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Mladí fotbalisté uzavøeli sezónu 
vítìzstvím nad Dobøichovicemi

Alexandr Vondra hovoøil o politice Øevnice pøivítaly nové obèánky
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Z RADY
MÌSTA

Sklepní prostory
v Zámeèku

Rada mìsta vzala na vìdomí
odstoupení Dìtské lidové muziky
Notièky od zámìru pronájmu
sklepních prostor v Zámeèku. 

Veøejné osvìtlení
Rada mìsta schválila, po prove-

deném výbìru svítidel, použít pro
instalaci nového veøejného osvìt-
lení v Masarykovì ulici svítidla
firmy Vyrtych, typovou øadu Hor-
net, která bude standardem svíti-
del veøejného osvìtlení pro mìsto. 

Vlajka mìsta
Rada mìsta, na základì vyjá-

døení Mgr. Pavla Fojtíka, èlena
expertní skupiny podvýboru pro
heraldiku a vexilologii Parlamen-
tu Èeské republiky, letopisecké
komise a kulturní komise, dopo-
ruèila Zastupitelstvu mìsta
k výbìru 5 návrhù vlajek. 

Dìtské høištì
Ing. Sudek navrhl schválit

umístìní dìtského høištì do pro-
storu za Mìstským úøadem tak,
jak to navrhla komise pro rozvoj
veøejných prostor, a vypsat veøej-
nou sbírku, která by byla použita
na spolufinancování výstavby
dìtského høištì. Rada mìsta se
shodla na tom, aby se tento bod
v souèasné dobì neprojednával.
Mìsto by se mìlo soustøedit na
dokonèení již rozebìhnutých
akcí, jako je úprava Havlíèkových
sadù, kde jsou a mají být doplnì-
ny další herní prvky, a také oblas-
ti Za Vodou na bøehu øeky a na
starém fotbalovém høišti, které má

mìsto pronajaté a kde je zámìr
minulé rady vybudovat odpoèin-
kovou zónu opìt s herními prvky.
Nemìlo by se nyní zaèínat s další
akcí, než tyto budou dokonèené.
Navíc není jasné, zda mìsto má
zájem budovat dìtské høištì navr-
hované M. Sudkem, podøízené
smìrnicím EU, vzhledem k pøís-
nosti tìchto smìrnic a odpovìd-
nosti mìsta za pøípadnou škodu
na zdraví. 

Dluh obce Lety
Rada mìsta vzala na vìdomí

informaci o dluhu obce Lety
na úhradì neinvestièních nákladù
za žáky, kteøí navštìvují Základní
školu  Øevnice a jsou hlášeni
k pobytu v obci Lety, a vzhledem
k prodlení s platbou trvá na oka-
mžitém zaplacení dlužné èástky,
nebot´ není dùvod, aby finanèní
situaci obce Lety øešilo ke své tíži
mìsto Øevnice. 

Dopravní opatøení
Na základì pøipomínek obèanù

na jednání Zastupitelstva mìsta
dne 19.3.2007 rada mìsta uložila
starostovi jednat se Správou
a údržbou silnic Kladno o obno-
vení umístìní zrcadla do køižovat-
ky ulic Pražská a V Luhu. Pro
zvýšení bezpeènosti silnièního
provozu v ulici V Luhu Rada
mìsta uložila vedoucímu Technic-
ké správy mìsta zajistit instalaci
tabule s nápisem „POZOR!
PØEDNOST ZPRAVA 2x“, umís-
tìné v ulici V Luhu vpravo za køi-
žovatkou ulic Pražská a V Luhu
ve smìru k Wolkerovì ulici.

(z Rady mìsta 2.5.2007)

Kronika
Rada mìsta schválila Zápis

do kroniky mìsta Øevnice za rok
2006.

EKOS Øevnice
Rada mìsta doporuèila Zastupi-

telstvu mìsta schválit návrh nové-
ho úplného znìní Zakladatelské
listiny spoleènosti EKOS Øevni-
ce, spol. s r.o.

Dotace
* Rada mìsta schválila pøijetí

dotace z Fondu kultury Støedoèes-
kého kraje ve výši 15.000,- Kè
na financování projektu Øevnický
fotosalón II. 

* Rada mìsta schválila pøijetí

dotace ve výši 160.000,- Kè
na restaurátorské práce na soše sv.
Jana Nepomuckého v areálu kos-
tela sv. Moøice v Øevnicích. 

* Rada mìsta schválila finanèní
pøíspìvek ve výši 30.000,- z kapi-
toly 3429 - ostatní zájmová èin-
nost, položka 5222 - neinvestièní
dotace obèanským sdružením dìt-
skému folklórnímu souboru Klí-
èek na úhradu dopravy na Mezi-
národní festival folklóru v Lisa-
bonu. 

Èp. 3
Rada mìsta schválila zmìny

v projektové dokumentaci rekon-
strukce èp. 3: ze zahrádky na tera-
su ve 2. patøe povede venkovní
ocelové toèité schodištì, bezbari-
érové WC bude v 1. patøe, ve 2.
patøe bude WC pro výstavní síò,
zvìtšené okno v místnosti è. 121
z šíøky 2000 mm na 3000 mm,
místnost è. 31 byla rozdìlena
na tøi místnosti è. 31A, 31B
a 31C, nasávací potrubí vzducho-
techniky bylo vyvedeno na západ-
ní fasádu, plot mezi pozemkem
pana Bubníka a domem èp. 3.  

Náruè
Rada mìsta schválila umístìní

sídla Obèanského sdružení Náruè
do èp. 3 v Øevnicích. Schválila
rovnìž umístìní informaèních
tabulí Obèanského sdružení
Náruè velikosti 100 x 125 cm - u
nádraží vedle informaèní tabule
mìsta, u nákupního støediska Jed-
noty vedle informaèní tabule
mìsta a v prostoru èp. 3 na
námìstí Krále Jiøího z Podìbrad. 

Zámìr pronájmu
Rada mìsta schválila zámìr

pronajmout pozemek è. parc. 217
a èásti pozemkù è. parc. 114 a è.
parc. 214. 

Nezabudická ulice
Rada mìsta uložila Hospodáø-

skému odboru provést kontrolu
dodržování technologie pøi opra-
vì povrchu Nezabudické ulice
po výstavbì kanalizace a trvat
na jejím dodržování, zejména
na tom, aby byly odstranìny a
novì nahrazeny èásti pùvodní
živièné vozovky poškozené pro-
padem po položení kanalizace.

(z Rady mìsta 10.5.2007)
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SLOVO
STAROSTY

Vážení obèané,
vážení ètenáøi, 
jarní poèasí
pokraèuje i na-
dále nadprù-
mìrnými teplo-
tami, ale i sráž-
kovým defici-
tem. Pøestože v mnoha mìstech a
obcích dochází k omezování
odbìru v zásobování pitnou
vodou, náš vodovodní systém,
pøes stále stoupající odbìr, tento
nápor zvládá. Nemusíme proto
zatím uvažovat o vyhlášení regu-
laèních opatøení. Pøesto si mys-
lím, že šetøení je na místì, zejmé-
na nepøijdou-li dlouhodobìjší
dešt´ové srážky, aby doplnily
hladinu spodních vod.

