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SLOVO STAROSTY

Vážení obèané, vážení ètenáøi
našeho zpravodaje, 

až pøíliš rychle utekly prázdni-
nové a dovolenkové mìsíce a opìt
vstupujeme do období, které je
více pracovní, žákùm a studentùm
zaèíná školní rok a vìtšina z nás m
á svou dovolenou za sebou.

Letní mìsíce byly ve znamení
mnoha kulturních akcí jak v
našem mìstì, tak v okolí.

Øevniètí ochotníci nám zpøí-
jemnili nìkolik veèerù svými neo-
pakovatelnými výkony, pøed kte-
rými je tøeba se opravdu poklonit.
Osobnì si velmi vážím jejich
práce a nadšení, které dávají pro
možnost nás pobavit a pøispìt k
rozšíøení kulturních akcí v našem
mìstì. Naši ochotníci nemají v
širokém okolí obdobu a ve spojení
s Lesním divadlem patøí mezi oje-
dinìlé spolky v celém Støedoèes-
kém kraji.

Již 4. roèník dixilandového
odpoledne probìhl 12. srpna a
zpøíjemnil nám a návštìvníkùm
Øevnic prázdninový èas. Je to
akce ve svém rozsahu ojedinìlá a
jezdí na ni nadšenci z mnoha míst
naší republiky. První roèník byl
uspoøádán k 750. výroèí našeho
mìsta a protože mìla akce velký
ohlas a díky velmi dobré partner-
ské spolupráci s místním závodem
Staveb silnic a železnic v ní mùže-
me pokraèovat.

Konec prázdnin je již tradiènì
nabitý kulturními akcemi, takže
jsme opìt uvítali v Lesním divadle
legendární Dejvické divadlo, ten-
tokráte ve tøech vystoupeních. Je
to opravdu významné rozšíøení
kulturních aktivit a organizátorùm
za to patøí upøímné podìkování.

Zaèátek školního roku pøedzna-
menává již potøetí festival Cesty,
které naše mìsto poøádá spoleènì
s hlavním mìstem Prahou a vìøím,
že i na této akci si její návštìvníci
pøišli na své.

I bìhem léta však mìsto žilo
pracovními úkoly. V polovinì
srpna byla dokonèena nejvìtší
letošní investice „Zpøístupnìní
podnikatelské zóny Cihelna“.
Díky této stavbì a získané dotaci z
Phare 2003, jsme položili 1.5 km
splaškové kanalizace a nového
vodovodního øadu, byla provede-
na celková rekonstrukce Masary-
kovy ulice a položen nový asfalto-
vý povrch až k areálu Technické
správy mìsta. Souèástí stavby
bylo i položení kanalizace  v èásti
Nezabudické ulice, kde bude z
technických dùvodù dokonèena
úprava vozovky až na jaøe pøíštího
roku.

Na hlavní trase se podaøilo
domluvit, že jak Støedoèeská ener-
getická a.s. tak i Èeský Telecom
a.s. uložily svá vedení do chodní-
kù, takže všechny sloupy a èasto
nevzhlednì natažené kabely zde
postupnì mizí. I zde bych chtìl
podìkovat všem, kdo se na reali-
zaci tohoto významného díla podí-
leli.

V polovinì záøí nás èeká ještì
rekonstrukce èásti Pražské ulice a
to od autosalonu Nissan k námìstí
krále Jiøího z Podìbrad. Jedná se o
investici Støedoèeského kraje,
díky níž se každoroènì, od roku
2003, provede rekonstrukce èásti
hlavního prùtahu naším mìstem.

Na závìr se s Vámi chci podìlit
o velmi pøíjemnou zprávu. Podle
sdìlení Èeských drah, má být ještì
letos zahájena rekonstrukce budo-
vy øevnického nádraží. Po každo-
roèním dopisování s pøedstaviteli
Èeských drah, se tak snad blíží i
øešení tohoto neutìšeného stavu.
Držme si palce, aby se to vydaøilo.

