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Cena 5Kã

Na základû Ïádosti Mûstského úfiadu v ¤ev-
nicích provedl v létû tohoto roku Ing. arch.
Zdenûk Luke‰ prÛzkum architektury staveb,
které pocházejí z období 20. století.
Zdenûk Luke‰ se narodil roku 1954 v Praze, kde
v roce 1980 absolvoval fakultu architektury
âVUT. V letech 1980 – 90 byl zamûstnán
v Archivu architektury Národního technického
muzea, od roku 1990 pracuje v Kanceláfii prezi-
denta republiky na PraÏském hradû. Je ãlenem
t˘mu odborn˘ch poradcÛ dokumentárního seri-

álu Deset století architektury. Vûnuje se architek-
tufie 19. a 20. století.
Jeho rozbor pfiiná‰í nûkteré zajímavé informace
o na‰em mûstû a my o nich chceme fievnickou
vefiejnost informovat v na‰em zpravodaji. Práce
je rozdûlena na dvû ãásti, z nichÏ první uvefiej-
Àujeme po redakãní úpravû a zkrácení v tomto
ãísle. V prosincovém Ruchu bude publikována
ãást druhá, která je vûnována nejv˘znamnûj‰ím
architektÛm, ktefií se podepsali na v˘stavbû
rodinn˘ch domkÛ a vil v ¤evnicích.

SETKÁNÍ U POMNÍKU
28. ŘÍJNA 

V˘roãí vzniku na‰eho novodobého státu, na
jehoÏ tradice se snaÏí navazovat nynûj‰í
âeská republika, si na setkání u pomníku
padl˘ch ve svûtov˘ch válkách pfiipomnûlo
pfiibliÏnû ãtyfiicet obãanÛ. Vyslechli úvodní
promluvu pana starosty a oÏivili si nûkteré
historické souvislosti pfii projevu pana Kose
ze Svazu bojovníkÛ za svobodu. Dva recitáto-
fii ze Z· se opravdu snaÏili, stejnû jako ti, ktefií
se na závûr odhodlali a zpívali státní hymnu.
PoloÏené kytice mohou teì v‰em kolemjdou-
cím pfiipomínat, Ïe jsme nezapomnûli.

VÁNOČNÍ ČAS
V ŘEVNICÍCH

Poslední pfiedvánoãní sobotu (20. 12.) se
pokusíme pozastavit Vá‰ shon a pozveme
Vás, abyste se vánoãnû naladili, a dokoupili
drobné dárky z chránûn˘ch dílen (své stánky
zde budou mít sdruÏení Náruã, stacionáfi
Rolniãka, manufaktura Letohrádku Vendula
a snad je‰tû dal‰í organizace, vûnující se
lidem se zvlá‰tními potfiebami). Nebude chy-
bût stánek s obãerstvením, bude moÏnost
obstarat si na poslední chvíli vánoãní cukroví
a domácí vánoãky.
Pfiíjemn˘m obohacením zlaté soboty budou
jistû krátká vystoupení dûtí a pedagogÛ ZU·.
Dal‰í podrobnosti a ãasov˘ harmonogram se
dozvíte v pfií‰tím ãísle a na plakátovacích plo-
chách.

Veronika Stará

HOMO SAPIENS MÁLEM NEPATŘIL
K CHRÁNĚNÝM DRUHŮM
V záfií bylo pfieru‰eno bagrování Berounky. V celém úseku fieky od
Berouna po Mokropsy. Povodí Vltavy, závod Berounka, kter˘ tuto práci
provádûl, musel podat Ïádost o v˘jimku na Ministerstvo Ïivotního pro-
stfiedí t˘kající se ochrann˘ch podmínek zvlá‰tû chránûn˘ch ÏivoãichÛ
kriticky ohroÏen˘ch druhÛ a doloÏit, Ïe odtûÏení povodÀov˘ch nánosÛ
z koryta fieky lze povaÏovat za jin˘ vefiejn˘ zájem. Poslechnûte si, o jaké
Ïivoãichy jde. Velevrub malífisk˘ (Unio pictorum), skokan skfiehotav˘
(Rana ridibunda), uÏovka obojková (Natrix natrix) a silnû ohroÏen˘
druh uÏovka podplamatá (Natrix tesselata). Homo sapiens mezi nimi
není. Obãanské sdruÏení pro ochranu pfiírody a Ïivotního prostfiedí –
MALLORN - zpracovalo stanoviska k jednání na Odboru zvlá‰tû chrá-
nûn˘ch ãástí pfiírody MÎP âR, ve kter˘ch se napfiíklad fiíká: Obecné tvr-
zení, Ïe jde o ãi‰tûní koryta fieky od popovodÀov˘ch nánosÛ nelze
povaÏovat za vefiejn˘ zájem, neboÈ jejich existence sama o sobû niãemu
nevadí … (celé si mÛÏete pfieãíst na webov˘ch stránkách ¤evnic).
Správního fiízení na Ministerstvu Ïivotního prostfiedí, které probûhlo 24.
fiíjna, se zúãastnili zástupci v‰ech ohroÏen˘ch mûst a obcí. Îe to pro
Homo sapiens dopadlo dobfie a Ïe se bude bagrovat dál, jsme se dozvû-
dûli 12. listopadu, tedy v den, kdy do‰lo na Mûstsk˘ úfiad rozhodnutí
o udûlení v˘jimky podle zákona ã. 114/1992 Sb. o ochranû pfiírody a
krajiny ze základních podmínek ochrany zvlá‰tû chránûn˘ch ÏivoãichÛ.

Helena Rytífiová

(pokraãování str. 6)

foto z natáãení pofiadu Zemûkoule

Rozhovor s režisérem Petrem Soukupem na str. 12

TENTOKRÁT 12 STRAN!

ŘEVNICE - PRŮZKUM ARCHITEKTURY XX. STOLETÍ
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ní ukr˘vat. Omezí se tak ‰ífiení zápachu do
okolí a stejnû tak problémy s provozem zafií-
zení v pfiípadû silnûj‰ích mrazÛ i velik˘ch
veder. V˘‰kové umístûní objektu je nad hrani-
cí stoleté vody. Zpevnûné plochy v areálu
budou betonové a panelové, ostatní plochy
budou zatravnûny a osázeny kefii a stromy.
Jak teãou odpadní vody pfies âOV?  Pfiitékají
v˘tlaãn˘m potrubím na ãesle mechanického
pfiedãi‰tûní, dále pfies lapák písku a ‰tûrku na
mechanické pfiedãi‰tûní. Odseparovan˘
odpad, v podobû shrabkÛ, písku a ‰tûrku, se
ukládá do kontejneru a je odváÏen k likvida-
ci. Odpadní vody dále teãou k biologické ãásti
âOV, kde se ãistí pomocí bakterií. Pfiitékají do
míchané denitrifikaãní zóny reaktoru a odtud
odtékají do dvou paralelních aktivaãních
nádrÏí s vestavûnou separací kalu. Aktivaãní
zóny jsou provzdu‰Àovány jemnobublinn˘m
aeraãním systémem, kter˘ umoÏÀuje optimál-
ní ãinnost bakteriálního  procesu. Vyãi‰tûné
vody ze separací pfiepadávají do Ïlabu a jsou
odvádûny pfies mûrn˘ Ïlab do odtokového
potrubí. Pfiebyteãn˘ kal je ãerpán do kalové
jímky, kde se sniÏováním obsahu vody zahu‰-
Èuje a je tam uskladnûn. Odtud se odváÏí

k likvidaci. Odãerpávané vody se vrací zpût
do systému k novému ãi‰tûní 
Roz‰ífiení âOV spolu s v˘stavbou nov˘ch tras
spla‰kové kanalizace bude mít pfiízniv˘ vliv
na kvalitu místních vodoteãí a tedy na zlep‰e-
ní Ïivotní prostfiedí v na‰em mûstû. Jedná se
o práce ãasovû a hlavnû finanãnû nároãné.
MÛÏeme si jen pfiát, aby tempo v˘stavby
nasazené v r. 2003 vydrÏelo aÏ do odkanalizo-
vání celého mûsta. 

Ing. Miroslav Vyleta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
V souvislosti s rekonstrukcí Ïelezniãní tratû se
pfiipravuje i rekonstrukce podjezdu na objíÏì-
ce. PÛvodní mostovka nemÛÏe z pevnostních
dÛvodÛ zÛstat a âeské dráhy navrhují fie‰ení
pomocí zpevÀujícího rámu velikosti 3 x 3
metry. To by znamenalo prÛjezdnost vozovky
pouze pro jedno vozidlo. Rada mûsta poÏadu-
je takovéto rámy dva, protoÏe podjezd bude
slouÏit i obyvatelÛm obce Lety jako komuni-
kace k novû chystané zastávce âD. Potok by
mûl b˘t veden samostatn˘m potrubím podél
rámu. V˘hodou tohoto fie‰ení je snadné utûs-
nûní podjezdu i potrubí v pfiípadû hrozící
povodnû.

�
Firma EKIS provádí opravu kamenn˘ch
bfiehÛ potoka v Havlíãkov˘ch sadech.
Zhotovení kamenného zdiva na dnû
Nezabudického potoka v délce cca 100 m
bude zafiazeno do investiãních akcí na rok
2004.
Vyãi‰tûní koryta od trávy a mechu zajistí
vedoucí Technické správy mûsta. V souãasné
dobû se usazují novû zhotovené laviãky na
navrÏená místa.

�
Pfii plánované rekonstrukci silnice PraÏská

poÏaduje Rada mûsta zachování pÛvodní
dlaÏby na PraÏské ulici v úseku od kfiiÏovatky
PraÏská – Sádecká k námûstí Krále Jifiího z
Podûbrad.

�
Organizacím pracujícím s mládeÏí byly roz-

dûleny finanãní pfiíspûvky v celkové v˘‰i
115.100 korun.

�
V okolí ka‰ny se v odpoledních hodinách

zdrÏuje parta mlad˘ch lidí, ktefií po hranû
ka‰ny jezdí na skateboardech. Kromû moÏ-
nosti váÏného úrazu dochází i k po‰kozování
ka‰ny. Rada mûsta jedná s fieditelem Základní
‰koly, kter˘ vyzve Ïáky k zanechání této ãin-
nosti a bude o tomto ne‰varu informovat
rodiãe na tfiídních schÛzkách.

�
V budovû Základní ‰koly v ¤evnicích

postupnû dojde k v˘mûnû oken a vchodov˘ch
dvefií, která jiÏ vût‰inou netûsní.

