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Vážení obcané,

je cas prázdrrin a dovolených, kterých si,
predpokládám, všichni užíváte v klidu
a pohode.

Naše mesto však žije docela cilým ruchem.

Dovolte mi zmínit se o nekterých akcích.

V galern No 1 paní Bartákové probíhá až do
3. srpna výstava nedávno zesnulého význam-

ného dobrichovického fotografa pana Karla
Neuberta. Výstava je tematicky zamerena na

region Dolní Berounka a jeho nejbližší okolí.

Soucástí výstavy se stala rovnež prezentace

modelu, projektu a návrhu obnovy parku
Havlíckovy sady. K predloženým návrhum

uvítáme co nejširší diskusi a pro Vaše nápady,
pripomínky a doporucení je pripraven sešit,

ve kterém mužete zaznamenat své podnety.

Zde bych chtel uprímne podekovat paní

Bartákové za umožnení této výstavy v prosto-
rách galerie.

Na tuto akci plynule naváže pripravovaná
výstava k 750letému výrocí Revnic. Uskutecní

se v Zámecku a potrvá celý mesíc. Všechny
naše spolky a organizace budou mít možhost

prezentace své cinnosti. Výstava potrvá celý

srpen a snahou mesta bude, aby v této dobe
byl již k dostání pripravovaný Almanach. Pri

zmínce o almanachu mi dovolte pripome-
nout, že lví poch1 na dokoncení této práce,

tedy na sebrání všech príspevku, poté jejich
úprave a doplnení, má vedle hlavního redak-

tora dr. Janku pan MUDr. Jindrich K6nig. Bez

jeho aktivní, usilovné a namáhavé práce by
publikace nebyla dokoncena.

Jiste jste si všimli, že kulturních akcí
v letošním roce, zejména v letních mesících,

probíhá v našem meste hodne. Lesní divadlo

žije kulturním ruchem a zde bych chtel pode-
kovat našim ochotm1<um za prekrásné nastu-

qování Jiráskovy Lucerny (v historii tohoto

spolku již deváté). .
16. srpna Vás zvu na odpoledne s nejlepší-

mi ceskými dixielandovými kapelami, které
probehne v prostorách u Zámecku. Držme si
palce, aby vyšlo pocasí. Tuto akci se podarilo
usporádat díky sponzorským príspevkum.
Generálním sponzorem se stala revnická
firma Stavby silnic a železnic, za což jí patrí
velký dík. Samozrejme probíhá mnoho dal-
ších kulturních akcí, které podporují význam
výrocí našeho mesta a o nichž jste informová-
ni prostrednictvím místního tisku, plakátu

pokracování na str. 3

PRVNí REVNICKÝ ALMANACH
K 750. výrocí mesta Revnic bude za pod-

pory a se svolením Mestského úradu vydán
Almanach dokumentující historii našeho
mesta. Na podrobnosti jsem se zeptala clena
letopisecké komise, pana MUDr. Jindricha
K6niga.
Jak vznikl nápad sestavit Almanach?

Nápad sestavit Almanach vznikl asi pred
dvema lety. Tehdy jsme si uvedomili, že první
písemná zmínka o existenci Revnic byla
zaznamenána již v roce 1253 a v roce 2003 to
bude 750 let. Domnívali jsme se, že by se tako-
vé výrocí melo zdokumentovat.
A jak Vy sám jste se dostal k této práci?

Protože jsem clen letopisecké komise pri
Mestském úradu v Revnicích. Naše komise
má celkem osm clenu.

Kdo se dále podílí na práci na Almanachu?
Na práci se poch1íspousta lidí. Myslím si,

že hlavní težište je na letopisecké komisi, jejíž
predsedou je pan VladiInir Houška. Ten se
prípravou Almanachu zabýval nejvíce. Jeho
zástupcem je pak pan Jirí Sklenár, dále jsem
tam já, inženýr Josef Beneš starší, magistr
Pavel Beneš, paní Dáša Renertová, paní
Krejcoková a paní ucitelka Rohlícková.
Jak bude Almanach vypadat?

Je témer jisté, že na titulni stránce bude
emblém 750 let Revnic, znak mesta a název.
Almanach o rozmeru A5 bude mít tuhé nebo

polotuhé desky. Pocítá se se 180- 200 strana-
mi, z toho text bude tvorit približne 150 stran.'
Zbytek budou obrázky. Otázkou ceny zustá-
vá, jestli bude barevný celý, nebo pouze jeho
fotografická príloha.
Co všechno bude obsahovat Almanach?

Na úvod chceme uvést cestné obcany

mesta Revnic, kterých je osm. Prvním cest-
ným obcanem se stal v roce 1867 Karel
Stehlík, rytír z Cenkova a okresní hejtman.
Dalšími byli spisovatel Ignát Herrmann, dok-
tor Josef Bohuslav, Karel Miindel a Jirí Veselý.
Cestné obcanství bylo udeleno také preziden-
tum Tomáši Garigue Masarykovi a doktoru
Edvardu Benešovi. Zatím posledne jmenova-
ným cestným obcanem je Martina
Navrátilová, která dostala cestné obcanství
v roce 1994.

Dále plánujeme rozdelení na následující
cásti: Úvodní slovo pana starosty, Revnice
naše mesto (strucné dejiny, významné osob-
nosti, historie železnice, vodovodu a elektrifi-

kace, povodne na Berounce, revnické závody
- Oblastní podnik služeb a Stavby silnic a
železnic), Spolky a spolkový život (barácníci,
Hav1ícek, zahrádkári, myslivci, Okrašlovací
spolek, rybári, dobrovolní hasici, vcelari),

Školy ve meste (základní, materská, základní,
umelecká škola, za první republiky ukrajin-
ské gymnázium). Další cástí je Umení, spole-
censký a kulturní život (Mestské kulturní
stredisko, Mestská knihovna Ignáta
Herrmanna, divadelní ochotníci, Klícek,

Noticky, Barevná dílna), Telesná výchova
a sport (Sokol, Delnická telocvicná jednota,
volejbal, házená, kopaná, pozemní hokej,
tenis, šachy a lyžování), Péce o zdraví
(Cervený kríž, pecovatelská služba, záchran-
ná služba Transhospital).

Almanach bude obsahovat i nekteré zají- .
mavosti. Napríklad seznam živností a profesí
do roku 1945 a místní názvy v Revnicích. Tyto
príspevky vypracoval Ing. Josef Beneš st.
V publikaci budou zmíneni i obcané Revnic

cinní v 1. svetové válce, 2. svetové válce
a 3. odboji.
Kde a kdy bude Almanach oficiálne predsta-
ven verejnosti?

Snažíme se, aby to bylo v srpnu, protože
16. srpna uplyne 750 let od doby, kdy král
Václav IV. na svém loveckém zámecku ve

Dvore Králové pripsal obec Revnice tzv.
patronátním právem rádu Krížovníku s cer-
venou hvezdou.
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foto H. Rytírová

V jakém nákladu vyjde?
Bude to asi kolem tisíce kusu.

Kde si ho budeme moci zakoupit?
Ve vetšine revnických prodejen

Mestském úrade.
a na
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ZMENA ÚREDNíCH HODIN PRO VEREJ-
NOST S PLATNOSTí OD 1. ZÁRí 2003LÁVKA PRES BEROUNKU V REVNICíCH

Spojnice mezi dvema cástmi Revnic se

v letošním roce dockala generální opravy, ale
soucasne s tím i cílem dohadu, co se to vlast-

ne deje a co to bude stát. Abychom predešli
spekulacím typu "vždyt to natírají jen štet-
kou", nebo "vyhozené peníze", prinášíme
tento podrobnejší prehled o provádených
operacích.