Miroslav Cvanciger
starosta

Vrcholem letošního léta byl opìt festival dixielandových kapel, který
se konal 12. srpna. Na lavièkách pøed Zámeèkem se vystøídalo témìø dva
tisíce posluchaèù a divákù, což byla podle
organizátorù dosud nej-

vìtší návštìva v
historii. V progra-
mu, kterým pro-
vázel opìt bra-
vurnì Petr Janèa-
øík, nebyla
nouze o pøekva-
pení. To když
pozval na
pódium dudá-
ka ve skot-

ském kyltu, z právì pro-
jíždìjící svatby, aby

zahrál
nìkolik skladeb
na svùj nástroj. S
Brass bandem
Rakovník si pak
veèer zazpíval
starosta mìsta
M i r o s l a v
C v a n c i g e r .
Nejvíce asi
zaujala nastu-
pující dixielandová

generace
z Dixielandu ZUŠ
Krnov, potìšily
ale i další skupi-
ny Originál indi-
go, The Dixie-
land Messen-
gers, Crazy
Boys of Pra-
gue,  Old

Boys Dìèín, Golden Swing a J.
J. Jazzmenn.

Øevnický dixie-
land se stal už
v y h l e d á v a n o u
tradièní akcí,
kam se sjíždí
obdivova te lé
tohoto hudeb-
ního žánru z
blízkého i
vzdálenìjšího
okolí. 

Foto: redakce a Jiøí Turek

STØÍPKY Z KULTURY
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Z RADY
MÌSTA

Sklep v Zámeèku
Dìtská lidová muzika Notièky

požádala o pronájem sklepních
prostor v Zámeèku za úèelem
zkoušek souboru. Prostory byly
prohlédnuty pracovnicí Krajské
hygienické stanice a po provedení
nìkolika menších úprav (pøídavné
odvìtrání atd.) jsou vhodné k
požadovanému úèelu. Rada mìsta
schvaluje zámìr pronajmout
sklepní prostory v Zámeèku.
Zámìr bude vyvìšen v souladu se
zákonem o obcích na úøední
desce.

Cyklistické závody
Rada mìsta schválila poøádání

cyklistických závodù dne  12.8. a
16.9.2006 na katastru mìsta Øev-
nic, v druhém pøípadì pùjde o sil-
nièní èasovku jednotlivcù se star-
tem u nákupního støediska Jedno-
ta a cílem na Skalce (poøadatelem
je Unie amatérských cyklistù).

Tyršova ulice
Rada mìsta schválila 31.7.2006

zámìr ozelenit nezpevnìný pás na
jižní stranì Tyršovy ul. v úseku od
køižovatky Tyršovy ulice s ulicí
Revoluèní až k domu  è.p. 818 v
Tyršovì ulici, bez dopadu na roz-
poèet mìsta (keøová výsadba s
parkovacími stáními).

Øadové domky v ulici
Ès. armády   

Jednání mìstské rady se 14.
srpna zúèastnila autorka studie

øadových domù Ing. arch. Alice
Èermáková, která seznámila radní
s upraveným návrhem výstavby
øadových domù v ulici Ès. armá-
dy. Rada mìsta po projednání stu-
die ve stavební komisi vyslovila
nesouhlas s pøedloženou studií
s tìmito zásadními výhradami:

1. snížit celkový poèet domù
tak, aby intenzita zástavby odpo-
vídala charakteru území;

2. rozvolnit zástavbu v øadì A
podél ulice Ès. armády dle pùvod-
ního požadavku rady;

3. zvýšit poèet parkovacích
míst tak, aby odpovídal souèasné-
mu standardu a respektoval trend
v užívání os. automobilù (je
bìžné, že v rodinì jsou dva auto-
mobily);

4. ve studii není poèítáno se
skladovými prostory, které jsou v
každém domì potøeba (kola,
zimní výbava, zahradní náøadí,
atd.), což by mohlo vyústit v
budoucí další živelnou zástavbu
kùlnami atd. na úkor zelené plo-
chy;

5. vyøešit umístìní odpadních
nádob;

6. odvod dešt´ových vod øešit-
zatrubnìním do Nezabudického
potoka;

7. zajistit, aby zástavba nemìla
negativní dopad na okolí.

Rada mìsta konstatovala, že
podporuje zástavbu dané lokality,
ovšem zpùsobem, který nebude
na úkor zájmùm mìsta a který
maximální možnou mìrou elimi-
nuje vznik budoucích problémù
pøi užívání dané lokality.