„Horko“ bylo i na kvìtnovém
zasedání Zastupitelstva mìsta,
které mìlo na svém programu
bod o možném rozšíøení skládky
komunálního odpadu EKOS
Øevnice, spol. s r.o. Zasedání
bylo rekordnì navštíveno, rov-
nìž sledovanost pøenosu na
webových stránkách mìsta byla
vysoká.

Velmi obsáhlá a èasto emotiv-
ní rozprava protáhla jednání do
pozdních noèních hodin a padlo
zde velké množství argumentù z
obou stran pohledu na vìc. Chtìl
bych zde podotknout, že zastupi-
telé byli postaveni pøed øešení
problematiky, kterou zdìdili po
svých pøedchùdcích a dle mého
názoru nebyla možnost zvolit
skuteènì dobré rozhodnutí.

Hlasování dopadlo tìsnou vìt-
šinou v neprospìch rozšíøení
skládky. Mìsto se tedy bude
muset vypoøádat s propadem
v pøíjmech. Budeme nuceni
upravit ještì letošní rozpoèet a
poèítat s tím, že objem infra-
strukturních investic v pøíštích
letech bude znaènì omezen.
Budeme hledat zdroje a dotaèní
tituly s minimálním vkladem
vlastních prostøedkù na nezbytné
infrastrukturní práce, zejména na
dokonèení splaškové kanalizace.
Osobnì si uvìdomuji, že to však
nebude vùbec jednoduché.

Pøeji hezký èerven.
Miroslav Cvanciger
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ZASTUPITELSTVO
SKLÁDKU NEROZŠÍØILO
Ètvrté jednání zastupitelstva mìsta se konalo  v pondìlí 21. kvìtna

v sále Zámeèku. Úderem devatenácté hodiny zahájil jednání starosta
mìsta Miroslav Cvanciger. Zasedací místnost byla zaplnìna do posled-
ního místeèka, židle si zájemci nosili i z okolních místností a øada divá-
kù stála. Zájem byl všem jasný - rozhodování o budoucí existenci sklád-
ky Na boøích. Na klopách mnoha posluchaèù se ještì pøed zaèátkem
jednání objevila zelená samolepka Skládku NE a na chodbì byly roz-
dávány letáky s fotografií hoøící skládky, pozvánkou na zastupitelstvo,
podpisy devíti øevnických obèanù a textem „Brdùm naše skládka svìd-
èí, chcete jí mít dvakrát vìtší?“

Na jednání o øevnické skládce si však všichni museli poèkat, protože
na poøadu jednání byly další body programu - zpráva o èinnosti Rady
mìsta, zpráva o èinnosti Finanèního výboru, zpráva o èinnosti Kontrol-
ního výboru a schválení vyhlášky èíslo 1/2007. Vyhláška upravuje
oznaèování domù a ulic. Ruší zastaralou mìstskou vyhlášku 7/1996,
o èíslování domù a znaèení ulic. Krátká diskuse se rozpoutala k další-
mu tématu zaøazenému do programu jednání zastupitelstva - schválení
návrhu vlajky mìsta. Malé pozdvižení mezi obèany vyvolal navržený a
schválený zpùsob hlasování o jednotlivých návrzích. Zastupitelé se
usnesli, že o pøedložených pìti návrzích budou hlasovat jednokolovì,
s tím, že za schválený zastupitelstvem bude považovaný ten návrh,
který od zastupitelù obdrží nejvíce hlasù (tedy nemusí získat vìtšinu).
Jeden ze zastupitelù se k návrhùm se symbolem našeho mìsta - ostrví
vyjádøil v tom smyslu, že mu pøipomínají srp a kladivo. Pro vítìzný
návrh s oznaèením „6 znak“ (je v èernobílé podobì zveøejnìn na této
stránce) se vyslovilo šest zastupitelù a tento návrh
bude postoupen pro projednávání Podvýboru pro
heraldiku a vexilologii Poslanecké snìmovny Parla-
mentu Èeské republiky. Hlavní slovo bude mít
ovšem pøedseda snìmovny, který obcím dle zákona
udìluje dekret o udìlení praporu.

Vìtšinu celého jednání zastupitelstva tvoøilo pro-
jednávání bodù týkajících se skládky Ekos Øevnice
s.r.o. Nejdøíve byl  jednohlasnì schválen návrh
zakladatelské listiny spoleènosti Ekos Øevnice s.r.o. a potom se rozvi-
nula diskuse nad otázkou rozhodnutí o ukonèení nebo rozšíøení sklád-
kování.

V úvodní èásti seznámil pøítomné zastupitele a obèany se základními
informacemi starosta mìsta a jednatel spoleènosti Ekos Øevnice s.r.o.
Miroslav Cvanciger. Krátce se vrátil do historie a pøipomnìl, že mìsto
má majoritní podíl ve skládce od loòského roku. Informoval, že v sou-
èasnosti se zaváží 5. etapa, pøedchozí etapa musí být opravena. Na
poplatcích skládka vydìlala celkem 38 milionù korun (do roku 2002
pouze dva miliony). Skládka je podle starosty kvalitnì zabezpeèena at´
už pøírodní formou (leží na jílech), tak i na povrchu podle platných
norem. Dlouhodobý monitoring skládky neprokázal žádnou kontamina-
ci okolí ani žádná enviromentální rizika pro budoucí provoz a rozšíøení
skládky. V závìreèné èásti zdùraznil výhody a nevýhody rozšíøení i
ukonèení skládky (dluh 10 milionù).

Jako první v diskusi vystoupil Martin Derco, který upozornil na fakt,
že pro nezávislý posudek , který byl mìstem zadán, nemìla firma Inter-
projekt dostatek informací. Podle osobního hesla „mùžeme mít to, co si
sami pøedstavíme,“ spekuloval nad možnou cenou stavebních pozemkù
v okolí skládky v pøípadì ukonèení provozu a rekultivace.

Na jeho slova navázal radní Martin Sudek, který ve své prezentaci
shrnul souèasný stav a podivilse nad úvodní prezentací a její nesouro-
dostí s jednáním pracovní skupiny zastupitelstva, která se dohodla, že
bude prosazovat uzavøení skládky s navýšením o dva metry), a infor-
mací o možném desetimilionovém dluhu.