Duvodem opravy spodní stavby byl její
neutešený stav; který se povážlive zhoršil vli-
vem srpnové povodne r. 2002. Mesto na opra-
vu požádalo o dotaci z Evropských fondu
PHARE a tu po odborné prohlídce a na zákla-
de zpracované projektové dokumentace sku-
tecne dostalo. Celkové náklady na opravu
budou cinit cca 5 mil. Kc, z toho nevratná

dotace EU ciní 86% a vlastní prostredky mesta
14% ceny. Na zhotovitele rekonstrukce bylo
vypsáno výberové rízení, jehož prubeh sledo-
vali pracovníci Centra pro regionální rozvoj
CR, kterí jsou prodlouženou rukou Evrop-
ských fondu. Vítezem souteže se stala firma

HOCHTIEF VSB a.s. Praha, pro kterou prová-
dí sanacní práce na konstrukci lávky hlavní
subdodavatel firma SAMAN SERVIS spol.
s.r.o.

Nosné konstrukce, pilíre a opery se opra-
vují velice dukladne tak, jak jsou popsány
v dokumentaci objednané u firmy PONTEX
Praha s.r.o. Projektant Ing. Kiml se pravidelne
zúcastnuje kontrolních dnu a operativne
doplnuje jednotlivé predpisy opravy dle
aktuálne zjišteného stavu konstrukcí. Ve své
podstate se technologický postup opravy
skládá z techto položek:
A. Hloubková sanace: vybourání narušeného
betonu, zarezání hran, ocištení armatur, ošet-
rení armatur, vyplnení správkovou maltou
B. Ošetrení trhlin: celoplošná sterka
C. Ochranný náter: penetrace, sjednocující
náter krycí,sjednocujícínáter konecný(bílý-

nosná konstrukce, šedý - opery a pilíre)
Krome techto prací na vlastní konstrukci

lávky budou provedeny ješte tyto úpravy:
1. oprava operných zdí na obou brezích lávky
2. oprava komunikací v prostoru nájezdu na
obou brezích
3. rekonstrukce mostního zábradlí na lávce

4. úprava chodnícku kolem drážního telesa

od závor k Nezabudickému potoku 5. nový
povrch komunikace na lávce.

Nosné konstrukce se opravují ze zaveše-
ného lešení, které se postupne premistovalo
v jednotlivých mostních polích. Provoz na
lávce je tak jen minimálne omezován. Každá
práce v jednotlivých úsecích je prebírána
a kontrolována generálním dodavatelem
a záverecná technickým dozorem mesta.

Všechny práce mají být dokonceny do
30.8.2003. Soucasný stav rozpracovanosti
ukazuje, že termín bude splnen. Lávka pres
Berounku tak bude technicky zabezpecena
pro službu v dalších letech. Životnost železo-
betonových mostu se uvádí na minimálne
100 let a po provedení soucasné opravy není
duvod, proc by naše lávka nemohla minimál-
ne tak dlouho fungovat.

Ing. Miroslav Vyleta

Stavební úpravy v Materské škole Revnice

Hospodárský odbor vyzval stavební
firmu Pazourek k provedení stavebních
úprav v Materské škole Revnice. Práce budou

zahájeny 14. cervence a ukonceny 18. srpna.
Prostor stavenište bude vyklizen do 22. srpna
letošního roku. Dochází ke zmene v umístení

reditelny, která se z vlhkého sklepního pro-
storu, kam byla puvodne situována, premístí
do prístavku na jižní strane budovy s vcho-
dem ze zahrady. Zároven se touto zmenou
reší i potreba samostatného vchodu do redi-
telny; bez nutnosti pruchodu prostorami urce-
nými detem.

RedakcezpravodajeRUCH se omlouváza chybný
podpis pod clánkem "Dojde k útlumu predškolm1w
školství v Revnicích ", který jsme otiskli v 6. císle.
Autorkou není paní Švarcová, ale paní Ludmila
Klabacková.

Mestský úrad, Stavební
správa mesta:
Pondelí 7.30- 12.00
Streda 7.30 - 12.00
Podatelna a pokladna:
Pondelí 7.30- 12.00
Úterý 7.30- 12.00
Streda 7.30- 12.00
Ctvrtek 7.30- 12.00
Pátek 7.30- 12.00
Mestský les:
Pondelí 13.00- 15.00
Streda 13.00- 15.00

úrad a Technická

13.00 - 18.00
13.00 - 18.00

13.00 - 18.00

13.00 - 15.00

13.00 - 18.00

13.00 - 15.00

13.00 - 14.00

.:.

Územní plán mesta
Na základe diskusního dne s architekty,
poverila Rada mesta pana Kramoliše k zahá-
jení prípravných jednání s Ing. arch.
Pleskotem a dalšími architekty o vypracování
nového územního plánu mesta Revnice. Pan
Kramoliš bude také jednat s Ing. arch.
Lukešem o podmínkách k zpracování doku-
mentu, ve kterém by byly zarazeny architek-
tonicky zajímavé stavby ve meste.

.:.

Protipovodnová zábrana

Hospodárský odbor predložil návrh na proti-
povodnovou zábranu, která by zabranovala
prutoku vody podjezdem pod tratí CD na
objíždce. Návrh bude ješte doplnen statickým
výpoctem. Cisticka odpadních vod bude pri
rekonstrukci opatrena protipovodnovým uzá-
verem, umožnujícím její uzavrení v prípade
záplavy.

.:.

Hrobka architekta Sochora

Paní Radechovská zaslala na MeÚ dopis, ve
kterém jmenuje zásluhy arch. Sochora o archi-
tekturu v Revnicích, a poukazuje na jím navr-
ženou hrobku na místním hroitove, která je
v soucasné dobe znacne poškozená. Mesto
zvažuje odkoupení památníku a následnou
renovaci této ozdoby hroitova.

fl..p,

~;
t\

.:.

Chodník v ulici Cs. armády
7. cervence 2003 byla podepsána smlouva na
zhotovení chodníku v ulici Cs. armády.
Zhotovitelem chodníku je firma VYKAS s.r.o.
V termínu do 7. 8. 2003 bude v celé délce

chodm'ku položen silnicní obrubru'k, aby se
mohl položit asfaltový koberec na ulici. Do
konce srpna potom budou dohotoveny
konecné povrchy vlastního chodru'ku.

Mestská knihovna Ignáta Herrmanna

oznamuje, že bude u duvodu dovolené uza-
vrena do 1.8.2003.

Následne bude otevrena vždy:
Po: 8,30-12 13-15
Út: 13-18
St: 8,30-12 13-15
Ct: 13-18
Telefon: 25772 0923

DOBRICHOVICKÉ MŽENí v SRPNU 2003

Nedele 17. srpna v 19. hod.
Kostel sv. Martina a Prokopa v Karlíku
varhanní koncert k výrocí 750 let obce

v podání prof. Jaroslava Šarouna
a mezzosopranistky Oldrišky Musilové

M. Hrdlicková
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pokr. ze str. 1

a propagacních brožur.
Rád bych se zmínil i o tom, že v letních

mesících se nezastavila ani investicní cinnost.

