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Ples Náruèe byl ve znamení divadla Klíèek tanèil v Lidovém domì

Plesová sezóna 
vyvrcholila v bøeznu
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Z RADY
MÌSTA

Notièky
Rada mìsta neschválila finanè-

ní pøíspìvek obèanskému sdruže-
ní Notièky na provedení staveb-
ních úprav v Zámeèku.

Služební byt
Rada mìsta neschválila stavbu

služebního bytu, kanceláøí a skla-
du na pozemku è. parc. 212/3
v katastrálním území Øevnice. 

Øeditel/ka ZUŠ
Rada mìsta Øevnice v souladu

s § 166 zákona è. 561/2004 Sb.,
o pøedškolním, základním, støed-
ním, vyšším odborném a jiném
vzdìlávání a podle vyhlášky
MŠMT è. 54/2005 Sb., o náleži-
tostech konkurzního øízení a kon-
kurzních komisích, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, vyhlašuje
konkurz na obsazení funkce øedi-
tele pøíspìvkové organizace
Základní umìlecká škola Øevni-
ce. Podmínky konkurzu jsou zve-
øejnìny na stranì 4. 

Kanalizace
Rada mìsta vzala na vìdomí

informaci o prùbìhu správního
øízení o uložení povinnosti pøipo-
jit se na kanalizaci a vyslovuje
nespokojenost s tím, že dosud
nebyla Hospodáøským odborem
zahájená správní øízení ukonèena. 

ÚP - zmìna è. 2
Rada mìsta schválila za poøizo-

vatele Zmìny èíslo 2 územního
plánu sídelního útvaru Øevnice
Mìstský úøad Èernošice, odbor
územního plánování a stavebního
øádu. 

Dozor èistièka
Rada mìsta vzala na vìdomí

informaci o vodoprávním dozoru
na èistièce odpadních vod, který
naøídil Mìstský úøad Èernošice,
odbor životního prostøedí.

(Z jednání Rady mìsta 5.3.2007)

Zamítnutí výjimky
Rada mìsta zamítla žádost

o udìlení výjimky z vìcného roz-

sahu stavební uzávìry  pro
výstavbu rodinných domù
na pozemcích è. parc. 3724/4,
3724/6, 3724/10, 3724/11,
3724/12 a 3724/13 v obci a
katastrálním území Øevnice.
Pokud však žadatel podá novou
žádost o výjimku ze stavební uzá-
vìry, a to nejdøíve po schválení
konceptu Zmìny èíslo 2 územní-
ho plánu sídelního útvaru Øevni-
ce, Rada mìsta novou žádost pro-
jedná a rozhodne s ohledem
na stav vìcí v té dobì aktuálních. 

EKOS - podíl
Rada mìsta doporuèila Zastupi-

telstvu mìsta schválit odkoupení
obchodního podílu Ing. Aleše
Korostenského ve spoleènosti
EKOS Øevnice, spol. s r. o.
za cenu 10.000,- Kè. 

Penzion pro dùchodce
Tajemník mìsta Ing. Miroslav

Zíma informoval o stanovisku
Ministerstva financí Èeské repub-
liky ve vìci transformace Domo-
va - penzionu pro dùchodce
na Dùm s peèovatelskou službou.
Podle tohoto stanoviska se pøed-
pokládá, že dùm bude i nadále
sloužit seniorùm a obèanùm inva-
lidním, jejichž zdravotní stav je
takový, že nepotøebují komplexní
péèi a že jim budou poskytnuty
služby úmìrné jejich potøebám.
Potom transformací nedojde
k porušení podmínek, za kterých
byla poskytnuta na stavbu penzio-
nu dotace ze státního rozpoètu. 

Orientaèní závod
Rada mìsta schválila uspoøádá-

ní orientaèního závodu na kolech
v prostorách mìstského lesa ve
dnech 30. èervna až 1. èervence
2007, který uspoøádá USK Praha.

Nová výstavba
Èlen Rady mìsta pan Køivánek

informoval o prùbìhu ústního jed-
nání k územnímu øízení o návrhu
na vydání územního rozhodnutí
na umístìní stavby 9 øadových
rodinných domkù vèetnì inženýr-
ských sítí a pomocných staveb na
pozemcích è. parc. 1389, 1399,
1393, 1410/11, 1231/3, 1391,
1392, 1347, a 1215 v ulici Ès.
armády, které se konalo dne 13.
bøezna 2007 na Stavebním úøadì
Øevnice.

(Z jednání rady mìsta 14.3.2007)

Z MÌSTA
Uzavøení pøejezdu

Z dùvodu opravy železnièního
svršku bude železnièní pøejezd
na místní komunikaci,  která
pokraèuje na lávku pøes Beroun-
ku, ve dnech od pondìlí
16.4.2007 od 6.00 hodin až
do ètvrtka 19.4.2007 do 20.00
hodin uzavøen. miz

Zpomalovací práh
Technická správa Mìsta Øevni-

ce oznamuje, že byl doèasnì
demontován zpomalovací práh
v Sádecké ulici, protože se z nìj
uvolnilo vìtší množství šroubù.

Po zahájení provozu výrobny
obalované živièné smìsi bude
v místì zpomalovacího prahu èást
vozovky vyfrézována a zpevnìna
obalovanou živiènou smìsí,
do které bude možné s vìtší pev-
ností zavrtat upevòovací šrouby
a zpomalovací práh bude opìt
namontován.                         tsm

Doklady
pro znevýhodnìné

Mìstský úøad Èernošice zøídil
telefonickou službu na oddìlení
cestovních dokladù pro obèany
znevýhodnìné z dùvodu vìku
nebo zdravotního stavu, kteøí hod-
lají požádat o vydání cestovního
pasu se strojovì èitelnými údaji
a s nosièem dat s biometrickými
údaji.  Služba je zavedena výhrad-
nì jen pro obèany výše specifiko-
vané a spoèívá v možnosti objed-
nat se na konkrétní den a hodinu
na telefonním èísle 724 960 114,
paní Renata Vyhòáková, event.
elektronicky na e-mail:
renata.vyhnakova@mestocerno-
sice.cz.  Vzhledem k tomu, že
Mìstský úøad Èernošice má zave-
denou „pružnou pracovní dobu“
je možné, po dohodì s paní Rena-
tou Vyhòákovou, navštívit úøad
mimo základní pracovní dobu. 

mu

Aktuální informace
Podrobnìjší informace z rady a

zastupitelstva mìsta a mìstského
úøadu (vèetnì úøední desky)
najdete                                      

na http://www.revnice.cz
thr
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STAROSTA
ODPOVÍDÁ

Zeptali jsme se starosty
mìsta Miroslava Cvancigera
jaké bude mít pravomoci
Dozorèí rada firmy EKOS
spol. s r. o. jmenovaná zastupi-
telstvem mìsta 19.3.2007?

„Dozorèí rada spoleènosti má
stanoveny pravomace ze zákona:
dohlíží na èinnost jednatelù, kon-
troluje údaje a doklady
v obchodních a úèetních knihách
a pøezkoumává  úèetní závìrku,
dává své vyjádøení valné hroma-
dì. Jinými slovy provádí dozorèí
rada kontrolu hospodaøení spo-
leènosti a dodržování rozpoètu,
pøedkádá o tomto každoroènì
zprávu valné hromadì.“

Jak je v Øevnicích zajištìno
pro rok 2007 èistìní chodníkù a
úpravy zelenì? 

„Èistìní chodníkù a jejich
údržba spadajících do správy
mìsta je celoroènì provádìna
pracovníky Technických služeb.
Opravy povrchù jsou v souèasné
dobì pozastaveny z dùvodu
nedostatku finanèních prostøed-
kù. K úklidu patøí též úklid kolem
odpadkových košù a úklid
odpadkù na komunikacích
i ve veøejné zeleni. Ostatní chod-
níky udržují ve schùdnosti vlast-
níci pøilehlých nemovitostí.

Technická správa provádí
údržbu zelenì, t.j. sekání trávy,
odplevelování a úpravu osáze-
ných ploch, shrabování listí,
odstraòování suchých vìtví stro-
mù, zastøihování keøù, zalévání
v suchém období. Odbornìjší
a rozsáhlejší øez stromù provádí
zahradnická firma.“

Bude mìsto nìjakým  zpùso-
bem øešit okolí skládky zneèiš-
tìné vyletávajícím odpadem?

