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ZPRAVODAJ 9MESTA REVNlC

14. ROCNÍK

ZASEDÁNí
ZASTUPJTELSTVAMESTA REVNICE
SE Ki PONDELí 20. 10. 2003
V 19. D. V SÁLE V ZÁMECKU

Program:

1. Schvále' prijetí daru - pozemku c. parc.
3136
2. SchválerUbezúplatného prevodu pozem-
ku z Poze vého fondu do majetku mesta
3. Schvále ace z Povodnového fondu na
opravy d oškozených povodní
4. Schvál e pozemku 3289/10 a cásti
pozemk 311/4 .

5. Schvál ozemku c. parc. 3309/3
a cásti ~c.3311/7

7jemkuc. parc. 3289/11
omu cp. 806 pouze
užit termín prodeje
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NOVE ZPRAVY Z HAVLICKOVYCHSADU
Detské hrište bude z vykácených dubu, na
artefakty využijem akáty.
Co plánujete v nejbližších dnech?
Ješte na podzim se zacne pracovat na nekte-
rých cástech detského hrište (kuly na preska-
kování) a na budování dolní lávky, která je
v havarijním stavu. O dalších dvou mostcích
se zatím nemluví, což nám brání v dalších
plánech. Jejich výstavba samozrejme zname-
ná možný vjezd težké techniky a nemá tedy
cenu zacínat s osazováním.
Letos se tedy ješte nebude sázet?
Pouze kere a nekteré stromy po stranách
parku. Mesto také musí zajistit vycištení kory-
ta od plevele a náletu. To je další nutný krok
pred osazováním.
To je manuální práce. Kdo ji provede?
Technické služby Revníc, které nám se vším
velmi vstrícne pomáhají.
Brigády už se dneska "nenosí", ale když
vidím ty mladíky, jak si pokorují na lavic-
kách a koukají na vás ...?
Nekdy tem hulicum ríkám, aby radši pomoh-
li, ale znáte to ... No, alespon k tomu budou
mít kulturní prostredí (smích).
V jednom Ruchu jsem nazvala clánek
o tomto projektu "... a každý si zasadí svuj
strom". Byla nejaká reakce?
Kupodivu, na to lidi dost slyšeli. Reakcí bylo
mnohem víc než pripomínek k projektu.
Myslím, že je to zajímá.
Jaký je casový horizont dokoncení parku?
Predpokládáme tak dva roky. Pres zimu se
budou plánovat další postupy prací a jejich
financní zabezpecení.
Dekujizarozhovo~ Helena Rytírová

Rozhovor s MgA. Ivanou Junkovou, která
vyucuje v Ateliéru Veškerého socharství
Kurta Gebauera pri Vysoké škole umelecko-
prumyslové v Praze a je spoluautorkou ide-
ového rešení rekonstrukce Havlíckových
sadu. Projektu a realizace se úcastní jak
"její" studenti, tak ona sama. A budiž nám
ctí, že se na rešení podílí i sám prof. ak. soch.
Kurt Gebauer, jehož jméno ateliér nese.
Paní Junkovou jsem zastihla pred polednem
v Havlíckových sadech, jak s motorovou
pilou zdolává úctyhqdný kmen starého akátu.
Gestikulovala jsem na znamení, že bych se
ráda na neco zeptala, ale vypadalo to, že
radost mel pouze její pes, který mne dal obra-
tem velkou pusu. Kolemjdoucí se prý casto
zastavují, vyptávají a sdelují své názory.

. Bohužel písemná vyjádrení a podnety; o které
~azi1..zlo9.er " .tutori projektu a zástupitelé mesta obcany

kdvž ~.n\1f nepovedlo zdolat za) -iádali, se sešly jen v malém poctu. Zrejme si
tolu cástku, která obnášela nece i.'~ é šetrí kapacitu až na kritiku hotového díla.

:n. Cena znicených dverí je 4x vyšš t~.. icméne v sadech se pracuje. Kolik studen-
}4fižÍf!Í si zlodej vytipoval dobu, kdy jsou tu se podílí na výstavbe parku?
irstf~ci zákona na obede, možná mela paní,. Celkem ctyri. Opodál vidíte studenta 3. rocní-

~~~tí, že n~bed šla a vyhnula se ku ~te~éru auera, kte~. vytvá~íekanemU'setkaní. par~ student pnpravuJe
"'" HelenaRytfrová instalaci """medved na strome".

~ovftetefonní císlo do Mestské knihmw.~ie Ostatní artef~ 'budou vznikat prubežne
~178. behem stavby. ~ude-li možné vystavet navr-

," - ~nyainfi~tr, stane se tak diplomovou

TENTOKHÁT" 40 STRAN J;>racístudentkY 6. rocníku jmenovaného ateli-.- eru.
Kolik posezení tedy vznikne?
Zatím sedm. Výmenou za znicené lavicky.
Jaký druh dr~v.f využíváte?
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NOVÁ ADRESA
Okresní správy sociálního zabezpecení:
Trojská 1997/13 a, Praha 8
Telefonní císla zustávají nezmenena.
A jak se tam dostaneme?
Trasa: Smíchovské nádraží - Trojská
Trasa B stanice Smíchovské nádraží - pre-
stupni stanice metra Florenc - prestoupit na
trasu C - konecná stanice Nádraží Holešo-
vice, výstup smer CD a autobusové nádraží -
autobus c. 200 - yýstup stanice Ke Stírce
Trasa: Palackého námestí - Trojská
Tramvaj c. 17 - výstup na stanici Hercovka

LEŠTE K LONSKÝM ZÁPLAVÁM
Povodnové konto, které vloni zrídila telocvic-
ná jednota Sokol Revnice u Poštovní sporitel-,
ny, vyneslo 117 tisíc korun. Vetšina penez
smerovala na konkrétní osobu ci dum, a to
presne podle prání dárce. Ten svuj úmysl
vyjádril pomocí variabilního symbolu na
penežní poukázce ci v prevodu, penez na úcet
poškozeného. Zbylá cástka 27 tisíc korun,
která nebyla konkrétne smerována a obsaho-
vala také peníze z "kasicek" umístených na
vybraných místech v Revnicích, byla letos
rozdelena revnickým obcanum poškozeným
povodní podle doporucení pracovnice revnic-
ké Charity.

Ing. Michaela Šádková

JAZYKOVÉ KURZY V MEKs
Frenkventanti již zahájených kurzu se žádají,
aby laskave hotove uhradili školné za I. polo-
letí v kancelári MeKS. Kurz italštiny pro
pokrocilé zacne po domluve s lektorem po
Novém roce, takže lhuta k podání prihlášek
(i do kurzu pro zacátecníky) byla prodlouže-
na do 30. 10.

Kurzy nemciny, francouzštiny a anglictiny
byly zahájeny pocátkem ríjna, anglictina pro
deti a mládež probíhá už mesíc.

V sobotu a nedeli 20.a 21.12.2003probehne
v Mníšku pod Brdy REMESLNÝ VÁNOCNí
TRH DOPROVÁZENÝ BOHATÝM KUL-
TURNíM PROGRAMEM. Jeho soucástí
bude PRVNí DETSKÝ KNOFLíKOVÝ TRH.
Dotazy, informace a prihlášky získáte na
Zámku v Mníšku pod Brdy, tel.: 318 590 261,
internetová adresa: www.zamek.mnisek.cz.

Ruch 9/2003

Sdružení MAYO, projektová a inženýrská kancelár, vypracovalo
vodohospodárskou rozvahu - posouzení systému tlakové kanalizace
v lokalite R.evnice -Za vodou.

Volba tlakového kanalizacního systému. pro lokalitu levého rícního brehu
v Revnicích vychází z nekolika základních predpokladu:
1) Konfigurace terénu v dané lokalite je rovinná, s minimem využitelných spádu.
Pro gravitacná kanalizaci je terén vhodný pouze podmínecne, pri nezbytném
zahloubení stokové síte v nekterých úsecích. Toto zahloubení muže casto kolido-
vat s vysokou hladinou spodní vody v partiích podél reky. Vysoká hladina spod-
ní vody v kombinaci s píscitými a šterkovýrni zeminami muže stavbu stokové
síte znesnadnitci úplne znemožnit. Pro svedení gravitacní kanalizace do cent-
rální precerpávací jímky není území príliš vhodné, jediné místo precerpávání by
nepostacovalo, bylo by nutno vybudovat dve až tri menší precerpávací stanice se
spolecným výtlacným sberacem a rízením provozu automatickým velínem s pro-
pojením cidel stavu hladin kabelovou sítí ci radiovým signálem. I pres toto opat-
rení není reálné odvádet spašky z nekterých lokalit gravitacne, systém by musel
být doplnen o nekolik drobných samostatných úseku tlakové kanalizace ci míst-
ního precerpávání. Odpadní vody by tak v nekterých prípadech byly cerpány 2x.