Jiste jste si všimli opravy povrchu objíždky,
kterou se podarilo financovat z prostredku
urcených na odstranování popovodnových
škod. Do finále se blíží rekonstrukce revnické

lávky, hrazená z 80% z programu PHARE,
která má prodloužit její životnost na dalších
50 let. Pro zajímavost, postavena byla v roce
1942. Probíhá stavba splaškové kanalizace
v okolí Sochorovy ulice, po jejímž dokoncení
bude celá východní cást mesta až po
Mníšeckou ulici hotova. Rovnež byla zaháje-
na celková rekonstrukce cistírny odpadních
vod. Jejídokoncení se predpokládá v prosinci
tohoto roku. Bude zvýšena její kapacita a
ucinnost. Probíhá také úprava Nezabudické-

ho potoka, na kterém byly v jeho horní cásti
obnoveny zcela znicené zpomalovací stupne,
a postupne má být opraveno dláždení potoka
až k vyústení do Berounky. Soucástí letních

investic má být i krajským úradem prislíbená
rekonstrukce komunikace II/U5 /Csl. armá-

dy /, a to od revnické lékárny až ke hr"bitovu.
V predstihu proto mesto provádí opravu
chodníku, který je v jejím soubehu.

Zmínil jsem se o nejnárocnejších akcích.

Domnívám se, že z tohoto výctu vyplývá
nárocnost koordinace, spolupráce a dohledu
pri jejich realizaci. Pokud máte nejaké pripo-
mínky, obracejte se prímo na pracovníky
mestského úradu. Neprenášejte je zprostred-
kovane pres své známé, usnadníte tím práci
našim zamestnancum a sami sobe cas.

Behem prvniho prázdninového víkendu do-

šlo prechodne k nedostatku vody v horních
cástech mesta, zejména v oblasti Sochorovy
ul. a Selce. Podle sdelení provozovatele vodo-
jem nestacil být doplnován z pramenište,
proto rada vydala narízení k docasnému ome-
zení užívání vody z vodovodmno rádu.
Žádám Vás všechny o jeho dodržování, pro-
tože jak sami jiste víte, situace s deštovými
srážkami je v letošní roce prozatím kritická a
hladina spodních vod v prameništi je trvale
pokleslá. Zlepšení situace muže prinést až
výstavba nového vodojemu a získání dalšího-
zdroje pitné vody. S tímto zámerem jsme
podali žádost na Ministerstvo zemedelství
CR. Okamžité rešení bohužel není, ale verím,
že letní mesíce prožijeme bez vetších obtíží.

Preji Vám krásné prožití zbývajících dnu
dovolené a prázdnin.

Miroslav Cvanciger

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA

CYKLOBUS
Další možnost dopravy s jízdním kolem do
oblasti Brd.

V sobotu 21. 6. 2003 zahájil provoz cyklobus
Pražské integrova).1é dopravy. Linka je v pro-
vozu v soboty, nedele a svátky do 28. 9. 2003 a
její provoz je zajišten upraveným autobusem
pro prepravu 25 jízdních kol pripevnených
v úchytech (konstrukce vozidla je úspešne
používána již šestou sezonu v Jablonci nad
Nisou).

Linka cyklobusu navazuje v Dobrichovicích
na vlaky trati CD c. 171 (Praha - Beroun) a
jejím hlavním cílem je zlepšit prístupnost
výše položených cyklisticky atraktivních
oblastí Brd verejnou dopravou.
Na lince cyklobusu platí tarif PID, za prepra-
vu jízdního kola se platí 12 Kc. Jízdní kolo ve
vlacích CD je nutné odbavit dle tarifu CD
(v navazujících vlacích vetšinou jako spoluza-
vazadlo za 20 Kc). Pro dopravu osob doporu-
cujeme využít tarif PID.
Kam je možné vyrazit od zastávek cyklobu-
su? Cernolice - Ritka - Mníšek pod Brdy,
námestí - Mníšek pod Brdy; Kaple - Kytín.
Jak zpátky do Prahy? Možností je spousta!
a) opet cyklobusem a vlakem trati CD c. 171
b) jedním z mnoha krásných sjezdu do údolí
Berounky, pak vlakem trati CD c. 171, nebo po
cyklotrase c. 3 až do Prahy
c) pres Jílovište po cervené turistické znacce
na Bane a Zbraslav

Využijte možnosti volby trasy bez nutnosti
návratu do stejného místa!

.----------------------------------------------------------------------------------------.
I I

! VYDÁVÁNiOBCANSKÝCHPRUKAZUA CESTOVNíCHPASU" !: PROSTREDNICTVíM MATRIKY-MESTSKÝ ÚRAD REVNICE :
I I

! K žádosti o obcanský prukaz je nutné priložit: !: starý obcanský prukaz, lx foto, v.prípade ztráty nebo odcizení OP rodný list, ev. oddací list :
! První obcanský prukaz -patnáctiletí: !
: (oprvní obcanskýprukazje možnoporádatnejdríve60dnípred15. rokem) :
: lx foto, rodný list dítete, oddací list rodicu, platný cestovní pas nebo Osvedcení o státním obcan- ::~~. :
I I

: Osvedcení o státním obcanství vydává Krajský úrad Stredoceského kraje, pracovište MÚ :
! Cemošice, Praha 2, Podskalská 19' - nutno predložit: !
: rodný list dítete, oddací list rodicu nebo rodné listy rodicu, platný obcanský prukaz zákonného:
: zástupce :
I v I

: Pokud žádáte o Osvedcení o státním obcanství CR pred dovršením 15 let dítete, muže tuto žádost podat:

! sám zákonný zástupce. V den dovršení 15 let dítete je nutné, aby u podání žádosti byl zákonný zástupce i !: díti :: Žádost O cestovní pas :
I I

: Za díte do 15 let podává žádost jeden z rodicu. Predloží tyto doklady: :
! lx foto, rodný list dítete, oddací list rodicu nebo rodné listy rodicu, event. neplatný cestovní pas!
t (pokuddítejiž umípsát,podeplsese nažádost) :
! Správní poplatek ciní 50,- Kc, platnost cestovm1wpasu je 5 let !: Mladistvý do 18 let predloží: :
: lx foto, fotokopii svého OP a OP rodice, rodný list, nutná prítomnost jednoho z rodicu, který :
! podepíše souhlas se žádostí !: Správní poplatek ciní 200,- Kc, platnost cestovmno pasuje 10 let :
L ~
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CESTA JAK ŽíT BEZ DROG
Revnické oddelení CESTA se stalo od

1. cervence detašovaným pracovištem
Diagnostického ústavu v Dobrichovicích. Je
to zarízení pro deti do 18 let, kterým byla
narízena ústavní výchova nebo podáno pred-
bežné opatrení a jejichž diagnóza zní: díte,
které má problémy s užíváním návykových
látek.

V Revnicích existuje toto zarízení již šest
let a z hlediska odborné verejnosti má velmi
dobrou povest, je obecne prijímtmo jako
dobrá, kvalitní soucást celé síte. {':ároven se
stalo soucástí obce, aniž by vzbuzovalo neprí-
jemnou atmosféru, Kolikrát jdeme okolo té
tiché, krásné haciendy a povzdechneme si:
"Ješte, že se nás to netýká." Ale to jen strkáme
hlavu do písku. Drogy jsou globálním problé-
mem a statistika neúprosná. V posledních
letech se 40% teenageru v naší republice
dostalo alespon jednou do kontaktu s nejakou
nelegální drogou. Pocet závislých na heroinu
a pervitinu se odhaduje na 35 - 40 tisíc.
Vážne se nás to netýká? Zazvonila jsem
u tiché haciendy, kde jsem mela domluvený
rozhovor s MUDr. Ivanem Platzem, vedou-
cím oddelení CESTA

Dozvedela jsem se, že mimo "své" zarízení,
se staráte také o primární prevenci v revnic-
ké Základní škole.

