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Z RADY
MÌSTA

Veøejné osvìtlení
Firma Elektroštika s.r.o., která

ve mìstì spravuje veøejné
osvìtlení, navrhuje ukonèení
smluvního vztahu k 31. lednu
2008. Rada mìsta ukládá
vedoucímu Technické správy
mìsta vypracovat seznam vyfak-
turovaných prací, detailnì
zdùvodnit, proè si vedoucí TS
myslí, že nebyly provedeny
a posoudit seznam investic, který
pøedloží firma Elektroštika s.r.o.
Souèasnì rada uložila vedoucímu
Technické správy mìsta zajistit
bezodkladnì opravu všech sto-
žárù veøejného osvìtlení
v Masarykovì ulici. Rada mìsta
ukládá starostovi jednat s firmou
Elektroštika s.r.o. o doložení,
v jakých akcích firma proinvesto-
vala 300.000,- Kè, možnosti
zmìny stávající smlouvy - zkrá-
cení výpovìdní lhùty, pøíp. pøijetí
návrhu Elektroštika s.r.o. 

Penzion pro dùchodce
MUDr. Hejmová na jednání

rady sdìlila informaci o domech
s peèovatelskou službou,
ve kterých jsou ubytovaní klienti
s minimálnì 1. stupnìm závislosti
na pomoci jiné fyzické osoby.
Penzion pro dùchodce
v Øevnicích byl postaven proto,
aby bylo možné poskytnout uby-
tování dùchodcùm, respektive
tìlesnì postiženým osobám.
Poskytované služby se se zmìnou
zákona o sociálních službách
nemìní, a proto není nutná trans-
formace penzionu na dùm s peèo-
vatelskou službou.  Ostatní pros-
tory, které jsou v objektu, slouží
Peèovatelské službì, registrované
Krajským úøadem Støedoèeského
kraje - odborem sociálních vìcí,
k poskytování peèovatelských
slu-žeb osobám s tìlesným pos-
tižením, zdravotním postižením
a seniorùm ve vìkové skupinì od
65 let výše ve mìstì Øevnice
a v okolních obcích.

Územní plán
Tajemník informoval o jednání

s Ing. Ušiakovou z odboru územ-
ního plánování a stavebního øádu
Mìstského úøadu Èernošice a Ing.
Starèevièem z architektonické
kanceláøe KOLPRON, zpraco-

vatelem Zmìny èíslo 2 Územního
plánu sídelního útvaru Øevnice
o stavu projednání této zmìny.
Mìstský úøad Èernošice v souèas-
né dobì pøipravuje vzorový sjed-
nocující systém zpracovávání
územních plánù. Dokumentace
zmìny èíslo 2 proto nemùže být
vyhotovena v koneèné podobì.
Z dùvodu dovolených doporuèují
pøesunout termín veøejného pro-
jednávání Zmìny èíslo 2 územ-
ního plánu sídelního útvaru
Øevnice na záøí.

Rada mìsta bere informace
na vìdomí, vyslovuje nespoko-
jenost s prùtahy pøi projednávání
zmìny ÚP a ukládá starostovi jed-
nat v koordinaci s Ing. Starèe-
vièem a  Mìstským úøadem Èer-
nošice o projednání Zmìny èíslo
2 územního plánu v co nejkratším
termínu.

Moklinský potok
Tajemník informoval o nedov-

oleném vypouštìní vod do Mok-
linského potoka. Všem pìti
podezøelým byla doruèena výzva,
aby s okamžitou platností (resp.
do 31.5.2007) upustili od
vypouštìní odpadních vod.

EKOS Øevnice
Podle nových zjištìní cena

kogeneraèní jednotky je cca 8,4
miliónù Kè, návratnost investice
v pøípadì získání 82% dotace je
do jednoho roku. Rada mìsta
uložila jednatelùm spoleènosti
EKOS Øevnice, spol. s r.o. zajistit
vypracování ekonomické rozvahy
(náklady, návratnost atd.) v nìko-
lika variantách a) získání dotace
v maximální výši 82%, b) získání
dotace ve výši 60%, c) bez získání
dotace  s provázáním na studii
odplynìní skládky.

Øeditel ZUŠ
Do konkursu na øeditele ZUŠ

se pøihlásilo celkem 13 uchazeèù,
ze kterých dne 17. kvìtna 2007
konkursní komise vybrala 8
uchazeèù, z nichž 6 splòovalo
všechny požadavky zadání a dva
uchazeèi mìli doplnit drobné
nedostatky pøi konkursním øízení
dne 14. èervna 2007. Konkursní
komise na základì konkursního
øízení se hlasováním usnesla, že
pro výkon funkce øeditele Základ-
ní umìlecké školy Øevnice jsou
vhodní uchazeèi v poøadí:  Martin
Øíhovský, Lenka Koláøová, MgA.
Ivana Junková, Ing. Michal Tesaø,
Jiøí Polívka, Robert Pacourek.

Rada mìsta uložila tajemníkovi
zajistit pøítomnost prvních tøí
uchazeèù na setkání s Radou
mìsta za úèelem individuálního
pohovoru.

Nezabudická ulice
Rada mìsta uložila

Hospodáøskému odboru Mìst-
ského úøadu Øevnice pøedložit
pøedávací protokol na opravu
Nezabudické ulice nebo dobro-
zdání o tom, že komunikace je
v souèasném stavu v poøádku,
podepsané vedoucím Hospodáø-
ského odboru a stavebním
technikem.

Stavební práce
Rada mìsta uložila

Hospodáøskému odboru Mìst-
ského úøadu Øevnice pøedložit
seznam všech stavebních akcí ve
mìstì, u nichž mìsto má sjednánu
pozastavení plateb po pøedání
díla. Rada mìsta uložila
Hospodáøskému odboru Mìst-
ského úøadu Øevnice pøedložit
návrh zlepšení stavu tìchto pros-
tor.

(z Rady mìsta 18.6.2007)

Øeditel ZUŠ
Na základì pohovorù

s uchazeèi o funkci øeditele Zák-
ladní umìlecké školy Øevnice dle
poøadí urèeného konkursní komisí
a jejich písemných projektù
dalšího pùsobení a vedení školy,
rada mìsta jmenovala do funkce
øeditelky Základní umìlecké
školy Øevnice s úèinností od 1.
èervence 2007 MgA. Ivanu
Junkovou.

Výsledek ZUŠ
Rada mìsta schválila

hospodáøský výsledek Základní
umìlecké školy Øevnice v roce
2006 a jeho rozdìlení do fondu
odmìn a rezervního fondu. 

Podìkování
Rada mìsta vyslovuje

podìkování odstupující øeditel-
ce Základní umìlecké školy
Øevnice paní Janì Klimtové za
dlouholetou práci ve vedení
školy a za pomoc pøi výchovì
hudebních, taneèních, dramat-
ických a výtvarných talentù.

(Z Rady mìsta 25.6.2007)

SOUHRNNÉ
USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva
mìsta Øevnice konaného dne
25. 6. 2007 (souèást zápisu èíslo 5
ze zasedání zastupitelstva)

1. Zastupitelstvo mìsta schva-
luje úpravu zápisu è. 4 z jednání
Zastupitelstva mìsta dne
21.5.2007 podle návrhu JUDr.
Dudáka.

2. Zastupitelstvo mìsta schval-
uje Závìreèný úèet mìsta Øevnice
za rok 2006, pøíjmy ve výši
56.305.395,- Kè a výdaje ve výši
64.385.007,- Kè. Podrobný
závìreèný úèet je souèástí tohoto
usnesení.

3. Zastupitelstvo mìsta schva-
luje  koupi èásti pozemku è. parc.
645/2 v obci a katastrálním území
Øevnice o výmìøe 119 m2, která je
souèástí Tyršovy ulice, za 50,-
Kè/m2, to je za celkovou èástku
5.950,- Kè.