2) Záplavové území - tlaková kanalizace nebývá výrazneji poškozena prucho-
dem povodne i pri plném zatopení území. Naopak kanalízace gravitacní je vet-
šinou kompletne zanesena splaveninami, následné cištení bývá velmi obtížné,
nekdy i nemožné bez destrukce cásti systému.
3) Ekonomika stavby kanalizace - pri systémech obdobného typu a pri dané rela-
tivne malé hustote zástavby vychází pomer ceny gravitacní kanalizace a tlako-
vého systému cca 35% ve prospech síte tlakové. Pri prepoctení ceny cerpacích
jímek a tlakových cástí kanalizacních prípojek (budou soucástí výstavby tlako-
vého systému) se potom cena tlakové kanalizace pohybuje mezi 50 až 55 % ceny
gravitacního systému.

;>

Z výše uvedených hodnocení je patrno, že moderne navržený a vhodnými cer-
pacími soustrojími vybavený vysokotlaký tlakový kanalizacní systém je pro
danou lokalitu jediným vhodným rešním. Provozní náklady pro cerpací jímku
u RD se pohybují v rádu stokoTUn rocne (cena za spotrebovanou EE je velmi
nízká, cca 15 Kc/rok). Údržba cerpadel a jímek spocívá v cištení jímky a cerpad-
la tlakovou vodou lx rocne a odsátí usazenin ze dna jímky lx za dva roky.

~

Moderní vretenová cerpadla dosahují provozních tlaku až 1,0 MPa, tj. 100 m
vodního sloupce pri velmi ploché krivce Q-H, jejich užití v systému tlakové
kanalizace je zárukou samocistící schopnosti systému. Obavy ze zanášení kana-
lizacních sberacu jsou podle praktických zkušeností zbytecné.
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Ing. lirí 'odI
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NÁŠ KONíCEK -

foto Alena Rytírová

MUDr. Helena Fuchsová a MUDr. Vladimír

Fuchs oslaví letos na podzim desáté výrocí
založení své soukromé lékarské praxe.
Všeobecne každý zacátek podnikání je
težký. To mnozí z nás poznali na vlastní
kuži. Ale vybalancovat všechna úskalí nedo-
konalé legislativy a presto zachovat lékar-
skou etiku chce ješte navíc odvahu. Tady jde
o život.

o svých zacátcích "na zelené louce" vyprá-
vejí manželé Fuchsovi:
Zacali jsme rekonstrukcí garážových prostor
ve vlastním dome. Uspokojit hygienické
zákony v dobe, kdy legislativa pokulhávala
za realitou, bylo možné jen díky vstrícným
a rozumným lidem na "hygiene".
Psal se listopad 1993 a my jsme, zavaleni
dluhy, zahajovali praxi detské ambulance,
gynekologie a interny MUDr. Vanžary.
Strídali jsme se, protože každý z nás musel
ješte chodit do práce. Nejaký plat jsme potre-
bovali.

Více lékarských profesí v jedné ordinaci
nebylo zvykem? -
Byli jsme patrne první v republice, dnes už je
to normální trend.
Jak jste získávali klientelu?
Trvalo približne pul roku, než jsme zjistili to
podstatné - pacienti již ošetrení se vraceli
a zároven pricházeli další, nikoliv však jen
z pouhé zvedavosti, ale na doporucení tech,
kterí meli už dobré zkušenosti s naším zaríze-
ním. Naše služby zacali využívat lidé nejen
z Revnic, ale z celého Poberouní, i z Prahy.
Dalšími klienty byli chatari, kterí se preorien-
tovali na tuto oblast. Nasbírali jsme zkušenos-
ti a zacali jsme vytipovávat další specialisty.
A samozrejme upravovat nové prostory. Tak
vznikla ambulance ORL, kožní a pozdeji ocní.
Tehdy nastaly necekané problémy. Ve
Všeobecné zdravotní pojištovne se vymenilo
vedení, s nínÍ. se zmenily podmínky a pro
lékare soukromých zdravotních zarízení to

- -..;
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znamenalo nejistotu a dlouhé cekání na uza-
vrení smlouvy.
Tedy zacarovaný kruh?
Samozrejme. Doktori si musí pro svou specia-
lizaci porídit zarízení. Velmi kvalitní, drahé,
vetšinou tedy na leasingové splátky. Ty musí
plnit, ale jmenovaná pojištovna nikdy neuza-
vre smlouvu dopredu. Tady nefunguje part-
nerský vztah a cekání je drahé.
Prožili jsme nekolik let krize, kdy jsme byli
nuceni zkumulovat profese v ambulancích,
abychom získali jedno obytné patro a mohli
ho pronajímat. To pro nás znamenalo stálý
príjem a mohli jsme tak dotovat svého koníc-
ka - medicínu. '
Po deseti letech však cítá vaše zdravotní

zarízení 18 specializací. Kolik ošetríte paci-
entu za rok? '

48 - 50 tisíc. Se vzrustající výstavbou v okolí
Revnic pribývá klientela. Je praktictejší, když
klient nemusí na každé vyšetrení do Prahy
a my mezi sebou mužeme konzultovat Jeho
stav. Proto se snažíme dosáhnout maximální

koncentrace specialistu. Také nám to pomáhá
prežívat po ekonomické stránce. Díky tomu
se darí snižovat režii provozu - a levnejší pro-
voz znamená více penez na investice do veli-
ce drahého prístrojového vybavení ambulan-
cí.

Doktori tedy nejsou vašimi zamestnanci?
Já si myslím, že lékari jsou osoby specifické,
dominantní, zvyklé sami za sebe rozhodovat.

Je to sice v naší republice ojedinelé, ale my jim
pouze smluvne pronajímáme prostory.
Ale jejich prípadný neúspech by padl i na
vaši hlaVú.

Teoreticky ne. Ale moje kredo je, že morálne
jsme si zavázáni. Že nesmíme poškozovat
jméno druhého. Duch spoluodpovednosti tu
je a funguje. Za deset let neprišlo jediné hláše-
ní stížnosti. -

Jak si své kolegy vybíráte?

Probíhá výberové rízení. Samozrejme mimo
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odbornou kvalifikaci, která je podmínkou,
prihlížíme k jejich schopnosti marketingu
a komuníkace s lidmi. Máme výbornou zku-
šenost s lékari, kterí mají vazbu k našemu
regionu. Že je náš výber dobrý, dokazuje
minimální fluktuace jak doktoru, tak sester.
Zdravotnický personál je samozrejme
v zamestnaneckém pomeru. To jinak nejde.

. Máte nejakou novinku stran vybavení ordi-
nací?

Investovali jsme do nového ultrazvuku, který
je ve své tríde jediný v republice. Je vhodný
pro mnoho oblastí vyšetrení a jsme na nej
náležite pyšní. Také vybavení urologické
praxe je na velmi vysoké úrovni.
A vaše plány do budoucnósti?
Vzhledem k soustavnému nárustu klientely
chceme rozšírit ordinacní doby jednotlivých
ordinací a také vyhovet soucasnému trendu
v moderním zdravotnictví ve svete - napr.
zavedení ošetrení v rámci tzv. jednodenní chi-
rurgie apod. S tím však souvisí nutnost vybu-
dování dalších prostor a samozrejme rovnež
i ochota zdravotních pojištoven, v cele s VZP,
navýšit úvazky konkrétním lékarum.
Uplynul již více jak rok od nicivých povod-
ní. Odrazily se tehdejší události v návštev-
nosti vašeho zarízení?
Úrazu bylo naštestí jen velmi málo, jednalo se
predevším o nápor na specialisty v oboru psy-
chologie a psychiatrie. Materiální škody již
nejsou nyní prakticky znatelné, dopady na
psychiku však pretrvávají dodnes. -
Budete pokracovat i v ozdravných progra-
mech u more?

