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Z RADY
MÌSTA

Závod pøes Berounku
Èeský kynologický svaz,

základní organizace Øevnice,
žádal  o souhlas s poøádáním závo-
du psù pøes øeku Berounku, který
se uskuteèní 2. záøí 2006 od 9.00
hodin. Rada mìsta schválila poøá-
dání Závodu pøes Berounku Èes-
kým kynologickým svazem,
základní organizace Øevnice za
podmínky zajištìní bezpeènosti
úèastníkù i tøetích osob a úklidu
veøejného prostranství po skonèe-
ní závodu.

Pøíspìvky organizacím
pracujících s mládeží
Rada mìsta prodlužuje termín k

podání žádostí o pøíspìvek organi-
zacím pracujících s mládeží do 15.
záøí 2006.

Odvod dešt´ových vod
do Moklinského potoka

Spoleènost DS Milan Hakl
žádala o souhlas s odvodem
dešt´ových vod z novostavby
bytového domu  do Moklinského
potoka. K žádosti bylo pøiloženo
vyjádøení Povodí Vltavy s.p.,
závod Berounka a odboru životní-
ho prostøedí Mìstského úøadu Èer-
nošice. Na základì doporuèení
Stavební komise Rada mìsta
schválila odvod dešt´ových vod z
novostavby domu  do Moklinské-
ho potoka.

KONKURZ 
Rada mìsta Øevnice v souladu s §
166 zákona è. 561/2004 Sb., o pøed-
školním, základním, 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 kon-
kurz na obsazení funkce øeditele
pøíspìvkové organizace Mateøská
škola Øevnice.  Pøedpokládaný
nástup do funkce: 1. 11. 2006. 

Požadavky: ukonèené vzdìlání a
praxe podle zákona è. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o
zmìnì nìkterých zákonù, dále morální
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, 3
roky pedagogické praxe, odborná kva-
lifikace pro uèitele mateøské školy. 

K pøihlášce pøiložte úøednì ovìøené
kopie o dosaženém vzdìlání,
doklad o prùbìhu zamìstnání potvrze-

ný posledním zamìstnavatelem,
strukturovaný životopis, lékaøské
potvrzení o zdravotní zpùsobilosti
vykonávat funkci (ne starší 3 mìsícù),
koncepci rozvoje MŠ, výpis z rejstøíku
trestù (ne starší 3 mìsícù), èestné pro-
hlášení dle § 4 odst. 3 zákona è.
451/1991 Sb., kterým se stanoví nìkte-
ré další pøedpoklady pro výkon nìkte-
rých funkcí ve státních orgánech a
organizacích, ve znìní pozdìjších
pøedpisù.  
Do konkurzního øízení budou zaøa-
zeny pouze vlastnoruènì podepsané
pøihlášky uchazeèù se všemi úplný-
mi požadovanými pøílohami, došlé
poštou na adresu Mìstský úøad Øev-
nice, námìstí Krále Jiøího z Podì-
brad 74, 252 30 Øevnice nebo doru-
èené osobnì nejpozdìji do uzávìrky
v pátek 15. záøí 2006 ve 14.00 hodin. 

Obálku oznaète slovy: „Konkurz na
øeditele MŠ - neotvírat.“
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Z MÌSTA

Volby do zastupitelstva
20. - 21. øíjna 2006

Poèet èlenù nového zastupitel-
stva mìsta Øevnice je 15 èlenù
(dle § 68 odst. 4 zákona è.
128/2000 Sb.). Potøebný poèet
podpisù na peticích  pro nezávislé
kandidáty je v Øevnicích 120
podpisù, pro sdružení nezávislých
kandidátù 213 podpisù.

Technická správa
Technická správa mìsta žádá

obèany, aby v rámci svých mož-
ností upravovali veøejná prostran-
ství pøed svými domy.

Územní plán
Pražského regionu

Na internetových stránkách
Støedoèeského kraje byla zveøej-
nìna informace o zahájení projed-
návání návrhu územního plánu
velkého územního celku Pražské-
ho regionu. Zájemci mohou najít
bližší informace na adresách:
http://www.wmap.cz/vucprazskyregion/ 

http://www.kr-stredocesky.cz
Pøipomínky mùžete podávat do

20. srpna 2006.

PODNIKATELSKÁ
AKADEMIE

Hospodáøská komora uspìla v
rámci programu JPD3 pro cíl
regionu NUTS 2 hlavního mìsta
Prahy s projektem Podnikatelská
Akademie pro personální øízení. 

Projekt se zamìøuje na rozvoj
systému kvalitního, uznávaného a
uplatnitelného vzdìlávání v
oblasti personálního øízení. Pod-
nikatelská Akademie potrvá dva
roky, získaný grant na realizaci
projektu dosahuje témìø osmi
milionù korun. Projekt je spolufi-
nancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpoètem ÈR. 

