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Cena 5Kc

Referend~ pro vstup dtY'liVropskéunie
se ko dnech 13. a 14. cerv o tra-
dicne vou volebních obvode aso-
valo se v Zámecku. Predsedou komise 1
(vý byla p. Veronika Stará a d)
p. Pe toušek. Platné hlasy odev cel-
kem 1653 volicu, z nichž 1365 hlasovalo pro
vstup je 82,58%, 288 prot 42%).
Procen casti - 68,73, prekrocí soko
celostátní (5~c!1~~1krajský (57Íi72Ji okresní
(64,33)prum

ARCHITEKTI
V REVNICíCH

V roce 1995 jsem se prestehoval z Prahy
do malého mestecka Revnic, kde jsem se od
samého zacátku cítil velmi dobre. Mestecko

se jakoby pohupuje ve vlnách zelene, která se
rozlévá z reky Berounky. Revnice mají velmi
dobrou infrastrukturu, tedy školku, školu,
zájmové kroužky, lékárnu i lékare, sport a
radu obchodu. To všechno na první pohled
vypadá jako samozrejmost, ale pri hlubším
zamyšlení a porovnáním s okolím zjistíte,
jaký mají nebo snad mely Revnice náskok.
Ten je treba hledat v historn daleké, tam kde
se už pred 750 lety o mestecku poprvé psalo,
ale hlavne v minulém století, kdy naši dedo-
vé dokázali dát tomuto místu duši. Rozhodne

nebylo náhodou, že práve v Revnicích tvorili
v prvé polovine dvacátého století takoví
architekti, jako Sochor, Šlapeta, Fragner a
Weiss. Jiste i jejich vliv a nadcasové chápání
souvislostí promenily Revnice v hrdé a sobes-
tacné mestecko, které dovedlo investovat do

složitého napájení kašny z jezírek nad námes-
tím, založit Havlíckovy sady, podporit výs-
tavbu nového nádraží nebo zprovoznit lesní
divadlo. Mužeme jen odhadnout, kam až by
se dynamický rozvoj mohl ubírat, kdyby
nebyl v roce 1948 uspán. Veškeré státní inves-
tice se presunuly do velkých mest a kouzlo
mestecek jako jsou Revnice bylo na ctyricet let
pozapomenuto. Paradoxne tento nezájem
uchránil mestecko pred socialistickou výstav-
bou a zanechal nám ho jako skansen zdravé-
ho prímestského bydlení. I po roce 1989, kdy
se zacaly stavet sociálne nevyvážené a urba-
nisticky neplánované prímestské zástavby,
které si velmi brzy vysloužily název "podni-
katelské baroko", bylo jakoby zázrakem mes-
tecko prehlédnuto. Tato fakta spolu s rostou-
cím zájmem dobre informovaných mladých
rodin o malomestském bydlení v nedalekém
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okolí Prahy dávají Revnicím novou šanci.
Potvrdme, že Revnice jsou opravdu velmi

dobré místo k bydlení, ochranme si své
památky, budÍne hrdi na to,že zde žijeme a
udelejme vše nutné pro .další rozvoj Revnic.
Vyberme si nejlepší architekty a spolu s nimi
naplánujme pro Revnice odvážné ale. Tyto
i další úvahy o budoucnosti Revnic jsem casto
diskutoval mezi svými práteli. Vše vyústilo
v zájem rady mesta, která mne požádala
o zprostredkování setkání s predními archi-
tekty na volné téma "Revnice a jeho urbanis-
tické potreby". Dne 14. kvetna 2003 n\lše
pozvání prijali pan Ing.arch. Zdenek Lukeš
(publicista, historik a poradce Pražského
hradu pro architekturu), pan Ing.arch. Josef
Pleskot (autor nového územního plánu mesta
Litomyšle), pan Mgr. Michal Franek (vedoucí
atelieru designu na VŠUP), pan PhDr. Ben-
jamin Fragner (reditel ústavu prumyslového
dedictví na CVUT), pan Ing. arch. Petr
Starcevic (autor dostavby základní školy
v Dobrichovicích). Behem celodenní schuzky
byla konzultována mezi hosty, zastupiteli
pracovníky mestského úradu a cleny stavební
komise hlavní témata Revnic. Mnoho pozor-
nosti bylo venováno otázkám podpory, ale
i nutné regulace nové výstavby, prorustání
zelene do mesta, plánovanému posilování
dojmu malomesta, atd. Velmi príjemným
vstupem byla prezentace návrhu rekonstruk-
ce ponicených Havlíckových sadu, kterou
v podobe dvoumetrového hlineného modelu
predvedli žáci atelieru sochare Kurta
Gebauera. V záveru schuzky se všichni
zúcastnení dohodli na nutnosti zahájení práce
na novém územním plánu. Bylo velmi milé
vnímat zájem hostu o naše mesto i o další spo-
lupráci s námi. V následujícím týdnu nám
ješte naši hosté odpovedeli na krátkou anketu
motivovanou predešlou schuzkou. Záverem
mi tedy zbývá pouze konstatovat: Nabízí se
nám možnost dlouhodobé spolupráce s lidmi
nanejvýš povolanými prispet ke kvalitnímu
urbanistickému a architektonickému rozvoji
Revnic. Tuto možnost bychom si ve vlastním
zájmu nemeli nechat ujít.

Tomáš Kramoliš
Clen stavební komise mesta a sdružení Naše Revnice

~IRí SUCHÝ

V LESNíM DIVADLE

Ve dnech 6. - 8. cervna probíhal 4. festival
Blues v lese, který porádal Pohyblivý klub za
podpory Ministerstva kultury CR a mesta
Revnice. Vystoupilo zde 24 kapel, z toho více
než polovina zahranicních. K vrcholu vystou-
pení patril zajisté Jirí Suchý a jeho HOT &

SWEET ORCHESTRA. Naše redaktorka
Malvína Nemecková prožila celý festival
prímo na míste, napsala o nem, oslovila neko-
lik protagonistu i diváku. V príštím císle
RUCHU její reportáž otiskneme. Jirí Suchý jí
na otázku ,jak se vám tu hrálo' odpovedel:

"

"Tady je to fantastický. Tyhle festivaly mají
obrovskou výhodu, že publikum je vždycky
desne uprímný a strašne fajn."

NÁVŠTEVA, KTERÁ POTEší

Návšteva, která poteší, které si považujeme a
kterou bychom tu rádi videli casteji.
Osobnost v naší kulture neprehlédnutelná.
Jméno, které radíme vedle Voskovce a Weri-
cha.

Clovek kultivovaný, s chytrým humorem
a také velice pilný.
Kdybyste se Jirího Suchého zeptali, kolikrát
byl treba na dovolené, dozvedeli byste se, že
za 20 let to delá dohromady zhruba 2 mesíce.
Když se v roce 1959 objevil na jevišti práve
vzniklého divadla subtilní mladík s ka1hota-

ma na kšandy, veselýma ocima a slamákem
na hlave, nikdo netušil, že se za pár let dosta-
ne do školních cítanek.

Dokonce naopak, vypadalo to leckdy tak, že
se nedostane vubec nikam.

A presto, nebo možná práve proto, psal hry,
scénky a texty písnicek, které šírily kolem
sebe humor, vtip a úplne novou poetiku.
Semafor se stal kultovním divadlem nekolika

generací. Na vstupenku se stála fronta a
v hledišti nebylo volného místecka ani k stání.
Z jevište vanula zvláštní atmosféra, která
v lidech pretrvávala.
Odtud se šírila blahodárná infekce, která neo-

slabovala, ale posilovala. Dávala lidem schop-
nost nadhledu a snad je i delala lepšími...
Zvláštní fenomén Jirí Suchý se ve svých hrách
i dnes umí dostat lidem pod kuži.
On a Semafor nestárnou, ale zrají jako víno.
To nejlepší nás možná teprve ceká...
Vítejte v Revnicích!

ZB
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REVNICKE NOVINKY

Spolecný regionálrú operaCIú program SROP
je jedním ze šesti predvstupních programu
v rámci EU na vylepšení podnikatelských
aktivit, napr. kanalizace a vodovodu v podni-
katelských zónách. Pro zapojení do tohoto
programu je treba mít zajištenou projektovou
dokumentaci spolu se zajištením spolufinan-
cování. Rada mesta se zabývá zajištením kon-
cepce návrhu.

Mesto již predává stavenište na opravu povr-
chu ulic zasažených povodní. Postupne by
mela být provedena oprava revnické cásti
objíždky, ulic Pod Strání, V Souhradí,

Wolkerovy, Rybní, Na Jamech, Náplavní,
Mánesovy, Tylovy, Hálkovy, Pod Drahou
a cásti Karlštejnské. Práce budou zahájeny ve
25. týdnu.

Výberová komise urcila poradí ve výberovém
rízení na zhotovitele projektu pro splaškovou
kanalizaci v lokalite Za vodou. Sdružení

MAYO upravuje návrh smlouvy dle požadav-
ku mesta a v brzké dobe zacne s pracemi.
Soucasne se na úrade zacínají hromadit vypl-
nené anketní lístky, které budou projektantovi
predány. Predstavitelé mesta zahájili kroky
k zajištení prostredku na vlastní stavbu.
S predpokládaným termínem stavby budou
obcané vcas seznámeni.