Ano. Ozdravné pobyty u more porádáme již
deset let a 50 - 60 % klientu se každý rok
vrací. Doprovodní lékari také využívají tyto
cesty k "nahlédnutí" do cizích privátních
praxí. Díváme se, v cem se mužeme zlepšit.
Musíme se prizpusobovat svetu a vstup do
Evropské unie nás vybízí i k jazykové výbave.
Výhledove je naším cílem, aby lékari, vcet,ne
stredního zdravotnického personálu, vyjížde-
li do zahranicí casteji.
Dekuji za rozhovor.

Helena Rytírová

---
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MARTIN ZHOUFDve výstavy v Zámecku
výstava obrazu Alby Bedrichové byla zaháje-
na 20. zárí v revnickém Zámecku za úcasti asi
padesáti hostu, z nichž nekterí si bývalou sta-
rostku a malírku ješte pamatovali. Strucný
životopis autorky prednesl pan starosta a jeho
smutné válecné a poúnorové peripetie
vykompenzoval program, který pripravila
ZDŠ. Deti z recitacní skupiny pana Tamchyny
vyvolaly na tvárích hostu úsmevy a výkon
paní reditelky Klimtové prohloubené dýchání
související s emotivním zážitkem. Dvorákovo
Vzpomínání i Písen lásky Josefa Suka byly
dobre zvolené i provedené.
Výstavy se setkaly s vlídným prijetim a byly
prodlouženy du 4. 10. Pro deti ze ZŠ a MŠ
byly nekteré exponáty výstavy o bydlení už
neznámé, ale pedagogický doprovod všechny
zvídavé otázky zvládnul. Možná nekterí
návštevníci po shlédnutí této výstavy odloží
svá rozhodnutí o likvidaci "krámu" po praro-
dicích a budou si více vážit zdedených malic-
kostí. Nebo je alespon sveri do povolaných
rukou a nevyhodí do .smesného odpadu.

*/
/,

Koncerty v kostele sv. Morice
Dustojnou teckou za letošními oslavami se
stal koncert Verner Collegia, na jehož progra-
mu prevažovala barokní hudba. "Dum" sice
nebyl plný, ale ti kterí prišli, prožili hodinu
krásné komorní hudby.
Rímskokatolická fara v Revnicích pripravuje
další koncert barokní hudby na 26. 10. 2003
v 17.00 hod. V podání Ivany Kylarové
vyslechneme varhanní skladby J. S. Bacha,
J. Segera, J. Zacha a dalších.

*/
/,

Oznámení bývalým clenum
T. K. Kvítko

Po krásném setkání po 30 letech, které se
uskutecnilo pocátkem letošního roku, jsme si
slíbili, že sé opet uvidíme v pátek 7. 11. 2003
po 18.00 hod. v Zámecku. Obcerstvení
každý neco. Proto nezapomente!
D. Renertová Tel.257 720 945

*
Koncert ZUŠ

Jako prídavek k letošním oslavám pripravila
revnická ZUŠ koncert pod patronací pana sta-
rosty na 24. ríjna 2003 od 19 hodin v sále
Zámecku.

Na programu jsou skladby F. Poulence,
G. Pergolessiho,A. Dvoráka, 1. Janácka
aV.Montiho.ÚcínkujíMiroslavCvanciger(hous-
le),JanaKlimtová(klavír)a clenovépedagogické-
hosboruZUŠ.

*/

/,

Šanson vec verejná
Na konec listopadu byl naplánován vecer
s programem Šanson vec verejná, ve kterém
milovníci a skvelí interpreti tohoto žánru -
prof. Milan Jíra, Jan Petránek, Rudolf Pellar
a další - nabízejí vecer písnicek, prózy, veršu
a komentáru. Z podepsání smlouvy zatím
sešlo, protože nebyl nalezen termín, který by
vyhovoval všem. Budeme tedy doufat, že se
setkáme snad hned v lednu príštího roku.

Marcipán

V sobotu 8. listopadu je sice 383. výrocí bitvy
na Bílé hore, ale pro Revnice je to príležitost
poprvé privítat hudební skupinu Marcipán.
Tvorí ji petice mladých hudebníku, kterí se
profesionálne venují ruzným hudebním žán-
rum od rocku pres folk a jazz k barokní hudbe
a gregoriánskému chorálu. Spojují je chut hrát
a tvorit, vzácnost v citlivosti provedení
a krehkost v pojetí, proste vlastnosti marcipá-
nu. V repertoáru Marcipánu jsou výhradne
lidové písne, nekteré v nových úpravách
a s prostorem pro improvizaci. Zdrojem jsou
prevážne sbírky Františka Sušila (moravské
lidové) a Jana Polácka (slovácké lidové).
Jednoduché zápisy písní dávají prostor pro
mísení s dalšími ingrediencemi, tak jako tomu
bylo 16. ríjna v románském sklepení Starého
královského paláce na festivalu Struny podzi-
mu, kde Marcipán koncertoval s provensál-
ským trubadurem Miqueuem Montanarem.
Obsazení: Martina Pfibylová - klavír, Ondrej
Škoch - kytara, Tadeáš Mesany - kontrabas,
Štepán Škoch - saxofon, klarinet, flétny, Jirí
Hodina - housle, zpev.

,~

Veronika' Stará
Obálek sci-fi casopisu Ikarie si povšimnul
každý, i když nebyl zrovna nadšený scifista.
Z novinových stánku na nás koukaly precizne
vyvedené príšery a podivné vesmírné lode.
To byl svet fantastiky Martina Zhoufa.
Ale vrátíme se na zacátek. Martin studoval

pedagogickou fakultu, obor výtvarná výcho-
va, matematika a fyzika a pod vlivem -svého
kamaráda se dostal k cetbe sci-fi literatury.
Zacal pnoehy malovat a posléze i vystavovat.
Štastná náhoda chtela, aby si jeho obrazu
všimnul Ondrej Neff a zatáhl ho casem do
mnoha spolecných projektu. Martin fakultu
dostudoval, nekolik let ucil na základních

školách, dokonce dva roky v Dobrichovicích.
Byl obhoeným ucitelem, jak o sobe ríká "žáky
neprudil", ale úspech a dostatek príležitostí
v oboru ilustrace ho od pedagogické cinnosti
odvedl. Na školu nevzpomíná ve zlém, byla
to pro nej dobrá zkušenost. Protože byl a stále
ješte je nesmírne pracovitý, výcet jeho díla je
vzhledem k jeho veku neco pres tricet let
obrovský. Má za sebou samostanou knihu
s názvem KNIHA FRENESIS, ilustroval
mnoho sci-fi publikací, ale i radu detektivek
od Dicka Francise, vyrábel prostredí k pocíta-
covým hrám (i když hravý prý není) a vytvo-
ril desítky obalu hudebních nosicu. Pro špa-
nelský film Nexus stavel modely raket (však
v mládí byl nadšený modelár) a dohlížel na
realizaci po výtvarné stránce. Ale ze všeho
nejradeji maluje obrazy. Abstraktní, vetšinou
bez názvu, abychom si mohli to, co vidíme,
pojmenovat sami. Nevnucuje nám svuj názor.
Kdysi, na jeho první výstave, si tri obrázky
zakoupil Ondrej Neff. Tak se poznali. Je to už
dávno, ale pan Neff je má stále povešené
v ložnici. Já v jeho ložnici samozrejme nebyla,
to ríkal na zahájení Martinovy výstavy
v Revnicích. Tedy výstava byla zahájena
9. rfjna v galerii Salon No 1, Ondrej Neff
opravdu promluvil a vy si mužete prijít pro-
hlédnout premiéru obrazu Martina Zhoufa.
Nenajdete tentokrát sci-fi témata, ale jeho vol-
nou tvorbu, vetšinou vyvedenou na pocítaci
a vytištenou na velkých formátech. Pro vetši-
nu z nás je to nový pohled, ale stojí za to.

Helena Rytírová

*/
/,

DOBÁICHOVICKÉ MŽENí
Kulturní porady v sále Dr. Fiirsta.