Dospívající deti vedí o drogách možná víc
než rodice. A nejprirozenejším prostredím
primární prevence je samozrejme rodina.
Proto jsem, vedle besed se žáky a ucitelským
sborem, zacal navštevovat rodicovské schuz-

ky. Považuji to za velmi duležitý krok.
Chtel bych se školou navázat spolupráci trva-
lejšího charakteru. Z naší strany je možná
pomoc pri výchove víceproblémových skupi-
nek z vyšších rocníku, ale to chce dlouhodo-
bejší prubežnou práci a samozrejme zájem ze
strany školy.
Udelám v rozhovoru velký skok a budu se

vás ptát, co se deje, když se prevence nepo-
vede. Když prijdou deti až k vám. Zatím se
jednalo o prijetí k dobrovolnému pobytu.
Neverím, že by to bylo tak jednoduché.

Dobrovolné lécení je naivním práním
verejnosti, i odborné verejnosti. Pokud se
jedná o generaci 16 - 171etých detí, ti dobre
vedí, co jejich maminka, tatínek, ucitel, dok-
tor, nebo sociální pracovIU'k chtejí slyšet A
všechno pro ne jsou jen slova, slova, slova...
Takže vetšinou jsou k nám privedeni rodici.
Ocení to hezké revnické prostredí?

foto Hanka 2000

Ano, prostredí je duležité, protože první
myšlenka je, "že by se to tu dalo vydržet".
Pobyt není pro každého nepríjemný, vždyt
jsou to vetšinou normální kluci a holky, kterí
se snaží pochopit dospívání.
Jen jim neco vstoupilo do života?

Do života jim vstoupilo neco, co být nemu-
selo, co je samotné prekvapilo. A tady nastává
pro nás duležitý moment, kterému ríkám
neodsuzující styl terapie. Protože clovek
nemuže odsuzovat druhého v této situaci,

s tímto velkým problémem jen proto, že, treba
i epizodne, neco "bere". Nevidím v tom hlav-
ní rys jejich osobnosti nebo charakteru...
prece ten kluk nebo holka je necí syn, dcera,
brácha, sestra, je to nekdo, kdo má nekoho
rád a pravdepodobne má nekdo rád jeho.

(Jsou tu, bohužel, i tací, kterí takovou výsadu
nemají.) A ty deti umí spoustu vecí, jsou chyt-
ré, jsou nadané, mají ambice,. to jsou ty hod-
noty, na které se clovek musí dívat a ne na to,
že je to nejaký feták, závislý clovek, narkoman
. .. já ta slova nemám rád. Já jim v prvnÍ rade
chci dát .šanci.

Jsou to pro vás pacienti?
. Neberem je tu jako pacienty, ostatne jsme
školské zarízení. Já v nich nemocné lidi nechci
videt, já to nemám rád. Uráží me to jako clo-
veka, když se o nekom ríká, že je závislý. Já
nechci, aby byli závislí, já to nedovolím.
Prevažující klientela jsou uživatelé s problé-
my (to je název, který má svou hodnotu a svuj
obsah), proto se musí zvažovat velmi presne,
jaké primární duvody dostaly díte do krizové
situace. Vetšinou je to balík problému - škola,
rodina, policie, peníze, vztahy, nemoc... tyto
problémy se musí postupne odstranovat
a zacnou se hledat cesty, jak z toho ven. Krok
za krokem ubývá duvodu, proc brát drogy. A
pak záleží na okolním prostredí, aby pochopi-
lo, že nezáleží jen na tom decku.
Predpokládám, že nejduležitejší je rodina...

Rodinný kontext, to je proces cesty ke
zmene. Díte nekam patrí, nekam se musí vrá-
tit. Ze svého pohledu se vetšinou vrací tam,
kde mu neverí, kde se bojí, neví, jak tam bude
úspešný. Pokud je rodina schopná a ochotná
s námi komunikovat, je skoro vyhráno.
... a škola?

Všechny deti prodelaly problémy se školou.
Nelze "brát" a chodit do školy; bud jedno
nebo druhé. Zkoušet oboje nejde, oba procesy
jsou energeticky nárocné. My se snažíme
navázat nitky na bývalé, ztracené možnosti
vzdelávání. Doporucujeme zmeny škol
(nevhodný typ školy se mnohdy stal zdrojem
problému), nebo doucování podle individuál-
ního plánu. .
Jaký je jejich celodenní program?

Jejich pobyt je relativne krátký, 59 dní.
Funguje tu celý systém vnitrních programu,
ve kterých jsou deti rozdeleny do terapeutic-
kých skupin. Jinak se ucí, pracují, sportují, je
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CO NOVÉHO U DRÁTENíKU V cervenci probehla devítidenní letní drá-
tenická škola, vedená Mgr. Petrem Musilem.
Úcastníci meli príležitost se naucit vytváret
jemné drátené ornamenty na vejcích, drátem
opletené šperky z kamenu, vyzkoušeli si oplé-
tání obycejných hrnku i pravých starobylých
krajácu a sádemáku tak, že nikdo nepozná
starou práci od nové.

Vrcholem jejich práce bylo zhótovení drá-
tem zdobených talíru podle sto let starých
preCUoh. Na kurzy pana Musila se sjíždejí
zájemci z velké dálky. Krome lidí z ruzných
cástí republiky to byla letos i zdravotní sestra
Lizelle Lorentz z Jižní Afriky. Další kurz, ten-
tokrát pulrocriÍ, bude zahájen 20. zárí.

"Záver léta dráteníci oslaví prvním divo-
kým srazem dráteIU'ku v Bukovanech", sdelil
pan Musil. Zájemci o toto remeslo mohou od
srpna do zárí shlédnout drátenickou výstavu,
kterou porádá okresní muzeum v Rakovníku.

MN

Barevn tJi(na

CESTA MRAMORU

13. cervence 2003 probehlo v Dobrichovickém
zámku slavnostní zahájení socharského sym-
pozia "CESTA MRAMORU". Myšlenka uspo-
rádat socharské sympozium vznikla zhruba
pred rokem a jejím autorem je karlický sochar
Petr Vána. 16. srpna se bude konat slavnostní
predstavení již dokoncených soch, které pro-
behne pravdepodobne na Križovnickém
námestí, prípadne na nádvorí zámku. Sochy;
které zde vzniknou, zustanou v majetku obce
Dobrichovice a budou umísteny podél cesty
spojující obec Dobrichovice s obcí Karlík.

Michael Pánek

Pozvánka
Galerie Salon No 1 v Revnicích Vás srdecne

zve na výstavu del akademického sochare
Petra Váni, která bude probíhat

od 9. srpna do 3. zárí 2003.



Ruch 6/2003 5

podporována tvurcí cinnost, hlavne fotogra-
fování a kreslení. To má velký terapeutický
význam - neco umún!

Duležitá je také rekonstrukce zdravotního
stavu. Pricházejí sem decka totálne" vybraná"
po stránce výkonnostní. Z detství znají spíš
záteže psychické, nebyly konfrontovány se
záteží fyzickou. Neznají své hranice.
Pripravujeme jim zátežové programy - behá-
ní, lezení na skály; jízdu na koni, sjíždení rek
... to je dobrá zpetná vazba, nahradí to zážit-
ky; získané pomocí drogy a také poznají, že se
mohou na sebe spolehnout.
Behem pobytu je navštevují rodice.

Dovolujete také styk s kamarády?
Kamarády sem nepouštíme, ale to nebývá

problém. Mezi klukama a holkama, kterí
"berou" nejsou moc kamarádské vztahy.
Mužou bez sebe žít, oni spolu "berou", nevy-
hledávají se.

V soucasné dobe probíhá ve meste Tábor
výstava fotografií z dílny oddelení CESTA,
kterou si deti samy vytvorily a nazvaly
"Cesta z hlubin fetákovy duše". Tuto expozi-
ci za cas uvidíme i v Revnicích.

Fotografování v rámci terapie vede paní
Eliška Jílková, která nám také poskytla roz-
hovor.

