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Cena 5Kc

ROK POTÉ
Vážení obcané,

uplynul približne rok od lonské povodne,
která poznamenala velk9u cást naší republi-
ky a rovnež citelne naše mesto. Ješte zpetne
patrí velké podekování všem, kdo se podíleli
na odstranování škod a pomoci jiným, at to

byli profesionálové ci dobrovolníci, atprispe-

jato J. Kencl

li svou prací nebo darem. Celkové škody
v našem meste byly odhadnuty na približne
180 miliónu korun, a to jak na majetku sou-
kromém, mestském i státním. Bylo u nás zato-
peno celkem 158 obytných domu, na každý
z nich je možné cerpat státní dotace do výše
200.000 Kc na rekonstrukci obytných cástí.
Prozatím bylo uzavreno celkem 125 smluv
a vyplaceno približne 10 miliónu korun.

V rámci likvidace povodnových škod je pred
dokoncením celková rekonstrukce revnické

láv:ky, postavil se chodrn'k k letovskému
mostu, došlo k úprave a obnove pramenište
ohroženého i jenom zvýšenou hladinou vody
v rece. Probehla celková rekonstrukce objížd-
ky a prilehlých ulic Wolkerova, Pod Strání
a V Souhradí.

Dále bude pokracovat rekonstrukce povodní
poškozených ulic Mánesova, Tylova, Hál-
kova, Pod Drahou, Rybní, Na Jamech
a Náplavní. Byla provedena generální oprava
poniceného kanalizacního privadece podél
železnicní trati, oprava a rekonstrukce poško-
zené deštové kanalizace. Celkové náklady na
tyto práce ciní približne 23 miliónu korun,
pritom podíl mesta je okolo 20%. Ostatní
finance jsme získali jak z fondu EU, tak
Krajského úradu a jednotlivých ministerl3tev.
Domnívám se, že je to nemalý objem prací
a že se podarilo za jeden rok odstranit pre-
vážnou cást zpusobených škod.
V dobe, kdy píši tento príspevek, jsem obdr-
žel informaci z Povodí Vltavy, že se má zahá-
jit bagrování reky mezi letovským mostem
a naší lávkou. Doufám, že to skutecne pro-
behne a že to je další neméne duležitý krok
k odstranení následku lonské katastrofy.
Preji vám príjemné prožití zbývajících dnu
prázdnin a dovolených a nám všem
i ukoncení techto tropických veder.

Miroslav Cvanciger
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ALMANACH POKRTEN
Almanach se skutecne podarilo vcas vyrobit
a mohl být na sobotní slavnosti 16. srpna
pokrten. .

K výrocí první písemné zmínky o Rev-
nicích vydalo mesto publikaci, která nás
seznámí s nejstaršími 'dejinami i jeho historic-
kým vývojem. Almanach je dílem letopisecké
komise a mnoha dalších lidí, kterí prispeli
svými texty, nebo zapujcilihistorické doku-
menty, fotografie,. tisky, pohlednice a patrí jim
za to dík. Podekování také patrí firme RlSL za
sponzorský príspevek na vytištení publikace.

Z pódia pred Zámeckem znel celý den
dixieland, sedelo se na tráve pod oblohou bez
mrácku, pilo se bájecné pivo a všichni. byli
navzájem prátelští. Na záver celodenního
hudebního maratonu "bouchnul" Petr Janca-
rík (pruvodce celého dne) šampanské
a pokrtil tak almanach v rukou pana starosty
Cvancigera.

To odpoledne nemelo chybu a všichni
jsme zatoužili po tom, aby nás dixieland do-
provázel i ve všechúch dnech, treba cestou na
poštu se složenkami v ruce. Nebo alespon
znovu za rok?

Helena RyUrová
jato p.Packan
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HAVLíCKOVY SADY. JAK DÁL?

Kácení v parku vzbudilo velký rozruch.
Ten však utichl spolu s hukem motorových pil
a zdálo se, že dál už vše bude snadné.

Provede se rekonstrukce parku. Co to ale zna-
mená? Má být od základu prebudován?
Jakému úcelu má sloužit? Otázek je najednou
víc než pred kácením. V galerii Salon No 1
byly predvedeny dva návrhy. Projekt slecny
Šarounové detailne zpracovává rekonstrukci
Havlíckových sadU. Pocítá s vybudováním
reprezentativního parku, jehož dominantou je
lipová alej. Práce atelieru Kurta Gebauera pre-
zentovaná Ivanou Junkovou je zamerena na
architektonické prvky, objekty a koncepcní
rešení parku jako místa pro trávení volného
casu. Pri debate nad návrhy dostala puvodní
myšlenka spojení obou rešení v jedno dílo
povážlivé trhliny. Ukázalo se, že nelze jedno-
duše vzít osazovací plán z jednoho návrhu a
zaclenit do nej objekty a prostory z návrhu
druhého. Nelze také vzít prostorové rešení
druhého návrhu a osázet ho podle návrhu
prvního. Vyvstala potreba stanovení koncep-
ce.

Musí být jasne receno, k cemu má park
sloužit a jaký má být. Co vše od nej ocekává-
me, ceho bychom se rádi vyvarovali. Teprve
na základe tohoto zadání pak muže být
yypracováno architektonické rešení a osazo-
vací plány. Koncepci by melo stanovit mesto
ústy svých predstavitelu. Ti se však nemají
o co oprít. Verejná diskuse o budoucí podobe
parku neprobehla. Z velkého množství náv-
števníku, kterí zhlédli instalaci v galerii Salon
No 1, se jich písemne vyjádrilo jen nekolik.
Pritom vetšina z nás urcitý názor na budoucí
podobu parku a jeho využití má. Pokud si hu
nenecháme pro sebe, máme šanci ovlivnit
podobu rozsáhlého prostoru v bezprostrední
blízkosti centra Revnic.

Ladislav Kotera

PRETÉKAJící VODOJEM
Odpovídáme na dopis revnické obcanky,

které se nelíbí pretékání revnického vodoje-
mu a to i v dobe, kdy je vyhlášený zákaz
zalévání a podobná omezenÍ. .

Nemá:!ne rozhodne v úmyslu se provozo-
vatele vudovodu zastávat, zvlášte když jde
o závadu opakovanou, která navíc skutecne
cástecne ovlivnuje cenu vody. Na druhou
stranu je treba zduraznit, že pretékání vodoje-
mu a zákaz zalévání spolu jen málo souvisí.

Musíme však podotknout: "Bohužel".
Kapacita našich vodojemu neskýtá možnost
dostatecného predzásobení vodou v nocních
hodinách a není tudíž možné ušetrit v noci

vodu na další odpoledne. Prakticky je prubeh
hladiny vodojemu takový, že rano máme sto-
procentní naplneJ;Ú, po dopoledním zalévání
akumulace klesne na 75%, ale pres den se
doplní. Odpolední spotreba silne prekonává
možnost doplnování vodojemu a jeho kapaci-
ta klesá až na 20%. To již je hranice, která
nezarucí všem dostatecný tlak a' pro nekterá
místa již znamená prerušení dodávky. V žád-
ném prípade to ovšem nemá souvislost s noc-
ním pretékáním vodojemu!

Od konce srpna se mení provozovatel
vodovodu a kanalizace v Revnicích. Po SCYK

Teplice, které zde koncí a kterým, hlavne díky

p.Karlu Janoušovi, patrí dík za snížení ztrát
ve v9dovodních radech, zde bude pusobit
VHS Benešov. Verme, že i tato spolecnost
pozvedne úroven našeho vodního hospodár-
ství a defuu.tivne vyreší i prípad pretékání
vodojemu. Stejne tak yerme, že se podarí
zajisti prostredky na potrebné zvýšení kapaci-
ty vodojemu, ale i na výstavbu úpravny vody,
která by odstranila cerný mangan z našich
trub. Ale to už je jiná kapitola. SH

Výzva organizacím pracujících s mládeží
Jako každý rok, mohou organizace pracující
s mládeží požádat o financní príspevek na
svou cinnost. K žádosti je nutno pripojit
seznam detí, které mají bydlište v Revnicích
s udáním jejich veku..Žádosti zasílejte do 30.
9. 2003. O pridelení a výši príspevku rozhod-
ne Rada mesta v prubehu zárí tohoto roku.

.:.

Výzva idravotní a SQciálníkomise obcanum
Revnic a blízkého okolí
Pripomínky a podnety k sociální a zdravotní
problematice mesta je možno predat do poda-
telny nebo do schránky ve vstupních dv~rích
Mestského úradu v Revnicích.