1. listopadu, sobota v 19. hodin
STARÉ MADARSKÉ PÍSNE -Ágnes Kutas -
zpev, housle, J. Korán - bubny, mísy, orloj
8. listopadu, sobota v 19. hodin
Dve hrícky DIVADLAKOTRMELEC
15. listopadu, sobota v 19. hodin
HONZA HRUBÝA KUKULÍN
22. listopadu, sobota v 15. hodin
DIVADLO BEZ OPONY - ROZPUSTILÉ
POHÁDKY.Divadloprodetiod4 let
29. listopadu, sobota v 18. hodin
VERNISÁŽ PRODEJNÍ VÝSTAVYsušených
vazeb MARTINY BULANTOVÉ

*/
/,

píSNiCKY A PRíBEHY
ZE STREDOVEKU

Jen malému zájmu se (nezasloužene) tešilo
predstavení Vlastimila Vondrušky a Petra
Traxlera. Ti, které nenalákalo téma zlocinu a
trestu, se možná budou tešit na jarní pokraco-
vání, tentokrát o prostituci a povetrných žen-
štinách ve stredoveku. .

--
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Vážení ctenári!
Pravidelne vás budeme seznamovat se studi-

em na stredních školách formou jakýchsi
výpovedí bývalých absolventu revnické
základní školy. Doufáme, že to bude ku pro-
spechu jak žáku, tak i rodicu, kteri stojí pred
závažným životním rozhodnutím - jakou

školu zvolit. Budete-li mít chut svým mlad-
ším spolužákum predstavit školu, kterou
práve navštevujete, nebo kterou jste dokonci-
li, obratte se na redakci zpravodaje Ruch.

Již ctvrtým rokem studuji na Škole meziná-
rodních a verejných vztahu v Praze. A proto-
že na své okolí pusobím jako docela spokoje-
ný student, redakce Ruchu me požádala,
abych neco o této škole napsala.
Blížil se konec devátého rocníku základní

školy a každý jsme se musel rozhodnout co
dál. Tehdy jsem ješte nemela žádnou urcitou.
predstavu o své budoucnosti. Jednoho dne
však prinesla maminka informacní leták
ŠMVV Praha. Po podrobném prostudování
jsme usoudily, že zamerení školy je velmi zají-
mavé a takové netradicní, a tak jsem se roz-
hodla na tuto školu prihlásit.
Škola nabízela pro uchazece o studium prí-
pravné kurzy na prijímací zkoušky, a protože
byl nejvyšší cas vzít život pevne do svých
rukou, zacala jsem tyto kurzy navštevovat.
Jednu z posledních hodin kurzu nám rozdali
testy, podobné tem, které budeme psát u prijí-
macích zkoušek, abychom si zkusili napsat
testy "nanecisto". A když jsem dorazila na
príští lekci, oznámil nám sám reditel školy, že
kdo dosáhl požadovaného poctu bodu v tes-
tech, nebude už v den prijímacích zkoušek
žádné testy psát a dostaví se jen k ústnímu
pohovoru. K mé radosti me tedy cekal už jen
pohovor. Tímto seriózním gestem si me škola
získala.

Roku 2000 jsem nastoupila do prvního rocní-
ku. Moc jsem nevedela, co me vlastne ceká.
Ano, umela jsem si predstavit, co znamená
pojem Public Relations a co jsou Diplomatické
služby, ale jak nás tyto obory, na které je škola
zamerená, chtejí naucit? To už jsem si pred-
stavit neumela. První dva rocníky na této

škole jsme meli predmety velmí podobné tem,
které vyucují na gymnáziích. Mimo nekolika
odborných predmetu, jimiž byly zejména
Ekonomie, Základy etiky a estetiky, Základy
psychologie, Základy spolecenského styku,
Rétorika a povinné dva cízí jazyky, jsme mely
bežné predmety jako matematiku, fyziku, bio-
logii, chemii a dejepis. Od tretího rocníku
jsme však byli rozdeleni do tríd podle užšího
zamerení - tedy na Public Relations a
Diplomatické služby. Hlavní rozdíl techto
zamerení je v tom, že Public Relations se
podrobneji zabývá stejne nazvaným predme-
tem, a studenti, kterí zvolili Diplomatické
služby, podrobne probírají predmet Meziná-
rodní vztahy a instituce a pribírají si ješte tretí
jazyk.
Studium jazyku na této škole je stežejním
bodem a je na nej kladen patricný duraz.
Minimálne bez dvou cízích jazyku si v dnešní
dobe jen težko budete hledat dobré zamestná-
ní. Také výuka Výpocetní techniky je v dnešní
dobe velmí perspektivní. V hodinách pracuje-
me na PC v programech Mícrosoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a
Mícrosoft FrontPage. Ovládání techto progra-
mu je také dobrým predpokladem pro prijetí
na dobré pracovní místo. Dalšími odbornými
predmety probíranými od tretího rocníku
jsou Politologie, Základy filosofie, Základy
sociologie, Komunikacní cvicení, Diplomatic-
ký protokol a Ceské a mezinárodní právo.
Kvalita výuky je na velmí dobré úrovni -

odborné predmety vyucují vetšinou externí
profesori, kterí mimo výuku pusobí v oboru,
a interní profesori spolupracují jako dobrý
tým, který nám studentum vychází vstríc.
Na záver bych ráda zmínila, že jsem koncem
tretího rocníku mela možnost odjet na konfe-
renci do Spojených státu amerických, kterou
každorocne porádá organizace Global Young
Leaders Conference pro studenty ze škol
zamerených na mezinárodní vztahy. Úcastní
se jí v jednom termínu až 360 studentu z 80
zemi sveta, kterí sem prijiždejí simulovat
a ucit se práci v OSN. Je to jedna z nejvetších
príležitostí, kterou mi tato škola poskytla
a beru to nejen jako skvelou zkušenost do

života, ale také jako dobrý predpoklad pro
prijetí na vysokou školu.
Zde je tedy ve zkratce receno, co obnáší a pri-
náší studium na Škole mezinárodních a verej-
ných vztahu Praha. Doufám, že vám moje
recenze pomuže v rozhodování. A ted už jen
odmaturovat... Alena

o odbornou charakteristiku školy jsem požá-
dala jejího zakladatele a majitele Ing. Aloise
Houdka.

Škola mezinárodních a verejných vztahu
Praha je soustavou dynamický vzdelávacích
institucí zajištujících strední odborné a vyšší
odborné studium v akreditovaném programu
Diplomatické služby a Public Relations, vyso-
koškolské studium v akreditovaných oborech
Mezinárodní vztahy, Diplomacie, Verejná
správa a Public Relations a inovacní ci rekva-
lifikacní vzdelávání dospelých, bud v rámci
odborných semináru organizovaných vyso-
kou školou ci specializovanou prípravou
provozovanou Ceským institutem reklamní a
marketingové komunikace. V plánu pro príš-
tí školní rok je zahájení cinnosti osmiletého

(pokracování na str. 5)
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V BA Rf,VWf 1>1LWf, se to hýbe
V prostorách Barevné dílny byl zahájen kurz
animované tvorby pro deti. Vede jej student-
ka Ateliéru animovaného filmu na Vysoké
škole umeleckoprumyslové v Praze -
Magdaléna Bartáková. Jakkoli ji škola pri-
pravuje na všechny techniky v tomto oboru,
dává prednost klasické kreslené animaci a je
to i cílem její budoucí tvorby.

Ríká: "Kreslený film nikdy nevymizí, protože
má charakter rucní výroby. Nedá se pocíta-

cem nahradit, "kreslené" je živejší, ta kresba
rukou je víc cítit."
V tomto duchu vede i šest detí, které kurz
navštevují. Ucí je jednoduchý pohyb pomocí
papírku malého blocku. Deti mají radost, že
svoji figurku ci letadlo rozhýbou, a pyšne
svou animaci ukazují po skoncení hodiny
rodicum. Magdaléna chce malé animátory
naucit vyprávení príbehu a pohádek pomocí
výtvarných prostredku. Budou pracovat na
kreslených scénárích a komixech nebo treba

:tJ
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navrhovat prostorová divadélka. V kouzelné
atmosfére Barevné dílny tak vznikají kouzel-
né fantazie, které dokáží jen deti.

Magdaléna má ješte jeden výborný nápad.
Chce otevrít kurz pro dospelé a také pro
dospívající, kterí se pripravují na studium na
výtvarných školách. Tady nepujde o animaci,
ale o kreslení zátiší, portrétu podle modelu,
figurální kresbu a seznámení se s ruznými
technikami kresby. Takže neváhejte, odhodte
zábrany a prijdte si procvicit ruku. Treba ve
vás drímá neobjevený talent.

