


bezpeãnosti chodcÛ na expono-
van˘ch komunikacích zámûr
umístit zpomalovací prahy nebo
vyv˘‰ené pfiechody pro chodce
v ulici PraÏská (námûstí Jifiího
z Podûbrad, u staré po‰ty), âs.
armády (u lékárny, pod hasiãár-
nou), Mní‰ecká a Sádecká.

�
REVOLUâNÍ ULICE BUDE

JEDNOSMùRNÁ

Rada mûsta v zájmu bezpeãnosti
dûtí u základní ‰koly v Revoluãní
ul. rozhodla o jednosmûrném
provozu ve smûru od kfiiÏovatky
s ulicí Mírovou. Tato zmûna
dopravní situace bude platná od
1. záfií. 

�
SPOLUPRÁCE S ARCHITEK-

TEM

Pan Tomá‰ Kramoli‰, ãlen sta-
vební komise, byl povûfien
Radou mûsta k oslovení vhod-
n˘ch architektÛ, s nimiÏ by byly
konzultovány stavební a jiné
úpravy mající vliv na celkovou
architekturu mûsta.
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JEŠTĚ MÁTE
ŠANCI ČERPAT 

Z POVODŇOVÝCH
DOTACÍ!

Ministerstvo pro místní rozvoj
vydalo Dodatek k „Programu
poskytování dotací do povodÀo-
v˘ch fondÛ obcí na opravy byto-
vého fondu po‰kozeného povod-
nûmi v roce 2002“, ve kterém se
mûní termín ãerpání povodÀové
dotace z pÛvodního 30. ãervence
na 31. fiíjen 2004.
Pro ty obãany, ktefií je‰tû moÏnost
povodÀové dotace nevyuÏili to
znamená, Ïe tak mohou uãinit, a
to do 15. fiíjna tohoto roku. Na
MûÚ v ¤evnicích je nutné
v tomto termínu dodat potfiebné
úãetní doklady ke kontrole,
doplnûní a provedení bezhoto-
vostních pfievodÛ finanãních
prostfiedkÛ na úãty ÏadatelÛ, pfií-
padnû dodavatelÛ. Finance, které
nebudou odepsány ve prospûch
ÏadatelÛ nebo dodavatelÛ z úãtu
Mûsta ¤evnice do 31. fiíjna 2004,
budou vráceny Krajskému úfiadu
Stfiedoãeského kraje.
Ruku na srdce. Není to ‰koda?

Elektro‰tika s. r. o. S firmou
Vefiejné osvûtlení Ing. Zdenûk
Potoãka ukonãila Rada mûsta
dosavadní smlouvy.

�
ZÁKLADNÍ ·KOLA

V souãasné dobû se provádí
úprava studie základní ‰koly tak,
aby bylo moÏné zvût‰it pÛdorys-
nou plochu tûlocviãny.

�
ZPOMALOVACÍ PRAHY

Rada mûsta schválila v zájmu

ZE ZASEDÁNÍ
RADY MĚSTA
INTERNETOVÉ P¤IPOJENÍ

MùSTA K PROJEKTU K2

Rada mûsta schválila zámûr pfii-
pojení mûsta k projektu K2.
Tento projekt vychází z potfieb
roz‰ífiení vefiejnû pfiístupného
internetu v regionu Karl‰tejnsko.
Znamená nákup potfiebné tech-
niky a pfiipojení PC na internet
v jednotliv˘ch obcích. Pfiipojení
mÛÏe b˘t uskuteãnûno pfies tele-
fonní linku nebo technologií WI-
FI. Na realizaci tohoto projektu je
moÏné získat dotaci z EU, proto
byl také zámûr pfiizpÛsoben jejím
podmínkám. Îadatelem je
Region Dolní Berounka. Dotace
z EU bude ve v˘‰i 75 - 80 %
z pofiizovacích nákladÛ. Obec
bude zaji‰Èovat servis a provoz
stanice po dobu pûti let. 

�
OBNOVA A ZABEZPEâENÍ

VODNÍCH ZDROJÒ

Rada mûsta na základû doporu-
ãení Komise pro vyhodnocení
nabídek schválila jako dodavate-
le pro Obnovu a zabezpeãení
vodních zdrojÛ firmu Hochtief –
VSB a.s.

�
MATE¤SKÁ ·KOLA

Rada mûsta schválila pfiijetí prv-
ních pûti dûtí ze seznamu
náhradníkÛ do Matefiské ‰koly
v ¤evnicích ve ‰kolním roce
2004/2005. Místa se uvolnila po
odchodu dûtí do Základní ‰koly.

�
V¯BùR PROVOZOVATELE
VE¤EJNÉHO OSVùTLENÍ

Dlouhodobé nedostatky v údrÏ-
bû vefiejného osvûtlení (nenatfie-
né sloupy, neopravené kabelové
rozvody, na nûkter˘ch svítidlech
jsou místo v˘bojek namontovány
Ïárovky) se bude fie‰it formou
pronájmu tohoto zafiízení.
V˘bûrová komise vybrala z nabí-
dek jako nejvhodnûj‰í firmu

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!