UPOZORNENí!
V TÝDNU OD 15. DO 19. ZÁRí BUDE
UZAVRENA MATRIKA NA MESTSKÉM

ÚRADU V REVNICíCH

Tune jako prírodní památka
Rada mesta podporuje zámer vyhlášení pro-
storu "Tuní" významným krajinnýIn prvkem,
tedy prírodní památkou.MVD. Zdenek Valeš
informoval radu o omezeních, která z toho

vyplynou pro majitele pozemku v této lokali-
te. Mesto muže stanovit pro využívání pro-
storu Tuní svoje vlastní podmínky, hlavne
stran jejich cištení. Pred zahájením realizace
projektu budou vlastníci všech pozemku
i široká verejnost seznámeni s veškerými
dostupnými podklady pro zahájení této ~kce.

.:.

V Revnicích budou vyznaceny nové prechody
pro chodce a také zpomalovací prahy.
Doufejme, že na opravených silnicích!

.:.

Prodej almanachu je zajišten v podatelne
Mestského úradu Revnice, v kulturním
stredisku na Zámecku, v knihovne
I. Herrmanna, v galerii Salon No 1 a v nekte-
rých novinových stánkách. Cena je 150 Kc.

Omlouváme se autorum almanachu a cte-
nárum za chybu v minulém výtisku zpra-
vodaje Ruch. V rozhovoru s MUDr.
K6nigem jsme chybne napsali Václav IV.
namísto Václav I., který svou listinu vydal
v dnešním Králove Dvore u Berouna.

V Materské školce v Revnicích se pilne staví
Blížící se konec prázdnin nemusí rodice zner"'
voznovat, termíny dokoncovacích prací se
chýlí ke konci a provoz školky bude zahájen
1. zárí.

Rada mesta oznámila zámer vybudovat do trí
let další trídu, aby tak byl uspokojen požada-
vek všech rodicu o zarazení svých detí do
Materské školy.

Ruch 7/2003

ZMENA ÚREDNíCH HODIN PRO VEREJ-
NOST S PLATNOSTí OD 1. ZÁRí 2003

Mestský úrad, Stavební
správa mesta:
Pondelí 7.30- 12.00
Streda' 7.30 -12.00'

Podatelna a pokladna:
Pondelí 7.30 - 12.00

Úterý 7.30 - 12.00
Streda 7.30 - 12.00
CtVrtek 7.30 -12.00
Pátek í:.30 "..12.00

Mestský les:
Pondelí 13.00 - 15.00
Streda 13.00 -15.00

úrada Technická

13.00 - 18.00
13.00 - 18.00

13.00 - 18.00

13.00 - 15.00

13.00 - 18.00

13.00 - 15.00

13.00 - 14.00

Dne 16. 7. 2003 byla provádena údržba
a oprava trafostanice vedle prodejny pana
Noska. Z tohoto duvodu byla prerušena
dodávka elektrického proudu. Mestský úrad,
který byl predbežne informován Rozvodnými
závody, tuto situaci nekolikrát vyhlásil míst-
ním rozhlasem a vyvesil zprávu na verejných
tabulích. Úrad dále konstatuje, že nemá
povinnost informovat o vypnutí elektrického
proudu a provozovnám, které by touto sku-
tecností mohly být ohroženy doporucuje, aby
se domluvily prímo s Rozvodnými závody,
služebna Cernošice.
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Služebna Mestské .policie bude mít na fasáde
budovy Mestského úradu svetelnou vývesku
s uvedením telefonního spojení na strážníky.

.:.

Zacíná moštování

Zahrádkári v Revnicích oznamují zacátek
moštování ovoce v sobotu 23. srpna od 8 do
12 hod. v ulici V Potocine cp. 32 (u Bulavu).
Budeme pokrácovat i všechny další soboty až
do odvolání. J. Vána
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Dopisy obcanu
Po urcitou dobu bylo k velké radostiautomo-

bilistu umožneno parkovat pred policejní stani-
cíkolmo na nepoužívaném chodmku. Tatoradost
ale netrvala dlouho. Na chodmk byly nasázeny
betonové bloky a automobilisté byli znovu nuce-
ni parkovat podél tohoto chodmku v jedné rade.
Tím se kapacita parkovište snížila na méne než
polovinu a vzrostlo nebezpecípoškozování vozi-
del obtížným zarazováním dojedné rady. K cemu
prospelozrušení užitecné úpravy?

Umístení tech betonových bloku durazne
potvrdilo nevyužívání tohoto chodmku. Teá
navíc vzniká nutnost rucne likvidovat plevel,
který mezi bloky vyrustá a nedá se žádnou
mechanizací odstranit. Ty bloky mají jediné
vysvetlení: kterýsi neprítel automobilismu se
rozhodl znepríjemnit život automobilistum
a zvýšit problém s nedostatkem parkovacího
místa u nádraží. "At si chodfpešky nebo at si ty
kastle rozmlátí/" .

Prekotný rozvoj automobilismu je celosveto-
vý problém a v nejbližší budoucnosti bude treba
ho rešit. Ale jiste ne podobnými pitomými
zásahy. Na auta jsou dnes odkázáni obyvatelé
okrajových oblastí mesta a zejména okolních
vesnic, od kterých nikdo nebude žádat, aby
k nádraží docházeli pešky. Doby císare pána
jsou už za námi. A padesátosobníchautomobilu,
jejichž prujezd mestem je rozložen po celý den,
urcite nezhorší dopravní situaci tak jako osmiko-
lová monstra vyvážející odpadky na naši
proslulou skládku, nicící vozovky a ohrožující
statiku staveb.

I kdyby se nekdy v budoucnostipodarilo
dohodnout s dráhami postoupení pozemku pro
rozšírení parkovište, stále by všem na ocích stál
pommk bezmezné pitomosti, nepoužívaný chod-
mk posázený betonovými bloky, urcite ne pro
zvýšení estetického vnímání, a vyvolávající
nutnost periodicky likvidovat kroví a plevel,
který mezi balvany roste.

Vyzývám pana starostu, aby v zájmu
rozumu zasáhl k odstranení této urážky logické-
ho myšlení. Má k tomu jiste dostatek kompeten-
ce, nebo má dost autority na to, aby odpovedné
pracovníky pohnu I k rozumnému návratu
k praktickému rešení, Doc'kal by se vdecnosti
nejen automobilistu, ale j uznání logicky
uvažujících obcanu.

ZdeneK Nova'k

Odpoved' MeÚ
Mestský úrad ReVrrice nechal- zrídit se

souhlasem dopravního inženýra na míste
nevyužívaného "chodníku" v Nádražní ulici
parkovište se šikmým stáním. Jeho zrušení
a umístení betonových bloku není v žádném
prípade dílem neprítele automobilismu, ale je
to reakcí na chování nekterých "takéridicu".
Protože mnoho neukáznených ridicu pri par-
kování nerespektovalo, že mezi jeho vozid-
lem a plotem by mela zustat alespon malá
mezera, došlo k prokazatelnému poškozování
plotu v sousedství parkovište. Umístení kriti-
zovaných l>etonových bloku je zatím jediné
rešení, jak zabránit v pokracující devastaci
plotu. Náhradou za betonové bloky, které
byly na parkovište umísteny jako nouzové
rešení se pripravuje montáž ocelového nízké-
ho zábradlí, které umožní podélné stání vozi-

del a zabrání nájezdum do sousedních plotu.
Ing. Miroslav Zíma, tajemník Me11

z vernisáže výstavy spolku

Oslavy 750 let založení Revnic z pohledu
obcana.

S radostíjsem vykrocila1. srpna na vernisáž
výstavy devatenácti spolku mesta k výrocí 750
let založení mesta.

Nebydlím tady dlouho,a takjsem se opravdu
tešila, co uslyším o mestecku a jeho založení,
o starobylém církevním rádu Krížovmku,
kterým patrí impozantní budova na námestí,
o slavných lidech, kterí vzešli z Revnic, at je to
Martina Navrátilová nebo pan Meier, který
dokázal po desetiletích usvedcit vraha Malotu
z nacistickéhokoncentracm11Ota'bora,zakladatel
Sokola p. Hreblk, kolem jehož pametní desky
chodíme také všichni, Ignát Hermann, cenený
spisovatel, nebo stavitel Sochor,obapohrbenína
místním hrbitove. Nebo lidé, kterí prežili komu-
nistické lágry a dodnes vydávají svedectví, jako
pan ing. Šedivý ajiste mnozí další.