Helena Rytírová

---
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FOTOREPORTAZ Z PRUVODU SPOLKU
(pokracován( ze str. 4)

gymnázia se zamerením na svetové jazyky,
komunikacní dovednosti a SPOrtOVIÚmarke-
ting. Programy škol byly vyvinuty s cílem
dosažeIÚ plné konkurenceschopnosti ceského
pracovni síly na otevreném evropském trhu
práce. Odborne je rozvíjena schopnost efek-
tivni práce s informacemi, které tvorí hybnou
sílu rozvoje v globálIÚch systémech Infor-
macní spolecnosti. Základem a hlavni rozvíje-
nou složkou studia jsou u všech škol komUIÚ-
kacní vztahy, respektive ty obory z ob~ti
mezilidské, institucionálIÚ, technické a tech-
'nologické komunikace a vlivu na verejné
míneIÚ, které umožnují využívat data a infor-
macIÚ toky pro osobIÚ, fuemIÚ ci spolecen-
ský prospech. Více se dozvíte o stredIÚm a
vyšším odborném studiu na webové stránce
www.smvvpraha.cz. o vysokoškolském stu-
diu na www.vip-vs.cz.
Tuto školu navštevuje 6 studentu, kterí mají
za sebou Základní školu v Revnicích.

Tvurcí dílna TETA v Líšnici Vás zve do

listopadových kurzu keramiky pro dospe-
lé. Pod odborným vedením zde mužete
realizovat své sny, tvorit, ka~it, dozvídat se
zajímavé informace a nacházet inspiraci,
úcastIÚt se spolecných akcí a výstav, nebo
jen aktivne relaxovat ... Více informací
najdete na: www.webpark.cz/teta.
www.krovi.vellum.cz. Máte-li zájem, pro-
sím rezervujte si místo a ptejte se na vše na
tel.: 777997696 Mgr. Dana Radová tetada-
na@centrurn.cz

V nedeli 21. zárí probehl za velmi príznivého pocasí jeden z vrcholu oslav 750let od první píse-
mné zmínky o Revnicích. Konal se krojovaný pruvod spolku. Každý, kdo se zúcastnil nebo byl
i jen náhodným svedkem, musel uznat, že se jednalo o mimorádne dustojnou událost, hodnou
tradic spolkového života našeho mestecka. Nástup na námestí Krále Jirího byl velkolepý, stát-
IÚhymna v podáIÚ dechovky pana Spilky postavila témer všechny, vcetne návštevníku od rána
probíhajícího vinobraní, do pozoru, projev pana starosty povzbudil spolky k dalším aktivitám.
I další smerováIÚ pruvodu se všemi starodávnými prapory a kroji, moderními úbory sportov-
cu a hlavne hrdými cleny spolku bylo pohledné a lahodilo patriotismu obcanu i obdivu
návštevníku. Na záver pruvodu zatancil detský tanecIÚ soubor Klicek na hrišti DTJ za
Lidovým domem. Program v interiéru tohoto zarízeIÚ zahájila detská lidová muzika Noticky,
která predtím hrála do kroku po celé trase pruvodu. Dík za bezchybnou organizaci patrí pre-
devším spolku Havlícek a jmenovite panu lng. Lebedovi a panu Kutmanovi, který privítal
sprátelené spolky Vltavanu z Prahy, Davle a Štechovic. Následná veselice v Lidovém dome
uspokojila všechny zúcastnené také díky Revnicance vedené panem Spilkou.

Veronika Stará

.
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~ tiché pocítace, notebooky - záruka 5 let
~ opravy pocítacu a mobilu i na pockání
~ outsourcing a služby pro podniky
~ upgrade PC, síte, internet, wifi
~ tonery, cartridge, plnící sety
~ nejvetší výber médií CD a DVD
~ digitální fotoaparáty všech znacek
~ MOBILNITELEFONYa servis NDKIA
~ ca11011- kopírky,faxy CoNNECTJNGPIroPLl!

NAMALUJI OBRAZ, KOPIE STARÝCH
I MODERNÍCH MISTRU, portrét, násten-
ná malba a jiné...klasická olejomalba, pas-
tel, kresba. Absolventka AVU, tel.: 777277
868,e-mail: jitkakampak@seznam.cz

Dr. Hana Drdová ~privátní výuka nemciny,
ruštiny, španelštiny a francouzštiny; príprava
na státní zkoušky. Odborné preklady a tlumo-
cení. Clenství v JTP.Kontakt: 737779712

~
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SALON PRO PSY "Afrodita" nabízí:
- Stríhání a trimování psu všech plemen - Koupání, balzám s nor-
kovým olejem, fenování - Rozcesávání a kartácování dlouho-
srstých plemen - Zastrihování drápku - Cištení a depilace ušních
chloupku

Objednávky na tel. císlech:
608 919494,318 581281
Adresa salónu:
Vrážská324,25228CERNOŠICE
U Malé reky 625
15600 PRAHA 5 -ZBRASLAV

Firma PAPíR ONDRÁK

Prodejní sklad papírenským a kancelárským
zbožím, prodej razítek COLOP stamp.

25229 Lety, Prostrední 257,
tel.jzázn.jfax 257712277, mobil: 737459590.

e-mail: tonv2501@volnv.cz

www:http://papirondrak.czjtony25o.1

Vinotéky CELLARIUS vám nabízí ušlechtilá vína z vlastního. do.vo.zu

CHILE, FRANCIE, ŠPANELSKO,PORTUGALSKO
Do.dávky po.telefo.nické do.ho.dek Vám do.mu nebo.k vyzvednutí na adrese:

Krajníkova 446, Do.bric:hovice,tel.: 603242185, e-mail: do.bricho.vice@cellarius.cz

MORANDE - Chile Cena za 1 lahev
. I Cena za karton

Morande Pionero: Syrah,Merlot, 1-
Cabemet Sauvignon, Pinot NOD- a Chardonnay

v l' VN A
200,- Kc 12 lahví 1 932,- Kc(161x 12)

Morande Reserva: Merlot 01, Carmenére 02, MORANDÉ
Cabemet Sauvignon01, Chardonnay 02 290,- Kc 12 lahví 2 712,- Kc(226x 12)
Morande Grand Reserva: Cabernet Sauvignon00
Morande Grand Reserva: Merlot 01/Šampion Dobrich. Vin. Slavnosti 495,- Kc 12 lahví 4644,- Kc(387xJ2)
Morande Edicion Limitada: Malbec 99 535,- Kc 6 lahví 2754,- Kc (459x 6)

DOMAINE MONTLOBRE - Francie - Languedoc
3060,- Kc (255 x 12)Mondobre Les Bois 00, AOC cervené 320,- Kc 12 lahví

Montobre Le Parc 00, VDP cerv. Bronz. medaile Dobrich. Vin. Slavnosti 340,- Kc 12 lahví 3 300,- Kc (275 x 12)
Montlobre La Chapelle98 cervené i 420,- Kc 12 lahví 4440,- Kc(370x 12)

RIOJAAZABACHE - Španelsko Rt O.JA

Azabache Temprani1lo 00 cervené
I AZABACH E I

198,- Kc 6 lahví 1 020,- Kc (170 x 6)
Azabache Setni Crianza 99 cervené 230,- Kc 12 lahví 2340,- Kc (195 x 12)
Azabache Crianza 98 cervené 340,- Kc 6 lahvi 1 758,- Kc (293 x 6)
Azabache Reserva 95 cervené 460,- Kc 6 lahví 2484,- Kc (414 x 6)

PORTO BARROS - Portugalsko
\j) Hl\RROS 1836,- Kc (306 x 6)Porto BarrosTaWIiy, cervené sladké dezertní POUTO 360,- Kc 6 lahví

Porto Barros 10 Years 740,- Kc 6 lahví 3 294,- Kc (549 x 6)
Porto Barros 20 Years 1690,- Kc 3 lahve 4350,- Kc (1450 x 3)
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V dobe, kdy si deti užívaly poslední prázdni-
nový víkend, se vodácký klub Neptun
Revnice rozjel do jižních Cech, aby zde "otev-
rel" novou sezonu v souteži Pohár rychlost-
ních pramic P5. Závod se konal na Lipenské
prehrade a v jejím okolí. Nesl se v klasickém
duchu (dle pravidel SVOCR), tzn. sjezd,
sprint a slalom.
