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KONECNE PRIJELA
Z CECH PORÁDNÁ MUZIKA

Od 11.5 do 12.5.2002 osm vybraných denu detské lidovémuziky Noticky
reprezentovalo celý soubor. Jeli do Velkých Losin, kde doprovázeli 15
zpevácku z Cech. Protože nemohl jet celý soubor, jela pouze ta cást, která
byla v partiturách zastoupena. Z houslistu: Bára Kolárová, Kristýna Kolá-
rová, Katerina Klailová, Zlata Hrubá a basista Borek Ledvinka. Jako flétnistka
Simona Hauerlandová a klarinet hrálJirí Nikodým. Jediný zpevák, který jel,
byl Tomáš Soukal, který dostal osobní pochvalu od Petra Dvorského.

Položili jsme pár otázek vedoucí souboru paní Lence Kolárové..Kdy jste se dozvedela o této akci?
Pfesne si nevzpom{ndm kdy, ale bylo to okolo 20. dubna..Zúcastní se souteže nejaký zpevácek z Noticek?
Bohužel, ne. Nebyli jsme na krajském kole z duvodu koncertu naši

prlmášky.Jelikož jsme meli možnost 20 min. vystupovat se svým reper-
todrem, s610ve zp{vali Zlatka Hrubd, Barbora Koldfovd a Tomdš
Soukal..Byly písnicky, které jste se ucili, težké?

Velmi težké pro klarinety. Témef všechny jsme si museli 1lpravit za
pomoci kolegu ze Slezska a Brna..Jak jste se pripravovali?

Osm vybraných detf,jejichž ndstroj byl obsažen v partiturdch, zkou-
šelo každý den plus dvakrdt týdne zkouš{ celý soubor na bHž{cf se
Mdje. Losiny byly ndrocné, protože byly ctyfhodinové zkoušky po oba
dva dny a ()ba dva dny vystoupení. Se zpevdcky se zkoušelo teprve
tam. Je to pro nds zatfm to nejvetš{ vyznamendnf, zduraznila vedoucf
souboru Lenka Koldfovd.

Kldra Macourkovd

sKLÁDKA NIKOLIV V BAJCE
Revnice vlastní ve spolecnosti EKOSRevnice s.r.o.jen 35%aod

toho seodvíjí i možnosti ovlivnit hlasováním chod spolecnosti. Na
popud Rady mesta byla auditory zpracována zpráva o hospodarení
spolecnosti EKOSRevnice s.r.o. od pocátku její cinnosti až do roku
2000 av jejímž záveru je uvedeno, že podnik je podle Altmanova
modelu bankrotu v úpaák:ové situaci.

Na základe této zprávy auditoru byla zpracována právne -ekono-
mickástudie,vekteré je správneuvedeno,ževsoucasné dobe EKOS
nenaplnuje znaky úpadku, jak je uvádí ust. §1 odst. 2 a 3 ZKY.Spolec-
nost není ani insolventní ani predlužená. Je pravda, že je to zpuso-
beno odkladem splátek jistiny na další úcetní období, ale je zpraco-
vána prognóza hospodarení na roky 2002 až 2013, která predpokládá
nárust zisku i splacení úveru. Nakolik je tato prognóza správná ukáže
nejdríve príští rok, který již pocítá se ziskem. Nárust ceny se ocekává
cca 50 Kc rocne za 1 tunu, což v roce 2013 znamená 1250 Kc za
tunu komunálního odpadu proti soucasné cene 750 Kc. Zde vidíme,
že cena skládkovného se za 11 let zvedne o cca 67%, to znamená
o 500 Kc. K této cene je treba pripocítat cástku na rekultivacní fond
a poplatek mestu Revnice. Poplatek je urcen ze zákona a je pro letošní
rok 200 Kc za tunu a v dalších letech se zvyšuje až na 500 Kc za tunu.