Miroslav Cvanciger v. r.
starosta

Krátce k jednání
zastupitelstva mìsta
Hlavním tématem pøedprázdni-

nového jednání zastupitelstva
byly úpravy mìstského rozpoètu
v souvislosti s omezením
ukládání odpadu a uzavøení sklád-
ky EKOS Øevnice s.r.o.  Jednání,
kterému pøihlíželo pouhých šest
øevnických obèanù, pøineslo zají-
mavé názory. Pøíkladnì - nìkteøí
ze zastupitelù jsou pøesvìdèeni
o zbyteènosti a nákladnosti exis-
tence mìstské policie. Rozpoè-
tovými úpravami se bude zabývat
skupina, která pøi zasedání
vznikla ve složení Ing. M. Sudek,
Ing. V. Zdráhal, Ing. I. Veselá
a L. Kvasnièka. Návrhy úprav
rozpoètu mìli pak zastupitelé
starostovi doruèit do konce èer-
vence. 

thr
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Fotografie na titulní stranì

Na fotografii Jindøicha Königa
jsou ètyøi úèastníci exhibièního
utkání:  Jakub Šmejcký, Helena
Suková, Martina Navrátilová
a Václav Klaus.
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ØEVNICKÉ KINO ZNOVU
PROMÍTÁ

Trochu jako z jiného svìta mi pøipadala zpráva, která se již v prù-
bìhu èervna šíøila øevnickou šeptandou, že se chystá znovuotevøení
øevnického kina. Vše jsem zaèal brát vážnì, když zprávu potvrdili
øevniètí sokolové, v poštovních schránkách se objevil program kina
na èervenec a na budovì sokolovny byl vyvìšen propagaèní trans-
parent.  

S Robertem Bargelem, který zastupuje obèanské sdružení
GONG, jsme se sešli 4. èervence v promítací kabinì. Poøád mìl co
dìlat -  kolem nás vrèely promítaèky, na plátnì pøed vyprodaným
hledištìm øešil Zdenìk Svìrák problém stárnutí a vratných lahví
v supermarketu. Co chvíli bylo tøeba vymìnit kotouè, narovnat
nebo pøetoèit filmový pás, opravit drobné závady v provozu. Mezi
tím vším se ptám - takový zájem jste urèitì neèekali?

Ale ano, spíš by nás pøekvapilo, kdyby na Vratné lahve pøišlo málo
lidí. 

Museli jste pøidat pøedstavení ve 22 hodin a to ještì mnoho lidí,
aniž by to vìdìlo, odešlo. 

Po prvním pøedstavení bude následovat party s obèerstvením, další
pøedstavení jsme pøidali a snad uspokojíme všechny zájemce. 

Koho napadlo obnovit øevnické kino?
Všichni tøi - Michal Šára, Josef Dušek a já  jsme nadšenci. Kino se

nám líbilo a nápad jej znovu otevøít nás napadl na konci zimy. Vše vzni-
kalo ponìkud zdlouhavì a v prùbìhu jara jsme založili obèanské sdru-
žení GONG, které sál  provozuje. Podle nás zde potenciál existuje, i když
si myslíme, že nikoliv ve formì kina.

Máte tím na mysli nìco jako multikulturní zaøízení?
Pøesnì tak. Pokud získáme dostatek sponzorù,  zkusíme najít pro sál

zajímavé využití. Je to pro nás koníèek. Já totiž zatím studuju, kamarád
píše diplomku, druhý pracuje.

Podobnì jako Club kino v Èernošicích?
Pro nás je prioritní zatím kino. Jsme realisté, žádní vizionáøi. Rádi

bychom zde zkusili také nezisková divadelní pøedstavení, koncerty
komornìjší hudby a podobnì. Mluvili jsme už i s paní Hejmovou o pøí-
padné integraci postižených dìtí. Ve foyer bychom rádi nabídli prostor
místním amatérským umìlcùm.  Jak už jsem øíkal, vše je závislé
na finanèních prostøedcích a sponzoringu. Urèitì tam prosím napište, že
hledáme sponzory.

Ono ani pùjèování filmù není zadarmo…
Je to vyøešeno tak, že distributorovi odvádíme podíl na zisku. Pokud

ale bude chodit málo lidí, distributor nám nasadí fixní cenu, kterou bude
požadovat. Pro øevnické kino je existenèní nutnost minimálnì tøicet
návštìvníkù na pøedstavení.

S tím souvisí i profilace programu kina.
Budeme se snažit o urèitou pestrost filmù, aby si svùj žánr našel

každý. Chceme uvádìt také filmy, které obdržely øadu rùzných cen, na
srpen chystáme napøíklad Tajnosti. Chceme také nauèit dìti, aby chodi-
ly do kina. Proto pro nì chystáme rùzné soutìže o ceny v podobì hraèek
a plakátù. 

Dìkuji za rozhovor a pøeji vám hodnì radosti a málo starostí. 
thr
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SLOVO
STAROSTY

Vážení ob-
èané, vážení
ètenáøi našeho
zpravodaje,

prázdninové
období se pøe-
kulilo do druhé
poloviny a

vìtšina školákù a studentù asi
poznamená, že je to až
nespravedlivì rychle.

Poèasí má skuteènì letní
charakter, v polovinì èervence
jsme zaznamenali na celém území
republiky teplotní rekordy
v nìkolika po sobì jdoucích
dnech. Zdá se, že trend posled-

ních let vychyluje teplotní normál
do plusových èísel a podle mého
názoru nelze jednoznaènì øíci,
zda je to vlivem èinnosti èlovìka
nebo je to výkyv pøirozený, kdy
klima se postupnì otepluje, aby se
po urèitém èase vrátilo do
pomyslného normálu, èi se výz-
namnìji ochladilo. Z historických
dat je doloženo, že tato období se
celkem periodicky opakují. Osob-
nì jsem zejména spokojen, že i
pøes výraznì zvýšenou spotøebu
vody jsme zatím nezaznamenali
problém v její dodávce.

Srpen je již pøedzvìstí nástupu
do nového školního roku, zejmé-
na pedagogický sbor se musí
pøipravit. Øevnická Základní
umìlecká škola nastoupí do škol-
ního roku s novì jmenovanou

øeditelkou, proto bych chtìl
na tomto místì podìkovat konèící
paní øeditelce Janì Klimtové
za práci, kterou zde za léta svého
øeditelování odvedla.

Do konkurzu na øeditele ZUŠ
se nám pøihlásilo pøekvapivì
mnoho adeptù a musím zde øíci,
že nebylo jednoduché vybrat
z mnoha velmi kvalitních
žadatelù. Jsem však pøesvìdèen,
že v osobì MgA. Ivany Junkové
získá škola dobré vedení a osobnì
jí pøeji hodnì zdaru a sil v této
nelehké práci a tìším se
na budoucí vývoj naší ZUŠ.

Již tradiènì probìhne 11. srpna
Dixielandové odpoledne, na
kterém vystoupí osm reno-
movaných kapel z celé republiky
a konec prázdninových mìsícù

bude zakonèen Lesními slavnost-
mi divadla. Po tøetí bude
v Øevnicích hostovat ve dvou
pøedstaveních Dejvické divadlo a
jednou se nám pøedstaví Èinoh-
erní studio.

O skuteèný závìr se postará
1. záøí festival Cesty, jehož ètvrtý
roèník se nám podaøilo uspoøádat
ve spolupráci s hl. mìstem a pod
patronací pana primátora Pavla
Béma.

Tìším se na bohatou nabídku
kulturních akcí doplnìnou opìtnì
otevøeným øevnickým kinem
a v neposlední øadì i divadelními
pøedstaveními našich ochotníkù. 

Pøeji všem krásné srpnové
prožitky a tìším se na setkání.

Miroslav Cvanciger

Znovutotevøení kina se tìšilo zájmu veøejnosti. Foto: thr
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GALERIE No1 SE VRACÍ
NA NÁMÌSTÍ

Od záøí bude Galerie No1 paní Terezy Bartákové
pùsobit znova na námìstí, konkrétnì v 1. patøe
Modrého domeèku, o kterém jsou ètenáøi Ruchu
prùbìžnì informováni. Galerie se tak vrací jen pár
metrù od místa svých poèáteèních èinù v Øevnicích.
Pøejeme Øevnicím, Modrému domeèku a hlavnì
Tereze Bartákové, aby se její pøedstavy o fungování
galerie na malém mìstì naplnily a my všichni mìli
nadále možnost zavítat do dobøe vedené galerie,
která kromì výstav a pøátelského ovzduší nabízí
mnohé další kulturní a spoleèenské pøíležitosti. 

