V rámci festivalu Cesty se uskuteã-

nila také ‰achová exhibice, ve které

formou voln˘ch partií s kolemjdou-

cími zájemci hájily barvy

·achového klubu ¤evnice tfii dûti ze

‰achového krouÏku, které v leto‰ním

roce získaly nûjaké v˘znamné umís-

tûní v krajsk˘ch soutûÏích. Mezi

nimi samozfiejmû nemohl chybût

devítilet˘ Ondfiej Franc, krajsk˘ pfie-

borník do deseti let, dal‰ími úãastní-

ky byli desetilet˘ Jindfiich Paukert a

jedenáctilet˘ Patrik Krejãí, oba také

medailisté z krajsk˘ch pfieborÛ.

Hrálo se zhruba dvû hodiny a nepo-

tvrdily se obavy, Ïe se zejména

dospûlí budou zdráhat hrát s dûtmi 

z obavy o svou prestiÏ, zájemcÛ 

z fiad dûtí i dospûl˘ch bylo dost.

Podle volby uchazeãÛ se hrálo buì

rÛzn˘mi tempy na hodiny, nebo bez

hodin. Z toho také pramenily znaãné

rozdíly mezi poãtem partií odehra-

n˘ch jednotliv˘mi hráãi. Nejvíce

partií, devût, stihnul sehrát Jindfiich,

zatímco Patrik a Ondra se rozdûlili 

o zbytek, pravdou ale je, Ïe mezi

jejich soupefii pfievaÏovali pomaleji

hrající dospûlí, potû‰ující ale je, Ïe

v‰ech sedmnáct partií, které se hrály,

dûti z krouÏku vyhrály, i kdyÏ nûkte-

fií, zejména dospûlí zájemci, ‰achy

zjevnû ovládali docela dobfie.

Vydafiená exhibice tak byla nejen

vítanou pfiíleÏitostí k prezentaci

práce ‰achového krouÏku, ale 

i dobr˘m tréninkem pfied zaãátkem

‰achové sezóny.

Jan Paukert

Ve dnech 27. 7. - 1. 8. t. r. se konalo

na fievnick˘ch tenisov˘ch dvorcích

LTC veteránské tenisové utkání

mezi fievnick˘mi tenisty a tenisty

klubu TC Kürten u Kolína nad

R˘nem. K utkání pfiijelo letos 10

nûmeck˘ch hráãÛ a hráãek. Tato

tenisová setkání probíhají od roku

1990.

Ve dnech 26. - 29. srpna t.r. se usku-

teãnilo v Berlínû na dvorcích klubu

SV Berlin-Friedrichstadt 27. vzá-

jemné setkání veteránsk˘ch tenistÛ

¤evnic a Berlína. Tato utkání se

hrají nepfietrÏitû od roku 1978, vÏdy

jeden rok v ¤evnicích a dal‰í rok

v Berlínû.

Na závûr malé pfiipomenutí: v leto‰-

ním roce uplynulo 80 let od vzniku

dne‰ního tenisového areálu LTC

¤evnice v ulici Legií. S v˘jimkou

období II. svûtové války a periody

padesát˘ch let minulého století jsou

antukové tenisové dvorce v ¤ev-

nicích neustále v provozu. Kö

VÝZNAMNÉ JUBILEUM

Dne 7. záfií t. r. oslavil v˘znamné

Ïivotní jubileum – devadesáté páté

narozeniny – nejstar‰í ãlen na‰eho

tenisového klubu pan Václav

Kounovsk˘ (narodil se v roce 1909).

Václav Kounovsk˘ je v posledních

50 letech velkou postavou fievnické-

ho tenisu. Je vzorn˘m pfiíkladem

toho, Ïe tenis se dá hrát i ve vy‰‰ím

vûku. Svou neúnavnou pílí na teni-

sovém dvorci dosáhl nejvût‰ích teni-

sov˘ch úspûchÛ teprve ve druhé

polovinû Ïivota. Ve sv˘ch 66 letech

se stal v roce 1975 v Chrudimi seni-

orsk˘m pfieborníkem âSSR v kate-

gorii muÏÛ nad 65 let. S rekreaãním

hraním tenisu skonãil v 88 letech.