Skládka byla otevrena v roce 1997 a díky obrovským pocátecním
investicím a leasingu na kompaktor je dosud v úcetní ztráte. O tom,
proc bylypocátecní investicevysoké,je možnopolemizovat, ale na
osudném zasedání zastupitelstva v roce 1993 vystoupil Ing. Koro-
stenský, v té dobe poradce ministra pro životní prostredí, s podrobným
ekonomickým rozkladem provozu skládky, cenou cca 2000 Kc za
1 m2 výstavby skládkovací plochy a s predpokládaným zacátkem
ekonomické návratnosti po osmiletém provozu. Jednatelé spolec-
nosti hledají cestu, jak spolecnost privést k ziskum a jednou cestou
je krome dlouhodobého plánu hospodarení i jednání se spolecností
Jakoba Beckera, jednou z nejvetších firem v oblasti odpadového
hospodárství v Evrope, o odkupu obchodního podílu a úcasti na
rízení spolecnosti EKOS. Nyní je ve výstavbe tretí etapa skládky
v hodnote cca 6 mil. Kc a rekultivace starých etap, financovaná
z rekultivacního fondu za cca 2 mil. Kc. V roce 2008 bude nutné
postavit ctvrtou etapu podobného rozsahu. Celkem by skládka mela
pojmout cca 291 tisíc tun odpadu a dosud je uloženo 65 tis. tun.

S pohledu mého, když již skládka existuje, je tato skládka neza-
nedbatelným financním prínosem pro Revnice. Podle prílohy c. 6
zákona 185/2001Sb. jdou obci, na jejímž území se skládkuje, poplatky
z uložených tun odpadu a ty mohou podle uložených tun cinit za
plánované roky provozu až 60 milionu korun. Tyto miliony muže
mesto investovat do ekologie. V našem prípade napr. do stavby kana-
lizace. Krome tohoto poplatku se vytvárí i rekultivacní rezerva, a to
100 Kc z každé tuny uloženého komunálního odpadu. Tamuže celkem
cinit až 16 milionu korun potrebných na rekultivaci ukoncené skládky.
V prípade zastavení skládky prijde mesto nejen o svuj obchodní podíl
ve výši 140 tis. Kc, ale hlavne o každorocní cca trímilionový príjem
z poplatku. Soucasne by Revnice musely investovat do nákupu kontej-
neru a výstavby sberného dvora cca 1,5 milionu korun a dalšími
výdaji by byla doprava odpadu na nekterou ze vzdálených skládek.
Faktem je i to, že pri soucasném uzavrení skládky by spolecnosti
EKOSzustal nesplacený úver okolo 45 milionu Kc a skládka na našem
katastru, jejíž rekultivaci by hradily Revnice. , .

A co ríci na záver? Celá aféra o skládce EKOSa zastrašování Evrop-
skou unií mi pripadá trochu nefér.

f
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Jan Kadlec
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o REVNlCKÉ SKlÁDCE
Skoro každý revnický obcan pred nekolika dny

našel vpoštovní schránce bajku o tom, jak zvírátka
rádí Na Borech. Autorem je Ing. Jirí Drvota.
V minulem císlejsme informovali verejnost ojeho
rezignaci na funkci radního. Takejsme slíbili, že
Ing. J Drvotu požádáme o rozhovor, ve kterem by
vysvetlil, proc rezignoval. Bylo nám vyhoveno
a ctenárum autorizovanou verzi predkládáme
k posouzení..Proc rezignace a jakou má souvislost s volbami?

Do zastupitelstva jsem, mimo jiné, kandidoval
i s predstavou podporit úsilí o vybudování nové
telocvicny, která by odpovídala požadavkum rádu
pro mícové hry. Jedním z financních zdroju mohly
být i dva typy príjmu z provozu skládky. Ekologický
poplatek Ekosu za skládkování na katastru obce a zisk
Revnic ze spolecnosti Ekos, jako jejího 35 % spolec-
níka. Vzhledem k tomu, že v roce 1998 byl ekolo-
gický poplatek mestu cca 360 000.- Kc a zisk Ekosu
nebyl rozdelen z duvodu neuhrazené ztráty ve výši
cca 1,5 mil. Kc, zpracoval jsem pro radu materiál
o možných budoucích problémech Ekosu. Když
v roce 2000 dosáhly neuhrazené ztráty Ekosu výše
cca 7 mil. Kc, vzníkly již silné pochybnosti o schop-
nosti Ekosu splatit do 1.1.2010 úver cca 46 mil. Kc,
poskytnutý Sparkasse Muhlviertel-West banka a.s.