Tomáš Hùrka shrnul negativní názor k zámìru rozšíøení skládky
za vìtšinu pøítomných posluchaèù: „Øevniètí obèané si skládku nepøe-
jí.“ Rozèarování vyjádøil nad plnìním pøedvolebních slibù, podal pøí-
klad øešení podobného problémù prostøednictvím penìz Evropské unie
a pøimluvil se za to, „abychom pøedali zahradní mìsto svým potom-

kùm.“ Slovo dostali nejenom øevniètí obèané, ale také
p. Švestka, zástupce firmy, která provádìla rekultiva-
ci ètvrté etapy. Obhajoval svoji firmu a zpochybòoval
posudky objednané mìstem. Starosta Miroslav Cvan-
ciger na jeho slova reagoval, že o výsledku rozhod-
nou soudy. 

V diskusi byly slyšet pøevážnì hlasy proti rozšíøení
skládky. Mezi výjimeènými ohlasy z druhé strany,
byla slova Josefa Beneše, který uvedl, že v pøípadì

rozšíøení skládky je možný zisk do rozpoètu 50-60 mil. Kè, v pøípadì
uzavøení se mìsto dostane do znaèných finanèních problémù. K jeho
slovùm se pøidali také Pavel Dudák a Miroslav Cvanciger.

Hlasování o rozšíøení skládky probìhlo krátce po 22. hod. Výsledek
(7 pro, 8 proti, 0 zastupitelù se zdrželo) pøivítali posluchaèi bouølivým
potleskem a také odchodem ze sálu. Na žádost Michala Trnky je v zápi-
su zapsáno jmenovitì, jak kdo hlasoval. 

Jednání zastupitelstva však pokraèovalo další bitvou - v otázce dìt-
ského høištì. Martin Sudek totiž navrhl pøidìlit pozemky pro dìtské
høištì - pozemek pod házenou (v cípu ulic Sportovní a Mníšecká) a také
prostor mezi cukrárnou a poštou poté, co nebyl na Radì mìsta odsou-
hlasen pozemek za radnicí (srovnej se stranou 2). Libor Kvasnièka upo-
zornil, že by musel v pøípadì schválení být zmìnìn územní plán mìsta.
Razantnì proti návrhu vystoupil Pavel Dudák s poukazem, že jde o
„plnìní pøedvolebního programu za každou cenu“ a nepovažoval dìt-
ské høištì za hlavní problém k øešení. Vladimír Køivánek jeho slova
podpoøil poukazem na fakt, že by zastupitelstvo nemìlo zasahovat do
právì tvoøené koncepce svìtových architektù, a informací, že se do
budoucna podobné høištì pøipravuje „Za vodou“. Døevìné prvky pro
dìti jsou navíc umístìny v Havlíèkových sadech, ale podle jeho slov
nejsou zrovna dìtmi využívány. Ivana Veselá upozornila na nevhodnost
prostoru „pod házenou“ (svažitost terénu, dopravnì bezpeènostní rizi-
ka). V hlasování neprošel návrh o tomto bodu nehlasovat, naopak byl
vìtšinou hlasù návrh Martina Sudka nakonec podpoøen.

V rùzném se zastupitelstvo vrátilo znovu ke skládce a na návrh Libo-
ra Kvasnièky schválilo usnesení, aby se Rada mìsta zabývala v souvis-
losti s ukonèením skládky úpravou rozpoètu. Zastupitelstvo skonèilo ve
23,27 hod. Usnesení zastupitelstva najdete na www.revnice.cz.

Tomáš Hromádka
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Zasedací místnost byla zcela zaplnìna

O jednání byl zájem i na internetu



Z KULTURY
Majáles

Tradièní Majáles se opìt konal
první májový den na nám. Krále
Jiøího z Podìbrad. Vedle oblíbené
lanovky a vozù hasièských sborù
z Øevnic a okolí nejvíce lákal výsuv-
ný žebøík, ze kterého bylo možné
spatøit Øevnice z ptaèí perspektivy.
Dopoledne i odpoledne vyhrávala
kapela, obèerstvení bylo dostatek a
mnozí úèastníci májového setkání
pøispìli do sbírky na opravu Socho-
rovy hrobky. thr

Setkání u pomníku
Krátký pietní akt položení kytice

u pomníku padlých na nám. Krále
Jiøího z Podìbrad se konal 6. kvìt-
na 2007. S projevem o významu
konce II. svìtové války v souèas-
nosti vystoupil starosta mìsta Miro-
slav Cvanciger, kterého si vyslech-
ly asi tøi desítky pamìtníkù.

thr

Sitenský èestným obèanem Prahy 1
Vrcholní politiètí pøedstavitelé, vojáci, váleèní veteráni, sokolové i

další pozvaní hosté si 8. kvìtna v Praze na Klárovì u památníku druhé-
ho odboje pøipomnìli obìti nacistické okupace v Èeskoslovensku.
V rámci ceremoniálu obdržel øevnický obèan a fotograf Ladislav Siten-
ský èestné obèanství Prahy 1. Sitenský byl za války mimo jiné èlenem
èeskoslovenské armády ve Francii i ve Velké Británii.

Podle starosty Prahy 1 Petra Hejmy je èestné obèanství vyjádøením
úcty nad celoživotním dílem Sitenského, který od roku 1942 pùsobil
jako váleèný fotograf. Proslavil se také cyklem fotografií To kalné ráno,
v nìmž dokumentoval dny následující po smrti prezidenta Tomáše Gar-
rigua Masaryka. Je nositelem nìkolika váleèných medailí a zlaté meda-
ile za soubor fotografií na výstavì Expo 58 v Bruselu. Po válce fotogra-
foval pøírodu, krajinu a známé osobnosti.

(podle zprávy ÈTK)

Zazpívali v kostele
Mimoøádný umìlecký zážitek prožili 6. kvìtna úèastníci koncertu

smíšeného pìveckého sboru Slavoš Beroun v øevnickém kostele. Pade-
sátièlenný sbor pod vedením šéfdirigenta  Haig Utidjiana zpíval pøeváž-
nì klasické skladby. 

thr

Alexandr Vondra v Zámeèku
Zajímavá beseda se uskuteènila 16.

kvìtna v Zámeèku. Na dotazy více
než ètyøiceti zájemcù odpovídali a se
svými názory seznamovali místní i
vzdálenìjší veøejnost Alexandr Vond-
ra,  místopøedseda vlády pro evropské
záležitosti, a senátor Jiøí Oberfalzer. 

Úvod diskuse obstarala výmìna
názorù mezi moderátorem veèera -
starostou mìsta Øevnice Miroslavem
Cvancigerem, senátorem Jiøím Ober-
falzerem a Václavem Kratochvílem -
bývalým starostou Dobøichovic o zákonu o rozpoètovém urèení daní. 

Poté, co na besedu dorazil Alexander Vondra z právì ukonèeného
zasedání vlády, se posluchaèi dozvìdìli leccos zajímavého z nejnovìjší-
ho politického dìní ale i ze zákulisí mezinárodní politiky, obzvláštì ze
záležitostí Evropské unie. Mezi jiným Alexandr Vondra podpoøil myš-
lenku umístìní radaru v Brdech øadou argumentù, jejichž spoleèným
jmenovatelem je poloha a zájmy našeho státu. 