�
Asfaltov˘ povrch byl dokonãen na komuni-

kaci v ulicích Náplavní, Rybní a Na Jamech.
�

Mikulá‰ské trhy v Dobfiichovicích
V sobotu 6. prosince zaãínají v 10 hodin pfied
Zámkem Mikulá‰ské trhy. Dal‰í víkend na nû
naváÏí trhy vánoãní.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ŘEVNICE

Rozhodující objekt pro funkci kanalizace se
vyklubal ze zemû a z dálky svítí novotou.
âOV se tak dostává do fáze pfied spu‰tûním
zku‰ebního provozu. Domnívám se proto, Ïe
nastal ãas popsat obãanÛm, jak bude zafiízení
pracovat. 
Zaãátek rekonstrukce âOV se datuje rokem
2001, kdy Projekãní a inÏen˘rská kanceláfi Ing.
Vítka vypracovala projekt pro stavební povo-
lení. Na jeho základû vznikla Ïádost o dotaci
na Státní fond Ïivotního prostfiedí âR a zaãal
tak cel˘ administrativní kolotoã, vãetnû
Ïádosti o stavební povolení a v˘bûrového
fiízení, jehoÏ vítûzem se stala firma
Aquaconsult âerno‰ice s.r.o. Vlastní stavba
byla zahájena v kvûtnu 2003 a podle harmo-
nogramu prací má b˘t v prosinci 2003 zahájen
roãní zku‰ební provoz. Pfii dodrÏení technolo-
gick˘ch postupÛ a pfiíslu‰ného pracovního
nasazení je to reálné. âOV je nadále projekto-
vána jako mechanicko-biologická. Umístûní
nové stavby je v souãasném areálu. 
Jak bude âOV vypadat z pohledu mimo oplo-

cení? Základní budova je objekt sdruÏen˘ch
nádrÏí. Celá zdûná nadzemní ãást je zakryta
sedlovou stfiechou. Betonové nádrÏe denitrifi-
kace, kalové jímky a dosazovací nádrÏe jsou
umístûny pod zemí. Zpevnûné plochy v areá-
lu budou betonové a panelové, ostatní plochy
budou zatravnûny a osázeny kefii a stromy.
Namísto charakteristick˘ch tfií ocelov˘ch vûÏí
obalen˘ch hliníkov˘m plechem bude v objek-
tu stát nenápadn˘ pfiízemní domeãek, ov‰em
s hlubok˘m suterénem. Ten bude celé zafiíze-

SLOVO STAROSTY
VáÏení obãané,
pomalu se blíÏí pfiedvánoãní ãas, ãas advent-
ní, kdy se den velmi neúprosnû zkracuje a my
máme za sebou vût‰í ãást roku, kdy se prová-
dûjí investiãní práce. Pfiesto stavební ruch
nepfiestává, pokraãuje rekonstrukce âOV,
stavba kanalizace a dokonãují se rekonstrukce
ulic po‰kozen˘ch loÀskou povodní.
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí vydalo
v˘jimku na zvlá‰tû chránûné Ïivoãichy a bude
tedy pokraãovat bagrování ‰tûrkopískov˘ch
nánosÛ v Berounce po loÀské povodni.

RovnûÏ probíhá úprava protipovodÀové
hráze. Chceme v‰ak navodit pfiedvánoãní
atmosféru, a proto opût pfiipravujeme svûtel-
nou v˘zdobu mûsta a také vánoãní strom.
V tomto období probûhne nûkolik kulturních
akcí jak v reÏii kulturního stfiediska, tak
na‰ich ‰kol a rovnûÏ galerie No.1. Rád bych
Vás upozornil na aukci obrazÛ, která probûh-
ne 6. prosince právû v galerii, a v˘tûÏek z ní
pfiipadne obãanskému sdruÏení Náruã.
Obãanské sdruÏení provozuje od kvûtna
leto‰ního roku denní stacionáfi v Dobfiichovi-

cích pro dûti s rÛzn˘m druhem po‰kození.
Obrazy na aukci vûnují umûlci Ïijící a tvofiící
v na‰em nejbliÏ‰ím okolí. Pfiijìte se podívat a
podpofiit tuto pûknou akci tfieba jen svou pfií-
tomností.
Na závûr pfiedvánoãního shonu, v sobotu 20.
prosince, se bude konat vánoãní trh na pro-
stranství pfied Zámeãkem. Bude spojen˘
s nûkolika kulturními pofiady a já se tû‰ím, Ïe
se v‰ichni pfii tûchto akcích sejdeme.
Pfieji Vám pokud moÏno klidné pfiedvánoãní
rozjímání. Miroslav Cvanciger
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Obãanské sdruÏení Náruã
PraÏská 345

Dobfiichovice 252 29
tel.: 257 712 312

e-mail os-naruc@atlas.cz
www. iexploze.cz/naruc
ã. úãtu 0391028309/0800

Pomozte nám pomáhat jim
To je na‰e motto i v leto‰ním roce.
Stejnû jako vloni se chceme zúãastnit i leto‰-
ních pfiedvánoãních akcí v na‰em regionu.
V loÀském roce probíhal po cel˘ advent
BAZAR na námûstí v ¤evnicích. Byla to velmi
úspû‰ná akce, která pfiispûla k vybudování
stacionáfie. Zapojilo se opravdu hodnû spolu-
obãanÛ a institucí.
I letos máte moÏnost pomoci. KaÏd˘ prosin-
cov˘ víkend bude otevfien stánek s na‰imi
v˘robky a s dárky, které jste nám vûnovali.
A jak mÛÏete pomoci? Upeãte pro nás cukro-
ví, koláãe apod. Udûlejte ozdoby, drobné
dáreãky, které budeme ve stáncích prodávat, a
v˘tûÏek pouÏijeme na akce pro dûti ze stacio-
náfie. Program vánoãních akcí, kter˘ch se
zúãastníme:
6.12. - 17 hod. Galerie Salon No 1 - aukce obra-
zÛ ve prospûch Náruãe
13.12 - odpoledne - Náruã v Timbuktoo
14.12. -  vánoãní jarmark v Dobfiichovicích
20.12. – vánoãní trh na námûstí v ¤evnicích
Podrobn˘ program bude na plakátech.
Informace na ãísle : 257 712 312 ve v‰ední dny
od 8 do 15 hod.
Do kulturního stfiediska v ¤evnicích (na
Zámeãku) mÛÏete pfiiná‰et desetníky a dva-
cetníky. Sbírka bude ukonãena 19. prosince a
na vánoãních trzích, o den pozdûji, pfiedána
Náruãi. 

Úklid v Lesním divadle
V sobotu 8. listopadu provedli ochotníci
základní debordelizaci areálu a inventarizaci
nutn˘ch oprav v Lesním divadle. Posílili
zchátralé bezpeãnostní prvky a do jara se
s „LesÀákem“ rozlouãili.

Prodejní výstava dekorací ze
sušených vazeb
UÏ tradiãnû pfiipomnûla blíÏící se Vánoce
v˘stava pfiipravená Martinou Bulantovou.
V sobotu ji na vernisáÏi oficiálnû zahájila paní
Jifiina Cvancigerová. Ve své fieãi pfiipomnûla
dlouhodobou spolupráci s autorkou a vyzna-
la se z obdivu k její práci. âást Notiãek zahrá-
la svûÏí smûs lidovek ze svého repertoáru. Ti,
ktefií nestihli fievnickou v˘stavu, mohou se
nechat inspirovat v Dobfiichovicích, kde se
v˘stava koná od 30. 11. do 14. 12.

Školné
Tûm, ktefií stále je‰tû nestihli zaplatit za jazy-
kov˘ kurz, kter˘ nav‰tûvují, chci zdvofiile a
dÛraznû pfiipomenout, Ïe nûkteré skvûlé vûci
jsou opravdu zadarmo, tj. k nezaplacení, ale
jazykové kurzy Mûstského kulturního stfiedis-
ka v ¤evnicích mezi nû nepatfií. Polep‰ete se!

VS
Významná jubilea
Oldfiich Krtek (92), JUDr. Kalek Hejma (91),
Stanislava BártÛ (89), AlÏbûta Knapová (89),
Josef Novotn˘ (84), Bohumil Soukup (84),
Karel Val‰uba (82), Marie Poláãková (82), Ing.
Jifií Kocman (81), Václav Matásek (81),
Antonín Ma‰ata (80), Anna Procházková (80),
Miloslava Podubecká (78), Miroslav Sandtner
(78), Bohuslav Homola (77), Vûra Kebrlová
(76), Leopold Kubenka (76), Zdenûk Bartunûk
(75), Jarmila Vlachová (75)
Opustili nás: Ing. Jan Zajíãek
Narodil se: Václav Novák

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

24. fiíjna pfiivítal na malé slavnosti fievnick˘
SPOZ ‰est mal˘ch obãánkÛ do spoleãenství
mûsta. Byli to: Tomá‰ Cihelka, Petr Pospí‰il,
Alena Vinterová, Eli‰ka Masnerová, Vít Havel
a Antonín Mafiík.
Tûm mal˘m pfiejeme zdraví, ‰Èastné dûtství a
úspû‰né proplouvání úskalími, které jim Ïivot
pfiinese. Jejich rodiãÛm stálou radost a neko-
neãnou trpûlivost. NechÈ je jim jejich dûÈátko
neustál˘m zdrojem Ïivotní nadûje.
Za Sbor pro obãanské záleÏitosti

Marie Kfiivánková

PROČ SE KÁCEJÍ STROMY?
ŠETŘENÍ V SOCHOROVĚ ULICI
Dne 6. 11. 2003 cca v 15. 30 se na Mûstsk˘ úfiad
¤evnice dostavila paní Schneiderová a ozná-
mila, Ïe na sousední parcele se provádí velká
tûÏba dfieva. 
Druh˘ den 7. 11. 2003 v 8. 15 za pfiítomnosti
tajemníka Mûstského úfiadu Ing. Zímy a
správce Mûstského lesa pana Roztoãila bylo
provedeno místní ‰etfiení, pfii kterém byla zji‰-
tûno, Ïe kromû tfií stojících smrkÛ jsou v‰ech-
ny dfieviny, které na pozemku ã. parc. 868
o velikosti 5000 m2 rostly, pokáceny. Na
pozemku pracoval dûlník, kter˘ s konûm pro-
vádûl pfiibliÏování dfieva na dolní ãást pozem-
ku. 
Stav stromÛ byl zaznamenán pomocí fotoapa-
rátu, vãetnû dosud stojících tfií smrkÛ. Dûlník,
kter˘ dfievo pfiibliÏoval, sdûlil, Ïe tyto zb˘va-
jící smrky se mají údajnû pokácet v prÛbûhu
víkendu. 
Prohlídkou pozemku bylo zji‰tûno, Ïe do‰lo
k pokácení cca 40 ks stromÛ, z nichÏ nejménû
15 ks má ve v˘‰ce 130 cm nad zemí obvod
kmene vût‰í neÏ 80 cm.
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VÁNOCE PRO NÁRUČ