Dne 12. srpna sloÏili na Policejní akademii noví adepti zkou‰ku na
stráÏníky Mûstské policie. Taková je tedy Mûstská policie ¤evnice
v plném poãtu.

Kazín 1929

Inzeráty mÛÏete posílat v elek-
tronické formû na mailovou
adresu ruch1@centrum.cz
s poÏadavkem velikosti inzerá-
tu, ãi dodat podklady ke zpra-
cování po telefonické dohodû
s grafikem – 736 620 680.
Vyti‰tûn˘ zpravodaj inzeren-
tÛm zasíláme, uveìte tedy
adresu, na kterou má b˘t doru-
ãen.
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 vyzna-
ãena).
Forma platby (bankovní pfie-
vod, sloÏenka nebo platba
hotovostní) je tfieba dohodnout
s úãtárnou MÚ ¤evnice, tel.
25772 0159  - p. Vlasáková
a p. Babková.
Dûkujeme za Vá‰ zájem.
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Ahoj v‰ichni, ktefií se pfii pro-
cházce na‰ím údolím Berounky
díváte kolem sebe, a narazíte hla-
vou do nûãeho velkého, kamen-
ného, co tam je‰tû pfied mûsícem
nebylo. Ano, byla to socha!
Kamenná, pfiímo mramorová.
Pozor, je jich tam celá fiada! Ty
sochy vznikly vloni v Dobfiicho-
vicích pfii setkání pûti sochafiÛ na
symposiu, které bylo nazváno
Cesta mramoru. Obec Dobfiicho-
vice jim pfiispûla stipendiem na
cestu a náfiadí, továrna Mramor
Dobfiichovice darovala materiál a
oni zde po mûsíci práce zanecha-
li pût soch. Tomu se fiíká sympo-
sium! A proã jsme toto symposi-
um, které by se jednou za dva
roky mohlo opakovat, nazvali
"Cesta mramoru"? To proto, Ïe
tento kámen je tu doma, tedy
lépe fieãeno my jsme ãásteãnû
doma na nûm. Ten kámen se tu
tûÏil a zpracovával a tûÏí a zpra-
covává, chodíme po nûm, dívá-
me se na nûj od kolébky po hfibi-
tov a vlastnû si ani neuvûdomu-
jeme, Ïe nás na té na‰í cestû Ïivo-

tem provází.
A tak Cestou mramoru chtûl bás-
ník fiíci, Ïe tenhle krásn˘ kámen
se dá opracovat, doslova pfietvo-
fiit v sochy, které mohou b˘t
vidûny, mohou o nûãem vypoví-
dat, lesknout se na sluníãku,
mohou b˘t obcházeny a pozoro-
vány, mÛÏe se o nich psát ãi
vyprávût, mohou kreslit sv˘m
stínem na dlaÏbu, mohou se sÏít
s lidmi, ktefií kolem nich chodí,
dokonce se mohou líbit ãi nelíbit,
mohou fiíkat, Ïe tady jsme doma,
tady, kde je kámen, kter˘ se jme-
nuje mramor. A co více, sochy se
budou postupnû osazovat podél
cesty z Dobfiichovic do Karlíka a
pro bezpeãnûj‰í chÛzi v zamy‰le-
ní nad umûleck˘m dílem se bude
kolem nich vinout chodník,
zadláÏdûn˘, jak jinak neÏ mra-
morem. Právû první ãást tohoto
projektu bude slavnostnû otevfie-
na 19. záfií. Jsem moc rád, Ïe
tímto mohu v‰echny pozvat.
Zdraví vás, v‰echny milé ãtenáfie
va‰eho pûkného zpravodaje
Ruch sochafi Petr VáÀa.

CESTA MRAMORU

Tyto závody budou tradiãní
vzpomínkou na proslulého fiev-
nického rybáfie ing. J. Bo‰ka. JiÏ
28. roãník této soutûÏe se koná
v sobotu 11. záfií v prostoru b˘va-
lé plovárny (pfiístup je podcho-
dem pod tratí).
Úãastnit se mohou ãlenové MO
âRS v ¤evnicích, hodnotí se cel-
ková váha ryb uloven˘ch v sou-
ladu s Rybáfisk˘m fiádem.

Prezentace závodníkÛ je v 6,30

hodin, vlastní závod probíhá od

7 do 11 hodin, pfiedání cen vítû-

zÛm asi v 11. 15 hodin.

Doufejme, Ïe poãasí "babího léta"

pfiiláká na tuto tichou podívanou

i ¤evniãany – nerybáfie. Vstupné

se nevybírá, obãerstvení nebude

chybût. A tfieba uvidíte i nûjakou

pofiádnou rybu z Berounky!