Cílem projektu je vyškolení
personalistù - laikù, kteøí získají
základy v problematice personál-
ního øízení bìhem své praxe ve
firmách. „Oblast personalistiky je
v malých a støedních podnicích
èasto vykonávána lidmi bez for-
málního personálního vzdìlání,

vykonávají ji vìtšinou pøímo maji-
telé a zamìstnavatelé,“ øíká
manažerka projektu Pavla Brtní-
ková. Správný výbìr zamìstnan-
cù a personální politika firmy pøi-
tom podle ní hrají významnou roli
v posilování konkurenceschop-
nosti firmy a jejím dalším rozvoji.
Projekt se proto zamìøuje na sek-
tor malých a støedních firem, kte-
rým umožní doplnit si informace
o personálním øízení podniku. 

Druhou cílovou skupinou jsou
profesní asociace a komory, pro-
støednictvím nichž bude projekt
dále distribuovat informace
správného øízení firem mezi další
skupiny podnikatelù.

„Hospodáøská komora se touto
i dalšími aktivitami stále význam-
nìji podílí na vzdìlávání, resp.
celoživotním vzdìlávání podnika-
telù. Uvìdomujeme si, že na pod-
nikatele jsou kladeny znaèné
požadavky na šíøi spektra znalostí
nutných k tomu, aby mohl vykoná-
vat svoji profesi podnikatele. At´

už se jedná o oblast daní, znalost
norem, pøedpisù a vyhlášek,
ochranu spotøebitele èi bezpeè-
nost práce,“ øíká Vladimír Šiška,
tajemník úøadu Hospodáøské
komory ÈR. 

Projekt Podnikatelská akade-
mie má nìkolik fází, v té první
bude provedeno šetøení mezi pod-
nikateli a následná analýza výstu-
pù, která poskytne informace o
pøístupu firem k otázce celoživot-
ního vzdìlávání a personálního
øízení. Na základì tìchto dat bude
v rámci projektu vyvinuto devìt
vzdìlávacích modulù pro jednot-
livé oblasti personálního øízení. 

„Nyní jsme ve fázi pøíprav,
samotné vzdìlávání zamìstnava-
telù bude probíhat v prùbìhu roku
2007. Vyškoleno by mìlo být 650
posluchaèù našich kurzù,“ vypo-
èítává Brtníková. Souèástí projek-
tu je také vytvoøení e - learningo-
vého portálu, kde budou všechny
vzdìlávací moduly projektu k dis-
pozici úèastníkùm projektu.  

„Zøízeno bude také Centrum
Podnikatelské akademie, kam
budou moci posluchaèi pøijít, dále
se v oblasti personálního øízení
vzdìlávat a budou zde mít mož-
nost provìøit si, jak jsou na tom se
získanými znalostmi,“ øíká mana-
žerka projektu. Personálním pra-
covníkùm zde budou zdarma
poskytnuty modulární kurzy,
které budou moci využít ve svých
podnicích. 

Podobný projekt Hospodáøská
komora již v souèasné dobì reali-
zuje v Hradci Králové. Zde bylo
úspìšnì vyškoleno více než 100
posluchaèù. 

Krajská hospodáøská komora
Støední Èechy - Oblastní kanceláø
Praha - západ, Pražská 24, 252 10
Mníšek  pod Brdy. Tel.: 318 590
711, e-mail: ohk@hkpz.cz,
rmpraha-zapad@inmp.cz.
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SOUTÌŽ
Rada mìsta vyhlašuje veøejnou

soutìž na nejlepší návrh
na vlajku mìsta podle
uvedených zásad.

Zásady pro schvalování
návrhù nových vlajek

obcí v Èeské republice,
uplatòované v Podvýboru
pro heraldiku a vexilologii

Poslanecké snìmovny Parla-
mentu Èeské republiky.

1. Pomìr šíøky k délce listu (pojmem list se ozna-
èuje celá plocha vlajky èi praporu) musí být jako u
státní vlajky, tedy 2 : 3

2. Nová vlajka nesmí být stejná jako již existují-
cí vlajka jiné obce v Èeské republice, eventuelnì i
ve Slovenské republice

3. Nový prapor nesmí být zamìnitelný s existují-
cí státní vlajkou, pøípadnì regionální vlajkou (napø.
subjektù federací èi jiných samosprávných celkù,
pøedevším ze sousedních zemí)

4. List novì vzniklé vlajky má vycházet z barev
znaku obce, jeho barvy se však mohou omezit na
základní. Za takové barvy se považují pøedevším
barvy štítu nebo jednotlivých polí štítu a barvy
hlavních figur. Za základní barvy se zpravidla
nepovažují napø. barvy zbroje zvíøat (napø. drápy),
støechy budov a pod.

5. Zásadnì se neschvaluje vlajka, na které je list
doplnìn štítem mìstského znaku, protože by tak
došlo k nadbyteèné duplicitì obecních symbolù.
Jednotlivých obecných figur ze znaku obce je pøi-
rozenì možno použít, vèetnì zrcadlových liter,
nezrcadlové se nedoporuèují. Na vlajce mohou být
použity jen figury ze znaku èi jejich deriváty. Jiné

figury, které se ve znaku nevyskytují, není možné
na vlajce použít. Není tøeba na vlajku pøenášet
všechny figury ze znaku. Není-li použita figura ze
znaku, je nutné použít vexilologických figur (pruh,
klín, krokev, køíž, a pod.). Nelze používat libovolné
geometrické plochy. Vexilologické figury by mìly
mít vztah ke znaku (tj. napø. zkøížené ostrve, kla-
dívka, klíèe a pod., které jsou ve znaku, mohou být
na vlajce zjednodušeny na ondøejský køíž, radlice
na klín èi krokev a pod.).