Podle odst. 8, §3, zákona císlo 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích muže obec roz-

hodnutím uložit vlastníkum stavebních po-
zemku nebo staveb, na kterých vznikají
nebo mohou vznikat odpadní vody, povin-
nost pripojit se na kanalizaci. Jedná se
o objekty, kdy je to technicky možné.

Výstavba tlakové kanalizace v lokalite Pod
tratí se blíží k záveru. Pripojují se poslední
domy a mesto spolu se zhotovitelem pripra-
vuje podklady pro kolaudaci. Spolu s tím by
mela probehnout i kolaudace v Sochorove
ulici, úsek Vrchlického až Véselého. Stavba se
presunula do Mírové a Podbrdské. Pocátkem
cervence bude zahájen horní úsek Sádecké
a následne Marákovy.

KDYŽ MÁTE OTEVRENOU NÁRUC, DÍLO SE PODARÍ
Paní MUDr. Vladka Hejmová založila v roce
2000 obcanské sdružení "Náruc". Chtela predá-
vat své zkušenosti rodicum mentálne postiže-
ných detí. Chtela odbourat jakýsi zakorenený
stud rodin, které se uzavírají do svého soukro-
mí a nevyhledávají pomoc. O rok pozdeji se
zrodil nápad na vybudování stacionáre, kde by
se deti pripravovaly na studium v pomocné
škole. Pro paní Hejmovou a její kolegyne nastal
rok tvrdé práce. Sehnat vhodné prostory,
financní prostredky, odborné asistenty, ale i kli-
enty. Prostor pro tento zámer poskytl Obecní
úrad v Dobrichovicích. V minulém císle Ruchu

byl priložen dlouhý seznam institucí a lidí, bez
kterých by stacionár nebyl nikdy otevren.

OSTREDKY Z PROGRAMUOBN
DNIKATELE POSTIŽENÉ POVO

... ,1programu OBNOVA 2002 na podporu malých pc
aby v r. 2003 umožnilo cerpání zvýhodnených neba

cená diskontní sazbou CNB (cca 2 % p.a.)asplatná d
) 1 mil. Kc. Spodní hranice celkového pošk.ození akt

'. To umožnuje prihlásit se do programu i podnikah~ls~
ávek a limit poškození aktiv z tohoto duvodu dríve tU
'jména obchodním firmám, lépe obnovovat poškození
~avrením smlouvy o pujcce a náklady na tato opatrer
~ní z poskytnuté pujcky a získat tak disponibilní fina

,ankovní zvýhodnené pujcky budou poskytovány do
,ruceny Agenture pro rozvoj podnikání. Další info

Ó v regionálních poradenských a informaCIúch centre
žádosti o pujcku.

DO~DE K ÚTLUMU PREDŠKOLNíHO

ŠKOLSTVí V REVNICíCH?

Zápis do MŠ se konal 14. 4., ale lidé, kterí své
deti chteli zapsat, se dodnes nedockali žádné
konkrétní odpovedi. Totiž krome tech, kterí
byli zamítnuti. Nové žácky ovšem nevybírá
školka sama, to je záležitostí radnice.
Reditelka, stejne jako rodice malých uchaze-
CU,stále neví, co bude dál. Pokud totiž nedo-
jde k radikální zmene (tj. urychlená náprava
stavu, který je v rozporu se soucasnými
vyhláškami) a zároven k poskytnutí výjimky
na hygienické zarízení, bude se ve školce sni-
žovat stav detí a následne i personálu.
Znamenalo by to tedy, že letos muže být pri-
jato pouze 7 ze 35 detí, které prišly k zápisu.
Co k tomu dodat? Snad jen to, že jsme dosud
meli jedinou školku v širokém okolí, kde byly
prijímány i deti matek, které práve nechodily
do práce. Tyto matky mohou ovšem težko
hledat práci, pokud nemají kam odložit deti -
jinými slovy; útlum predškolního školství jim
vezme nadeji na zamestnání.
A jako by tyto problémy nestacily, zacaly po
Revnicích kolovat podivné fámy. V naší
materské školce prý budeme zavírat kuchyni,
protože neprošla hygienickou kontrolou.
Není to pravda. Vše je možné uvést na pravou
míru zverejnením protokolu o hygienické
kontrole. Vzhledem k omezenému formátu

našeho casopisu není možné uvést zde tento
protokol v plném znení, ale mužete si jej pre-
císt na nástence v MŠ, prípadne vyzvednout
u paní reditelky.
Závery protokolu znejí takto:
1. Celková i osobní hygiena byla na požado-
vané úrovni.

2. Vybavení tríd odpovídá vekovým zvlášt-

Vše se podarilo. 6. kvetna, v den otevrených
dverí, se prišly podívat desítky návštevníku na
témer hotové duo. Ríká se "klobouk dolu!".

Celkem malé prostory prekvapí funkcním
a velmi vkusným rešením. Ucebna, rehabilitac-
ní místnost, jídelna, hygienické zázemí se spr-
chovým koutem, hrište, venkovní sezení
a hlavne veselá, barevná atmosféra.
Toto je pro Vladku Hejmovou a její tým první
etapa. Nastává druhá - zajistit prostredky na
bežný provoz. Tady nadace spoléhá na podpo-
ru ministerstva školství a Úradu práce. A také
ví, že tu žije spousta hodných lidí, kterí jsou v
prípadu nouze schopni pomoci. To již ostatne
dokázali. HR

nos tem a výšce detí, je k dispozici dostatek
hracek i výchovných pomucek.
3. S ohledem na plochu jednotlivých tríd není
splnen požadavek § 3 odst. 1 vyhlášky
c. 108/2001 Sb. (4 m2 na jedno díte)
4. Pocet zarizovacích predmetu není v soula-
du s § 59 odst. 7 vyhlášky 137/1998 Sb. (na
každých pet detí záchod a umyvadlo)
Za úpravu zahrady dostala školka od kontro-
ly pochvalu, a reditelce potom dokonce volali
z jiných školek, kterým tato kontrolrú komise
poradila, aby si zjistili spojení na firmu, která
delala zabezpecení pískovište, bezpecnostní
povrch pod prulezkarni atd.
Byli bychom rádi, kdyby celá tato krásná
zahrada i vzorná kuchyne mohly v budouc-
nosti nekomu sloužit. Možná by podstatne
pomohlo, kdyby nám obcané, kterí si to
mohou dovolit, pomohli alespon zcásti zabez-
pecit financování tohoto projektu.

Libuše Švarcová, reditelka MŠ
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RADA MESTA ODPovíDÁ

V budove Materské školy v Revnicích bylo hygi-
enickou kontrolou, v rámci státního zdravotního
dozoru zjišteno, že nejsou splneny požadavky
§3, odst. 1, vyhlášky císlo 108/20DI Sb. a §59,
odst. 7, vyhlášky císlo 137/1998 Sb. Pro splnení
techto požadavku je nutné v budove provést
nekteré stavební úpravy. Ty budou probíhat
v prubehu cervence a srpna letošního roku.
Presto dojde pravdepodobne ke snížení kapacity
školky. V soucasné dobe probíhá jednání
s Krajskou hygienickou stanicí o udelení výjim-
ky z výše uvedených vyhlášek. Rada mesta bude
jednat s materskými školami v okolních obcích
o prijetí nekterých revnických detí, a to od nové-
ho školního roku.
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MESTSKÁ POLICIE
A NOTORiCTí TULÁCI

V rozhovoru s panem Rážem z Mestské
policie jsme se dnes nejdéle venovali tématu
o psech. Duvodem je chystané zdražení
poplatku za naše mazlícky, hlídace, kamará-
dy, ale i notorické tuláky.

Vy se tohoto zdražení obáváte?
Jen za lonský rok jsme v Revnicích odchy-

tili 52 opuštených psu. Neumím si predstavit,
jak to bude vypadat po prázdninách. Chatari
mají ve zvyku porizovat si tzv. prázdninové
psy. Pak je tu nechají osudu.

Cástí jejich osudu jste vy. Jak postupujete
pri takovém odchytávání?

No, nalákám je na burta a odvezu do
kotce v Technických službách. Když se do Sti
dnu neprihlásí majitel, putují do útulku

Buchalka v Kladne, se kterým máme smlou-
vu.

A notorictí tuláci?

V Revnicích je jich asi deset. Ty vozíme
rovnou majitelum. Když jsou na dovolené,
necháváme pejsky u sousedu. Vetšinou ani
nedáváme pokuty; ale máme s tím spoustu
práce. Lidi by si je meli lépe zabezpecovat.

Co když pes nekoho ohrožuje?
Zatím se tu neobjevil pes, který by se

nedal zpacifikovat. Ale samozrejme v krajní
nouzi mohu použít zbran.

Neohrožují nás pouze psi ...
Pretrvává vykrádání aut, hlavne na par-

kovišti pred Jednotou. Ale podarilo se zajistit
zlodeje škodovek.