Co jsem však uslyšela? Že expozice onech
devatenácti spolku a sdružení si jejich clenové
opravdu udelali zadarmo! Myslím, že je ctí být
prizván k zastoupení prezentace mesta a dostat
celou kóji k ukázce své práce, tvorené desetiletí.
A chtít za to platit? To tito drobní nadšenci
a vlastenci nikdy nevyžadovali, do svého pre-
svedcení a myšlenky naopak' sami vkládali
vlastní drobný peníz. A delají to dodnes.

Predstavovalajsem si, že hlavní dominanta
mesta, ZÁMECEK, bude ovencen transparenty
750 let Revnic, které budou zárit do všech stran

na této prirozené križovatce, že vernisáž zahájí
jako velkou oslavu pan starosta s prizvanými
kolegy starosty z celého kraje a Poberouní,
kterým by se mel cím pochlubit. Že budou
prítomni zvolení predstavitelé mesta, celá rada,
všichni zastupitelé mesta, kterým jsme dali své
hlasy ve volbách, vcetne tajemmka mesta.
Nikoliv, krome zástupcu spolku, kterí tyto
expozice vytvorili, všimnla jsem si matky
Martiny Navrátilové, majitelu Galerie1 manže-
lu Bartákových a autora budoucího almanachu
p. ing. Koniga,který tuto ostudu zmírnil, tím, že
pohovorilo své práci.

Podivoval by se jak král Václav II, který
Revnice Krížovmkum vložil do péce a založení
mesta, tak král a císar Karelrv, podjehož sídlem
žijeme. Jejich svetovost daleko predcí naši sou-
casnou lhostejnost,konzumnost a zápecnictví.

Pro Ruch a Naše noviny
Jindra Radechovská

Odpoved redakce

Neptej se, co muže tvá vlast udelat pro
tebe, ptej se, co ty mužeš udelat pro svou

zemi. J. F. Kennedy
'Žiju v Revnicích více než dvacet let. Pro

starousedlíky jsem sice porád naplavenina
(i když od lonského roku spíše vyplavenina),
ale nekolik posledních mesícu se velice inten-
zivne zajímám o dení v našem meste. Je to

konecne nápln mé práce. Rekneme, že jsem se
už rozkoukala a mohu si dovolit tuto malou
úvahu. -

Osm stran zpravodaje mi nikdy nestací
k tomu, abych popsala všechny akce staveb-

ního a kulturního rázu, všechny úspechy rev-
nických lidí, všechny krásné pociny a vize do
budoucnosti. Vidím mestecko s dostatecnou

infrastrukturou, které nehyzdí paneláky
z minulých let, vidím snahu o vybudování
nového územního plánu, sleduji kulturní
dení, za které by se nemuselo stydet ani velké
mesto. Ale také poslouchám lidi, ctu príspev-

ky, které dostávám do redakce, a mám pocit,
že se svou optimistickou povahou nemohu

uspet. Proc napríklad nekdo nepochválí úžas-
nou asfaltku na objížDCe, proc si nevšimne, že

místo zarostlé stoky v Havlíckových sadech
tece potok, že máme opravenou lávku, že

v Lesním divadle hráli tri dny blues. Místo
toho dostávám k otištení dopisy typu "ostu-
da, že pan starosta nezahájil výstavu revnic-
kých spolku! ... lhostejnost, konzumnost,
zápecnictví". (Citovala jsem z dopisu paní

Radechovské, který si mužete výše precíst.)
Mimochodem, pan starosta zahajuje všechny
výstavy a akce vyjma této, protože byl jeden

týden na dovolené. Na vernisáži spolku jsem
byla také. Videla jsem štastné lidi, dojaté lidi,
kterí na starých fotografiích nacházeli své

predky, jedla jsem bájecné kolácky od paní
Jirku a myslím, že by se ani král Václav I. za

nás nestydel. A jestlipak víte, paní Radechov-
ská, že pan doktor K6nig venoval stovky
hodin sestavení revnického almanachu -
a zcela nezištne?

Nedávno jsem s rodinou navštívila malé
italské mestecko Palmanova, nedaleko Be-
nátek. Práve oslavovalo 500 let od svého zalo-

žení. A víte, co udelali všichni obyvatelé?
Vzali si historické kostýmy, ve všech ulicích

zastavili provoz, vyndali na silnice stoly a žid-
le, hráli divadlo, šerm.ovali, stríleli z dela, pre-
padali brány, zpívali, proste oslavovali.
Vzpomnela jsem si na domov. Ti lidé mohli

sedet doma a psát do benátských novin, že se
oslavy nepovedly a byla to pekná ostuda.

Stran nepodložených kritik, které odmí-
tám uverejnovat, jsem vystavena neustálému
tlaku: "Dobre, tak to dám do Našich novin.

Chtel jsem být revnický patriot, ale tam z toho

udelaj bombu!" Jako bych chtela s temito
novinami bojovat? Já ctím jejich práci, je pro-
fesionální a úspešná. Ale preci není možné
srovnávat nezávislé trebanské noviny s rev-
nickým zpravodajem. I když tak docela nezá-

vislé nejsou. Životem v Zadní Trebáni noviny
nenaplní. Potrebují Revnice. Potrebují vaše
špatné zprávy. HelenaRytlrová

--- ---
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TULÁCI BYLI VE VíDNI VYSLYŠENI Po roce zase prijede Teta z Bruselu
Svuj lonský kus, o který cást publika kvuli
povodním prišla, zopakuje revnický
Divadelní soubor. Nestroyova Teta z Bruselu
v úprave Jana Wericha je další z rady promyš-
lených dramaturgických tahu ochotníku, kterí
dobre vnímají kouzlo své domovské scény

a ví, co jí sluší. Uvedou ctyri predstavení - od
21. do 24. srpna, zacátek vždy ve 20 hodin.

Rev Revnice

Další rocník rockového festivalu probehne
v Lesním divadle 30. 8. od 11 do 24 hodin.

Prosíme ty, kterí mají v oblibe zcela odlišné
žánry, o potrebnou dávku tolerance, zvlášt
když je to letos poslední hlasitá produkce.
Festival zahájí skupina TBA, následují Lety
mimo, Walk Choc Ice, Lenka Dusilová se sku-

pinou Secretion, Anna K, Mnága a Ždorp,
Ready Kirken, Vypsaná Fixa, One Season
Band, Krucipusk, Wohnout a o finále se posta-
rá Divokej BilI.
Predprodej vstupenek za 299 Kc probíhá
v Mestském kulturním stredisku, v Mestské
knihovne a v Galerii Salon No1.

Výstava na Zámecku pokracuje
Od 1. srpna probíhá v sále a prilehlých míst-
nostech v 1. patre revnického Zámecku výsta-
va Z archivu a depozitáru revnických spolku
a sdružení. Zúcastnuje se 19 vystavovatelu -
od nejstaršího Sokola po nejmladší Barevnou
dílnu. Pojetí jednotlivých expozic se liší hlav-
ne zamerením na minulost nebo soucasnost

spolku. Každý návštevník si jiste najde neco,
co ho zaujme, pobaví nebo dokonce poucí.
Revnické rodiny casto nacházejí své predky
hned v nekolika expozicích v ruzných fázích
jejich života.
V druhém týdnu trvání pribyla na výstave
pripomínka slavného Revnicana - tiskare
Jana Štastného, autora knihy Mestecko pod
Skalkou. Ta je sice venována hlavne Mníšku
pod' Brdy, ale obsahuje i cenné pasáže
o Revnicích a jejich spolecenském živote.
Elektronickou podobu této knihy lze zakoupit
za 399 Kc v Mestském kulturním stredisku
a Mestské knihovne. .

Od 14. srpna je v rámci výstavy též k videní
model rekonstrukce Havlíckových sadu,
takže se s ním mohou seznámit i ti, kterí to
v Galerii Salon No1 nestihli.

Již dvanáct letních prázdnin strávil oddíl Tuláci na krásné suché louce uprostred lesa nedale-
ko Rosovic. Protože si svuj pobyt odpracují v lesním porostu, pan správce jim každý rok "drží
místo". Letos však bylo ješte zapotrebí zaslat supliku do Vídne panu hrabeti Colloredo -
Mansfeldovi, majiteli techto krásných hvozdu. Protože Tuláci mají dobrou povest, žádost byla
vyslyšena a mohlo se pokracovat v tradici. Také po svém odchodu zanechají deti jen mírne
zdupanou trávu. Podsady si schovávají v nedaleké stodole, stany a týpí odvážejí domu.
Nezustane po nich ani hrebík, a tak se jeleni a lišky, kterí se nechávali z povzdálí obdivovat,
mohou bez nebezpecí vrátit do svého teritoria.