6. Na vlajku obce nepatøí nápis, text, heslo, rea-
listická vyobrazení a vše, co snižuje vzájemnou
rozeznatelnost vlajek.

7. Pøi možnosti výbìru z nìkolika variant se dává
pøednost vexilologicky vhodnìjším návrhùm odpo-
vídajícím principu vlání, výraznìjším a jednoduš-
ším variantám.

8. Rub a líc vlajkového listu musí být totožný
9. List praporu je vždy totožný s listem vlajky

obce jak do podoby,  tak do pomìru stran.
10. Vlajkový list musí být jednoznaènì slovnì

popsatelný vexilologickou terminologií tak, aby
mohl být zhotoven bez grafické pøedlohy.

Za závazný se považuje popis praporu stanovený
pøíslušným dekretem pøedsedy Poslanecké snì-
movny Parlamentu Èeské republiky.

Návrhy pøedávejte v papírové podobì nebo v
elektronické podobì na disketì nebo na CD. 

Vítìzný návrh bude odmìnìn èástkou 2.000,-
Kè. Návrhy zasílejte v termínu do 30.9.2006 na
adresu:  

Mìstský úøad Øevnice, 
námìstí Krále Jiøího z Podìbrad 74, 

252 30  Øevnice.
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ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 32

Letovský most - 2. èást
V minulém èísle Ruchu jsem se zmínil o výstavbì mostu mezi Lety a

Øevnicemi v období let 1936 - 1937. Most je pro Øevnice velmi dùleži-
tou souèástí silnièního spojení s Prahou. Proto byla v roce 1999 provede-
na jeho rekonstrukce stavební firmou Atika Praha. Obrázek è. 1 zachycu-
je dnešní vozovku mostu s chodníky a osvìtlením.

Pro srovnání pøedvádím nìkteré staré pohlednice, které zobrazují okolí
letovského mostu v první polovinì 20. století. 

Na obr. è. 2 vidíme pravý bøeh Berounky nad mostem. Je to pohledni-
ce z poèátku 40. let minulého století, poštovnì použitá v roce 1943. Na
louce vedle øeky je zachycen tenisový dvorec s jednoduchou døevìnou
klubovnou. Na nìm se hrál tenis koncem tøicátých let minulého století a
jeho nájemcem byl pan Èervenka. Pøi velkých jarních povodních v letech
1940 - 1941 voda dvorec opakovanì poškodila, a proto nebyl již dále udr-
žován a zanikl. 

Zajímavý je obrázek è. 3, na kterém jsou zachyceni „ledaøi“
na Berounce pod letovským mostem. Pøírodní led z øeky se
kdysi hojnì používal pro chladící úèely. Na obrázku è. 4 máme
pøed sebou pohled z mostu proti proudu øeky. Jde o pohlednici
z roku 1947. Na ní vlevo je pravý bøeh Berounky, dnešní ost-
rov zde dosud není. Vznikl až prokopáním pøímìjšího toku
Berounky poèátkem padesátých let. Také zástavba na obrázku
vpravo je dosud øídká.

Obrázky è. 2 - 4 mají dnes historickou cenu, protože doku-
mentují, jak vypadalo okolí mostu pøed pùlstoletím. 

Kö
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PLAVCI ODPLAVALI
Galerie No1 paní Terezy Bartákové patøí k nejzajímavìjším místùm

Øevnic. Chodíme kolem ní rádi a vždy sledujeme bájeèná výtvarná
díla a obrazy, které se ve výlohách i prostorách galerie objevují. Sama
proslulost jména Miroslava Bartáka a umìlecká erudice jeho manžel-
ky, textilní výtvarnice Terezy Bartákové, zaruèuje, že se v nabídce
Galerie No1 setkáte se skuteèným umìním.

Jedineèný byl nápad s umístìním sochy „Tatínka“ autorky Ivany
Junkové, který pøipomínal Churchilla a výraznì oživil nejen støechu
galerie, ale i celé prostranství kolem Zámeèku. Když ho shodil silný
vichr, objevila se na Mìstském úøadì hlavnì stížnost.

Další skvìlý nápad s „Plavci“ Zdeòka Ruffera ve stylizovaném
bazénu z kamenù pøed galerií jsme obdivovali ještì zaèátkem èerven-
ce. V souèasné dobì šedivé prázdno pøipomíná, že si majitelé poško-
zené sochy radìji odvezli. Jak øíká paní Bartáková, dìti jdoucí z cuk-
rárny polévaly sochy limonádami, házely po nich zmrzlinou, ale co
horšího, strefovaly se do nich kameny. Zatímco zmrzlina se dá omýt,
kameny sochy velmi poškodily. Øevnice pøišly o další originalitu, na
kterou se jezdili dívat zájemci i z Prahy.