Sv˘m dlouholet˘m zaujetím pro

tenis mÛÏe b˘t Václav Kounovsk˘

pfiíkladem v‰em generacím, zejména

mládeÏi.

Jubilantovi pfiejeme dobré zdraví

i do dal‰ích let.

Za v‰echny ãleny LTC ¤evnice –
MUDr. J. König

TENIS

Václav Kounovsk˘ na tenisu
v ¤evnicích v roce 1978

SOKOL ŘEVNICE
Tûlocviãna fievnického SOKOLA

zahájila v pondûlí 13. záfií poprázd-

ninov˘ provoz. Cviãební sál je novû

vymalován a je s ve‰ker˘m pfiíslu-

‰enstvím pfiipraven slouÏit tûlocviã-

n˘m i sportovním oddílÛm Ïactva

i dospûl˘ch. Rozvrh pro jednotlivé

oddíly je tent˘Ï, jako pfied prázdni-

nami. Jeho pfiehled je vyvû‰en ve

v˘vûsní skfiíÀce na budovû sokolov-

ny. V˘‰e pfiíspûvkÛ ãlensk˘ch 

i oddílov˘ch (pro ãleny Sokola)

nebo v˘‰e plateb za jednotlivé

náv‰tûvy cviãení jsou vyvû‰eny

v hale tûlocviãny. Pro v‰echny vûko-

vé kategorie - nejmlad‰ími s rodiãi

poãínaje, pfies pfied‰koláky, mlad‰í

Ïákynû, aerobik a gymnastiku,

rekreaãnû-zdravotní (pro muÏe

a Ïeny kaÏdého vûku) jsou pfiiprave-

ni cviãitelé. I sportovní oddíly volej-

balu a florbalu jsou otevfieny nov˘m

zájemcÛm - treninkové rozvrhy jsou

rovnûÏ ve v˘vûsní skfiíÀce. Posi-

lovna v 1. patfie na galerii je novû

upravená, rozvrh je vyvû‰en. Je

ov‰em moÏno dohodnout si jin˘ ãas

se správcem sokolovny panem

Oufiedníãkem na tel. 257 721 763,

nebo 603 234 458. Gymbaly a jóga

jako pfied prázdninami na stfiídání 

v nedûli. Îe je tûlesná aktivita

potfiebná je v‰eobecnû známo.

Provozuje-li se kolektivnû a pfii pfií-

jemné rytmické muzice, poskytne 

i rekreaci psychickou. Dûtem a mlá-

deÏi pak nabízí moÏnost vyuÏití své

mladé v˘bu‰nosti zpÛsobem, kter˘

je jim ku prospûchu. Tûlocviãnu je

moÏno pronajmout ve voln˘ch hodi-

nách i skupinám - sál je vybaven 

i pro pfiespání turistick˘ch skupin.

Informace poskytne správce soko-

lovny pan Oufiedníãek.

V̆ bor T. J. SOKOL ¤EVNICE

Devítilet˘ Ondfiej Franc si dokázal poradit 
I se soupefii, ktefií ‰achy ovládali velmi
dobfie.
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NÁŠ PRVNÍ ZÁPAS
¤evnická fotbalová „pfiípravka“ za pomoci ÏákÛ sehrála svÛj první zápas

12. záfií na hfii‰ti v âerno‰icích. Vedli si v˘bornû a divákÛm na v˘sledku roz-

hodnû nezáleÏelo.

ŠACHOVÁ EXHIBICE

foto Helena Rytífiová
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Fotoreportáž z festivalu
CESTY

Táta a syn se skupinou Lety mimo Dûti vyfie‰ily horko po svém Lucka Kukulová

Ondfiej Hejma zpíval
se sdruÏením legend L.L. Jetel

DIVADLO KVELB ZVALO OD RÁNA PO CEL¯CH
¤EVNICÍCH NA FESTIVAL CESTY

Honza Dra‰nar – Orkus

foto Helena Rytífiová
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