Cínské atributy na bráne do "tuláckého" letního tábora naznacovaly téma letošního pobytu.
Tuláky jsem zastihla ve slamených kloboucích pestitelu rýže a s šikmými cárkami u vnejších
koutku ocí. S velkým hlukem ocekávali záverecný táborák a príchod starého cínského dedec-
ka, který jim sdelí význam cínských znaku, nasbíraných za trínedelního pobytu.

Pri bájecné svaciri.e v týpí, kterou pripravila
paní Nikita Buchalová mi Tuláci vypráveli,
jak celý rok putovali lodí po mape sveta, až
ztroskotali tady, uprostred pustého cínského
lesa. Založili tábor, zacali pestovat rýži, jíst
hulkami, oblékat se do hedvábných tunik a
meditovat u studánky. Podle Konfuciánského
kodexu, tedy kodexu .osobního 'chování, pro-
jevovali poslušnost a touhu po zdokonalová-

'ní sama sebe (napríklad za každé sprosté
slovo delali deset klik1'!).

Štovík (tedy pan BuchaI) jako panovlli'k dyna-

stie Chan zastával staré cínské presvedcení,

že cloveka lze vychovávat. A tak Tuláci behem

pobytu vyci~tili les v širokém okolí, postavili

nekolik hlinených pecí na chleba a opravdu

v nich pekli.

Organizátorum patrí velký obdiv a podeko-

vání. A príští rok budeme držet palce; aby ve
Vídni nezmenili názor.

Služby na výstave
Díky obetavým dobrovolníkum muže být
výstava doposud otevrena denne od 10 do )

18hodin. Tyto služby jsou zajišteny do ctvrt-
ka 21. 8. Zbývajících devet dní zatím obsaze-
no není, prosíme tedy ty,kterí by mohli
pomoci, aby se prihlásili v Mestském kul-
turním stredisku a domluvili se treba i na
nekolikahodinové službe. vs

toto a text Helena RyUrová
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CESTA MRAMORU
Místo, kde lidé žijí, má své zvláštní kouz-

lo. Pojdme ukázat také zvláštní kouzlo naše-

ho místa. Krajiny, kde je v. kopcích kámen
jménem mramor. Pojdme zkusit oživit tradici
práce s tímto kamenem. Zkusme dát prostor

k tomu, aby z tohoto našeho kamene mohly
rozkvést v krajine sochy. Založme sympozi-
um.

Tákto formuloval akademický sochar Petr
Vána svou myšlenku usporádat socharské
sympozium CESTA MRAMORU.

13. cervence probehlo slavnostní zahájeIÚ
v dobrichovickém zámku aaž do soboty
16. srpna, kdy se konalo predstavení již
dokoncených sbch, pracovalo nekolik autoru
na brehu Berounky na svých dílech. Ze slive-
neckého mramoru (krásne temne cervený,
šedý až zelený) a suchomastského, mramoru
(cerveno -, šedý) vzniklo pet p~astik, které
zatím krášlí Križovnické námestí a zámecké

nádvorí. Casem budou umísteny podél cesty
spojující obec Dobrichovice s obcí Karlík.

Ve stredních Cechách se již po nekolik sta-
letí kámen oznacovaný jako mramor težil
a doposud teží. Je to v oblasti Barrandienu.
V regionu do1rúho toku Berounky. Historicky
bylo v tomto kraji otevreno mnoho lomu
a prestože vetšina k<).menných soch v Cechách
je pískovcových, jsou mezi nimi i sochy mra-
morové. Nejcasteji jde o mramory z cizích
zemí, hlavne italské, avšak práve slivenecký
'mramor z našeho kraje, jako jeden z mála, má
své místo v. kamenické a socharské práci
v dobách minulých i v soucasnosti. '

huciátor sympozia Petr Vána pracoval se
slivenckým mramorem a jeho dílo se jmenuje

""Príbeh". Jan Koblasa vytvoril 3 metry
vysokého "Velkého diváka", Jirí Kacer
"Fragment", Jaroslav Rehna "Na ceste" a so-
clÍarkaJaromíra Nemcová plastiku Ladan
a'Lále. Všichni si prejí, aby sympozium neby-
lo poslední, aby obec Dobrichovice byla dále
krášlena takovými umeleckými cI11y.

, "

PETR VANA
sochar

"V socharství je jedna krásná vec:
Clovek zde plne prijímá zodpovednost za
své rozhodnutí, v kameni se nedá nic vrátit".

Petr Vána se narodil v dubnu roku 1965

v Praze. Na StredIÚ prumyslové škole kera-
mické v Horovicích vystudoval obor sochar-
ství a v letech 1984 - 1990 navštevoval

Akademii výtvarných umeIÚ v Praze, kde
absolvoval u profesora Stanislava Kolíbala.
Od roku 1995 žije a pracuje v Karlíku, zabývá
se restaurovárúm kamene, kopiemi kamen-
ných soch (napríklad barokrú andelé ve
Strahovském kláštere, sousoší Svaté rodiny
v Ceském Brode, nebo ctyri sochy v kostele
Nejsvetejšího Salvátora v Praze). Podstatnou
cástí jeho vlastní autorské práce je socharská
tvorba pri obnove a úprave interiéru sakrál-
IÚch staveb. Pripomenme nekolik posledIÚch:
oltár pro kostel sv. Bartolomeje v Zábrehu
na Morave, kaple sv. Vavrince rádu kapucínu
v Praze, oltár pro kostel v Mladých Buká'ch
nebo v roce 2000 socha Panny Marie pro

kapli rádu kapucínu v Praze. Zabývá se

i návrhy vitráží. V roce 1997 jste možná videli

jeho samostanou výstavu v kapli sv. Márí

Magdaleny Na Skalce v Mrúšku pod Brdy.

Tam predstavil své práce pro sakrální
prostQry.

V soucasné dobe probíhá expozice Petra

Váni v galerii Salon No 1. Po jejím zhlédnutí

me napadá jediné prirovnárú - pohlazeIÚ.
Také jsem si všimla, že na vernisári každý

nejakou plastiku alespon prejel prsty. Stejným

pohlazeIÚm byla i rec autora a když se poklo-

nil své krehké žene, nejedna dáma si utírala

slzy. Vcetne me. Zahajovací vecer výstavy

zpríjemnil také Jan Krejca, který zahrál na
barokrú teorbu Suitu a mol Roberta de Visée.

A mel hodne dlouhý potlesk.

Ješte bych ráda upozornila na možnost

zakoupeIÚ katalogu u príležitosti výstavy.

Jmenuje se OLTÁRE, je krásný a Petr Vána ho
uvedl slovy: "Cas, který mám, a práce, kterou

delám, to jsou prI'behy a já jsem rád, že mají

smysl."
Helena RyUrová

Na fotografii (zleva) J. Rehna, J. Nemcová, p, Vána a J. Kacer, pred vznikajíd sochou Petra Váni
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foto H. Rytt'rová

vypadali spíš jako vodníci nebo vodnice. Taky
proto, že se príležitosti chopili kluci, prirítili
se s kýblem vody a zmáceli nás. Jedinou
záchranou byl útek do pokoje. Vecer nás
v klubovne cekala opet diskotéka s naší kape-
lou.

Na celém pobytu bylo všechno dokonalé
až na to, že mi nechutnalo jídlo a to nejsem
nejak zvlášt vybíravá. Nekomu treba chutna-
lo, ale nme ne.

Presto byl pro me týden strávený na
EnglishCampu tím nejbájecnejším.

Lucka Zdráhalová

Dvacátého cervencového dne se sjíždely
skupinky lidí do hotelu Siréna v Jánských
Lázních a rozcerily tak hladinu jinak klidné
a slunecné nedele.

Byla jsem mezi nimi a rozhlížela se kolem.
Úcastníku bylo hodne, od nejmenších až po
dospelé. Sešli se tu proste všichni, kterí se
chteli zdokonalit v anglictine.

V 18. 00 nás cekala vecere, kde nás priví-
tal vedoucí tábora Tom Sempley a zároven
predstavil hudební skupifiu z Ameriky, která
nám bude hrát k tanci a poslechu.

Taky nám rekl neco o programu a nám
bylo jasné, že jde o tábor jiný, než na jaký jsme
zvyklí, což se také potvrdilo. Predevším
proto, že nás nikdo k nicemu nenutil. Asi
práve proto se nám tábor tak líbil.