V roce 2001 se naplnily stávající kazety a bylo by
treba za cca 6 mil. Kc. založit novou. V té dobe Ekos

vykazoval záporný vlastní kapitál, mnohonásobne
prevyšující základní kapitál. Protože jednatelé Ekosu
neplnili své povinnosti vyplývající z § 193 obchod-
runo zákoníku, mohla by nastalá situace v prípade
sjednocení legislativy se státy EU, ohrozit v budoucnu
i mesto, jako spolecníka Ekosu. Proto jsem žádal radu,
aby si od Ekosu nechala predložit rocní úcetní uzáverky
a predvahu, jak chce Ekos situaci rešit. Podle techto
materiálu byla pocátkem roku 2002 vypracována
zpráva auditora pro zvláštní úcely. Odborný rozbor
potvrdil negativní fmancní situaci Ekosu a neschop-
nost splatit poskytnutý úver. Zpráva upozornila i na
povinnosti statutárních orgánu podle § 193. Ani po
techto argumentech rada nevyzvala jednatele Ekosu
k plnení jejich povinností. Obrátil jsem se tedy o radu
k advokátní kancelári. Ta vec ohodnotila jako pode-
zrení ze spáchání trestného cinu porušování povin-
ností pri správe cizího majetku dle § 255a trestního
zákona. Ani po seznámení rady s dalším odborným
posudkem nenastala v jejím postoji žádná zmena.

Presto jsem znovu žádal radu, o vyzvání jednatelu
Ekosu k cinnosti podle § 193 a zároven o vyžádání
odborného posouzení právního postavení rady. Nová
právne - ekonomická studie byla hotova v dubnu
2002. Z hlediska právního konstatovala, že prímá
zodpovednost statutárního orgánu vuci tretím osobám
(tedy mesto vuci bance) z jednání spolecnosti (Ekosu)
je spíše výjimkou. Zároven však upozornila, že
v soucasné dobe pripravila vláda ke schválení v posla-
necké snemovne parlamentu cR nový zákon o konkursu
a vyrovnání, který koresponduje s doporucením
Evropské komise v oblasti konkursruno práva. Dále
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upozornila, že Ekos má záporný vlastní kapitál a tato
situace vyvolává postup podle § 193. V oblasti ekono-
mické potvrdila, že spolecnosti chybí cca 7 mil, Kc
rocne na splácení jistiny a úroku. Teprve poté vzala
rada, a to pouze na vedomí, dopisy jednatelum Ekosu
se žádostí o vypracování, "Návrhu na hospodarení
spolecnosti Ekos". Domnívám se, že za této situace,
bych se dalším setrváním v rade dopustil jednání na
hranici zákonnosti, a proto jsem rezigi1ova1. At každý
posoudí sám, zda jsem mohl v roce 1998, na pocátku
svého úsilí o vybudování telocvicny, predpokládat
tento skutkový a casový vývoj. A to nikoliv Ekosu,
ale jednání rady, pro kterou je víra silnejší než argu-
menty. Zduraznuji, že s volbami mé rozhodnutí
opravdu nesouvisí.. Proc jste se rozhodl informovat o prQblé-
mech okolo skládky formou bajky?

Co si pomyslíte, když si na grafu "vývoj hospo-
dárského výsledku minulých let celkem" prohléd-
nete vývoj dosavadní a vývoj predpokládaný Ekosem?

Jaké máte pocity, když si na grafu "vývoj ceny za
tunu ukládky celkem" uvedomíte, že spolecnost
Ekos chce predpoklady prvního grafu rešit cca
3násobným zvýšením ceny? Vaší popelnice se tento
vývoj predpokládaného zdražování nedotkne?

Podle informace jednatele Ekosu pro auditorskou
kancelár, je kapacita skládky cca 217 000 tun odpadu.
Do konce roku 2002 by zde melo být cca 73 000
tun. Spolecnost Ekos uvažuje po roce 2002 s rocním
prumerem 15 000 tun a zároven s odkladem spla-
cení pujcky na rok 2013. Jenže skládka by podle
prvního predpokladu byla naplnena v polovine roku
2012. Co si o tom myslíte?