Mestská policie cítá pouze dva muže.
Je úctyhodné, co všechno stihnete. Ráno hlí-

3

dáte prechody pro chodce, máte na starosti
obcanskoprávní spory, jezdíte k dopravním
nehodám, "vloupackám", usmernujete ruši-
tele nocního klidu a výtržníky na koncertech
a ješte chytáte zatoulané pejsky. Zapomnela
jsem na neco?

Chtel bych upozornit, že budeme stíhat ridice
špatne zaparkovaných aut, zejména pred
lékárnou. Dále zesílíme kontroly nalévání
alkoholu mladistvým a budeme nadále
"umravnovat" mládež pri návratu z disksoté-
ky v Zadní Trebáni.

Ješte bych rád požádal obcany, aby si více vší-
mali toho, co se deje na ulicích a upozornova-
li nás. Každý muže volat 24 hodin denne,
udeláme, co je v našich silách.
Dekuji za rozhovor.

HR

CHCETE SI PROIItEDNOuT-
Redakce Ruchu požádala vedoucího
a jednatele spolecnosti EKOS, pana
Kubáska o vyjádtení k clánku Život v soused-
tví kl ' dk 'JW"1't1"?s s a y - r m "na o~~~. ~ .,

který m
Kubá ro

strednictvím , ale vypraeuje zprávu pro
Komisi životního prostredí, která bude k llis-
pozici na Mestském úradu a v redakci zpra-
vodaje Ruch každého o
bude -

Www.ekos-rev vzkazu
cum, kterí by se chteli ~známit s provozem
skládky, že mohou kdykoli prijít a v doprovo-
du kvalifikované osoby budou objektem pro-
vedeni.

PODEKOVÁNí

Chtela bych touto cestou podekovat mestu
Revnice a zvlášt panu starostovi Miroslavu
Cvancigerovi za možnost vrátit se domu.

Do Revnic jsem prišla jako mladá, po válce,
našla zde manžela a vychovala dve dcery. Jiný
život než v domku u letovského mostu jsem si už
po tech osmapadesáti letech neumela predstavit.
Co se stalo loni v srpnu, prevrátilo muj osud vzhu-
ru nohama. Do poslední chVl1ejsem nemohla uve-
rit, že by katastrofa mohla být tak obrovská, vždyt
už jsem tady zažila velkou vodu, ale to ješte nestá-
la hráz na Berounce. Odešla jsem nalehko k práte-
lum, jen v tom, co jsem mela na sobe, a s taškou
léku. A pak jsem behem pár hodin prišla o domov,
o všechen majetek i o svou minulost. Nezustala mi
jediná fotografie, jediný dopis, jediná vecná památ-
ka na prožitá léta. Místo milované zahrádky zbyla
vrstva páchnoudho bahna.

Vzala si me dcera do Prahy, dala mi všechnu
péci a volný cas. Ale když byla v práci, sedela jsem
u cizz1lOokna v šestém patre a dívala se na cizí
panela'ky kolem. Ani jednoho cloveka jsem tam
nepoznala jménem.

Koncem dubna jsem se vrátila. Našlo se pro
me místecko v penzionu pro duchodce, skromný
by tecek, ale pro me to je pohádková komnata. Jsem
zase v mém mestecku, kde všemu rozumím a kam

patrím. Dívám se na zelené jaro a poklidnou
Berounku a mám novou nadeji. Jsem tady doma...

Anna Procházková

r

VYJÁDRENíSDRUZENí.

NAŠE REVNICE

Volební sdružení Naše Revnice cítí potre-
bu vyjádrit se k ruzným informacím a vyjá-
drením v regionálním tisku o situaci na rev-
nické radnici

Po pul roce po volbách, kdy jsme se sezna-
movali s chodem radnice, jsme si udelali
inventuru, jak je naplnován náš volební pro-
gram. Došli jsme k záveru, v našich priorit-
ních bodech jako je pruhlednost výberových
rízení, zadávání verejných zakázek a zlepšení
chodu radnice dochází k castým pochybením.
Proto jsme vyvolali jednání se zastupiteli
nominovanými ODS i KDU - CSL se snahou
najít spolecné rešení a zpruh1ednit chod rad-
nice.

Jednání ješte nejsou ukoncena, proto vás
mužeme seznámit pouze s dílcími závery:
1) došlo k rozdelení kompetencí mezi staros-
tou a místostarostou
2) tvorí se tzv. Plán mesta, ve kterém bude

konkretizován postup radnice na celé volební
období, vcetne stanovení termínu plnení a
metodika kontroly práce
3) zastupitelum KDU - CSL bylo nabídnuto
místo v rade a predsednictví kontrolního
výboru zastupitelstva

Podrobneji se k problému vyjádríme po
skoncení jednání v príštím císle casopisu
Ruch a srdecne vás zveme na zasedání

Zastupitelstva mesta Revnice 23. 6. 2003 v 19
hodin v sále Zámecku.

JAZYKOVE KURZY VE ŠKOLNíM

ROCE 2003/04

Prihlášky do jazykových kurzu jsou k dispo-
zici u lektoru, v Mestském kulturním stredis-

ku, Mestské knihovne a laskavostí paní Bar-
tákové také v Galerii Salonu No1 pro ty, kterí
mají cas jen o víkendech. Zatím není jisté,
jestli bude pokracovat výuka italštiny, presto
se predbežné prihlášky budou prijímat. Vypl-
nené prihlášky mužete odevzdat v Mestském
kulturním stredisku, mimo úrední hodiny je
vhazujte do schránky. Presná cena jednotli-
vých kurzu bude stanovena až podle poctu
frekventantu. Nabízené jazyky: anglictina,
nemcina, francouzština, staronove ruština.

ZE ŠKOLY. . .
Jestli byl pro nekoho kveten volným a ne

príliš nárocným mesícem, tak se to urcite
netýkalo žáku Zš Revnice.

Druhé místo v zdravotní souteži obsadili
Zlatka Hrubá, Jitka Lacmanová, Dita Kake-
šová, Zdenek Baláž a Miloš Hlavácek ze
Revnic. Soutež probehla 13. 5. v úterý v ŽŠ
Baarova v Praze 4. Zeptala jsem se Zlatky
Hrubé, co pro hlídku bylo nejtežší. Zlatka se
zamyslela a povídá, že jim šlo všechno snad-
no, protože na to byli dobre pripraveni, ale
nejtežší se jí zdála autonehoda a naopak, nej-
jednodušší transport zranených. Pochlubila
se, že pri resuscitaci hlídka oživila ctyri
dospelé a jedno miminko..

V Praze, na Slavii se 19. 5.l&onalyatletické
závody. Dostavili se i žáci ze Revnic, kterí se
dobre umístili v nekolika disciplínách..

Turnaj MacDonalds eupu se odehrál 20 .5.
na Kavcích horách. Ze Revnic prijela vybojo-
vat dobré umístení dve družstva. Mladší
a starší. Mladší družstvo se umístilo na tretím
míste a starší si vybojovali místo druhé..

Už po nekolikáté se v Rudné konala
dopravní soutež. Tentokrát to vyšlo na stredu
21. 5. Na nádraží v Revnicích se sešla dve

družstva. Za mladší byli pripraveni bojovat:
Michaela Macourková, Lucie Tornk.ová, Filip
Ružicka a Tadeáš Waldman. Za starší: Tomáš

Bartunek, Vít Lojda, Klára Macourková a
Lucie Zdráhalová. Nárocnou se zdála být
jízda zrucnosti, ale zvládli jsme ji lépe než
testy. Dále byly technické dovednosti, první
pomoc a jízda mestem. Po všech záludnostech
souteže jsme se šli naobedvat a bylo vyhlašo-
vání vítezu. Obe družstva si vybojovala krás-
né tretí místo.

SPOLECENSKÁ KRONIKA

Velká životní jubilea
AP.tonie..Cervenková 89 let, Ružena

l

ili..&7 let, Zdenka Marešová 83 let, L<
11~1~~liiSlé:zák 82 let, Ladislav Tucek 82
I?cc Narodili se

Tomáš Cihelka a Petr Pospíšil
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QUATTRO CORDE
Komorní smyccový orchestr Quattro

Corde patrí k predním ceským amatérským
souborum. Vzrukl na Lidové škole umení ve
Voršilské ulici v Praze v roce 1962. Pravidelne

koncertuje, zúcastnuje se festivalu a absolvo-
val i nekolik zahrarucních zájezdu. Nastu-

doval více než 150 skladeb a usporádal pres
200 koncertu. Za zmínku stojí, že orchestr
neprijímá za své koncerty financní odmenu.
Dominantní osobností je již 15 let dirigent Jirí
Kubík, který vedl m.j. Severoceskou státní fil-
harmorui Teplice a orchestr Hudebního diva-
dla v Karlíne. Clenem orchestru je i náš pan
starosta Miroslav Cvanciger. V rámci oslav
750 let Revruc jsme meli možnost vyposlech-
nout slavnostní koncert Quattro Corde v sálu

Zámecku. Na programu byla díla E. Griega,
J. S. Bacha a F. Mendelssohna - Bartholdyho.
Dekujeme orchestru za krásný zážitek.