Každé ráno od pul osmé si každý z nás,
pokud chtel, mohl protáhnout telo pod vede-
ním stále usmevavé cvicitelky Míši Pavlíkové.
V devet hodin zacínal program - výuka ang-
lictiny s rodilými mluvcími. Byli jsme rozde-
leni do skupin podle veku. Skupina, kde jsem
byla já, mela skvelé ucitele. Ješte pred zacát-
kem jsme se strachovali, aby to nebylo jako ve
škole.

Nebylo. Kieft, Melanie, Trevis, Tony a
Tascha nám zpestrili tri hodiny anglictiny
ruznými zábavnými hrami a cviceními.
Poslouchali a doplnovali jsme texty. písnicek,
nebo vymýšleli slova, ze kterých se sestavil
ph'beh. To byly výplody a smíchu... Ve dva-
náct nás cekal obed, presneji receno, my ceka-
li na nej. Celé odpoledne jsme meli volno.
Kdo chtel, mohl podnikat výlety, nebo jít hrát
tenis, volejbal, jít na hodinu zpevu, hry na
kytaru, na klavír. Mohl jít batikovat, ci se
venovat intenzivní anglictine, nebo judu. To ..,
jsem si vybrala já a jsem ráda, byla to totiž
legrace spojená s užitecným. .

Také jsem podnikla výlet na Cernou horu.
Vyjeli jsme lanovkou a nazpátek šli pešky.
Jedno odpoledne jsme hráli hru s nafukovací-
mi míci naplnenými vodou, takže je jasné, že
jsme byli ponekud mokrí a nekterí z nás

P;ORÁD STI
. HDOt
Ahoj kluci a holky, prázdniny a kone

'dne, at jsou jakkoliv dlouhé, jsou vždyck.
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PODPORTE NOVÉ SPORTOViŠTE
V REVNICíCH

Rádi bychom vás seznámili s myšlenkou
skupiny volejbalových nadšencu. V poslední
dobe zacíná být velmi populární tzv. beach
volejbal (plážový volejbal). Hraje se v hlubo-
kém jemnén písku na speciálrúrn kurtu. Beach
volejbal je urcen pro pohyblivé nadšence,
umožnuje bezpecné pá,iy do písku a nezate-
žuje klouby pri výskoku a dopadu. Jde
o výbornou zábavu, zpusob odreagování
i zkoušku fyzické zdatnosti. Hrají se také sou"
teže. Je to sport, který se stává stále populár-
nejší.

A sokolském areálu je prostor k vybudo-
vání takového beach kurtu. V soucasné dobe

uvažujeme o možnosti postavit takový kurt.
práve zde v Revnicích.

Výstavba kurtu ovšem stojí peníze. Kolem
120 000 Kc (prevážne cena materiálu pri vyu-
žití práce nás všech). Nejaké peníze je možné
získat pomocí grantu Sokola, místní jednota
by poskytla cást prostredku, ale zbytek
bychom museli vybrat mezi sebou. Clenové
oddílu a prispívatelé projektu by pak meli
možnost využívat nové hrište zdarma.

Oslovujeme predevším ty, kterí kdysi meli
cosi spolecného s volejbalem, rodice sportují-
cích detí a prosíme touto cestou o jakýkoli
penežní príspevek ci nabídku zajištení
pomocných prací pri výstavbe kurtu. Najde
se v Revnicích alespon. 50 sportovních
nadšencu, kterí podporí tuto akci a pomohou
tak vybudovat nové sportovní zarízení?
Domníváme se, že by tak mohlo vzniknout
další zajímavé sportovište, které by poskytlo
nejen zábavu, ale i zlepšení kondice zájemcu
z rad revnické verejnosti a sportovní využití
pro mládež.

S prípadnými dotazy ci návrhy se obracej-
te na tel. 25572 1487

.~

~

Za oddz1vo/ejba/u B. Drootová

KOUPÁNí, PINKÁNí, KOUPÁNí...

V sobotu 2. srpna zacínalo volejbalové
soustredení, kterého jsem se také zúcastnila.
Jelo nás pet holek a naše trenérka Bohuška
Drvotová.

Batohy, míce a další veci se vezly autem,
my jsme cestovaiy vlakem pres Beroun až do
Holoubkova.

Cesta ubíhala celkem rychle. Od vlaku
jsme šly pešky, chvíli po silnici, potom lesem,
asi v deset hodin jsme dorazily do kempu.
Ušly jsme sedm a pul kilometru, což nás
vycerpalo, a s radostí byl prijat návrh na kou-
pání.

Po obede a odpoledním klidu jsme zacaly
s trénováním. Slunce na nás pálilo a já si pri-
padala jak cibule na pánvicce. Naštestí jsme se
šly opet vykoupat.. a tak vlastne probíhalo
celé naše senzacní soustredení. Chvíli hraní

a když nás slunko zacalo pripékat na hrišti,
prišlo na radu koupání.

Takže nadpis nelže - koupání, pinkání,
koupání...

Lucka Zdráha/ová

Oddíl Bobri porádá 31. 8. 2003 v mestském
parku u Nezabudického potoka zábavné
odpoledne pro deti "Pohádková cesta" od
14 do 16 hodin. Jana Gartoyá



Mesto Revnice vás srdecne zve na

SLAVNOSTNí KROJOVANÝ PRUVOD SPOLKU,

který se koná dne 21 . zárí 2003

10.30 - 11.00 Privítání spolku pred Penzionem pro
seniory ve Školní ulici

11.00 - 13.00 Vystoupení dechové hudby na
námestí Jirího z Podebrad

13.30 - 14.00 Razení pruvodu spolku pred
Penzionem

14.00 - 15.00 Slavnostnípruvodspolkuse
zastavením u památníku na námestí
Jirího z Podebrad a proslovem
pana starosty

15.00 -21.00 Setkání spolku v lidovém dome,
kulturní program, veselice

Od ranních hodin bude probíhat Vinobraní, poráda-
né restaurací U Rysu, hrát bude cimbálová muzika.

Kola Šlorek
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Firma PAPíR ONDRÁK
Prodejní sklad papírenským a kancelárským

zbožím, prodej razítek COLOPstamp.
25229 Lety, Prostrední 257,

tel.jzázn.jfax 257712277, mobil: 737459590
e-mail: tony2501@volnv.cz

www:http:j jpapirondrak.czjtony2501
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OBCHOD S OBLECENíM PRO CELOU RODINU

Víkend 23. - 24. 8. 2003 (sobota/nedele):

akce "pastelky zdarma"
nakupte oblecení svým detem pred zacátkem

školního roku a získejte zdarma

sadu skvelých drevených pastelek!

,~'

31. 8. 2003 (nedele):

vystoupení kouzelníka pro deti i dospelé
od 14.00 hod. do 15.00 hod.

Skvelý program v areálu statku. Kouzelník predvede

celou sérii kouzel pro deti i dospelé s jejich aktivní pomocí.

Všechnyvás srdecne zveme, vstupné zdarma!



Jaká je tedy soucasná možnost získat do
rodiny zdravotní sestru k ošetrení a pomoci
rodine v obtížné situaci?

O domácí sociálne zdravotní péci muže požá-
dat osoba, která tuto pomoc potrebuje,nebo
clen rodiny, sociální pracovnice nemocnice
odkud nemocný prichází do domácí péce,
sociální odbor obce, soused. Požádají bud
ošetrujícího lékare, nebo instituci Farní
Charity, nebo zdravotní sestru Charity.
Kontakty: Farní Charita Neratpvice, Kojetická
1021, tel. 315686896

Dum pecovatelské služby, Cernošice Vrážská
1805 tel. pracovny sester: 251642331 linka 64,
251641285linka 64, 251641270 linka 64

Zdravotní sestry: Eva Broucková tel.
737344358, Anna Brožová tel: 605548677,
Pavla Hodánová tel. 608056673, Hana
Platzerová tel. 728586566

Úrední hodiny pracovny Charity v DPS:
Pondelí 10-12 hod.

Úterý 9-10 hod.
Ctvrtek 9-10 hod.