Trans Hospital
Jednání rady se zúèastnil pan

Boøek Bulíèek. Pøedmìtem jedná-
ní byly problémy s dispeèinkem
záchranné služby, který k výjez-

dùm v Øevnicích a okolí vysílá
vozy z jiných základen, aè je v
Øevnicích k dispozici Trans Hos-
pital, èímž se prodlužují dojezdo-
vé doby a v koneèném dùsledku
je ohrožováno zdraví a život lidí.
Pan Bulíèek rovnìž sdìlil, že
nadále trvají problémy s odpovìd-
nými útvary Støedoèeského kraje
v oblasti spolupráce a financování
záchranné služby Trans Hospital.

Bylo dohodnuto, že pan Bulíèek
pøipraví podklady s konkrétními
údaji tak, aby starosta mìsta mohl
poslat dopis vedení Krajského
úøadu Støedoèeského kraje a vìc
znovu projednat. Rada mìsta kon-
statuje, že je obecným zájmem
obèanù mìsta, aby byla záchranná
služba v Øevnicích zachována a
pokud možno i posílena. 
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
A BEZPEÈNOST DÌTÍ

Zaèátek nového školního roku je obvykle provázen apely na øidi-
èe, aby zvýšili svoji pozornost a ohleduplnost vùèi dìtem, které se
z prázdninového rozletu vracejí do školních lavic.  O tom, že to
nejsou slova prázdná, bohužel svìdèí každoroèní záøijový nárùst
úrazù dìtí   na silnicích, kdy se ještì nestaèily pøizpùsobit mìstské-
mu provozu      po volném pohybu po lesích, lukách a plážích.  Pro-
sím proto øidièe, aby mìli v tuto dobu nohu spíše nad brzdou než nad
plynem.

V našem mìstì již pøes tøi roky platí zóna omezení rychlosti na 40
km/h. Stále, i po pøijetí nového zákona o provozu na pozemních
komunikacích, jsem pøesvìdèen, že se jedná o správné opatøení, které
bychom nyní rozhodnì nemìli mìnit, zvláštì pøi souèasných disku-
sích o „zmìkèení“ zákona, který pøes øadu svých nedokonalostí
koneènì nastolil bezpeènìjší prostøedí na našich silnicích.  Jen pro
zajímavost, podle údajù BESIP je brzdná dráha vozidla na suchém
hrubém asfaltu pøes 11 metrù pøi rychlosti 40km/h a pøes 17 metrù pøi
rychlosti 50 km/h! A k tomu si pøipoètìte ještì dobu, kterou auto
ujede, než vùbec øidiè staèí zareagovat (tzv. reakèní doba) - ta je indi-
viduální od 8 do 20 metrù pøi rychlosti 50 km/h! Poøád se vám zdá
ètyøicítka v Øevnicích málo?

V zájmu bezpeènosti našich dìtí pøijala rada mìsta tato opatøení:
- pøechod pro chodce v Sádecké ul. opatøit zpomalovacím prahem,
- každodenní dozor mìstské policie na pøechodech pro chodce

v dobì pøed zaèátkem vyuèování (zejména pøechod v Mníšecké ul.), 
- každodenní dozor mìstské policie na pøechodu pro chodce v

Mníšecké ul. v polední dobì, kdy øada dìtí smìøuje pøes tento pøe-
chod                 do Zámeèku na rùzné kroužky,

- na chodnících pøed pøechody pro chodce, které èasto používají
dìti, nástøikem barevnì vyznaèit siluetu auta.

To další už je na nás - øidièích, rodièích a uèitelích.
Pavel Dudák

KULTURNÍ PØEHLED - ZÁØÍ
8. 9. - 8.10. Galerie No1 František Ringo Èech v Øevnicích

Prodejní výstava obrazù
8. - 9.9. 20,00 Lesní divadlo Utrpení žáka Hubièky
10.9. 17,00 Lesní divadlo Utrpení žáka Hubièky

Pøedstavení øevnických ochotníkù, režie: M. Šmerglová
23.9. 16,00 Kino Dlouhý, Široký a Bystrozraký
24.9. 18,00 Kino Dlouhý, Široký a Bystrozraký
28.9. 16,00 Kino Dlouhý, Široký a Bystrozraký
30.9. 18,00 Kino Dlouhý, Široký a Bystrozraký
1.10. 16,00 Kino Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Loutková pohádka øevnických ochotníkù, režie: M. Kirov
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„Odpust´e Výsosti, je to moje vina,“ øíká Alena (Pavla Švédová) císaøi
Karlu IV. (Vladimír Èech).  Foto: Bohumil Køeèek (http://noc.nasenoviny.net)
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ØEVNICKÝ FOTOSALON 