PRVNÍ DĚTSKÝ KNOFLÍKOVÝ TRH
V sobotu a nedûli 20. a 21. 12. 2003 probûhne v Mní‰ku pod Brdy

¤EMESLN¯ VÁNOâNÍ TRH DOPROVÁZEN¯ BOHAT¯M
KULTURNÍM PROGRAMEM. Jeho souãástí bude PRVNÍ DùT-

SK¯ KNOFLÍKOV¯ TRH.
ZÚâASTNIT SE MOHOU V·ECHNY DùTI A DùTSKÉ

KROUÎKY, KURZY APOD.
� KaÏdé dítû mÛÏe pfiispût svou vlastní vánoãní ozdobou
k okrá‰lení stromu, kter˘ v sobotu spoleãnû vztyãíme pfied mní-
‰eck˘m zámkem.
� KaÏdé dítû si mÛÏe na knoflíkov˘ trh pfiinést vlastní v˘robky,
nabídnout je k prodeji a pfiípadnû tak získat prostfiedky na vánoã-
ní dárky pro své milé.
� Vlastní v˘robky mÛÏe pfiinést i jakékoli dûtské spoleãenství a
vydûlat si tak na vylep‰ení podmínek svého „provozu“.
� KaÏdé dítû, které „nûco umí a umí to ostatním pfiedvést“ (hra
na hudební nástroj, pantomima—fantazii se meze nekladou!)
dostane prostor, kde se mÛÏe pfiedvést a „vybrat si do klobouku“.
� KaÏdé dítû i skupina dûtí, ktefié se spoleãnû nûco nauãily, dosta-
nou moÏnost vystoupit a potû‰it ostatní. 
Platidlem budou v tûchto dnech na tomto trhu Kâ - knoflíky
ãeské, které budou na trhu ke koupi v KB - knoflíkové bance.
V‰echny obchodní transakce budou probíhat v této mûnû. V prÛ-
bûhu nebo na závûr trhu budou dûtem knoflíky smûnûny zpût za
bûÏné peníze. 
V‰echny akce probûhnou na námûstí, v zámku i v podzámãí.
Mediálním partnerem akce je rádio Blaník.
Dotazy, informace a pfiihlá‰ky získáte na Zámku v Mní‰ku pod
Brdy, tel.: 318 590 261
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táfi a vytvofiil soupis star˘ch drátûn˘ch arte-
faktÛ. Ten pak vy‰el ve sborníku k 50 letÛm
od zaloÏení muzea. ·tefanÛv pracovní deník
slouÏí nûkolik let jako uãební pomÛcka a jiÏ
fiada jeho ÏákÛ se podle nûj vyuãila tomuto
fiemeslu. Také stál jako poradce u zrodu

v˘tvarn˘ch dûl mnoha tvÛrãích osobností.
Expozice v ¤evnicích obsahuje kresby tu‰í,
perem ãi dfiívkem, které vznikaly bûhem
dlouhého období a které zachycují prvky hor,
nedohledn˘ch kopcÛ a lesÛ jeho rodného
kraje. Lákavûj‰í je ale jeho tvorba drátûn˘ch
plastik, kde se objevují hlavnû motivy hlav, ve
kter˘ch vtipnû zachycuje paradoxní i úsmûv-
né Ïivotní situace a ironizuje lidské zlozvyky.
Drát kombinuje s kamenem, dfievem a papí-
rem, tvary z jeho posledního období jsou
redukovány na témûfi základní geometrické
útvary. Víc nebudu prozrazovat, v˘stava trvá
a Vy jste srdeãnû zváni.

Helena Rytífiová

MARCIPÁN NA ZÁMEČKU
Skupina Marcipán na sobotním koncertu
v tzv. dechové tfiídû ZU· pfiedãila povûst,
která ji pfiedcházela. Lidové muzice pfievléka-
la kabátce, ale nebyla to známka bezcharak-
ternosti, ale doklad velké muzikálnosti.
Pfievleãené kabátce písním slu‰ely, ãlenové
kapely sr‰eli nápady a v bohat˘ch improviza-
cích ukazovali, Ïe své nástroje ovládají mistr-
nû.
Pokusy frontmana skupiny Jifiího Hodiny
(zakladatele âeskomoravské hudební spoleã-
nosti – nyní âechomor) o slovní vsuvky byly
ostatními muzikanty v zárodcích zku‰enû
likvidovány zahájením dal‰í písnû, takÏe kon-
cert mûl spád, publikum aplaudovalo a nako-
nec si vytleskalo pfiídavek, kter˘m se stala
dal‰í verze úvodní písnû Já mám doma
babku, nalomenou v zadku. 
Vy, ktefií jste nepfii‰li, budete mít moÏná pfiíle-
Ïitost poslechnout si Marcipán na pfií‰tích
Staroãesk˘ch májích v Lesním divadle.

Veronika Stará

DIVADLO KOTRMELEC
Veãer se mám sejít s Helenou a teì tohle
…Superlife, spol. s ruãením neomezen˘m.
Dvû loutkové pohádky pro dospûlé jsme vidû-
li v fiíjnu v galerii Salon No 1. Pfii‰ly i dûti a se
zájmem sledovaly loutky s mobilem v ruce. 

DOBŘICHOVICKÉ MŽENÍ
Minulost a souãasnost dobfiichovické lávky
V˘stava fotografií v aule nové ‰koly v Raisovû
ulici  bude otevfiena v SO a NE 22. a 23. 11. ,
29. a 30. 11. a 6. a 7. 12 vÏdy od 13 do 19 hod. 

�
13. prosince v 19 hod. v aule nové ‰koly
POUTNÍCI - COUNTRY VÁNOCE a kfiest
nového CD Pláã a smích

�
20. prosince v 19 hod. v Sále dr. Fürsta VER-
NER COLLEGIUM – VÁNOâNÍ KONCERT
Skladby svûtov˘ch a ãesk˘ch klasick˘ch auto-
rÛ, ale i koledy a vánoãní a adventní písnû ze
star˘ch kancionálÛ. V obsazení – Pavel
Kudelásek – housle, Petr Verner – viola, Pavel
Verner – violoncello a Michael Verner – fagot,
zobcové flétny.

�
21. prosince - v 15 hod. v Sále dr. Fürsta
Divadelní pfiedstavení pro dûti od 3 let DIVA-
DÉLKO ROLNIâKA – O TOM, CO SE
MOÎNÁ STALO

Martina Hrdliãková
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Koncert Adamusova tria
V pfiedvánoãní ãas pfiispûje jistû k vytrÏení
z v‰elikého plahoãení za kvantem darÛ a po-
Ïivatin koncert Adamusova tria, kter˘ zaãne
12. 12. v 19 hodin v sále Zámeãku. V první
ãásti zazní skladby mistrÛ 18. století (Haydn,
Mozart, Dusík), po pfiestávce pak hudba sto-
letí devatenáctého (Dvofiák, de Sarasate,

ŠTEFAN MLICH 
·tefan Mlich pfiijal pozvání paní Terezy
Bartákové a svou v˘stavu uvádí v tûchto
dnech v Galerii No 1 v ¤evnicích. Jmenuje
se prostû KRESBA – DRÁT.
Autor se narodil roku 1936 v okrese Kysucké
Nové Mesto, ale témûfi cel˘ Ïivot Ïije a tvofií
v Îilinû. PÛvodním povoláním je frézafi,
v˘tvarné vzdûlání získal soukromû. Snad
právû proto, Ïe pochází z kraje, kde bylo
kdysi drátenictví kaÏdodenním zdrojem obÏi-
vy, obohatil svou tvorbu o práci s drátem.
I v jeho kresbách se objevují motivy, které mu
dalo do vínku rodné Kysucko.
Ná‰ slovensk˘ host byl vfiele pfiivítán panem
starostou a nûkolika ãesk˘mi a slovensk˘mi
‰ansony v podání paní Zuzany Talpové.
V˘stavu zahájil pan Petr Musil z Dobfiichovic.
Jak jinak. VÏdyÈ asi nikdo neví o drátenictví
tolik, jako on. A my, díky na‰emu milému
sousedovi, v oblasti tak vzdálené starému
drátenickému fiemeslu, máme moÏnost
poznávat jeho pfieru‰enou kontinuitu. A nejen
poznávat. MÛÏeme se i vyuãit. Petr Musil
vede drátenické kurzy a pofiádá srazy dráte-
níkÛ, jejichÏ poãet stále stoupá. Ale zpátky
k v˘stavû. Pan Musil nás na vernisáÏi sezná-
mil s v˘znamem díla ·tefana Mlicha a s jeho
úspûchy. To bylo dobfie, protoÏe tak skromné-
ho a zakfiiknutého ãlovûka byste z nûãeho
takového nepodezírali.
·tefan Mlich pracuje s drátem od roku 1966.
Má za sebou více neÏ dvacet v˘stav a je otcem
my‰lenky kaÏdoroãního Setkání drátenick˘ch
mistrÛ v PovaÏském muzeu v Îilinû. Jeho dílo
je zastoupeno ve sbírkách Slovenského národ-
ního muzea v Bratislavû, v PovaÏském muzeu
v Îilinû a soukrom˘ch sbírkách na Slovensku,
v âeské republice, Nûmecku a Izraeli.
V Budatínském zámku, kde je stálá expozice
dûjin drátenictví, prostudoval bohat˘ depozi-

Smetana, Pasculli). Na závûr pak usly‰íme
skladbu Emila Viklického „Tauromaquia“,
sloÏenou právû pro Adamusovo trio v obsa-
zení Jan Adamus – hoboj, anglick˘ roh, Jitka
Adamusová – housle, Kvûta Novotná – klavír.
Jak zní hoboj v podání pana Jana Adamuse
víte urãitû v‰ichni, nahrál totiÏ hobojov˘ part
v hudbû pro pÛvodní TV seriál Nemocnice na
kraji mûsta. Veronika Stará
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Na smlouvu pamatujte nejpozdûji do 31. 12. 2003