Start sjezdu byl ve Vyšším Brode. Díky pušte-
né prehrade se stal cca desetikilometrový
úsek mezi "Vyšákem" a Rožmberkem velmi
atraktivní. S jezy a penícími perejemi zápolily
stejne usilovne mužské jako nejmladší žákov-
ské posádky. Druhý den se konaly závody ve
sprintu a slalomu. Obe disciplíny se odehrály
na Lipenské prehrade. Na první pohled klid-
ná hladina dala zabrat nejedné lodi, a to díky
silnému vetru vytvárejícímu mohutné vlny.
Neptun klub vyslal na tuto soutež pet posá-
dek, které se umístily na techto medailových
postech. Muži A: 1.místo, muži B 2. místo.
Ženská kategorie byla pro nízkou úcast posá-
dek sloucena s kategorií kadetek. V této smí-
šeilé skupine se ženy umístily na 2. míste,
címž posunuly revnické kadetky z tretího na
ctvrté místo. Do hodnocení, z kterého bude
vycházet nominace na federální klání, se ale
zapocítává umístení kadet~k na bronzové
pozici. Zvláštní obdiv patrí našim žákum,
kterí se po nedávném vytvorení své posádky
s odhodláním pustili do tvrdého zápolení
s mnohdy zkušenejšími týmy z ostatních
koutu republiky. Umístili se na pátém míste.
Malým zpestrením, velkého fyzického napetí
jim byla návšteva práve probíhajícího mist-
rovství sveta v raftingu na rozbourených
Certových schodech.
PLZEN

Uplynulý víkend se v Plzni konal druhý
Pohárový závod rychlostních pramic P5.
V sobotu jsme závody otevreli sprintem. Jel se
na Borské prehrade a díky své délce by se dal
zaradit mezi sprinty težší. Odpoledne jsme se
presunuli pod prehradu, kde byl v úzkém
koryte, plném ruzných hrázek a p.relivu,
postaven obtížný slalom. Obtížný byl díky
vyššímu prutoku vody, který pro tuto príleži-
tost zajistili poradatelé spolu se zamestnanci
prehrady. Jistou atraktivitu ješte pridala
úzkost koryta, která proverila pripravenost
kormidelníku. Velmi dukladne byl takto pro-

veren kormidelník naší nejméne zkušené
posádky - kadetu, jejichž lod se po nárazu do
kamenné hrázky naklonila a behem pár vterin
celá potopila. Pri druhé jízde si už kormidel-
ník pocínal témer profesionií.1ne.A jako jediné
posádce se našim žákum (ac nejspíš neúmysl-
ne) podarilo projet cílovou pásku pozadu.
Výsledný cas ale nebyl až tak špatný a v cel-
kovém hodnocení udelal své. V nedeli jsme
pramice odvezli asi 10km nad prehradu. Start
sjezdu byl v 9.30. Již od pocátku bylo jasné,
jak ná:rocný úsek máme pred sebou. Jelo se
témer celou dobu po "oleji". Trat byla zakon-
cena jízdou pres celou prehradu. Zajímavostí
bylo také to, že na rozdíl od predešlých závo-
du byla strelnice umístená až 100 m pred
cílem. Tam se také projevila celková únava
a vycerpání. Spousta závodníku nezvládla
udržet pevne ve svých rukách vzduchovku,
a tak koncila spousta ran mimo terc. Za to pak
naskakovaly trestné minuty, které posádku
zdržely na stanovišti a tak pohoršily lodím ve
výsledném case.
O dramatický záver závodu (alespon z pohle-
du revnických úcastníku) se postarali žáci,
kterí se po absolvování nedelního sjezdu
vyhoupli ze sobotního pátého místa až na
stríbrnou pozici. Umístení ostatních posádek
bylo také neméne úspešné. Muži 1 (red line) 2.
místo, ženy 3. místo, kadetky 2. místo. Nove
složenou. posádkou reprezentovali Revnice
také kadeti, kterí se umístili na 4. míste. Muži
2 skoncili na predposledním šestém míste.
Závody v Plzni byly velmi zajímavé. Zároven
byly také poslední pred nadcházející zimou.
Neptun team se ted soustredí na opravu
svých lodí a na udržení kondice, aby bylo vše
pripraveno na dubnové pokracování Závodu
rychlostních pramic.

Revnictí fotbalisté jsou po 7. kole vcele 1. B
trídy! Trenér revnických fotbalistu, pan
Kloucek, vubec neprehánel, když predpoví-
dal, že mužstvo bude bojovat o nejvyšší príc-
ky v tabulce. Ale pekne po porádku.
3. kolo Komárov - SK Revnice 3:2. 4 minuty
pred koncem vedli hosté 2:1, nastrelili dve
tyce a prohráli brankou v poslední minute,
ackoliv byli urcite lepší! Branky: Paces a Klimt
4. kolo Milín B - SK Revnice 1:3 (0:1).Hosté
podali opravdu výborný výkon a zasloužene
zvítezili brankami Urbana (2) a Lercha.

5. kolo SK Revnice - Hostomice 2:0 (1:0).
Premiéra na novém domácím trávníku se sku-

tecne podarila. 200 spokojených diváku vide-
lo vítezství domácích. Branky dali Urban
a Lerch.

6. kolo Nová Ves pod Pleší - SK Revnice 0:2

(0:1) Branky dali: Urban v 38 min. a Mojžíš
z penalty v 89 min. Domácí hráli bez jednoho
vylouceného hráce.
7. kolo SK Revnice - Žebrák 2:0 (0:0).
Výborne hrající domácí meli od zacátku pre-
vahu, kterou vyjádrili až ve druhém polocase
brankami Urbana v 53 a 73 minute.

Nastoupili v sestave: Zuska - Lerch, Mojžíš,
P. Strejcek, Maštalír, J. Tuma,Klimt, Bouška
(84 min. Klemperer) - Paces (69 min. O. Strej-
cek), Urban. Vítezství znamenalo postup na
1.místo tabulky!! Bilance mužstva: 75 O2 17:8
15b. Zvole na druhém míste má o bod méne.
Strelecká tabulka: Urban 8 branek, Paces,
Klimt, Lerch po dvou, Mojžíš, Petrina, Bouška
po jedné.

Parádní vstup Slavoje Revnice A do souteže
11.ligy!
Výsledky zápasí.:
Slavoj A - Litohlavy 15:12 (8:8). Branky:
Zavadil 5, Smetana 4, Pos a Hartmann po 3.
Osek - Slavoj A 12:15 (6:4). Vydrené vítezství
po prohraném polocase.
Slavoj A - Preštice 15:9 00:6). Stríleli:
Smetana 7 g., Zavadil 5, Pos 2, Hartmann.
Slavoj A - Príchovice 16:16 (9:7). Vyrovnané
utkání s lonským úcastníkem nejvyšší souteže
skoncilo asi zaslouženou delbou bodu.
Branky: Zavadil 9, Smetana 5, Pos a Hart-
mann.

Slavoj A - Cakovice 22:14 (11:5). Cakovice
patrí mezi slabší soupere a dle ocekávání
body zustaly doma. Stríleli: Smetana 8 bra-
nek, Hartman 6, Pos 5, Zavadil 2, M. Sviták 1.
Zranil se Leinweber.

Spoje Praha - Slavoj A 14:17 (5:7).Bez zrane-
ného Leinwebera a Zeleného a s mladým
Martinem Bendou v brance museli hosté
tvrde bojovat o vítezství. Kuriozita: rozhodcí
revnickým uprel jednu branku chybným
souctem!!! Stríleli: Smetana 6 branek, Zavadil
5, Pos a Hartmann po 3, M.5viták (zde uveden
skutecný pocet branek).
Ejpovice - Slavoj A 9:19 (9:10).Domácí neda-
li ve druhém polocase výbornému Janu
Maškovi a dobre hrající obrane ani jeden gól!
Stríleli: Smetana a Pos po 6. gólech, Zavadil 4,
Hartmann 3.

Litice - Slavoj A 14:8 (9:2). První porážka
v podzimní polovine souteže v zápase osmé-
ho kola odehraném za vytrvalého dešte.
Domácí lépe bránili a jejichútocníci prehráva-
li revnickou obranu. Revnickým útocníkum
velmi vadil, zejména v prvním polocase,
mokrý terén. O tom svedcí pouze dva góly
v síti domácího brankáre. Branky: Zavadil 3,
Smetana 2, Pos, Sviták, Hartmann.