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

placená inzerce
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Druh˘ roãník Dixielandu v ¤ev-
nicích byl stejnû krásn˘ a hojnû
nav‰tíven˘ jako loÀsk˘. Lidi
neodradil ani obãasn˘ liják, pfii‰li
vybaveni plá‰tûnkami a de‰tní-
ky, nebo se prostû nechali zmáãet
letním de‰tûm. Na plakátech,
které nás zvaly byl letos symbo-
lem vlak Chattanooga Choo
Choo, kter˘ si to supí pfies fiev-
nickou lávku. V˘borné grafické
zpracování asi kaÏdého na chvíli

DRUHÝ ROČNÍK DIXIELANDU V ŘEVNICÍCH
zmátlo. Vloni jsem na vlastní
oãi vidûla, jak jedna paní u Be-
rounky vyhlíÏela neworleánsk˘
kolesov˘ parník. Tedy v‰echna
ãest agentufie DIRECT MEDIA.
Dramaturg Jifií Turek zvolil toto
téma na poãest Glenna Millera,
kter˘ by se v leto‰ním roce doÏil
100 let a skladbu po celém svûtû
proslavil. Mûl také pfiání, aby
kaÏdá kapela Chattanooga Choo
Choo zahrála.

Dramaturg celé akce Jifií Turek

Zdenûk Rytífi a Václav Neckáfi

Mezi vystoupeními vítal na jevi‰-
ti pan starosta Cvanciger zvané
i náhodné hosty.

Kapela Brass Band Rakovník si
za kmotry svého tfietího alba
vybrala na‰eho pana starostu,
Jirku Turka a Pavla Kuklu. Jejich
nové CD „Doktor Jazz“ se kfitilo
vodou z Berounky.

foto a text Helena Rytífiová
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Marko âermák je jméno, které si
témûfi kaÏd˘ spojí s komiksov˘-
mi pfiíbûhy Rychlé ‰ípy. Také se
narodil krátce po nich. Jen dva
roky po jejich prvním uvefiejnûní
v roce 1938 na poslední stránce
ãasopisu Mlad˘ hlasatel, u jehoÏ
zaloÏení byl Jaroslav Foglar. 
Marko rád kreslil, a tak není
divu, Ïe vystudoval V˘tvarnou
‰kolu a pak obor v˘tvarná
v˘chova na Pedagogické fakultû
Univerzity Karlovy. Dal‰í jeho
láskou je pfiíroda, hudba a malin-
ká dcera RÛÏenka. Je znalcem
trampsk˘ch osad a tvÛrcem krás-
n˘ch písniãek. Patfií k zakladate-
lÛm Greenhorns, známe ho ze
skupiny White Stars ãi Pabûrky.
V˘ãet kniÏních titulÛ, které ilus-
troval, nebo pfiíbûhÛ, které pfie-
kresloval do komiksÛ, je tak
ãetn˘, Ïe lze tûÏko uvûfiit, Ïe mu
zbyl ãas na trampování. Také se
na vernisáÏi podivil tomu, Ïe
jsme pfii‰li. Proã v takovém krás-
ném poãasí radûji nesedíme
u vody nebo v lese. Ale galerie
byla plná a v‰ichni obdivovali
originály jeho komiksÛ, kreslené
pohledové mapy a opravdov˘m
pfiekvapením byly jeho akvarely

blízkého pohofií Brdy a stejnû tak
blízké fieky Berounky, pohled na
dobfiichovick˘ zámek ãi Val‰u-
bovo sklenáfiství. 

MARKO ČERMÁK - ROMANTIK PROŠLÝCH ČASŮ
Pfied zahájením v˘stavy Marko
âermák také vystoupil na jevi‰-
tû, kde probíhalo dixielandové
odpoledne, aby pozdravil ¤ev-

nice a pozval lidi na vernisáÏ.
Fotografie je z jeho setkání
s JeÀ˘kem Pacákem pod pódiem

Helena Rytífiová

¤evnice se tû‰ily na virtuosní PraÏsk˘ hradãansk˘
orchestr. A také na monumentální stylov˘ knír

Josefa KocÛrka (vlevo nahofie)
Golden Swing Nikoly Janeva (vpravo nahofie)

Jifií Oberfalzer a Ing. Petr Mika, fieditel na‰ich
sponzorÛ - akciové spoleãnosti SSÎ
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Domy, chalupy a stavení v ¤ev-
nicích byly v devatenáctém stole-
tí pfieváÏnû dfievûné, jak v té do-
bû na venkovû b˘valo zvykem.
Teprve ve druhé polovinû 19. sto-
letí zaãíná v ¤evnicích v˘stavba
domÛ z kamene a cihel. Dfievûné
chalupy byly ãasto zbourány a
na jejich místû postaveny nové
domy z pevného nehofilavého
materiálu.
Dnes jiÏ na dfievûnou chalupu
v ¤evnicích nenarazíme. Proto
zde chci dvû takové, jejichÏ obraz
se zachoval do dne‰ní doby, pfii-
pomenout.
Na obrázku ã. 1 je dfievûná chalu-
pa se ‰indelovou stfiechou, která
poãátkem 20. století patfiila
Aloisovi a Emilii Bastlov˘m.
Chalupa stála v Sádecké ulici na
zahradû dne‰ního domu ãp. 729.
Byla zbofiena po druhé svûtové
válce.
Obraz ã. 2: na staré fievnické
pohlednici (datum není uvede-
no) je zobrazena pravdûpodobnû
téÏ dfievûná chalupa s do‰kovou
stfiechou, která stála v ulici V Po-
toãinû v místech dne‰ního domu
ãp. 49, na levé stranû Neza-
budického potoka.