Ètrnáct øevnických fotografù (vèetnì
nestora èeské fotografie Ladislava Sitenské-
ho) vystavovalo v prùbìhu srpna na Øevnic-
kém fotosalonu v Zámeèku a galerii No1.
Vernisáže 4. srpna, kterou zahájil starosta
mìsta Miroslav Cvanciger, se úèastnilo více
než sto zájemcù a ladnými tóny ji doprovo-
dila skupina Alice Bauer Blues.

thr

DIVADELNÍ LÉTO

Po reprízách úspìšného Dámského krejèího mìla na konci èervence
v lesním divadle premiéru autorská hra Utrpení žáka Hubièky. Pøíbìh o
Prokopovi Hubièkovi, který se živí projektováním zábavních parkù na
planetách Sluneèní soustavy a kteréhosi dne objeví deník z dávné doby
své puberty a vzpomíná, jak kdysi chtìl pozvat svoji první lásku na
rande, mùžete vidìt ještì v záøí. Dìj bláznivé komedie rozvíjí i další
postavy - Hubièkova rodina (s ponìkud extravagantním švagrem z
Moravy, nìmeckou babièkou Gertrudou, tatínkem - jaderným fyzikem,
tìhotnou maminkou a mladší sestrou), Amerièan Harry Luzner (v podá-
ní veterináøe Veverky) a Prokopovi kamarádi (propadlík Drs alias Kosoø
a bláznivá Mahul).

Klasický detektivní pøíbìh Past na myši od A. Christie mìl premiéru
v polovinì srpna.  Rádio hlásí cosi o zhoršujícím se poèasí a také o nìja-
kém dalekém zloèinu. Do penzionu U klášterní studnì se sjíždìjí první
hosté a z relativního poklidu je tu rázem situace ohrožení. Nìkdo inspi-
rován brutální písní o tøech slepých myšièkách vraždí, a teï hádejte, kdo
je to z roztodivných typù obyvatel penzionu!  

Znaèný mediální a divácký ohlas mìla Noc na Karlštejnì, kterou øev-
niètí ochotníci sehráli v nìkolika pøedstaveních v Dobøichovicích a der-
niérou pak v Mníšku pod Brdy. Ve všeobecnì známém muzikálu si také
zahráli herci, kteøí jsou doma v kraji kolem Berounky - Štìpán a Jan
Matìj Rakovi, Pavel Vítek, Jan Rosák a Vladimír Èech. Ve speciálním
Sboru manù si zahrál mj. i øevnický starosta. 

Divadelní léto zakonèí øevniètí herci v místním kinì, kde uvedou kla-
sickou pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký - o putování tøech kama-
rádù za dobrodružstvím. Nebudou chybìt písnièky, které mùžete zpívat
spolu s herci, i kouzla. V hlavních rolích vystoupí Lucie Kirová, Franti-
šek Zavadil, Jiøí Nikodým, Martin Cicvárek, Jiøí Nádvorník, a Boøivoj
Ledvinka.

thr

Detektivku Past na myši v týdenním maratónu zhlédlo v lesním divadle
nìkolik stovek divákù. (Foto: Tomáš Hromádka)
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MLADÍ MUZIKANTI
SE DEROU VPØED

Kdo sleduje obdivuhodnou a
nadšenou práci øevnických ochot-
nických divadelních souborù, at´ už
je jejich režisérem Míla Frýdl, Petr
Øíha nebo Martin Kirov, témìø vždy
najde v jejich projektu nezbytného
spolupracovníka, který dodává
jejich umìleckým snahám korunu -
totiž komponuje muziku.

Tím muzikantem, skladatelem a
aranžérem je mladý, talentovaný a
pøedevším zanícený pìtadvacetiletý
mladý muž jménem Honza Martí-
nek. Jeho domovem je Zadní Tøe-

baò, ale v kraji je dobøe znám, nebot´ øevnické Lesní divadlo je hlav-
ním pùsobištìm jeho práce související s divadlem.