Druhý spolecník Revnic v Ekosu je firma Ekotechník
- Praha, tvorená osobou Ing. Korostenského. Ten

je samozrejme jako spolecník ve více firmách. V jedné
z techto firem, AM servis s.r.o., je jeho spolecru'kem
Ing. Mackovík. Tato firma je spolecníkem APH s.r.o.,
což je skládka, ve které je dalším spolecníkem Obecní
úrad Hradcany, okres Prerov. Firma APH je v likvi-
daci. Tretí spolecník Revnic v Ekosu je Samson Ceské
Budejovice s.r.o. Ten má ve své spolecnosti za spolec-
níky Sparkasse Muhlviertel-West Bank A.G., stát
Rakouská republika a S-Bohemia leasing a.s. Svoji
majoritu v Ekosu získal Samson poté, co Ekos v roce
2000 opustila jako spolecník, spolecnost Strabag
Bohemia a.s. Úcetnictví Ekosu delá firma S-Bohemia

leasing a.s. Jediným akcionárem této firmy je Spar-
kasse Muhlviertel-West Bank A.G., stát Rakouská
republika. Veritelem Ekosu je Sparkasse Muhlviertel-
West banka a.s., pobocka Ceské Budejovice. Jejím
zrizovatelem je Sparkasse Muhlviertel-West Bank
A.G., stát Rakouská republika. Ing. Markéta Lanzová
je jednatelkou Ekosu, reditelkou je Sparkasse Muhl-
viertel-West banka a.s., pobocka Ceské Budejovice,
prokuristou Samsonu a prokuristou S--Bohemia
leasing a.s. Pred ní zastával tyto funkce Ing. Kajtman.

Kdybych se nekomu snažil namluvit, že tito spolec-
níci myslí své predpoklady v grafech vážne a zároven,
že mezi tyto spolecru'ky vstoupily 27.8.1993 tehdejší
zastupitelé mesta Revnic dobrovolne, mel by me
asi za blázna. Proto radeji rovnou bajka.

13529 aaa Ht
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.Revnická verejnost mluví o podané žalobe.
Jste opravdu rozhodnut žalobu sám podat?

Vyšším orgánem než rada je zastupitelstvo, které
zasedá v pondelí 20. kvetna v 19,00 hód. v sále revnic-
kého Zámecku. Doufám, že zde bude cas seznámit
zastupitele a prihlížející verejnost s problémem
skládky podrobneji, než se doposud stalo. Myslím,
že by se zastupitelé meli v prvé rade zajímat, zda
ješte probíhá skládkování do kazety, nebo už mimo

. ní, pokud byla informace jednatelu o jejím naplnení
korektní. Nejspíš by proto mela být zastupiteli poža-
dována kontrola hygienikem. Pri té príležitosti by
asi nebylo od veci, vyžádat si posudek o ekologickém
zatížení Rev.nic skládkou. Je na kopci nad obcí, odkud
je prevládající smer vetru. Zda a v jaké míre na nás
aerosoly ze skládky dopadají zatím nevíme. Zda a jak
probíhá kontaminace spodních vod pri eventuálním
skládkování mimo kazetu, nevíme také. Dále by zastu-
pitelé meli uložit jednatelum spolecnosti výkon
povinností podle § 193 obch.z. Jejím výsledkem by
musela být valná hromada Ekosu a její rozhodnutí,
jak bude Ekos rešit svoji ekonomickou situaci. Na
základe hygienických posudku a výsledku valné
hromady mohou zastupitelé rozhodnout, zda jsou
pro ne tyto dokumenty verohodné, nebo zda si,
zejména v právní a ekonomické oblasti, vyžádají další
prezkoumání. Práve tak je i v kompetenci zastup i-
telstva podání žaloby. Jiná situace by nastala, pokud
by se zastupitelé ztotožnili s dosavadní cinností rady
a žalobu nepodali. Z již uvedených upozornení práv-
níku o predpokladu sjednocení právní legislativy se
státy EU, bylo by v zájmu mesta, aby nedošlo k caso-
vému prodlení. Pak bych byl nucen podat žalobu
sám. Nebylo by to štastne rešení, ale je lepší menší
zlo nyní, než pasivní cekání na ekonomický a posléze
i ekologický krach spolecnosti Ekos, pokud by zacho-
vala dosavadní trend.