Prostory naproti poštì galeristka uzavøela 30. èervna. Poslední setkání
s osobnostmi zde probìhlo v komorním duchu 28. èervna 2007. Hosty
byli tentokrát hereèka a taneènice Naïa Munzarová a spisovatel Ivan
Kraus.

Doklad o tom, že Tereza Bartáková umí osvìdèit odvahu nejen provo-
zováním galerie v Øevnicích pøináší foto z letošních Košíkáøských trhù.

VS, thr

ØEVNICKÝ FOTOSALÓN II

Druhý roèník této fotovýstavy se musí obejít bez prostor Galerie No1,
došlo tedy k redukci poètu úèastníkù, ale na kvalitu to samozøejmì nemá
žádný vliv. Doyen minulého roèníku Ladislav Sitenský je zastoupen
i letos, jeho tématem jsou tentokrát mraky. Benjamín Jakub Frey nebude
výjimeènì vystavovat své panoramatické zábìry hor, ale uvede nezvyk-
le sejmuté scenérie z našeho okolí. Zorka Krejèí vystaví zajímavé
pohledy do øevnického parku.

Autorù bude letos devìt, v rámci výstavy se bude promítat dosud
nezveøejnìný amatérský film se zábìry starých Øevnic, prostì
návštìvník výstavy se má na co tìšit a mùže klidnì pøijít i víckrát. Ten,
kdo potøebuje na zážitek z výstavy klid, pøijde mimo data již tradièních
øevnických festivalù (11.8. Dixieland a 1.9. Cesty). Výstava bude
otevøena dennì mimo pondìlí od 8. 8. do 1. 9. vždy od 14 do 18 hodin.

VS

TØETÍ ROÈNÍK DIVADELNÍHO
FESTIVALU NABÍDNE ØADU NOVINEK

Letos se již potøetí sejdou v øevnickém Lesním divadle pøíznivci
múzy Thálie, diváci i herci, aby vzdali poctu dramatickému umìní
provozovanému pod širým nebem.

Termín festivalu je již tradièní, poslední tøi dny v srpnu, tedy støeda
29., ètvrtek 30. a pátek 31., zaèátky pøedstavení jsou vždy od 20.00

hodin. Kromì tradièního termínu je však na festivalu vše ostatní nové.
Poprvé se pøedstaví dva divadelní soubory. Dosud byly Lesní slavnos-

ti výluènou záležitostí Dejvického divadla, letos je doplní Èinoherní
klub. Program festivalu bude navýsost zajímavý. Ve støedu 29.8. uvede
Dejvické divadlo Shakespearova Hamleta s Jaroslavem Pleslem, Jiøím
Langmajerem a Hanou Seidlovou v hlavních rolích. Ve ètvrtek sehraje
Èinoherní klub komedii Woody Allena Sex noci svatojánské, kde divá-
ci uvidí Mahulenu Boèanovou, Oldøicha Víznera, Vladimíra
Javorského, Lenku Skopalovou, Jaromíra Dulavu a Martinu
Menšíkovou. Festival ukonèí v pátek Dejvické divadlo expresivní
komedií Èerná díra, jejímž autorem je Doyle Doubt. V té se pøedstaví
Martha Issová, Simona Babèáková, David Novotný, Ivan Trojan a další.

Novinkou je také spojení øevnického divadelního festivalu s charitou.
Èást výtìžku z pøedstavení poputuje na konto pražského Klubu nemoc-
ných cystickou fibrózou. Spolupráci s touto organizací, která sdružuje
dìti nemocné touto zatím nevyléèitelnou nemocí, jejich rodièe, lékaøe
a sympatizanty, zahájil poøadatel festivalu pøi loòské listopadové akci
v Dejvickém divadle, poøádané na poèest Prvního svìtového dne na
podporu nemocných cystickou fibrózou.

Letošní Lesní slavnosti divadla jsou zaøazeny, díky svému generální-
mu partnerovi akciové spoleènosti ALTRON, do širšího podzimní
divadelního festivalu s názvem Teatro energetiko, který právì øevnická
akce zahajuje. Festival pak pobìží v nìkolika pražských divadlech celý
podzim a bude ukonèen v Dejvickém divadle v listopadu.

Poøadatelem festivalu je agentura MM Consulting Praha za podpory
mìsta Øevnice a s osobní záštitou starosty, pana Miroslava Cvancigera.
Detailní informace o prùbìhu a programu Lesních slavností divadla
2007 jsou k dispozici na webové stránce festivalu
www.divadlovlese.cz, informace o Klubu nemocných cystickou fibró-
zou na www.cfklub.cz a o generálním partnerovi akce na
www.altron.net. red
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Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Knihy nakoupené v èervenci

Dospìlí
Beletrie: Erskine - Království stínù,  Dùm ozvìn,

Burgess - Všechno, jen slunce ne, Kolman - Holky, Coe
- Dùm spánku, Asensi - Poslední velmistr, Ludlum -
Bourneùv mýtus, Coetzee - Chlapectví, King - Mlha,
Egeland - Konec kruhu, Peinkofer - Bratrstvo run,  Forsyth - Afgánec

Detektivky: Mc Dermid - Prùšvih, Jasná šance, Dívka na zabití,
Vavøincová - Vrah a srdcová dáma, James - Z pøíèin nikoliv pøirozených,
Roberts - Smrtící setkání,

Romány pro ženy: Cartland -  Ráj na zemi, Monyová - Kudlanka
bezbožná,

Nauèná: Chaplin - Mùj životopis,  Kuras - Tao sexu, Tabor - Ježíšova
dynastie, Holzknecht - Jaroslav Ježek, Whiting - Na mušce je Eisenho-
wer, Pasák - Emil Hácha

Dìti
Dobrodružná: Béla - Dobrodružství rodiny Smolíkovy,  Horowitz -

Návrat do temného dvorce, Foglar - Tábor ve Sluneèní zátoce, Tábor
Zelené pøíšery, Brezina - Pomsta èervené mumie, 13 modrých koèek,
Friedrich - Ètyøi a pùl kamaráda, Kilworth  - Atika,  Moore - Ostrov
masek, Stekla - Bratrstvo v akci,

Ètení pro dívky: Lanczová - Náhradní princ, Vogel - Skandál v tele-
vizi, Mueller - Podvod na rùžové hoøe, Wilson - Cukrová vata,

Malé dìti: Disney  -  Kam po dešti mizí louže, Nejkrásnìjší dárek,
Kouzelné slùvko, Pøíbìhy s veselým koncem, Tetourová - Šlápoty, Mája
na venkovì, Hladká - Pavouèek srdíèko,  Kubátová - Pohádky o Krako-
nošovi,  Havel - Smìjeme se celý rok.

PV

„TENHLE TÝDEN SE MI LÍBIL.“

V pátek 13. èervence se v Zámeèku odehrála premiéra (i derniéra)
jednoaktovky, kterou bìhem týdne nacvièili úèastníci anglického kurzu
pro dìti. Kromì „nastudování“ hry o líném farmáøi MacDonaldovi sta-
èily dìti bìhem týdne vyrobit i kulisy a masky zvíøátek. „Inspirovali
jsme se pražskou jazykovou školou Jevištì, kde se cizí jazyk uèí pro-
støednictvím divadla,“ øíká organizátor kurzù František Chlaò. „Secvi-
èení vhodnì napsané divadelní hry je ideálním zpùsobem, jak dìti pøi
výuce jazyka motivovat. Mají pøed sebou jasný cíl pøedstavení, vìty mají
pevnì zasazené v pøíbìhu, takže si je mnohem lépe zapamatují, a v nepo-
slední øadì nemusejí poslušnì sedìt v lavicích.“ Dospìlí úèastníci
kurzù, jejichž ohlasy se na www.jazykvhrsti.cz objeví do konce srpna,
vyjádøili pøání s angliètinou pokraèovat i bìhem školního roku. „Tenhle
týden se mi líbil.“ Výrok desetileté Štìpánky Hrubé dokazuje, že kurz
zaujal i dìti. red

TULÁCKÝ TÁBOR BYL LETOS
V DUCHU PIRÁTÙ...