Škoda na umìní, na duši i na majetku.
Snad páni uèitelé svou výchovou ovlivní souèasné žáky, nebot´ z

nich vyrostou pøíští rodièe s citlivìjším vztahem ke svému okolí.
J. Radechovská

VŠESOKOLSKÝ SLET
Pøesto, že Øevnice mají výstavnou

Sokolovnu i cvièitele, na letošním 14. vše-
sokolském sletu necvièil z Øevnic nikdo.

Na øevnickém nádraží se ale s manželi
Drašnarovými sešla skupina sokolských
nadšencù i bývalých cvièencù, kteøí vedro
nevedro vyrazili obdivovat a provolávat
slávu tìm, jenž na Stadionu Evžena Rošic-

kého na Strahovì dokázali znovu rozjásat a nadchnout desítky tisíc
lidí z celého svìta.

V pùsobivì pojatých skladbách cvièili Sokolové z Èech, Slovenska,
Rakouska, Slovinska, Ameriky, Kanady v jásavých barvách svých cvi-
èebních úborù. Úspìch mìli všichni. Malé dìti s rodièi, ty odrostlejší
s kruhy, chlapci s trampolínami, nadšenci aerobiku, mužská chlapác-
ká garda a dojímavá stará sokolská garda v typických bílomodrých
kalhotách a sukních s èerveným páskem. Jejich dlouhé øady pøi nástu-
pu na stadion byly prostì vzorem dokonalosti.

Slavnostní odpoledne Sokolù trvalo skoro tøi hodiny a provolávání
slávy, díkù a mohutného potlesku se ozývalo pøi cvièení, pøi vytváøe-
ní rùzných barevných obrazcù a rovnìž pøi odchodu prùvodù cvièen-

VÝSTAVA OBRAZÙ
VÌRY MAÈKOVÉ

Od 15. èervence se v sále Zámeèku konala výstava obrazù Vìry
Maèkové. Aèkoli bylo vedro jako celé léto, sešlo se na vernisáži pøes
sto zájemcù, nìkteøí vážili do Øevnic dlouhou cestu. O hudební èást
vernisáže se zasloužila paní Lucie Brychtová, která se sama doprovo-
dila na klavír pøi zpìvu klasických písní.

Malíøka Vìra Maèková patøí jako samouk do skupiny lidí, které
malíøství v dobrém slova smyslu doslova posedlo. Bylo jim vloženo
pøes rodièe do vínku, a tak nadšenì malují za všech okolností a pod-
mínek.

Pøíroda, kvìtiny a malebná zákoutí našeho kraje autorce uèarovaly,
takže jsme je s jistotou poznávali. Berounka, ztracené cestièky, chalu-
py a domy, kouzelné borovice a zrcadlící se bøízy ve vodní hladinì, to
vše najdete v motivech, které autorku inspirovaly. Dokonalá pøesnost,
jásavá barevnost a romantika vyvolává dojem fotografie.

JR

Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Pozor - dovolená 7.8. - 18.8.2006!

Nové knihy
Dospìlí  
Detektivky: Chase - Láska mùže být

osudná
Ètení pro ženy: Roberts - Modrý

záliv, Brown - Chut´ lásky
Beletrie:  Gavalda -  Prostì spolu,

Akunin  - Turecký gambit, Devátá - Pravé domácí, Janeèková  - Man-
želské okovy, Cunningham - Vzorové dny, Monyová - Opiju Tì rohlí-
kem, Rencová - Vzpomínky na mého syna, Kostová -  Historièka, Mil-
ler - Obratník Raka

Sci - fi: Clark  - Noc Trifidù
Nauèné:  Matìjková   -  Boris Rösner

Dìti
Dobrodružství:  Kahoun - Školník Kulda je jednièka
Ètení pro dívky: Lanczová - Zašeptej do vlasù, Bondoux - Princez-

na a kapitán, Wilson - Nejlepší kamarádky
Nauèné: Drijverová - Èeské dìjiny oèima Psa 1. a 2.
Malé dìti: Drijverová - Tamarín a pomeranè

PV

cù do šaten. Úplnì plný stadion ve stoje pozdravil i prezidenta Klause
s manželkou.

Pochvalu zaslouží též Dopravní podnik mìsta Prahy, nebot´ z Kníže-
cí odjíždìl jeden autobus za druhým, nìkteré ozdobené vlajeèkami, jako
nepøetržitý proud, øízený schopnými, do bílých košil slavnostnì obleèe-
nými dispeèery a øidièi. Stejnì pružnì zvládli dopravu i zpìt.

Pro návštìvníka, který nechodí pravidelnì na sportovní akce, však byl
pøekvapením rezavý, loupající se stadion, s desítkami schodù bez výta-
hu, které starší diváci z domova i ciziny zvládali s potížemi.