Vy mluvíte o detech v oddelení jako o klien-
tech. Proc?

Ríkám klienti hlavne když pracuji sama se

sebou, ve vztahu k nim. Snažím se být co nej-
víc profesionální, abych je nepoškodila.
Abych vzala v úvahu co nejvíce hledisek
v jejich vývoji a umožnila jim poznání, hledá-
ní a nasmerování na cestu, po které by se
mohli ubírat.

Co je ta cesta?
Je to možnost, jak žít bez drog. Ne jen pre-

žívat, ale užívat si bez drog, hledat prožitky
jinde než v drogách.
Vy jim ukazujete možnost h[U!cÍho prožit-
ku.

Ano. A nejjednodušší klienti jsou pro me ti,
kterí se najdou ve fotografování. To je moje
parketa, v tom dokážu nejvíc. Vetšina klientu
má velmi dobré videní, všímají si vecí, které
dríve nevideli, jsou otevreni hledání nezvy-
klých pohledu, experimentu i zkoušení ruz-
ných technik zpracování. A potrebují ocenení
a úspech!
Vybírají si námety sami?

Ano. Nekterí potrebují nutne kontakt s clo-
vekem, to symbolizuje vztahy; nechtejí být
opuštení. Ti introvertnejší naopak chtejí být
sami. Bojí se, jsou samotári, volí námety bez
lidí.

Pokracují nekterí klienti ve fotografování
i po odchodu ze zarízení?

Pokracují i cestou profesionální, anebo for-
mou konícku.

Zajímá me váš názor na marihuanu.
Marihuana je rostlina bohu, má své histo-

rické místo a prírodní národy ji umí využívat
rozumným zpusobem. Ale my nejsme prírod-
ní národ a máme tendenci všechno zneužívat.

Zvlášte pro dospívající jsou lákavé zmenené
stavy vedomí, které si získají jednoduchým
zpusobem. Nemusí pritom vynakládat svou
vlastní energii, zvenku si dodají euforii, roz-
chechtanost. Pro starší vekovou kategorii to
není nebezpecné, ale pri dozrávání osobnosti

v tom vidím velké riziko po stránce psychické
i fyzické. Muže dojít k poškození tohoto
vývoje a také to vedlo, v mnoha prípadech,
k hospitalizaci na patologii v Bohnicích.

V období, kdy se má dospívající orientovat
v tom, kam patrí, co po nem okolí chce a co od
sebe chce sám... všechno vidí cernobíle,

bývalé autority už neexistují a tak je jedno-
dušší utopit se v tech srandickách ... je to
oddalování prevzetí zodpovednosti za svou

dospelost- moratoriumna dospelost- odda-
lování, oddalování, oddalování ... úspech,
uznání a vlastní integraci by meli hledat za
strízliva. Jsem na marihuanu naštvaná.

A vubec, co je to strašného ve vývoji spo-
lecnosti, že tolik detí není schopno "vyrobit"
si zážitky ze své vlastní, vnitrní cinnosti! Proc
jdou po té jednodušší ceste, po ceste konzu-

mu? Pro me by bylo nejvetším úspechem,
myslím v mé profesi, kdybych nemela žádné
klienty. Kdyby proste prestali existovat.

Helena RyUrová

KAREL NEUBERT
- narodil se 2. brezna 1926 v Praze
- asi. v roce 1935 zacíná fotografovat
- 1940 - 45 soukromá studia u historika
umeni prof. Vojtecha Volavky
- 1945 maturuje na reálném gymnáziu
v Praze
- 1945 - 48 vyucil se reprodukcnim foto-
grafem v Grafických umeleckých závo-
dech V. Neubert a synové
- 1948 zapisuje se na obory umeni a este-
tiky na filozofické fakulte Univerzity
Karlovy v Praze
- 1951 rodinný podnik zestátnen, nucené
ukonceni studia
- 1953 porizuje pro vydavatelství Orbis
prvni barevné pohlednice
- 1957 prijat do Svazu ceských yÝtvar-
ných umelcu

- 1958 bronzová medaile za fotografie na
svetové výstave EXPO '58 v Brusselu
- 50. a 60. léta vyucuje barevnou foto-
grafii doma i v zahranicí (napr. Korea)
- 1962 - 77 autorské knihy o umeleckých
sbírkách a stavebnich památkách Ruska
- vychází v Praze, Londýne, Moskve,
Mexiku a New Yorku
- 1978 vydává knihu Umeni na dvore
Karla IV. - vychází v Praze, Hanau,
Londýne a Paríži
- od roku 1978 putovni výstava autor-
ských zvetšenin Karla IV. pro UNESCO ve
více než dvaceti francouzských a lucem-
burských mestech
- 1956 - 2003 více než sto samostatných
fotografických publikací, rada tematic-
kých výstavnich souboru a samostatných
výstav
- 28. února 2003 zemrel v Praze

FOTOGRAFIEKARLANEUBERTA

Od 6. cervence do 3. srpna probíhá v galerii
Salon N°l putovní výstava fotografií Karla
Neuberta.

Tato expozice byla predvedena pred mesícem
v Dobrichovicích a po svém ukoncení
v Revnicích bude putovat do Let. Výstava je
tematicky zamerena na region Dolní Berounka
a jeho nejbližší okolí a vypovídá o umelcove
celoživotním zájmu o krajinu.
Zahájení výstavy 5. cervence bylo doprováze-
no zvukem saxofonu pana Pinty, který je již
nekolik let naším milým obcanem a jehož tóny
slýcháme pri procházce po Karlove moste.
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foto M. Nemecková
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ROZMíSTOVACíRíZENí NA ZŠ REVNICE

V letošním školním roce ukoncí ZŠ Rev-

nice 15 žáku, kterí absolvují 9.trídu. Po prijí-
macích zkouškách a pohovorech se podarilo
proti predcházejícím letum obrátit pomer
absolventu, kterí volí studijní ci nestudijní II
obory ~ na obory s maturitou bylo prijato
10žáku, což ciní 66,67% a na nestudijní obory
odchází 5 žáku, což je 33,33%. V lonském roce
tomu bylo naopak - 40 % absolventu odešlo
na studijní obory a 60 % na nestudijní. Dále
byli také velmi úspešní žáci nižších tríd, kterí
se rozhodli pro studium na víceletých gymná-
ziích. Z pátých tríd byli prijaty i žáci z peti
uchazecu, ze 7. tríd byli prijati také 3 žáci
z peti uchazecu.

DVE PRVNí TRíDY NA ZŠ REVNICE

Podle výsledku zápisu do prvních tríd
budou v príštím školním roce otevreny v ZŠ
Revnice dve nové první trídy - bylo zapsáno

celkem 35 žáku, a tím byla splnena podmínka
daná vyhláškou pro otevrení dvou prvních
tríd. V této souvislosti je zajímavé, že pocet
žáku ZŠ Revnice od školního roku 1999/2000

neustále stoupá - po skoncení školního roku
1998/1999 ubylo ve škole 45 žáku odchodem
do škol v okolí a škola mela v té dobe 243

žáky. V roce 2000/2001 byl pocet žáku již zvý-
šen na 266, v roce 2001/2002 docházeli do

školy 272 žáci a v letošním školním roce má
škola 287 Žáku. Po zápisu do prvních tríd pro
školní rok 2003/2004 poatáme s 313 žák~
Otázkou zustává, zda se podarí udržet stáva-

jící první (budoucí druhé) trídy rozdelené.
Pocet žáku totiž nedosahuje predepsaného
poctu (tj. 17 na trídu). Vedení školy podporu-
je iniciativu rodicu, kterí chtejí zachovat roz-
delené trídy a reditel školy požádal RM a MZ

o refundaci mzdy jedné vyucující. Snad zastu-
pitelé úpravu rozpoctu, která by umožnila
refundovat mzdu vyucující, schválí.