Řevnice na starých pohlednicích 10

Vinafiské slavnosti se uskuteãní
28. srpna od 10. 00 hodin na
zámku v Dobfiichovicích.
Program slavností
10. 00 hod. zahájení dobfiicho-
vick˘ch vinafisk˘ch slavností
14. 30 hod. slavnostní vyhlá‰e-
ní vítûzÛ jednotliv˘ch kategorií
17. 00 hod. aukce vzácn˘ch vín,
jejíÏ v˘tûÏek bude vûnován
obãanskému sdruÏení Náruã,
vûnujícímu se postiÏen˘m

dûtem.
Po celou dobu slavností bude
probíhat ochutnávka vín, s˘rÛ
a atmosféru zpfiíjemní profe-
sionální cimbálová muzika.
V sále zámku je instalovaná
v˘stava vûnovaná moderní
malbû a fotografii. 19.00 - 24.00
hod. - pfiíjemn˘ veãer v prosto-
rách nádvofií zámku s pokraãu-
jící ochutnávkou vín pfii posle-
chu rómské skupiny Bengas.

Je moÏné, Ïe fievniãtí obãané
vlastní pohlednice ãi fotografie
podobn˘ch staveb v na‰em
mûstû. Bylo by milé a uÏiteãné
pro fievnickou vefiejnost, kdyby
je poskytli redakci Ruchu k ar-
chivaci a zvefiejnûní. Kö

DOBŘICHOVICKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI

V ãervenci se v Lesním divadle hrálo pfiedstavení Aleny ¤íhové Vãera, dnes
a zítra. Na fotografii je autorka v roli Lady Constance Landyové a Petr ¤íha
jako Sir Harrison Mc Down.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

V¯ZNAMNÁ JUBILEA

89 - BOÎENA ANTLOVÁ,

HELENA PETRÁKOVÁ

87 - PHMR. VÁCLAV  VA·ÁK

86 - KRISTINA URBANOVÁ

85 - MARIE KLIMTOVÁ,

HELENA PETRÁKOVÁ

84 - MILADA GRUBNEROVÁ

81 - HANA KRIEGSMANOVÁ,

HILÎA ·TEINEROVÁ

80 - MARIE K¤IVÁNKOVÁ

79 - VÁCLAV CHARVÁT,

VLADIMÍR K¤IVÁNEK,

HELENA SKLENÁ¤OVÁ

77 - MARIE KALIVODOVÁ,

EVA NùMCOVÁ, ZDE≈KA

NOVOTNÁ

OPUSTILI NÁS

LADISLAV MATOU·EK

MILAN KASL

NARODILY SE

KATE¤INA KOPELENTOVÁ

ALÎBùTA HOLOVSKÁ

fo
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zve na dny otevfien˘ch dvefií, které se konají 1. – 2. 9. 2004 vÏdy od 14.00 do 19.00 hod.
Najdete ji na adrese: Mafiákova 1080 v ¤evnicích

/nyní pod zá‰titou Stfiediska volného ãasu - V‰enory/
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 + stretching
Cena na pololetí 1. 000 Kã

Kontakt: Izáková Jitka, tel. 724 040 504

Barevná dílna

Ambulantní zdravotnické zafiízení – MUDr. Pfiemysl Rákosník ozna-
muje roz‰ífiení ãinnosti v oborech u‰ní – nosní – krãní a interna – dia-
betologie poãínaje dubnem 2004 na adrese ¤evnice, nám. Krále
z Podûbrad ã. 42, 1. patro (nad veterinární ambulancí).

Objûdnat se lze na na‰í recepci osobnû nebo telefonicky
– 25772 0006, akutní pfiípady vy‰etfiujeme pfiednostnû.