BLíží SE LUCERNA

Slavnostní premiéra Jiráskovy Lucerny se
uskutecní v Lesním divadle 4. cervence ve 21

hodin. Revnický Divadelní soubor fiIUšuje
a zkouší a zkouší, aby pred své nárocné pub-
likum predstoupil se správnou mírou sebeve-
domí a jistotou nabytou práve pri nárocných
zkouškách. Obsazení: R. Šmejkalová, V. Na-
vrátil, K. Král, R. Tichý, M. Krivánková,
P. Švédová.

VÝSTAVA SPOLKU

Blíží se termín velké výstavy k výrocí mesta.
Žádám proto zástupce všech spolku, sdružení
a dalších orgaruzací, aby potvrdili svoji chut
vystavovat a dostavili se na úvodní schuzku,
která se koná ve ctvrtek 26.6. v 18.30 v Mest-
ském kulturním stredisku.

ALMANACH

Práce na Almanachu k výrocí Revruc dostaly
spád. Veškeré príspevky v elektrorucké podo-
be prevzal redaktor Dr. Karel Janku. Jeho úkol

je nárocný a možná i nevdecný - sjednotit styl
a upravit rozsah jednotlivých cástí podle
významu tématu. Jednotlivé etapy své práce
bude konzultovat prímo v RevIUcích, jednak
s autory a pak také s MUDr. K6rugem, zástup-
cem Letopisecké komise (pri onemocnení
pana Houšky), autorem hned nekolika prís-
pevku a hlavne neúnavným vymahatelem a
badatelem, proste orgaruzátorem.

r~ - ----

VZPOMíNKA NA REVNICE
VAŠEK VAŠÁK

Hudební skladatelé si zvykli vzpomínat
na ledacos. Na Zbiroh, na San Francisco, na

Miláno... Jelikož jsem kdysi skladbu vystudo-
val, dovolím si pripojit svoji vzpomínku na
Revruce.

Revruce mám ze všech míst na zemekouli

nejradši (a že jsem jich už za svuj život navští-
vi!!). Nevím, cím si to zasloužily, proste to tak
je. Pritom jsem tam žil jenom dva mesíce.
V cervenci a v srpnu 1968. Pak jsem naruko-
val na vojnu a po ní už bylo všechno jinak.

Do RevIUc jsem jezdíval za dedeckem
a babickou. Nedelní obedy se podávaly v cer-
veném pokoji, po jídle býval kompot a záku-
sek. Výhled z okna príjemne stírul stríbrný
smrk a hned vedle byla babiccina chlouba -
skalka.

Skalka s velkým "S" bývala pro zmenu
cílem našich procházek s dedou. Cestou jsme
se zastavili v lesním divadle, deda - povolá-
ním lesní inženýr - me poucoval, kam se
chodí pást srnci, kde si obvykle dávají raÍlde...
Všechny znal krestními jmény. "Pepík se
dneska nekde zapovídal," divil se. "Touhle
dobou už tady dávno bývá."

Když jsem o mnoho let pozdeji vodil na
Skalku svoje deti, bylo rru z toho, co jsem
videl, smutno. Naštestí se zdevastované baro-

ko po letech znova vylupuje do své puvodní
krásy. I stánek s burty už je zase na svém
míste.

RevIUckou vilu obývali s mýrru prarodici
i teta a strýc. Teta zpívala spoustu let ve sboru
Ceské fi1harmorue, strýc byl chemik. A práve
jeho cin zpreházel celé rodine na nekolik let
život. Zpocátku to vypadalo nevinne. Strýc
prinesl domu v igelitce chlupaté klubícko.
Melo špicatý cumácek, na tlapkách prsh'ky
jako malá opicka a dlouhý ocas. "To je Riki,"
informoval nás, deti. "Psalo nem i pan
Kippling." Riki byl mungo a strýci ho privezl
škodolibý kamarád z Afriky. O mnoho let
pozdeji jsem munga spatril v Jihoafrické
republice. Vykukoval z nory a o existenci
Revruc (a Ibsena) nemel zjevne aru páru.

Ale zpet k Rikíckovi. Sestra i já jsme si
predstavovali, že z nej vyroste neco jako pej-
sek, který se bude servilne lísat a chodit si pro
pohlazení. Riki ale zustal nadosrnrti šelmou
a dost težce nesl, když ho babicka trikrát
denne potupne vodila k ružím na toaletu.
Nikdo z nás nezustal ušetren jeho tenkých,
ostrých zubu. Stacilo, abyste se k nemu otocil
zády a zvíre bleskurychle priskocilo a pro-
kouslo vám Achi1lovku. Návštevy k nám pre-
staly chodit, sousedi se zacali strachovat
o volne pobíhající slepice a králíky. Pamatuju,
jak me jednou horul Riki po zahrade. Naštestí
jsem zakoplo rozkládací lehátko, které se na
nej složilo a než se vzpamatoval, stacil jsem
proskocit po hlave otevreným oknem do
dedeckovy dílny v suterénu. Díky babiccine
péci a podstrojování se Riki dožil deseti let
a byl ve své dobe jediným mungem na území
Ceskoslovenska. Když ho ješte jako mláde
predvádel strýc televiznímu štábu Vlaštovky;
roztrhla mu šelmicka nos. Nikdy se nesmírila
s údelem zajatce, rucméne hady - jak popisu-
je Kippling - lovit zapomnela. Když jednou

narazila na užovku, nesvedla s ní lítý boj jako
její africké soukmenovkyne. Vzala ji opatrne
do zubu a na zahrade ji hodila do plechové
vany. Myslím, že se tím pred hadem dost sho-
dila.

Deda me nevodil jen na Skalku, ale i na
plovárnu, k Cerné skále a po nedelní mši na
házenou. Tehdy se ješte hrála v RevIUcích
první liga a hrište bylo hned vedle Liaáku.
Pri jedné z našich procházek me upoutala na
skládce hromada knih. Odjakživa me zajíma-
ly knížky. Zacal jsem v ruch listovat a hned
v první, s názvem Lémánské si1houetty; ctu
venování: "Ignátovi venuje ze srdce Jirí Guth
- Jarkovský". V jiné, s ješte nerozrezanýrru
stránkami, byly zase Herrmannovy vlastno-
rucní poznámky. Hotový poklad. Škoda, že

rru behem povodní uplaval.
Okolí Revruc odjakživa pritahovalo lidi

z umelecké branže. Inspirovalo je svou
malebností, pohodou i klidem. Verím, že to
tak zustane i v budoucnu. A pokud ne, aspon
že jsme zdraví.

Václav Vašák je hudebntK:a zkušený žurnalis-
ta, v soucasné dobe clen redakce Xantypa. Je
autorem knih, Jó, to tenkrát..., Z operety do
operety, nebo Jak nachytat lelky
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ÚcastIúci: Ing. Arch. Josef Pleskot, Mgr. A. Mi-
chal Fronek, Ing.Arch. Zdenek Lukeš, Ing. Arch.
Petr Starcevic, PhDr. Benjamin Fragner, zastupi-
telé mesta Revnic, clenové stavební komise
a pracovníci úradu.
Po intenzivní prohlídce mesta, jeho nejbližšího okolí a
seznámení s místní problematikou se sešli na radnici
hosté rady mesta Revnic se zastupiteli, cleny stavební
komise a pracovmky mestského úradu. Benem násle-
dující diskuse byly probrány ajako nejcennejšívyhod-
noceny tyto námety:
O základním kamenem k jakékoliv práci na
územním plánu, ale i na dalším smerování dlou-
hodobého vývoje mesta, by melo být vytvorení
(jasné pojmenování) identity místa a následne
mesta

O pri tvorbe stavebních regulativu byla zpo-
chybnena otázka absolutIúch regulaci detailu
staveb a naopak byl navržen princip dodržení
pomeru zastavení plochy vcetne zpevnených
cástí dvoru atd. k zeleni. Byla konstatována pod-
pora individuální výstavbe. U velkých nove
vznikajících mestských cástí byly navrženy
neprímé sjednocující prvky staveb jako naprí-
klad ploty, chodníky atd., které by docasne pre-
vzaly úlohu vzrostlé zelene, která takto svazuje
celé mesto. Bylo také apelováno na vytvorení
stavebních podmínek v souladu se soudobou
evropskou architekturou za respektování genia
loci

O samostatne bylo diskutováno, co je podmín-
kou kvalitního rezidencního bydlení a jaké
chyby se v minulých deseti letech staly
O bylo s potešením konstatováno, že mesto
nebylo významne znehodnoceno neuváženou
výstavbou z dob socialismu a zejména soucas-
nou výstavbou charakterizovanou jako "podni-
katelské baroko"