Dekuji touto cestou všem obcanum, kterí mi
doposud vyjádrili úcast, a mohu jen doufat, že se
casem naucíme všichni využívat demokracie. Jako
nikoho normálního nenapadne sverit svuj život pilo-
tovi bez výcviku, tak by melo být samozrejmé, že
i pro rízení svého mesta bude chtít obcan od zastu-
pite1u mesta víc, než jen dobrou víru.

Ptala se Cv Ing. Jirího Drvoty

PO BITVE KAžDÝ GENERÁLEM
aneb ceský"ifiŽa" bajkar ala Ezop

Pri úvahách o skládce melo mesto dve možnosti:

bud ponechat "divokou" skládku u hrbitova (dnes by
možná dosáhla až k rece), nebo odpad vozit do nejaké
v.zdálené Tramtárie, ovšem za vetší peníze pro obcany.

Po skládce u hroitova šly orgány životního prostredí,
takže se musela zavrít a následne rekultivovat. A jak
se my obcané známe, my bychom si s tou druhou
eventualitou (drahý odvoz na dálku) poradili, je tu
kolem dost roklí, remízku, lesu i parku, ale i cizích
popelnic a verejných odpadkových košll. Své popel-
nice bychom prece nezatežovali. Mesto tedy mohlo
uvažovat bud ekologicky, nebo ekonomicky. Tehdejší
zastupitelé se rozhodli pro rešení šetrící iivotní
prostredí, prijmout ekonomickou zátež pro mesto,
nebot zákon obcím ukládá rešit nakládání s odpady.
Škoda, že náš bajkar nebyl už tehdy v zastupitelstvu.
Jiste by prišel na nejaké geniální rešení (na zpusob
chytré horákyne), a tak zachránil mesto od krachu.
kterým ted straší obcany svými letáky.

Takže: skládka není a ani nemuže být pro mesto
výdelecný podnik, ale ani nás neprivede na buben.
Leda by si nekdo zamanul dostrkat skládku do konkurzu,
tam si ji pak levne odkoupil a pak si tam založil nejaký
výnosný podnik pro vlastní nebo sprátelenou kapsu.
Pro cleny rady a zastupitelstva mesta vidím jiný nalé-
havý úkol. Vrátit se zpátky k poplatkum za odvezenou
popelnici a tak donutit obcany k duslednému trídení
odpadu. K tomu pripocíst obcanum podíl (treba na
hlavu) za sber a likvidaci neskládkovaného odpadu.
A k tomu vyškolit obyvatele (i pobyvatele), jak a proc
je pro náš život duležité nakládat s odpady rozumne.
Nejen "prostý" obcan, ale i osoby vysokoškolsky v.zde-
lané se chovají jako ignoranti, vedení jen ohledem na
svou kapsu a pohodlí.

To ovšem vyžaduje práci -ne slova.
Marie Tatarová
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Vážení ctenári,
ctyri apul roku jsem se snažila prinášet

na stránkách revnického casopisu Ruch
zprávy a zajímavosti z našeho mestecka.
Pomáhala mi redakcní rada, které touto
cestou velmi dekuji. Wrte mi, milí ctenári,
není lehké uspokojit revnického obcana,
a tak jsem musela také poslouchat, že
jsou v Ruchu jen samé blbosti, nic se tam
clovek nedoví a ješte za to chtejí peníze.
Kritická verejnost chce senzace, závratná
odhalení, spolecenské perlicky z hospod
a z deníku polide. Toje presne to, copodle
mého názoru, do casopisu vydávaného
Mestským úradem nepatrí. Tady by mel
obcan císt jen overené a pravdivé infor-
mace o práci úradu a zastupitelu, slova
hlav moudrých a poverených odpoved-
ností, jenže, l1ení snadné z nich ta slova
vypácit. Samozrryme tu musí být i obrazný
prurez života našeho mestecka, od sportu
až po kulturu, vcetne pripomínky minu-
losti, protože jen ten, který zná a chápe
historii, muže pochopit dnešek, rekla
jedna moudrá hlava.