„Všem na vìdomost se dává, že já, pirátka a bukanýrka Špunt, verbuji
ty nejstateènìjší piráty na dalekou cestu napøíè všemi svìtovými moøi.
Každému, kdo se pøidá, slibuji nalezení velikého pokladu, po kterém
touží celý Karibik.“ Tak tìmito slovy na poslední schùzce pøed prázd-
ninami zaèal velký pirátský pøíbìh oddílu Tuláci.

Hned první prázdninovou sobotu jsme spoleènì vyrazili, jako již tra-
diènì, na louku u Rosovic (Tortugy) nedaleko Dobøíše. Ta se letos pro-
mìnila v pirátskou loï se vším všudy, byl tu stìžeò se strážním košem,
kotva, plachty a samozøejmì nechybìly ani kajuty pro dvaadvacet
odvážných pirátù. A jelikož jsme jako oddíl získali cennou mapu
k pokladu slavného Henryho Morgana, pøidali se k nám v Tortuze i
ostøílení piráti, kteøí se záhy stali èleny dùstojnictva. A tak se posádka
pod vedením kapitána mohla nalodit na Lousianu a vyrazit po stopách
slavných pirátù. Bìhem ètrnáctidenní plavby tuláèci plnili rùzné zkouš-
ky a tím se jim zvyšovala hodnost. Ze suchozemských krys se tak
bìhem tábora stávali plavèíci, piráti a z nìkterých dokonce i bocmani.

Po mnoha dobrodružstvích, jako byly napøíklad návštìva španìlské-
ho krále v pøestrojení za obchodní loï nebo noèní výprava na ostrov
lidojedù, jsme získali všechny medailony, pomocí nichž jsme rozluštili
popis cesty k pokladu. Na závìr tábora jsme tedy spoleènì vykopali
truhlu plnou trièek s táborovým potiskem. 

Jak to na našem táboøe vypadalo a co se pøesnì se mezi piráty dìlo si
mùžete prohlédnout a pøeèíst na našich internetových stránkách.
A pokud jste zvìdaví, jaká další dobrodružství zažije náš oddíl pøíštì,
pøijïte se podívat v záøí na schùzku... Rádi mezi námi pøivítáme nové
èleny. Protože kdo nezažil, neuvìøí...

Tuláci 

VELKORYSÝ DAR ØEVNICKÉ ŠKOLE 

V èervnu letošního roku vìnovala rodina Rytíøova ZŠ Øevnice darem
plnì funkèní pianino Petrof. Vedení školy dìkuje touto cestou Rytíøo-
vým za velkorysost, se kterou bezplatnì poskytlo škole tento vynikající
hudební nástroj. Pianino bude využito na I. stupni ZŠ k výuce hudební
výchovy, ale bude také využito pro potøeby menších poøadù pro dìti,
napø. ve školní družinì. Ještì jednou moc dìkujeme.

Vedení školy
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SPOLEÈENSKÁ
RUBRIKA

Jindøich Feld
V nedìli 8. èervence zemøel

v Praze hudební skladatel Jindøich
Feld ve vìku 82 let. I když nebyl
nikdy øevnickým obèanem, jezdil
dlouhá desetiletí do Øevnic, nej-
døíve s rodièi a se sestrou, pozdìji
se svou vlastní rodinou. Proto mu
chci vìnovat krátkou vzpomínku.
V Øevnicích ho vìtšina jeho pøátel
znala pod rodinným jménem Inka.

Nepøísluší mi hodnotit Feldovu
nesmírnì bohatou tvùrèí hudební
èinnost, pro kterou se stal uznáva-
ným hudebním skladatelem
v Èesku i v zahranièí. Chci uèinit
nìkolik poznámek, které se týkají
Inkových pobytù v našem mìstì.

Jindøich Feld se narodil 19.
února 1925 v Praze. Jeho otec byl
známým profesorem houslí na
pražské konzervatoøi a matka byla
také houslistkou. Právì díky své
mamince Marii, rozené Kolbové,
která jezdila do Øevnic od roku
1904, navštìvoval malý Jindøich
pravidelnì v létì naše mìsto prak-
ticky od svého narození. Feld
vystudoval v Praze skladbu na
konzervatoøi a na Akademii
múzických umìní a získal i dokto-
rát filozofie na Karlovì univerzitì.

Feldùv otec byl organizátorem
a interpretem živé hudby v øevnic-
kém Lesním divadle pøi rùzných
hudebních akademiích. Rodina
profesora Felda mìla v Øevnicích
vlastní rodinný smyècový kvartet,
kde hráli otec, matka, syn a dr.
Josef Schwarz. To snad inspirova-
lo syna k tomu, že v našem mìstì
založil originální Øevnické okarí-

nové kvarteto (ØOK), které vystu-
povalo i veøejnì. Mladý Jindøich
byl v Øevnicích aktivní i ve spor-
tu. Hrál tenis a na plovárnì Okraš-
lovacího spolku organizoval tzv.
„sportovní klání“ mladých, jakou-
si obdobu olympijských her. Oblí-
benou a pozoruhodnou disciplí-
nou se stal tzv. „bìh zmatený“
(bìh, plavání, kolo), který bych
pøirovnal k dnešnímu triatlonu.
V devadesátých letech minulého
století jezdil Jindøich Feld èastìji
do Bohdanèe, rodištì své ženy a
do chaty v Mnichovicích.

Poslední Feldovo veøejné
vystoupení v Øevnicích pamatuji
v roce 2001, kdy pøi pohøbu svého
pøítele Karyka Kukuly vystoupil
s velmi emotivním rozlouèením se
zemøelým bìhem pohøebního
obøadu v síni høbitova na Šiben-
ném.

Hudební skladatel Jindøich Feld
byl nespornì velmi známou osob-
ností v hudebním svìtì. 

Kö
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KULTURNÍ PØEHLED - SRPEN
1. 8. 19,30 Lesní divadlo Václav Neckáø a Bacily, Fernando Saunders se skupinou

Tøíhodinový koncert èeské hvìzdy pop music  
a amerického kytaristy

4. 8. 19,30 Lesní divadlo Tanec na konci léta Divadlo Na vísce z Hoøovic 
7. 8. - 1. 9. Sál Zámeèku Øevnický fotosalón II.
11. 8. 14,00 Pøed Zámeèkem Dixieland v Øevnicích 
17. 8. 19,00 Lesní divadlo 5+1 divná zrzka Nová hra Michaely Šmerglové
18. 8. 19,00 Lesní divadlo 5+1 divná zrzka repríza
19. 8. 17,00 Lesní divadlo 5+1 divná zrzka repríza
25. 8. Lesní divadlo Øev Øevnice XI. roèník rockového festivalu
29. - 31. 8. Lesní slavnosti divadla
29. 8. 20,00 Lesní divadlo Hamlet Dejvické divadlo
30. 8. 20,00 Lesní divadlo Sex noci svatojánské Èinoherní klub
31. 8. 20,00 Lesní divadlo Èerná díra Dejvické divadlo

Pøedprodej na pøedstavení LSD v Mìstském kulturním støedisku, vstupenka stojí 200 Kè.

KAREL STEHLÍK,
RYTÍØ Z ÈENKOVA

V letošním roce uplynulo 140 let od udìlení prvního èestného
obèanství Øevnic, které dostal 27. 3. 1867 Karel Stehlík, rytíø
z Èenkova, okresní hejtman na Zbraslavi.

Komentáø k této pro Øevnice významné události píši se zpoždìním,
protože teprve nyní se mi podaøilo získat nìkteré dùležité informace.

Rod Stehlíkù z Èenkova a Treustättu pochází z Plznì, kde tato staro-
bylá šlechtická rodina je zmiòována již ve 14. století. Po mnoho set let
zastávali Stehlíkové významné státní a církevní funkce v našem státì.

Karel Stehlík se narodil v Hostivicích v roce 1826. V roce 1847
absolvoval právnickou fakultu v Praze a po skonèení studia zastával
èetné funkce na okresních a krajských úøadech. 1867 se stal okresním
hejtmanem na Zbraslavi. V této funkci nevydržel ani rok, protože pøe-
šel na vyšší funkci - stal se sekretáøem èeského místodržitelství
v Praze. Zemøel v roce 1908.