Výrocní ceny zš Revnice pro školní rok 2002/2003

t

1. Nejlepší žák 1. trídy: Vojtech Kramoliš 1.A,
Barbora Švédová 1. B
2. Cena za cestné uznání v oblastní recitacní
souteži: Daniel Kloboucek 3. A, Jakub Velfl2.
3. Cena za 1. - 3. místo ve výtvarné souteži:
Ondrej KincI1. B, Šimon Petele 2., Jan Pešta
3.A
4. Cena za vzorné chování a výborné školní
výsledky: VácIav Hlavácek 3. A
5. Cena za reprezentaci školy na verejnosti:
Markéta Benešová 4. A, Jan Kavalírek 4. A
6. Cena za mimorádné znalosti ve vlastivede:
Jan Liška 4.
7. Cena za 1. místo v okresním kole Pytha-
goriády a 2. místo v matematické souteži
Benjamín: Miloš Hlavácek 7. A
8. Cena za 3. místo v okresním kole

Pythagoriády: Michal Becka 6. A
9. Cena za 2. místo v okresním kole matema-

tické olympiády: Anna Laiblová 5. A
10. Cena za nejlepší výsledky v nemeckém

jazyku: Radka Jahelková 8. A
11. Cena za nejlepší výsledky v dejepisu
a reprezentaci školy v anglickém jazyku a
sportovních akcích: Lucie Zdráhalová 8. B
12. Cena za nejlepší výsledky v prírodopisu:
Michal Becka 6. A
13. Cena za nejlepší výsledky v pracovním

~ vyucování: Štepán Junek 7. A
14. Cena za 2. místo v oblastním kole souteže

hlídek mladých zdravotníku: Zlata Hrubá
7. B, Dita Kakešová 7. A, Miloš Hlavácek 7. A,
Zdenek Baláž 7. A, J. Lacmanová 8. A
15. Cena za 3. místo v okresním kole doprav-
ní souteže - mladší žáci: Michaela Macour-
ková 6. A, Lucie Tomková 6. B, Filip Ružicka
6. A, Tadeáš Waldmann 6. B
16. Cena za 3. místo v okresním kole doprav-
ní souteže - starší žáci: Lucie Zdráhalová 8.,B,
Klára Macourková 8. B, Tomáš Bartunek 8. B,
Vít Lojda 8. B
17. Céna za reprezentaci školy na sportovních
akcích: Hana Vašáková 9., Vít Starý 9.
18. Cena za reprezentaci školy ve florbale -
3. místo v rámci CR západ: Jan Škarda 6. A
19. Cena za 2. místo v okrskovém a okresním
kole McDonald's Cupu: Michal Veselý 4. B,
Lukáš Pitauer .

20. Cena za 1.místo v okresním preboru volej-
balu: Zdenek Baláž 7. A

21. Cena za reprezentaci školy v šachovém
turnaji: Jindrich Paukert 3. B
22. Nejlepší absolvent: Štepán Zrostlík 9.

Ocekávaná výstava z archivu a depozitáru
spolku zacne 1. 8. v 18.00 hodin v sále
Zámecku. Zástupci jednotlivých vystavo-
vatelu vybírají exponáty, generálním úkli-
dem se pripra:vuje sál a shánejí se dobro-
volníci (pravdepodobnejší budou možná
dobrovolnice) na dozor. Mohou se hlásit
v Mestském kulturním stredisku.
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foto j. Šplíchalová
I.Tamchyna v roli vodníka

LUCERNA ZÁRILA
Letošní inscenace revnického Divadelního souboru pod pevným a promyšleným režijním vede-

ním Petra Ríhy se zdarila. Nedošlo na žádné upocené rádobymoderní experimenty. Užili jsme si
Jiráskovu klasiku, které zustala verná i zabydlená scénapana Vladimíra Krivánka, který sice v pru-
behu zkoušení ventiloval své pochyby, ale nakonec se zhostil úkolu zkušene a spolehlive. Jeho mlýn-
ské kolo bylo dokonalé, mlýn starobylý, lesní zámecek romantický, lípa mohutná, proste všechno jak
má být. Po oba víkendy byla inscenace hojne navštívena, takže mnozí mohou potvrdit, že umelecký
dojem byl znacný, nic ho nerušilo a atmosféra lesního amfiteátru jako vždycky vše dobré umocno-
vala. Výkony hereckých hvezd souboru byly vyrovnané, knežna Ruženy Šmejkalové noblesní, mly-
nár Romana Tichého zásadový a hrdý, mladý vodru1< Jirího Vitouše zábavný, vodník Ivan lva
Tamchyny zádumcivý, ucitelský mládenec Miloslava Frýdla i se svými kolegy Zimou (Vladimír
Procházka), Sejtkem (Alexandr Skutil) a Kláskem (Miloslav Šmejkal) dojemný, Hanicka Pavly
Švédové milující a statecná, babicka Marie Krivánkové moudrá, Klásková Aleny Ríhové výrecná a
láskyplne panovacná. Dvojice zámeckých poskoku - dvoran Václava Navrátila' a vrchní Karla Krále
predvedla výstupy hodné renomovaných komických dvojic. 1 všichni ostatní v menších rolích (vcet-
ne všech lesních panen tancících v choreografii Dagmar Renertové) podali obdivuhodné výkony.
Proste všechny složky pracovaly ku prospechu príbehu, což se mnohokrát nedá ríci ani o inscenacích
renomovaných kamenných divadel. Publikum dekovalo dlouhým aplausem a cestou lesem domu,
za teskných zvuku trubky ucitelského mládence, jiste ocenilo všechny ty, kterí tento zážitek umož-
nili. Prejeme Lucerne úspech také v Dobrichovicích pod starou 28 metru vysokou svatojánskou lípou
a Divadelnímu souboru hodne sil a radosti do budoucna.

Almanach: vydaný k 80. výrocí ochotnického divadla v Revnicích si mohou zájemci zakoupit na
dalších predstaveních v Lesním divadle 21. - 24. 8., kdy je na programu "lonská" Nestroyova Teta
z~~ ~
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Martina Navrátilová (narozená 10. 10.

1956), nejslavnejší tenistka všech dob a nejvý-
znamnejší osobnost revnické soucasnosti, se
opet uvedla - díky tenisu - do povedomí
všech tenistu, tenisových príznivcu, sportov-
cu a obcanu Revnic svým dvacátým wimble-
donským titulem. V nedeli dne 6. cervence
t. r. získala spolu s indickým tenistou
Leandrem Paesem vítezství ve smíšené ctyr-
hre na neoficiálním tenisovém mistrovství

sveta v londýnském Wimbledonu. Toto vítez-
ství zpusobilo obrovské zvýšení zájmu o její
osobu, které se projevilo uverejnením záplavy
clánku a referátu o ní ve všech médiích.

S ohledem na to, že Martina Navrátilová je
revnickou rodackou a navíc v Revnicích

s tenisem zacínala, pokládáme za svou prí-
jemnou povinnost její výkony také krátce
komentovat.