Ordinaãní hodiny:
MUDr. Eva Pe‰lová MUDr. Jaroslava Dercová
u‰ní – nosní – krãní interna – diabetologie
Pondûlí 7.30 – 16.00 Pondûlí 7.30 – 16.00
Úter˘ 7.30 – 16.00 Úter˘ 7.30 – 16.00
Stfieda 7.30 – 16.00 Stfieda 7.30 – 13.00
âtvrtek 10.00 – 18.30 âtvrtek 14.00 – 18.30
Pátek 7.30 – 13.30
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ŘEV ŘEVNIC
V sobotu 28. 8. po poledni bude
zahájen desát˘ jubilejní roãník
tohoto festivalu v Lesním diva-
dle. Tentokrát se pofiádající agen-
tufie Ameba (napfi. Rock for
People) podafiilo sestavit pro-
gram nejen atraktivní, ale také
pestr˘ a reprezentativní. Zahájí
trojice skupin Cocotte Minute,
Gang Ala Basta a Southpaw,
následovat budou samorosty
Jimi âert a Jifií Schmitzer. Doãkají
se obdivovatelé skupiny Blue
Effect, po které vystoupí loÀské
zjevení – Gaia Messiah. PfiibliÏnû
od pÛl osmé veãer uÏ bude pro-
gram gradovat – Divokej Bill,
MIG 21, Vypsaná fixa, Lety
mimo a na závûr lehce zklidÀují-
cí  ·vihadlo.
Aby se mohl takto na‰lapan˘
program uskuteãnit, bylo Lesní
divadlo tentokrát v˘jimeãnû pro-
najato do jedné hodiny po pÛlno-
ci s tím, Ïe po 23. hodinû bude
úroveÀ zvuku sníÏena. 
Pofiadatelé pfiedem dûkují fiev-
nickému obãanstvu za toleranci.
Vstupenky za 260,- Kã je moÏno
zakoupit v Mûstském kulturním
stfiedisku. VS

V fievnickém Zámeãku probíhá
za podpory Stfiedoãeského kraje
v˘stava obrazÛ Jifiího Brodiny.
Pfiem˘‰lela jsem, co napsat, aÏ se
mi dostal do ruky BrodinÛv leták
s textem Jifiího Kahouna. Budu
ho s dovolením citovat, protoÏe
tak trefnû bych to nesvedla.
… Obrazy Jifiího Brodiny jsou
z dobrého svûta. Je to svût nûhy,
ticha, pastelov˘ch barev a poho-
dy. V‰echny námûty, sváteãní,
zdánlivû v‰ední i v˘jimeãné jsou
stejnû hezké a poetické. Mají
v sobû humor podobn˘ laskavé-
mu pohlazení a posvátn˘ klid
stromÛ … siln˘ urostl˘ strom
s ko‰atou korunou pfiipomíná
sám malífi. Stojí obûma nohama
pevnû na zemi, rozhlíÏí se po
podbrdském kraji a vesnici
V‰eradicích, kde Ïije. Pokufiuje
doutníky, popíjí víno a maluje
obrazy s du‰í … 

VernisáÏ uvedl sochafi Viktor
Koneãn˘ a muziku zastaly malí-
fiovy dûti. Jifií Brodina ml. zahrál
na klavír a Aniãka Brodinová na
kytaru. Jejich vystoupení mûlo
také du‰i.

foto a text H. Rytífiová

OBRAZY Z DOBRÉHO SVĚTA
PROGRAM LESNÍHO

DIVADLA
10, 11, 12. 9. vÏdy ve 20. 00 hod.

Cyrano z Bergeracu

17, 18, 19. 9. vÏdy v 17. 00 hod.
Prozlobit se do pohádky

GALERIE SALON No1
Od 18. 9. do 18. 10.

¤eãeno su‰e, pohledy z du‰e...
a nûkdy i naopak

Lidka Knorová - v˘stava obra-
zÛ malovan˘ch na hedvábí
a nûkolik fotografií Michala

Knora.

Aniãka Brodinová
Jifií Brodina ml.
Jifií Brodina st.

s JUDr. Milenou Koláfiovou
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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

RODINN¯ DÒM âI STAVEBNÍ PARCELU
v ¤evnicích, Dobfiichovicích a blízkém okolí

hledá mlad˘ pár - pfiímí zájemci.
Pouze od vlastníka – RK nevolejte.

Zaruãujeme ãestné a rychlé jednání. Platba v hotovosti.
Rádi odmûníme i upozornûní vedoucí ke koupi!

Tel. 602 649 643

ÚVùRY 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 byd-
lení u bankovního ústavu
DANA VÁVROVÁ
dana.vavrova@volny.cz, volejte: 723 778 570

Francouz‰tina, angliãtina, nûmãina – zku‰en˘
pedagog.

tel.: 257720877

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

ruch8b  23.8.2004  12:33  Stránka 8



Ruch 8/200410

TJ Sokol Dobfiichovice, oddíl ko‰íkové
provádí kaÏdoroãní

NÁBOR
do dívãích a chlapeck˘ch Ïákovsk˘ch druÏstev.

Hledáme chlapce i dûvãata roã. 1992 – 1996
Nábor se uskuteãní v pondûlí 13. záfií 2004 v hale sokola 

mezi 17,00 a 18,00 hodinou.