Postup je takový, že zdravotní sestra
Charity navštíví potrebnou osobu, zjistí, co je
treba u klienta vykonat, sepíše s ním a s jeho
rodinou dohodu o ~dravotne sociální péci.
Poté projedná s ošetrujícím lékarem, které
zdravotní výkony lékar požaduje a zda s pécí
u klienta souhlasí.V prípade souhlasu vysta-
vuje ošetrující lékar sestre domácí péce pou-
kaz na ošetrení. Po skoncení mesíce pak zdra-
votní sestra ošetrovatelské úkony vykáže
a lékar je potvrdí. Na základe tohoto poukazu
zdravotní pojištovna proplatí Charite výkony
zdravotních sester. Charita potom z techto
prostredku platí zdravotním sestrám mzdy
podle mzdových predpisu. Sociální práce
vykonávaná zdravotními sestrami není nijak
vykazovaná a záleží na obetavosti jednotli-
vých sester, kolik casu svému klientovi venu-
jí.

O tom, zda bude možné domácí péci
poskytnout, rozhodují hlavne kapacitní mož-
nosti zdravotních sester. Je-li kapacita, dohod- .
ne se zdravotní sestra s ošetrujícím lékarem
na druhu a frekvenci poskytované zdravotní
péce. Jde vždy o výpomoc v obtížné situaci.
N a celodenní nepretržitou péci, hlídání na
zavolání a podobne, není tento druh péce
zarízen. Tuto sociální péci poskytují zdravot-
ní sestry jen dle situace a záleží jen na nich,
zda mohou a jsou schopny pomoci. Takovéto
sociální služby se postupne v nekterých
místech zacínají rešit. V Cernošicích, Dob-
richovicích a Revnicích máme pecovatelskou
službu, která cástecne další potrebu sociální
práce reší za úplatu, ale i tady jsou dosud
kapacitní možnosti daleko za skutecnými
potrebámi našich obcanu. Podrobné informa-
ce o možnosti získat pecovatelskou pomoc
mohou poskytnout sociální pracovnice obec-
ních úradu. Tato problematika není úkolem
tohoto clánku.

Potrebný clovek a jeho rodina mohou
dohodu uzavrenou s pracovnicí Charity kdy-

koliv vypovedet, práve tak, jako muže roz-
hodnout o ukoncení zdravotních výkonu
u pacienta ošetrující lékar, nebo sociálne zdra-
votní práci muže ukoncit zdravotní sestra,
která ji poskytuje.

Starí a nemocní lidé se vetšinou doma, ve

svém prostredí a u své rodiny cítí lépe než
v nemocnici, nebo v ústavu sociální péce. Jde
o dobu, kdy clovek v dusledku vyššího veku,
nemoci nebo úrazu, zacne mít potíže zdravot-
ní a s nimi i potíže sociální. Je obvykle daleko
lepší, když dokáže tyto své potíže zvládnout
doma, byt s vydatnou pomocí clenu rodiny,
zdravotníku, pecovatelské služby a nejbliž-
ších prátel ze svého okolí.

Z tohoto stanoviska vychází soucasná
práce, kterou provádejí pracovnici sociálních
a zdravotnických zarízení a spolecenské orga-
nizace sociální a zdravotní péce. Zatím nejde
o ucelený systém, ten je treba teprve v naší
obci vybudovat. Zatím jsme schopni poskyto-
vat jen zlomek péce z toho, co jsme povinni
zajistit pro naše starší a nemocné obcany. Jde
o komplexní úkol, který má a bude muset
rešit samospráva jednotlivých mest a vesnic
v našem regionu. Obecní úrady k plnení ~éto
povinnosti mají príslušný aparát a financní
prostredky a je jejich vecí, jak dokáží dosáh-
nout na financní dotace v programech stát-
ních institucí i jak dokáží využít ve prospech
svých potrebných obcanu soucasných
i budoucích zákonu v této oblasti. Je to také
o tom, jak všichni dokážeme vychovávat
mladší generaci k tomu, aby se cítila povinna
poskytnout svým rodicum a dalším starším
príbuzným prostredí, financní prostredky
a' lásku k tomu, aby jejich starší lidé mohli
klidne a spokojene trávit své dny ve vlastním
domácím prostredí.
. U nás je zdravotní péce pacientovi indiko-
vána lékarem, ale o sociální péci obcan žádá,
neexistuje na ni žádný nárok. To s sebou nese
i rozdíly ve financování. V sociální péci se má
obcan daleko více podílet na úhrade nákladu
s ní spojených. Ceny zdravotní péce jsou teo-
reticky urceny na príklad sazebníkem nemo-
censké pojištovny, zatímco u péce sociální
nelze o necem takovém hovorit ani vzdálene.

U zdravotní péce existují objektivní hlediska,
jako je aplikace léku, prevaz, pohybová lécba,
hygienická péce u ležícího nemocného. U so-
ciální péce je stupen uspokojení závislý na
pocitech ošetrovaného cloveka. Hranice mezi
zdravotní a sociální pécí je velice obtížné sta-
novit. Je ale zcela zrejmé, že v podílu celkové
sociálne zdravotní péce sociální složka stoupá
u dlouhodobejších onemocnení a u starších 'a
chronicky nemocných zpravidla tvorí více
než dve tretiny celkové péce. V oblasti domá-
cí péce pak zdravotní, lékarem urcovaná péce
tvorí jen zlomek cinností, které musí zdravot-
ní sestra u svého cloveka v domácnosti vyko-
nat. Financní úhrada z prostredku zdravotní
péce zahrnuje pouze zdravotní péci. Sociální
péce poskytovaná zdravotními s,estrami pla-
cena není. Jde o celostátní problém, o kterém
se diskutuje bezvýsledne celé roky. Snad se
casem podarí zmenit naprosto neúnosnou
situaci, kdy pri péci o klienta v domácnosti
má zdravotní sestra na zdravotní výkon 15,
30, 45, nebo u nejtežších nepohyblivých
nemocných 60 minut placené práce, zatímco
další cas nezbytný pro ošetrení a sociální cin-

nost poskytuje ze svého osobního volna, na
úkor vlastní rodiny, regenerace a v neposled-
ní rade vlastních financních prostredku. Jen
velice' sporadicky se naše zdravotní sestry
domohou náhrady vlastních nákladu. V celé
spolecnosti existuje dojem, že zdravotnické
povolání je posláním, charitativní prístup
zdravotníku zejména v sociální oblasti je
považován za povinnost obcany i institucemi.
I to je jiste duvod, proc máme trvale nedosta-
tek kvalitních zdravotních sester v domácí

sociálne zdravotní péci.
Co se pripravuje v oblasti integrovaného

systému domácí zdravotne sociální péce
v našich podmínkách: Farní Charita si prona-
jala v nove postaveném DPS v Cernošicích od
obecního úradu dve místno'sti pro pracovište
sester poskytujících domácí péci v regionu.
Zde v podmínkách zdravotního pracovište
bude nekterá ze sester pravidelne prítomná,
aby mohla ošetrit obyvatele DPS, své klienty,
kterí budou moci prijít na ošétrení. Obcané
mesta budou mít možnost se k sestrám prijít
o cemkoliv poradit, nebo požádat o pomoc.
Pracovište budou také využívat odborní léka-
ri k provádení cílené péce.

Úrední hodiny jsou uvedeny v tomto
clánku, mimorádné akce budeme zverejnovat
postupne.

Pro budoucnost bude muset politická
samospráva v jednotlivých mestech rešit svuj
úkol péce o starší a nemocné obcany kom-
plexne. Projekt, který se bude muset v Cer-
nošicích vypracovat, by mel obsahovat zdra-
votne sociální domácí péci, pecovatelskou
službu pro starší a nemocné obcany, denní
stacionár pro starší obcany a radu dalších
aktivit sociální a zdravotní péce pod souhrn-
ným názvem Integrovaná sociálne zdravotní
péce o obcany. V tomto úkolu obci mohou
výrazne pomoci spolecenské organizace jako
je Charita, Cervený kríž a další obcanské ini-
ciativy zabývající se sociální pécí pri podne-
tech a zpracování projektu i pozdejí pri vlast-
ní realizaci, ale základní iniciativa je povin-
ností Mestského úradu Cernošice a jeho pra-
covníku.

Bude treba zpracovat projekt a prostred-
nictvím neziskové organiZace požádat o dota-
ce z meiinárodních sociálních programu.
Farní Charita Neratovice prostrednictvím své
reditelky již takovou pomoc a cestu k získání
až 70% úhrady nákladu na integrovanou
domácí péci Mestskému úradu Cernošice
nabídla. Sociální a zdravotní péce je financne
velmi nárocná a bez sloucení penez z rozpo-
ctu obcí, dotací a.financní úcasti klientu by ji
nebylo možné realizovat. Tato budoucnost
integrované péce o obcany samozrejme závisí
na rozhodnutí a iniciative samosprávy mest.
Z mé strany šlo o úvahu a výcet možností,
které jsou mi do dnešního dne známy. Nede-
lám si nárok na úplnost informace, jen se
domnívám, že obcané našeho regionu by meli
znát své možnosti.

o dení ve zdravotne sociálnípéci ve státe vyšla
obsáhlá publikace jako! prl10ha casopisu
Zdravotnickénoviny z dubna2003. (Na internetu
www.zdn.cz.JZájemcena tuto publikaciodkazuji..