Vysoce informativní byl nástin aktivit, které hodlá Èeská republika
iniciovat poté, co se stane pøedsedajícím státem Evropské unie. Dotazy
obèanù smìøovaly zejména k faktu, že se v èeských médiích o dìní
v evropských institucích nepíše a nehovoøí. 

Více než dvouhodinovou debatu ukonèil potlesk, který si zasloužil
nejen místopøedseda vlády Alexandr Vondra, ale i organizátoøi této pøí-
nosné besedy. Hlavní host podìkoval za pozornost a pøislíbil, že v Øev-
nicích rozhodnì nebyl naposledy. 

thr

Vlastivìdný výlet
Za ideálního poèasí a dobré nála-

dy probìhl v sobotu 19. kvìtna
dlouho plánovaný výlet. Z jeho
trasy byl po zralé úvaze vypuštìn
hrad Valeèov. Absolvovali jsme
tedy Jenštejn, Sychrov, Kost a
Humprecht. Pøi prohlídce Kosti
mìla naše výprava tak zaníceného
prùvodce, že se z plánované 50ti
minutové prohlídky stala pøednáška
trvající hodinu a pùl, takže jsme
schodištì k Humprechtu zdolávali

v dobì, kdy se naše prohlídka mìla chýlit ke konci. Personál hradu byl
však velice laskavý a vstøícný, nako-
nec jsme vidìli (a slyšeli) všechno,
z ochozu pøehlédli kolem dokola
pùvabné okolí Èeského ráje a po
prohlídce blízkého høbitova (kde je
pohøben i Fráòa Šrámek nebo Old-
øich Danìk) jsme se tìšili na zpáteè-
ní cestu. Ukázalo se však, že mezi-
tím nastala nìjaká závada v elektro-
nice našeho doposud dokonalého
autobusu. Pan øidiè se snažil, telefo-
noval a nervóznì popocházel, takže
jsme si ještì udìlali procházku do blízké Sobotky, kde jsme v hotelu
Pošta chutnì poveèeøeli a po pøíjezdu náhradního autobusu vyrazili
domù do Øevnic. 

Úèastníci zájezdu byli navýsost ukáznìní, zpoždìní snášeli bez hlasi-
tého remcání a rozcházeli se do svých domovù sice za tmy, ale s mnoha
zážitky ze sluneèného dne.

VS
Foto 1:  Jana Ryšavá z Dobøichovic, Jan z Jenštejna a Ludmila

Ledvinová z Øevnic
Foto 2: Krejèovi v sychrovském parku
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Sv. Jan Nepomucký
Dne 16. 5., tedy pøímo v den

zasvìcený tomuto svìtci, vložil
pan František Švancar do pece
polovinu naší øevnické keramické
chlouby a 21. kvìtna mohl konsta-
tovat, že je vše v poøádku.
Po zchladnutí a vyjmutí byla do
pece vložena zbývající èást, jejíž
osud nebyl v dobì uzávìrky ještì
znám. Pøesto lze doufat, že i tento-
krát dopadne vše dobøe a budeme
moci naplánovat slavnostní insta-
laci této kopie na místo, kde stával
originál, teda vlevo od vstupu do
areálu kostela sv. Moøice.

Zrekonstruovaný originál je,
jak jsme již døíve informovali,
k vidìní v pravém výklenku vedle
oltáøe, tedy pøi bohoslužbách nebo
kulturních akcích konaných v kos-
tele.

Pøipomínáme, že na akci rekon-
strukce originálu a zhotovení
kopie se významnì finanènì podí-
lelo ministerstvo kultury a hlavnì
Støedoèeský kraj. 

VS

Tapisérie
na smíchovské radnici
21. kvìtna byla ve výstavní síni

Úøadu mìstské èásti Praha 5
ve Štefánikovì ulici otevøena
výstava devatenácti tapisérií øev-
nické výtvarnice Dagmar Rener-
tové. Úvodní slovo ve formì dopi-
su od spisovatelky Ludmily Vaò-
kové pøednesla tajemnice Obvod-
ního výboru Èeského svazu
bojovníkù za svobodu Marie
Tykalová, na housle zahrála p.
Lustigová. Øevnické výtvarnici se
dostalo podìkování od zástupkynì
smíchovské radnice za výbornou
spolupráci. Mezi úèastníky verni-
sáže byla øada obèanù z Øevnic..
Výstava skonèila 1. èervna.

thr

Zajímavé výstavy
25. 5. byla zahájena výstava

vìnovaná tzv. druhému bydlení.
Koná se v geografické knihovnì
Pøírodovìdecké fakulty UK na
Albertovì a snaží se postihnout
všechny sociální aspekty chataøe-
ní, chalupaøení a rekreaèního byd-
lení.Výstava potrvá do 20. 10., je
umístìna ve druhém patøe (má
bezbariérový pøístup!) dìkanátu
(Albertov 6). Vstup je volný,
výstava je otevøena od pondìlí do
pátku od 9 do 17 hodin.

Regionální muzeum v Jílovém
u Prahy zve na výstavu „Dùlní

lampy a osvìtlení“ ze sbírky Pavla
Malého (26. 5. - 26. 8. 2007 ) a od
2. 6. u pøíležitosti 100. výroèí
narození Jaroslava Foglara na
výstavu „Zálesácká herna“. Ta
potrvá do 8. 9. Muzeum v Jílovém
je otevøeno dennì mimo pondìlí
v 9 - 12 a 13 - 16 hodin.           VS

Vítání obèánkù
V pátek 25. kvìtna se konalo

v Zámeèku Vítání øevnických
obèánkù. Do života bylo starostou
Miroslavem Cvancigerem a
dvìma dìvèaty z Notièek uvítáno
celkem 10 øevnických dìtí.    red
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ÈAROSTØED

Èarostøed a èerná paní je
název strašidelné pohádky o
mocném mágovi Èarostøedovi,
ve které se zpívá, šermuje a jsou
k vidìní žertovné a akrobatické
kousky. Bát se budou jen ti, co
se bojí rádi.

Pohádka je urèená pro dìti do
11 let i pro všechny dospìlé, kteøí
se cítí být tak trochu dìtmi. Pøijï-
te se podívat jak to vypadá, když
se ve støedu vìkù, každou støedu v
Èeském støedohoøí zjevuje Èaro-
støed. Pohádku uvádí Divadelní
spoleènost Františka Kreuzman-
na.

Hrají: Ivan Remta, František
Kreuzmann, Rostislav Trtík a
Hana Benešová (z Øevnic).

Zaèátek je 28.6. v 10 hodin
dopoledne, jednotné vstupné èiní
40 Kè. Školy a školky se mohou
objednat v Mìstském kulturním
støedisku - kultura@revnice.cz
nebo 731 483 833.