V našem revnickém casopise Ruch jsme
uverejnili podrobný clánek o tenisových
úspeších Martiny již v roce 2001 (Ruch c. 11,
str. 4, - Kapitoly z historie revnického tenisu -
IX). Tehdy jsme napsali, že Martina se závod-
ním tenisem skoncila v roce 1994 ve svých 38
letech, což bylo v té dobe skutecností. Martina
se ale po krátké prestávce do vrcholového
tenisu vrátila. Dnes opet patrí mezi nejúspeš-
nejší hrácky sveta ve ctyrhrách i ve veku 46
let. V letošním roce hraje dámskou ctyrhru
s osmnáctiletou Ruskou Kuznecovovou a ve

smíšené ctyrhre s 30letým Indem Paesem.
Práve s Paesem získala Martina letos dvacátý
wimbledonský titul v mixu. Tato skutecnost
odstartovala m. j. vlnu zájmu a úvah o mož-
nostech tenistu hrát vrcholové turnaje i ve
vyšším veku. Zatímco mezi muži nacházíme
ve vrcholovém tenisu hráce s mimorádnou

výkonností i ve vyšším veku (napr. francouz-
ský tenisový "mušketýr" Jean Borotra, nar.
1898, hrál v Davisove poháru ctyrhru za
Francii proti CSR ješte v roce 1947 a jeho kra-
jan Henri Cochet, nar. 1901, byl v roce 1945 na
1. míste francouzského tenisového žebrícku),

mezi ženami je Martina v tomto ohledu osob-
ností výjimecnou.

Martina Navrátilová vyrovnala letošním
vítezstvím ve smíšené ctyrhre ve
Wimbledonu rekord dvaceti výher na tomto
turnaji, který dosud držela Americanka Billie
J. Kingová (rozená Moffitová). Ovšem ziskem
devíti titulu ve wimbledonské dvouhre je
Martina na prvním míste nejen mezi ženami,
ale i mezi muži.

Martino, všichni revnictí tenisté a príznivci
tenisu Ti gratulují!

TJENI'
V sobotu dne 21. cervna tr. byl na dvor-

cích LTC Revnice sehrán osmý rocník
"Memoriálu Josefa Semanského", veteránské-
ho turnaje mužu nad 45 let ve ctyrhre. Turnaje
se zúcastnilo celkem 40 hrácu ve dvou veko-
vých kategoriích.

V kategorii do celkového veku dvojice 115
let zvítezili Jirí Hudec a Miloš Táborský z LTC
Radotín, kterí ve finále porazili J. Miil1era a
VI. Kubenku 7/6, 6/0. Ve vyšší vekové kate-
gorii, kde soucet let dvojice byl vyšší než 115
let, zvítezili hráci Josef Fantyš a Karel Ružicka

z LTC Kazín, kterí porazili ve finále J. Štepána
a Fr. Vulkána z Mokropes s výsledkem 6/2,
5/7,6/1. -

Turnaj je zarazen do Poberounského okru-
hu veteránských turnaju a má svou tradicne
dobrou úroven i atmosféru.

Ko

Pridejte se k nám!

V Ruchu jsme behem lonského roku uve-
rejnovali výsledky Florbalového dubu Sokola
Revnice. Abychom se dozvedeli o tomto zají-
mavém sportu více, položili jsme pomocí e-
mailu nekolik otázek prezidentu klubu panu
Františku Svobodovi. K naší velké radosti

odpovedel ješte téhož dne, takže mužeme
predstavit ctenárum FbC Sokol Revnice.
Red.: Seznamte nás, prosím, s historií Vašeho
klubu!

ES.: Náš klub byl založen 28.5.2001 rozqele-
ním FbC Raptors na jmenovaný Raptors a náš
FbC Sokol Revnice. Od té doby v Revnicích
pusobí dva florbalové kluby. V soucasné dobe
máme 12 stálých clenu, jsme úcastníky
3. pražské ligy; ve které jsme v lonském pre-
miérovém roce dosáhli na 4. místo a letos, po
vyrovnaném boji, kdy jsme se po celou sezo-
nu drželi na postupovém 2. míste, jsme nako-
nec skoncili až na pro nás neuspokojivém
6.míste. Ligové zápasy hrajeme v Praze, pro-
tože v okolí, bohužel, není žádná vyhovující
hala. Treba dá Buh nebo mesto a nejaká se
postaví. Trénujeme v revnické sokolovne kaž-
dou stredu a pátek od 19,00 hodin. V prípade
zájmu je možno prijít, nebo zavolat na císlo
606747530. Náš nejvetší úspech je první místo
na výborne obsazeném turnaji Open Air
Radlice. Osoba trenéra u nás není a rádi

bychom tímto nejakého oslovili.
Red.: Prijímáte mezi svécleny takédeti?
ES.: Co se týce detí, založili jsme žákovské
družstvo a prihlásili je do souteže, která zací-
ná v zárí. Deti má na starosti a trénuje p. Dácaj
za Základní školy Revnice. Deti se mohou
u nej, samozrejme, hlásit a asi to bude nejlep-
ší prímo ve škole nebo na telefonním císle
257720618, jinak od zárí se muže každý pri-
hlásit prímo v sokolovne každou sobotu
a nedeli od osmi do dvanácti hodin.

Red.: Jakévybavení musí zacátecnzKpri vstupu
k Vám mít? ES.: Každý zacátecník, který má
zájem hrát florbal, je, samozrejme, vítán.
Potrebuje k tomu jen sálovou obuv a sportov-
ního ducha. Co se týká výstroje, hrác potrebu-
je pouze hokejku, kterou mu ze zacátku
zapujcíme a v prípade vážného zájmu poradí-
me, jakou zakoupit. Nedoporucuji, i když je
to každého vec, jít si ji koupit sám, bez zna-
losti veci, protože ceny holí se pohybují od cca
100 Kc až do 5000 Kc a už mnoho lidí koupilo
zbytecne špatnou vec."

Podekovali jsme panu Svobodovi za rych-
lou odpoved a popráli klubu mnoho úspechu
v další sezone. Urcite využijeme ochoty
a budeme na podzim informovat o výsledcích
revnických florbalistu pravidelne. Záverem
výzva: Kluci a dívky, nezkusíte si zahrát
tenhle pekný sálový sport? Verte, že se vám
zalíbí! JS

$",CI1,.,
ZAJÍMAVÁ PARTIE
Následující partie Patrika Krejcího z druhého

Ko

kola finále KP mládeže sice nepatrí mezi ty kniž-
ní, protože cerný nehrál prI1iš dobre, ukazuje ale
Patrikovy hlavní zbrane, mezi které patrí vyna-
lézavá hra v zahájení a pozicní cit
Patrik Krejcí (ŠK Revnice, nar. 1993, IV.VT) -
Dominik Beneš (Easy English Kralupy; nar.
1993, IV.VT). Finále stredoceského KP jednot-

.livcu mládeže 2003, Vlašim 21. 6. 2003, 2. kolo

kategorie do dvanácti let
Skotská: 1.e4 eS 2.Jf3 Jc6 3.d4 Sb4+? Pri posta-
vení pešcu bílého jen ztráta tempa 4.c3 Sf8
v dané pozici jediný možný únik, 4. ." Se7 by
vedlo ke ztráte jezdce [4."Se7 5.d5 JaS 6.b4] a
4. ". Sd6 je blbé z principu 5.dxe5 f6 6.exf6
Dxf6 7.Sg5 Dd6?! cerný by mel radeji vyvíjet
lehké figury 8.Se2 Dc5 9.0-0 Db6 10.b4 Jce7
11.Jbd2 a6 12.Jc4. Zatímco cerný bezúcelne
rejdí dámou po šachovnici, bílý si v klidu
rozehrál všechny lehké figury 12."Dg6 13.Sd3
h6! 14.e5 Jf5 15.Sf4 d6 16.Jh4! bílý utahuje
oprátku 16,..Df7 17.g4! k výhre už není treba
tolik materiálu 17".Jxh4 18.Sg3 g5 cerný pri-
pravuje útok Df3 s matovou hrozbou na g2,
ale už se k nemu nedostane 19.exd6! chladno-

krevné otevrení cesty k cernému králi.