Ctyri roky ve službách Ruchu byly
dlouhé, dostavila se únava a presvedcení,
že je nutné najít novou krev, jiný úhel
pohledu. Novinárská práce byla pro mne
novinkou. je zajímavá, ale je k ní nutná
urcitá dávka samolibosti, drzosti, zveda-
vosti, ale i lhostejnosti. Kombinace nic
moc. Nerada odhaluji senzace, nesnáším
nahlížení pres cizí ploty a neoverené
zprávy. A proto asi Ruch nebyl pn1iš vzru-
šující ctení.

A co ríct na rozloucenou. Preji Ruchu,
aby vydržel, aby si našel pod novým
vedením i nové ctenáre a tem letitým
i soucasným dekuji za shovívavost
a vernost.

ješte malá pripomínka. Ruch seprodává
za 5 Kc v novinových stáncích u nádraží
a nákupního strediska, v Trafice pana
Holého, v cukrárne Corso, v prodejnách
potravin StatekJednota Revnice, v drogerii
pana Holého na námestí jirího z Pode-
brad, ujelínku, v Zadní Trebani, v Dobri-
chovicích, v Letech. Všem dekuji, že nám
pomáhají.

jen v prodejne pana Noska se Ruch
nesmí prodávat. Ipres mou osobní žádost
byl Ruch odmítnut, i když jsou tu noviny
v prodeji.

Tedy máme celkem dvanáct prodejních
míst a sít predplatitelu, revnick:ýchi dzích,
kterí dostávají Ruch prímo do domu.
Zachovali jsme predplatitele, i když cena
samotného poštovného prevyšuje pred-
platitelský poplatek. Zvýšená cena o 20
Kc rocne pred dvema lety vyvolala sice
nesouhlas, ale bylo to nutné. Pravdepo-
dobne bude nutné další zvýšení nebo
zmena stylu vydávání a financování.
Škoda, že revnictí podnikatelé víc nevy-
užívají možnosti inzerce. Ale asi se jim
8 Kc za cm2 zdá príliš mnoho.

Iproto je dobré, že prichází nové vedení.
jirina Cvancigerová

LETNÍ SEZÓNA
LESNÍHO DIVADlA 2002

Revnické Lesní divadlo je pripraveno na letní
sezónu. První brigádnické hodiny revnických diva-
delních ochotníku jsou odpracovány. Na radu prijdou
opravy lavicek, ale i opravy po nezvaných návštev-
nících, kterí se opet podílejí na hmotných škodách.
Poprvé divadlo otevre svou bránu pro úcinkující
a diváky již v sobotu 18. kvetna a celé odpoledne
bude patrit detem.

Pro prehled uvádíme celý plánovaný letní prog'ram
Lesního divadla. Lesní bufet bude opet nabízet široký
sortiment obcerstvení pri všech akcích. I tocené
pivo!!

KVETEN
NEDELE 26.kvetna

POBEROUNSKÝ
FOLKLORNITFESTTVAL

VÍKEND 31.5 - 2.6.

BLUES V LESE ID
Program zacíná v pátek ve 13,00 hod. Letos se

festival rozšíril i do prostor sokolovny, kina, hrát se
bude i na hrišti házené a loutkové divadlo se usídlí

v parcíku pod házenou (Buchty a loutky s predsta-
vením "Tri malá prasátka", které zacne v 16,00 hod.).

Program bude velmi bohatý. Podrobný program
dostane každý úcastník festivalu, který si zakoupí
vstupenku na celý festival v cene 567 Kc. V prodeji
budou i vstupenky denní: na pátek 234 Kc, na sobotu
456 Kc, na nedeli 345 Kc.

Predprodej vstupenek zacne ve ctvrtek 14. kvetna.

Orientacní leták je prílohou tohoto zvláštního vydání
Ruchu.