Vyrostl v hudební rodinì, jeho tatínek, výborný tenorista, studoval
operní zpìv a tak jablko nepadlo daleko od stromu. Honza Martínek
už úspìšnì aranžoval hudební vložky v proslulé inscenaci Limonádo-
vý Joe, pùsobil v klasice Cyrano z Bergeracu, ale hlavnì jsme jeho
muzikálnost obdivovali ve høe Noc na Karlštejnì. Tato kouzelná høíè-
ka, kterou tak dobøe známe z mnoha a mnoha repríz filmové pøedlohy
s dokonalým obsazením Vlastimila Brodského, Waldemara Matušky,
Jany Brejchové a dalších èeských hvìzd, se stala tak známá, že z mno-
hých písní se staly hity.

Prestižní úlohu pøipravit opìt muziku pro další nastudování Noci na
Karlštejnì obdržel opìt mladík Jan Martínek. Upravil bohatì instru-
mentované, nároèné a velmi vtipné hudební doprovody K. Svobody a
L. Štaidla pro jednoduché možnosti øevnických muzikantù a udìlal to
skvìle. Nejvýraznìjší motivy a písnì zùstaly stejnì pùsobivé jako v
originále, znìly bohatì i v jednoduchém orchestru, který v prvním
cyklu hry øídila Lenka Koláøová s Notièkami.

Nové pøedstavení hry, kterou opìt režíroval Míla Frýdl, se hrálo na
Zámku v Dobøichovicích, ale obsazení rolí se zmìnilo o nìkolik zná-
mých osobností. Kromì oblíbených ochotníkù Romana Tichého,
Pavly Švédové, Karla Krále, Moniky Vaòkové nebo manželù Øího-
vých se objevili na jevišti Vladimír Èech, Pavel Vítek, Jan Rosák,
hejtman Petr Bendl, senátor Jiøí Oberfalzer a také Štìpán a Matìj
Rakovi se svým obrovským fundamentem virtuózních kytaristù.

Honza Martínek nejprve do hry složil pìt svých vlastních skladeb i
jednu novou píseò, vylepšil úpravy celého orchestrálního doprovodu
a ve spolupráci s režií J. Koláøe a zpìváky Pavlou Švédovou, Sašou
Skutilem, Petrem Øíhou a profíkem Vítkem natoèil CD.

Ponoøit se do takové práce zcela vyžaduje znaènou profesionalitu,
ale tu Honzík Martínek získává ve studiu Soundsquare na Národní
tøídì v Praze, kde je zamìstnán. V øadì sponzorù, kteøí záøí na plaká-
tech, je nutno zdùraznit i vstøícnost a podíl studia Soundsquare, nebot´
technické výše a odbornost tohoto studia zaruèuje potøebnou úroveò a
nezbytný rùst.

Bylo to hodnì nocí, hodnì hodin pøemýšlení a soustøedìní, které s
láskou a nadšením a po pùlnoèní døinì i za podpory kamarádù vìno-
val Honza Martínek Noci na Karlštejnì. Ale stálo to za to. Cédéèko si
mohli diváci koupit už na premiéøe v Dobøichovicích. A mladý kom-
ponista mùže pøemýšlet o dalším hudebním cíli.

J. Radechovská

Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Nové knihy u nás v mìsíci srpnu:

Dospìlí             
Detektivky: James P.D. - Maják,

Japrisot - Past na Popelku,                  
Ètení pro ženy: Roberts - Modrá

jiøina, Steel - Nerovný vztah, De Lisle - Tabitha, Courths-Mahler -
Láska nebo flirt, Liana, Koester-Loesche - Hakina, Návrat Hakiny,

Beletrie: Thiery - Podivný osud doktora Tiplala, Luminet - Alexand-
rijská knihovna, Michener - Mexiko, King - To, Kipling - Kim, Wood -
Plamen duše, Monyová - Støípky z ložnice, Frýbort - Agentura, Andro-
niková - Ber, po èem toužíš, Napier - Záhadná ikona 

Sci - fi: Heitz - Trpaslíci
Nauèné: Cook - Po zavátých pláních, Vlasák - Pestrý život cyklot-

rempa, Hrubíšek - Kola, armády, války, Brejchová - Lásky té plavo-
vlásky

Dìti
Dobrodružství: Kopietz - Chyt´te zlodìje!, Friedrich - Ètyøi a pùl

kamaráda a stopa zapomenuté ponožky, Gudule - Zelený strachem
Ètení pro dívky: Flegel - Láska a zklamání, Blyton - To ti patøí,

Amélie
Malé dìti: Busquets - Veselé pohádky o zvíøátkách,  Disney - Auta,

Delahaye - Martinka cestuje vlakem
PV

ZÁØÍ V GALERII
V záøí pøivítáme v Galerii No1 v Øevnicích

výstavu obrazù nazvanou FRANTIŠEK RINGO
ÈECH V ØEVNICÍCH. Slavnostní zahájení s
vystoupením autora se koná 7. záøí 2006 v 18 hodin
a prodejní výstava je pøístupná do nedìle 8. øíjna
2006. 