Slavoj A je zatím na druhém míste s bilancí:
8 6 11 127:100 13. Vedoucí Príchovice mají 15
bodu.

Jirí Sklenár
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TJ Sokol Revnice
Poslední týden prázdnin se konalo volejbalo-
vé soustredení žáku v Hrachove u Sedlcan

spolecne s družstvem kadetek PrI1Jrami,ml.
a st. žákyn Zdic a s fotbalisty z PodlesL
Tentokrát byli žáci v plném poctu a k nim se
pridaly dve dorostenky. Krome jednoho dne,
kdy byl výlet, trénovali trikrát denne, každý
den hráli tréninkové prátelské utkání s žáky-
nemi ci dorostenkami, ale také s atlety a fot-
balisty. Sehráli také vyrovnané prátelské utká-
ní ve fotbale s žáky a dorostenci PodlesL
Soustredení se vydarilo a to nejen pocasím,
ale i prístupem všech hrácu, kterí odvedli
velký kus práce.
Druhý týden v zárí se 6 žáku a 2 dorostenky
zúcastnili beachvolejbalového soustredení
s VOŠKPraha v Itálii - Bibione. Pocasí nám

sice ze zacátku neprálo, ale nakonec se
umoudrilo a bylo možné odehrát turnaj cty-
rek se žákynemi VOŠK i sami mezi sebou.
Jeden den byl venován výletu do aquaparku v

Lignanu.
Po návratu jsme skocili témer rovnýma noha-
ma do zacátku sezóny, když jsme hned další
sobotu a nedeli stratovali na turnaji v Plzni.
Po dost rozpacitém úvodu, kdy jsme na roze-
hrání dostali jako soupere lonského mistra

republiky st. žáku, se kluci rozehráli, srovnali
se s prostredím haly a skoncili, i pres zranení
Z. Baláže, na 6. míste z devíti úcastníku.

V sobotu 4. 10. se konal turnaj "O pohár sta-
rosty mesta Tachov" za úcasti osmi družstev.
Ze základní ctyrclenné skupiny jsme díky
prohre 0:2 s družstvem Ceského Krumlova
A postoupili jako druzí do finálové skupiny.
Ve vyrovnaném utkání jsme podlehli druž-
stvu Tachova 1:2, poté jsme jednoznacne zví-
tezili nad Rakovru'kem 2:0 a v posledním
utkání jsme se opet setkali s C. Krumlovem A,
se kterým jsme po velké bitve (19:25, 27:25,
13:15) prohráli 1:2. Vzhledem k horšímu
pomeru setu jsme skoncili na 3. Míste. Jakub
Gemperle byl vyhlášen nejvšestrannejším
hrácem turnaje.

René Šádek

Letní šachový tábor Studenov 2003
Osm detí z kroužku ŠK Revnice se spolu
s vedoucím Janem Paukertem zúcastnilo
v prvním srpnovém týdnu letního šachového
tábora, který porádal oddíl Spolana Nerato-
vice na Studenove v Krkonoších. Vetšina z 55

úcastníku pocházela z oddílu Stredoceského
kraje. Krome šachového programu, který
sestával predevším z výuky ve skupinách a
nekolika turnaju a ,který probíhal vetšinou
dopoledne, se deti bavily podobne jako na
jiných táborech: probíhaly nejruznejší soute-
že, chodilo se na výlety, na koupání a také na
exkurze v harraéhovských sklárnách a ve flu-
oridových dolech. Na šachy se deti rozdelily
do ctyr skupin. Vetšina revnických detí byla
zarazena do skupiny B,nekolik pak do skupi-

ny C. V turnajích si ze revnických nejlépe
pocínal Jan Švach, který skoncil ve skupine
B na druhém míste a uhrál si tretí výkonnost-
ní trídu. Ve vedrech, která pocátkem srpna
panovala, bylo velmi príjemné umístení hor-
ské chaty Studenov, v tisícimetrové výšce bylo
pocasí opravdu prívetivé. Po organizacní
stránce probehlo vše hladce, nedošlo k žádné-
mu úrazu a jedinou nepríjemností byly neu-
stále se opakující ztráty peneženek, z nichž se
ale drtivá vetšina zase našla.

Krajský prebor v praktickém šachu
V posledním srpnovém týdnu usporádal
šachový oddíl Biomedica Rícany turnaj Open
Rícany 2003,v jehož rámci se konal také stre-
doceský krajský prebor v praktickém šachu
pro rok 2003. Na turnaji hrálo spolecne 56
šachistu a šachistek, z konecného poradí se
pak odvodily výsledky krajského. preboru
v kategorii mužu a žen. Hrálo se devet kol
švýcarským systémem, jedna partie denne.
Ozdobou turnaje byla nejlepší soucasná ceská
šachistka, mezinárodní velmistryne Jana

.Jacková z Frýdku-Místku, která také s osmi
výhrami a jednou remízou suverénne zvítezi-
la, krome toho se turnaje zúcastnilo 11 kandi-
dáti! mistra. Krajským preborníkem se stal
kandidát mistra Petr Zdenek ze Sokola

Benešov (6,5 bodu), krajskou prebornicí pak
Lucie Režábková z porádajícího oddílu (5,5
bodu). Oddíl ŠK Revnice na turnaji reprezen-
toval Jan Paukert, který se ziskem peti bodu
obsadil 23. místo v turnaji a 16. místo v kraj-
ském preboru, což vzhledem k tomu, že byl
nasazen jako 22. hrác, nelze považovat za
úspech ani za neúspech.

Kladenské dvojice 2003
V sobotu 20. 9. 2003 se na Kladne konal už
tradicne turnaj šachových dvojic mládeže.
Detem z našeho oddílu posloužil, stejne
jako vloni, hlavne pro rozehráti pred novou
sezónou. Hrálo se podle pravidel souteží
družstev a z turnaje, který hráli všichni
dohromady švýcarským systémem na 7 kol,
se vyhodnocovaly kategorie starších a mlad-
ších žáku podle roku narození staršího ze
dvojice. Celkem jsme postavili pet dvojic,
ale v pomerne silné konkurenci se naši hráci
prIliš neprosadili. Nejlépe se podle ocekává-
ní darilo dvojici Jindrich Paukert - Patrik

Krejcí, která obsadila šesté místo v katego-
rii mladších. Celkovými vítezi se stala dvoji-
ce Lukáš Tt'ešnák - Vít Rosenbaum z Loko-

motivy Zdice.

Mistrovství Ceské republiky v rapid šachu
mládeže 2003 -Liberec, 27. 9. - 28. 9. 2003.

I když republikové mistrovství v této discip-
líne nemá takovou váhu jako stejná soutež
v praktickém šachu, sešla se v Liberci témer
kompletní ceská špicka, nejvýše nasazení
hráci v kategoriích do dvanácti a ctrnácti let
byli dokonce držiteli titulu Kandidát mistra.
My jsme se sem vypravili trochu neplánova-
ne, po organizacních zmatcích se seznamem
postupujících ze Stredoceského kraje. Za

náš klub startovali Patrik Krejcí v kategorii
Hl2 a Jindrich Paukert v kategorii HlO, do
výpravy jsme ješte pribrali Václava Ružicku
z Kladna, který patril v kategorii HlO
dokonce k favoritum. Hrálo se v chlapec-
kých a dívcích kategoriích do deseti, dva-
nácti a ctrnácti let, devet kol tempem 2x25
inin., šest kol se odehrálo v sobotu, zbývají-
cí tri v nedeli. Kvuli omezenému poctu
postupových míst hrál Patrik Krejcí oproti
svému veku o kategorii výše a špickoví
šachisté o dva roky starší než on byli nad
jeho síly. Nejlépe se umístil podle ocekávání
Václav Ružicka, který uhrál 4,5 bodu a obsa-
dil celkove trinácté místo, protože ale byl
druhým nasazeným hrácem turnaje HlO, byl
z tohoto umístení spíše zklamán. Jindrich
Paukert získal po nesoustredeném výkonu
ze šesti partií prvního dne jen jeden bod,
v nedeli však hrál jako vymenený a všechny
tri partie vyhrál, takže mu nakonec se zis-
kem ctyr bodu patrilo dvacá.té místo v kate-
gorii HlO. Patrikovi Krejcíinu se nepodarilo
zabodovat ani s nekolika málo relativne
slabšími hráci, uhrál jen jednu remízu
a skoncil v turnaji Hl2 na posledníin míste.