Pfiidejte k podpofie aÏ 4500 Kã je‰tû atraktivní v˘hru od Li‰ky
Novela zákona o stavebním spofiení schválená Poslaneckou snûmovnou PâR pfiedpokládá v˘znamné sníÏení státní podpory. K tomu,
aby novela vstoupila v platnost, je samozfiejmû tfieba je‰tû souhlasu Senátu a podpis prezidenta republiky. Souhlas Poslanecké snû-
movny v‰ak pfiedstavuje stanovisko zásadní. JestliÏe se tedy mají podmínky od 1. ledna 2004 zmûnit, není dÛvod rozhodnutí v˘hod-
nû spofiit jakkoliv odkládat. Pamatujte na své potfieby a soubûÏnû s tím i na své nejbliÏ‰í. Smlouvu o stavebním spofiení se v‰emi sou-
ãasn˘mi v˘hodami mÛÏe mít kaÏd˘ ãlen rodiny. K tomu smlouva u âMSS uzavfiená do konce roku zaruãuje atraktivní v˘hru.
Souãasné podmínky jsou v˘hodnûj‰í a do 31. prosince t.r. stále dosaÏitelné
Stavební spofiení za stávajících podmínek dokáÏe va‰e úspory maximálnû zhodnotit, pfii zapoãtení úrokÛ z vkladÛ a státní podpory dosa-
huje efektivní úroková míra 11,5 % p.a. Ve fázi spofiení pfiedstavuje nejpodstatnûj‰í v˘hodu právû zaruãená státní podpora. Ta se spoleã-
nû s dal‰ími základními parametry stavebního spofiení má novelou od 1. 1. 2004 zmûnit. Maximální v˘‰i státní podpory novela sniÏuje ze
4500 Kã na 3000 Kã. ZároveÀ se prodluÏuje vázací doba, po kterou nemÛÏe úãastník volnû disponovat s naspofien˘mi prostfiedky, z 5 na
6 let.
K nároku na státní podporu aÏ 4500 Kã roãnû mÛÏete pfiidat jako v˘hru tfieba i automobil
Uzavfiete-li nejpozdûji do 31. 12. 2003 s âMSS novou smlouvu nebo zv˘‰íte cílovou ãástku              u smlouvy stávající, potvrdíte tak nejen
svÛj nárok na státní podporu v souãasné v˘‰i aÏ 4500 Kã roãnû, ale zaruãenû také vyhrajete. Stírací v˘herní poukázka, kterou obdrÏíte s
podpisem smlouvy, mÛÏe skr˘vat jako v˘hru luxusní rodinn˘ automobil v hodnotû 850 000 Kã nebo atraktivní dovolenou zdarma anebo
slevu na zájezd s âedokem. UÏ dnes si tak mÛÏete zajistit jak nárok na státní podporu v souãasné v˘‰i, tak jedineãné podmínky pro cesto-
vání. Klienti mlad‰í 31 let mohou navíc se smlouvou získat v rámci programu Fox Plus 2003 zdarma jednoroãní úrazové poji‰tûní a 20%
slevu na poji‰tûní pro domácnost.
Meziúvûry a úvûry jsou efektivním fie‰ením pro va‰e zámûry
SoubûÏnû s velmi v˘nosn˘m spofiením si jako spofiitel postupnû vytváfiíte i nárok na v˘hodn˘ úvûr ze stavebního spofiení. Nov˘m i stá-
vajícím smlouvám je dostupn˘ s úrokem pouze 4.8 % roãnû. Nárok na fiádn˘ úvûr ze stavebního spofiení si pfiitom mÛÏete vytvofiit jiÏ za
dva roky a s vyuÏitím meziúvûru mÛÏete investovat do bydlení prakticky ihned. Meziúvûrové podmínky jsou pfiitom velmi vstfiícné.
Nemusíte mít naspofieno, a pfiesto vám pÛjãíme, a to pfii úroku od 5,7 % roãnû. K tomu vyfiízení Ïádosti zdarma. Navíc úvûr do 200 000
Kã zcela bez zaji‰tûní a podobnû vstfiícné podmínky zaji‰tûní téÏ u meziúvûrÛ.
ObraÈte se na finanãní poradce âMSS, konzultujte s nimi své zámûry a pfiedstavy. Rádi vám ve v‰em vyjdou vstfiíc. NevyuÏít sou-
ãasn˘ch v˘hod stavebního spofiení totiÏ znamená vûdomû se pfiipravovat o jedineãnou moÏnost zhodnocovat své peníze.
Uvedené údaje jsou platné za pfiedpokladu, Ïe zákon o stavebním spofiení a státní podpofie stavebního spofiení ã. 96/1993 Sb. bude schválen ve znûní
vládního návrhu zákona schváleného dne 26. 9. 2003 Poslaneckou snûmovnou PâR.

Mûsíãní vklad 900 Kã   Mûsíãní vklad 1500 Kã   Mûsíãní vklad 1700Kã

Souãasná roãní SP
Roãní SP podle novely
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(pokraãování ze str. 1)
PRŮZKUM ARCHITEKTU-
RY XX. STOLETÍ
Oti‰tûní tohoto rozboru je zároveÀ úvodem
k plánované pravidelné rubrice “¤evnice na
star˘ch pohlednicích”. V˘znamné fievnické
stavby, které byly zachyceny na pohledni-
cích v prÛbûhu 20. století, pro vás vybral
a popsal MUDr. Jindfiich König.
Obec ¤evnice, leÏící asi 30 km jihozápadnû od
Prahy pfii fiece Berounce, patfií k zajímav˘m
mûstÛm – jeho struktura pro‰la bûhem
posledních sta let jen mal˘mi promûnami a
¤evnice si tak zachovaly ráz stfiedoãeského
malomûsta, kter˘ nebyl na‰tûstí naru‰en tvr-
d˘mi urbanistick˘mi zásahy, jako je tomu
jinde (prakticky zde témûfi nenajdeme panelo-
vou zástavbu). Cenné je, Ïe ani v poslední
dobû tu nedo‰lo k v˘raznûj‰ím nevhodn˘m
zásahÛm (srov. napfi. se sousedícími Lety a
expanzí pokleslé vilové architektury tzv.
„podnikatelského baroka“). 
Obec má své námûstí s dominantou kostela,
pfiehlednou uliãní síÈ s pÛvodní strukturou
zastavûní podél silnic, doplnûnou pozdûji
pravidelnou osnovou ulic s rodinn˘mi domy.
V˘raznou stopu zanechalo v obci vybudování
dráhy ve druhé pol. XIX. století, ménû ‰Èastná
je vazba mûsta na fieku (traÈ zde vytvofiila

bariéru). 
Terénní konfigurace je zajímavá (zástavba na
mírném svahu – srov. se situací v Dobfiichovi-
cích). OÏivením je také malá rokle kolem
potoka, jejíÏ „divoká“ pfiíroda dobfie kontras-
tuje s okolní zástavbou. Jako problematická se
jeví partie mûsta na protilehlém bfiehu (zápla-
vová oblast, nejasná koncepce rozvoje).
Architektura obce je velmi rÛznorodá, jsou
zde zastoupeny témûfi v‰echny styly od konce
XIX. století aÏ po souãasnost – historismus
(neorenesance, neobarok, eklektická architek-
tura), florální a geometrická secese, moderna,
art-déco, moderní klasicismus, konstruktivis-
mus, funkcionalismus, brutalismus, soudobé
tendence …).
Vût‰inou pfievaÏují stavby prÛmûrné kvality,
práce bez v˘razného autorského rukopisu
nebo typové projekty. Ale objevují se i stavby
renomovan˘ch architektÛ, z nichÏ dva dokon-
ce dlouhodobû pÛsobili v obci (Eduard
Sochor, Vladimír Weiss). Z nejv˘znamnûj‰ích
jmen autorÛ staveb je dále tfieba zmínit praÏ-
ské projektanty Jana Pacla, Jindfiicha Gablera,
Milana Babu‰ku, V. H. Cechnera, Emila Pattu,
Karla Ro‰tíka, Lubomíra a âestmíra
·lapetovy, Otto Topinku, Jaroslava Fragnera.
Mezi kvalitní pfiíklady architektury lze zafia-
dit i nûkolik objektÛ ze 60. - 90. let (arch.

Lapka, Lalák, Fencl, Labonek, Patera,
Valouch …).
PrÛzkum pÛv. stavební dokumentace (Odbor
v˘stavby Mûst. úfiadu) bohuÏel ukázal, Ïe asi
jen u poloviny staveb se dochovaly originální
v˘kresy, takÏe autorství mnoh˘ch zajímav˘ch
objektÛ nebylo moÏno urãit (v nûkter˘ch pfií-
padech je v‰ak lze z jin˘ch údajÛ nebo porov-
návací metodou alespoÀ odhadnout).
Pozoruhodn˘ je i pfiehled stavebníkÛ – tedy
majitelÛ a investorÛ staveb –, z nichÏ mnozí
patfiili k v˘znamn˘m osobnostem podnikatel-
ského a intelektuálního Ïivota (vût‰ina z nich
pÛsobila trvale v Praze a v ¤evnicích si posta-
vili letní sídlo). Ve srovnání s Dobfiichovicemi,
âerno‰icemi nebo Klánovicemi je architektura
¤evnic skromnûj‰í, stavby men‰í, ale je zjev-
né, Ïe majitelé zde zámûrnû dávali pfiednost
obyãejnûj‰ím pfiíbytkÛm pfied okázalostí a Ïe
jim zpÛsob Ïivota malomûsta takto vyhovo-
val.
Nûkteré stavby jsou architektonicky cenné,
bylo by tfieba je kvalitnû opravit (pokud se tak
jiÏ nestalo), nejv˘znamnûj‰í z nich oznaãit a
nechat zapsat do seznamu nemovit˘ch pamá-
tek.

Ing. arch. Zdenûk Luke‰

Ruch 10/20036

Řevnice na starých pohlednicích
Litografická pohlednice ¤evnic, odeslaná z ¤evnic
do Prahy v srpnu 1898. Na pohlednici jsou na námûs-
tí pfied dne‰ním Mûstsk˘m úfiadem dvû fiady stromÛ.
Zakreslená budova nádraÏí a dvû vily pocházejí ze
stejného období: vila BoÏena, dne‰ní ãp. 141
v Nezabudické ulici, je - podle dostupn˘ch pramenÛ
- z roku 1895, budova nádraÏí ãp. 150 byla postave-
na v roce 1896 a vila Brikcia ãp. 152 v Herrmannovû
ulici pochází z roku 1897. Je zajímavé, Ïe stavitelem
budovy fievnického nádraÏí i vily Brikcia byl
Jindfiich Gabler z Prahy - Smíchova, kter˘ byl také
prvním majitelem této vily. Obû uvádûné vily mají
Ïenská jména, coÏ bylo v této dobû obvykl˘m jevem.