Nabízíme Va‰im dûtem pfiíslu‰nost v basketbalovém oddíle, kde se
jim vûnuje 5 vy‰kolen˘ch trenérÛ. V nejmlad‰í kategorii se dûti v‰e-
strannû  pfiipravují na basketbalovou sportovní kariéru.
Od Ïákovsk˘ch kategorií jsou na‰e druÏstva úãastníky pfieboru
Stfiedoãeského kraje. Souãasnû s tím pro dûti organizujeme dal‰í
sportovnû – spoleãenské akce, jezdíme na turnaje, soustfiedûní, Ïije-
me spoleãn˘m Ïivotem sportovních nad‰encÛ.
Oddíl bude letos slavit 10 let od vzniku, máme zastoupení ve v‰ech
vûkov˘ch kategoriích a pÛsobnost po celém Poberounãí.
Ve‰keré dal‰í informace na tel.: Hana Geisslerová 736 673 909 

Partner První basketbalové akademie Sparta Praha

ãas na víkend 4. - 5. záfií 2004 a
pfiijìte povzbuzováním podpofiit
na‰e závodníky. Pfiesn˘ ãasov˘
rozpis se dozvíte z plakátÛ, které
budou na obvykl˘ch místech
vãas vyvû‰eny. -jc-

Závody vodákÛ mají v ¤evnicích
bohatou tradici sahající do 60. let
minulého století. V kvûtnu loÀ-
ského roku místní vodáck˘ klub
Neptun ¤evnice navázal na tuto
tradici a v ¤evnicích se po mno-
haleté odmlce znovu konaly
vodácké závody v kategorii pra-
mic P5. Mnozí z vás si jistû vzpo-
menou na napínavé souboje ve
slalomu u letovského mostu,
paralelní sprinty nad fievnick˘m
jezem a sjezd na trati Karl‰tejn –
Dobfiichovice. Podrobnou repor-
táÏ z této akce pfiinesl i ná‰ zpra-
vodaj ve svém ãervnovém ãísle
2003.
Svaz vodákÛ âeské republiky se
rozhodl pfiidûlit tento závod
místnímu klubu díky úspûchÛm
fievnick˘ch závodníkÛ bûhem let
2002 a 2003. Neptun ¤evnice jiÏ
od roku 2003 pravidelnû obsazu-
je na závodech âeského poháru
v‰ech 5 kategorií, tedy Ïáctvo,
kadetky, kadety, Ïeny i muÏe,
v nûkter˘ch kategoriích startuje
za ¤evnice i více posádek. 
¤evniãtí závodníci pod vedením
Libora Kvasniãky podávali
mimofiádné v˘kony i v âeském
poháru 2004 a v kategoriích

muÏÛ, Ïen a Ïactva v âeském
poháru 2004 zvítûzili. K tomuto
úspûchu pfiidaly Ïeny stfiíbrnou
medaili z Mistrovství republiky
2004, které se konalo na
Plouãnici v âeské Lípû, pfiiãemÏ
vût‰ina ãlenek Ïenské posádky
by je‰tû mohla startovat o kate-
gorii níÏ. 
Nov˘ roãník âeského poháru
2005 zahajuje 4. - 5. záfií 2004 a
celé startovní pole ãítající témûfi
200 závodníkÛ pfiivítají ¤evnice a
Zadní TfiebaÀ. Závodníci budou
od pátku ubytováni na ostrovû
v Zadní Tfiebani. Díky vybagro-
vání koryta Berounky u letovské-
ho mostu bylo nutné hledat pro
slalomovou traÈ nové místo,
které by zaruãilo dostateãnou
atraktivnost závodu. Nakonec
bylo rozhodnuto pfiesunout sla-
lomov˘ závod do odtokového
kanálu elektrárny v Zadní
Tfiebani a díky pochopení majite-
le elektrárny dostali pofiadatelé
z klubu Neptun ¤evnice pfiíslib
vût‰ího prÛtoku vody po dobu
trvání slalomu. Sprinty se poje-
dou na tradiãní osvûdãené trati
nad fievnick˘m jezem. Závod ve
sjezdu se vrací na klasickou his-
torickou traÈ z Berouna na ostrov

ČESKÝ POHÁR 2005 ZAHAJUJE V ŘEVNICÍCH
v Zadní Tfiebani.
V‰echny sportovní pfiíznivce co
nejsrdeãnûji zveme na tuto zají-
mavou podívanou, rezervujte si

získané trofeje

posádky v akci

kolektivní foto klubu po vyhlá‰ení v˘sledku âP04
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·ACHOV¯ TÁBOR
ODOLENOV