O v souvislosti s hledáním identity mesta byla
navržena podpora puvodního rázu námestí a
podporování pozitivního pocitu "malomesta"
(klid, pohoda, sousedství)
O obecne zaznela podpora propojení nám. Krále
Jirího z Podebrad s peší komunikací k nádraží a
využití této nové peší zóny k výstavbe obecních
bytu
O samostatne byla diskutována problematika
školských a sportovních zarízení a doporuceno
vypracování komplexní studie, kterou by mesto
mohlo v krocích uskutecnit

O úcastIúci byli nad leteckými snímky upozor-
neni na výjimecný charakter Revnic, který je dán
vrustáním zelene do mesta a byla vyslovena
podpora tomuto oboustrannému procesu (prolí-
nání zelene a zástavby)
O behem celé diskuse se vracelo téma nového

kvalitního územního plánu, který by mel být
krom obrazové cásti a nutných citací doprovo-
zen jakýmsi slohovým útvarem osvetlujícím
pohnutky a nutná omezení z plánu vyplývající
O bylo souhlasne konstatováno, že územní plán
by mel sloužit predevším k ochrane obecních
(spolecných) zájmu, což je myšlenka neprávem
odstrcená do pozadí v dusledku pokriveného
pojetí demokracie v posledním desetiletí
O jako pomoc pri prosazování pozitivních zmen,
ale i pro zviditelnení mesta a jeho nesporné his-
torické kvality bylo navrženo vytvorení "katalo-
gu mesta Revnic", v kterém by bylo souhrnne
pojato vše, co je cenné na Revnicích, a to ze všech
oblastí (príroda, architektura, urbanismus, kul-
tura, sport, lidské vazby, atd.)
O trvale pracovat na osvete, hledání historic-
kých souvislostí, atd.

ANKETA O REVNICíCH

Zpracoval Tomáš Kramoliš v návaznosti na clánek
Architekti v Revnicích.

Co by si podle Vás melo mesto Revnice zachovat
ze své identity a jak by ji melo chránit a posílit?

Melo by zustat mestem v parku nebo lese a chrá-
nit si pocit volnosti, domy skoro schované mezi
stromy, zelen v ulicích a na námestí. To je podle
mého vnímání typický charakter Revnic. Na zna-
cích identity by se meli obcané spontánne shod-
nout, napríklad by se o techto vecech melo mluvit
ve škole, melo by se o nich psát v místIúch tisko-
vinách a pochopitelne na webu. ( P.S. )

Zmapovat svoji historii, pracovat na osvete,
vytvorit jasný koncept rozvoje mesta a zanést tyto
regulace do nového územního plánu. Je duležité
poodhalit a rozšírit podvedomí o nejstarší historii
osídlení. Tyto informace Zakomponovat do orien-
tacního systému mesta a provázat je s tištené
podobou. Zviditelnené historické souvislosti pod-
trhnout mestskou bytovou výstavbou s kvalitním
architektonickým výrazem, která by mela mít
ambice stát se inspirací pro celou oblast.
Systematicky podporovat a rozšírit kulturní
a sportovní aktivity. ( M.F. )

Pro Revnice je typická príjemná atmosféra malo-
mesta v zeleni, s jasne vymezeným námestím (oje-
dinelým v povodí Berounky smerem na západ od
Prahy), s charakteristickou architekturou (silueta
kostela, ale i vily z prelomu 19. a zacátku 20. sto-
letí) a s pozoruhodnými prostorovými vztahy
v údolí Berounky, pod zalesnenými Brdy.
Pozitivnímu vývoji lze asi napomoci více soubež-
nými kroky: od uvážlivé urbanistické regulace
i podpory kvalitIú výstavby pres mestem inicio-
vané verejne prospešné ci architektonicky prínos-
né projekty až po kroky, které prispejí pocitu sou-
náležitosti lidí s mestem a prispejí k podtržení
osobitosti a prestiže. Pro budoucnost je v tom
šance, jak i v zákrytu velkomesta uchovat jedinec-
nost a Revnice zviditelnit. Ve výsledku se to pak
jiste prospeje úspešnejšímu získávání prostredku
na potrebné investice. ( B.F.)

Zachovat je treba urbanistickou strukturu obce,
místIú památky (tj. domy na námestí a radu dal-
ších cenných staveb, o nichž jsme mluvili) i vyti-
pované charakteristické detaily (napr. dlažby).
Chránit lze treba vyhlášením památkové zóny,
zapsáním dosud nechránených staveb formou
mestských vyhlášek, zdokumentováním architek-
tury a jejím publikováním, aby si lidé zacali vážit
historie svého mesta a jednotlivých staveb i sta-
vebních celku, parku... Jinak mi v Revnicích chybí
bližší vztah k rece. ( Z.L. )

Propojenost krajiny (prírody) a mesta, demogra-
fickou kvalitu - zvuk dobré adresy, "luxus" kvalit-

ní architektury, v dobrém smyslu slova malomest-
skou pospolitost a patriotismus. ( J.P. )

Co Vám pripadalo jako nejduležitejší na celém
workshopu?

Celková duchovní rovina byla posazena vysoko -
je to mimorádne duležité, mám to moc rád. Aby
bylo možné debatovat o koncepcních otázkách,
nelze zustat ph1iš pri zemi. Pro samosprávu je to
- chápu - casto težké. Musím ale ríci, že odpoutá-
ní se od bežných problému každodennosti priná-
ší své dobré ovoce mnohdy již po pár letech. Mel
jsem pocit, že mesto je dosud nepopsané a neobje-
vené. Možná to je dobre. ( P.S. )

Možnost vytvorení kvalitního týmu z rad zastupi-
telstva, architektu a verejnosti. ( M.F. )

.. ...že se uskutecniL A že naznacil nekolik kon-

krétIúch témat, která lze celkem realisticky rozví-
jet - kultivování verejných prostranství, spojka
od nádraží atd. - jsou obsažena ve shrnutí, jen
bych je opakoval. ( B.F. )

Workshop je výborná príležitost, jak kontaktovat
nezávislé odborníky odjinud s domácími predsta-
viteli obce a obyvateli. V této forme systém nejdo-
konaleji propracovali Holandané. Jde ovšem
o dobré vyhodnocení dat. Na jejich základe pak
vznikají tzv. strategické plány, které, na rozdíl od
"dvourozmerných" územních plánu mají tretí
rozmer v participaci obyvateL Nastoupená cesta
je dobrá. ( Z.L. )

To; že byl a hlavne, že nekoncí. ( J.P. )

Byl jste necím velmi mile, anebo naopak velmi
nemile prekvapen (myšleno v nejširší souvislos-
ti s workshopem a Revnicemi vubec).

o nemilém prekvapení nemuže být rec. Doslova
fascinující (bez prehánení) byl projev zájmu na
strane mesta, a to jak co do poctu osob, byt to
muže být chápáno jako formální hledisko, tak
i co do kvality a hloubky diskusních vstupu.
Vyzarovalo to. Pocet vybraných témat byl velký.
Bylo dobré, že jsme nekteré otázky opatrne prešli,
protože bychom se asi odpoutali od vyšší myšlen-
kové roviny. Myslím však, že by bylo vhodné se
k nekterým z nich nejakou formou vrátit. Míra
soustredení byla opravdu velká. To se nepodarí
vždy. Musím také ocenit odpolední prezentaci
parku studenty. Myslím, že toto spojení bylo
štastné. ( P.S. ) .

Charakter Revnic je pripraven na možnost kvalit-
ního residencního bydlení. Mile mne prekvapila
zainteresovanost všech zúcastnených a jejich chá-
pání nutnosti vnímat mesto jako celek, který je
treba rozvíjet soucasne. ( M.F. )

Težko hovorit o prekvapení. Znám to tu duverne.
Ale prece - potešilo me, že se o pár dnu pozdeji
povedlo v Lesním divadle letošní Blues v lese,
i takové aktivity souvisejí s tématem postavení
mesta a jeho urbanistického rozvoje. ( B.F. )

Z bodu 2/ vyplývá, že jsem byl s workshopem
spokojen, potešilo mne rovnež zadání revitalizace
parku Gebauerovým studentum. Chtel jsem to
sám navrhnout, a zatím se na tom už pracuje :-)
(ale pozor, studenti jsou bohémové, je treba je
dotlacit k výsledku). ( Z.L. )

Mile na mne zapusobila projevena touha zacít
brát problém verejného prostoru jako místa pro
život obce a obcanu. ( J.P. )

Mel byste zájem o další spolupráci na rozvoji
mesta Revnic? Pokud ano, jakou by mela mít
formu a k jakým výstupum by mela smerovat?