VS

Z MÌSTSKÉ
KNIHOVNY

Vážení ètenáøi,
blíží se prázdniny, ráda bych

Vám oznámila, jak bude knihovna
fungovat  - 26.6. (úterý) bude
zavøeno, musím se zúèastnit pora-
dy knihoven. 2.- 4.7. a 30. - 31.7.
dovolená. 1. - 15.8. pravdìpodob-
nì též dovolená -  upøesním v pøíš-
tím èísle Ruchu.

Knihy nakoupené
v kvìtnu

Dospìlí 
Beletrie:  King - Draèí oèi, Rol-

lins - Mapa z kostí, Dostál -
Èachtická paní z Karlštejna,
Urban - Mrtvý holky, Fulghum -
Co jsem to proboha udìlal?,
Berry - Jantarová komnata, Šimek
- Povídky, Vondruška - Dýka s
hadem, Nicoll - Srdce bílého
muže, Svìrák - Vratné láhve,
Gedge - Vládcové obou zemí, Nos-
ková - Obsazeno, Smith - Øeka
bohù IV

Detektivky: Mc Bain - Skládaè-
ka, Francis - Rozkazem, Patterson
- Pátý jezdec,

Romány pro ženy: Drake- Ten
pravý, Quick - Èekej do pùlnoci,
Cates - let´ domù, Prostor - Noc v
ráji, Plaidy - Za modrými horami,
Vilémova žena

Nauèná: Bauer - Milostné aféry,
Weissensteiner - Osudové ženy,
Rohál - Lásko má, já stùòu, Jaro-
límková - Co v uèebnicích nebývá
1. a 2., Elliot - Jak ochránit své
dítì, Rigon - Nepoøádek, Zeman -
Sourozenecké konstalace, Dalloz -
Žárlivost a rivalita,

Dìti
Dobrodružná: Shan - Upíøí

kníže, Frantová - Zuby nehty,
Paterson - Most do zemì Terabit-
hia, 

Ètení pro dívky: Øeháèková - Ty
jsi ale strašpytel, Francková -
Zlatá klec

Malé dìti: Disney  - Šest pohá-
dek o pøátelství, Shaw - Ríša Ríša
a skvìlé kluzištì, Ríša Ríša a
brankáø na útìku, Trefulka - V
bludišti šlehaèkových slonù

Nauèná dìti: Morris - Atlas sta-
rovìkých civilizací, Penny - Malo-
vání na sklo, Harvey - Malá škola
fotbalu

PV

SPOLEÈENSKÁ
RUBRIKA

* Vzpomeòte prosím památky
Olgy Malinské, zesnulé ve vìku
nedožitých 85 let, která prožila
v Øevnicích skoro celý svùj život. 

Dìkujeme - pozùstalí.

Øevnice svìdèí
manželství

12. èervna oslaví 65. výroèí
sòatku a obnoví své manželské
sliby øevnická dvojice Josef a
Rùžena Strejèkovi. 

Koncem mìsíce - 30. 6. - si stej-
nì pøipomenou své jen nepatrnì
kratší manželství Zdenìk a Milo-
slava Novákovi, kteøí jsou spolu
už 60 let. 

Pøejme jim to nejlepší, tedy
zdraví a dobrou náladu. 

A my ostatní se povznesme nad
malicherné spory a dohadování o
malichernostech a buïme rádi, že
se máme rádi.                         

VS
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KULTURNÍ PØEHLED - KVÌTEN
1. 5. 9,00 Námìstí Majáles
1. 6. 15,00 Pøed Zámeèkem  O kohoutkovi a slepièce

Pohádka Malého divadélka Praha
Následuje soutìž v malování køídou na motivy pohádky.

2. 6. 9,00 Námìstí Košíkáøský trh
Další roèník øemeslného trhu.

10,00 Námìstí Vystoupení divadelního souboru Maxe Fishe
Poulièní divadlo s rychlokurzem provazochodectví

cca 12,45 Námìstí Pøivítání císaøe Karla IV. mìstskou honorací i chudinou
Vystoupí Notièky

16. 6. 13,00 Lesní divadlo Big Rock Party
20. 6. 10,00 Sál Zámeèku Setkání seniorù

Naposledy pøed prázdninami!
22. 6. 20,00 Lesní divadlo Poker bez esa

Komedie Ivana Krause v podání divadelního spolku Køoví
23. 6. 17,00 Lesní divadlo Michalovi mazlíèci

Michal Nesvadba a jeho nové pøedstavení pro dìti
27. 6. 19,30 Sál Zámeèku Recitál Martina Pošty

Bývalý frontman skupiny Laura a její tygøi zazpívá muzikálové
i jazzové lahùdky.

28. 6. 10,00 Lesní divadlo Èarostøed a èerná paní
Pohádka v podání Divadelní spoleènosti Fr. Kreuzmanna

30. 6. 15,00 Lesní divadlo Rockový slunovrat

Paní Anna Èervená, 
spolehlivá úèastnice Setkání seniorù
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ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 42
Všestranný talent Ing. arch. Vladimíra Weisse

(vzpomínka na význ. øevnickou osobnost u pøíležitosti 110. výroèí narození)

Je málo osob výjimeènì nadaných souèasnì v nìkolika oborech. Vladimír Weiss rozhodnì mezi nì patøí. Je sice praž-
ským rodákem, ale v Øevnicích strávil témìø 90 let svého života. Zùstala po nìm øada staveb vybudovaných podle jeho
projektù a také obrazy s øevnickými motivy. Proto ho právem øadíme mezi významné osobnosti našeho mìsta. V èervnu
si pøipomínáme 110. výroèí jeho narození a z tohoto dùvodu mu chci vìnovat po letech opìt nìkolik øádek.

Vladimír Weiss (obr. è. 1 z roku 1945) se narodil
12. èervna 1897 v Praze v ulici Ve Smeèkách è. 7
jako syn operní pìvkynì Hanny Weissové-Cavallaro-
vé              a chemika Ing. Julia Weisse. Poprvé zaví-
tal do Øevnic s rodièi v roce 1898. Po maturitì na
gymnáziu v Praze v roce 1915 byl v 18 letech odve-
den do armády a I. svìtovou válku prožil na východ-
ní frontì. Dokladem toho je karta polní pošty z Lub-

linu v ruském Polsku poslaná otci do Øevnic v roce 1916 (obr. è. 2).
Po št´astném návratu z války v prosinci 1918 se rozhodoval o svém budoucím
povolání. Známý malíø František Engelmüller, u nìhož se pøed válkou uèil
malování, mu radil jít na malíøskou školu. Klavírní virtuos a profesor na praž-
ské konzervatoøi Josef Jiránek ho pøesvìdèoval, aby kvùli svému nadání pro
hru na klavír vstoupil na konzervatoø. Weiss se rozhodl pro studium architek-
tury. To ukonèil v roce 1924 na Èeské technice v Praze. Architektuøe se vìno-
val po celý život, i když nikdy nezapomnìl na své èetné koníèky - malování, hru na klavír, fotografování, sport, ochotnické divadlo. V roce 1962
odešel do penze a zaèal pracovat výhradnì pro mìsto Øevnice, kde již dlouhou dobu bydlel (v domì èp. 1 na Námìstí Krále Jiøího z Podìbrad).
Weiss mìl se svou manželkou Ludmilou, rozenou Geislerovou, dvì dìti: syna Vladimíra, vìdeckého pracovníka na ÈVUT v Praze a dceru Lud-
milu, architektku po otci. Weiss zemøel 23. èervna 1989 a je pochován v rodinné hrobce na høbitovì v Øevnicích.