Dle dostupných materiálu sestavila:

Mgr.Anna Brožová
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Na dvorcích LTC Revnice byly sehrány

dva celostátiú turnaje v kategoriích mládeže.
V kategorn mladšího žaetva byl ve dnech
25. - 27. cervna t.r. sehrán celostátní turnaj
chlapcu a dívek. Turnaje se zúcastnilo
36 chlapcu a 17 devcat.
Výsledky: 1. Josef Kurka, TGC Kunratice (ve
finále porazil Tomáše Holoubka, LTC H.
Cernošice 6/4, 6/4),1. Anna Rudolfová, LTC
Zbraslav (ve finále zvítezila nad Markétou
Koubovouz LTCC:Pojištovna pomerem 6/3,
6/4).
Ve ctyrhrách vyhráli Holoubek, T. Pitra
(LTC C. Poj.) a v kategorn devcat Koubová
s Hankovou Mar. (obe LTC C. Poj.).
V kategorii dorostu byl sehrán ve dnech
28. - 30. 7. t.r. celostátní turnaj za úcasti 28
dorostencu a 14 dorostenek. V turnaji vyhráli:
Matyáš Hilgert, LTC Zbraslav (ve finále zvíte-
zil nad Adamem Posejpalem, Škoda Plzen
6/3,6/0) a ve ctyrhre Hilgert aj. Svácek, oba
z LTCZbraslav. V kategorn dorostenek vyhrá-
la dvouhru Markéta Postránecká, LTC C.
Pojištovna Praha (ve finále zvítezila nad
Martinou Vágnerovou, SK Oáza Praha pome-
rem 7/5, 7/6) a ctyrhru vyhrály Postránecká
a Lenka Zahradníková (PUPP Tenis Resort).
Obe akce mely dobrou úroven a zdarilý pru-
beh.

--f

Dva revnictíšachisté se probojovali na
Mistrovství Cech mládeže.

O predposledním cervnovém víkendu,
21. a 22.6, se ve Vlašimi konalo finále krajské-
ho preboru mládeže do šestnácti let. Do finá-
le KP se kvalifikovali nejúspešnejší hráci ze
série regionálních turnaju. Z našeho kroužku
to bylo celkem deset šachistu, tedy druhý nej-
vyšší pocet ze všech oddílu celého kraje (nej-
vyšší úcast mely Rícany, 12 úcastnlku). Hrálo
se o krajské trofeje, ale také o postup na pod-
zimní Mistrovství Cech v jednotlivých kate-
goriích. Jakkoliv byla naše výprava pocetná,
v silné konkurenci jsme nemohli pocítat
s nejakým výrazným úspechem, takže se jed-
nalo hlavne o to, jestli se vubec nekdo probo-
juje na Mistrovství Cech. To se nakonec
povedlo hned dvakrát, postoupil Jindrich
Paukert za páté mlsto v kategorndesetiletých
a Patrik Krejcí za deváté místo v kategorn
dvanáctiletých. Oba hráli opravdu dobre,
delali v partiích minimum chyb a i jejich pro-
hry byly vesmes velmi tesné. Velmi tesný
však byl i jejich postup, v obou prípadech se
jednalo o poslední postupové místo. K úspe-
chum lze také pricíst šest~' místo Lucie
Zdráhalové v kategorn dívek (dívky mají

. postup na Mistrovství Cech volný). Velmi
dobrý výkon podali zacínající hráci: Jan
Jelínek v kategorn ctrnáctiletých a nejmladší
clen výpravy, Daniel Štastný, v kategorn do
deseti let. Ostatnl odvedli svuj standard, nebo
se jim prI1iš nedarilo. Nejvyšší úroven mela
kategorie do d~seti let, na nejmíadšl kategorii
zde byly k videnl nebývale kvalitní partie
a mezi vedouélmi hráci probíhaly až do

. poslednlho kola nekompromisnl souboje, což
vŠe lze považovat za velký príslib do budouc-
na. Dokladem úrovne nejmladší kategorie je

. také to, že jeden z favoritu, bronzový medai-
lista z letošního mistrovství Evropy do devíti
let Tadeáš Balácek z Velimi, obsadil i zde až
tretl místo.

Ke;

Výsledky finále stredoceského KP mládeže:
Kategorie H16: 1. Pavel Postupa GOLYLysá
n.L., nar.1988), 2. Martin Postup a GOLYLysá
n.L.,1989), 3. Tomáš Bouzek GOLy Lysá n.L.,
1988). ,
Kategorie H14: 1. Tomáš Sladovnlk (TJ Jince,
1991),2. Vojtech Kán (Autoškoda Ml.B., 1990),
3. Lukáš Vanlcek (Sokol Bakov, 1990), ... 20.
Petr Turon (ŠK Revnice, 1991), 21. Jan Jelínek
(ŠK Revnice, 1991), 23. Thomas Chezeaud (ŠK
Revnice, 1991).

Kategorie H12: 1. Zdenek Dvorácek (Alva
PrI'bram, 1992), 2. Lukáš Dalíman (TJ Jrnce,
1992), 3. Pavel Zdenek Pavel (Biomedica

Rícany, 1992), ...9. Patrik Krejcí (ŠK Revnice,
1993),...19. Jan Švach (ŠK Revnice, 1992)
Kategorie HlO: 1. David Zvára (TJ Spartak
Vlašim, 1994),2. Václav Ružicka (ŠK Kladno,
1994), 3. Tadeáš Balácek (Sokol Velím, 1995),
... 5. Jindrich Paukert (ŠK Revnice, 1994),...
13. Daniel Štastný (ŠK Revnice, 1995), 14. Max
Panek (ŠK Revnice, 1994).
Dívky: 1. Helena Zrustová (DDM Kolín,
1988), 2. Michaela Mišicková (ŠK Kladno,

1989), 3. Barbora Synková (Alva PrI'bram,
1992), ... 6. Lucie Zdráhalová (ŠK Revnice,
1988), ... 8. Andrea Strnadová (ŠK Revnice,
1993).

Tato legrace bude stát cerného pešce 19...Kf8
Po [19...VxdS 20.Vxe7+ Kf8 21.JxdS VxdS
22.Vxc7] by to mohl cerný rovnou zabalit
20.Sxb7 Vb8 21.Sd5 e6 22.Se4 f5 23.Ve6Vxe6
24.Sxe6Výhoda dvou lehkých figur proti veži
se s ubývajlcím materiálem umocnuje 24...Se5
25.Sd7?!' Domnlvám se, že bílý mel bránit
pešce f2 i za cenu pasivního JdI, takto umož-
nil cernému zbavit se slabého pešce c6 výme-
nou za zdravého f2 25...Sxf2 26.Sxe6 Ke7
27.h3 Ve8 28.Sd5 Kd6' 29.Ke2? Lepší urcite
bylo Kd2, tímto tahem bílý umožnil cernému
zbavit se nepohodlné veže za dve hrající lehké
figury s lepšl pozicí do koncovky 29...Vxe3+!
30.Kxe3 Kxd5 Strelec je v koncovkách s pešci
na obou Jdldlech urcite silnejšl figurou, cerný
má navíc centralizovaného krále, což je také
nezanedbatelná výhoda 31.Kd3 h6 32.b4 Sb6
33.Jd2 g5 34.a4 34...f4 35.Je4?! Jezdce bylo
urcite víc zapotrebí na královském krídle 35.
..h5 36.Jxb6+ axb6 37.a5 Správná idea, ale
díky dobre postavenému králi cerného by
nemela projít 37...g4?! To cerný prehnal,
i když nakonec beztrestne, správnejší je urcite
bxaS 38.a6 Kc6

.'

Oddílový prebor ŠK Revniee
Prebor se uskutecnil v cervnu a v cervenci
a pri neúcasti rady dospelých hrácu bylo star-
tovnl pole doplneno o dva žáky na osm.
Hrálo se systémem každý s každým. Vítezem
se stal Jan Paukertst. se stoprocentním bodo-
vým ziskem. Velmi dobrý výkon podali oba
nejmladší úcastnlci, devltiletý Jindrich
Paukert uhrál dva body a desetiletý Patrik
Krejcí sice skoncil bez bodu, ale všichni
dospelí šachisté se s ním rádne zapotili.