V Okresním archivu pro Prahu - západ se zachoval protokol ze
zasedání pøedstavenstva mìstyse Øevnic dne 24. bøezna 1867.
V pamìtním spisu ocenilo všech šest pøítomných zastupitelù v èele se
starostou Rysem Stehlíkovu svìdomitou práci ve prospìch všech mu
svìøených obcí a jednomyslnì vyjádøilo pøání, aby se stal èestným
obèanem Øevnic. Rovnìž je zde uvedeno, že i jiné obce „obmýšlejí“
poctíti jmenovaného podobným zpùsobem.

Tento starý protokol je krásným dobovým dokladem èinnosti
øevnické radnice ve druhé polovinì 19. století.

Kö

Významné øevnické osobnosti

Recitál Martina Pošty za doprovodu kláves a klavíru, pøi kterém
zaznìly nejen muzikálové a jiné hity, ale i jazzové standardy, se
konal v sále Zámeèku 27. 6. 2007.

Foto: VS
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RUCH SE ÈTE I MIMO
ØEVNICE

Po ètenáøce z Dobøichovic, která nedávno reagovala na èlánek
v Ruchu o profesoru Kukulovi, se redakci Ruchu ozval docent RNDr.
Josef Sekyra z Prahy. Zajímal se o osobu malíøe a horolezce Otakara
Štáfla, o kterém jsme referovali na stránkách Ruchu v únoru 2005. Rádi
jsme mu poslali jeden výtisk Ruchu.

Josef Sekyra je známý èeskoslovenský a èeský geolog, glaciolog a
horolezec (narozen 1928). Tento vìdec je ve svém oboru mezinárodnì
uznávanou autoritou. O jeho odborných kvalitách svìdèí to, že jako
jediný Èech se zúèastnil dvou vìdeckých expedicí do Antarktidy. Popr-
vé se sovìtskými výzkumníky v letech 1966 - 1967, podruhé s americ-
kou expedicí Deep Freeze v letech 1969 - 1970. Josef Sekyra byl prv-
ním obèanem Èeskoslovenska, který stanul na jižním pólu (26. 12.
1969). Byl to již jeho druhý primát, protože v roce 1961 zdolal v poho-
øí Pamir horu Pik Lenina, vysokou 7 134 m, a stal se na šest let držite-
lem èeskoslovenského výškového rekordu.

Jako výraz díkù za zaslání Ruchu nám doc. Dr. Sekyra poslal p
amìtní pohlednici prvního Èecha na jižním pólu, kterou zde s radostí
otiskujeme. Na pohlednici je dr. Sekyra v této tìžce dostupné oblasti.

Pøejeme dr. Sekyrovi spoleènì se ètenáøi Ruchu hodnì zdraví a poho-
dy do dalších let.

Kö

TANEC NA KONCI LÉTA

Tuto divadelní hru uvede v Lesním divadle ve vrcholném létu (4. 8.
od 19,30) Divadlo Na vísce z Hoøovic, pod režijním vedením Slávky
Hozové. 

Slávka Hozová (1944), po absolvování DAMU dostala angažmá
v Ostravì, pozdìji v Hradci Králové a až do roku 2005 byla èlenkou
Divadla pod Palmovkou. V roce 1996 založila prázdninovou hereckou
aktivitu Tyjátr na káøe a je hybnou silou Divadla na vísce v Hoøovicích. 

Brian Friel je irský dramatik (1929), autor mnoha úspìšných tragiko-
medií, z nichž je v souèasné dobì u nás zøejmì nejznámìjší hra Lásky
paní Katty, kterou uvádí Divadlo na Jezerce.

Tanec na konci léta je hra o rodinì a rodinných vztazích, je plná
humoru, irské hudby a samozøejmì irského tance.

VS

ZØEJMÌ ŠEST DIVNÝCH ZRZEK

Jako každý rok pøichází Michaela Šmerglová do nové lesní divadelní
sezóny s další svojí hrou. Jmenuje se 5+1 divná zrzka, je to situaèní
komediální hra pro herce a diváky se smyslem pro èerný humor a nad-
sázku a je urèena nároènému divákovi od 13 let.

VS

SOKOLOVÉ PØIPOMENULI JUBILEUM
FRANTIŠKA ŠEDIVÉHO

29. èervna se konalo slavnostní setkání k významnému životnímu
jubileu Františka Šedivého (Ruch informoval) v klubovnì TJ Sokol
Øevnice. Vzdìlavatel jednoty Miloš Drašnar podrobnì pøipomenul život
oslavence a zdùraznil jeho sokolské aktivity, které byly ostatnì i popu-
dem k návrhu na udìlení jednoho z nejvyšších sokolských vyznamená-
ní. Mezi gratulanty byl i starosta mìsta Miroslav Cvanciger, který vedle
pøání dobrého zdraví pøedal Františku Šedivému pamìtní list a nìkolik
hodnotných upomínkových darù.

thr

MODRÝ DOMEÈEK BRZY
PØIVÍTÁ NÁVŠTÌVNÍKY
Stavba Modrého domeèku, kterou jsme

prùbìžnì na stránkách Ruchu sledovali,
byla úspìšnì zakonèena kolaudací, a tak
se zdá, že již nic nebrání tomu, aby objekt,
kde se mimochodem nachází i pravdìpo-
dobnì první výtah v Øevnicích upravený
pro zdravotnì postižené a seniory,  zaèal
sloužit o. s. Náruè a øevnickým obèanùm.
Podle posledních informací se s jeho otev-
øením poèítá v záøí letošního roku.

thr
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Øevnická lávka pøes
øeku Berounku

Potøeba propojit obì èásti
Øevnic rozdìlené Berounkou byla
známa dlouhá desetiletí. Pùvodní
spojení obou bøehù obstarával
pøívoz, který nad øevnickým
jezem existoval mnoho let, což
ještì mnozí døíve narození
pamatují.

Snaha øevnických obèanù, kteøí
bydleli na levém bøehu Berounky,
a majitelù pozemkù tamtéž,

vyústila ve tøicátých letech minu-
lého století v založení Sdružení
pro postavení a udržování lávky
v Øevnicích. Hlavními iniciátory
byli nakladatel Adolf Neubert, dr.
Václav Hazuka a pánové Beran
a Levínský. Ve funkci jednatele
Sdružení pracoval Jan Cyprián,
bytem Rovina èp. 100 a Jan Kubát
ze Øevnic. Pùvodním úmyslem
Sdružení v roce 1936 bylo
postavit lávku železobetonovou.
Pro nedostatek finanèních
prostøedkù - navzdory štìdrým

podporám sponzorù A. Neuberta
a V. Hazuky  - bylo v únoru 1937
pøikroèeno k vybudování lávky
døevìné. Byla postavena na
betonových pilíøích podle projek-
tu Ing. Václava Kotrby z Prahy a
pro veøejnost uvedena do provozu
v èervenci 1937 (obr. è. 1).
V bøeznu 1940 pøi jarním tání
lávka nevydržela nápor ledových
ker a byla stržena, døevìný mate-
riál odplaval. Škoda vzniklá
znièením lávky byla odhadnuta na
173 tisíc Kè. Sdružení utrpìlo

velkou finanèní ztrátu. Pøesto se
rozhodlo postavit lávku novou,
železobetonovou podle Kotrbova
pùvodního projektu z roku 1936.
Nakonec byla lávka vystavìna až
na jaøe 1941 po další velké vodì.
Bìhem stavby pozmìnili pánové
Ing. Brázdil a Ing. Ješ pùvodní
Kotrbùv projekt. Tehdejší postup
stavby lávky - mostu je zachycen
na obr. è. 2. Most se stal dùležitou
komunikací mezi obìma øevnic-
kými bøehy a jeho existence
pøíznivì ovlivnila výstavbu domù
a chat v oblasti za vodou.
V prùbìhu let se most mnohokrát

opravoval a rekonstruoval, napø.
v letech 1956, 1968, kdy byl
rozšíøen na 5 m, 1971, 1998.
V roce 1966 byl posunut pøejezd
železnièních kolejí od budovy
starého nádraží smìrem k Be-
rounu tak, aby vozidla mohla vjet
pøes dráhu pøímo na most.
Mimoøádné záplavy v roce 2002
most opìt poškodily. Na základì
finanèní pomoci od Evropské unie
byl most zrekonstruován (obr. 3).
Tabulka na pravobøežní stranì
mostu uvádí, že EU pøispìla na

obnovení mostu 134 tisíc eur z
programu Phare. Celková suma za
opravu èinila 5 milionù Kè.
Obnovení mostu provedla firma
Hochtief Èeské Budìjovice.