Ing. arch. Vladimír Weiss projektoval v Øevnicích øadu staveb, nìkteré ve spolupráci s arch. Caivasem (jejich mimoøevnické aktivity zde neu-
vádím): rodinné vily èp. 430, 448, 503, 618, 787, nástavbu na èp. 303, vilu ve
Sluneèné ulici v Hlásné Tøebani (pùvodnì èp. 141, nyní 0595), tenisovou klu-
bovnu. Podle jeho návrhù bylo rovnìž upraveno námìstí  Krále Jiøího z Podì-
brad a Palackého námìstí, rekonstruováno Lesní divadlo, postavena školní
jídelna, autokemp za vodou, šatny na høišti házené, vestibul v sokolovnì, pøí-
stavba mateøské školy a klubovna mládeže, která již neexistuje (byla na místì
penzionu pro seniory ve Školní ulici). V roce 1974 významnì ovlivnil rekon-
strukci èp. 64 - budovy staré školy. Weiss namaloval i nìkolik desítek obrazù
s øevnickými motivy, které byly naposled vystaveny v øevnické Galerii No 1 v
roce 2002. Jeho nejstarší známý obraz je øevnické námìstí v roce 1905 (!). Na
nìm nacházíme první stožár elektrického osvìtlení a tehdejšího policajta pana
Obermanna (obr. è. 3). Obraz nahrazuje v èlánku starou øevnickou pohlednici.
Je nesporné, že Vladimír Weiss se zapsal velmi zøetelnì do øevnické historie.

Kö

ARCHITEKT EDUARD SOCHOR 
O osobì Eduarda Sochora (narozen 23. 9. 1862, zemøel 6. 6. 1947) a o jeho díle

jsme v posledních letech  v našem èasopise uveøejnili øadu pøíspìvkù. Bylo to zejména v sérii èlánkù
„Øevnice na starých pohlednicích“. Zmínky o jeho pøedevším stavebních aktivitách v Øevnicích
nacházíme na stránkách Ruchu èíslo 1 a 11 z roku 2004, dále v Ruchu è. 11 a 12 z roku 2006 a v èíslech
1, 2 a 5 v letošním roce. Pøehledný Sochorùv životopis jsme publikovali v Almanachu Øevnice - 750 let.

Dnes si Sochora pøipomínáme ze dvou dùvodù: 6. èervna uplyne 60 let od jeho úmrtí v Øevnicích a
mìsto Øevnice vypsalo 1. dubna 2007 veøejnou sbírku na opravu cenné
Sochorovy hrobky na høbitovì našeho mìsta. Podrobnosti o této sbírce
a obrázek hrobky byly publikovány v 5. i 6. èísle letošního Ruchu
(èlánek Dr. Pavla Dudáka) a budou uveøejnìny i v nejbližším Infor-
maèním listu Mìstského úøadu Øevnice.

Sochorova hrobka je zajímavou øevnickou  památkou a není
v souèasnosti v dobrém stavu. Proto podporujeme výzvu vedení naše-
ho mìsta o pomoc pøi její opravì. 

Pro ilustraci uvádíme na obr. è. 1 pøedváleènou Sochorovu
podobiznu a na obr. è. 2 fotografii pomníku z roku 2005 bratrùm
Sochorovým, Eduardu a jeho staršímu bratru malíøi Václavovi, v jejich rodišti Cítolibech u Loun. (Fotografie je
publikována na internetových stránkách Cítolib.) Pomník je krásným dokladem toho, jak si cítolibští obèané váží
bratrù Sochorových pro jejich pøínos èeské kultuøe.

Kö

Významné øevnické osobnosti

Významné øevnické osobnosti



ÚSPÌCHY
ZŠ ØEVNICE

* 15. kvìtna  se umístil tým
žákù z 1.- 3. tøídy na tøetím místì
v rámci okresního fotbalového
turnaje MC Donald Cup, kterého
se zúèastnilo 19 škol.

* Dìvèata ZŠ Øevnice zvítìzila
v Krajském kole v odbíjené.

* Žáci 5. tøídy vyhráli okresní
kolo dopravní soutìže.

Zdroj: zsrevnice.cz

NOTIÈKY OPÌT
V TUCHLOVICÍCH

Jako každoroènì se i letos
zúèastnila dìtská lidová muzika
Notièky folklorního festivalu
v Tuchlovicích. Je to støednì velké
mìsteèko, ležící na trase Praha -
Karlovy Vary a  tuto tradici pìstu-
je úspìšnì  za pomoci vstøícných
sponzorù a pod záštitou hejtmana
støedoèeského kraje Petra Bendla
již 14 let pod názvem „Tuchlovic-
ká pout´..

Zatímco duben a zaèátek kvìtna
byl sluneènì teplý a letní, právì na
tuchlovický festival zaèalo pršet,
a tak se musely dìti  vybavit  žlu-
tými a fialovými pláštìnkami
s nápisem Dollywood, pod který-
mi chránily své kroje. Poøadatelé
pohotovì pøipravili sál , ale nako-
nec dali pøednost tradiènímu pøí-
rodnímu divadlu. Lidé pøi mírném
deštíèku a pod záplavou svých
deštníkù sledovali vytrvale
a s velkým zájmem výkony dìt-
ských folklorních souborù, kte-
rých se letos pøedstavilo jedenáct. 

Lenka Koláøová, vedoucí Noti-
èek, tentokrát pøivezla do Tuchlo-

vic plný autobus Malých notièek,
vèetnì Malé muziky, jejichž pri-
máškou je desetiletá Milenka
Koláøová, novopeèená vítìzka
houslové soutìže. Svùj nastudo-
vaný program pøedvedli  spolehli-
vì  i ti nejmenší  s taneèkem
Hajho husy do pšenice, velký
úspìch sklidily dívky v tanci
s hrábìmi ovìnèenými stuhami.
Ovšem nejvìtší aplaus si vyslou-
žila Koulovaèka, která rozbouøila
témìø zaplnìné hledištì a za kte-
rou si Pavla Petrová vysloužila
chválu za skvìlý nápad a choreo-
grafii.