Pøesto na Sokolský slet zbyly krásné vzpomínky!
Za šest let na shledanou!!!

J. Radechovská
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Z OKOLÍ

Poklady pod skálou
poutníkù

Navzdory tropickému horku
byla 19. èervence obøadní síò mní-
šeckého mìstského úøadu zaplnì-
na zájemci o  besedu s autorem
textu nové knihy o Mníšku pod
Brdy Poklady pod skálou poutní-
kù  Otomarem Dvoøákem. Za sebe
i autorku fotografií Marii Holeè-
kovou vyprávìl autor textu o práci
na knize a svém vztahu k mìsteè-
ku i jeho okolí. Odpovìdìl na øadu
dotazù a knížku, která se v rámci
této akce prodávala, podepsal.  

Berounské nakladatelství MH
vydalo další z øady publikací
vìnovaných krásám naší zemì
(dosud jich v nìkolika øadách
vyšlo tøicet pìt). Kniha s názvem
Poklady pod skálou poutníkù  je
vìnována Mníšku pod Brdy.
Nápad na její vydání vznikl v záøí
2004 na výstavì fotografky Marie
Holeèkové a malíøe Viktora
Žabinského v sále kláštera na
Skalce. Návrh  zaujal i budoucího
autora textu, scenáristu a drama-
turga Otomara Dvoøáka, a tak byla
brzy na svìtì i osnova budoucí
knihy. Bìhem pùl druhého roku
vznikly stovky nádherných foto-
grafií, z nichž pak bylo v závìreè-
né fázi zpracování vybráno do
knihy  více než osmdesát. Od
nápadu k vytištìní ubìhly témìø
dva roky a kniha  se koneènì
vydává do svìta. Za motto si auto-
øi dali slova spisovatele  F. X.
Svobody „Poklady hledej ve svém
srdci“. Nakolik se jim podaøilo
tuto myšlenku naplnit, at´ posoudí
ètenáøi.                                 bal

Pozvánka do muzea
Tramping a pøíroda v jižním

okolí Prahy. To je název znovuo-
tevøené stálé expozice v Regionál-
ním muzeu v Jílovém u Prahy.
Bude pøístupná dennì mimo pon-
dìlí, o prázdninách od 9 do 17
hodin, po zbytek roku s polední
pauzou do 16 hodin.

VS
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PRODEJNÍ MÍSTA
RUCHU

Øevnice
Cukrárna Corso 

Quelle
Jednota 

Trafika u Jednoty 
Spotøební družstvo Jelínek

Trafika Holý
Drogerie Holý

Trafika na nádraží
MìKS Øevnice

Dobøichovice 
PB Klub

Lety
supermarket ESO

Chcete prodávat ve Vaší
provozovnì RUCH a podpoøit
tak informovanost øevnických

obèanù? Ozvìte se nám
na kontaktní adresu v tiráži.

KULTURNÍ PØEHLED SRPEN - ZÁØÍ
3.8. - 3.9. Sál Zámeèku Øevnický fotosalón Výstava fotografù se 

Galerie No1 Øevnický fotosalón vztahem k našemu regionu
5.8. 12,00 Lesní divadlo Big Rock´n Roll Party
12.8. 14,00 Pøed Zámeèkem Dixieland v Øevnicích
14.-19.8. 20,00 Lesní divadlo Past na myši Detektivní komedie A. Christie
20.8. 17,00 Lesní divadlo Past na myši
26.8. Lesní divadlo Øev Øevnice
30.8. 20,00 Lesní divadlo Oblomov Lesní slavnosti divadla 
31.8. 20,00 Lesni divadlo Kouzelná flétna (Dejvického)
1.9. 20,00 Lesní divadlo Pøíbìhy obyèejného šílenství 
8. - 9.9. 20,00 Lesní divadlo Utrpení žáka Hubièky
10.9. 17,00 Lesní divadlo Utrpení žáka Hubièky

v Zámeèku a Galerii No1 od 3.8. do 3.9.2006
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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

Kurz autoškoly C, CE

Autoškola Øevnice
Josef Semerád

oznamuje, že zaèátkem mìsíce èervence
zahajuje kurz k získání ØP skupiny C, CE. 

Provádíme výcvik sk. A, B, BE, C, CE.
Zprostøedkovanì i sk. D

Školení øidièù, profesní osvìdèení.

Tel.: 603 545 666

Pøijmu instruktora skupiny B.