Kö
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Pokraãování pravidelné rubriky o stfiedních ‰ko-
lách v Praze a okolí.
BlíÏil se konec devítky a byl tak akorát ãas
rozhodnout se co dál, kam jít, kde pokraãovat,
jakou se dát cestou. Tak jsem si proãítal tu
o‰klivû zelenou knihu, kde jsou vypsány
v‰echny stfiední ‰koly v Praze a jejich zamûfie-
ní, a jelikoÏ mû napadlo, Ïe pracovat s poãíta-
ãi a vÛbec se v‰ím okolo toho by mohlo b˘t
docela zajímav˘, rozhodl jsem se pro tuto
‰kolu – Stfiední prÛmyslová ‰kola sdûlovací
techniky Praha.
Ze tfií nabízen˘ch oborÛ – Obrazová a zvuko-
vá technika, Digitální telekomunikaãní tech-
nika a Technické lyceum – jsem se rozhodl pro
Digitální telekomunikaãní techniku, protoÏe
tento obor byl nejbliÏ‰í tomu, co jsem chtûl
dûlat. No, aspoÀ tehdy mi to tak pfiipadalo.
·kola, jak jsem se doãetl, umoÏÀovala nav‰tû-
vovat tzv. Pfiijímaãky naneãisto, coÏ se mi
zdálo jako dobrá pfiíleÏitost pro pfiípravu ke
pfiijímacím testÛm, a tak jsem na nû zaãal cho-
dit. Jak jsem pozdûji zjistil, tyto „pfiijímaãky“
probíhaly stejn˘m zpÛsobem jako proslavené
Pfiijímaãky naneãisto, které uÏ léta poskytuje
Gymnázium Na Zatlance. Tuto pfiípravu na
pfiijímaãky bych chtûl v‰em zájemcÛm o ‰kolu
doporuãit. Budete na pfiijímaãky lépe pfiipra-
veni a minimálnû budete vûdût, co vás v tes-
tech ãeká. Ov‰em ti z vás, ktefií budou mít ze
Z· prÛmûr do 1,3, budou pfiijati podle tohoto
kritéria, tedy bez pfiijímaãek, coÏ byl konec
koncÛ i mÛj pfiípad.

Po nástupu do prvního roãníku jsem byl pfii-
nejmen‰ím pfiekvapen nároãností a kvantitou
uãiva, ale nedalo se nic dûlat. UÏ jsem byl pfií-
li‰ daleko na to, abych to vzdával. StûÏejním
pfiedmûtem tohoto roãníku byly základy elek-
trotechniky, kde jsme do podrobn˘ch detailÛ
probírali hlavní zákony a fie‰ení základních
elektrick˘ch obvodÛ. Urãitû podstatn˘ byl i
pfiedmût základy technického kreslení a
deskriptivní geometrie, díky kterému se má
Ïák nauãit technicky myslet a chápat, Ïe napfi.
u nûjaké souãástky musí b˘t dodrÏeny urãité
normy, Ïe technické sdûlení má svou formu a
Ïe si ji tedy nemÛÏe malovat tak, jak chce.
Také bych chtûl zmínit, Ïe bûhem prvního roã-
níku je student povinen vypracovat zhruba 12
rysÛ kvÛli klasifikaci, na kter˘ch pracuje z
vût‰í ãásti doma. Navíc jsme se museli nauãit
technicky psát, coÏ znamenalo dodrÏet urãi-
tou formu písmen. Dal‰ím dÛleÏit˘m pfied-
mûtem byla matematika, která navazovala na
bûÏnou matematiku základní ‰koly. JiÏ bûhem
prvního roãníku na nás vyrukovali se srovná-
vacími testy, kter˘ch se povinnû úãastnily
v‰echny roãníky. V˘sledky pak byly zpraco-
vány do grafÛ a porovnávaly se na‰e vûdo-
mosti.
Ve druhém roãníku pak pfii‰la elektronika a
hlavnû základy ãíslicové techniky, na nûÏ
doporuãuju pfiípadn˘m studentÛm klást
zvlá‰È velk˘ dÛraz. Je to naprost˘ základ pro
programování a pro práci s chipy, takÏe to
nepodceÀujte.
Ve tfieÈáku nás pomalu ale jistû zaãali pfiipra-
vovat na maturitu, coÏ znamenalo, Ïe jsme se

zaãali vracet k vûdomostem nabran˘m v prv-
ním a druhém roãníku. DÛleÏit˘ pfiedmût
bylo elektrotechnické mûfiení a telekomuni-
kaãní systémy. ·kola má skuteãnû skvûle
vybavené uãebny s pfiístroji pfiímo od firem,
které se zab˘vají telekomunikaãními systémy
v praxi, a studenti tfietího roãníku s tûmito pfií-
stroji znaãnou ãást v˘uky pracují.
A koneãnû jsem se dostal ke ãtvrtému roãníku.
Zde jsou nejzávaÏnûj‰ím pfiedmûtem opût
telekomunikaãní systémy, pfienos signálu a
datové sítû, coÏ je pfiedmût, kter˘ se zab˘vá
strukturou internetu a tím, jak a proã vÛbec
vznikl. No a pak koncem ãtvrÈáku následova-
la samozfiejmû maturita z klasick˘ch a odbor-
n˘ch pfiedmûtÛ.
V‰echny tfii obory ‰koly jsou zajímavé, ov‰em
nejmlad‰í obor Technické lyceum umoÏÀuje
studentÛm seznámit se se systémy CAD. Pro
toto speciální zamûfiení je nutná perfektní
znalost deskriptivní geometrie a je moÏné slo-
Ïit z nûj maturitní zkou‰ku. Zamûfiení na
systémy CAD je v dne‰ní dobû zvlá‰tû per-
spektivní. Nakonec nutno dodat, Ïe SP·ST v
Panské je vyhlá‰enou ‰kolou ve svém oboru.
Je to naprosto nejlep‰í start pro studenty, ktefií
se chtûjí zab˘vat programátorstvím, správ-
covstvím sítí, nebo ktefií by chtûli pokraãovat
na Elektrotechnické fakultû (FEL). TakÏe
hodnû ‰tûstí budoucím studentÛm.

Martin
Stfiední prÛmyslová ‰kola sdûlovací techniky
v Praze 1 je státní ‰kolou vychovávající
absolventy, ktefií se uplatÀují ve v‰ech oblas-
tech zpracování a pfienosu informací, a to jiÏ

DVA KONCERTY VÁŽNÉ HUDBY
V pátek 24. 10. 2003 se v sále Zámeãku konal pod zá‰titou starosty koncert
pofiádan˘ Základní umûleckou ‰kolou jako pfiíspûvek k leto‰ním oslavám.
Programem pouãenû provázel pan uãitel Franti‰ek Bûhounek a svoji profesi
nezapfiel. Vedle pedagogÛ a fieditelky ZU· vystoupil také pan starosta, jednou
v duetu s Krist˘nou Koláfiovou a sólovû. Ve své úvodní fieãi pfiipomnûl, Ïe od
absolvování tehdej‰í „lidu‰ky“ 33 let jako sólista nevystupoval, takÏe nûkterá
zaváhání v Montiho âardá‰i pfiijalo publikum s pochopením a úsmûvem.
Vrcholem koncertu bylo zfiejmû provedení skladby F. Poulence pro hoboj,
fagot a klavír. Vydafien˘ veãer pfiíjemnû pokraãoval nad pfiipraven˘m lehk˘m
obãerstvením a se sklenkou vína v ruce. 
Milovníci váÏné hudby mohli dal‰í pfiíleÏitosti k poslechu vyuÏít velmi brzy,
hned následující nedûli 26. 10. 2003 v kostele sv. Mofiice. Varhanní koncert
v podání Ivany Kylarové se zasvûcen˘m komentáfiem pana Kylara pfiispûl ke
sváteãní nedûlní náladû.
Radostnou zprávou je to, Ïe oba koncerty byly hojnû nav‰tíveny.

Veronika Stará

CHCI STUDOVAT ŠKOLU
JAKO... MARTIN

(pokraãování na str. 8.)
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Dûti v fievnické matefiské ‰kole se jiÏ pfiipravují na své nejoblíbenûj‰í roãní období, tedy na
dobu, kdy chodí JeÏí‰ek. A tak vyrábûjí ozdoby na stromeãek, uãí se koledy a vánoãní básniã-
ky. VÏdyÈ je jiÏ za mûsíc ãeká vystoupení v Zámeãku, besídka pro rodiãe a také pro dÛchodce
v penzionu. VÛbec mají hodnû práce. Pod vedením paní uãitelky Mysliveãkové hrají na
flétniãky, doma pak musí cviãit podle not, které nahrazují barevná koleãka, a také dûlají
úkoly z angliãtiny.
Samozfiejmû for-
mou obrázkÛ. A ze
v‰eho nejvíc je baví,
kdyÏ pak ráno ve
‰kolce mÛÏou vy-
zkou‰et své paní
uãitelky. KrouÏek
angliãtiny vede jiÏ
‰est˘m rokem Hana
Hudcová, se kterou
se pak dûti setkají
i na 1. stupni zá-
kladní ‰koly. Po-
znávání cizího jazy-
ka v této dobû je
moc prospû‰né, ale
‰kolka nezapomí-
ná ani na zvládnutí
rodné fieãi, tedy
hlavnû její správ-
né v˘slovnosti.
O logopedii se v˘teãnû stará jiÏ mnoho let paní Jifiina Marhoulová. Patfií jí za to podûkování.
Podûkování chce také vyjádfiit matefiská ‰kolka paní Helenû âadilové, která je uãitelkou 36 let,
z toho vût‰inu ãasu v ¤evnicích. Odchází do dÛchodu a její obûtavost a zku‰enosti budou
kolektivu chybût. Dík také patfií rodiãÛm a zamûstnancÛm ‰kolky za podzimní úklid zahrady.
Z dal‰ího programu pro dûti bych je‰tû jmenovala úãast ve v˘tvarné soutûÏi, tentokrát na téma
„Jak maminka vafií“. V‰ichni vûfiíme v dobré umístûní, které s sebou pfiiná‰í i dobré ceny.
V minulém roce fievnické dûti „vykreslily“ pro ‰kolku krásn˘ vysavaã! Budeme jim drÏet palce.
Minul˘ t˘den nav‰tívily dûti pfiíbramské doly. PrÛvodce si na Ïádost uãitelek dopfiedu pfiipra-
vil v˘klad vskutku pohádkov˘. A tak malí náv‰tûvníci vidûli za kaÏd˘m ‰ustnutím nûjakého
permoníka. Pr˘ se nebáli, ale pro jistotu se drÏeli pûknû pohromadû. Pfiedvánoãní v˘lety zavr-
‰í náv‰tûva muzea betlémÛ v Karl‰tûjnû a pak uÏ budeme dûtem jen pfiát hodnû dárkÛ pod stro-
meãkem a jejich uãi-
telkám zaslouÏen˘
odpoãinek o vánoã-
ních prázdninách.

Helena Rytífiová

Mezi kockami, kocoury a kotaty se
schovala mys a oni o tom nevedí.
Najdete ji?