Dnes si jen mùžeme pøát, aby
nám stavba dlouho vydržela.

Kö
Podìkování patøí doc. Ing. B.

Kubátovi a také Ing. M. Vyletovi z
Mìstského úøadu v Øevnicích za
poskytnutí cenných informací a za
zapùjèení fotografií. 
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ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 44 

5 LET OD POVODNÌ

Již neuvìøitelných pìt let uply-
nulo od chvíle, kdy muselo být
evakuováno 155 øevnických
domù, zkolabovalo dopravní spo-
jení s Prahou a byly znièeny øev-
nické zdroje pitné vody. Dùvod?
Povodeò, jakou nepamatují ani
nejstarší ètenáøi Ruchu. 

Meteorologové i hydrologové
mají už dnes jasno - viz
http://www.chmi.cz/hydro/pov02/.

Nabízí se pøíležitost ke vzpo-
mínce, ale také k zamyšlení. Co
bylo a je udìláno pro bezpeènost
obèanù v pøípadì podobné krizové
situace? Pouèili jsme se pøi opra-

vách  a úpravách svých domù?
Øíká se, že lidský mozek rychle
zapomíná, pøesto varování ve
smyslu povodòových znaèek,
fotografií, záplavových map
zùstane trvale zapsáno v naší
pamìti.

Krátce zmíníme alespoò dvì
události. Po povodni èást obyvatel
zatopených oblastí mezi železniè-
ním pøejezdem v Øevnicích a
letovským mostem podepsala
petici za zvýšení povodòových
hrází. Povodí Vltavy však tehdy
návrhy v petici odmítlo. Namísto
toho v letech 2002 - 2004 proved-
lo vybagrování koryta Berounky.  

thr Foto: Archiv

1

2

3
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JAROSLAV FOGLAR
A DOLNÍ POBEROUNÍ

V letošním roce si literární i skautská veøejnost pøipomíná nedožité
sté narozeniny mimoøádné osobnosti èeské literatury pro dìti a mládež
Jaroslava Foglara (1907 - 1999). Spisovatel, který je znám pod svojí
skautskou pøezdívkou Jestøáb, vešel do literatury dnes již legendárními
díly - Hoši od Bobøí øeky, Chata v Jezerní kotlinì nebo Dobrodružství
v Zemi nikoho. Foglara zvláštì proslavil kreslený seriál  Rychlé šípy, se
kterým jako jeho scénárista pøišel v roce 1938 na stránkách dìtského
èasopisu  Mladý hlasatel. Pøíbìhy ètenáøského klubu se doèkaly celkem
316 pokraèování (posledních šest pøíbìhù vyšlo v roce 1991), tøí knih
pøíbìhu ze Stínadel, jednoho filmu a televizního seriálu (v souèasné
dobì jej reprizuje Èeská televize) a øada prùpovídek z pøíbìhù známé
pìtice je dnes souèástí slovníku dìtí i dospìlých. 

Jaroslav Foglar prožil svùj celý život v Praze. Narodil se v Podskalí
(na rodném domì v Benátské ulici byla 6.7.2007 odhalena pamìtní vit-
ráž), žil v Nuslích, dlouhá léta na Vinohradech a závìreèná léta strávil
na Žižkovì. Aè Prahu a tajuplnou atmosféru staromìstských ulièek
doslova miloval a stala se jeho èastou literární inspirací, za nedílnou
souèást svého života považoval „výpravy“ do pøírody. Ty uskuteèòoval
se svým skautským oddílem - pražskou Dvojkou po více než šedesát let,
kdy oddíl vedl. "Hoši od Bobøí øeky" (jak se oddíl nazýval v dobì, kdy
skauting byl zakázán) jezdili na blízká i vzdálenìjší místa kolem Prahy,
kterým dávali svá jména. Sem patøil i náš kraj s malebnou øekou Ber-
ounkou, vrcholky Brd a jeskynìmi Èeského krasu. 

V roce 1972 Jaroslav Foglar zakoupil v Èernošicích na Vráži
(v místech, kde se kdysi øíkalo na Fáberce) døevìnou chatu po manž-
elech Vondrákových. Místo uprostøed pøírody v Majakovského ulici se
od té doby stalo letním sídlem nejen pro spisovatele ale i pro jeho
maminku, o kterou láskyplnì peèoval. Když maminka v požehnaném
vìku 102 let zemøela, nemìl pøíliš chut´ se do Èernošic vracet. Znovu
ho však èernošiètí s krosnou vídávali, když jej ze smutku vytrhl Jiøí
Raba s rodinou. Jiøí Raba, který je mimochodem pøedním èeským
køížovkáøem, napsal o následujících dvaceti letech strávených v Èer-

nošicích v Jestøábovì blízkosti pøed tøemi lety velmi zajímavou knihu
„Jaroslav Foglar v hádánkách a vzpomínkách“. Jde o unikátní náhled
do intimního života spisovatele, který se nikdy neoženil a celý svùj život
zasvìtil práci s dìtmi. 

Jaroslav Foglar v našem kraji nacházel inspiraci pro své knihy. Je
témìø jisté, že pro svoji poslední knihu Modrá rokle našel námìt nìkde
kolem Zlatého konì u Berouna. Mimochodem tuto poslední knihu
dokonèil v roce 1994 právì v Èernošicích. V našem regionu také nìko-
likrát besedoval se svými ètenáøi a podepisoval své knihy, napø.
na pøelomu 80. a 90. let v Mníšku pod Brdy. Knihy Jaroslava Foglara se
v Øevnicích èetly už pøed 70 lety. Dokladem je hlášení ètenáøského
klubu Mladého hlasatele è. 13 317 „Èestní hoši“, které se podaøilo
v nedávné dobì objevit v pozùstalosti Jaroslava Foglara uložené
v Památníku národního písemnictví. V roce 2004 Jestøába pøipomínalo
nìkolik   obrazù kreslíøe Rychlých šípù Marko Èermáka na výstavì
v Galerii No1. K vidìní byly i dva unikátní obrazy „Rychlé šípy komu-
nikující na dálku s dìvèaty na jezu v Øevnicích“ a „Bratrstvo koèièí
pracky zachraòuje klobouk tonoucí Haha-Bimbi na Ostrovì v Zadní
Tøebani“. 

Foglarovky jsou dnes standardní souèástí Mìstské knihovny Ignáta
Herrmanna v Øevnicích a všech knihoven v republice. Jejich výchovné
poselství, totiž že smysluplné dobrodružství lze prožít s partou dobrých
kamarádù, je nemìnné a trvalé.

Tomáš Hromádka, èlen Sdružení pøátel Jaroslava Foglara

V souvislosti s nedožitými stými narozeninami Jaroslava Foglara se koná
v celé republice v prùbìhu roku celá øada výstav, setkání a zajímavých akcí.
Až do 2. záøí je pro návštìvníky otevøena výstava „Od Bobøí øeky do Stínadel“
v Muzeu hl. m. Prahy, 24. listopadu se koná Mistrovství svìta ve vyjímání ježka
z klece v Emauzích na Praze 2 a foglarovský rok zakonèí Veèer svìtel 17. pro-
since od 17 hod. u zadního vchodu kostela sv. Haštala na Praze 1. 

Zažili jste nìjakou zajímavou pøíhodu v souvislosti s knihami Jaroslava
Foglara? Napište nám do redakce Ruchu.Foto: Helena Rytíøová

Repro: Milan Lebeda
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TENIS

Z øevnických turnajù
Koncem èervna a poèátkem èervence byly na dvorcích LTC Øevnice

postupnì sehrány tyto turnaje chlapcù a mužù.
Kategorie dorostu: turnaj se hrál ve dnech 25. - 27. 6. a úèastnilo se

ho 15 dorostencù. V kategorii jednotlivcù zvítìzil Jan Pilecký (TK
Bohutín), který ve finále porazil Martina Krajdla (Sokol Vysoèany). Ve
ètyøhøe vyhráli Pilecký s Tomášem Holoubkem (LTC Øevnice).