HLEDÁME KE KOUPI

RODINNÝ DÙMRODINNÝ DÙM
V ØEVNICÍCHV ØEVNICÍCH

VHODNÝ PRO MLADOU RODINU
S PERSPEKTIVOU DVOUGENERAÈNÍHO BYDLENÍ

I K REKONSTRUKCI
DÌKUJEME ZA NABÍDKY

TROPOVI
602 519 459 NEBO 724 138 439

vtrop@ksb.cz vtropova@seznam.cz

P
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BLÍŽÍ SE KOMUNÁLNÍ VOLBY
V souvislosti s koncem funkèního období (2002 - 2006) Zastupitelstva mìsta Øevnice se redakèní rada na své

poradì 29. èervna 2006 usnesla, že umožní všem kandidujícím subjektùm v Øevnicích (politickým stranám,
sdružení kandidátù a pod.) bezplatné zveøejnìní pøedvolebních informací ve velikosti jedné poloviny tištìné
strany Ruchu v záøijovém èísle zpravodaje. Veškerou další pøedvolební agitaci nad rámec tohoto rozhodnutí rádi
zveøejníme v rámci placené inzerce. Termín komunálních voleb prezident republiky Václav Klaus vyhlásil
na 20. a 21. øíjna 2006. Termíny uzávìrek podkladù pro inzerci v Ruchu: 9/2006 - 25. srpna 2006, 10/2006
- 29. záøí 2006. Uvítáme, pokud texty, loga a obrázky  dodáte v termínu pøed uzávìrkou. Podklady mùžete pøe-
dat osobnì v redakci Ruchu v MìKS v Zámeèku u pí Staré nebo zaslat elektronickou poštou
na e-mail: hromadka@centrum.cz. RRR

Aktuální informace najdete na www.revnice.cz



ŽIJÍ MEZI
NÁMI

Ve všedních starostech nového
budování spoleènosti jsme si ani
nestaèili všimnout, že mezi oby-
vateli Øevnic žije øada význam-
ných lidí. Jejich pozoruhodné
schopnosti obsáhly všechny
obory lidské èinnosti, at´ jsou to
sportovci, historici, herci, výtvar-
níci nebo muzikanti. Mladí by o
nich mìli vìdìt, jejich zmatky
vzniklé potlaèováním pravdy v
prošlých desetiletích se tak
postupnì vyjasní.

Do této øady oceòovaných øev-
nických obyvatel bych zaøadila
muzikanta, cestovatele a pøekla-
datele Zdeòka Nováka. Na svých
cestách svìtem, které poutavì
popsal ve své knize „Pìti konti-
nenty vážnì i nevážnì“, se doho-
voøil mnoha svìtovými jazyky, do
èeštiny však pøekládal hlavnì z
francouzštiny a angliètiny.

Svoji životní dráhu nezaèínal
ale ani jako pøekladatel, ani jako
cestovatel, nebot´ do jeho života
vstoupila nejdøíve éra nacismu a
pak komunismu, což obojí mu
pøineslo strádání a ústrky.

Už jako gymnazista zakládal
vlastní kapelu, hrál v hotelových
orchestrech v Jugoslávii, byl zván
i do rozhlasu a jeho následníky
byli vìhlasní muzikanti Karel
Krautgartner nebo Gustav Brom.

Neunikl totálnímu nasazení v
Mnichovì, kde žil a pracoval
mezi ruskými, francouzskými a
polskými zajatci. Tam též prožil
zkázu rozbombardovaného mìsta.
Ale i tam, ve složitých podmín-
kách teroru, chaosu a hladu, zalo-
žil hudební skupinu pìti muzikan-
tù, která hrála úspìšnì evropské
evergreeny. Z totálního nasazení
si pøivezl trubku a housle a brzy
po revoluci pokraèoval s dalšími
kapelami v Praze, Mariánských
Lázních, Podìbradech a všude,
kde lidé chtìli slyšet swingovou
muziku. Mìl tehdy velké úspìchy
i mezi Amerièany. Po komunistic-
kém puèi v roce 1948 se ocitnul v
radotínské továrnì jako kuliè a
sváøeè, ale i tam dokázal vytvoøit
hudební skupiny, které osvìžova-
ly život v nedobrovolné rachotì.
Všechny pøíhody svého hudební-
ho života v nesvobodì popisuje
ve své knize „Swing a svoboda za
møížemi“;. Je zajímavé si ji pøe-
èíst, nebot´ zahrnuje i další
postøehy ze života této doby.

Jak sám Zdenìk Novák øíká, z
každé situace mùže èlovìk nìco
vytìžit a pouèit se. A tak ony roky
u manuelní práce posloužily k
tomu, aby vlastníma rukama
postavil v Øevnicích dùm.

K dobrému zdraví mu dopomo-
hl sport, nebot´ až do dnešního
vysokého vìku jezdí na kole, až
dosud hrál se svou manželkou
Slávkou, s níž oslaví 60 let souži-
tí, horlivì tenis. Oba dobøe pama-
tují éru Martiny Navrátilové, kte-
rou dokonce paní Slávka vozila
autem po turnajích v Èechách.

A èím nás ještì pøekvapí pan
Zdenìk Novák?

Má pøipravený k vydání další
rozsáhlý sedmisetstránkový pøe-
klad z francouzštiny a k vydání
spìjí i dvì jeho vlastní detektivky.

Je to jen nìkolik zajímavých
informací z bohatého života
nesmírnì talentovaného a praco-
vitého èlovìka, obèana Øevnic.
Nejen mladé generaci, ale všem
nám je pøíkladem.