(pokraãování ze str. 7.)

od roku 1952. Bûhem své existence ‰kola nûko-
likrát mûnila svÛj studijní program i název.
Do roku 1982 existovala pod názvem Stfiední
prÛmyslová ‰kola spojové techniky a od
tohoto roku, po slouãení se Stfiední prÛmyslo-
vou ‰kolou filmovou v âimelicích, nese název
Stfiední prÛmyslová ‰kola sdûlovací techniky.
V roce 1994 pfiibyl ke stávajícím studijním
oborÛm nov˘ obor - Technické lyceum. 
Studijní obory: 
Obrazová a zvuková technika - perspektivní
obor, absolventi nacházejí ‰iroké uplatnûní
na trhu práce.
Digitální telekomunikaãní technika - obû
zamûfiení navazují na tradici SP· filmové.
Technické lyceum - moderní studijní obor,
poskytující jedineãnou prÛpravu pro dal‰í
vysoko‰kolské studium.
V˘uka ve v‰ech studijních oborech probíhá
podle uãebních plánÛ a osnov navrÏen˘ch
‰kolou a schválen˘ch M·MT âR. Novû upra-
vené programy splÀují poÏadavky EU. 
Ve ãtyfiech moderních uãebnách se studenti
nauãí základÛm programování a uÏívání
softwarového vybavení. Zájemci mají pfií-
stup na Internet i v dobû mimo v˘uku. V˘uka
je zaji‰Èována v odborn˘ch uãebnách fyziky,
chemie, grafické komunikace, mikroproceso-
rové techniky, telekomunikaãní techniky,
elektrotechnick˘ch laboratofiích, zvukovém
studiu a ve ‰kolním televizním studiu. ·kola
vybavuje Ïáky i jazykov˘mi znalostmi (an-
gliãtina, nûmãina), ekonomick˘m pfiehledem a
polytechnickou sloÏkou vzdûlání tak, aby
absolventi mûli ‰ir‰í uplatnûní na trhu práce.
Mohou téÏ absolvovat i nadstandardní kurzy
(napfi. promítaãsk˘ kurz) nebo získat fiidiãsk˘
prÛkaz.
Za pozornost jistû stojí novû zrekonstruova-
né elektrotechnické laboratofie a nové televiz-
ní studio ve sklepení hlavní budovy.
V budovû laboratofií vzniká i nov˘ moderní
kinosál. ·kola nezapomnûla ani na sportov-
ního ducha studentÛ, a proto ve ‰kole nechy-
bí tûlocviãna, men‰í hfii‰tû na odbíjenou a
velice dobfie vybavená posilovna.

Skr˘vaãky M. Bartáka

VÁNOČNÍ PŘÍPRAVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Strevlík si domluvil s motylkem schuzku u petr-
klíce. Ted ale potrebuje, aby mu nekdo pomohl
najít cestu ...

ˇ ˇ
ˇ ˇ

ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ
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7.12.2003 s Pfiíbramí, od 10,00 hod.
Îaãky svá mistrovská utkání na domácí palu-
bovce odehrají :
9.11. s Bene‰ovem od 8,30 a 11,30 hod.
23.11. s Kolínem od 9,00 a 11,30 hod.
30.11. s Berounem od 8,00 a 11,00 hod.
Îáci budou do soutûÏe zafiazeni v lednu 2004.
Pokud máte zájem dítû zafiadit do na‰í velké
party, dvefie jsou stále otevfieny. Pokud máte
zájem si sami ko‰íkovou zahrát, také není
problém. 
Ve‰keré informace na tel. 736 673 909 – Hana
Geisslerová Brejlová

KOPANÁ

V minulém ãísle Ruchu mûlo fievnické Áãko
náskok v ãele skupiny 1. B tfiídy jeden bod,
dnes, po dal‰ích vítûzstvích jsou jiÏ to body 4
!!. V 8. kole ¤evnice zvítûzily na hfii‰ti
RoÏmitáklÛ 5:l (3:0), kdyÏ doslova rozstfiílely
obranu domácích. Ti se uch˘lili k tvrdé aÏ
bezohledné hfie, kterou v˘born˘ rozhodãí tre-
stal. Branky dali: Urban 2, MojÏí‰ a brankáfi
Zuska z penalt, ·ejnoha. 9. kolo opût na vlast-
ním hfii‰ti znamanalo dal‰í 3 body. ¤evniãtí
porazili dobfie a slu‰nû hrající Jílové 2:0 (1:0).
Branky dal opût Urban. Dostal se tím také do
ãela tabulky stfielcÛ celé soutûÏe. ProtoÏe
Hostomice pouze remizovaly, vedou ¤evnice
jiÏ s náskokem 4 bodÛ a bilancí 9 7 0 2 24 - 9
21 b. V dne‰ním zápase se nejvíce líbili
MojÏí‰, Urban, Klimt a Zuska, ale i ostatní

hráãi se nedali zahanbit. Sestava: Zuska -
Lerch, P. Strejãek, MojÏí‰, Ma‰talífi (81. min.
O. Strejãek) - ·ejnoha (61. min. Purkrábek),
J. TÛma, Klimt, Bou‰ka - Paães (88. min.
Swider), Urban.
Stfielecká tabulka: Urban 12, Paães, Klimt,
Lerch, ·ejnoha, MojÏí‰ po 2, Petfiina, Zuska po
l. Dorostenci prohráli s V‰enorsk˘m SK 1:4 a
klesli na 8. místo z deseti muÏstev okresní
soutûÏe. V utkání dal‰ího kola prohrálo fiev-
nické A-muÏstvo na hfii‰ti ve Zvoli 0:2 (0:2) po
chybách v obranné ãinnosti. Navíc se zranil
brankáfi Karel Zuska. Pfiesto se náskok v ãele
tabulky sníÏil jen o jeden bod, protoÏe i ostat-
ní muÏstva z ãela tabulky nemûla pln˘ bodo-
v˘ zisk. V 11. kole jsme pfiivítali na na‰em
hfii‰ti muÏstvo Libnû s exligov˘m stoperem
âaskem (Viktorie ÎiÏkov) v cestavû. V˘sledek
5:3 (3:2) vykazuje mnoho branek, ale ãásteãn˘
podíl na tom má ‰patn˘ rozhodãí, kter˘ ve
5. minutû odpískal proti ¤evnicím zcela
nesmysl˘ pokutov˘ kop za zákrok zepfiedu a
pfies míã. Za zranûného Zusku chytal Ludûk
Seidl a tento v dobrém smyslu veterán penal-
tu zne‰kodnil! Ale pan rozhodãí pokraãoval
ve své "nepfiízni" a umoÏnil soupefii jít do
vedení. Lerch sice za 3 minuty vyrovnal po
pûkné akci Klimta a za dvû minuty pfiidal
dal‰í gól, ale soupefi ve 33. minutû znovu
vyrovnal. Ve 36. minutû dal svÛj tfietí gól pûk-
nou patiãkou a docílil tak ãist˘ "headtrick" Po
poloãase ve 49. minutû dal krásn˘ gól J. TÛma,
první v fievnickém dresu, ale v 78. minutû to
bylo opût jen o gól. Hosté totiÏ pfievzali inici-
ativu za vydatné pomoci hlavního i jednoho
z asistentÛ. V 83. minutû koneãnû byla odpís-
kána penalta i proti hostÛm po o‰klivivém
zákroku nepotrestaném kartou. Lerch nezavá-
hal a dal svou ãtvrtou branku v utkání a bylo
hotovo. V závûru byl je‰tû vylouãen jeden
hráã hostÛ za nakopnutí na‰eho hráãe po
odpískání a fievniãtí získali zaslouÏenû dal‰í
tfii body, i kdyÏ marodka se rozrÛstá, protoÏe
pro zranûní musel odstoupit ·ejnoha, zdrav˘
není ani Bou‰ka. Sestava: Seidl - O. Strejãek,
MojÏí‰, Petfiina, Ma‰talífi (90. min. Zuska) -
·ejnoha (18. min. Purkrábek), Klimt, J. TÛma,
Paães-Lerch, Urban. Nejlépe zahráli MojÏí‰,
Petfiina, Klimt, J. TÛma a stfielec Lerch.
MuÏstvo si tak udrÏelo první místo. 12. kolo
znamenalo dal‰í vítûzství a definitivní pod-
zimní primát ve skupinû 1. B tfiídy! Hostivice
- ¤evnice 1:3 (0:2). V zápase celé fievnické
muÏstvo pfiíkladnû zabojovalo a zvítûzilo
brankami Urbana, MojÏí‰e a J. TÛmy. Pfiitom
dohrávalo prakticky o devíti, kdyÏ byl vylou-
ãen Lerch a pak se pfiidala zranûní dal‰ích
hráãÛ. Základní sestava: Zuska - Purkrábek,
Strejãek, P. MojÏí‰, Strejãek - O. ·ejnoha,
TÛma, J. Klimt, Paães- Lerch, Urban.
Stfielecká tabulka: Urban 13, Lerch 6, MojÏí‰ 3,
Paães, Klimt, ·ejnoha, J. TÛma po 2, Petfiina,
Zuska po l. Tabulku vedeme bez ohledu na
v˘sledky soupefiÛ s nejménû pûtibodov˘m
náskokem. Bilance: 12 9 0 3 32 - 15 27 b. 

HÁZENÁ

Druholigové A muÏstvo pouze remizovalo na
svém hfii‰ti s Podlázkami 12:12. Branky dali:
Smetana 6, Pos 3, Zavadil 2, M. Sviták.
Úspû‰nûj‰í bylo muÏstvo na cizích hfií‰tích.

BASKETBAL
Oddíl ko‰íkové TJ Sokol Dobfiichovice (dûvãa-
ta ze ¤evnic, Dobfiichovic, V‰enor a âerno‰ic)
v leto‰ní sezónû pracuje s druÏstvy miniÏaãek
a pfiípravky, miniÏákÛ a pfiípravky, Ïaãek a
ÏákÛ, dorostenek, Ïen a muÏÛ celkem zhruba
140 hráãÛ a hráãek, nepoãítaje druÏstvo Ïen
„B“, které své brány pro rekreaãní ko‰íkovou
otevfielo v‰em Ïenám od leto‰ního záfií. 
Od Ïákovsk˘ch kategorií se v‰echny t˘my
zúãastní pravideln˘ch soutûÏí Stfiedoãeského
kraje s v˘jimkou muÏÛ, ktefií svojí soutûÏ hrají
v Praze. 
Koncem záfií skonãilo pfiípravné období, kdy
Ïaãky absolvovaly ligovû obsazen˘ turnaj
v Kraslicích a odvezly si pfiedposlední místo a
od pfiíãky o stupínek lep‰í nás dûlil jen krÛãek.
Dále jsme odehráli pfiípravné utkání
s Aritmou, kde zvítûzila v˘‰ková pfievaha
soupefie a ná‰ strach. BA Sparu jsme udolali
houÏevnatostí a vût‰í chuti po v˘hfie o 1 ko‰.
Tento víkend zahajujeme soutûÏe. Dorostenky
v pfiípravû prohrály s Berounem a Ïeny pora-
zily Viktorku ÎiÏkov.
Mistrovská utkání
Îenám mÛÏete do Vánoc pfiijít do velké tûlo-
cviãny sokolovny fandit:
29.11.2003 se Slan˘m, od 17,00 hod.
30.11.2003 s Kladnem, od 10,00 hod.
Dorostenecky mÛÏete vidût hrát:
8.11.2003 s Kladnem, od 13,00 hod.
9.11.2003 s Berounem, od 10,00 hod.