„Úklid v okolí skládky se prù-
bìžnì provádí, avšak letošní
abnormálnì teplé zimní období
se naopak vyznaèovalo zvýšenou
vìtrností a tedy v souhøe s tím, že
máme tìleso  skládky pøed ukon-
èením páté etapy a tudíž vysoko
nad terénem, dochází k zvýšené-
mu úletu plastù.

K omezení úletù bylo provede-
no pøekrytí tìlesa skládky zemi-
nou. Záchytné sítì již nedostaèu-
jí, avšak nelze je posunout
do tìlesa skládky pro nedostateè-
nou stabilitu. Celkový úklid okolí
skládky bude proveden po uza-
vøení páté etapy.“ thr
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ZASTUPITELSTVO
ZATÍM NEROZHODLO

19. bøezna 2007 se konalo v zaplnìném sále Zámeèku první letošní
zasedání Zastupitelstva mìsta Øevnice. V úvodu zastupitelé odhlasova-
li zmìnu programu - vyøazení bodù ohlednì odmìn neuvolnìným
zastupitelùm a rozhodnutí o rozšíøení/uzavøení skládky EKOS Øevnice
spol. s r. o. Zastupitelé pak schválili nový jednací øád, prodej dvou
pozemkù a koneènì i zøízení a složení dozorèí rady jako kontrolního
orgánu EKOS Øevnice spol. s r. o. Povìøilo jednatele firmy EKOS Øev-
nice spol. s r. o., aby na valné hromadì navrhli zøízení dozorèí rady
a její složení. Èleny dozorèí rady budou: Petr Kozák, Lumír Nìmeèek,
Miroslav Velfl, Stanislav Rojík a Ing. Josef Beneš. V další èásti staros-
ta mìsta Miroslav Cvanciger informoval o stavu jednání ohlednì øev-
nické skládky. Pøítomným obèanùm sdìlil, že v rámci zastupitelstva
byla vytvoøena pracovní skupina, která se zabývá všemi variantami
øešení. S výsledky své práce by mìla seznámit zastupitele i obèany na
mimoøádném zasedání zastupitelstva mìsta svolaném výhradnì k úèelu
rozhodnutí o budoucnosti skládky pravdìpodobnì 16. dubna. I další bod
programu se týkal skládky. Zastupitelstvo na návrh Rady mìsta schvá-
lilo odkoupení 5% podílu ve firmì EKOS Øevnice spol. s r. o. od p.
Korostenského za 10.000 Kè. Mìsto se tak stalo stoprocentním vlastní-
kem skládky.

Živá byla tentokrát diskuse, která svoji délkou trvání pøekonala ostat-
ní body programu schùze. Obèané se zajímali o transformaci penzionu,
snížení rychlosti projíždìjících automobilù formou umístìní retardérù
v Moøinské ulici, o správce vodovodu „Za vodou“, poruchu èistièky,
upozornili na špatné dopravní znaèení na objížïce, nepoøádek v ulici
Na Stránce, kolem školy a v Havlíèkových sadech, problém parkování
v Sádecké ulici. Rovnìž byl vznesen požadavek na konkrétní zveøejnì-
ní  prací v prùbìhu roku (opravy chodníkù, údržba zelenì) a jeden
z dotazù se týkal prostoru pøed nádražím. 

Èleny Rady mìsta byl podrobnìji objasnìn zámìr vzniku dozorèí
rady. Podle slov Pavla Dudáka: „...bude kontrolovat hospodaøení
a èinnost spoleènosti EKOS a èinnost jednatelù.“ Václav Zdráhal odpo-
vìdìl na dotaz ohlednì ztrátovosti skládky: „Skládka je v souèasné
dobì výdìleèná, úvìr se zaèal splácet po roce 2002.“ Pøesto se mezi
obèany vyskytl názor, že informace o skládce chybìjí, dokonce po sále
kolovaly fotografie z okolí skládky, dokumentující stav životního pro-
støedí v této lokalitì. 

Nejdelší èást diskuse se týkala stavební uzávìry, která v souèasné
dobì v Øevnicích platí v souvislosti s poøizováním Zmìny územní
plánu mìsta Øevnice è. 2. Starosta Miroslav Cvanciger na emotivní
vystoupení majitele pozemkù Na Vrážce reagoval prohlášením, že
zmìna je prùbìžnì projednávána všemi zainteresovanými institucemi, v
kvìtnu probìhne v Øevnicích další veøejná èást projednávání konceptu,
zastupitelstvo bude o jednotlivých variantách jednat v èervnu  a pùjde-
li vše dobøe, celá záležitost by mohla být ukonèena do konce tohoto
roku. Oficiální zápis z jednání najdete na www.revnice.cz. thr

ROZŠÍØENÍ
SKLÁDKY SE ODKLÁDÁ

Ještì jednou se vrátím do nedávné historie. V èervnu 2006 všichni
zastupitelé mìsta obdrželi zprávu vypracovanou Ing. Bohumilem Vodr-
lindem Posouzení stavu zaøízení a provozu skládky pøed ukonèením
provozu. 

Z obsáhlé dvanáctistránkové zprávy vyplývá, že z hlediska zájmù
obce je zakoupení podílu vìtšinového vlastníka, spoleènosti Ekos Øev-
nice, za cenu 240.000,- Kè výhodnou investicí. Obec s touto spoleènos-
tí získá i pozemky o rozloze  6,4 ha, z nichž 2,2 ha pøedstavuje volná
plocha, kterou by bylo možné v budoucnu využít jako areál technických
služeb mìsta èi sbìrný dvùr. V závìru se doèteme, že zákonem pøede-
psaný 30letý monitoring a údržba uzavøené skládky nepøedstavuje
vzhledem k dobrému technickému stavu zaøízení podstatný finanèní
náklad a navíc je zde významný ekonomický potenciál využití bioply-
nu ze skládky, k jehož zpracování je vhodné soustøedit pozornost. 

Kladný závìr nás inspiroval k rozhovoru s autorem zprávy Ing.
Vodrlindem. Mùžete našim ètenáøùm øíci, zda je øevnická skládka
bezpeèná?

„Je bezpeèná, dobøe zajištìná, hladina podzemní vody je zhruba 23
m pod terénem. Území skládky není v pásmu ochrany vod ani v místì
pøírodní rezervace, takže umístìní skládky je ve shodì s požadavky plat-
ných norem..“ 

A technický stav?
„Tìsnìní skládky je v normì, odvodnìní také. Skládka je chránìna

proti pøítoku povrchové vody z okolí obvodovými pøíkopy. Je budováno
odplynìní, ale systém není zkompletován. Oplocení je v poøádku a i uza-
vøení a rekultivace I. - III. etapy skládky je realizováno ve shodì s poža-
davky ÈSN 838035.“

Takže i kontroly probíhající na skládce jsou v poøádku?
„2x roènì se provádìjící kontroly složení vyvíjeného skládkového

plynu. 1x mìsíènì se dìlají odbìry prùsakových vod, analýzy vzorkù
provádí akreditovaná laboratoø Ecochem a.s. Vzorky podzemních vod z
vrtù v areálu skládky a pod tìlesem skládky jsou odebírány 4x roènì.
Výsledky provádìných rozborù nesvìdèí o žádném úniku skládkových
vod do vod podzemních. Dá se øíci, že z hlediska ochrany životního pro-
støedí je zabezpeèení skládky na velmi dobré úrovni.“

A co pøíjmy ze skládky?
„Celkové posouzení je v mé zprávì. Øádovì:  Hrubý pøíjem provozo-

vatele skládky za uložený odpad èiní cca 14.000.000,- Kè bez DPH. Z té
èástky se hradí provozní náklady. Pro obec jde èistá nezdanitelná èást-
ka tak 9.000.000,- Kè,  na rekultivaèní fond 3.000.000,- Kè-“

Skládkování není špatný byznys?
„To opravdu není.“
Co byste øekl k uzavøení a rekultivaci skládky?
„Vezmeme to od poèátku. Uzavøení a rekultivace I. - III. etapy sklád-

ky je v poøádku, ve shodì s normou. Rekultivovaný povrch je zatravnìn
a osázen keøi. V pøípadì rekultivace IV. etapy je problém. Pøed zaháje-
ním rekultivaèních prací nebylo získáno stavební povolení, takže se
jedná o èernou stavbu, a proto také nebyla uvolnìna Krajským úøadem
pøíslušná èástka z rekultivaèní rezervy. Takže na vázaném úètu  k
31.3.2006 zùstalo 6.646.408,- Kè. Výše nákladù rekultivace IV. etapy
dle faktury firmy Švestka èiní 6.708.413,- Kè, což sice odpovídá rekulti-
vaèní rezervì, ale èástka se jeví jako znaènì nadsazená. Vzhledem k
tomu, že materiály k zatìsnìní skládky byly k dispozici v místì, je reál-
ná cena k rekultivaci cca 230 Kè/m2 což v rozsahu cca 9.500 m2 odpo-
vídá èástce 2.375.000,- Kè. Výši èástky za rekultivaci by mìla zdùvod-
nit zhotovitelská firma, i pøesto, že firma Švestka disponuje notáøsky
ovìøeným uznáním dluhu za provedenou rekultivaci ve výši 6.708.413,-
Kè, které podepsal bývalý jednatel skládky. 