Výsledky:
1. Jan Paukert (7), 2 Martin Válek (6), 3 Pavel
Bohác (4,5), 4 Jirí Ledvinka (4), 5 Jaroslav
Kocourek (2,5), 6 Jindrich Paukert (2), 7 Pavel
Synek (2), 8 Patrik Krejcí (O)

Partie

Následující partie byla možná nejkvalitnejší
z celého oddílového preboru, urcite však nej-
bojovnejší, hrálct se v posledním kole a šlo
o druhé místo, bílý potreboval vyhrát, cerné-
mu staijj1aremíza.
.Pavel Bohác (SK Revniee, nar. 1963, ELO
1794) - Martin Válek (ŠK Revniee, nar. 1976.
ELO 1651)
1.d4 f5 2.e4 Bílý potreboval vyhrát, takže zvo-
lil ostrejšl variantu 2...fXe43.Je3 Jf6 4.Sg5 d5
5.Sxf6 exf6 6.Dh5+ g6 7.Dxd5 Je6 8.Dxe4+
Se7 9.Sb5 o-o 10.0-0-0Jb4 lI.a3?! Tato nepres-

. nost bude bílého stát hned dva pešee
lI...Sf5! 12.Df3 Jxc2 13.Sd3 Jxd4 14.Sxf5!Jak
vidno, oba souperi se opravdu nehodlají nijak
šetrit, tuto kombinaci ale spocítal bílý troch\.!
lépe 14...Jxf3 15.Vxd8 Vaxd8 16.Se6+ Kg7
17.Jxf3 Ted' má bílý dve lehké figury proti
veži, což mu dává dobré vyhlídky, i když má
o pešce méne 17...Vd6 18.Ve1 Vfd8 19.5d5!

39.Ke4? Naprosté nepochopenl situace, bílý
král nemuže na ctvrtou radu, navíc bílý igno-
ruje vítezný postup [39.bS+! Kc7 (39...KxbS
40.a7) 40.hxg4 hxg4 41.Ke4]39...f3! a bílý se k
údivu nekterých prihlížejících vzdal, protože
po 40.gxf3prijde gxh3 a král už h pešce nemu-
že zadržet, po 40. hxg4 prijde naopak fxg2 a
utlká pešec ha ga konecne po 40.Ke3 prijde
fxg2 41. Kf2 gxh3 opet s výhrou terného 0-1

v

,
l
~'
"

Úloha
Úloha z minulého císla, pozice: Bílý: KdS,
Dc6, JeS Cerný: Kg8, Da3, Va8, Vb8, g7, h7.
Správné rešenl: 1. De6+ Kh8 (po 1. ... Kf8 by
prišlo Df7 mat) 2. Dg8+!! Vxg8 3.Jf7mat

Dnes si dáme neco obtlžnejšího. Nejde o mat,
ale o zisk rozhodující materiálnl prevahy.

Bílý: Ka8, Db3, b7 Cerný: Ka6, Dc6

J.Paukert

'I

II
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LETNí ZAMYŠLENí
NAD REVNICKOU KOPANOU

Hrište za vodou, tak strašne znicené lon-

skými povodnemi, se již zase zelená, zatímco
nekteré cásti areálu ješte pripomínají sílu
neprátelského živlu, který tady pripravil
nejen hráce, ale i širokou sportovní verejnost
o domácí prostredí na celou sezonu. Do prv-
ního mistrovského utkání zbývá ješte pár
týdnu a verím, že nezbytné úpravy umožní
odstartovat druhý rok v 1. B tríde doma,
v Revnicích. Je známo, že druhá sezona ve

vyšší tríde bývá pro novácky kritická.
Revnické mužstvo má na to, aby se jakékoliv
krize vyvarovalo. Tretí místo v roCID'ku 2002-
2003 za obema postupujícími (Jirny; Tuchome-
rice) je velkým, rekl bych, že stále málo cene-
ným úspechem hrácu a jejich trenéra Petra
Kloucka. Vždytbehem podzimu a jara nebylo
možno rádne trénovat v dusledku nedostatku

vhodných hrišt a to muselo nutne zanechat
stopy na fyzické kondici a herním projevu.
Méne radostné je konstatování trenéra, že
i tak tréninková morálka mohla být lepší.
Navíc došlo k zranením nekterých klícových
hrácu. Po težkém zranení strelce Vacka, bran-

káre Samce (nechytal celý podzim) se pridaly
další nepríjemnosti. Zranení a pracovní zane-
prázdnení vyradila Teichmanna (odehrál jen
4 jarní zápasy), Šejnohu (chybeI5x), Maštalíre
a Urbana (po ctyrech absencích), Mojžíše

(3 absence). Pomerne úzký kádr tak zaslouží
opravdu pochvalu za výborné výkony a
výsledky s nejsilnejšími mužstvy. Zcela
pochopitelne se nemohl vyhnout výkyvum
výkonnosti jednotlivcu, za které casto nebylo
koho strídat.

Po odchodu dalšího strelce Stiblíka byla
získána pro jaro posila v podobe stopera
Petriny z Hloubetína a z Bécka se vrátil Ondra
Strejcek.
Všimneme si bilance mužstva:

Podzim: 6 vítezství, 4 remizy, 3 porážky; skore
29:22, 22b.

Jaro: 6, 2, 5 porážek, 32:32,20b.
Celkem: 12, 6, 8 61:54, 42b.

Na první pohled je videt, že revnictí
dostali hodne branek, ale také dost vstrelili.

V poctu vstrelených byli tretí, v poctu obdrže-
ných sedmí. Vysvetlení je jasné, zranení
obránci chybeli a trenér nemohl stavet osved-
cenou nejsilnejší formaci. Na hrišti se vystrí-
dalo na podzim 19 hrácu a na jare 16 hrácu.
Všechna utkání odehráli kapitán mužstva
Zdenek Klimt a Jan Paces. Na velkém poctu
gólu se podíleli: .
Josef Urban 15, Ondra Lerch 10, dále Šejnoha
8, Bouška 7, Teichmann Paces, P. Strejcek
a Klimt po 3, Maštalír a Purkrábek po 2,
Mojžíš, Petrina, O.strejcek po 1, vlastní bran-
ky 2. Podle trenérova hodnocení podával
behem celé souteže nejlepší výkony exligový
stoper V. Mojžíš.

plastová - drevená
návrhy, výroba montáž, servis oken a dverí
Mníšek pod Brdy,
ul. 5. kvetna 556,
tel.: 318 590 529,

603 411 718,
603 107 707,

www.oknadvere.cz

limitovaná akce!
Ke každému oknu

žaluzie ISO ZDARMA!

SALON PRO PSY "Afrodita" nabízí:
- Stríhání a trimování psu všech plemen
- Koupání, balzám snorkovým olejem, fenování
- Rozcesávání a kartácování dlouhosrstých plem~
- Zastrihování drápku
- Cištení a depilace ušních chloupku

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

Adresa salónu:
Vrážská324, 252 28 CERNOŠICE
U Malé reky 625
15600 PRAHA 5 -ZBRASLAV

Co ríci záverem? Po jednoznacne úspeš-
ném pusobení v 1. B tríde 2002 - 2003 lze uva-
žovat spolu s trenérem Klouckem, že pri citli-
vém doplnení mužstva a pri vytvorení opti-
málních tréninkových podmínek, je reálné
umístení na predních místech tabulky, even-
tuálne i postup do 1. A trídy. Rekl bych, že by
si to revnická verejnost zasloužila! Hráci
potom moc dobre vedí, že bez rádné prípravy
nelze o necem takovém uvažovat. Tak s chutí

do toho! Ješte jeden vzkaz divákum: Urcite
jste nezapomneli na kopanou chodit a proto:
Na shledanou 30. srpna v 17,00! Kolik ná~
bude?

S použitím neKterých materiálu P. Kloucka napsal
Jirí Sklenár

...',\ ;'2' INZERCE ..' '..d .'.

Koupím stavební parcelu v Revnicích a blíz-
kém okolí, cca 700 - 1000 m2, mitno zátopovou
oblast.

Roman Vejmelka, El. Krásnohorské 522, 252
30 Revnice

.:.

Prijmu uklízecku na zkrácenou pracovní
dobu 15 -17 hod. Tel.: 257720005
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