Kategorie starších žákù: Turnaj se hrál ve dnech 26. - 28. 6.
za úèasti 32 chlapcù. V jednotlivcích zvítìzil Jan Nesvorný (LTC
Modøany), který ve finále porazil Fabiána Merxe (TK Radošovice),
ve dvou setech. Ètyøhru vyhráli F. Merx a Tomáš Dráb z TK Dobøíš.

Kategorie dospìlých: Tento turnaj se hrál ve dnech 5. - 7. èervence
za úèasti 22 hráèù. V jednotlivcích zvítìzil Jiøí Nový (TCG Karlovy
Vary), který ve finále porazil Lukáše Jedlièku (LTC Øevnice), pomìrem
7:5, 6:3. Ve ètyøhøe zvítìzili L. Jedlièka a Robert Øezníèek (LTC
Modøany). Všechny turnaje mìly dobrou úroveò, starší žáci hráli
kategorii 5.

Kö

Václav Klaus si koneènì zahrál
s Martinou Navrátilovou v Øevnicích

Ve støedu 18. èervence t. r. kolem l8. hodiny se uskuteènila na øev-
nických dvorcích mimoøádná tenisová exhibice. V ní nastoupili ve ètyø-
høe prezident Václav Klaus spoleènì s Martinou Navrátilovou proti dvo-
jici Helena Suková a dobøichovický hráè Jakub Šmejcký (byl okresním
pøeborníkem v roce 2001).  Prezident je velký tenisový pøíznivec a náru-
živý hráè a již pøed 10 lety projevil pøání si s nejlepší tenistkou svìta
v Øevnicích zahrát. Bylo to u pøíležitosti otevøení rekonstruovaných dol-
ních dvorcù v areálu LTC v èervnu 1997, na které byl Václav Klaus -
tehdy ministerský pøedseda - pozván jako èestný host. Utkání se tenkrát
nekonalo, protože po Klausovì pøíjezdu do  Øevnic se spustil silný liják.

Tentokrát to vyšlo a Martina s panem prezidentem porazili Helenu
Sukovou s Jakubem Šmejckým ve dvou setech 6/3, 7/6. Prezident
v zápase prokázal, že má cit pro míè a že ho tenis baví. Martina s Hele-
nou pøedvedly øadu nádherných úderù, zejména volejù na síti.

Po zápase si pan prezident prohlédl v klubovnì výstavku z historie
øevnického LTC a pohovoøil se èleny klubu. 

Škoda, že utkání nedostalo širší publicitu, takže mu bylo pøítomno jen
asi 60 spíše náhodných divákù z Øevnic a Dobøichovic. Mohlo být krás-
ným pøedstavením a tenisovým povzbuzením zejména pro dìti z øev-
nické tenisové pøípravky. Možná, že byl v pozadí bezpeènostní zájem.

Kö
 

NÁRODNÍ HÁZENÁ

TØETÍ   v republice
Pøebor  Èeské republiky v Národní

házené  je tradiènì hrán turnajovým zpù-
sobem, kdy v prùbìhu tøí dnù se systé-
mem každý s každým utkají pøeborníci
jednotlivých krajù.

Mladší žáci našeho klubu NH Øevnice
se letošního pøeboru zúèastnili jako vítì-
zové støedoèeského kraje. Dalšími úèast-
níky byla družstva Sokol Všenice - západoèeši, TJ Žeravice - severní
Morava, Láznì Bìlohrad - východoèeši, DRAKEN Brno - jižní Morava
a TJ Žatec - severoèeši.

Na pøebor odcestovalo družstvo pod vedením Petra Holého ve ètvrtek
21. èervna ve složení:  brankáøi - Olda Dudek a nadìjný zaèáteèník
David Szitai, obránci - Karel Král, Martin Procházka, Jaroslav Najman,
Petr Holý, Tomáš Petrák, útoèníci - kapitán družstva Petr Veselý, Michal
Jelínek a Jan Štech, za družstvem potom dorazil i trenér Tomáš Veselý.

Buïme upøímní - po loòském ètvrtém místì na Èeském poháru jsme
si pøíliš nadìjí nedìlali. Teprve konfrontace s ostatními celky ukázala,
jak velký pokrok kluci od loòska udìlali. Úspìch mohl být však ještì
vìtší.

První utkání - Všenice: NH Øevnice  18 : 19
Po slavnostním nástupu družstev jsme zahajovali pøebor prvním

utkáním proti velice silnému západoèeskému celku Sokola Všenice. Po
vyrovnaném zaèátku, kdy jsme v poloèase prohrávali pouze 9 : 10, zaèal
soupeø plnit úlohu favorita a pøi jasném vedení 17 : 13 ještì 8 minut pøed
koncem patrnì naše kluky podcenil. Kluci vstøelili dvì rychlé branky a
zaèalo se daøit. Soupeøi nereagovali, patrnì byli pøesvìdèeni, že náskok
je dostateèný.

Když rozhodèí za stavu 18 : 18 kontroloval již pohledem stopky,
podaøilo se našemu kapitánovi Petru Veselému ,nádhernou støelou
od tyèe vstøelit vítìznou branku. První body byly pro nás pøekvapivé o
to pøíjemnìjší . Jak se pozdìji ukázalo mìla vítìzná støela Petra Veselé-
ho cenu bronzu. Branky støíleli Veselý 11, Jelínek  5, Štech  3.

Druhé utkání - Žeravice: NH Øevnice  19 : 9
Jasný favorit a suverén pøeboru nenechal nikoho na pochybách, kdo

je pánem na høišti. Po poloèase 11 : 3, pustil soupeø na høištì svoji dru-
hou garnituru.To nám umožnilo korigovat výsledek. Vzhledem k jasné-
mu vývoji pustili naši trenéøi v závìru utkání do hry také naše zaèáteè-
níky. Naše branky vstøelili Veselý 4, Jelínek 3, Štech 1, Holý sice zálož-
ník ale støídal také v útoku vstøelil 1 branku.

Tøetí utkání - NH Øevnice : Láznì Bìlohrad  22 : 10
Sobotní program jsme opìt zahajovali my. Podle výsledkù a hry pøed-

chozího dne jevil se náš soupeø pøibližnì na naší úrovni. Soupeøe však
položil na kolena hned v úvodu náš kapitán Petr Veselý, který šesti pøes-
nými støelami urèil stav na 6 : 0, a to bylo rozhodující. Vítìzství optic-
ky jednoznaèné nebylo však zdaleka jednoduché. Poloèas utkání 10 : 4.
Branky støíleli Veselý 12 , Jelínek 6, Štech 4.

Ètvrté utkání - DRAKEN Brno : NH Øevnice 15 : 9
Odpoledne jsme nastoupili proti soupeøi, který do té doby pøedvedl

nejslabší výkony. Nám se však nedaøilo vùbec nic. Po prohraném polo-
èase 8 : 5 nás soupeø jednoznaènì pøehrál.  My jsme tedy prohráli støíbr-
né medaile!  Odpolední utkání nám prostì nejdou. Naše branky vstøeli-
li Veselý 6, Štech 2, Jelínek 1. Bylo tøeba rychle zapomenout a do
posledního utkání jít s plným nasazením, stále jsme byli ve høe o tøetí
místo, a to se klukùm podaøilo.

Páté utkání - NH Øevnice : Žatec  14 : 13
Tak jak jsme celý pøebor zahajovali, tak jsme jej také posledním utká-

ním konèili, a to s tìžkým soupeøem TJ Žatec, který také bojoval o tøetí
místo. Utkání bylo velice vyrovnané a oba soupeøi se støídali ve vede-
ní.Pøed koncem poloèasu nám však Žatec odskoèil na dvoubrankové

Václav KKlaus vv ddoprovodu èèlenù LLTC ØØevnice ssi pprohlédl
výstavku zz hhistorie kklubu. Foto: Köö
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vedení 9 : 7. Na zaèátku druhé pùle jsme dvìma brankami Jendy Štecha
srovnali na 9 : 9. V dalším prùbìhu jsme brankami Veselého a Jelínka
šli do vedení až na 13 : 10.  Ani to však nebyla ještì jistota - soupeø bojo-
val jako lev. Nakonec jsme pøece jenom tahali za št´astnìjší konec.
Brankami - Veselého (7), Štecha (4) a Jelínka (3) jsme št´astnì uzavøeli
boj o bronzové medaile. 