Za roky 2006-2007 budou do rekultivaèního fondu podle souèasné
legislativy z pøedpokládaného množství pøijatého odpadu (cca 36.000
tun) uloženy 3.015.000,- Kè. Pátá, poslední etapa skládky má rozsah 13
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300 m2. Pro rekultivaci V. etapy
tak bude k dispozici  227,- Kè/m2.
I pøi uvažovaném zvýšení cen sta-
vebních prací je možné rekultivaci
poslední etapy skládky za tuto
cenu provést“. 

Poslouchám Vás a øíkám si,
proè nám tedy skládka vadí? Je
bezpeèná, nese peníze. Ale co to
okolí, ten zápach a igelity?

„To je druhá stránka vìci.
Každá skládka páchne a ani
odplynìní tohle nevyøeší. A pole-
tujících papírù a igelitù se za pro-
vozu nezbavíte. Tak to prostì je.
Nìkde je praxe, že skládka
zamìstnává lidi, kteøí dennì uklí-
zejí okolí.“ 

Urèitì znáte lánskou skládku
Ekologie?

„Samozøejmì. Je daleko vìtší
než øevnická, ale je v lomu. Jste 10
m od ní a nevíte o ní. Bìží tam
kogeneraèní jednotka s výkonem
0,5 MWh dennì. Vydìlává, neob-
tìžuje. Ale všude není tak vhodná
lokalita.“ 

Návštìva skládky Ekologie je
ještì pøede mnou. Rozhovory
o skládce nekonèí.                     

Cv

Ruch  4/20074

VÝMÌNA ØIDIÈSKÝCH
PRÙKAZÙ

Upozoròujeme ètenáøe Ruchu, že  v nejbližší dobì pozbývají platnost
nìkteré typy øidièských prùkazù. V první etapì do konce letošního
roku musí vymìnit øidièské prùkazy majitelé prùkazù vydaných od
1.7.1964 do 31.12.1993. 

Ve správním obvodu Mìstského úøadu Èernošice jezdilo s tímto prù-
kazem k 1.1.2007 více než 14 tisíc øidièù. Za pøedpokladu, že by výmì-
na probíhala rovnomìrnì, musel by si každý mìsíc letošního roku na
Mìstském úøadì Èernošice vymìnit svùj prùkaz 1201 øidiè. Údaje za
poslední mìsíce ukazují, že skuteèný poèet vymìnìných prùkazù se
pohybuje na 1/5 optimálního mìsíèního prùmìru. Za mìsíc prosinec
2006 bylo vymìnìno 236 øidièských prùkazù, za letošní leden 216 prù-
kazù a za únor 274.

Vzhledem k dosavadnímu prùbìhu výmìny a nízkému poètu øidièù,
kteøí se k výmìnì prùkazu dostavili, se dají oèekávat ve druhé polovinì
roku a zejména v jeho závìru veliké fronty na úøadech. Chcete-li pøe-
dejít zbyteènému dlouhému èekání a ztrátì èasu, doporuèujeme využít
zákonem stanovené lhùty a neodkládat výmìnu na poslední chvíli.
Výmìna øidièského prùkazu je osvobozena od správních poplatkù
a je zdarma.

Výmìnu provádí odbor dopravy Mìstského úøadu Èernošice,
Podskalská 19,  Praha 2.

Pro výmìnu prùkazu je nutné pøedložit platný doklad totožnosti,
to znamená  obèanský prùkaz nebo cestovní pas, dále starý øidièský
prùkaz a jednu fotografii o rozmìrech 3,5x4,5 cm.

Lhùta pro pøevzetí nového øidièského prùkazu je zpravidla do 15-20
dnù, závisí na poètu podaných žádostí.

red

Rada mìsta Øevnice

v souladu s § 166 zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základ-
ním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání a podle

vyhlášky MŠMT è. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního øízení
a konkurzních komisích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, 

vyhlašuje konkurz na obsazení funkce øeditele
pøíspìvkové organizace Základní umìlecká škola Øevnice. 

Pøedpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2007. 

Požadavky: 
ukonèené vzdìlání a praxe podle zákona è. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o zmìnì nìkterých zákonù, dále morální bezúhon-
nost, dobrý zdravotní stav, 3 roky pedagogické praxe, odborná kvalifika-
ce pro uèitele umìlecké školy.

K pøihlášce pøiložte: 
úøednì ovìøené kopie o dosaženém vzdìlání, doklad o prùbìhu zamìst-
nání potvrzený posledním zamìstnavatelem, strukturovaný životopis,
lékaøské potvrzení o zdravotní zpùsobilosti vykonávat funkci (ne starší
3 mìsícù), koncepci rozvoje ZUŠ, výpis z rejstøíku trestù (ne starší
3 mìsícù), èestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona è. 451/1991 Sb., kte-
rým se stanoví nìkteré další pøedpoklady pro výkon nìkterých funkcí
ve státních orgánech a organizacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Do konkurzního øízení budou zaøazeny pouze vlastnoruènì podepsané
pøihlášky uchazeèù se všemi úplnými požadovanými pøílohami, došlé
poštou na adresu 
Mìstský úøad Øevnice, námìstí Krále Jiøího z Podìbrad 74,
252 30 Øevnice nebo doruèené osobnì nejpozdìji do uzávìrky
v pátek 11. kvìtna 2007 ve 14.00 hodin.

Obálku oznaète slovy: „Konkurz na øeditele ZUŠ - neotvírat“

V Øevnicích dne 8. bøezna 2007 

Miroslav Cvanciger v.r.
starosta

Technické služby mìsta provádìjí v souèasné dobì každodenní úklid okolí skládky.  Pøí-
èinou množství polétávajícího odpadu v minulých mìsících bylo mimoøádné vìtrné poèa-
sí letošní zimy. Foto: Václav Zdráhal



Z KULTURY

Slavoš Beroun
Tento smíšený pìvecký sbor,

který vystoupí v kostele svatého
Moøice 6. kvìtna, má velmi dlou-
hou historii. Byl založen v roce
1861. Velmi mnoho pro nìj vyko-
nal JUC. Vilém Šmolcnop,
pozdìjší advokát a starosta Berou-
na. „Pøihlásilo se 22 mužù z míst-
ních rolníkù,úøedníkù a uèitelù.
Èlenové scházeli se tøikráte týdnì
v místnosti zvláštì najaté
- v lékárnì, a to dvakráte k cvièe-
ní ve zpìvu a jednou ke cvièení
sborù.“ Sbor úèinkoval napø. na
besedì Na Plzence ve prospìch
Národního divadla dne 24. srpna
1862, kam pøijel i Bedøich Smeta-
na. Èistý výnos obnášel tehdy 80
zlatých. V dalších obdobích se
støídali nejen sbormistøi, ale i

období rozmachu a útlumu. Kon-
cert v roce 1947, konaný jako pøi-
pomenutí 85. výroèí vzniku, byl
na dlouhou dobu poslední.

Èinnost byla obnovena v roce
1973. Velkou událostí v nové his-
torii sboru byl napø. koncert
s Èeskou filharmonií ve Smetano-
vì síni Obecního domu v roce
1991. Pod taktovkou Lubomíra
Mátla spoluúèinkoval sbor ve
skladbì Petra Ebena Missa cum
populo. Od roku 2001 sbor pùsobí
pod vedením britského sbormistra
arménského pùvodu Haiga Utidji-
ana. Ten stávající repertoár oboha-
til o nároènìjší skladby a cizoja-
zyèný repertoár. Sbor prosazuje
uvádìní èeské tvorby, spolupracu-
je se tøemi orchestry, ve kterých
dirigent také pùsobí (Komorní
orchestr VŠE, Komorní orchestr
UK a Komorní orchestr ÈSAV). 

VS

Za Františkem Kotvou
Ve vìku nedožitých pìtapade-

sáti let zemøel 18. bøezna 2007
po dlouhé tìžké nemoci kytaris-
ta František Kotva, který se
úèastnil všech dosavadních roè-
níkù festivalu CESTY. 

František Kotva se narodil 15..
kvìtna 1952 v Praze. Vyuèil se
malíøem pokojù, poté se však živil
napøíklad jako pomocník pøi geo-
detických mìøeních nebo jako
kotelník. S hudbou Kotva zaèínal
na taneèních zábavách v kapelách
Variace a Markýz John; poté hrál
napøíklad v  doprovodné kapele
zpìvaèky Evy Hurychové.
Od zaèátku 90. let Kotva pùsobil
jako produkèní v pražských roc-
kových klubech, nejprve v legen-
dárním Bunkru, po jeho uzavøení
ve Futuru a  jako kytarista ve sku-
pinì Žlutý pes.

red

Ples Náruèe
Ètvrtý roèník benefièního maš-

karního plesu pro Náruè se vyda-
øil. Téma Øevnické lesní divadlo
poskytlo tak široké pole k uplatnì-
ní tvùrèích nápadù, že rozhodová-
ní nezávislé anonymní poroty o
nejlepších maskách bylo psychic-
ky nároèné.

VS

Zlaté srdce 2006
V pražském divadle Na Fidlo-

vaèce byly 25. bøezna 2007 slav-
nostnì vyhlášeny výsledky pro-
jektu „Zlaté srdce 2006“. Tento již
2. roèník celorepublikové soutìže,
jejímž cílem je ocenit osobnosti,
které pomáhají týraným, zneuží-
vaným, opuštìným, handicapova-
ným a jinak ohroženým dìtem, se
setkal s velkým ohlasem. 

Soutìž je zasvìcena dílu nesto-
ra dìtské psychologie Prof. Zdeò-
ka Matìjíèka a vyhlašuje ji Nada-
ce Naše dítì v rámci kampanì
„Stop násilí na dìtech!“ Celkem
bylo nominováno 78 ochráncù
dìtí z celé Èeské republiky, byla

udìlena ètyøi „srdce“ a ocenìno
dalších sedm osobností. 

Mezi ocenìnými byl i MUDr.
Ivan Platz z øevnického stacionáøe
CESTA, který se 30 let vìnuje
dìtem a mladistvým s výchovný-
mi problémy. Pøed deseti lety
založil oddìlení s výchovnì léèeb-
ným režimem pro drogovì závislé
mladé lidi.

thr

ZŠ Øevnice
a adopce na dálku

Jak je uvedeno na internetových
stránkách ZŠ Øevnice, místní
škola adoptovala jedenáctiletého
indického chlapce Raghavendra. 

thr

Zahrádkáøi bilancovali
25. bøezna se konala výroèní

èlenská schùze Obèanského sdru-
žení „Zahrádkáøi Øevnice“ ve
vinárnì hotelu Grand. 31. bøezna
øevniètí zahrádkáøi uspoøádali tra-
dièní instruktáž øezu ovocných
stromù.                                red

Sitenský v barvì
Slyšela jsem v rozhlasu, že

p. Ladislav Sitenský má výstavu
svých fotografií v galerii Mansar-
da, v pražské Purkyòovì ulici è. 4
do 29.4.2007. 

Navštìvovala jsem jeho rùzné
výstavy s vojenskou tematikou,
které mi pøipomínaly mé mládí i
hrdost, že Èechoslováci pøece
bojují, èi bojovali proti Hitlerovi. 

Souèasná výstava ukazuje, že p.
Sitenský vzdor váleèným útrapám
(možná tím víc) miluje krásu, klid
a pøírodu i její nevšední úkazy,
jako jsou obrovité stromy, bizarní
skaliska, èi nádherné západy slun-
ce. Nìkteré fotografie nutí i k
zamyšlení o kráse života a jeho
pomíjivosti. Díky pane Sitenský,
tìšíme se na pokraèování.

Jiøina Munzarová
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KULTURNÍ PØEHLED - DUBEN
9. 4. Velikonoèní koledování Notièek

15. 4. 18,00 Sál Zámeèku Pastýøské vytrubování na Podbrdsku
Prof. Josef Svejkovský hraje na tradièní lidové nástroje 
starodávné melodie, které se mu podaøilo sesbírat na Podbrdsku

18. 4. 18,00 Sál Zámeèku Beseda s místopøedsedou vlády Alexandrem Vondrou 
a senátorem Jiøím Oberfalzerem

František Kotva na loòském roèníku festivalu Cesty.
Foto: Jiøí Turek
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OKOLÍM
PRAHY - ZÁPAD

Že je možné v pražských pro-
dejnách levných knih koupit
ledasco, jsem si již zvykl. Svoji
knihovnièku jsem už nesèetnìkrát
obohatil o tituly, které bych si
jinak z finanèních dùvodù nemohl
dovolit. Tentokrát mì upoutalo
CD-ROM za necelou padesátiko-
runu s poutavým obrázkem øev-
nické vily Zbiroh, s názvem
„Okolím Prahy - západ“ s podtitu-
lem 42 rùzných tras pro kola, 12
pìších okruhù, 41 turistických
map v mìøítku 1:50 000 s naviga-
cí GPS, staèí nahrát a jet. Vydava-
telem titulu z edice Turistické
encyklopedie (Èeská republika)
jsou pøímo Levné knihy, autorem
Václav Horák.

Ještì týž den jsem neváhal a
vložil optický disk do mechaniky
svého poèítaèe a byl zvìdav, co se
zde píše a ukazuje o Øevnicích.
Cykloturistický prùvodce nabízí
ètyøi vyjížïky: Po proudu Kaèáku
z Øevnièova do Srbska, Pøes Okoø
do Kralup a na Øíp, Po bøehu
Vltavy z Troje do Mìlníka a na
Øíp a koneènì Pøes Srbsko ke
Konìpruským jeskyním. Každá
vyjížïka obsahuje více než deset
možných tras cyklistický i pìších
výletù.  Materiály jsou zpracová-
ny v nezvyklé formì interaktivní-
ho Acrobat dokumentu. V rámci
popisu trasy je možné klikat na
fotografie, obrázky, zvuky, odka-
zy na internetové zdroje (stránky
obcí nebo jízdní øády).   

Nejvíce informací o Øevnicích
najdeme ve vyjížïce Pøes Srbsko
ke Konìpruským jeskyním.
Kromì odkazu na internetové
stránky mìsta zde zájemce najde
životopis Martiny Navrátilové a
Ondøeje Hejmy. Dokonce si lze
poslechnout i jednu písnièku Žlu-
tého psa, prohlédnout fotografii

skupiny a kliknout na dva webové
odkazy. Fotografie informaèního
panelu o Lesním divadle pøíliš
nevypovídá o øevnickém kultur-
ním dìní. 

Další zajímavosti z Øevnic jsou
v rámci pìšího výletu z Radotína
do Øevnic - informace o architek-
tu Eduardu Sochorovi je pøevzatá
z øevnického almanachu, stejnì
jako životopis Ignáta Herrmanna.
Texty doprovázejí ilustraèní foto-
grafie Zbirohu, Kokoøína, rozbou-
øené Berounky u lávky a pamìtní
desky, kterou vìnovali památce
Ignáta Herrmanna øevniètí ochot-
níci. Nechybí slíbená orientaèní
mapka Øevnic s vyznaèením tras
a významných objektù, která pro

jednoduchou potøebu plnì dosta-
èuje, stejnì jako informace o mož-
nostech obèerstvení. Mohli
bychom sice mít výhrady k výbì-
ru nìkterých informací, ale je
nutné si uvìdomit, komu je CD
urèeno. Nenároèným pìším i cyk-
loturistùm a rodinám s dìtmi.
Podobným zpùsobem jsou ostatnì
zpracována všechna okolní i
vzdálenìjší mìsta, obce a objekty
(napø. lomy na Moøinì nebo èer-
nošické vily). 

Nezmínil jsem se ještì o GPS
datech, která jsou na CD umístì-
na. Jsou urèena pro program
G7ToWin komunikující pøes poèí-
taè s navigaèními pøístroji.  Autor
myslel i na ty uživatele, kteøí
vlastní GPS pøístroj bez pøipojení
k poèítaèi. Z textu vyjížïky lze
totiž vybrat zapsané souøadnice
jednotlivých bodù a ruènì je pøe-
nést do navigaèního pøístroje.

Pro cyklisty je uvedený CD-
ROM pøíjemnou pomùckou, pro
ostatní zajímavým zdrojem infor-
mací, to vše dohromady v podsta-
tì zadarmo.

Tomáš Hromádka

6

Alena Øíhová v roli paní Hig-
ginsové krotí syna Henryho a  šije
klobouky, Petr Øíha, coby režisér,
krotí všechny.  A protože i on sám
musí na jevištì jako Alfréd Doolit-
tl, má pochopení. Zamilovaný
Freddy Eynsford-Hill  (Jiøí Cicvá-
rek) a jeho potøeštìná sestra sleèna
Klára Eynsfor-Hillová  (Tereza
Èervená) své matce paní Eynsfor-
Hillové (Jiøina Cvancigerová)
pùsobí problémy svou nebývalou
odvázaností a touhou po novém
stylu, který pak bájeènì reprezen-
tuje Líza Doolittlová. Je tak bájeè-
ná, že na senátorském plese, jen
co jí lokaj (Jan Hejma) ohlásí,
zblbne samotného senátora-hosti-
tele (Jiøí Obezfalzer),  jeho chot´
(Andrea Hrubá) a maïarského
hrabìte Fernétiho (Václav Navrá-
til), který v ní vidí pøímo princez-
nu. Záhadný, leè Indií postižený
plukovník Pickering (Saša Skutil)
dùstojnì rámuje obraz pøerodu
kvìtináøky Lízy v dámu vysoké
spoleènosti. A hospodynì paní
Pearceová (Lucie Kukulová) se
dìsí následkù toho podivného
experimentu. 

Ulièní povaleèi a podivní lordo-
vé (Petr Kaplan, Václav Krato-
chvíl, Jan Kuna) oživují scénu a
taneèníci Lídy Chroustové tak osl-
nivì zaplòují prostor, že Josef
Sádovský, když nezkouší svou
roli èumila-flašinetáøe, øeže železo
na podpìry, aby se dalo zvìtšit

jevištì. Úèinnì mu pomáhá ztvár-
nit to, co navrhla Alena Øíhová,
také Karel Král. Tìžkou hlavu má
i nápovìdka Eva Švárová. Není
jednoduché uspokojit ty na jevišti.
Jednou je to moc nahlas a pak zas
potichu. A to se musí ještì seøídit
svìtelný park (Jiøí Vitouš) a taky
doladit originální hudba, kterou
složili a nahráli Bedøich Šmarda a
Stanislav Máchal.

Ono se øekne: „jedna obyèejná
hra!“ Ale dejte to všechno dohro-
mady tak, aby si divák mohl øíct,
"bylo to fajn, no ochotnické, ale
legrace." Však uvidíte. Brzy bude
premiéra. 

V pátek 13. dubna 2007 v sále
øevnického kina od 19,00 hod. 

Kdo nestihne premiéru, zùstane
mu ještì pìt šancí na veselý veèer
v øevnickém kinì.                    Cv

PYGMALION
Zkouší se a zkouší se. V tmavém a studeném kinì není moc pøí-

jemnì, ale atmosféra zkoušek øevnických divadelních ochotníkù sál
prosvìtlí, naplní smíchem, dobrou náladou a odhodláním poprat se
s textem anglické hry G.B.Shawa Pygmalión. Pro Lízu Hedviky
Hájkové a pana Higginse Karla Krále je to spousta textu a hodnì
nároèného hraní. Ale ani ostatní nepøijdou zkrátka. 

Hedvika Hájková, Lucie Kukulová a Petr Øíha pøi ètené zkoušce.
Foto: Cv
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Hostinec „U Rysù“
V návaznosti na sdìlení v minu-

lém èísle Ruchu o hostinci
„U Kuèinù“ chci nyní podat infor-
maci o dalším zajímavém øevnic-
kém objektu, kterým je hostinec
„U Rysù“ na námìstí Krále Jiøího
z Podìbrad. Je pozoruhodné, že
tento hostinec, založený pøed 120
lety, slouží veøejnosti dodnes.

Hostinec „U Rysù“ sídlí na øev-
nickém námìstí v domì èp. 54,
který byl ve své základní podobì
postaven v roce 1854 na místì
staršího domu. V roce 1869 pøista-
vìl tehdejší majitel domu Franti-
šek Køížek na domì patro podle
plánu stavitele Bouèka z Haloun.
V písemné žádosti o stavbu uvádí
doslova „stavba druhé polovice
domu èp. 54 s pøístavbou hoøejší-
ho poschodí“. Ke Køížkovì

žádosti dali písemný souhlas teh-
dejší sousedé Josef Kuèina a Jan
Bílý. Dùm èp. 54 koupil poèátkem
roku 1887 øevnický obèan Franti-
šek Rys (narozený 1848) s man-
želkou Žofií. O povolení zøídit v
domì hostinskou živnost požádali
Rysovi již rok pøedtím, tj. v roce
1886. K žádosti o povolení musel
František Rys pøedložit okresnímu
hejtmanství na Smíchovì své
„Vysvìdèení zachovalosti“, které
mu vydal obecní úøad v Øevni-
cích. Kopii tohoto vysvìdèení ze
dne 28.11.1886 uvádím na obráz-
ku è. 1. Vlastní povolení zøídit
hostinec v èp. 54 vydal okresní
hejtman na Smíchovì18.12.1886.
Povolení obsahuje tato práva:
1) pøechovávati cizince; 2) podá-
vati pokrmy; 3) výèep piva a vína;
4) drobný prodej pálených nápojù
a lihových; 5) míti hry dovolené.

František Rys
zemøel v roce
1898. Po rodi-
èích pøevzal živ-
nost syn Josef, narozený 1887.
Josef zemøel velmi mlád, již v
roce 1920, na následky zranìní z
1. svìtové války. Po nìm vedla
hospodu dlouhá léta jeho žena
Olga, která se dožila požehnaného
vìku 92 let (zemøela v roce 1977).

Dalším provozovatelem hostince
se stal její syn Ladislav, narozený
1906, spolu s manželkou Rùže-
nou, rozenou Rejhovou. Z jejich
manželství pocházejí dvì dcery
Olga a Vlasta. 

Na obrázku è. 2 z roku 1906 je
hostinec „U Rysù“ v tehdejší
podobì. Nájemcem smíšeného
obchodu v domì byl Jan Meller,
který byl nakladetelem této
pohlednice a zároveò spolu s man-
želkou Betty i jejím odesílatelem
do Prahy dne 24.11.1906.

V restauraci „U Rysù“ byla
vždy výborná domácí kuchynì a
èepovalo se zde Liteòské pivo a
Plzeòský prazdroj. Uvnitø restau-
race se scházely øevnické spolky,
napø. baráèníci (obr. 3). Na obráz-
ku è. 4 je vchod do hostince, kde

stojí majitelka domu paní Olga
Rysová a vlevo její syn Ladislav.
Vzadu na zdi a vlevo vpøedu na
plotu jsou plechové cedule propa-
gující obì znaèky piva. Po znárod-
nìní byla v místì Rysova hostince
cukrárna. Je potìšitelné, že tradice
hostince „U Rysù“ v domì èp. 54
se v posledních letech obnovila.

Kö
Zvláštní dík patøí paní Vlastì

Rysové a Olze Brzákové za poskyt-
nutí cenných informací.

2

1

3

4
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Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Knihy nakoupené v bøeznu 

Dospìlí    
Beletrie: Wodehouse - Archibaldovy nepøístojnosti, Coetzee -  Poma-

lý muž, Ludlum - Dìdictví Scarlattiù, Harris - Gentlemani a hráèi, For-
mánek  - Prsatý muž a zlodìj pøíbìhù, Serfaty - Pátý pacient,  Mc Clure
- Kovadlina, Gilder - Dìsivý obraz, Vondruška - Strážce boleslavského
mystéria, Manfredi - Sedmá hrobka

Detektivky: Crombie - Až za hrob    
Nauèná: Werich - Hefty,fóry, moudrosti
Dìti
Dobrodružná: Horovitz - Krkavèí brána, Carman - Desáté mìsto,

Moore - Zrcadlový dùm, Downer - Krotitelka dráèkù,  Friedrich -  4 a
1  kamaráda a krokodýl z internetu, Bachner -  Poník v nebezpeèí, Zaèa-
rovaný poník

Ètení pro dívky: Denková - Smutná holka, Krulik - Povolené švy,
Mlynowská - Žáby a francouzáky, Ulrich - A kdo má rád mì?, Payne -
Mládí v hajzlu 6.

Malé dìti: Tanská - Pét´a bude koukat, Lindgren - Kajsa Nebojsa,
Svìrák - Tatínku, ta se ti povedla, Procházková - Myši patøí do nebe,
Matìjka - Co mì baví u Vltavy, Disney  - Pohádky ze Stokorcového lesa

Nauèná - dìti: Einon  - Kdo si hraje, nezlobí, Bobek - Odhalení
Ètenáøi pozor - 19.4. 2007 (ètvrtek) bude knihovna otevøena

pouze do 17 h.
PV

DR. EDUARD GRÉGR,
ÈLOVÌK MNOHA ZÁJMÙ A PROFESÍ

1. dubna uplyne 100 let od úmrtí významné-
ho èeského politika, spisovatele, tiskaøe a léka-
øe, který se v mnoha smìrech zapsal do èeské
historie druhé poloviny 19. století. Spolu
s mladším bratrem Juliem vytvoøili dvojici,
která se velkou mìrou podílela na boji Èechù
za politickou samostatnost v rámci Rakouska-
Uherska. Eduard Grégr se narodil 4. bøezna
1827. Jeho otec byl lesmistrem v Nových Dvo-
rech u Písku. Po absolvování gymnázia v Písku

studoval Grégr filozofii ve Vídni a posléze medicínu na univerzitì
v Praze. Habilitoval z lékaøské fyziky a stal se asistentem slavného èes-
kého fyziologa J. E. Purkynì. Poèátkem šedesátých let medicínu opus-
til a zaèal se vìnovat politice. Vstoupil do redakce novin Národní Listy,
které založil jeho bratr Julius. 1861 byl zvolen do Èeského snìmu, jehož
èlenem zùstal až do své smrti v roce 1907. Postupnì se stal též èlenem
zemského výboru a øíšské rady. Grégr byl výborným øeèníkem a obrat-
ným publicistou. K podpoøe èeské národní myšlenky sloužilo naklada-
telství, knihtiskárna a knihkupectví v Praze, které vlastnil spoleènì
s bratrem Juliem. Ve druhé pol. 19. století vykonalo mnoho záslužné
práce pro èeskou literaturu. Grégrové vydávali noviny Národní listy,
v jejichž redakèní radì pùsobil i Ignát Herrmann, dále také knihy øec-
kých a øímských klasikù, svìtovou poezii pøeloženou do èeštiny, Neru-
dova a Hálkova díla. Zvláštní kapitolou byly slovníky. Grégrova tiskár-
na vlastnila jako první v Praze typy ruské azbuky. Další významnou
náplní jejich èinnosti bylo vydávání èasopisù. Nìkterá jména známe
dosud: Kvìty, Beseda, pøírodovìdecký èasopis Živa. Na svou medicín-
skou profesi navázal Eduard Grégr založením èasopisu pro lékaøe
s názvem Èasopis lékaøù èeských, do kterého sám pøispíval napø. statì-
mi o Darwinovi. Èasopis vychází od roku 1862 nepøetržitì až dodnes.
Grégr založil s Tyršem a Fügnerem pražský Sokol, jehož byl prvním
jednatelem. Svým politickým zamìøením se ve své dobì øadil k radi-
kálnímu proudu mladoèechù. Dr. Eduard Grégr zemøel 1. dubna 1907
v Praze a je pochován na høbitovì ve Lštìní u Èerèan.                       Kö  

VELIKONOCE
Jak je prožívají v cizinì

Velikonoce znamenají pro vìøící ukøižování Ježíše Krista a jeho
zmrtvýchvstání a pro nevìøící -  svátky jara a oslava plodnosti. Pro
jedny doba oèištìní, smutku, nadìje a také velké radosti, pro druhé
konec dlouhého èekání na jaro. Souèasný èlovìk si to tak nìjak spojí
dohromady.  Od všeho kousek.  Ale jsou zemì, kde se dodržují tradice,
kde církev je tak silná, že Velikonoce mají jen jeden význam. Zmrt-
výchvstání Ježíše Krista. 

Køest´anské Velikonoce, to není jen Nedìle a Pondìlí velikonoèní, ale
40denní pùst a pašijový týden. To pojmenování je pøevzato z názvu
lidových her, pašijí, které hovoøí o posledních dnech lidského života
Ježíše Krista. Dny tohoto týdne  mají své názvy. 

Škaredá støeda - pøipomínka škaredìní se Jidáše na Ježíše, ale støe-
da má i druhý název Sazometná, asi proto, že se vymetaly pece a komí-
ny, protože hospodynì èekalo velké vaøení a peèení. 

Zelený ètvrtek -  den,  kdy Ježíš  Kristus naposledy veèeøel s apoš-
toly. Byl zrazen Jidášem, zajat a souzen.  V kostelech se drží zvyk omý-
vání nohou jako pøipomínka poslední veèeøe, kdy Kristus omyl nohy
apoštolùm.  Jí se zelená strava a knìz se odívá do zeleného roucha. 

Velký pátek - je den nejvìtšího køest´anského smutku.  Ježíš nesl
svùj køíž na horu Golgotu, odtud název køížová cesta, s trnovou koru-
nou na hlavì. Na vrcholu hory ho øímští vojáci vysvlékli do bederní
roušky a pøibili na køíž

V kostelech se zastírají oltáøe èernou rouškou, nezní varhany, ani
zvony, øíká se, že na znamení zármutku odletìly do Øíma.

A jak se ctí
tento den v jižní
Itálii, ve mìstì
Gallipoli? Snad
všichni obyvate-
lé vyjdou do ulic
a jdou  do staré-
ho mìsta, kde na
hlavní tøídì nad
moøem stojí 7
kostelù. Kostely
jsou otevøené,
uvnitø je tma,
oltáøe jsou
zastøené èernou
rouškou a  sochy
p ø e d s t a v u j í c í
Ježíšovu køížo-
vou cestu jsou
vyneseny pøed
kostely. Øadí se
procesí, k pod-
stavcùm soch
nastoupí nosièi,
kteøí se po hodi-
nì støídají. Ženy
a dìti doprová-
zejí sochu Panny
Marie odìnou do èerného roucha, muži následují  sochy pøedstavující
cestu Ježíše Krista na horu Golgotu. Prùvod vede hudba a druhá ho uza-
vírá. Prùvod je tak dlouhý, že hudebníci se nemohou vzájemnì ani
zahlédnout. Hodiny prochází procesí vedené knìzi ulièkami mìsta. Se
setmìním se zapalují svíce a plynové lampy.  Až o pùlnoci  se sochy
vracejí zpìt ,  kostely se zavøou a zùstávají zavøené celou Bílou sobotu,
až do noèní mše, kdy se opìt rozezní zvony, oznamující  zmrtvýchvstá-
ní  Ježíše Krista a zvoucí vìøící ke mši, která ukonèí dobu pùstu. 

Velikonoèní procesí v Gallipoli. Foto: Cv
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Bílá sobota je den ticha, ale i
pøíprav na  Hod boží velikonoèní.
Vaøí se, peèe se, smaží se. V nedì-
li se hoduje v kruhu rodinném, na
stole je nejménì sedm chodù,
dušená i peèená masa, jehnìèí a
králík, také ryby a èerstvé ovoce
zalité cukrovou št´ávou a tzv..
„kolomba“, sladká buchta s oøíš-
ky, mandlemi a kandovaným ovo-
cem ve tvaru holubice, která
nesmí chybìt na žádném veliko-
noèním stole spolu s velikými
èokoládovými vejci, ve kterých se
skrývá pøekvapení pro každého
hodovníka.   

Velikonoèní pondìlí je den
veselí. Bez pomlázky, zato se
spoustou jídla, vína, hudby, tance
a her.  Poøádají se velké zahradní
párty. Každý úèastník pøináší èást
pøipravované hostiny. Griluje se

jehnìèí maso a ryby, stoly se pro-
hýbají pod  spoustou ovoce, slad-
kostí a všichni se ohromnì radují.
Je to snad jediný den, kdy víno
teèe proudem a pøipíjí se i grap-
pou,  èistou pálenkou z kvasu
z vinných slupek. 

A jak se pøipravuje hostina na
východním Slovensku? Základem
je uzené maso, klobásy, špek, salát
z vaøené èervené øepy, doma pøi-
pravený vajeèný sýr, barvená
vejce a páska, buchta z tvarohové-
ho tìsta, lehce sladká, která
výbornì chutná právì k uzenému
masu.  

Pøed nedìlní hostinou se odchá-
zí do kostela na ranní mši, která
ukonèí pùst.  Hospodynì nesou v
ruce krásnì ozdobený košík plný
jídla nachystaného pro velikonoè-
ní stùl.  Koš je zakrytý tou nej-

krásnìjší vyšívanou deèkou. Pøidá
se lahvièka pálenky a taky èerstvá
vejce. Ta se pak v kostele odloží
na neuvìøitelnì vysoké hromady
vajec. Jen pøi pohledu na nì se
zatoèí hlava v oèekávání pádu
a rozbitých vajec. Po skonèení
mše nastane úžasný okamžik.
Dìvèata a hospodynì se s krásnì
zdobenými košíèky staví do øad
pøed kostelem, vyjde faráø s krop-
nièkou a svìcenou vodou požehná
onomu velikonoènímu jídlu. Pak
se jde hodovat. Jí a pije se celý
den a celou noc.  Ale v pondìlí
nevyjdou do ulic rozjaøení hodo-
vníci s pomlázkami, ale se stude-
nou vodou. Polívají, koupou
v potoce, nebo jen ve vanì všech-
ny ženské. A ony na oplátku svým
koledníkùm kropí hlavy levnými
voòavkami. Øíká se jim živé
kvìty. Je to pøíšerný zvyk a nutnì

se udìlá špatnì všem, kteøí pøijdou
odpoledne do styku s koledníky.
Dobøe chápu to, proè po poledni
mohou ženy muže polívat vodou.
Je to prostì nezbytnost. 

A u nás v Øevnicích? Snad
vyjdou koledníci s pomlázkami
a nìjakou  básnièkou. Házenkáøi
s merunami a Notièky s písnièka-
mi. Taky s vírou, že dveøe našich
domovù nezùstanou zavøené, aby
koledníci mohli pøinést radost
a sílu jara v symbolickém pošle-
hání ženského pokolení. Škoda
jen, že mnozí zástupci silného
pohlaví si pomlázku pletou s exe-
kucí.  

Cv

TÙNÌ
Levotoèivou tùní na východ-

ním okraji Øevnic protékala øeka
naposledy možná ve støedovìku.
Pøesto se zachovala až do dneš-
ních dnù. Lidé se ji nauèili využí-
vat a zároveò ji tak chránili pøed
pøirozeným zanášením zeminou.
Nejvýznamnìji se na této èinnosti
podíleli košíkáøi. V okolí tùnì
založili tzv. prutníky, kde pìsto-
vali košíkáøskou vrbu pro své
øemeslné využití. V polovinì
minulého století ale došlo k násil-
nému pøerušení této èinnosti a za
více než 50 let pøíroda zformova-
la území do podoby tùnì s mokøa-
dem a druhotného lužního lesa.
Zmìny pak využilo mnoho druhù
živoèichù, a tak se stala tato loka-
lita významným biotopem mok-
øadních spoleèenstev. 

Ornitologický význam
Na území tùní èi v jeho tìsném

okolí byla zjištìna pøítomnost a
hnízdìní  60 ptaèích druhù. Pravi-
delnì zde hnízdí štíhlý dravec
moták pochop(Circus aerugino-
sus). Je to tažný pták, který  v záøí
odlétá na jih. Mezi další ptáky, se
kterými se zde mùžeme setkat,
patøí ohrožené druhy potápka
malá(Tachybaptus rufficolis),
koroptev polní(Perdix perdix),
sluka lesní(Scolopax rusticola),
vlaštovka obecná(Hirundo rusti-
ca), t´uhýk obecný (Lanius collu-
rio). Za potravou sem zaletují
ohrožené druhy dravcù vèelojed
lesní(Pernis apivorus) a  jestøáb
lesní(Accipite gentilis). Mezi

další zajímavé druhy musíme
zaøadit i strakapouda malého,
„stráèka“ (Dendrocopos minor),
který je v této oblasti vzácným
druhem, a strnada rákosního
(Emberiza schoeniclus), jehož
poèty bohužel stále klesají. Bub-
nováním do uschlých stromù se
pak ozývá zelený „papoušek“ naší
fauny, žluna zelená (Picus viri-
dis).

Fauna a flóra
Flóra je tu zastoupena hlavnì

rostlinami vlhkých luk a mokøa-
dù. Na loukách  se mùžeme setkat
mimo jiné i s tužebníkem jilmo-
vým (Filipendula ulmaria), køi-
vatcem žlutým (Gagea lutea) a na
podzim s prudce jedovatou rostli-
nou ocúnem jesenním (Colchi-
cum autumnale). Jeho neobvyklý
životní cyklus, kdy se kvìty obje-
vují na podzim a na jaøe rostlina
se semeny, vynesl ocúnu ve støe-
dovìku název „Filius ante pat-
rem“ - tj. syn pøed otcem. Jed je
koncentrován zejména v seme-
nech a hlíze, ale uvádí se, že pøi
požití i tøí kvìtù mùže nastat smrt.
Na bažinatých místech roste chrá-
nìný kosatec žlutý (Iris pseudaco-
rus). Z bylinného patra mìkkého
topolovo-vrbového luhu tìsnì
navazujícího na tùò vyjmenujme
aspoò  karbinec evropský (Lyco-
pus europaeus), lilek èerný (Sola-
num nigrum), kostival lékaøský
(Symphytum officinale) .               

Z nepùvodních druhù, které
v souèasné dobì ohrožují rostlin-
stvo mokøadu, se zde rychle šíøí
køídlatka japonská (Ryonoutria
japonica). Její expanzivní chování
a takøka neznièitelnost porostu z

ní dìlá významného nepøítele
pùvodních  druhù. Bolševník vel-
kolepý (Heracleum mantegazzia-
num) je dalším nepùvodním dru-
hem. Naštìstí ho nacházíme jen v
nìkolika exempláøích na okraji
luk.

Fauna odpovídá silnì pozmì-
nìné kulturní krajinì hercynského
pùvodu. Pestrá je skladba bezo-
bratlých, reprezentovaná druhy
vázanými na mokøadní stanovištì.
Z obojživelníkù zde tvoøí
významné populace skokan
hnìdý (Rana temporaria), skokan
skøehotavý (Rana ridibunda) - kri-
ticky ohrožený druh, ropucha
obecná (Bufo bufo) i ropucha
zelená  (Bufo viridis ). Malou , ale
svým významem dùležitou popu-
laci zde drží i kuòka ohnivá
(Bombina bombina). Z plazù se
zde setkáme s užovkou obojko-
vou (Natrix natrix), užovkou pod-
plamatnou (Natrix tessellata), sle-
pýšem køehkým (Anguis fragilis)
a ještìrkou obecnou (Lacerta agi-
lis). Savci jsou zastoupeni bìžný-
mi druhy jako je srnec obecný
(Capreolus capreolus), prase
divoké (Sus scrofa), zajíc polní
(Lepus europaeus), ondatra piž-
mová (Ondatra zibethicus) a hry-
zec vodní (Arvicola terrestris) . Z
lesa sem za pastvou pøichází i
jelen evropský (Cervus elaphus) a
za lovem liška obecná (Vulpes
vulpes).

Ohrožení
Stávající zmìny v okolí tùnì,

zejména  odvedení  povrchových
vod do kanalizace, mìní vodní
bilanci  v tùni bìhem roku. Ke

konci léta dochází k vysychání a
zarùstání pùvodní vodní plochy
rákosem. Možným rizikem mùže
být i nešetrná výstavba v lokalitì
Pod Lesem, která s územím pøímo
sousedí.  Omezení vsaku
dešt´ových vod a hloubení zdrojù
podzemní vody by mohlo zhoršit
již tak malý pøítok vody do tùnì.

Expanze a invaze cizích prvkù
vegetace je nebezpeèím pro luèní
a mokøadní rostlinstvo. 

Ochrana
I když se jedná o velmi hodnot-

né území v údolní nivì øeky
Berounky z hlediska pùvodního
krajinného rázu, ale hlavnì z hle-
diska pøirozeného stanovištì
mokøadních druhù rostlin a živo-
èichù, není dosud plnohodnotnì
chránìno. Pod termínem ochrana
se neskrývá  zakonzervování a
znepøístupnìní této lokality, ale
jedná se o odbornou péèi, vedou-
cí k zachování tùnì, okolních
mokøadù a luk. Jedním z nutných
krokù je tak odbahnìní tùnì a
omezení porostu rákosu, které by
mìlo zvýšit retenèní schopnost
nádrže a zabránit tak postupnému
vysychání. Zachování souèasného
využívání (pastva pro konì ,
senoseèe) je dùležitým regulaè-
ním prvkem zachování luèního
rostlinstva. Pøípadný zánik této
lokality by znamenal ztrátu
významného krajinného prvku v
okolí Øevnic a hlavnì destabiliza-
ci místních populací volnì žijí-
cích organismù.

MVDr. Zdenìk Valeš
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STUDIO OBKLADU A DLAŽEB
Hana Bílová            www.sod-cernosice.cz
Husova 773             e-mail: info@sod-cernosice.cz
Èernošice - Vráž

Tel. 251 512 437, 604 559 289

Nabízíme:
Veškerý sortiment zboží Lasselsberger (Rako, Horní Bøíza, Chlumèany)
Obklady a dlažby Španìlsko
Obklady a dlažby UNITED COLORS OF BENETTON
Mramory a žuly
Silikony, tmely, PU pìny
Spárovací hmoty
Lepidla 
Keramické dekorace - ruèní práce
Obkladové pásky KLINKER
Plovoucí podlahy PARADOR

Otevøeno: Po - Pá   9,00 - 11,30 hod. 13,00 - 17,00 hod.
So          9,00 - 12,00 hod.
(Dle dohody možno i déle.)
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POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PØÍRODNÍHO KAMENE - VÝPRODEJ SKLADOVÝCH

ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA OD 9 000 Kè bez DPH
JEDNOHROB ŽULA OD 19.000 Kè bez DPH
DVOJHROB ŽULA OD 29 000,- Kè bez DPH

DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE HROBÙ,
NÁVRHY, ZAMÌØENÍ S DOPORUÈENÍM A NEZÁVAZNÉ
ROZPOÈTY. PO TEL. DOMLUVÌ I MIMO PRACOVNÍ
DOBU VÈETNÌ SOBOT A NEDÌLÍ.     

PROVOZOVNA:

U Strašnického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10

Tel./fax: 274 778 389
Mobil: 602 321 762, 602 379 162

E-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz 
www.kamenictvi-cervenec.cz 

Po 8,00 - 17,30 Út-Èt 8,00 - 16,30  Pá 8,00 - 15,30 

Podlaháøství KAMARÁD 
WWW.PODLAHY-KAMARAD.CZ

tel. 602 388 586 nebo 604 624 631
Nabízíme:

Prodej a pokládka:
plovoucí podlahy laminátové i døevìné
koberce
PVC
parkety

Broušení parket
Pùjèujeme profi stroje na broušení parket
Pùjèujeme stroj na èištìní kobercù

Najdete nás na Zbraslavi v ulici Elišky Pøemyslovny naproti
Husovu pomníku v našem novì otevøeném obchodì.
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FOTBAL
Knìževes - Øevnice  0:4
Branky: Jùn 3, Chaloupka
Øevnice - Zápy 1:3
Branka: Bezpalec
Hráli jsme bez 4 hráèù základní sestavy,

kteøí byli buï zranìní nebo nemocní. Pøed
koncem utkání jsme hráli v deseti, jeden hráè
byl vylouèen.

Rozpis dalších mistrovských zápasù
7. 4. 10,30 Hvozdnice - Øevnice
14. 4. 16,30 Øevnice - Velvary
21. 4. 10,15 Hoøín - Øevnice
29. 4. 10,30 Tuchlovice - Øevnice
5. 5. 17,00 Øevnice - Hradišt´ko
12. 5. 17,00 Nový Knín - Øevnice
19. 5. 17,00 Øevnice - Vraný
26. 5. 17,00 Jílové - Øevnice
2. 6. 17,00 Øevnice - P. Mìlník
9. 6. 10,15 Sp. Pøíbram - Øevnice
16. 6. 17,00 Øevnice - V. Dobrá

TENIS
Tenisový oddíl LTC Øevnice vyhlašuje

nábor do tenisové školy mládeže pro dìti  od
5 do 12 let.

Pøihlášky:
p. Mottl - michal.mottl@seznam.cz,
p. Kubátová - tel. 603 805 071.
Informaèní schùzka: 16. 4. 2007 v 16,30

hod. v klubovnì oddílu.
Zahájení školy: 23. 4. 2007
Pøedškolní dìti mohou trénovat i v dopoled-

ních hodinách. Výuku vedou trenéøi se zkuše-
nostmi s tréninkem mládeže.

V areálu LTC byly zahájeny jarní brigádnic-
ké práce na úpravì dvorcù.

Kö

CÍSAØ POJEDE Z PRAHY
NA KARLŠTEJN

Unikátní akce se chystá na první dva èervno-
vé dny. Císaø Karel IV. poveze v èele poèetné-
ho prùvodu korunovaèní klenoty z Prahy na
Karlštejn.

Desítky jezdcù na koních. Šermíøi. Muzikan-
ti. Taneèníci. Praporeèníci. Metaèi ohnì. Ti
všichni a mnoho dalších se zkraje èervna
zúèastní monstrózního historického podniku -
královského prùvodu z Prahy na Karlštejn.
Poøadatelé v èele s krajským úøadem Støedo-
èeského kraje se v nìm pokusí co nejvìrnìji
zrekonstruovat skuteènou historickou událost,
pøevoz øíšských korunovaèních klenotù z hlav-
ního mìsta èeského království do místa jejich
uložení.

Prùvod v èele s císaøem vyrazí v pátek
1. èervna v pravé poledne z Pražského hradu.
Pøes Malou Stranu a Karlùv most se pøesune na
Staromìstské námìstí, kde jej pozdraví staros-
ta Prahy 1. Další trasa povede zpìt na levý bøeh
Vltavy, na Smíchov. Zde budou panovníka
vítat obyvatelé této mìstské èásti v èele se
svým rychtáøem. Pøes Chuchli, Radotín a Èer-
nošice dorazí zhruba padesát jezdcù na koních
a další desítky úèastníkù v povozech do Dobøi-
chovic, kde pøenocují.

Den nato, v sobotu 2. èervna se v Dobøicho-
vicích zformuje hlavní prùvod. Celé dopoledne
se do areálu zdejšího zámku budou sjíždìt a
scházet další úèastníci - at´ už v historických
kostýmech nebo v civilu. Ti všichni se pak opìt

v pravé poledne vydají smìrem na Karlštejn.
Nìkolikasethlavý dav projde Lety , Øevnicemi
a Hlásnou Tøebaní - všude jej budou vítat „pod-
daní“. V Øevnicích, kde se k císaøské družinì
pøipojí výprava z Mníšku pod Brdy, bude navíc
pøipraven na poèest vladaøe uvítací program.

V Karlštejnì se mezitím bude od rána na
louce u mostu pøes Berounku konat velký his-
torický rej. Vystoupí šermíøi, taneèníci, muzi-
kanti a další styloví umìlci. Po pøíjezdu císaøe
program vyvrcholí rytíøským turnajem. Po nìm
se èelo prùvodu pøesune na hrad, kde budou
slavnostnì uloženy korunovaèní klenoty. Teèku
za dvoudenní akcí udìlá noèní pøedstavení
výpravného muzikálu Noc na Karlštejnì a
ohòostroj.

Marie Zemanová

1. èervna 2007 se v rámci programu Krá-
lovského prùvodu na dobøichovickém
zámku uskuteèní pøedstavení legendárního
muzikálu Noc na Karlštejnì.
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