Ano. Bez ostychu se priznám, že bych se rád
(respektive naše kancelár) podílel na rozvoji
Revnic. Myslím, že by se melo podarit vypsat sou-
tež - napríklad na rešení prostoru mezi námestím
a nádražím. S radostí bych se jí úcastniL ( P.S. )

Smerovat by mohla k soubežným Cl1um,které si
clovek ješte stací v dohledném casovém horizon-
tu uvedomit a prožít. ( B.F. )

Spolupráci se nebráním a muže být formou opo-
nentur, workshopu, dílen, porotování souteží...
Mimochodem, nabízím radnici architekronický
pruzkum, pokud by byl zájem, mohl bych se do
toho v léte pustit. ( Z.L. )
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SALON PRO PSY "Afrodita"
b ~ ~

na lZl:

- 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: 608919494,318581281
Adresa salónu:
Vrážská 324, 252 28 CERNOŠICE
U Malé reky 625, 156 00 PRAHA 5 -ZBRASLAV

MESTECKO
POD SKALKOU
www.mesteckopodskalkou.com

Kniha o historii Podbrdska, kterou napsal mní-
šecký rodák a revnický knihtiskar

Jan Štastný, se po
55 letech dockala nového a doplneného vydání,

tentokrát na CD-ROM.
OBJEDNEJTE CD-ROM JiŽ DNES!

Cena 750,- Kc
Sleva 10% pri objednání 2 a více kusu!

Cenavcetne poštovného. Expediceod 1.7.2003

Objednávám dobírkou ks
CD-ROM "Mestecko pod Skalkou"

Jméno: ..........................
Adresa: .. .........
........................................................................
Telefon: ................

Datum: Podpis: ...............................

Objednávku zašlete na adresu: Sylvia Šírová,
U Václava 89/4, Dolní Chabry,

184 00 Praha 8
Telefon: 603 52 20 73

Prodám stavební pozemek pro individualisty na kopci
ulice V úvozu, svah pod lesem, nádherný pohled do
údolí 800 - 1000 m2, cena dohodou.

25772 1303 záznamník

1,

Pronájem bytu v centru Cernošic 2+kk, 50m2,
1. patro. Plastová okna, leštená dlažba, kuch. linka
Koryna, mycka, sklokeram. varná deska s horko-
vzdušnou troubou, rohová vana, telef. linka, bezpec-
nostní dvere. Volné ihned. Cena 12.000 Kc vc. poplat-
ku.

Tel. 608/919494.

KolaŠtorek
..meI:._~
~
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ROZHOVOR BEZE SLOV
Verte mi, že se s panem Bartákem moc

príjemne povídá. Na jakékoli téma. Ale když
prohlížíte jeho kresby žasnete, co všechno
dokáže vyjádrit beze slov. Myslím, že doslova
všechno. Šla jsem s ním delat rozhovor pro
Ruch a napadlo me, že ho požádám, aby
odpovedi na mé otázky nakreslil. Proc ne,
rekl. K cemu slova.

Jste porádkumilovný clovek?

A praktický?

Jste zapomnetlivý?

Máte velmi schopnou ženu. Jaké je vaše
manželství?

Prý máte krásnou zahradu. To je vaše práce?

~~

Sledujete televizní seriály?

Miroslav Barták se narodil roku 1938

v Košicích. Vystudoval Vysokou námorní
školu ve Varne. Je výtvarník a od roku 1990

predseda Ceské unie karikaturistu.

Dílo:

1969-1998 - 50 samostatných výstav doma
i v zahranicí, 7 autorských knih kresleného
humoru (3 ve Švýcarsku, 2 v Nemecku, jedna
doma a jedna na Slovensku), 40 knih ilustro-
val doma i v zahranicí, 2 kreslené filmy
(Strelnice, Bartakiáda), 52 kreslených blackou-
tu pro TV, úcast v cetných sbornících kresle-
ného humoru v Evrope i v Americe, od r. 1971
kmenový autor Švýcarského humoristického
casopisu Nebelspalter.

Jste studovaný námorník. Máte more rád?

2$.

Ctete nekdy Ruch?

HR

... a každý si zasadí svuj strom
r.r

Kdo procházel v poslední dobe Havlíckovými sady, jiste si všiml rozsáhlého kácení starých,
nemocných stromu. Ale nemusíme mít obavu, že tu zustane pustá mýtina. Již pred nekolika
mesíci došlo k dohode o spolupráci mezi naším mestským úradem a Ateliérem Veškerého
socharství Kurta Gebauera pri Vysoké škole umeleckoprumyslové v Praze. Spolupráce se týká
ideového rešení revnického parku pri zachování charakteru celé lokality. Autory projektu jsou
studenti a absolventi umeleckoprumyslové školy pod vedením prof. ak. soch. Kurta Gebauera
a MgA Ivany Junkové, která nyní v Revnicích bydlí. Tento projekt získal grant, který vypsala
Nadace VlA (ze 45 podaných prací byl vybrán mezi 5ti víteznými).

V prvé etape rekonstrukce parku se ateliér zameruje na zpevnení koryta potoka a úpravu
komunikací. K tomu patrí oprava jednoho a výstavba dvou zbývajících mostu. Dále se projek-
tuje detské hrište, osvetlení, sezení, odpadkové koše a umelecké objekty. Moc príjemný je
zámer tvurcu navázat na stávající materiály. Tedy pouze kámen, drevo a beton. Na výrobu
zábradlí, lavicek a nekterých výtvarných artefaktu se použije drevo z kmenu pokácených stro-
mu.

To nejduležitejší je nové osázení prostoru. Tento plán zpracovala sl. Šarounová a vznikl
návrh, že si každý revnický obcan muže zasadit svuj strom, samozrejme pouze vytipované
odrudy. K celému zámeru budeme mít možnost vyjádrení (písemného) v Galerii No 1, kde
bude vystaven model a návrhy na rekonstrukci a obnovu Havlíckových sadu. Tato instalace
bude otevrena zároven s výstavou fotografií Karla Neuberta - 5. cervence a potrvá do 3. srpna
2003.

HR

DOBIRICHOVICKÉ MŽENí V CERVENCI 2003

Sobota 12. 7. v 19 hod. Irena Budweiserováa FADE'N- SPlRITUÁLY.Kostel sv. Prokopa -
a Martina v Karlíku.

Nedele 13.7. v 18 hod. LUDUS MUSICUS a hosté - slavnostní koncert k výrocí 750 let obce.

Karlický kostel.
Sobota 20. 7. ve 20.30 hod. Divadelní soubor Revnice - A. Jirásek LUCERNA akce k výrocí 750
let obce. Križovnické nám.
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SLEZSKÁ BESEDA

Detský tanecní soubor Klícek predvedl na
poberounském folklorním festivalu v Letech
a Zadní Trebáni témer zapomenutý tanec
Slezská beseda. S detmi ji nacvicila paní Lída
Chroustová a krásné kroje ušila Iva
Zrostlíková. Protože mely tak velký úspech,
redakce Ruchu jim gratuluje a preje krásné
prázdniny.

ZÁKLADNí UMELECKÁ ŠKOLA

Opet koncíme jeden školní rok. Blíží se 25.
cerven, den našeho tradicního záverecného

školního vystoupení, spolu s výstavou. Tuto
akci letos již podesáté nazýváme "Hudba,
tanec a slovo mezi obrázky".

Je to prehlídka celorocní práce žáku
v krásném zrcadlovém sále našeho Zámecku.

Tentokrát provází naši výstavu jedna zajíma-
vost. Díky významné osobnosti v oboru psy-
chologie v Dánsku, paní Jarky Simonsen,
která nám již v minulosti otevrela cestu do
své zeme, nám byla nabídnuta príležitost pre-
zentovat naše žákovské obrázky na dané
téma v rámci Mezinárodního roku pro telesne
postižené. Tyto obrázky tedy uvidíte na naší
výstave a v cervenci poputují do Kodane.

Pro príští školní rok pripravujeme výsta-
vu prací našich bývalých žáku. Tímto zveme
nejenom rodice, ale všechny, kdo mají zájem o
cinnost našich detí s predpokladem profesio-
nálního rustu. Prijdte zatleskat malým muzi-
kantum, hercum a baletkám a potešte se
výtvarnými dílky.

SACHV

Naši žáci skoncili v krajském preboru na tre-
tím míste.

V nedeli 8. 6. 2003 jsme v Revnicích hosti-
li finále krajského preboru žákovských druž-
stev 2002 - 2003. Finále hrála ctyri družstva -
vítezové jednotlivých skupin (my jsme vyhrá-
li skupinu, ve které krome Revnic hrála ješte
družstva ŠK Kladno B, Sokol Buštehrad, ŠK
Liten a Sokol Roztoky).

Jasným favoritem finálové skupiny, jejíž
vítez postupuje do ceské ligy dorostu, bylo
družstvo Easy English Kralupy, kterému
mohli konkurovat ješte šachisté Lokomotivy
Zdice. Od našeho družstva stejne jako od
družstva Kavalier Sázava se žádný výrazný
úspech necekal. Hrálo se systémem každý
s každým na peti šachovnicích, hrát mohly
deti do patnácti let a v každém družstvu byl
povinný jeden mladší žák a jedna dívka, nebo
žák narozený 1993 a mladší. Vítezem se podle
ocekávání stalo družstvo Kralup, které dovo-
lilo souperum ze všech partií jen jedno vítez-
ství a jednu remízu, druhé místo obsadila
Sázava, tretí bylo družstvo ŠK Revnice

a poslední skoncily Zdice, které prijely bez
dvou nejsilnejších hrácu. Nás na tretí místo
odsunula nejtesnejší možná prohra 2:3 s
Kavalierem Sázava. I tak mužeme být spoko-
jeni a to hlavne proto, že naše družstvo bylo
jednoznacne nejmladší ze všech, vždyt i naši
nejstarší hráci ve svých dvanácti letech ješte
patrí do kategorie mladších žáku, takže se už
tešíme na príští roClli'ky.