RADOST KLUKÙ BYLA NESMÍRNÁ!
V celkovém hodnocení hráèù na jednotlivých postech se Olda Dudek

umístil mezi brankáøi na druhém místì a Petr Veselý s 41 vstøelenými
brankami byl druhým nejlepším støelcem pøeboru.

Ve výbìrovém utkání západu proti východu si dostateènì zahráli
i naši teprve zaèínající hráèi. Hodnì si zachytal David Szitai a v obranì
si zahrál Tomáš Petrák.

Závìrem chceme podìkovat mìstu za podporu práce s mládeží, která
se urèitì vyplácí. Dìkujeme také starostovi mìsta panu Cvancigerovi za
upomínkové pøedmìty, kterými jsme dobøe presentovali naše mìsto
Øevnice.

Ne každý dokáže být ve svém sportu a ve své kategorii TØETÍ
v republice.

Blahopøejeme proto všem hráèùm a trenérùm za jejich reprezentaci
našeho klubu NH Øevnice.                                                                   

Za NH Ing. J. Hrubý  

Memoriál Roberta Tauscheho
25. srpna 2007 uspoøádá náš sportovní klub NH Øevnice první

roèník memoriálu Roberta Tauscheho. Memoriál bude poøádán pro
kategorii starých gard mužù.    

Robert Tausche byl jedním z nejobìtavìjších, nejskromnìjších a pøe-
devším poctivých a èestných obèanù našeho mìsta.

Neuvìøitelných 70 let vydržel Robert Tausche, nepøekonatelná legen-
da øevnického sportu, od založení èeské házené v roce 1926, vytrvale
pracovat a odevzdávat celé své JÁ bez nároku na jakýkoliv hmotný
požitek všem sportovcùm kolem sebe a pøedevším svým házenkáøùm.

Jen staøí pamìtníci vìdí, že kromì své milované házené hrál také fot-
bal, pozemní hokej, stolní tenis, šachy a jako èlen DTJ umìl i dobøe cvi-
èit na náøadí.

Ještì nás žije nìkolik set øevnických obèanù kteøí jsme jej mohli oslo-
vovat prostì a jednoduše „Roberte  Ty“,  at´ nám bylo deset nebo šede-
sát let.

Trpìlivì a zpùsobem sobì vlastním pomáhal v dobì našeho dospívá-
ní formovat naši povahu a vzájemné vztahy. Ideály èestného jednání a
snaha dosáhnout cílù, které pøed nás neúnavnì stavìl, pomáhají nám
ještì dnes pøekonávat potíže, s nimiž se v životì setkáváme.

Struènì shrnuto, Robert Tausche byl všestranný sportovec, vytrvalý a

houževnatý tìlovýchovný funkcionáø, statistik a písmák, vedoucí muž-
stev, správce oddílu, organizaèní pracovník, manuelní dìlník na høišti a
pøedevším obìtavý a spravedlivý táta svých dvou synù, kteøí jako jeho
pokraèovatelé rovnìž svùj život zasvìtili naší národní házené.

Za svoji práci byl státními orgány ocenìn nejvyšším tìlovýchovným
vyznamenáním a to „Medailí dr. Miroslava Tyrše“.

Ještì na nemocnièním lùžku sepsal svoji poslední zprávu o èinnosti
oddílu národní házené v roce 1996.

Svoje házenkáøe a všechny pøíznivce opustil 6. dubna 1997 ve svých
nedožitých 83 letech.

Výsledkem jeho celoživotního díla je pulzující sportovní i spoleèen-
ská èinnost našeho házenkáøského klubu.

Na závìr nezbývá než se pøed jeho odkazem a celoživotní prací
uctivì sklonit.

Ing. J. Hrubý

Robert Tausche na archivním snímku
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NOVÝ DIGITÁLNÍ MINILAB V ØEVNICÍCH!!!

Nabízí:
fotografie z CD a pamìt´ových médií

v plném formátu  (pamìt´ové karty  z fotoaparátù,
mobilních telefonù, flash atd.) od 2,90 Kè
klasické fotografie z kinofilmù od 1,80 Kè

archivaci negativù na CD
archivaci z pamìt´ových karet na CD

zvìtšeniny do formátu 24x30 cm
indexprinty

výøezy, rámeèky atd.

Fotografujeme na prùkazy, reportáže, svatby apod.
Fotografie zpracováváme výhradnì 

na KODAK materiály. 
Akce „Nový film zdarma“ pokraèuje!

Pøímo na adrese:
Foto Šplíchal, Lesní 247, Øevnice,

tel. 257721557, 603784521
nebo v našich sbìrnách v okolí.
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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.
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TJ SLAVOJ ØEVNICE

Aktuální informace o dìní ve mìstì najdete také na www.revnice.cz

Z OKOLÍ
* Regionální muzeum v Jílovém

pøipravilo na 10. 8. od 18 hodin
koncert skupiny BRAN, ve které
vedle èeských hrají také bretonští,
irští a australští hudebníci. 

VS
* Mezinárodní festival flamen-

ca FLAMENCO ZÁMEK
MNÍŠEK '07 se koná v sobotu 4.
SRPNA 2007 od 18.00 hod.
na nádvoøí  a v interiérech zámku
v Mníšku pod Brdy. Èeskému
publiku se pøedstaví jedineèný
hudební styl, pùvodem cikánský
folklór ze španìlské Andalusie. 

Festival je rozdìlen do dvou
odlišných programových blokù.
Domácí støedoevropské flamenco

se prezentuje v programu
FLAMENCO DE LA CASA.
Úèinkují kytarista Petr Vít a sku-
pina Flamenquitos z Bratislavy.

Program SEVILLA LA CUNA
DEL FLAMENCO pøedstaví
Sevillu, kolébku flamenca. Od
19.30 zaène recitál flamenkových
zpìvù z provincie Sevilla. Od
20.00 v recitálu Colores de amor -
Podoby lásky vystoupí Compania
Flamenga de Juan Polvillo a La
Chiri ze Sevilly.

Záštitu nad festivalem pøevzalo
Velvyslanectví Španìlského  krá-
lovství, bývalá velvyslankynì ÈR
v Kuvajtu a souèasná poslankynì
Evropského parlamentu Jana
Hubáèková a hejtman støedoèes-
kého kraje Ing. Petr Bendl.

MF

* Divadelní soubor Øevnice a
Naše noviny - nezávislý pobe-
rounský obèasník v rámci projektu
ZÁMECKÉ LÉTO uvádìjí
romantickou komedii G. B. Shawa
ve Svinaøích na zámku 10. a 11.
srpna od 20.00 hodin. Vstupné
90/70 Kè. Pøedprodej vstupenek:
257 720 847. Pøedstavení se koná
za finanèní podpory Støe-
doèeského kraje.

MF

Èernošická Mariánská
pout´ 

Zveme vás na letošní pout´,
která se uskuteèní 18. až 19. srpna.
Sejdeme se tradiènì u èernoši-
ckého kostela. Èekají na vás
pout´ové atrakce, naši šermíøi,
pohádka pro dìti, nešpory  a výs-

tava  v kostele, divadlo a mnoho
dalších vystoupení. Na podiu pøed
kostelem se postupnì vystøídají
následující kapely: Nová Sekce -
bluegrass, Nice Trouble - country,
Tøehusk - písnì staré Prahy,
Kapièky - country, Berušky - folk,
rock´n´roll, Ponožky pana Sem-
tamt´uka a jako zlatý høeb sobot-
ního veèera vystoupí oblíbená èer-
nošická kapela Timudej. Dále z
programu ještì prozradím, že se
mùžeme tìšit na Chorus Angelus,
Pramínek, SHŠ Nevers a další.
V sobotu 18.8 od 11:00  jsou pro
dìti pøipraveny „Veselé pohádky
z rukávu“. Dalším lákadlem bude
zajisté veèerní pøedstavení
Draceana  v podání divadelní
skupiny Circus Sacra. 

Pavel Blaženín