Nutno však zduraznit, že byl absolutne nej-
mladším hrácem turnaje.

Úloha

V minulém císle jsme rešili dost obtížnou
úlohu (zapomnel jsem jen uvést, že na tahu je
bílý, který vyhraje): Bílý: KaS, Db3, b7 Cerný:
Ka6, Dc6. Rešení je pomerne prekvapivé,
proto jej rozebereme podrobneji. I.Db4 Dd5
(tah bílého je dán potrebou nekam vyhnat cer-
nou dámu, cerný musí za každou cenu držet
ve vazbe bílého pešce a pritom se vyhnout
výmene dam) 2. Da4+ Kb6 3. Db3+ Dxb3 4.
bSD+ se ziskem cerné dámy. Podobne bude
bílý hrát, i když cerný v prvním tahu ustoupí
na f3, g2 nebo hl, napr. 1. ... Dg2 2. Da3+ Kb6
3.Db2+ Dxb3 4. bSD+ apod.

Dnes si dáme neco jednoduchého, prímo
ucebnicového. Bílý snadno vyhraje presto, že
jeho pešec je na první pohled ztracen. Tato
úlaha zároven ukazuje, jak zrádné mohou být
vežové koncovky.

Bílý: Kel, V a2, h7 Cerný: Kd6, Vh5

4

----
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KINO REVNICE

Protože dotazy na budoucnost revnického
biografu se množí, zeptali jsme se Marka
Škarpy na podrobnosti tajemné akce s kry-
cím názvem "AKCE", která se práve chystá.
O co tedy jde?
Je to jednoduché - po lonských katastrofál-
ních povodních se kino propadlo jak návštev-
nicky, tak predevším financne. Problémy
zacaly narustat a kino se ocitlo pred jasnou
volbou - bud diváky znovu nalákat, nebo
hodit f1intu do žita a vyckat tiše svého smut-
ného konce. Rozhodl jsem se k, myslím, jedi-
nému možnému rešení, a to k radikální
zmene.
Proc?
Je to reakce na stále se množící stížnosti divá-
ku na zastaralý a ponekud omšelý vzhled
kina. Multikina na pražském Smíchove nasa-
dila latku hodne vysoko a malá kina v okolí
Prahy ted mají co dohánet. Ne že by revnický
biják byl nejaká blešárna, ale za posledních
pár let se vnímání diváku opravdu hodne
posunulo. A po pravde, ani já nejsem spokoje-
ný. Vlak nám už ujel. Chce to zmenu. A vidi-
telnou. S vymalováním chodby už nevystací-
me.

V cem bude zmena spocívat?
Hlavne ve stránce estetické, to predevším, a
pak hlavne ve skladbe programu. Obojí bude
pestrejší a vstrícnejší k divákum. Samozrejme
stojíme i pred problémem zastaralé zvukové
techniky, elektroinstalace, špatne rešeným
vytápením objektu, absenci vzduchotechniky.
Ale diváky zajímá predevším pohodlí a kvali-
ta zážitku. Tobude hlavni bod akce "AKCE".
A konkrétne?
Požádal jsem predního ceského architekta
a výtvarníka Davida Vávru (divadlo Sklep,
Šumná mesta) o návrh levného a pritom
zásadního rešení vstupních prostor pro divá-
ky, minikavárnicky a s tím spojeného zázemí.
Dojde k oprave divadelního jevište, sál bude
vybaven svetelnou technikou, kterou jsem
sehnal v bazaru, ale která je plne funkcní. Sál
se tak otevre nejen pro film a obcasné besídky,
ale i pro vetší divadelní projekty, kterým
dosud u nás chybelo plnohodnotné zázemí.
Na své si prijdou i vyznavaci našich záchod-
ku. Ty nás trápily snad nejvíc. V srpnu došlo
k velké oprave odpadu a ted snad dojde
konecne i na výmenu sanitární keramiky
a dlažby. Všechno chci porídit co nejlevneji a
zároven co nejvtipneji. Myslím, že David je
clovek, který takový úkol zvládne na jednic-
ku.

~UCH

Jak dlouho tedy bude trvat, než se filmové
projektory zase rozebehnou?
Zacínáme ted v ríjnu a uvidíme, jak rychle
budou práce postupovat. Neplánuju žádné
vetší zásahy, ale uvedeni prostoru do nového
stavu si urcite vyžádá mínimálne jeden mesíc
práce, možná dva. A to je jen první fáze
AKCE.
Takže se mužeme tešit i na AKCI DVE?

Akce 11,která ponese název AKCE BORORO
se rozebehne hned vzápetí a jejím úkolem
bude zušlechtit a využít prostory v prvním
patre biografu. Ty jsou ted naprosto hluché a
doslova volají po nejaké rozumné náplni. Jaká
bude, to ješte uvidíme, ale myslím, že pár
nápadu mi ješte zbylo. Líbil by se mi treba
malý víceúcelový sálek pro komornejší akce.
Uvidíme. Zkrátka to' nevzdáváme a snad se
i my po vzoru pražské ZOO oklepeme z po-
vodní. Už by bylo nacase. Ona trpelivost
diváku není bezmezná. Dík patrí nejen ver-
ným divákum, ale i všem zamestnancum
kina, kterí vytrvávali i v tech nejtežších chví-
lích. A hlavne pak revnickým Sokolum vcele
s výborem, že se mnou doposud mají trpeli-
vost a že me ješte neposlali z Revnic postr-
kem. Snad to všechno ve zdraví prežijeme.
Biograf za to stojí.
Každého urcite napadne, že podobné záme-
ry si vyžádájí porádný balík penez~ (

No, zadarmo to neporídím, to je jasné.
Pripravil jsem nabídku pro sponzory, která
zahrnuje jak financní pomoc, tak i tu materi-
ální. Ted obíhám známé a známé známých,
kterí by nám mohli pomoci. Obrátil jsem se
i na jednu prední ceskou velkofirmu, která
snad ponese ty hlavní financní nároky.
Vypadá to nadejne, ale nechci to zakriknout.
Neco pridám i já (když si odpustím jídlo a
ošacení) a tak na to finance poskládám.
Zkoušet budu i fondy, které obcas neco kinum
utrousí. Sice do toho ješte spadá splácení
"povodnových" nedoplatku, ale jiné cesty
není. Kupredu levá, zpátky ni krok. Abych to
zakoncil vhodne k VRSR..

Držíme vám palce, prejeme pevné nervy
nejen všem okolo biografu, ale i tem, na kte-
rých to ted také hodne závisí. V dalším císle
Ruchu se ke kinu vrátíme a uvidíme, jak se
sny postupne mení v realitu.

Ješte jednu veticku - kino se po rekonstrukci
predstaví nejen v novém hávu, ale i pod
novým názvem a s novým logem.
Na shledanou v BIOGRAFU REVNICE.

Piškanderdulá, podtitu' Josefe!
Vecer 27. zárí byl sál revnického Zámecku
svedkem události nejen loutkové a ti, kterí
byli prítomni a vtaženi, budou už napríšte
videt nejkrásnejší prostor našeho mesta tak,
jak ho František Vítek na jediný vecer prome-
nil. Paní Vera Rícarová se chvílemi stávala

malou udivenou a hravou dívkou a my všich-
ni se s ní vraceli do detstvi. Byl to príjemný
reparát z divení se s prídechem strachu, který
lze snadno prekonat zvedavostí.
Pro ty, kterí nemeli to štestí, vyjmenlJ.ji jen
nekolik loutek, aby si alespon mohli pohrát
s fantazií: tanecnice, kašpárek, kalupinka,
velká hlava, malá hlava, koník, dva blbci,
houslista, malá a velká smrtka, to vše a
mnohé další umocnené zvuky i hudbou,
kouzlem uzavreného amfiteátru a úsporným
osvetlením staré lampicky.
Atmosfére predstavení slušely i obrazy Alby
Bedrichové.

Zase jednou alespon na divadle zvítezila poc-
tivost, prostota a návrat ke korenum nad nic
neríkající mnohomluvností a preplácanou
l11Jivostí. VeronikaStará

~~

Pan starosta se s loutkami jen nerad loucil
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