19".Sxd6 cernému nepomuže ani pripravova-
né Df3 [19".Df3 20.Sg6+ Kd8 (20".Kd7
21.Je5+) (20... Jxg6 21. Dxf3) 21.dxc7+ Ke7
22.Dd8+ Ke6 23.Vfe1+] 20.sxd6 cxd6? i v této

neutešené situaci mel cerný vrátit figuru a
pokusit se o záchranu, takto je hotovo hned
21.Jxd6+ Ke7 22.Jxf7 Kxf7 23.sc4+ Se6
24.Dd7+ a cerný se vzdalI-O.
ÚLOHY

Úloha z minulého císla (pozice z partie
Inkuto-Keres, Bílý: Ke2, Sa8, Jh3 Cerný: Kh1,
g2, h2), rešení: 1. Kf3 glD 2. Jf2+ Dxf2 3. Kxf2
mat, podobne i když cerný postaví jinou figu-
ru, napr. 1. ... glJ+ 2. Kf2+ Jf3 3. Sxf3 mat
Druhé rešení vymyslel desetiletý Patrik
Krejcí: 1. Jg5 Kg1 2. Jf3+ Kh1 3. Kf2 glD+ 4.
Jxg1 mat, i zde je jedno, jakou figuru cerný
postaví.
Dnešní úloha patrí mezi lehké. Materiální
prevaha cerného je drtivá a kdyby byl na
tahu, rychle by vyhrál. Na tahu je však bílý a
vyhraje ucebnicovou kombinací, presneji dá
nejpozdeji pátým tahem mat.
Bílý: KdS, Dc6, Je5 Cerný: Kg8, Da3, Va8, Vb8,
g7,h7.

J.Paukert
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Revnický vodácký oddíl Tuláci se ve dnech
21 - 22. cervna zúcastrul Federálního mistrov-

ství v závodu vodáckých hlídek, které se
konalo na rece Dunaj ve Slovenské republice.
Na tento prebor byly revnické posádky dele-
govány Svazem vodáku Ceské republiky.
Ukázalo se, že to byl dobrý tah, protože
Tuláci, kterí závodí pod názvem Neptun klub
Revnice, vyhráli první místo v kaJegorii kade-

ti (dorostenci) a porazili tak i tJ:my z Moravy
a ze Slovenska. '

Velký úspech si na své konto pripsaly i rev-

nické kadetky; které získaly tretí místo a pora-
zily týmy z Moravy i Slovenska. Dále naše
revnické ženy, které postavily ceskou posád-
ku spolu s .Plzenackarni, získaly krásné druhé
místo a skoncily tak za ženami ze Starého
Kolína.

Tuláci sklidili v zahranicí velký úspech a
doufáme, že i v dalších letech budou vyhrávat
samá první místa.
Tuláci mají svuj vlastní informacní server,
kde jim mužete nechat vzkaz: www.tulaci.cz

Rozlosování florbalových souteží 2002-2003
V souteži žáku budou souperi družstva FbC
Sokol Revnice: FZŠ Vybíralova, Akcent Sparta
B,ASK Orka Celákovice, FBŠ Devy Dills
Praha D, Orlové ze Sokola Dejvice, Fuchs

Stredoceská energetická
a.s. - Rozvodný závod
Západ prijme pro pro-
voz PS Cernošice, Zd.

Lhoty 1009, Cernošice
elektromontéra rozvod-

ných zarízení do trvalé-
ho pracovního pomeru.
Podmínkou je min. § 6
vyhl. c.50/78 Sb., ridic-
ský prukaz sk. B a byd-

lište v blízkém okolí.
Bližší informace na

telefonním císle:

251 642 178, prípadne
pri osobním jednání

v PS Cernošice.

Kolaštorek
e-mIIII:~
~
!lILIa:.."..-~.~

teamSSK Future, RFK Pohoda Praha, FBŠ Bay
Leaves Praha B a Orel Praha. Muži se ve III.

lize utkají s Las Plantas, FBC Sportcentrum
2000, TJ Aero Odolona Voda, SK - Florbal klub
Petrovice, F. C. Vorms Praha B, VSK Medik-
Ovocné Báze C, FBŠ Exel Praha C, FbK
Wildcats Praha, FBC Warriors DDM Praha 8,
FBC Tasmanští Certi a s FbK Buldoci Radotín.

Lounovice - SK Revnice A 1:4 (0:2) Branky
hostu dali Urban 3, Lerch 1. Zisk bodu zna-
menal udržení 3. místa, což je pro novácka
výborné umístení.
Tabulka I. B trídy Stredo ceského kraje:

1. Jirny 26 23 2 1 90:18 71
2. Tuchomerice 26 22 3 1 79:22 69
3. SK REVNICE 26 12 6 8 61:54 42
4. Sibrina B 26 12 4 10 57:53 40
5.Úvaly 26 11 6 9 58:49 39
6. Vonoklasy 26, 11 4 11 58:61 37
7. Kounovice 26 10 6 10 60:57 36
8. Tuchoraz 26 11 2 13 49:48 35
9. Kunice 26 9 3 14 45:49 30
1O.Rudná 26 8 6 12 45:56, 30
l1.Libuš 26 8 4 14 57:80 28
12.Zelenec 26 8 4 14 55:74 28
13.Zadní Treban 26 5 6 15 47:75 21
14.Lounovice 26 3 2 21 22:87 11

Do I. A trídy postupují Jirny; do okresních
preboru sestupují Zelenec, Zadní Treban a
Lounovice. Bojanovice - SKRevnice B 6:0(4:0)
Bécko se rozloucilo se III. trídou a sestupuje.
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SALON PRO PSY "Afrodita" nabízí:
- Stríhání a trimování psu všech plemen
- Koupání, balzám s norkovým olejem, fenování
- Rozcesávání a kartácování dlouhosrstých plemen
- Zastrihování drápku
- Cištení a depilace ušních chloupku

Objednávky na tel. císlech:
608 919 494, 318 581 281

Adresa salónu:
Vrážská 324, 252 28 CERNOŠICE
U Malé reky 625
156 00 PRAHA 5 -ZBRASLAV

Ruch 6/2003- ! _!!1IIIJII18.', ,", .1P-"""""!Jili!IJbilit4".'."""

Konecná tabulka II. ligy národní házené
mužu

1. Všenice
2. Osek

3. Litohlavy
4. Preštice
5. Plzen- Litice
6. REVNICE A
7. Podlázky
8. Louka
9. Litvínov

10. Cakovice
11. Chomutov

16
15
10
10
8
7
6
7
7
6
6

3
3
5
1
2
4
4
1
O
1
O

1
2
5
9

10
9

10
12
13
13
14

391:285 35
332:243 33
344:296 25
325:325 21
284:297 18
302:291 18
276:302 16
282:326 15
229:273 14
240:309 13
324:381 12

Postupují Všenice, sestupují Cakovice a
Chomutov. Umístení revnického Ácka urcite

neuspokojilo ani hráce, ani príznivce muž-
stva.

Provozovatel vodovodu a kanalizací VHS

Benešov prijme do trvalého pracovního
pomeru pracovníky na provoz vodovodu
a kanalizace v Revnicích:

:::: pracovill'Ka pro obsluhu vodovodu a kana-
lizace v Revnicích (vyucen v oboru montér
vodovodu a kanalizací, prípadne v príbuz-
ném strojním oboru, opravár zem. stroju,
instalatér apod.)
:::: provozního elektrikáre (vyhláška c. 50)
:::: obsluhu COV Revnice - strojní zamerení
(vhodné i pro fyz. zdatného duchodce)
Nástup možný ihned. Bližší informace
na tel. c. 257770498, nebo 606373913
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