TENIS
Oddílov˘ pfiebor LTC ¤evnice v kategoriích
mládeÏe.
Ve dnech 11. a 12. fiíjna 2003 byl na závûr letní
sezóny uspofiádán oddílov˘ tenisov˘ pfiebor
mládeÏe ve dvou vûkov˘ch kategoriích.

V kategorii mládeÏe ve vûku 10 – 16 let (bez
dal‰ího vûkového rozdûlení) hrálo celkem 16
úãastníkÛ – 9 chlapcÛ a 7 dívek. Ve dvouhfie
zvítûzil Tadeá‰ Waldmann (13 let), kter˘ ve
finále porazil Adama Laláka (10 let) 2:1 na
sety. SoutûÏe ve ãtyfihfie se zúãastnilo 8 dvojic.
Vítûzem se stala dvojice Linda ·ebíková a Jan
Kavalírek (oba 11 let), která ve finále porazila
dvojici Michal Kadefiábek, Adam Lalák (oba
10 let) 2:0 na sety. SoutûÏe dvouhry v katego-
rii dûtí do 9 let se zúãastnilo 12 hráãÛ a hráãek
(8 chlapcÛ a 4 dûvãata). V soutûÏi zvítûzila

Alice RÛÏiãková, která ve finále porazila
Tomá‰e ·Èastného 2:1 na sety. Turnaj s pfiehle-
dem fiídil Michal Mottl. Na fotografii je skupi-
na hráãÛ kategorie mládeÏe. Stejnû jako
v loÀském roce byla akce hezk˘m zakonãe-
ním letní sezóny.
Tenisov˘ klub SV Berlin - Friedrichstadt

opût v ¤evnicích.
Dal‰í – v pofiadí jiÏ
dvacáté ‰esté!! – stfiet-
nutí mezi veteránsk˘-
mi tenisty z Berlína a
veterány LTC ¤evnice
se uskuteãnilo ve
dnech 29. – 31. srpna
t.r. na dvorcích LTC
¤evnice. Tato vzájemná
stfietnutí se hrají nepfie-
trÏitû jiÏ od roku 1978,
vÏdy jeden rok v Ber-
línû a dal‰í v ¤evnicích.
Letos pfiijelo 8 hrajících
hostÛ – 6 muÏÛ a 2
Ïeny. V základním vzá-
jemném stfietnutí ve
dvouhrách zvítûzily

¤evnice pomûrem utkání 5:3. DruÏstvo hostÛ
vedl Peter Spinola, ktar˘ je po celou v˘‰e
uvedenou dobu prezidentem berlínského
tenisového klubu. V‰ech 26 setkání se aktivnû
zúãastnili z nûmecké strany Horst Burzlaff a
z ãeské strany Jindra König a Jifií Lebeda star-
‰í (ten letos ale poprvé nehrál).
Hráãi obou klubÛ se pfii ukonãení setkání
shodli v tom, Ïe pro udrÏení tradice tûchto
stfietnutí je tfieba oboustrannû angaÏovat
mlad‰í hráãe.

Kö

9
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varianty dvou jezdcÛ v obranû) 4.Jg5 Vf8?!
(tady byla jistû na místû ro‰áda) 5.Jc3 De7 6.O-
O Sc5 7.d3 Jc6 8.Jd5 Qd6 (pozice ãerného není
uÏ jen od pohledu nijak slavná) 9.Jxf6+! gxf6
(brát dámou nejde pro vidle po Jxh7) 10.Jxh7
Vh8 11.Dh5 (útok bílého na pû‰ce na sloupci
f nab˘vá hroziv˘ch rozmûrÛ) 11. … Df8 (ãern˘
musí kr˘t f7 a bíl˘ nic nezíská, kdyÏ bude brát
dámu, protoÏe jeho padne také) 12.Jxf6+ Ke7
13.Dg5 Kd6 14.Jg4 De8? (ãern˘ sice kryje
pû‰ce na e5, k záchranû by mu ale pomohlo
jedinû zkrocení velmi dobfie stojící bílé dámy
tfieba tahem 14 . … De7) 15.Kh1? (krásná idea,
zbavit se vazby a dostat do hry pû‰ce f, po
tahu 15. Df6+! by ale ãern˘ pfii‰el o dámu) 15.
… Vf8? 16.f4? Dd8 (zdá se, Ïe si ãern˘ koneã-
nû v‰iml hrozby Df6+, proto otazníky konãí)

17.fxe5+! Jxe5 (ãernému nic jiného neÏ odevz-
dání figury nezb˘vá) 18.Dxe5+ Kc6 19.Sd5+
Kb6 20.d4 Bd6 21.Df5 c6 22.Sc4 Se7 23.De5 d6
24.Dh5 f6 (ãern˘ si pokryl f pû‰ce a hrozí
tahem Vh8 s následn˘m ziskem jezdce na g5)
25.Sd2! (chladnokrevné, ale hrozba Da5+, ale
i Sa5+ je stra‰livá) 25. … a5! (jediná slu‰ná
obrana) 26.a3 a4 (pfiichází závûreãn˘ úder)
27.d5 c5 28.b4 Sxg4 (ãernému se se slab‰ím
materiálem nehodí v˘mûny, stfielec mu ale na
osmé fiadû uÏ vyloÏenû pfiekáÏí) 29.bxc5+
dxc5 30.Dxg4 Vg8 31.De6+ Ka7 32.Vfb1 Dc7

33.Sf4!! (brát stfielce nejde pro 34. Db6+
s následn˘m matem, ãern˘ musí pole b6 drÏet
dámou) 33. … Dd8 34.Vxb7+!! (tuto obûÈ uÏ
odmítnout nelze) 34. … Kxb7 35.Vb1+ a ãern˘
se vzdal, protoÏe nemÛÏe ustoupit jinam neÏ
na a7 a dostane mat dámou z a6 1-0
Úloha v minulém ãísle má trochu pfiekvapivé,
ale velmi jednoduché fie‰ení. Bíl˘: Ke1, V a2 ,
h7 âern˘: Kd6, Vh5, bíl˘ na tahu. 1. Va6+ Ke7
(po 1 … Ke5 by ãern˘ pfii‰el o vûÏ) 2. Va8! a
pokud ãern˘ vezme pû‰ce, po ‰achu Va7+
ztrácí vûÏ, pokud jej nevezme, staví bíl˘
dámu. Jan Paukert

Lépe se vedlo zbyl˘m tfiem chlapcÛm
v národním Openu, mezi 79 startujícími
(z vût‰í ãásti dospûl˘mi) uhráli Petr TuroÀ a
Jan ·vach 3,5 bodu, ale hlavnû podávali dobré
v˘kony a nûkteré jejich partie byly pfiímo
ukázkové. Nejlépe si vedl Jinfiich Paukert,
kter˘ uhrál 4,5 bodu a obsadil celkovû 41.
místo, coÏ byl o to vût‰í úspûch, Ïe byl tfietím
nejmlad‰ím úãastníkem turnaje.   

Základní kolo krajského pfieboru mládeÏe
V fiíjnu a listopadu se hrály dva turnaje
základního krajského pfieboru (celkem jich
bude osm) v Berounû (46 úãastníkÛ) a
v Chrá‰Èanech u Rakovníka (60 úãastníkÛ).
Na první turnaj pfiijelo 17 dûtí z na‰eho krouÏ-
ku, na druh˘ 15. Na rozdíl od minul˘ch sezón
se na‰i svûfienci zaãali houfnû prosazovat na
ãelné pozice, v Berounû skonãil druh˘
Jindfiich Paukert, v Chrá‰Èanech tfietí Petr
TuroÀ, navíc si zde Patrik Krejãí uhrál tfietí
v˘konnostní tfiídu, která mu dlouho o vlásek
unikala. Kromû toho se mnoho dal‰ích dûtí na
obou turnajích umístilo v první a druhé desít-
ce celkového pofiadí. I kdyÏ je celá série tur-
najÛ teprve ve ãtvrtinû, pozice ãlenÛ fievnic-
k˘ch krouÏkÛ vypadá velmi slibnû zvlá‰È
v kategorii do dvanácti let, kterou vede
Jindfiich Paukert následován Patrikem
Krejãím.

Regionální pfiebor druÏstev (dospûlí)
DruÏstvo ·K ¤evnice odehrálo dvû kola regi-
onálního pfieboru, ve kterém sice se dvanácti
dûtmi na soupisce (dospûl˘ch je málo) vystu-
pujeme jako outsidefii, na druhé stranû je to
ale hlavnû pro dûti v˘borná pfiíleÏitost, jak si
zahrát váÏné partie s kvalitními soupefii.
V prvním kole jsme prohráli se siln˘m druÏ-
stvem Spartaku Îebrák v pomûru 2,5:5,5,
kdyÏ své partie vyhráli Jan Paukert st. na
první ‰achovnici a Pavel Boháã na tfietí a
k tomu pfiidal remízu Jifií Ledvinka na ãtvrté
‰achovnici. V osmiãlenné sestavû nastoupili
také dva Ïáci. Druh˘ zápas jsme hráli proti
druÏstvu âL Kole‰ovice, tentokrát dokonce se
tfiemi dûtmi. Prohráli jsme stejn˘m pomûrem
jako v prvním kole, dal‰í v˘hru zaznamenal
Jan Paukert st. na první ‰achovnici, dal‰í
remízu Jifií Ledvinka tentokrát na tfietí, ale nej-
senzaãnûj‰í bod uhrál devítilet˘ Jindfiich
Paukert, kter˘ na ‰esté ‰achovnici nekompro-
misnû porazil dospûlého soupefie s osobním
koeficientem 1713, coÏ znamená silnou dru-
hou v˘konnostní tfiídu. V celkovém pofiadí
jsme zatím na osmém místû z deseti. 