UÏ sedm˘ rok pofiádají nerato-
viãtí ‰achisté letní ‰achov˘
tábor. Toho loÀského, kter˘ se
konal v krkono‰ském Stu-
denovû, se poprvé zúãastnily
i dûti ze fievnického ‰achového
krouÏku. Leto‰ní dvout˘denní
tábor, kter˘ právû probíhá
v jihoãeském Odolenovû
(poblíÏ Su‰ice), byl uspofiádán
ve spolupráci se stfiedoãesk˘m
a severoãesk˘m krajsk˘m
‰achov˘m svazem a oproti
minul˘m roãníkÛm tak do‰lo
k v˘raznému nárÛstu úãastní-
kÛ. Tábora se úãastní celkem
128 dûtí, pfiedev‰ím ‰achistÛ ze
stfiedních a severních âech,
které vede pfies tfiicet táboro-
v˘ch vedoucích a ‰achov˘ch
trenérÛ, mezi nimi i dva ‰piã-
koví profesionální trenéfii,
které financuje ‰achov˘ svaz.
Dûti jsou rozdûleny jednak do
osmi táborov˘ch oddílÛ podle
vûku a zájmÛ a jednak do ‰esti
‰achov˘ch druÏstev, ve kter˘ch
zase rozhodující roli hraje
‰achová v˘konnost. Základním
kritériem pro rozdûlení do
‰achov˘ch druÏstev byl jedno-
denní rozdûlovací turnaj, kter˘
se hrál hned první den tábora.
Vûkové i v˘konnostní rozpûtí
dûtí je znaãné, od pûti do ‰est-
nácti let vûku a od úpln˘ch
‰achov˘ch zaãáteãníkÛ po
hráãe na úrovni první v˘kon-
nostní tfiídy. Dopolednímu pro-
gramu vládnou ‰achy, hrají se
tfii velké turnaje a po nich
následuje v˘uka v jednotliv˘ch
skupinách. Odpoledne probí-
hají rÛzné hry, soutûÏe a v˘lety,
veãerní program je vÏdy dob-
rovoln˘ a nabídka je opravdu
pestrá: ‰achové pfiedná‰ky, hra
Go, turnaje v pi‰kvorkách, tur-
naje Magic, ping-pong, disko-
téky, pro nejmen‰í pohádky na
videu atd.
Tábora se úãastní osm dûtí ze
¤evnic. Jan ·vach a Ondfiej
Franc se probojovali do ‰acho-
vé skupiny B a hrají také pres-
tiÏní hlavní turnaj, Jindfiich
Paukert a Patrik Krejãí se zafia-
dili do skupiny C a hrají druh˘
turnaj, ve kterém se ov‰em drÏí
na ãeln˘ch místech. Stejn˘ tur-
naj hraje také Jan Paukert ml.
Zb˘vající tfii úãastníci Martin
Derco, Michal Mach a Tomá‰
·Èastn˘ byli zafiazeni do druÏ-

stva E. Jako vedoucí se tábora
úãastní také Jan Paukert st.

Úloha
¤e‰ení z minulého ãísla
Bíl˘: Ka8, De6, Je8, a7, b7
âern˘: Kf8, e7 bíl˘ dá druh˘m
tahem mat. Pfies skvûlé umístû-
ní bílé dámy nevychází nic
jiného, neÏ promûnit b-pû‰ce za
jezdce. âern˘ nemá jin˘ tah,
neÏ vzít králem na e8 a dostane
mat dámou z g8. ¤e‰ení je tedy
1. b8J Kxe8 2 Df8 #.

Dne‰ní úloha bude opravdu
lehká, protoÏe je léto a není
radno si pfiíli‰ namáhat mozek.
âern˘ na tahu dá mat prvním
tahem a má dokonce hned dvû
moÏnosti, jak to udûlat.

Bíl˘: Ke4, Ve1, Ve3, e5  âern˘:
Kb4, VD8, Jd5

Ve dnech 27. – 29. 7. t. r. byly na
dvorcích LTC ¤evnice uspofiádá-
ny tyto dvû akce:
1. Krajsk˘ turnaj dorostenek, kte-
rého se zúãastnilo 13 dívek. Ve
finále dvouhry zvítûzila Tereza
Mlynáfiová, LTC Bfieznice, která
porazila Václavu Kozohorskou
z LTC Dobfií‰ 6/4,6/3. Ve finále
ãtyfihry zvítûzily Anna Krejãí-
ková, LTC ¤evnice, a Anna
Urbanová, SK Kladno, které
porazily Kozohorskou a Mly-
náfiovou 3/6, 6/3, 6/3. ·lo o tur-
naj kategorie 3.
2. Krajsk˘ turnaj star‰ího Ïactva
a/ soutûÏ star‰ích ÏákÛ mûla
hodnotu kategorie 4 a zúãastnilo
se jí 20 hráãÛ. Ve finále dvouhry
zvítûzil Ondfiej Luke‰, SK Oáza
Praha, nad Jakubem Pivcem, TK
Mariánské Láznû, pomûrem setÛ

6/4,6/2. Ve finále chlapecké ãtyfi-
hry zvítûzili hráãi Dan Pokorn˘,
LTC âeská poji‰Èovna Praha,
a Jifií Li‰ka, T· Hostivafi.
b/ soutûÏ star‰ích ÏákyÀ mûla
hodnotu kategorie 3 a zúãastnilo
se jí 22 dívek. Ve finále dvouhry
porazila Klára Kopfiivová Lízu
Fakanovou 6/1, 6/2 (obû ze
Slávie V· PlzeÀ). Obû jmenovaná
dûvãata zvítûzila ve ãtyfihfie nad
Nikolou Pe‰kovou ze Sparty
Praha a Evou Smotlachovou z SK
Mûlník 6/3, 6/3.
Turnaje spolehlivû fiídil Michal
Mottl z pofiádajícího klubu.

Ve dnech 24. – 25.7. t. r. byl
v Lánech uspofiádán veteránsk˘
tenisov˘ turnaj muÏÛ. Ve vûkové
kategorii 70 – 74 let zvítûzil hráã
LTC ¤evnice Sláva BroÏek, kter˘
ve finále porazil J. Dvofiáka
z Prahy 7/5, 3/6, 7/5.