Mìsto Øevnice bylo ale ve fes-
tivalovém odpoledni zastoupeno
dvakrát,  nebot´ kromì Notièek
byl v programu zaøazen též další
øevnický dìtský soubor KLÍÈEK
vedený Lídou Chroustovou a Iva-
nou Zrostlíkovou. I tìm se pro-
gram velice povedl, lidem se malí
taneèníci z Klíèku líbili a odmìni-
li je srdeèným potleskem.

Hostem festivalu byl slovenský
soubor JADLOVÈEK z Marge-
can, který vystoupil za odpoledne
2x a vždy strhl obecenstvo
k nadšenému aplausu nejen pro
pøesný výkon taneèníkù, ale též
pro své nádherné východosloven-
ské kroje s èižmami.

Na závìr celého odpoledne se
dostalo cti Malé muzice Notièek,
která doprovodila k tanci vyzna-
menané zástupce všech pøítom-
ných souborù. Organizátoøi festi-
valu jim pøedali plakety a kvìtiny
a pak už se spustil na jevišti velký
rej tance. Jak pravil na závìr øedi-
tel festivalu  Bohumil Chochola:
„Dá-li Pán Bùh zdraví a sponzoøi
peníze, za rok zase nashledanou!“

Rad

Z OKOLÍ
Chorus Angelus

pøijímá nové zpìváky 
Máte doma dítì, které rádo

zpívá? Oceníte mnohobarevnost
projektù a rùznorodost v hudeb-
ních žánrech, kterými se sbor
zabývá? Chcete najít pro své dítì
kvalitní a pøitom zajímavé využití
volného èasu? Pøiveïte své dìti
na konkurz, který každoroènì
poøádá dìtský pìvecký sbor Cho-
rus Angelus.

Konkuzy probìhnou vždy
v PONDÌLÍ 4. a 11.  èervna 2007
- od 14:40 do 15:25 hodin, tøída
nové budovy ZŠ Èernošice -
Mokropsy, od 16.15 do 18.15
hodin aula nové budovy ZŠ
Dobøichovice

Pøi této pøíležitosti Vás srdeènì
zveme na náš èervnový koncert,
na kterém budete mít možnost
slyšet dìti jak z pøípravných odd-
ìlení, tak z koncertního sboru
a který se koná   ve støedu 20.
èervna 2007 od 18:00 hodin v
kostele v Karlíku.

Kontakt: pìvecký sbor Chorus
Angelus, www.chorusangelus.cz,
tel. 251 640 344, 724 005 980,
e-mail:

chorus.angelus@centrum.cz

Pozvánka do Karlíku
a Dobøichovic

10. èervna v nedìli od 15 hod.,
diagnostický ústav Pražská ul.

Divadlo Buchty a loutky uvádí
pohádku Babka Chòapka 

8. èervna 19 hod., karlický
kostel

Koncert: Ivan a Michaela
Štransovi - housle, doprovází J.
Šaroun (klavír): W.A. Mozart, L.
Jansa, L. van Beethoven, B. Mart-
inù, E. Bozza, A. Vivaldi

16. èervna 17 hod., karlický
kostel. Koncert: Milan Èerný
(loutna) Ernst Gottlieb Baron -
Suity pro barokní loutnu.

30. èervna 19 hod, karlický
kostel. Koncert: Šaroun, Veèer
písní a árií Michiyo Keika
(soprán), Vratislav køíž (baryton),
Jaroslav Šaroun (klavír) R.
Strauss, P. Eben, W. A. Mozart, B.
Smetana, A. Dvoøák 

ahr

Pygmalion
v Dobøichovicích

Kdo nestihl pøedstavení
øevnických ochotníkù v místním
kinì, má další možnost 5., 6., 7. a
8. èervence od 20,30 hod. v dobøi-
chovickém zámku.                red
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VEØEJNÁ SBÍRKA NA OPRAVU
HROBKY ARCH. SOCHORA

Mìsto Øevnice 
vyhlásilo veøejnou sbírku podle zákona

è. 117/2001 Sb. o veøejných sbírkách, jejíž
výtìžek bude použit na opravu a údržbu

hrobky architekta Eduarda Sochora. 
Náklady na základní opravu hrobky

pøedstavují èástku kolem 200 000 Kè.
Mùžete-li, prosím pøispìjte svým

finanèním darem na zvláštní úèet veøejné
sbírky èíslo 30189-388051399/0800,

vedený u Èeské spoøitelny a.s. 
Pøispìt mùžete též do zvláštních poklad-

nièek v prùbìhu rùzných kulturních,
sportovních a spoleèenských akcí, které
budou v Øevnicích poøádány, nebo do

pokladnièky umístìné na Mìstském úøadì.



MICHALOVI MAZLÍÈCI
21. èervna zavítá v 17 hod. do øevnického Lesního divadla Michal

Nesvadba se svým dìtským divadelním pøedstavením MICHALOVI
MAZLÍÈCI, které poøádající agentura Pragokoncert Bohemia, a.s. uvádí
mottem: „Michale, když máš na opasku ještì dvì volné dírky za pøezkou,
tak si nehraj na to, že jsi už dospìlý!“

Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dìtmi. Jeho
„plyšáci“, nejvìtší mazlíèci, ho ale pøesvìdèí o tom, že z malého kluka
ještì nevyrostl a hrát si s nimi mùže  klidnì dál. 

V pøedstavení uvidí dìti skuteèné hraèky, své oblíbené plyšáky, do kte-
rých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodièe. 

Kdo ví, možná bude mezi nimi i František...?
Vstupenky lze zakoupit v MìKS, mìstské knihovnì, prodejnì poèítaèù

a mobilù Metronomy a v hotelu GRAND..       
thr
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Stavby silnic a železnic, oblast Specializovaných èinností, 
závod Øevnice pøijmou:

Sváøeèe - øezání plamenem, sváøení el. obloukem - oprávnìní pro pálení
plamenem, sváøení el. obloukem v ochr. atmosféøe, bodování sítí(základní
kurz bodování - praxe 1 rok.

Železobetonáøe-vazaèe -vyuèení, vazaèský prùkaz - 2 roky praxe

Jeøábník a pracovník pro expedici panelù - jeøábnický prùkaz na mostový
jeøáb, vazaèský prùkaz, vyuèení - 1 rok praxe.
Nástup možný ihned, kontakt - J. Michek, 257 888 213.

Dále pøijmeme: 
Montážní dìlníky na montáž prefabrikovaných konstrukcí s pùsobností
na celém území ÈR
Nástup ihned, kontakt - M.Firbach, 257 888 211.

15Dovolujeme si 
upozornit inzerenty, 

že uzávìrka 
pøedání podkladù

pro inzerci 
v Ruchu je vždy 

patnáctý den v mìsíci. 
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Prodejní místa RUCHU: Øevnice: Cukrárna Corso, Quelle, Jednota,
Trafika u Jednoty, Spotøební družstvo Jelínek, Trafika Holý, Drogerie
Holý, Trafika na nádraží, MìKS Øevnice. Lety: supermarket ESO.