Jindra Radechovská

ZACHÁZENÍ
S MEDEM

Každý pravý vèelí med døíve èi
pozdìji zkrystalizuje. Je to jeho
pøirozená vlastnost, kterou se na
kvalitì medu nic nemìní. Pokud
chceme med opìt pøivést do teku-
tého stavu, nesmíme jej zahøát na
více jak 45°C (maximálnì 50°C).
Proto je nejlépe dát jej s obalem -
sklenicí - do vody teplé do 50°C a
nechat rozpustit. Doslova vraždou
pro med je rozehøívání a rozpou-
štìní v mikrovlnné troubì. Pøi
tomto zpùsobu nebo pøehøátí
medu se vìtšina cenných látek v
medu obsažených nenávratnì
znièí.

Kvìtové medy, které krystali-
zují v krátké dobì (mimo medu z
akátù) je možné upravovat tzv.
pastováním (krémováním). Jde o
èistì mechanickou úpravu medu
t.j. mícháním po nìkolik dnù a
nìkolikrát dennì, se zmìní jeho
vìtšinou hrubá - krystalizace na
jemnou - pastovitou. Tuto jemnou
pastovitou konzistenci si udrží
dlouhou dobu 2 roky i více. Pasto-
vaný med má výbornou jemnou
chut´, po namazání nestéká
(výborné pro dìti). Pastovaný
med si získává èím dál vìtší obli-
bu u nás i v zahranièí. Velkový-

robci tento med vìtšinou nemají,
protože jej lze udìlat pouze z
medu, který nebyl nikdy pøi roz-
pouštìní pøehøátý. Dobrý pastova-
ný med se dá udìlat pouze z medu
nikdy neohøívaného. Medy od
velkovýrobcù, kteøí vykupují med
ve velkém balení (sudech) jsou
nuceni veškerý med rozehøívat
pøed plnìním do obchodních bale-
ní a z dùvodù oddálení jejich
krystalizace je vìtšinou ohøívají
na 80°C a více. Co to s medem
provede je uvedeno v zaèátku
tohoto èlánku.

Skladování medu
Med by se mìl skladovat ve

zdravotnì nezávadných obalech
nejlépe ve skle, nerezových nádo-
bách nebo porcelánu. Umìlá
hmota pøi styku s medem nemusí
být zdravotnì nezávadná. Teplota
pøi skladování by mìla být kolem
15°C. Med by mìl být uchováván
pøi co nejmenším pøístupu svìtla,
nejlépe ve tmì. Sluneèní paprsky
med poškozují. Med také snadno
pøijímá cizí pachy. Pozor proto pøi
netìsných uzávìrech na èesnek,
ocet, rùzná koøení a jiné aromatic-
ké látky.

Využití medu
Vèelí med mùžeme využít jako

potravinu nebo v kosmetice, pøí-
padnì v lidovém léèitelství.
Známé jsou také nápoje z medu
jako je medovina, medové víno a
medové pivo. Med obsahuje jed-
nak pøírodní cukry, dále enzymy a
kromì selenu veškeré stopové
prvky v rùzném množství. Navíc
med obsahuje øadu antibiotických
látek spoleènì oznaèovaných jako
inhibitory. Paletu úèinných látek
obsažených v medu sloužících
našemu organizmu ke zdraví uza-
vírají bílkovinové složky a kyseli-
ny. Proto pravý vèelí med nijak
nepoškozený pùsobí na náš orga-
nismus následovnì: antibakteriál-
nì a protizánìtlivì, podporuje trá-
vení, posiluje nervy, posiluje
srdce, urychluje hojení ran, lehce
stravitelným cukrem dodává tìlu
okamžitou energii, zbavuje orga-
nismus jedù.

K nejèastìjšímu poškození
medu dochází pøi jeho pøehøátí,
t.j. na více než 50°C . Pøi vaøení èi
peèení se znièí mnoho cenných
látek v medu obsažených. 

V. Vitouš

TENIS

Velký úspìch
mladších žákù

Práce s mládeží v øevnickém
LTC pøináší dobré výsledky. 

1. Smíšené družstvo mladších
žákù a žákyò hrálo letos Støedo-
èeskou ligu a postoupilo z 2.
místa do pøeboru ÈR smíšených
družstev po 6 vítìzstvích a 1
porážce. Tam se utkalo 12 nejlep-
ších týmù Èeské republiky. Na
prvním místì ve Støedoèeské lize
skonèilo TK Neridé, které již loni
bylo v semifinále pøeboru Èech a
tím mìlo úèast v nejvyšší soutìži
zajištìnou. Pøebor ÈR se hrál v
Jihlavì od 20.7. Mladší žáci Øev-
nic nastoupili hned první den v 1.
kole pøeboru proti družstvu Spar-
ty Praha a prohráli pomìrem 1:8,
a tím byli z pøeboru vyøazeni.
Nicménì, jejich úèast mezi nej-
lepšími týmy byla úspìchem øev-
nického žákovského tenisu. 

Družstvo Øevnic hrálo v této
sestavì: Michal Sklenaøík - host,
Tomáš Papík, Dominik Reèek -
host, Karel Komárek, Kamila
Kurdìjová, Daniela Pospíšilová -
host.