Kö

ŠACHY TENIS

V nedûli 15. srpna 2004 bylo za
pfiítomnosti starosty mûsta a
témûfi stovky úãastníkÛ slavnost-
nû otevfieno nové hfii‰tû na beach
volejbal na letním „sokolském
cviãi‰ti“.
K vybudování nového hfii‰tû pfii-
spûli dárci vût‰ími i men‰ími
penûÏními ãástkami a 68 dobro-
volníkÛ z fiad sokolské jednoty
sv˘mi fyzick˘mi silami.
Nové hfii‰tû zasvûtili dvûma
ukázkov˘mi zápasy ligoví hráãi
beach volejbalu. Hfii‰tû si samo-
zfiejmû vyzkou‰elo i nûkolik
hráãÛ a hráãek místního volejba-

ŘEVNICKÝ SOKOL MÁ NOVÉ HŘIŠTĚ

lového oddílu.
Poãasí slavnosti pfiálo a krásné
prostfiedí areálu i jeho okolí zná-
sobilo pûkné proÏití letního
nedûlního odpoledne.
Celému volejbalovému oddílu
fievnické sokolské Jednoty dûku-
jeme za krásn˘ v˘sledek jejich
iniciativy, za vzorné celoroãní
udrÏování areálu a pfiejeme jim
mnoho zdaru. Zvlá‰tû pfii v˘cho-
vû sv˘ch dnes je‰tû mlad˘ch
a mladiãk˘ch následovníkÛ.
Za v˘bor Tûlocviãné jednoty
Sokol ¤evnice

Marie Kfiivánková
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Je to zhruba sedm let, co se
nechal Antonín Charouz sly‰et,
Ïe má v plánu dostat ãeského
jezdce do formule 1. Smáli se mu.
V‰ichni víme, Ïe tohoto cíle
dosáhl. Tomá‰ Enge do kokpitu
formule 1 skuteãnû usedl. Letos
v ãervenci pfiedvedl v Magny
Cours excelentní v˘kon a doká-
zal se probojovat na druhé místo
v cíli. Pro t˘m ma-con Dark Dog
Charouz to bylo první umístûní
na stupních vítûzÛ. Ale vraÈme se
o pár let zpátky. Antonín
Charouz nechtûl jen dostat ãeské
jezdce mezi svûtovou elitu, ale
chtûl jim zajistit dobr˘ t˘m. Tak
vzniknul t˘m Euro 3000 a objel
deset evropsk˘ch závodÛ ef tfiicí-
tek. Jedním z nejnadanûj‰ích
pilotÛ jeho t˘mu byl bezesporu
Marek Novotn˘. Narodil se
v motoristické rodinû. Jeho dûda
i str˘c byli továrními jezdci Jawy,
táta Oldfiich Novotn˘ úspû‰nû
jezdil závody do vrchu, ale po
zranûní pátefie pfie‰el do aut.
Marek zaãal v pûti letech na

m i n i k á r á c h ,
pfie‰el na moto-
káry a v pat-
nácti letech do
formule Ford.
Formule Ford
je pro adepty
F1 tím nejlep-
‰ím startem. Ve
d v a a d v a c e t i
letech startoval
na okruzích
v Nûmecku ve
tfiídû BMW
junior a záro-
veÀ testoval
vozy formule
3000. V roce
2002 byl pûti-
násobn˘m mis-
trem âeské re-
publiky.
Vavfiínové vûn-
ce a poháry
z desítek vítûz-
ství dnes krá‰lí
obû prodejny
a u t o m o b i l Û

Nissan v ¤evnicích a v Praze.
Otec a syn - Oldfiich a Marek
Novotn˘ jsou majitelé firmy
Auto-Novo team, jsou skuteãn˘
t˘m, jak v prodeji aut znaãky
Nissan, tak na autodromech
v âeské republice i v zahraniãí.
Dnes jiÏ mají svÛj vlastní t˘m -
Racing Novo team, za kter˘
Marek jezdí. Dal‰í t˘m, za kte-
r˘m je vidût nejen talent, ale také
systematická práce na fyzické
kondici, zvládnutí cizích jazykÛ,
umûní komunikace na tiskov˘ch
konferencích a taktiky pfii jedná-
ních se sponzory. A v neposlední
fiadû odvaha. ¤ídit pfii rychlosti
nad 300 kilometrÛ v hodinû …
Není divu, Ïe piloti F1 patfií
k nejvût‰ím idolÛm Ïen.

Helena Rytífiová
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VE STOPÁCH ENGEHO

Zpûvák Petr Rezek je kamarád
Oldy a Marka Novotn˘ch. Je
vlastnû pfiíznivec celého
Racing Novo teamu. âasto
s nimi jezdí na závody a ve
stanu jim dlouhé hodiny hraje
a zpívá. Také stfiídá Nissany,
jen trochu pomalej‰í.
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