Družstvo ŠK Revnice hrálo v sestave

Thomas Chezeaud (nar. 1991), Jan Švach
(1992), Petr Turon (1991), Jindrich Paukert
(1994) a Patrik Krejcí (1993). Nejlépe z našich
si pocínali Petr Turon a Patrik Krejcí, kterí
vyhráli dve partie ze trí, hned tri hráci Kralup
ovšem dokázali uhrát 100% bodu.

Konecné poradí krajského preboru

J. Paukert

Vážení prátelé, na tomto míste budeme pravi-
delne zverejnovat zprávy o šachových udá-
lostech, zajímavé partie, teoretické poznatky
a úlohy. Protože o vrcholném šachu najdete
dost informací na Internetu a v tisku, zamerí-
me se predevším na šachové dení v Revnicích
a okolí a na partie našich šachistu at už dospe-
lých, nebo detí, detské partie ostatne bývají
velmi dramatické, jak dokazuje hned ta násle-
dující, kterou sehrál v té dobe osmiletý
Jindrich Paukert na Mistrovství Cech do dva-
nácti let 2002 ve Frymburku.

Václav Moravcík (ŠK Týn n.Vlt, nar. 1991,
IV.VT) - Jindrich Paukert (ŠK Revnice, nar.
1994, IV VT), 2.11.2002
Skotská

1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. d4 exd4 4. Jxd4 Jf6 5.Sg5
(slabší varianta za bílého, duraznejší je treba
5. Jxc6 bxc6 6. eS) 5. ... h6 6. Sh4 Se7 7. Jxc6
bxc6 8. Sd3 O-O9. O-O?! 9. ... Jxe4 ! (podobné
drsné zápletky se Jindrichovi obcas nevyplácí,
tentokrát ale odhadl situaci správne) 10. Sxe7
(lepší než 10. Sxe4, protože takto muže bílý
využít vazby po sloupci e) 10. ... Dxe711. Vel
d5 12. f3 ?? (chamtivost se nevyplácí, bílý si
urputnou snahou o zisk jezdce sám vykopal
hrobecek) 12. ... Dc5+! 13. Kh1 (po 13. KH by
následoval mat dámou na f2) 13. ... Jf2+
14.Kg1 Jxd1+ a tím partie fakticky skoncila, i
když se hrálo ješte nekolik tahu, než se bílý
vzdal.

ÚLOHA

Následující situace není ani tak úlohou, proto-
že vznikla v prubehu skutecné partie (Inkuto-
Keres, rok ani místo bohužel neznám) a bílý
projevil velkou vynalézavost, když našel
cestu k výhre. Cerný samozrejme smeruje
dolu, takže pri první príležitosti muže posta-
vit dámu nebo jinou figuru. Na tahu je bílý
(jinak by to ostatne byl pat). Krome rešení,
pomocí kterého bílý partii vyhrál, existuje
ješte jedno, na které prišel desetiletý clen rev-
nického šachového kroužku Patrik Krejcí.
Mnoho štestí, rešení ukážeme v príštím císle.

Bílý: Ke2, Sa8, Jh3, Cerný: Kh1, g2, h2

VÝROCNí CENY ZŠ REVNICE
Dne 24. cervna 2003 budou na slavnosti

v Zámecku predány Výrocní ceny nejlepším
žákum a kolektivum naší základní školy.
Jako doplnkový program bude usporádána
výstava z prací žáku, která bude slavnostne
otevrena 21. cervna 2003 a bude trvat do
24. 6. 2003. Výstava se bude konat v Galerii
Salon No1.

Bodv Skóre

1 Easy English Kralupy 6 13,5 : 1,5
2 Kavalier Sázava 4 S,5: 6,5
3 ŠK Revnice 2 5: 10

4 Lokomotiva Zdice O 3: 12
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OSLAVY 100. VÝRocí REVNICKÉHO TENISU

V sobotu 24. kvetna byla na revnických
tenisových dvorcích zahájena oslava 100 let
trvání revnického tenisu. Puvodne byla tato
oslava plánována na zárí lonského roku, kdy
práve uplynulo sto let od usporádání prvního
známého klubového tenisového turnaje Lawn
Tennis Klubu v Revnicích. Ovšem z duvodu

znicujících povodní na Berounce, které
postihly mnoho revnických obcanu (i clenu
klubu), byla tato akce zrušena a naplánována
na kveten tohoto roku. Svým letošním termí-
nem zapadá i do programu oslav 750 let
mesta Revnic.

V klubovne LTC Revnice, tenisovém

klubu Martiny Navrátilové, byla zahájena
výstava nazvaná "Z historie LTC". Na dva-
nácti panelech si zde mužete prohlédnout
exponáty a fotografie, které ukazují prehled a
vývoj revnické tenisové cinnosti ve 20. století.
Od nejstarších do chovaných fotografií z let
1910- 1913, po casove nejnovejší, z roku 1997,
kdy probehla rekonstrukce cásti dvorcu díky
významnému financnímu prispení Martiny
Navrátilové, cestné clenky klubu. Fotodo-
kumentace z oslavy znovuotevrení dvorcu
zachycuje významné osobnosti, které se ten-
krát zúcastnily. Martinu Navrátilovou, profe-
sora Václava Klause, senátora Ruckela, pred-
sedu Ceského tenisového svazu ing. Ivo
Kaderku a tiskového mluvcího Josefa Šlajse.

OKRESNí TENISOVÉ

PREBORY DOSPELÝCH

Více než 40 let porádá LTC Revnice pravi-
delne každé jaro okresní prebory mužu a žen.
Letos byly usporádány ve dnech 10. a 11.
kvetna na revnických tenisových dvorcích.
Zúcastnilo se 23 mužu a 10 žen.

V kategorii mužu zvítezil ve dvouhre Jan
Pavlícek, TC Realsport (H. Cernošice) a ve
ctyrhre vyhráli Filip Háva a Martin Charvát
z FH - TK Dobrichovice.

V kategorii dámské dvouhry zvítezila
Mgr. Renata Štepánková z LTC Revnice a ve

~
-

Z historických fotografií je mimorádne zají-
mavý obrázek Jaroslava Drobného, našeho
prvního wimbledonského víteze, který hrál
v Revnicích v léte roku 1939 a jehož podání
patrí svým provedením a stylem dodnes mezi
nejlepší na svete. A samozrejme vás zahreje
u srdce pohled na Martinu Navrátilovou, jak
zacínala na starém tenisovém dvorci v Rev-

nicích, na její rodice, kterí se o její vzestup tak
zasloužili, až po všechny její svetové úspechy.
Priznejme si, jsme na ni jaksepatrí pyšní!
Celou výstavu usporádal dr. K6nig za prispe-
ní paní Jany Navrátilové, Terezy Bartákové
a ing. Marie Lalákové..

Výstava je prístupná verejnosti denne
odpoledne a v srpnu má být prezentována
v revnickém zámecku jako soucást oslav 750
let mesta.

V sobotní odpoledne byl také usporádán
klubový turnaj, kterého se zúcastnili jeho cle-
nové v dobových úborech z pocátku 20. stole-
tí. Prevážnou cást dobových kostýmu pro
tuto akci obstarala paní Ivana Kochová. Hrály
se zápasy smíšených dvojic a pozor! -starými
drevenými raketami. Cestnými hosty turnaje
byli pan starosta Revnic M. Cvanciger, který
predal ceny vítezum a pan Josef Šlajs za
Ceský tenisový svaz.

ctyrhre Štepánková s ing. Pavlínou Fron-
kovou, obe z poradatelského klubu.

CHIQUITA BANANA CUP

V sobotu 7. cervna porádal LTC Revnice
spolu se spolecností Chiquita CR šestý rocník
tenisového turnaje smíšených dvojic v katego-
rii rekreacních hrácu. Tenisového klání se
zúcastnilo 20 dvojic. Na turnaji hráli, m.j.
i zpevacka Helena Vondrácková a herec Jirí
Krampol. Turnaj byl tradicne príjemnou spor-
tovní a spolecenskou událostí.