2. K úspìchu A - družstva se
øadí i úspìchy žákovského druž-
stva Øevnice - B, které zvítìzilo v
I. A tøídì a postoupilo do Støedo-
èeské ligy. B - družstvo hrálo v
sestavì Václav Kredenc, Matyáš
Waldmann, Jan Jiroušek, Daniel
Šebík, Daniela Pospíšilová - host,
Barbora Švédová.

Všem hráèùm, vedoucím druž-
stev, trenéru Michalu Mottlovi i
vedení klubu gratulujeme!

Kö

80 let vrcholového
tenisu v Øevnicích

Poznámka k 1. mezinárodnímu
tenisovému  turnaji v Øevnicích,
který se hrál na dvorcích LTC v
srpnu 1926.

Je známo, že tenis v Øevnicích
má dlouhou tradici. V roce 2002
uplynulo 100 let od založení LTC
Øevnice. K výraznému rozvoji
tenisové hry na všech úrovních
došlo po I. svìtové válce v celé
ÈSR  a také v našem mìstì. 

Zde chci pøipomenout význam-
nou událost z doby pøed 80 lety -
uspoøádání 1. mezinárodního
tenisového turnaje v Øevnicích,
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který se konal na dvorcích LTC Øevnice a též
Okrašlovacího spolku v Øevnicích ve dnech 10.
- 17. srpna 1926. Kromì našich hráèù se turna-
je zúèastnili i tenisté z Nìmecka. V hlavní sou-
tìži nazvané „Mezinárodní mistrovství støed-
ních Èech“  nastoupilo ve dvouhrách 45 mužù
a 26 žen. Zvítìzili èeskoslovenští hráèi Ing.
Hykš a Šindeláøová. Ve ètyøhøe mužù zvítìzili
populární Jan Koželuh spoleènì s Dr. Justem,
pøedsedou ÈLTA, a ve smíšené ètyøhøe Jan
Koželuh se sleènou Zahnovou. Jan Koželuh byl
i v dalších letech ozdobou øevnických turnajù,
zvítìzil dvakrát ve dvouhøe (1927 a 1932) a 5x
se zúèastnil soutìže ètyøher a vždy v nìkteré z
nich vyhrál. Pøipomínám, že Koželuh (* 1904)
byl v roce 1927 klasifikován jako desátý hráè
svìtového tenisového žebøíèku. Je pozoruhod-
né, že turnaj v roce 1926 se hrál celý týden,
nebot´ kromì hlavních soutìží se hrálo i mist-
rovství Øevnic a dále tzv. vyrovnávací (handi-
capové) turnaje pro hráèe nižší výkonnosti. 

Pro ilustraci pøedvádím pohlednici z USA z
roku 1938, která byla poslána z Miami na Flo-
ridì do Prahy a na které jsou podepsáni bratøi
Koželuhové, Karel, profesionální mistr svìta v
tenise, a již zmínìný jeho mladší bratr Jan.

Mùžeme si jen pøát, aby dobrá úroveò øev-
nického tenisu, vysoko vyzdvižená slavnou
Martinou Navrátilovou, zùstala v našem mìstì
nadále zachována.                                     Kö

LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO

Mohlo by se zdát, že v Øevnicích nastala „okurková sezóna“.
Nenastala. V Øevnicích je docela rušno, ostatnì jako každé léto. 

Uši jsme si pøes den zacpávali na pøelomu èervence a srpna, kdy
probíhala dlouho plánovaná uzávìra èásti Komenského ulice mezi
Mníšeckou a Herrmannovou ulicí, osobní a zejména  nákladní auta
jezdila v míøe vyšší než obvykle tøeba kolem Palackého námìstí. Na
zdejším nádraží rekonstruují záchodky a díky výluce na železnièní
tratí stavìl pøed pár dny v Øevnicích mimoøádnì rychlík Klidná síla. 

Øevnická krèma mìla mìsíc zavøeno, ale zase otevøela,  pivaøi už v
letošním tropickém létì také pokukují v Opletalovì ulici, kde po uzá-
vìrce tohoto èísla otevøeli výèep. A kdo nemá rád pivo, mùže zajít
novì k Peckùm pro peèivo. 

Ale nejen jídlem a pitím živ je èlovìk. V Zámeèku probíhala výsta-
va obrazù Vìry Maèkové nazvaná Z Øevnic na Rochotu, v srpnu si
zde a v nedaleké galerii No1 mùžete prohlédnout výstavu fotografù se
vztahem k našemu regionu. Ruchem ožívají nejen bøehy Berounky,
ale i lesní divadlo, kde diváky baví také øevniètí ochotníci. Á propos
- také se tìšíte na již tradièní DIXIELAND pøed Zámeèkem a  Noc na
Karlštejnì v Dobøichovicích?

Tomáš Hromádka

První pøípravné utkání jsme se Slavojem
Vyšehrad prohráli 0:1. Dobøe se uvedla
posila z Broumova Bezpalec a brankáø
Hrdlièka z Hostomic. ŠTF