NOVÌ OTEVØENÁ UROLOGICKÁ AMBULANCE ÈERNOŠICE, ØEVNICE

MUDR. MARCEL HUJO

kompletní urologická problematika dospìlých 
vèetnì sonografie od 5/07

Pondìlí 8 - 15 hod. Èernošice
Uterý 7.30 - 12.30 hod. Øevnice 

(Herrmannova ul., obj. tel. 739 094 195 - od 15.5.2007)
Støeda 8 - 15 hod. Èernošice
Pátek 8 - 15 hod. Èernošice 

(Èernošice - obj. tel.251 551 498, mobil 724 773 054) 

Smlouva se ZP - VZP 111, MV 211, od 1.7.2007 OZP 207, 
ostatní platby v hotovosti, indiviudální termín po telef. dohodì.

CENÍK INZERCE V RUCHU
PLATNÝ OD 1.2.2007

PLOŠNÁ INZERCE
1 strana A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.760 Kè
1/2 strany A4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .880 Kè
1/3 strany A4 (pouze podval). . . . . . . . . . . . . . .600 Kè
1/4 strany A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440 Kè
1/8 A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 Kè

ØÁDKOVÁ INZERCE
Firemní inzerát do 300 znakù bez rámeèku. . . . .180 Kè
Malý oznamovatel (nefiremní inzerce). . . .6 Kè / 1 slovo

Pøi inzerci 3x a více za sebou uplatòujeme 20% slevu. 
Podklady pro inzeráty mùžete zasílat na adresu 

hromadka@centrum.cz
s požadavkem velikosti inzerátu, èi je dodat 

ke zpracování po telefonické dohodì do MìKS.
Uzávìrka podkladù a objednávek inzerce 

je vždy 15. den v mìsíci pro následující èíslo.

Kompletní ceník najdete na www.revnice.cz
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FOTBAL

K fotografii na úvodní stranì
Naši mladí fotbalisté po posledním zápasu

této sezony, který vyhráli nad Dobøichovicemi
4 : 0.

Horní øada: Èech, Velfl, Bendl, Najman,
Zubek, Parkán

Dolní øada: Vávra, Froòka, Hanykýø, Dudák,
Beèka, Dvoøák

Ležící : Veselý

Tuchlovice - Øevnice 3:0
Poloèas 1:0, kdy jsme dostali gól z penalty.
Øevnice - Hradiš•ko 0:0
Mìli jsme chvílemi pøevahu, ale branku se

nám nepodaøilo vstøelit.
Nový Knín - Øevnice 6:1 (poloèas 2:1)
Øevnice bez ètyø zranìných hráèù a dvou v

trestu na Nový Knín nemìly. Branka: Jùna
Øevnice - Vraný  3:2 (1:2)
Hosté vedli 2:0, ale nám se v druhém polo-

èase bojovností podaøilo zápas otoèit. Branky:
Socha, Klimt a Bezpalec

Øevnice B - Èernošice B 2:1
Branky: Pitauer a Tlášek. Hosté hráli od

zaèátku v deseti hráèích. 
Choteè B - Øevnice B 6:2
Branky: Sládek a Pitauer

Øevnice B - Lety B 2:3
V derby jsme neuspìli. Bran-

ky: Sládek 2x.
Kazín B - Øevnice B 1:6
Branka: Pitauer 3, Košt´álek,

Tlášek, Vimr

TENIS

10 let po rekonstrukci
tenisových dvorcù
V èervnu uplyne 10 let, kdy byly novì otev-

øeny rekonstruované tenisové dvorce našeho
klubu v ulici Legií. Termín slavnostního uve-
dení do provozu tøí dolních dvorcù v areálu
LTC byla støeda 18. èervna 1997. Hlavním
sponzorem všech prací byla naše slavná rodaè-
ka tenistka Martina Navrátilová. Bez jejího
významného finanèního pøispìní by si výbor
klubu nemohl dovolit tenisové dvorce rekon-
struovat. Práce pohltily èástku milión dvìstì
tisíc korun. Rekonstrukci uskuteènila firma
Sport Technik Bohemia z Prahy Ing. Milana
Vopièky, který sám býval známým tenistou a
hokejistou. Ing. Vopièka je manželem výborné
èeskoslovenské tenistky Vlasty Vopièkové -
Kodešové, sestry wimbledonského vítìze Ing.
Jana Kodeše. Hlavním smyslem obnovy dvor-
cù bylo položení drenáží nového odvodnìní
tak, aby se po skonèení deštì mohlo co nejdøív

hrát. K uskuteènìní takové práce mìla firma
Ing. Vopièky dostatek zkušeností.

Termín slavnostního uvedení dvorcù do pro-
vozu byl po dohodì klubu s tehdejším minis-
terským pøedsedou Václavem Klausem stano-
ven na støedu 18. èervna v 18,30 hodin. Premi-
ér Klaus, pøíznivec tenisu, projevil totiž pøání si
s Martinou v Øevnicích zahrát. Oficiální zahá-
jení provedl tehdejší prezident klubu Ing. Pavel
Satorie, nìkolik slov pronesla Martina a také
Ing. Vopièka. Potom zaèala exhibice, ve které
mìl nastoupit i nynìjší pan prezident. Ten pøi-
jel ze zasedání vlády se zpoždìním asi jedné
hodiny, bìhem které se spustil liják, takže
Klaus do hry vùbec nenastoupil. Premiér pose-
dìl v naší hezké klubovnì spoleènì s Martinou
a øadou dalších pozvaných hostù, mezi kterými
byli prezident Èeského tenisového svazu Ing.
Kodeš, bývalý pøedseda Èeskoslovenského
tenisového svazu JUDr. Jiøí Lendl, dále Ing.
František Stejskal, prezident I. ÈLTK Praha,
senátor Rückl a nìkolik známých tenistù. Bylo
rozdáno mnoho autogramù.

Na základì desetiletých zkušeností s obno-
venými dvorci mùžeme konstatovat, že jejich
kvalita je skuteènì velmi dobrá a hráèi to
potvrzují.¡Závìrem pøipojuji fotografii z 18.
èervna 1997, na které je zprava Ing. M. Vopiè-
ka, Martina Navrátilová a Miroslav Navrátil
(obr. è. 1). Na obr. è. 2 je pøevážná èást našeho
tenisového areálu v souèasnosti se zamìøením
na rekonstruované dolní dvorce.                Kö

Memoriál Pepy Semanského
12. roèník veteránského turnaje ve ètyøhøe

pro hráèe starší 45 let se konal na tenisových
dvorcích 26. kvìtna. Turnaje se úèastnilo 20
dvojic. V mladší kategorii zvítìzili Táborský
a Moravec z Radotína, ve starší kategorii Uher
a Vulkán z  Horních Èernošic.                     Kö