CERVEN
NEDELE 9. CERVNA

HOUSLISTAVÁCLAV HUDECEK
A MUSICI DE PRAGA

Nedelní odpoledne (zacátek v 15.30 hod.) bude

patrit milovníkum vážné hudby. Rozširujeme tak
ruznorodost programu Lesního divadla. Komorní
orchestr Musici de Praga již dvakrát v Revnicích
hostoval, vždy v sále revnického Zámecku. Letošek

je pro orchestr velmi významný, nebot slaví 35.
výrocí svého trvání. Václav Hudecek s Musici de

Praga natocil své druhé LP, a proto se pripojuje
k oslave významného jubilea. Dostalo se nám té cti,
že komorní orchestr Musici de Praga zaradil Revruce
do síte svých letošních koncertu a Václav Hudecek

odsouhlasil koncert v Lesním divadle. Velmi doufáme,

že pocasí mám bude nakloneno, ale pro prípad
neprízne prírody je zajišten sál místního kina, aby
se mohl koncert v každém prípade uskutecnit. A co
uslyšíte? Hlavní program Vivaldi -Ctyri rocní období

se sólistou Václavem Hudeckem, po krátké prestávce
skladby Mozarta, Myslivecka, Bendy, Janácka, Cajkov-
ského a Dvoráka. Program slavnostní a krásný.

Pred zacátkem hlavtllho programu, od 15,30 hod.,
vystoupí revnická detská lidová muzika NOTICKY

Vstupné 200, 100 Kc. Predprodej zacne v pondelí
20. kvetna v Meks, v Mestské knihovne a Galerii
Salonu No1.

SOBOTA 22. cervna

Divadelní predstavení

TRDOHLAVÁ žENA
v podání souboru Kroví.

NEDELE 23. cervna

WÉŠTÍRNA NA VÝLETE
rockový koncert

CERVENEC
VÍKENDY 5.7. - 7.7. a 12.7. - 14.7.

Divadelní predstavení

NOC NA KARLšTEJNE
v podání Divadelního souboru Revnice.

SOBOTA 20.7.

Koncert skupiny

KlSS REVlVAL
-svetelná show.

NEDELE 21.7.

ODPOLEDNÍ
FOLKOVÝ KONCERT

SOBOTA 27.7.

TREHUSK NEJEN NA VODE
v podání trebanské hudební skupiny. -

SRPEN
VÍKEND 2.8. - 4.8.

Hudební festival "REVlVAL"
volne navazující na festival "Mezi ploty". ~..

VÍKEND 9.8. - 11.8.

Divadelní predstavení

TETA Z BRUSELU
r"
r'.

~,
r:,

v podání Divadelního souboru Revnice.

CTVRTEK 15.8 - SOBOTA 17.8.

Pokracuje DS s predstavením

TETA Z BRUSELU

PÁTEK 23.8.

KONCERT KARLA PÚHALA
od 20.30 hod.

SOBOTA 24.8.

Divadelní predstavení

zKÁZA TITANIKU
v podání Cechova prozatímne osvobozeného divadla.

VÍKEND 30.8 - 1.9.

RockovýfestivalREv Revnic

ZÁRÍ

NEDELE 8.9,

COUNTRY ODPOLEDNE

NEDELE16. cervna SOBOTA14.9.

Predstavení pro deti - NOTlCKY a jejich hosté
MICHAL NA HRANI Lidová muzika Cech a Moravy.

Již podruhé zde vystoupí Michal Nesvadba. Tento-
krát se svým novým poradem. Zmena programu vyhrazena.
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KOH
~hermo

REVNICEbývalá cihelna
ul. V Zátiší 908,

tel.:02j57720441-3

email: kh.thermo@quick.czs~r.o~«

NABízí VŠE PRO
TOPENí - VODU - PLYN

.Krbová kamna-krby HAAS-SOHN.Ekobrikety
.Plynové kotle, topidla

.Levné sporáky.5pickové bojlery QUANTUM, DRAžICE, TATRAMAT

. Cerpadla, vodárny WILO

. Filtry na pitnou vodu agua filtr USA.Instalacní materiál med, plast

PROVEDEMEMONTÁŽ, REVIZI,SERVIS
DODÁVKYZBoIl V REGIONU ZDARMA Až DO DOMU

KVALITAA SPOLEHLIVOST ZA NlzKÉ CENY
- UŠETRETE ZA ENERGI/!!