V. Jirny - SK Revnice A 3:2(0:1). . Revnictí
ztratili vyhraný zápas na hrišti vedoucího
mužstva tabulky, když ješte 8 minut pred
koncem vedli 1:2, navíc behem zápasu nedali
penaltu (Klimt). Zaráží, že trenér nemel k dis-
pozici žádného hráce na strídání. . SK
Revnice B - Psáry 1:0Bécko konecne vyhrálo,
branku dal Sviták. Prípravka Revnic porazila
Cernošice 3:0 brankami Wrobela (2) a jedna
byla vlastní. . Žáci Revnic hráli s Dobrící

3:3(0:1) Všechny branky dal Pitauer. . SK
Revnice A - Ostrovan Zadní Treban 3:2(0:1)
V derby zvítezily Revnice na domácím, brev-
novském hrišti, dvema braÍlkami strídajícího
P. Strejcka a jednou Petriny. Mužstvo se drží
na 4. míste tabulky. . Liber - SK Revnice B
4:1(2:0) Branku, první za muže, dal Pitauer.. Rudná - SK Revnice A 3:0(1:0) Porážka
favorizovaného mužstva. Domácí bojují
o záchranu a zasloužene zvítezili, když první
branku dali z penalty již ve 2. minute(!).
Revnictí opet nastoupili bez zranených hrácu
zakladní sestavy Mojžíše, Maštalíre,
Teichmana, ve složení: Samec - O. Strejcek,
Klimt, Petrina, P. Strejcek - Šejnoha (70. min.
Krtek), Bouška, Paces, Purkrábek - Lerch,
Urban. t SK Revnice B - Dolní Brežany A
2:1(0:1)Vítezství zajistily branky M. Sklenáre
a M. Svitáka. . SK Revnice A - Kunice
1:4(1:3)!!Kunice, které se zoufale zachranují
v souteži, jasne prehrály revnické Ácko.
Domácí hráli špatne. Sestava: Krtek -
O. Strejcek, Mojžíš, Petrina, P. Strejcek -
Teichmann, Klimt, Bouška, Purkrábek - Lerch
(60. min. Procházka), Paces. Branku vstrelil
Teichmann. Purkrábek vyloucen za vyražení
míce rukou z branky. . Štechovice - SK
Revnice B 7:2(4:0)Branky Vlášek a Sládek.

Sk

KD

S reprezentantem Maškem v brance remizo-
valo Ácko Slavoje na svém hrišti se S. Pod-
lázky 12:12(8:7) Branky dali Smetana 6,
Knýbel 3, Dlouhý 2, Jech 1. . Ženy DTJ
Revnice - S. Brezno 12:12(7:4). Strílely Boc-
ková a Šachová po 5, Veselá a Ziková po 1. .
Muži Slavoj B - Republikán Praha 18:10(9:3)
Branky: Tichý 6, Jech 5, Smetana 4, Veselý 3. .
Slavoj A - Preštice 24:14(8:6) Duležité body
z domácího hrište. Výborne zachytal M. Ze-
lený. Branky dali: Zavadil 8, Smetana 6,
T. Sviták 5, J.Hartman 3, Jech a Dlouhý po 1..
Žáci: Spoje Praha - Slavoj 15:21. Velký podíl
na vítezství mel Zrostlík, který dal 12 branek!
. Muži Spoje Praha A - Slavoj B 14:12(6:3)
Branky Holý 7, Jech 5. . Spoje Praha B - Slavoj
B 7:11(3:5) Branky Holý 4, Tichý 3, Veselý
a Jech po 2. . Slavoj A - Litice 19:16(9:7)
Domácí nejprve vedli, ale pak se zápas vyrov-
nal a rozhodl teprve lepší záver Revnic.
Branky stríleli: Zavadil 7, Knýbel 5, Dlouhý,
Hartmann a Smetana po 2, Jech 5. Body zna-
menají odpoutání od nebezpecného konce
tabulky. . Slavoj - Podlázky 12:6(6:4)Mladší
žáci porazili vedoucí družstvo souteže a
budou ješte usilovat o úcast v preboru repub~

pokr. na strane 8K6
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Odpocátkukrásneslunnepocas,l,0~°II;í -- - -- - ,-:-' VposlednímligovémutkáníprohráloÁcko
príroda stále ješte silne poznamenana lon;ky- Nedele, 14:00 - krásný sportovru víkend.Je Slavoje na hrišti posledního Chomutova
mi záplavami. 170 závod~u z 1~ o~d~u,. 34 za námi. Ješte proslov starosty a pak ~edalle 19:16. Branky Smetana a Knýbel po 7, Dlouhý
lodí. Sobota, 9:00 - start uvodní dlsclplmy a hromada cen od sponzoru (~lronet, a Hartman. Ácko se tak v nevydarené sezone
témer 11 km dlouhého sjezdu pod jeze~ Prosport, Bening, Ekorent, mesto Re~ce, umístilo na 6. prícce druholigové tabulky s bi-
v Karlštejne. Místní vodní elektrárna vyhove- Penco, Nosek, Scandecor, Transhospltal, lancí: 20 7 4 9 302-291 18 bodu, takže od

la žádosti vo~áku a zastavila p~ dobu závodu Smíchovský pivo~ar, ~ol~ Št?rek, Koex.nn~o, sestupového místa zustalo jen o 5 bo~u.
výrobu elektrmy. Tak se alespon trochu zvedá Global Express). Revrucky navrat po VIce Jak Mladší žáci nepostoupí do preboru republiky,

prutok pod, re;mckým j~zem,. vkde j,sou o~ 151;té pr:stávce ~e z~aril. Dík~ všem porada- po porážkách na škváre v Bakove s, d?~á~
lonska rozsáhle naplavenmy. JlZ v patek P!'l telum, zavodníkum 1sponzorum. 11:12 a s Podlázkami 10:14 se UffilStili az na
prohlídcetratihlavnírozhodcírozhodl,ze - ~ - - tretím míste.bude zakázán prujezd propustí dobrichovic- - - -
kého jezu, která je z vodáckého hlediska znac-
ne problematická. Toto rozhodnutí se ukázalo
jako velmi správné, pro vetšinu lodí byl pru-

jezd korunou jezu výrazne rychlejší. Nakone~
jediní, kterí meli s prujezdem problémy byli
domácí muži. Inu okovaná 10d s vycnívajícími
šrouby nemá optimální skluz. Cíl v Dobricho-
vicích asi 100m za strženou lávkou. Škoda, že
díky teplému pocasí dva dny pred závody
zacal klesat prutok, ješte ve stredu to vypada-
lo, že se pojede na opravdu tekoucí vode. Ale
co se dá delat, zase bylo hezky slunecno.

Revnice 24. - 25. kvetna 2003 - záverecný
závod Ceskeno poháru SVoCR 2003

v takových podmínkách není hracka, se pre-
svedcila vetšina posádek hned v prvním kole.
Rozhodovalo druhé kolo, kde to již témer
všichni zvládli. A že to jde, názorne ukázali
žáci z Celákovic. Jsou to praví bojovníci a skli-
dili zasloužený potlesk.

Místní vodácký klub NEPTUN je odedáv-
na tradicním úcastníkem závodu pramic. Po
rozpadu Svazarmu však nastalo urcité vaku-
um. Približne pred 7 lety zacal Libor
Kvasnicka znovu budovat žákovské pos~dky.
První významnejší výsledky se dostavily
v roce 2000. Loni kadetky vyhrály Ceský
pohár i Mistrovství republiky. Letos poprvé
NEPTUN REVNICE pravidelne obsazoval
všechny kategorie a ve výsledném hodnocení
CESKÉHO poHÁRu získal 3 první místa
(ženy, kadeti, kadetky) a 2 tretí místa (muži

SPRINT - - - a žáci). Systematická práce s detmi prináší své- . . ovoce. Libore, dekujeme.
Po skoncení sjezdu jury mení casový pro-

gram, sprinty se pojedou v 17:00 ješte v sobo-

tu. Z hlediska závodníku naprosto správné
rozhodnutí, místní poradatelé však mají
velmi krátký cas na vytycení trati (je jasné, že
ti, kdo závod porádají, také závodí). Sprint se
jede nad revnickým jezem. Ukazuje se, že i na
široké vodní ploše by mela pravidla jasne sta-
novit, kolik bójí a s jakými rozestupy má
oddelit dráhy pro jednotlivé lodi. Krížení
dráhy ci vezení se za nekým se za soucasné
úpravy dá opravdu težko posoudit. Ale nako-
nec vše dobre dopadlo a závod ve sprintu
probehl bez protestu.

Nedele, 8:30 - prohlídka slalomové trati
u letovského mostu. Konecne trat postavená
na tekoucí vode. A spousta diváku, kterí si
opravdu prišli na své. To, že ovládat pramici

.....

Poradatelská služba na dobrichovickém jezu

pokr. ze strany 7

liky. . Slavoj - Podlázky 5:26(3:13).Starší žáci
vysoko prohráli, když jediný strelec Zrostlík
na všechno nestacil. Dorost Slavoje remizoval
s družstvem Podlázek 13:13.

Revnický brankár Jan Mašek, hostující
v mužstvu Cakovic, se opet stal s Cakovice-
mi mistrem CR.

Sk

, INZERCE

. Technická správa Revnice prijme do
pracovního pomeru muže - zámecníka, svá-
rece. Podmínka ridicský prukaz C.

Kontakt: 603{866 227

JC

.Technická správa Revnice hledá pra-
covní sílu na sekání zahrad.

Kontakt: 603{866 227

. Mestský úrad prijme kvalifikovanou
úcetní, praxe v úcetnictví obcí je predností.
Nástup možný od 1.8.2003.
Kontakt: Mú 25772 0151, 603{508806
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