Partie
Dnes se podíváme na hezkou partii jedenácti-
letého Jana ·vacha, kterou sehrál na ‰acho-
vém tábofiem na Studenovû s favoritem turna-
je B Agristi Alaverdyanem z Kralup. K jeho
jednoznaãné v˘hfie sice znaãnou mûrou pfii-
spûl soupefi hlavnû nûkolika nepfiesnostmi
v zahájení, v závûru partie ale Janek ukázal,
Ïe v nûm dfiíme nekompromisní útoãník.

Jan ·vach (·K ¤evnice, IV.VT, nar. 1992) –
Agristi Alaverdyan (EE Kralupy, III.VT, nar.
1991), Studenov 2003, turnaj B, 7. 8. 2003
Ruská
1.e4 e5 2.Sc4 Jf6 3.Jf3 Sd6?! (uãebnicovû ‰patn˘
tah, hrát jde tfieba 3. … Jc6 s pfiechodem do

Porazilo Chomutov 15:18 (7:7) po zlep‰eném
v˘konu ve druhé pÛli. Stfiíleli: Smetana 12,
Zavadil 3, Hartmann 2, T. Sviták. Body pfii-
vezli fievniãtí i z Mostu po v˘sledku 14:18
(9:10). Branky: Zavadil 8, Hartmann 5,
Smetana 4, M.Sviták. V tabulce je muÏstvo
druhé se bilancí 11 8 2 1 175:141 18b. o 3 body
za loÀsk˘m prvoligistou Pfiíchovicemi. 
Postup v âeském poháru
Bez ztráty bodu vybojovalo Áãko Slavoje
p.ostup do semifinalové skupiny, která se
hraje 30. 11. v Plzni. Porazilo âakovice 8:5
(Zavadil 7, Smetana 3, M. Sviták), Osek 5:3
(Kn˘bel a Sviták po 2, Hartmann), Îdírec 6:4
(Zavadil 2, Kn˘bel, M. a T. Svitákovi,
Hartmann), Modfiany 11:4 (Hartmann 7,
M.Sviták 4), Podlázky 10:4 (Kn˘bel 7,
Hartmann 2, T. Sviták). Postup si zajistily
i druhé Modfiany. Semifinale se hraje v Plzni,
kde ãeká Tymákov,Stará HuÈ, PlzeÀ - Újezd.

FLORBALL
Florbalisté FcB Sokol ¤evnice zahájili úspû‰nû
svoji soutûÏ, III. ligu a jsou po 6. kole na 2.
místû, kdyÏ na vedoucí FBC Wariors ztrácejí
dva  body. Mají tuto bilanci: 6  4  2  0  32:13
10b. Prozatím sehráli tyto  zápasy: Porazili FC
Worms Praha B 6:3, SK Florball klub Petrovice
8:4 a Las Palmas 6:1. Remizovali sa IBK
Vodolka Tigers 2:2. V kanadském bodování
fievnického muÏstva zatím vedl Bláha s 10b.
(5+5).
Dal‰í mistrovská utkání:
FcB Sokol ¤evnice - Sportcemtrum 2000 1:1
FbC Sokol ¤evnice - VSK Medik C 9:2. Jak
jsme jiÏ psali, vstoupilo letos do soutûÏe druÏ-
stvo fievnick˘ch ÏákÛ. Po 4. kole je zatím na 8.
místû z deseti úãastníkÛ základní soutûÏe
s bilancí 4  1  0  3  11:17 2b.

ŠACHY
Mistrovství âech mládeÏe, Volynû, 25. 10. -
1. 11. 2003
Na Mistrovství âech ve Volyni, nebo také
polofinále mistrovství republiky, hráli chlapci
v kategoriích do dvanácti aÏ ‰estnácti let o
titul mistra âech a také o postup do republi-
kového finále, které se hraje na jafie. Z na‰ich
dûtí se z krajského pfieboru kvalifikoval Patrik
Krejãí v kategorii do dvanácti let, Petr TuroÀ,
Jan ·vach a Jindfiich Paukert (kter˘ je‰tû bude
hrát stejnou soutûÏ do deseti let v Liberci), ti
se zúãastnili Národního open turnaje, kter˘ se
hrál soubûÏnû s mistrovstvím a uvedení figu-
rovali jako náhradníci mistrovsk˘ch turnajÛ,
nakonec v‰ak do nich nebyli zafiazeni. To
mûlo své v˘hody, v open turnaji hrála kromû
jin˘ch náhradníkÛ i fiada dospûl˘ch a oproti
mistrovsk˘m kategoriím zde bylo urãitû více
drÏitelÛ osobního koeficientu (partie s nimi
‰achisté potfiebují, aby si sami mohli koefici-
ent uhrát). Turnaj trval t˘den, vût‰inou se
hrála jedna aÏ pûtihodinová partie dennû a
zbyl˘ ãas zaplnily anal˘zy partií a nejrÛznûj‰í
dal‰í ‰achové i ne‰achové akce. Patriku
Krejãímu se v tûÏké konkurenci pfiíli‰ nedafii-
lo, i kdyÏ hrál velmi hezké partie, vût‰inou
nakonec udûlal nûjakou chybu a nebodoval.
Celkem uhrál 2,5 bodu z devíti a umístil se aÏ
v závûru v˘sledkové listiny. Patrik v‰ak mÛÏe
kategorii dvanáctilet˘ch hrát je‰tû pfií‰tí rok.
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Oblíben˘ závod, kter˘m SKI KLUB ¤evnice
kaÏdoroãnû zahajuje lyÏafiskou sezónu, se
letos uskuteãnil v sobotu 8. listopadu. Ve 13
kategoriích soutûÏilo 59 soutûÏících na tradiã-
ní trati v lese mezi vodárnou a Lesním diva-
dlem. Díky sponzorÛm, spoleãnostem PRO-
SPORT PRAHA, EKORENT LEASING a
HERVIS SPORT A MÓDA, byli nejúspû‰nûj‰í
závodníci odmûnûni hodnotn˘mi cenami.
Odpoledne ãlenové lyÏafiského oddílu nav‰tí-
vili letovské posvícení a akci zakonãili táborá-
kem a spoleãn˘m posezením v klubovnû fiev-
nického Neptun klubu.

INTERNET
V DOBŘICHOVICÍCH

A OKOLÍ

Obãanské sdruÏení „ Internet v Dobfiicho-
vicích a okolí“ vzniklo letos v ãervnu a
k dne‰nímu dni má jiÏ devût vysílaãÛ a pfies
stovku pfiipojen˘ch bytÛ a organizací. Pfiijímá
ãleny pfiedev‰ím z fiad obãanÛ a neziskov˘ch
organizací. Mezi prvními pfiipojen˘mi
organizacemi byly OÚ Lety, OÚ V‰enory, Z·
V‰enory, OÚ Dobfiichovice a Z·
Dobfiichovice. Obãanské sdruÏení vzniklo
právû díky pochopení fieditele Z·
Dobfiichovice a v Z· Dobfiichovice má i své
sídlo. Zde konãí digitální linka – zatím
o kapacitû 2 Mbit/s, kterou je celá bezdrátová
síÈ DOBNET pfiipojena do sítû Internet.
Signálem jsou dnes pokryty V‰enory,
Dobfiichovice, Karlík, Lety, Rovina, ¤evnice a
ãást âerno‰ic. Probíhají jednání o pokrytí
Zadní a Hlásné Tfiebanû, kde budou také pfii-
pojeny Obecní úfiad a ‰kola. Z v˘ãtu je vidût,
Ïe Mûstsk˘ úfiad ¤evnice nemá o ãlenství ve
sdruÏení zájem. BohuÏel ale nemá zájem ani
o minimální podporu sdruÏení a za umístûní
poãítaãe sdruÏení (0,15m2) na trámu krovu na
pÛdû Z· ¤evnice a dvou antén musí sdruÏení
platit Mûstskému úfiadu ¤evnice mûsíãní
nájem 600,- Kã. PfiestoÏe je to první a doufej-
me i poslední pfiípad, kdy jedna nezisková
organizace platí druhé neziskové organizaci
tak vysoké nájemné, je tato cena pro sdruÏení
únosná. Jednodu‰e fieãeno - obãané okolních
obcí pfiiplácí fievnick˘m obãanÛm na pfiipoje-
ní do Internetu.
V pokryté oblasti se stále hlásí velk˘ poãet
nov˘ch zájemcÛ o ãlenství ve sdruÏení.
DÛvodem je pfiedev‰ím pfiijatelná cena, která
je dokonce niÏ‰í neÏ za srovnatelné pfiipojení
v Praze. âlensk˘ pfiíspûvek ve sdruÏení je
300,-Kã mûsíãnû, kter˘ pokr˘vá pro ãleny
sdruÏení ve‰keré náklady na pfiipojení do sítû
DOBNET a pfies ní i do sítû Internet (pfiipoje-
ní je trvalé a neplatí se Ïádné dal‰í poplatky
za ãas ani objem dat). Také rychlost pfiipojení
na jednoho ãlena je srovnatelná s nabídkou
napfiíklad sluÏeb ADSL nebo kabelov˘ch tele-
vizních spoleãností ve velk˘ch mûstech.
Souãasné vytíÏení sítû dovoluje komunikaci
v prÛmûru s kapacitou fiádovû stovek Kbit/s
na jednoho pfiipojeného ãlena. Mnohem více
se doãtete na internetov˘ch stránkách sdruÏe-
ní www.dobnet.cz.

Jindfiich Spilka, Pod Drahou 686, 25230
¤evnice, tel. 602948446, jindra@dobnet.cz
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!!! KU¤ÁCI !!!
CHCETE ZANECHAT KOU¤ENÍ?

ANTINIKOTINOV¯M PROGRAMEM ODVYKNETE!
AÎ 85% ÚSPù·NOSTI, POâÍTAâOVOU METODOU

(1 – 2 RÁZOV¯ NEINVAZNÍ PROGRAM)
TEL.: 220 912 206; 224 214 617

MOBIL: 603 333 008; 604 207 771
PRAHA 1, SENOVÁÎNÉ NÁM. 6, 3. patro

LESNÍ SLALOM

Vítûz 28.roãníku Ondej Smetana na trati

A nakonec nûkolik v˘sledkÛ. V muÏské kate-
gorii zvítûzil Ondfiej Smetana, v Ïenské Kaãka
Pávková, v juniorsk˘ch kategoriích Ondfiej
Sem, Lenka Kvasniãková, Karel Ptáãek, Eva
Kvasniãková, David Vincenc, Klára
Semerádová, Petr Hol˘ junior, Daniela
Randáková a Katefiina Soukupová.
Nejmlad‰ím úãastníkem byla dvouletá
Denisa Koutecká.
V‰em úãastníkÛm, pofiadatelÛm i sponzorÛm
dûkujeme a tû‰íme se na dal‰í roãník.

Jâ
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