Nestátní ambulantní
zdravotnické zarízení

MUDR. PREMYSL RÁKOSNÍK

oznamuje zahájení cinnosti ordinací pro obory alergologie-
klinická imunologie a plicní lékarství (pneumologie) pocínaje
dubnem 2002 na adrese Revnice, nám. Krále Jirího z Podebrad
c. 42, 1. patro (nad veterinární ambulancí).

Zarízení poskytuje ambulantní specializovanou péci, funkcní
vyšetrení plic, inhalacní a infúzníterapii. Objednat se lze na
naší recepci osobne nebo telefonicky - 02/5772 0006, akutní
prípady vyšetrujeme prednostne.

Zdravotní pojištovny: všechny
e-mail: rakosnik@uyn.cz

ORDINACNÍ HODINY:

MUDr. Viliam Meissner

plicní lékar

Pondelí:

Úterý:
Streda:
Ctvrtek:
Pátek:

MUDr. Premysl Rákosník
alergoimunolog

8,00 - 16,00
8,00 - 15,00
8,QO- 16,00

12,00 - 18,30
8,00 - 13,30

7,30 - 12,30

12,00 - 16,00
12,00 - 18,30
7,30 - 11,00

PODZ1MNi I}ESETlDENNi ~ -

;~~r:~rílTAUl ~ @t-
Letovisko Sibari leží ve východní cásti regionu Kalábrie na pobreží Jónského more. Tato
oblast je známá predevším cístotou more a pláží, srdecností obyvatel, krásnou a nedo-
tcenou prírodou korunovanou horskými masívy Silla a Pollino. Záríjové teploty se pohy-
bují v rozmezí 25-30°c. More je teplé!

Ubytování: Prízemní bungalovy (dve dvojlužkové ložnice, kuchyn, sociální zarízení
a terasa se zahradním nábytkem) v rezidencním kempu Golf vi11agevzdáleném 5 min.
chuze od pláže.

Vvbavení areálu: Dva venkovní bazény, restaurace s možností stravování za výhodné
ceny, bar, tenisové kurty a pujcovna kol. V blízkosti je nákupní centrum, kde je pizzerie,
kavárna, cukrárna, restaurace, bar, tanecní bar s terasou a nocní diskotéka.

Program: Denní cvicení u bazénu a v bazénu pod vedením zkušených cvicitelek, ve
kterém budou zarazeny prvky aerobiku, kalanetíky a strecinku. Dále pak zábava,koupání,
tanec a mnoho odpocinku. Bude-li zájem - i výlet.

Cena: 5 100 Kc zahrnuje dopravu, ubytování, spotrebu energie, služby delegáta, rela-
xacní cvicení, povlecení, využití služeb rezidencena základe klubové karty, zákonné
pojištení Cx.

Zdravotní pojištení a stravu si zajištuje každý sám dle svého uvážení.

Prihlášky se zálohou 2 500 Kc prijímá MeKS Revnice
v úrední dny: pondelí, úterý 13-17 hod., ctvrtek 9-11, 13-17 ~,.

',. 'O ':",'
" .' ,.~. .,

.' ~

CHCETE ŠTENE?

Ceský teriér
-štenata k odberu od 25. cervna.

Zn. s rodokmenem.

Informace na tel.: 0723 552442, 02/5772 1320

GERBERY
Z I/lastní sklizne pro každou príležitost.

Vazbv kvtic i na pockání.

Ob;ednállkv
na tel.: 02/5772 1320, 0723 552 442

VladimírŠaroun, Na Vtíšine 968

í,:
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Adresát:

CERVENV GALERIINo1
(VCHODZ PAR([KU U ZÁME(KU)

V SOBOTU 1. (ERVNA BUDE VERNISA2:1 zAHÁJENA

VÝSTAVAOBRAZu
"REVHICE O(IMAARCH. V~DIMfRA WEISE"

VÝSTAVA BUDE OTEVRENA KROM PONDEL( DEN NE OD 10. DO 17,00 HOD.

PO CELY'MES(C (ERVEN.
psc:


