
ZPRAVODAJ MÌSTA ØEVNIC

SLOVO STAROSTY

Vážení obèané, vážení ètenáøi
našeho zpravodaje,

èerven patøí k nejkrásnìjším
mìsícùm, vrcholí jaro, máme
nejdelší dny v roce, dìti i dospìlí
se tìší na prázdninové a dovolen-
kové mìsíce.

Na konci kvìtna nám letos již
podruhé pohrozila Berounka.
V nedìli 28. kvìtna odpoledne
jsem dostal zprávu, že je vyhlášen
druhý stupeò povodòové aktivity
s pøedpovìdí, že bìhem noci
na pondìlí dosáhne hladina tøetí-
ho stupnì. Ještì v nedìli odpoled-
ne byla vyrozumìna naše povod-
òová komise a operativnì (díky V.
Zdráhalovi juniorovi) dán odkaz
na našich  webových stránkách,
na kterém lze sledovat aktuální
vývoj stavu vody v Berounce.
Protože stoupala voda  v podjez-
du na objížïce, byl podjezd
v noèních hodinách uzavøen a
v pondìlí brzy ráno byli upozor-
nìni na možné nebezpeèí naši
obèané a chataøi v nejohroženìjší
oblasti za vodou. Díky velmi
dobré informovanosti prostøed-
nictvím okresní povodòové komi-
se a možnosti sledování aktuál-
ních prùtokù a výšky hladiny
na webových stránkách Povodí
Vltavy (http://stavy.pvl.cz) a také
Èeského hydrometeorologického
ústavu (www.chmi.cz) jsme mìli
stálý pøehled o vývoji stavu hladi-
ny øeky. Pro zajímavost uvádím,
že pøi maximální výšce hladiny
29.5. v 6:00 hodin protékalo
øekou 630 m3/s, prùmìrný prùtok
v Berounce se pohybuje nìkde
kolem 50 m3/s  a nejvìtší v srpnu
2002 byl cca 1800 m3/s. Hladina
postupnì klesala a v pátek 2.èerv-
na byl odvolán i druhý stupeò
povodòové aktivity, v té dobì
protékalo øekou cca 240 m3/s.
Nedošlo k žádným závažnìjším
škodám a zbývá si jen pøát, aby
podobných stavù bylo co
nejménì. 

V èervnu probíhají práce na
Masarykovì ulici, pokládá se
telefonní i elektrické vedení do
chodníkù, pokraèuje se v zemních
prcích v horním úseku této stav-
by. Byl položen asfaltový povrch
od Pøíèné až k obchodnímu domu.
V rámci reklamace byl asfaltový
povrch položen také ve Sportovní
ulici, která byla ponièena pøi stav-
bì nového vodojemu a úpravny
vody. Celá stavba v Masarykovì
ulici má být hotova do konce
srpna, tìším se spolu se všemi až
ji budeme moci slavnostnì
otevøít.

Vážení obèané, až budete èíst
toto èíslo, budeme jistì znát
výsledky letošních parlamentních
voleb. Upøímnì si pøeji, aby
výsledek byl takový, aby mohla
být sestavena nová vláda, která
bude mít dostateènì silný mandát,
aby vytrvala po celé volební
období a aby mohla provést
kroky, které naše spoleènost
potøebuje.

Miroslav Cvanciger
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VOLBY DO POSLANECKÉ
SNÌMOVNY 2. - 3.6.2006

Výsledky hlasování za Øevnice

Poèet volièù v seznamu: 2453
Poèet platných hlasù: 1845
Volební úèast: 75,21% 

Kód Název stran celkem hlasù v %
1 Strana zdravého rozumu 12 0.65 
3 Balbínova poetická strana 5 0.27 
5 Právo a Spravedlnost 3 0.16 
6 NEZÁVISLÍ 5 0.27 
7 Èeská pravice 0 0.00 
8 Koruna Èeská  2 0.10 
9 Obèanská demokr. strana 947 51.32 
10 Èeská str.sociálnì demokrat. 398 21.57 
11 SNK Evropští demokraté 45 2.43 
12 Unie svobody-Dem. unie 3 0.16 
14 Pravý Blok 14 0.75 
15 4 VIZE-www.4vize.cz 1 0.05 
18 Strana zelených 141 7.64 
20 Komunistická str.Èech a Mor. 116 6.28 
21 Koalice pro Èeskou republiku 5 0.27 
22 Národní strana 2 0.10 
24 Køes. demokr.unie-Ès.str.lid. 128 6.93 
25 NEZ.DEMOKRATÉ 13 0.70 
26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ 5 0.27 

(Zdroj: ÈSÚ - www.volby.cz)

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva mìsta Øevnice, 

které se koná 12. èervna 2006 v 19.00 hodin v sále Zámeèku.

Program:
 Schválení prodeje pozemku è. parc. 3025 
 Schválení Zprávy o výsledku pøezkoumání hospodaøení mìsta Øevnice v roce 2005 
 Odvolání Jana Kadlece z funkce pøedsedy Kontrolního výboru 
 Volba nového pøedsedy Kontrolního výboru 
 Schválení pøevodu obchodního podílu spoleènosti Samson Èeské Budìjovice s.r.o. 
 Schválení návrhu na jednatele spoleènosti EKOS Øevnice s.r.o. za mìsto 
 Úprava rozpoètu 
 Závìr 



Z RADY
MÌSTA

Územní plán
K návrhu zadání zmìny èíslo 2

Územního plánu sídelního útvaru
Øevnice mohl každý uplatnit své
podnìty v termínu do 5. kvìtna
2006. Všechny došlé pøipomínky
od obèanù (nìkteré velmi kon-
struktivní) a stanoviska orgánù
státní správy byly pøedány Archi-
tektonické kanceláøi KOLPRON
s.r.o. k dalšímu zpracování.

Garáže
v Komenského ulici
Mìsto Øevnice je vlastníkem

garáží pro stání dvou nákladních
automobilù v Komenského ulici.
Rada mìsta schválila zámìr gará-
že pronajmout.

Skládka EKOS
Samson Èeské Budìjovice

s.r.o. nabízí k odkoupení svùj
60% obchodní podíl ve spoleè-
nosti EKOS Øevnice s.r.o. za èást-
ku 240.000,- Kè., pøièemž Sam-
son zajistí, že stávající úvìrová
pohledávka Èeské spoøitelny a.s.
za EKOSEM Øevnice s.r.o. bude
restrukturalizována Oberbank AG
poboèka Èeská republika. Rada
mìsta doporuèila Zastupitelstvu
mìsta schválit odkoupení 60%
obchodního podílu nebo v pøípadì
uplatnìní pøedkupního práva spo-
leèníka Ing. Aleše Korostenského
52,5 % podílu spoleènosti Sam-
son Èeské Budìjovice s.r.o. ve
spoleènosti EKOS Øevnice s.r.o.

Cyklistický závod
Dne 25.6.2006 poøádá cyklis-

tický klub CKKV Praha silnièní
cyklistický závod se startem a
cílem v Øevnicích. Start bude za
restaurací Lidový dùm smìrem na
Mníšek a cíl u høbitova smìrem
od Zadní Tøebánì. Tento závod je
i souèástí závodu UAC a poháru
CKKV. Poøadatel požádal o
finanèní pøíspìvek. Rada mìsta
schválila poskytnutí finanèního
pøíspìvku ve výši 2.000,- Kè na
poøádání cyklistického závodu.

Prodej pozemku
Rada mìsta schválila zámìr

prodat  pozemek è. parc. 3025 o
výmìøe 1257 m2 v katastrálním
území Øevnice.

Odpady
Rada mìsta uložila vedoucímu

TS vypracovat návrh øešení sbìru
trávy a návrh øešení sbìru komu-
nálního odpadu pro rekreaèní
objekty v oblasti Za Vodou.

Mìøení rychlosti
Rada mìsta povìøila JUDr.

Dudáka zjištìním, podmínek za
kterých mùže Mìstská policie
mìøit rychlost vozidel ve mìstì a
zda výtìžek z uložených pokut
jde do rozpoètu mìsta.

Z MÌSTA

Bio odpad
Poèínaje úterým 6.èervna 2006

mohou obèané Øevnic zdarma
odkládat trávu a biologicky
odbouratelný odpad do kontejne-
rù umístìných ve dvoøe v èp. 2 na
námìstí Krále Jiøího z Podìbrad.

Odkládání odpadu lze každé
úterý v dobì od 15.00 do 18.00
hodin a každou nedìli v dobì od
10.00 do 13.00 hodin.        

miz
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Aktuální informace o dìní ve mìstì
si mùžete pøeèíst také na internetu

na adrese
http://www.revnice.cz

V rubrice Fotografie mìsíce doplòujeme úvodník
starosty mìsta Miroslava Cvancigera fotografií roz-
bouøené hladiny na øevnickém jezu. Pøipomínáme, že
aktuální informace o stavu Berounky jsou v pøípadì
vyhlášení povodòového nebezpeèí zveøejòovány  také
formou hlášení místního rozhlasu a objevují se i na
internetových stránkách Øevnic. (thr)

FOTOGRAFIE MÌSÍCE

KRÁTCE
* Dvacet øevnických obèanù si udìlalo èas v podveèer 24. kvìtna a v
Salonu NO 1 v rámci  cyklu Setkání s osobnostmi naslouchalo milým
slovùm hereèky a moderátorky Olgy Èuøíkové a majitele nakladatel-
ství Bonaventura, øevnického obèana Vladimíra Beneše. Mj. se dozvì-
dìli podrobnosti o patrnì nejmenším nakladatelství v republice, které
již více než 16 let vydává bibliofilské tisky øadì významných autorù
èeské literatury. V èervnu bude v øevnické galerii otevøena výstava
fotografií Dolního Poberouní. Pøijïte se podívat!

* 20. kvìtna odstartoval z Vyšehradu  ŠEMÍKÙV MEMORIÁL 2006,
èili 5. roèník spanilé spoleèenské jízdy na velocipédech všeho druhu
na trase Praha Vyšehrad - Øevnice - Neumìtely - Hoøovice. Konal se
pod záštitou senátora pana Jiøího Oberfalzera a starostù Øevnic a
Hoøovic.

* V Jednotì, v trafikách na nádraží, v Komenského ulici  a v prodej-
nì kol p. Štorka je za pìtikorunu od kvìtna k dispozici dvojdílný roz-
sáhlý katalog firem Dolního Poberouní „Šemík“, kde mimo informa-
cí o podnikatelských subjektech najdete kontakty na všechny lékaøe v
Øevnicích.

* Od 11. do 16. kvìtna hostovala v Øevnicích Jarní pout´. Atrakce pro
malé i velké byly pøichystány na Malém námìstí. 

* Dìtská lidová muzika Notièky  srdeènì zve na svùj koncert
NOTIÈKY NETRADIÈNÌ, který se bude konat 18. èervna v 16
hodin v sále Zámeèku.

* Agentura Inpromotion pøekvapivì oznámila zrušení festivalu Prùni-
ky, který se mìl konat 2. a 3. èervna 2006 v Lesním divadle. 

* Z dùvodu malého zájmu se nekonal vlastivìdný výlet do Lán.

* Upozoròujeme pøispìvatele a inzerenty, že uzávìrka Ruchu poèína-
je následujícím èíslem bude vždy poslední pátek pøedcházejícího
mìsíce, tj. è. 7 bude mít uzávìrku 30. èervna 2006. (thr) 
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110 LET OD ZALOŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ V ØEVNICÍCH

V letošním roce se bude slavit 110. výroèí založení sboru dobrovolných hasièù v Øevnicích. Hlavním dnem oslav bude sobota 24.6.2006.
V tento den zveme všechny naše obèany a pøíznivce na námìstí v Øevnicích, kde bude výstava hasièské  a záchranáøské techniky, kulturní
program, ve kterém vystoupí také mažoretky, folklorní soubor, velká dechová hudba se zpìváky a probìhnou ukázky staré a nové techni-
ky. Bude zde k dostání obèerstvení pro malé i velké a upomínkové pøedmìty. Úèast na této výstavì pøislíbili i profesionální hasièi z Prahy,
Kladna, a Èeských drah i  dobrovolní se svojí technikou z celého okolí. Souèasnì se otevøou dveøe výstavy umístìné v prostorách zámeè-
ku, kde budou k nahlédnutí dokumenty z dob založení sboru, historické odìvy, fotografie a rùzné pøedmìty i trofeje z èinnosti sboru.
V odpoledních hodinách bude tradièní prùvod mìstem s uctìním památky obìtem válek a následnì slavnostní valná hromada ke 110. výro-
èí. Po schùzi bude následovat volná zábava všech èlenù a hostù. Nezbývá než si pøát pìkné poèasí a dobrou náladu, abychom všichni v tento
den dùstojnì oslavili naše výroèí. 

Vrat´me se však ještì trochu do
historie našeho sboru. K založení
došlo 6. února roku 1896 v hostin-
ci pana Štefana (nyní U Jelínkù) a
tvoøilo ho 18 èlenù. Z pøíspìvkù a
darù od obèanù a za pøispìní obce
byla zakoupena první ruèní støí-
kaèka a výstroj a výzbroj. První
požár, u kterého se sbor osvìdèil,
byl v Øevnicích na námìstí (dùm
è.p. 1). Poté obec zakoupila ètyø-
kolovou støíkaèku. Až v roce 1932
došlo k zakoupení motorové støí-
kaèky a dopravního automobilu.
Od té doby dochází ke zdokonalo-
vání vybavení sboru stále novìjší
a modernìjší technikou. Sbor fun-
guje nepøetržitì až do dnešních
dnù a zasahuje pøi nejrùznìjších
událostech, nejen u požárù. V èer-
stvé pamìti máme nièivé povodnì
v roce 2002. 

Sbor dobrovolných hasièù v
Øevnicích žil také od svého zalo-
žení též bohatým kulturním živo-
tem a poøádal mnoho akcí pro své
spoluobèany. Sbor dobrovolných
hasièù navázal a udržuje pøátelství
se všemi spolky v Øevnicích,
hlavnì s baráèníky, spolkem Hav-
líèek, rybáøi, oddílem házené atd. 

V roce 1967 bylo navázáno též
pøátelství se sborem dobrovolných
hasièù v Nìmecku z obce Kayna v
okrese Zeitz. Toto pøátelství pøetr-
valo až do dnešních dnù a v pøíš-
tím roce oslavíme též 40. výroèí

této spolupráce. Nìmecké kama-
rády hasièe uvítáme také v èervnu
na našich oslavách. Toto pøátelství
nezùstalo jen u vzájemných
návštìv a výmìny zkušeností, ale
pokraèují také prázdninové krátké
pobyty mladých hasièù v Nìmec-
ku a soukromé návštìvy  a pøátel-
ství  jednotlivých èlenù sboru.
Jejich pøátelství se projevilo také
pøi povodni v roce 2002, kdy
u nich probìhla sbírka  na podpo-
ru postižených èlenù našeho
sboru. V posledním období jsme
navázali též dobré pøátelské vzta-
hy i s hasièi, kteøí k nám pøijeli na
pomoc pøi povodních v roce 2002,
jako napøíklad hasièi z moravské-
ho Vlènova a další. Všechny naše
pøátele a pøíznivce proto srdeènì
zveme k úèasti na našich oslavách
a dìkujeme tím také za jejich pod-
poru, spolupráci a pøátelství
k nám.

Naše oslavy probìhnou pod
záštitou krajského hejtmana a
rady mìsta a za podpory senátora
pana Oberfalzera a fondu Èesko-
nìmecké budoucnosti.

Velitel Miroslav Paur
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PROGRAM OSLAV
1.5. 2006  probìhl tradièní Majáles
23.6.2006 pøíjezd delegace hasièù z Nìmecka
24.6.2006 hlavní den oslav 
9 - 16 hod výstava v Zámeèku
9 - 12 hod výstava, ukázky a kulturní program na námìstí
odpoledne: 
15 hod prùvod mìstem
16,30 hod slavnostní valná hromada v Lidovém domì
veèer: volná zabava

Do konce roku ještì probìhne: Den otevøených dveøí v hasièské
zbrojnici, velké námìtové cvièení hasièských jednotek a záchranáøù.

KULTURNÍ PØEHLED ÈERVEN - ÈERVENEC
14. 6. 10,00 Sál Zámeèku Setkání seniorù Spoleèné zpívání
14. 6. 19,30 Sál Zámeèku Quattro Corde Komorní koncert
17. 6. 16,00 Lesní divadlo Rockový slunovrat II. roèník festivalu
18. 6. 16,00 Sál Zámeèku Notièky netradiènì Koncert vážné hudby
6.-8.7. 20,00 Lesní divadlo Dámský krejèí Nestroyova fraška v podání
9.7. 17,00 Lesní divadlo Dámský krejèí øevnických ochotníkù
14.-15.7. 20,00 Lesní divadlo Dámský krejèí
16.7. 17,00 Lesní divadlo Dámský krejèí
15.-29.7. Sál Zámeèku Z Øevnic na Rochotu Výstava obrazù Vìry Maèkové
23. 7. 20,00 Lesní divadlo Dekameron Pøedstavení Hudebního divadla K. Vary
28. -29. 7. 20,00 Lesní divadlo Utrpení žáka Hubièky Nová hra M. Šmeralové
30. 7. 17,00 Lesní divadlo Utrpení žáka Hubièky
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NOTIÈKY PO  ÈTVRTÉ
V AMERICE

Pøed mìsícem se vrátila Dìtská lidová muzika Notièky z velmi
vydaøeného festivalu, který se konal v Tennesse v USA. Ètrnáct
vybraných dìtí ze souboru, který dnes èítá pøes 40 èlenù, se vydalo za
„velkou louži“ už po ètvrté. Vedoucí Notièek Lenka Koláøová využi-
la zkušeností z pøedešlých zájezdù a zrealizovala program šitý na míru
jednak americkému publiku ale také individuálním schopnostem dìtí.

Úèast na Festivalu Národù byla pro všechny zúèastnìné obrovským
zážitkem. Festival probíhal v zábavném parku Hollywood v Pigeon
Forge a jeho zakladatelkou a spolumajitelkou je slavná zpìvaèka
Dolly Parton, která svojí popularitu ráda nechává vyniknout.

Park vypadá jako mìsteèko, kde nalezneme rùzné pohyblivé atrak-
ce jako horské dráhy, kolotoèe, støelnice, hoøící dùm, vodní atrakce,
obchody, restaurace s produkty z celého svìta, butiky, kostel. Najde-
me tu kováøskou dílnu, výrobnu koèárù, potøeby pro kovboje, fouka-
èe skla i parní lokomotivu, která objíždí celý park. Je tu ale také  10
pódií, kde se bìhem Festivalu národù, který trvá 6 týdnù pøedstaví 20
skupin s tradièní a netradièní kulturou ze všech kontinentù. Parkem
projde dennì až  17000 lidí a vìtšina z nich tráví v Hollywoodu nìko-
lik dní, protože k využití všeho, co park nabízí jeden den rozhodnì
nestaèí.

Evropu tady zastupovali kromì Notièek Belgièané s vystoupením
na chùdách, ruský Academic band hrající americký jazz a Italové,
jejichž vystoupení jsme nevidìli, protože pøijeli až po našem odjezdu.

Notièky vystupovaly v divadle Heartsong, kde probíhalo dennì 6
produkcí. Tøi patøily filmovému komponovanému poøadu o Dolly Par-
ton a tøi Notièkám. Kromì divadla jsme mìli k dispozici profesionál-
ního zvukaøe, osvìtlovaèe i vedoucí scény. Byla s nimi radost spolu-
pracovat, pøestože naše požadavky nebyly malé. Dokonce nám sami
pøipravili do šatny postýlku pro osmimìsíèní dceru Kamilku, která
cestovala s námi. (Ta ale byla radìji mezi dìtmi za podiem.)

V pùlhodinovém vystoupení, které Notièky publiku nabídly se obje-
vilo všechno nejlepší, co soubor umí. Díky výbornému zázemí si
mohla vedoucí Lenka dovolit dìti tøikrát pøevléci. Na scénì se objevil
kùò, kominík, hrábì, døeváky,vozembouch, fanfrnoch, dudy i heligon-
ka. Prùvodce poøadu, primáška Barbora nauèila diváky pár èeských
slovíèek jako: „Ahoj, jak se máš“ a „Øevnice“. Amerièané si zatanco-
vali polku, uèili se tleskat do rytmu pod vedením Adélky. Na podiu se
støídaly malé dìti i dospìlí kamarádi - èernoši ze Zambie. Vrcholem
každého pøedstavení  byla slavná country píseò Orange blossom v
provedení sester Koláøových. Obecenstvo se bavilo od zaèátku do
konce, což dokazuje také to, že z 45 vystoupení bylo  40 zcela vypro-
daných.

Dìti také rádi využívaly všechny atrakce, které se jim podaøilo stih-
nout, komunikovaly se èleny ostatních souborù i s Amerièany, kteøí
jsou velmi družní a spontánní. Na každém kroku nám nìkdo pøipomí-
nal, jak se naše vystoupení líbí, a to nejen na podiu.

Tøi týdny strávené v Hollywoodu byly pro všechny tvrdou prací, ale
také obrovským a intenzivním zážitkem. Smysl festivalu - pøedvést
kultury nìkterých èástí svìta se tedy Notièkám povedl znamenitì a o
pozvání na další festivaly a produkce není nouze. Ale i pøes podporu,
kterou dostáváme a za kterou dìkujeme, zùstává vìtší èást finanèních
nákladù na rodièích. Vìøím, že se doèkáme doby, kdy kvalitní kultur-
ní produkty budou vnímány jako nezbytná potøeba populace a jako
možnost zviditelnìní národa, èi regionu a podpora takových projektù
bude více zøetelná.

Jindøich Koláø
Notièky 

Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Milí ètenáøi,
blíží se kvapem prázdniny, ráda bych Vám tedy

oznámila, že od 3.7. do 14.7. bude knihovna zavøena.
V poslední dobì pøibylo v knihovnì hodnì

malých ètenáøù, a proto jsem se rozhodla, že pro nì
uspoøádám výlet. 25.6. (nedìle) pùjdeme, samozøej-
mì pouze ten, kdo bude chtít, do lesa.  Vydáme se po
stopách srnky Lízinky, je to cca 3 km dlouhá trasa,
takže je urèena pro dìti  zhruba od  4 let  a zdatné chodce. Paní Krej-
èová nám ukáže  zajímavá místa v našem okolí. Mohou se pøidat i
maminky a tatínkové. Vezmeme si s sebou i nìjakou knížku o pøírodì
a když budeme unavení, chvilku si sedneme, odpoèineme a nìco si
pøeèteme. A poslechneme si pøíbìh o srneèce, po jejichž stopách se
vydáme.

Bližší informace se dozvíte v knihovnì.
Petra Veselá

Nové knihy u nás v mìsíci kvìtnu
Dospìlí
Detektivky:  Patterson - Dùm na pláži, Stout - Vražedná kniha,

Laird Hlasy mrtvých 
Ètení pro ženy: Small - Má èarodìjka, Coulter - Utajená závìt´, 
Beletrie : Nosková - Bereme, co je , Dousková - Onìgin byl Rusák,

Cornwell - Poslední království, Smith -Volání na ïábla, Bruckner
- Láska k bližnímu, Kožík - Karel IV., Schatzing - Vzpoura oceánù,
Khoury - Poslední templáø, Hofmann - Shledání v Barsaloi, Herman
- Železná brána, 

Nauèné: Smith - Encyklopedie lidského tìla, Mrva - Slovensko - dìji-
ny v kostce, Koláø - Èesko - nìmecký kapesní slovník, Di Nardo  -
Nerovní spojenci

Dìti
Fantazie: Friedrich - Bella a strašidlo, Woodall - Ptaèí srdce, Lewis

- Poslední bitva, Shan - Upírùv pomocník 2., Meyer - Èerný èáp,
Tajemství chrámu

Dobrodružství: Kopietz  - Ukradený obraz, Wolf - Vražedná tøídní
schùzka

Ètení pro dívky: Lanczová - Sólo pro Kristýnu, McCombie - Stella a
šílenì pubertální kámoši,  Dóóóst dobrá partièka, Bryant - Dívky v
sedlech 19., Wilson - Divný dárek

Malé dìti: Špaèková - Zuzanka na koleèkových bruslích, Civardi -
Co mì èeká než vyrostu,  Pøíhody neposlušného pejska, Rexík pomáhá
zvíøátkùm, Kottke  Výtvarné høíèky pro malé dìti, Lhotová - Preclíko-
vá chaloupka.
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ŠACHY

Pøebor mìsta Øevnic
už  poètvrté

V sobotu 15.4. se v øevnické
školní jídelnì konal už ètvrtý roè-
ník Pøeboru mìsta Øevnic v šachu
mládeže. Obavy z ponìkud ris-
kantního velikonoèního termínu
se sice èásteènì potvrdily tím, že
na turnaj pøijelo jen 41 dìtí, což je
pøibližnì o 20 ménì než obvykle,
zato ale bylo startovní pole velmi
kvalitní pøedevším díky silné sku-
pinì pražských šachistù. Startova-
lo také jen pìt dìtí ze Øevnic, což
je podstatnì ménì, než kolik jich
obvykle jezdí na pøespolní turnaje,
bylo to ale ovlivnìno také tím, že
tøi øevnické dìti v tu dobu hrály
mezinárodní turnaj ve Frýdku-
Místku.

Turnaj se hrál jako sedmý turnaj
základního kola krajského pøebo-
ru kladenského regionu. Byl roz-
dìlen na samostatné turnaje mlad-
ších žákù (nar. 1995 a ml.) a star-
ších žákù (1991 - 1994) a vyhod-
nocován ve ètyøech vìkových
kategoriích krajského pøeboru.
Nìkolik zdatnìjších mladších dìtí
se jako obvykle pøihlásilo do tur-
naje starších, chybìl mezi nimi ale
vedoucí hráè prùbìžného poøadí
kategorie H14 øevnický Ondøej
Franc (nar. 1995), který byl právì
na turnaji ve Frýdku-Místku.

Favoritem turnaje starších žákù
byl Jakub Vandas (nar.1991, ŠK
Smíchov), který nakonec zvítìzil
jen velmi tìsnì pøesto, že povolil
soupeøùm jen dvì remízy, protože
stejnì zdatnì si poèínal i zdický
odchovanec Vít Rosenbaum
(1991) hájící momentálnì barvy
Lysé nad Labem, který skonèil na
druhém místì a o prvenství rozho-
dl až tìsný rozdíl v pomocném

bodování. Jakub Vandas se tak stal
i vítìzem kategorie H16. Tøetí
místo obsadil rakovnický Radek
Wasserbauer (1993), který také
vyhrál kategorii H14. Celkovì
šesté místo v turnaji staèilo nej-
lepšímu øevnickému zástupci
Jindøichovi Paukertovi (1994) na
druhé místo v kategorii H14, Jind-
øich ale byl jedním z tìch, kdo
dokázali remízovat s vítìzem.
Nejlepší dívkou mezi staršími se
stala Jana Komašková (1995).

Turnaji mladších žákù kraloval
také pražský host Martin Žolner-
èík (1996) ze Sokola Vyšehrad,
který vyhrál všech sedm partií a
tím pádem i kategorii H12. Druhé
místo získal také host z jiného
regionu, Petr Fencl (1996) z Jincù.
Až tøetí místo patøilo zástupci
našeho regionu, byla to Michaela
Hatašová (1997) z Úholièek, která
tím pádem vyhrála nejen kategorii
H10, ale stala se i nejlepší mladší
dívkou. Nejlepším øevnickým
zástupcem byl Daniel Št´astný na
osmém místì. Rekordní punc
mìla premiérová úèast nejmladší
hráèky turnaje, Lea Rosenbaumo-
vá ze Zdic se totiž narodila v roce
2002.

Kromì pohárù pro celkové
vítìze i vítìze kategorií a medai-
lí za další místa, kterými do tur-
naje pøispìla firma Abasto s.r.o.,
si dìti odnesly vìcné ceny z
bohatého cenového fondu, do
kterého stejnì jako každoroènì
pøispìli øevniètí živnostníci.
Tentokrát to byly Metronomy,
potraviny Nosek, jízdní kola
Štorek, elektro Zips, Quelle,
domácí potøeby Jelínek,  droge-
rie Klápa, lékárna U støíbrné
hvìzdy, Chovatelské potøeby,
cukrárna An-na a cukrárna
Corso. Všem jim za to patøí
velký dík. Ceny už poètvrté pøe-
dal starosta mìsta Øevnic pan
Miroslav Cvanciger.

Turnaj šachových
nadìjí

Už pošesté se øevnické dìti
zúèastnily mezinárodního Turnaje
šachových nadìjí ve Frýdku-Míst-
ku. Tentokrát na turnaj cestovala
trojice Jan Švach (nar. 1992), Pat-
rik Krejèí (1993) a Ondøej Franc
(1995). Do elitní øevnické sestavy
chybìl Jindøich Paukert (1994),
který pìtidenní turnaj vynechal
kvùli velkému množství jiných
šachových akcí. Jan a Patrik hráli
kategorii do ètrnácti let, Ondra
pak kategorii do dvanácti let. Tur-
naje šachových nadìjí se každo-
roènì úèastní nìkolik stovek dìtí z
více než deseti státù, mimo jiné i
kompletní reprezentaèní celky
nìkolika zemí. Tomu také odpoví-
dá špièková úroveò turnaje, pøi
které jsme vždy velmi rádi za
každý uhraný bodík. Ani letos se
tak nikdo ze øevnických reprezen-
tantù pøíliš neprosadil, Jan Švach
skonèil v turnaji ètrnáctiletých se
ètyømi body z devíti na 34. místì,
Patrik Krejèí se tøemi body na 42.
místì (v turnaji startovalo 46 dìtí).
O poznání lépe si vedl Ondøej
Franc v kategorii do dvanácti let,
když s pìti body obsadil solidní
18. místo ze 44 úèastníkù. 

Nejlepší dosavadní øevnický
výkon, osmé místo Ondøeje Fran-
ce z kategorie H10 v roce 1995,
tak zùstal nepøekonán.

Skonèily soutìže
družstev

Na jaøe se dohrávaly šachové
soutìže družstev dospìlých i dìtí.
Družstvo dospìlých ŠK Øevnice
ve skupinì A regionální soutìže
nakonec neudrželo vedení a po
prohøe 1,5:3,5 s Kovohutìmi Pøíb-
ram v posledním kole skonèilo
mezi dvanácti zúèastnìnými druž-
stvy tøetí. Vítìzem se stalo druž-
stvo Lokomotiva Zdice A, druhé
místo obsadily Kovohutì Pøíbram.
Dobrou zprávou pak je, že se v
øevnické sestavì mezi dospìlými
výraznì prosadily i dìti.

O postup z krajského pøeboru
do 1. ligy mladšího dorostu už
tøetí rok marnì bojuje družstvo
starších žákù, tentokrát jsme skon-
èili druzí už ve skupinì, do kraj-
ského finále postoupily z naší sku-
piny také Zdice a finále pak
vyhrály a postupují Øíèany B.
Øevnické družstvo nastoupilo v
sestavì Jan Švach (nar. 1992),
Ondøej Franc (1994), Jindøich

Paukert (1994), Patrik Krejèí
(1993) a Martin Derco (1996).
Útìchou nám mùže být skuteè-
nost, že naše družstvo je natolik
mladé, že do pøíštího roèníku
nemusí dojít k žádné výrazné
zmìnì, a tak budeme urèitì nej-
vìtšími favority krajského pøebo-
ru.

Tìmi jsme ostatnì byli i letos v
krajském pøeboru družstev mlad-
ších žákù, ale tato soutìž je pro
nás nìjak zakletá, naše šestièlenné
družstvo skonèilo pøes vynikající
výkony Jindøicha Paukert a Ond-
øeje France na prvních dvou
šachovnicích (oba uhráli šest bodù
ze sedmi možných) až na ètvrtém
místì. 

Poprvé na Mistrovství
Èeské republiky

Nejvìtšího úspìchu v historii
øevnického šachu letos dosáhl
dvanáctiletý Jindøich Paukert,
když se díky pátému místu na
podzimním Mistrovství Èech pro-
bojoval až do finále Mistrovství
Èeské republiky, které se hrálo v
bøeznu ve Zlatých Horách v Jese-
níkách. Týdenního turnaje se
zúèastnilo 22 nejlepších chlapcù v
každé vìkové kategorii. Jindøich
hrál kategorii do dvanácti let, ve
které byl až 21. nasazený. V
nesmírnì silnì obsazeném turnaji
nakonec také skonèil se dvìma
body z devíti na 21. místì, i když
na šachovnici to tak katastrofálnì
nevypadalo a Jindøich mìl trochu i
smùlu. V každém pøípadì pro nás
byla úspìchem už jen úèast a
mùžeme jen doufat, že se nám
výlet mezi absolutní špièku ještì
nìkdy podaøí zopakovat, letos by
se o to mìl v kategorii do dvanác-
ti let pokusit Ondøej Franc.

Další krajské medaile
Duben je v šachovém kalendáøi

asi nejnabitìjším mìsícem. Hned
o prvním víkendu se v Neratovi-
cích hrál krajský pøebor mládeže v
rapid šachu opìt za hojné øevnické
úèasti (rapid šach se hraje obvykle
tempem 30 min. na partii pro kaž-
dého, tedy nejvýš hodinové par-
tie). V témìø stoèlenném startov-
ním poli se mezi krajskou špièkou
opìt prosadili hlavnì chlapci v
kategorii do dvanácti let: Jindøich
Paukert skonèil druhý a Ondøej
Franc šestý. Ondra si tím vybojo-
val postup na podzimní Mistrov-
ství ÈR, Jindøich už mìl postup
zajištìn døíve na základì dvanác-
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tého místa z loòského roèníku MÈR. Stateènì bojovali také Patrik Krej-
èí a Jan Švach v kategorii do ètrnácti let, jejich desáté a dvanácté místo
ale na postup nestaèilo. Ze øevnických dívek si nejlépe vadla Anika
Krejèová, která obsadila v kategorii dívek do deseti let páté místo.

V dubnu skonèilo také základní kolo krajského pøeboru jednotlivcù
našeho regionu. Šlo o seriál osmi turnajù, který se hrál od podzimu a
jehož souèástí byl i Pøebor mìsta Øevnic, o nìmž píšeme na jiném místì.
Letošní medailová sklizeò byla trochu skromnìjší než v minulých
letech, pøesto jsme se ale opìt doèkali zlata, které vybojoval Ondøej
Franc  (nar. 1995) v kategorii do ètrnácti let navzdory tomu, že vìkovì
patøí Ondra o kategorii níže. Bronz vybojoval Jan Švach v kategorii do
šestnácti let a Anika Krejèová v kategorii mladších dívek. Získali jsme
i dvì ètvrtá místa, jedno patøí Danielovi Št´astnému v kategorii do dva-
nácti let a jedno Jindøichu Paukertovi v kategorii do ètrnácti let, Jindøich
ovšem letošní roèník ponìkud vypustil a soustøedil se na vyšší soutìže.
Celkem se základního kola zúèastnilo 142 dìtí, ze øevnického klubu jich
bylo 17.

Jan Paukert

TENIS

Støedoèeská divize dospìlých: 0/4
V posledním kole jsme s výjimkou R. Latioka a L. Vodièkové nepo-

dali pøíliš podaøený výkon - výsledkem byl debakl 1 : 8 v Mladé Bole-
slavi. Vzhledem k vývoji tabulky se již nadìje na udržení týmu v divizi
pohybuje jen v teoretické rovinì. Mrzí to tím spíše, že jsme v pøedchá-
zejících zápasech dokázali, že i na této úrovni jsme nebezpeèným pro-
tivníkem, který není v soutìži pouze do poètu.... 

1. tøída dorostu: 2/2
Pøesvìdèivá výhra nad Kablem

Kladno pøišla vhod po porážce v
Sedlèanech, kam jsme odjíždìli osla-
beni. V posledních 3 kolech nás
èekají 2 soupeøi z dolní poloviny
tabulky. Podaøí-li se nad nimi zvítì-
zit, umístíme se na 3. nebo 4. místì,
v opaèném pøípadì nás èeká nepøí-
jemný boj o záchranu v této soutìži.

1. tøída staršího žactva: 3/1
Ve vyrovnané skupinì si náš tým vede velmi dobøe, pøestože se mu

nevyhnula oslabení zavinìná zranìními. Nebýt prohry z prvního utkání,
mohli  bychom dokonce pomýšlet na první místo, i tak je dosavadní
vývoj potìšitelný, zvláštì výhry nad velmi silnou Dobøíší a Berounem
budou patøit ke svìtlým chvílím letošních bojù.

Støedoèeská liga mladšího žactva: 4/0
V prvních 4 kolech jsme pøesvìdèivì rozdrtili všechny své soupeøe.

Teprve souboj s LTC Houštka (4.6.) v Øevnicích ukáže, kdo z obou sou-
peøù mùže pomýšlet na umístìní do 2. místa, které zaruèuje postup na
mistrovství ÈR družstev…

1. tøída mladšího žactva: 4/0
Naše "béèko" mladšího žactva dokázalo husarský kousek. Je jediným

B týmem v soutìži a pøedpokládali jsme, že bude bojovat o udržení. Po
jednoznaèných výhrách nad Rakovníkem a SK Kladnem pøišly bitvy s
Berounem a Dobøíší. Úspìch v nich nás pasoval do role èerného konì -
nyní již mùžeme reálnì uvažovat o vítìzství v soutìži a postupu do støe-
doèeské ligy! Michal Mottl

Memoriál Pepy Semanského
Na dvorcích LTC Øevnice byl v sobotu 27. kvìtna uspoøádán 11. roè-

ník „Memoriálu Pepy Semanského,“ veteránského turnaje mužù ve ètyø-
høe pro hráèe starší 45 let. 

Turnaje se zúèastnilo 48 hráèù, kteøí vytvoøili 24 dvojic. V kategorii
do celkového vìku dvojice 115 let zvítìzili Vladimír Kubenka a Rudolf
Müller. V kategorii nad 115 let pro dvojici zvítìzili Oto Šupáèek starší
a Jaroslav Fantyš.  Turnaj mìl tradiènì dobrou úroveò. 

Kö  

FLORBAL V SOKOLE 
V kvìtnovém Ruchu jsme informovali o žákovském turnaji, který se

zøejmì stane pevnou souèástí sportovních aktivit, ve spolupráci se ško-
lou. Další zájemci se mohou pøihlásit, nejen chlapci, ale i dívky. Spor-
tovní pøípravy se ujmou vyškolení trenéøi.

Kromì žákù je velmi úspìšné družstvo
mužù, které hraje pod názvem FbC Rapstors
divizi III  v rámci soutìže regionu Praha. Po
22. kole skonèilo družstvo na 2. místì se
ztrátou 4 bodù za vítìzným celkem FBK
VŠSK PedF UK. Vedoucími jsou Petr Koci-
an a Jiøí Ouøedníèek, který je i trenerem.
Mezi jednotlivce se podle kanadského bodo-
vání zaøadila øada našich hráèù, na l. místì Peprný Marcel, 2. Sochor
Daniel, 4. Mayer  Lukáš, 25. Brož Pavel, 28. Krejèí Pavel.

To je jistì dobré vysvìdèení a pøíslib k ještì lepšímu  umístìní v pøíš-
tí sezonì. Soutìž je složitá a nároèná, hraje se 22 kol. Podzimní zaèátek
je v záøí. Hraje se v Dobøichovicích v hale Bios.

Vyzýváme další zájemce o tento atraktivní sport. Hlaste se u Petra
Ouøedníèka na tel. 777 957 940.  

MID

JAK SE MAJÍ TULÁCI?
Vedoucí Tulákù Jan Lojda Ruch informoval:  „Na jaøe se k bìžné èin-

nosti Tulákù pøidávají ještì závody (jezdíme pod SVOÈR závodní pra-
mice) a letos jsme poøádali závody na Berounce. Od Vánoc hrajeme
celoroèní hru, dìtem rozdáváme indicie, jejich další využití plánujeme
na táboøe, kde hra vyvrcholí.“

Na tábor pojedou od 22.7. do
5.8. k Rosovicùm. Soutìží pod
názvem Neptun klub Øevnice
v jízdì na pramicích a ve dnech
10. - 11.6. se úèastní Mistrovství
Èeské republiky v Plzni. (thr)
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ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 30
Lesní divadlo - II. èást

V minulém sdìlení o Lesním divadle v Øevnicích jsem se zavázal ke
zmínce o pohostinských vystoupeních známých a slavných èeských hercù
na scénì tohoto divadla v dávno uplynulých letech. K tomuto rozhodnutí
mì vedla návštìva divadelního archívu v Øevnicích, kde jsem objevil øadu
starých plakátù, na nichž jsou uvedena jména tìchto hercù.

Již minule byly citovány Anka Èekanová - Kukulová, Jarka Horáková
a Hana Cavallarová - Weissová. Ludmila Èervinková, dcera stavebního
rady Ing. Èervinky, který navrhnul scénu øevnického Lesního divadla v
roce 1918, rovnìž vyšla z øevnické divadelní scény a pozdìji se stala špiè-
kovou pìvkyní Národního divadla v Praze. Dále u nás hráli tito herci (v
závorce jsou uvedena léta vystupování): Antonie Nedošínská (1931, 1936,
1937), Jiøí Steimar (1931, 1932, 1937, 1940, 1943), Otomar Korbeláø
(1934), Jaroslav Vojta (1937), Ladislav Pešek (1937, 1950), Rùžena Nas-
ková (1938), Jiøina Steimarová (1938, 1941), Ladislav Ryšlink (1940,
1941, 1943), Rudolf Hrušínský (1942).

Pro ilustraci uvádím fotografii Ladislava Peška, který vystoupil v roce
1937 jako Tylùv Pražský flamendr (obr. è. 1) a dále èást plakátu z roku
1950 (obr. è. 2), kdy tento herec hrál titulní roli v Moliérovì høe Šibalství
Skapinova. Další plakát je z roku 1937, kdy se ve høe Popelka Patsy (autor
B. Conners) setkali Antonie Nedošínská a Jiøí Steimar (obr. è. 3). Domní-
vám se, že naše krásné Lesní divadlo si toto ohlédnutí do minulosti zaslouží.

Kö

JAK SKONÈÍ HÁZENKÁØI?
Druholigové družstvo øevnických národních házenkáøù sehraje o volebním víkendu 3. a 4. èervna svá dvì poslední utkání II. ligy soutìžního roè-

níku 2005/06, ve kterých se støetne nejprve s Plzní-Újezdem a pøed nedìlním obìdem s Pøešticemi. Diváci tak uvidí bìhem dvou dní konfrontaci
tøí nejproduktivnìjších útokù soutìže. Náš celek má ovšem nepatrnì papírovì silnìjší obranu. Mùžeme se tak tìšit na vyrovnaná utkání, jejichž
výsledek si netroufnu odhadovat s ohledem na naše promarnìné šance v utkáních s Litvínovem (19:23) a Mostem (18:20), v nichž jsme se pøipra-
vili o tøíbodový náskok na èele tabulky. Nyní vede tabulku o jeden bod Tymákov, jenž je jistì pøipraven si postup do nejvyšší soutìže pohlídat. Na
domácím písku bude hostit umìlé trávníkáøe ze severu Èech, s kterými jsme my úspìšní nebyli. Nyní jsme v roli èekatelù na dvoubodovou chybu
tymákovských. Nejprve však musíme obì domácí utkání vyhrát, abychom smìli aspoò doufat. Èekání to bude napínavé, nebot´ všechna utkání II.
ligy zaèínají ve stejnou hodinu. 

Dùležitými kroky k udržení nadìje na celkové vítìzství v soutìži byly i vyválèené body v Ejpovicích 20:16 (13:12), v Nezvìsticích 20:14 (10:8)
a hlavnì v Podlázkách respektive na náhradním høišti v Bøeznì. Výsledek 13:10 (7:5) sice není zcela jednoznaèný ale ke smazání rozdílu mezi námi
a soupeøem z opaèného pólu tabulky pøispìl vytrvalý déšt´ a domácí korigovali až v závìru s pomocí rozhodèího, jenž si chtìl udobøit rozlícené
diváky, kteøí museli cestovat 30 km na cizí høištì.   Do posledních bojù znovu nezasáhne zranìný Ondra Smetana, jehož branky nám v tìch smol-
ných utkáních nejvíce chybìly, ale budete s námi Vy, o jejichž podporu se opíráme již nìkolik let. Jste s námi at´ se daøí, nebo je den blbec a nála-
du nám vždy zvedne Vaše: „ØEVNICE DO TOHO!!!“. FZ

Ladislav Pešek jako Pražský flamendr v Lesním divadle v roce 1937



PØEDSTAVUJEME INTERNETOVÉ STRÁNKY ØEVNIC
Nejaktuálnìjší informaèní zdroj

o Øevnicích. Tak bychom mohli
nazvat internetové stránky našeho
mìsta, které najdete na adrese
www.revnice.cz. 

V závìru loòského roku dozna-
ly oficiální internetové stránky
Øevnic øady zmìn a to nejen v
souvislosti s platností nového
Správního øádu, který umožnil
jako jednu z forem komunikace s
úøady zasílání elektronické pošty
prostøednictvím celosvìtové sítì
internet a zøízení elektronické
podatelny.

Pokrok nelze zastavit - a to si
uvìdomili pøedstavitelé našeho
mìsta a spoleènými silami vytvo-
øili mocný internetový nástroj,
který dnes bìžnì slouží všem
obèanùm Øevnic, turistùm, ale i
dalším zájemcùm. 

O aktualizaci webu se starají
samotní pracovníci radnice, èímž
je zajištìna pravdivost a aktuál-
nost informací (øadu informací
vkládá p. tajemník  Ing. Miroslav
Zíma).

A co na internetových stránkách
najdete?

Všechny rubriky jsou pøehlednì uspoøádány do dvou sloupcù. Vnitøní informaèní sloupec slouží k samotnému
zveøejòování informací. Vlastní obsah stránek lze rozdìlit do tøí skupin. 

Hlavními a nejdùležitìjšími informacemi jsou zprávy z mìsta. Ètenáø zde najde základní informace (vymeze-
ní katastru, vývoj poètu obyvatel v posledních nìkolika letech), pøehled pøedstavitelù veøejné správy (úøedníkù
radnice, èlenù zastupitelstva) - vèetnì potøebných kontaktù, informace o rozpoètu, usnesení zastupitelstva mìsta,
informace z mìstské rady, vyhlášky, nabídky pronájmu a prodeje a všechna vydání Informaèního listu. K dispo-
zici jsou i minulá vydání Ruchu. Dùležitá je existence úøední desky a možnost stažení rùzných formuláøù bez nut-
nosti návštìvy radnice (pøihlášení a odhlášení psa, žádost o svolení s pokácením stromu a žádost o poskytnutí
informace podle zák. èíslo 106/1999). Mnozí obèané již využili i odkazù na územní plán Øevnic, pøipravované
projekty (Øevnice - námìtová studie, nový objekt øevnické školy, Studie lokalit Vrážka a Pod Lesem, Úprava
okolí kostela).

Druhou skupinu tvoøí služby, které mùže návštìvník internetových stránek www.revnice.cz použít. K dispozi-
ci je elektronická podatelna, aktivní je odkaz na Sbírku zákonù, stejnì jako odkaz na vyhledávání øevnických ulic.
Mnozí si pochvalují také pøehled hlášení místního rozhlasu nebo telefonní seznam bytových a podnikatelských
stanic v Øevnicích. Zajímavý je pøehled aktuálního poèasí v Øevnicích pøebíraný ze stanice umístìné na mìstské
skládce EKOS. Hodnoty snímá zaøízení Vantage PRO od firmy DAVIS. Aktualizace poèasí na stránkách probíhá
každých 15 minut. V diskusním fóru je možné si vymìòovat názory na aktuální dìní v Øevnicích.

Na stránkách www.revnice.cz najdou
zájemci ale i další informace. Pøeèíst si
mohou tøeba ukázku z knihy PRÙVODCE
PO ØEVNICÍCH A NA SKALKU z roku
1905 od STANISLAVA REINIŠE nebo pro-
hlédnout fotogalerii èi virtuální snímky.
K dispozici je také množství odkazù a infor-
mací z èinnosti místních spoleèenských a
sportovních organizací nebo kontakty na
zdravotnícká zaøízení a stravovací služby. 

Stránky www.revnice.cz by nemìly ujít
vaší pravidelné pozornosti.   

Tomáš Hromádka

8 Ruch  6/2006



9Ruch  6/2006



10 Ruch  5/2006

realitní a dražební spoleènost

Chcete-li koupit, prodat èi pronajmout
svojí nemovitost, obrat´te se na nás,

zajistíme vše potøebné.

kanceláø Palackého 70, Dobøichovice 252 29
Tel.+ fax : 257 712 671

e-mail: info@infocredit-reality.cz
www: infocredit-reality.cz 

kontaktní osoba: Hana Geisslerová Brejlová     
736 673 909

ÚVÌRY BEZ RUÈITELE
Zajišt´ujeme:

Všechny druhy pojištìní
Stavební spoøení

Hypotéky
Spojení: V. Koželská

603 546 408, 27 40 23 158, 731 523 610

PRACOVNÍ PØÍLEŽITOST

Firma PB trans s.r.o. hledá pracovníky
pro obsluhu èerpací stanice PHM - Lety:
 práce na smìny
 dobré pracovní ohodnocení

vhodné i pro starší pracovníky

Požadavky:
místní pøíslušnost v okruhu cca 20 km

(spojení do práce), støedoškolské vzdìlání
(vyuèen prodavaè-prodavaèka),

solidnost-spolehlivost.

V pøípadì zájmu žádáme o zaslání 
strukturovaného životopisu na centrálu firmy:

PB trans s.r.o., Masarykovo nám. 1484, 
530 03 Pardubice, e-mail: pbtrans@volny.cz. 

Ceník inzerce v Ruchu:  celá strana 1 300 Kè, polovina strany
650 Kè, ètvrtina strany 320 Kè, osmina strany 160 Kè. Malé
textové inzeráty (bez rámeèku) 130 Kè. Pøi inzerci 3x a více za
sebou jdoucích èísel 20% sleva. Podklady pro inzeráty nám
mùžete zasílat na adresu hromadka@centrum.cz s požadavkem
velikosti inzerátu, èi je dodat ke zpracování po telefonické doho-
dì do MìKS.

SEŠLI SE ZÁJEMCI
O HISTORII ØEVNIC

4. kvìtna uspoøádali v dechové tøídì ZUŠ v Zámeèku MìKS Øev-
nice a Letopisecká komise ve spolupráci s Okresním archivem Praha
- západ tradièní Besedu nad kronikami. Pøednášku Církevní øády
v Øevnicích pøipravil Mgr. Pavel Beneš a ve svém výkladu pøedstavil
podrobnì posluchaèùm osudy Køižovníkù, Cisterciákù a Dominikánù.
Besedu vedl pøedseda Letopisecké komise MUDr. Jindøich König,
kterému v úvodu starosta mìsta Miroslav Cvanciger poblahopøál
k významnému životnímu jubileu. 

Zájemci si mohli prohlédnout všechny v místì dostupné kroniky
nebo jejich kopie. Zajímavé byly rovnìž zápisy øevnického zastupitel-
stva z druhé poloviny 19. století, které na ukázku pøivezl zástupce
øeditele okresního archivu PhDr. Pavel Buchtele. 

ÈERVNOVÉ VÝROÈÍ
6. èervna uplynulo 40 let od úmrtí Františka Borgia Bronce, arcidì-

kana a faráøe v Øevnicích. V místì pùsobil v letech 1935 - 1960 a trva-
le se zapsal do pamìti nás všech. Proto si jeho osud pøipomeneme
v pøíštím èísle Ruchu podrobnìjším èlánkem z pera èlena Letopisecké
komise Mgr. Pavla Beneše. 



Z KULTURY

Setkání seniorù
Ve støedu 17. kvìtna se Setkání

konalo výjimeènì v sále Lidového
domu. O úvod se postaraly dìti z
MŠ a ZŠ a jim všem a jejich uèi-
telkám patøí vøelý dík za vytvoøe-
ní radostné atmosféry. Následova-
la produkce malé dechové hudby
Berounská šestka, která èást pub-
lika donutila tanèit. Obìd pøipra-
vený pro tuto akci kuchyní Lido-
vého domu podle všech pravidel
výživy seniorù byl chutný a všich-
ni úèastníci se rozcházeli do svých
domovù pøíjemnì rozjaøeni.

Poslední pravidelné Setkání
pøed prázdninami se koná opìt v
Zámeèku ve støedu 14. èervna od
10 hodin. Bude bez dechovky a
obìda, ale zase bude víc prostoru
pro spoleèný zpìv a povídání.

VS

Má Vaše dítì problémy
se ètením nebo psaním?

Chcete-li mu uèení usnadnit,
objednejte si bezplatný úvodní
pohovor s testem ve studijním
centru Basic v Praze 2. Tato obec-
nì prospìšná spoleènost pomocí
moderních metod individuálnì
douèuje dìti s tìmito problémy a
zbavuje je tak nechuti k uèení i
zbyteèných starostí a trápení. Více
informací naleznete na
www.basic.cz, kde mùžete svoji
ratolest pøihlásit i na douèovací
prázdninový tábor.

VS

Jazykové kurzy
V polovinì èervna obdrží úèast-

níci jazykových kurzù u svých
lektorù pøihlášky do dalšího roèní-
ku. Ostatní zájemci si mohou pøi-
hlášku vyzvednout v MìKS nebo
se pøihlásit mailem na adrese
kultura@revnice.cz, staèí když
uvedou jméno, roèník narození,
vybraný jazyk a stupeò pokroèi-
losti a také telefonní spojení. 

Pro školní rok 2006/07 jsou
vypsány kurzy angliètiny pro dìti
a mládež, angliètiny, nìmèiny a
italštiny pro dospìlé.

Cena kurzù bude záležet na
poètu pøihlášených a bude ozná-
mena po uzavøení pøihlášek, tedy
po 4. záøí 2006.

VS
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JEŠTÌ K ALMANACHU  „ØEVNICE 750“
Byl máj - lásky èas. A pøece v tomto období vyšel pøíspìvek ing. J. Hrubého,

plný kritických poznámek k zdaøilému Almanachu, vydanému k 750. výroèí
mìsta  Øevnice.

Všechny pøíspìvky byly jistì peèlivì pøed tiskem hodnoceny a koordinová-
ny MUDr. Königem. Všichni pøispívající mìli možnost svùj nesouhlas anebo
pøipomínky vyjádøit. Vydání  Almanachu bylo realizováno v roce 2003.

Lze jistì souhlasit s autorem pøipomínek, že autoøi èlánkù se snažili vydat
pravdivá svìdectví o minulosti, v rozsahu historických vzpomínek a z docho-

vaných archiválií, ale i z pohledu organizace, kterou zastupovali. Nelze ani pochybovat o poctivém pøístu-
pu Marie Køivánkové pøi napsání pøíspìvku za TJ Sokol. A proto je i pochopitelnì možný rozdílný pohled
napø. na politizaci nìkterých obèanských sdružení, sportovních svazù nebo i nìkterých sportovních a tìlo-
výchovných útvarù. Mùže nìkdo popøít, že mediálnì zajímavé sporty jsou spoleèensky i politicky a tedy i
ekonomicky proti ostatním zvýhodnìny? To tak bylo a je dodnes - myslím v mnohem vìtší míøe!

Vše zastøešující orgán pro sporty a tìlovýchovu (snad kromì nìkolika výjimek) byla ÈSTV. Po roce 1948
z vlastního jádra Sokola  byla vìtšina odvolána, øada dalších nemohla strávit první administrativní direkti-
vy, rady  a pokyny oznaèené "Sovìtská fyzkultura - náš vzor!" Je asi nevhodné v tomto místì komentovat
složení a politické vyznání jmenovaných pøedsedù  Slavoje v Øevnicích tak, jak je uvádí autor pøíspìv-
ku.Všichni byli pøíslušníky jediné politické strany. Jeden pøíklad z pohledu jiného sportu v našem mìstì -
tenisu.V 70. letech oddíl tenisu hrál divizní soutìž se špièkovými republikovými družstvy. Pro dobré výsled-
ky byla krajským tenisovým svazem nabídnuta výstavba sportovní haly v Øevnicích. Pøíslib byl písemnì
stvrzen pøedsedovi tenisového oddílu. O této nabídce i èlen výboru Slavoje pan Jar. Hrubý musel dobøe
vìdìt. Jestlipak ho nìkdy napadlo, proè se výstavba nerealizovala? Proè by se podporoval buržoazní sport -
není to vysvìtlení? Osobní výhrùžky a varování nìkterým èlenùm oddílu tenisu následovaly. Nebyla to poli-
tická vùle ovlivòující  sportovní èinnost?

V další èásti èlánku je celá øada údajù k revoluèním zmìnám v roce 1948 a legislativním zmatkùm. Mys-
líme, že je dobré, že skonèily smírem. Pro nejednoznaèný výklad pøíslušného zákona docházelo ke zbyteè-
ným prodlevám a složitostem, které nikdo poøádnì nezhodnotí a nemùže ani vysvìtlit. Domníváme se, že
odklady k uzavøení celé akce až po zápis o uživatelských právech souvisí rovnìž s odlišným vztahem k
majetku u obou zastøešujících organizací. Majetek ÈOS je zapsán sumárnì pro všechny dílèí organizaèní
celky. Na výbor TJ Sokol se od r. 1992 nikdo o pomoc pøi uzavøení pøevodu neobrátil. Koneènì šlo o for-
mální stvrzení již uzavøeného pøípadu mezi TJ Sokol a Slavojem Øevnice. Vybavení házené vèetnì pozem-
ku bylo pøevedeno na ÈSTV resp. Slavoj Øevnice bezplatnì. Ke smírnému jednání se nový výbor Sokola
rozhodl i po naléhání právních zástupcù ÈOS a zástupcù Mìstského úøadu. Je nám líto, že jsme nedošli k
dohodì o úèelnosti spojení Sokola se Slavojem, pro kterou byly návrhy realistické s efektivními dùvody pro
obì strany, s ohledem na možnost spoleèného  využívání sportovního vybavení, majetku i hranièních území,
s dalšími plány k využití lesního prostoru pro turismus.

Po poetickém kvìtnu pøichází i stejnì krásný a možná ještì krásnìjší a teplejší èerven. Vyzýváme
všechny, kdo se zajímají o tìlovýchovu, sport a pohyb vùbec a chtìjí  i s námi žít v míru, pokoji a pøá-
telství, aby odložili oštìpy a jedovatou slinu a pomáhali vytvoøit podmínky k ochranì našeho zdraví a
zejména mladé generace pøed morálním rozkladem. Pøijïte mezi nás a hlavnì vezmìte své dìti a
vnouèata… Naše vybavení je pro všechny otevøené, bez rozdílu a jakéhokoliv tøídìní a škatulkování!
Budete vítáni.

Vždyt´ kdo si hraje, nezlobí!  
Výbor Sokola  

XIV. VŠESOKOLSKÝ SLET
VELKÝ SVÁTEK SOKOLSTVA

Program hlavních sletových dnù bude zahájen v Praze 1.7.2006 v
Sazka Arénì. Další programy následují po celý týden. Vyvrcholením
jsou hromadná vystoupení na stadionu  Evžena Rošického a to první
èást 5. 7. od 21 hodin a druhá èást 6. 7. od 14 hodin.

Bližší informace jsou uvedeny v informaèních skøíòkách Sokola
Øevnice, ve Sletovém magazínu na stanicích Èeských drah nebo u
vzdìlavatele TJ Sokol Øevnice M. Drašnara (tel. 257720524, 777028894, e-mail: drasnar@raz-dva.cz).

Vstupenky budou k dispozici v síti sbìren Sazky nebo pøímo u pokladen na Strahovì.
MID



FOTBAL
Tøída A
Nelahozeves - Øevnice 2:1
Branka: Kraus
O poloèase jsme prohrávali 2:0.

Po našem tlaku v druhém poloèa-
se se podaøilo pouze snížit na 2:1.

Velvary - Øevnice 0:2
Branky: Lerch, Jùna
Øevnice tentokrát na høišti

soupeøe podaly velmi dobrý
výkon  po stránce technické i svou
bojovností.

Øevnice - Jesenice 4:2
Branky: Lerch 2, Klimt, Šimek
Tentokrát jsme vyhráli s lídrem

tabulky. V poloèase jsme prohrá-
vali 0:1.

Nový Knín - Øevnice 0:2
Branky: Šimek, Jindra
Vedli jsme od 16. minuty 1:0. V

druhém poloèase jsme ze zajištìné
obrany útoèili a podaøilo se nám
dát ještì druhý gól.

Tøída B
Støedokluky - Øevnice 2:0
Øevnice B - Dobøichovice B 6:0
Branky: Pitauer, Tlášek 2, Škar-

da, Strejèek a Vimr

Dobøíè - Øevnice 2:2
Branky: Maštalíø, Tlášek z

penalty

Øevnice - Kosoø 9:0
Branky: Vimr 4, Tlášek 2, Slá-

dek 2, Škarda. 
Výsledek mluví za vše.

Z OKOLÍ

Slavnost v Mníšku  
Zprávu o Skalecké pouti z

minulého èísla Ruchu doplòujeme
podrobnostmi, které nám poskytla
Mgr. Jarmila Balková, vedoucí
MKS Mníšek pod Brdy:  „V sobo-
tu 22. èervence  ráno se mùžete
pøipojit k poutnímu  procesí  od
kostela sv. Václava do poutního
areálu Skalka, doprovázenému
souborem staré hudby Ritornello.
Mši sv. v areálu Skalka bude 22.
èervence dopoledne sloužit J. Em.
kardinál Miloslav Vlk. Po mši sv.
vystoupí  soubor Ritornello a
Skalce se svým programem barok-
ních písní. V kostelíku sv. Máøí
Magdalény bude po skonèení mše
slavnostnì otevøena výstava
maleb ak. mal. Jiøiny Adamcové
Legendy o sv. Františkovi. Násle-
dující den v 18.30 hod. se v koste-
le  sv. Václava uskuteèní koncert
duchovní hudby  (zpìv, varhany,
viola) s pøevážnì mozartovským
repertoárem.“

Problém s místem
Již více než rok požaduje Mìst-

ský úøad Èernošice pro svých více
než 120 úøedníkù v Podskalské
ulici v Praze. Místo nových kan-
celáøí však musí souèasné prosto-
ry uvolnit Èeské správì sociálního
zabezpeèení. 

Mìsto Èernošice, které je povì-
øenou obcí pro vìtšinu obcí býva-
lého okresu Praha - západ (vèetnì
našeho mìsta) se snaží situaci
øešit. Podle tamního Informaèního
listu byla mìstu Èernošice nabíd-
nuta budova v Hybernské ulici.
Starostka mìsta Helena Langšád-
lová zástupce Èeské správy soci-
álního zabezpeèení pøi jednání
upozornila, že úøad zùstane
v budovì v Podskalské a o jiných
variantách lze jednat pouze

za pøedpokladu, že nová budova
by byla pøevedena na mìsto Èer-
nošice spolu s finanèními pro-
støedky ze státní rozpoètu urèený-
mi na rekonstrukci tohoto objektu.
„A hlavnì by se muselo jednat o
budovu, která by byla dobøe pøí-
stupná pro všechny obyvatele
našeho správního území,“ dodala
starostka. Starostové správního
území s tímto postupem vyjádøili
souhlas.  (Informaèní list mìsta
Èernošice 5/2006)

Pøes Øevnice vede
cyklotrasa

Cyklotrasa Lesní okruh Kladno
zaèíná v Praze u stanice metra
Karlovo námìstí a pokraèuje
kolem Vyšehradu a Podolské
vodárny k Barrandovským ska-
lám. Po cestì si cyklisté mohou
prohlédnout siluetu Pražského
hradu a Emauzského kláštera.
Trasa køižuje Posázavskou cyklos-
tezku cross-country a smìrem na
jih podél Vltavy se napojuje na

pražskou cyklostezku Mánes -
Vyšehrad.

Na náplavku se dejte jižním
smìrem proti proudu k Vyšehradu.
Za tunelem pokraèujte po cyklos-
tezce Podolí - Modøany stále
podél Vltavy na jih až k Barran-
dovskému mostu. Za mostem se
chy•te cyklostezky è. 3, pøejeïte
most a pokraèujte po ní dále pøes
Malou a Velkou Chuchli. Za
zhlédnutí stojí Zbraslavský zámek
v okolí. Cesta dále pokraèuje do
Èernošic a pak jihozápadním
smìrem pøes Horní Mokropsy a
Všenory do Dobøichovic. V okolí
je kromì zámku také zøícenina
Karlík. Zmínìná cyklotrasa è. 3
vede pøes Lety a Øevnici až do
Zadní Tøebánì, kde se odklání na
jih stranou od Berounky. Vy však
budete pokraèovat po žluté znaèce
a pøejedete øeku do Hlásné Tøebá-
nì. Dále pojedete po silnici až do
Karlštejna, kde kromì hradu
mùžete navštívit vápencové lomy
Malá a Velká Amerika, Mexiko.

(MF Dnes 25.5.2006)
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ZÁVIST

Pøiznám se k jedné své veliké neøesti.
Závidím - je to mé prokletí, je to mé neštìstí.

Závidím básníku, že umí verše psát,
Závidím malíøi, že ví, jak malovat.

Tomu snad závidím ze všeho nejvíce, 
když dívám se na moje milé Øevnice.
Nejhezèí pohled je dolù od høbitova.

Tam závidím malíøi zas a znova.
Stojím a dívám se a saji tu krásu, 

nespìchám, vždyt´ mám již dost a dost èasu.
Ach, umìt tak malovat, býti tak malíøem!

Zachytit krásu tu, nakreslit tuto zem!
Já však nic neumím, neumím verše psát,

Natožpak, škoda, jak malíø malovat.

Johana Cicvárková