21. záøí 2006 od 19 hod. se koná další ze série
Setkání s osobností. Tentokrát jsme pozvali staros-
tu mìsta pana Miroslava Cvancigera s panem
Zdeòkem Vlèkem. Téma veèera je MONGOLSKO
-  povídání a projekce z cest. TB

KULTURNÍ STØEDISKO
* Jazykové kurzy pro dospìlé. Upozoròujeme zájemce, že uzávìrka
pøihlášek do jazykových kurzù pro dospìlé je 15.9.2006. Konzultaèní
hodiny probìhnou v posledním záøijovém týdnu a výuka zaène v øíjnu.

* Setkání seniorù. Tato setkání se po prázdninové pauze obnoví
od øíjna, poprvé se tedy sejdeme ve støedu 18. 10. v 10 hodin.

* Oèima dospívajících. V pražské Gallery Art Faktory se koná pod
záštitou primátora Pavla Béma fotografická výstava nazvaná Praha
dospívajícím oèima dospívajících. Na projektu se úèastní i nìkolik kli-
entù øevnického stacionáøe Cesta a jeho koordinátorkou je vedle Jind-
øicha Štreita také Eliška Jílková, která práce svých klientù z Cesty
pøedstavila na všech tøech roènících festivalu Cesty. Výstava potrvá
do 12. øíjna. VS
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ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 33
Koupání v Berounce - tradièní øevnická atrakce
V dnešní dobì existuje v Øevnicích více než 100 bazénù v

zahradách domù a vil. Jsou výrazem vysoké úrovnì bydlení,
a také dokladem, že naše dnešní populace usiluje o co nej-
vìtší pohodlí ve svém volném èase. K budování bazénu
mùže vést i obava z koupání v Berounce z hygienických
dùvodù.

Koupání v Øevnicích v øece Berounce bylo v první polo-
vinì dvacátého století velice populární a z tohoto dùvodu
bylo naše mìsto v letním období hojnì navštìvováno.
Návštìvníci Øevnic se na bøehu øeky slunili, potom se v ní
vykoupali, a pak zamíøili do jedné z èetných øevnických hos-
pod na nìco dobrého.

Jsou mi známa ètyøi veøejná koupalištì z té doby. Prvním
a hlavním byla plovárna Okrašlovacího spolku v Øevnicích,
o které jsem referoval na stránkách Ruchu èíslo 9 z roku
2004. Byla založena v roce 1884 a existovala do poèátku
padesátých let minulého století, kdy byla zrušena. Plovárna

se vždy stavìla na pravém bøehu Berounky nad jezem na
rùzných místech, naposled na pozemku mezi železnicí a
øekou tìsnì pod propustí potoka pod železnièní tratí. V his-
torii Okrašlovacího spolku je dokumentováno asi 10 jejích
stavebních variant. Na obr. è. 1 z roku 1905 je zobrazena èást
její ètvrté varianty. Jako poznámku k obrázku konstatuji, že
již pøed 100 lety byla obezita problémem.

Druhou známou plovárnou bylo koupalištì na pravém
bøehu øeky proti horní Èerné skále (obr. è. 2), které provozo-
vala rodina pana Strejèka ze Øevnic. Plovárna stála na
pozemku v katastru Zadní Tøebanì. Existovala též desítky let
a zanikla koncem šedesátých let dvacátého století.

Tøetí plovárnou v Øevnicích, známou pamìtníkùm jako
plovárna nakladatelství Melantrich èi pozdìji nakladatelství
Svoboda, bylo koupalištì na levém bøehu Berounky asi 300
metrù nad jezem. Ve tøicátých letech minulého století zde
pùvodnì stála výletní restaurace, která se pozdìji rozšíøila o
øíèní plovárnu. Na obrázku è. 3 je zimní pohled na objekt z

roku 1996 fotografovaný pøes øeku. Zaøízení bylo devastováno pøi povod-
ních v roce 2002. Dnes je na místì rekreaèní zaøízení JEKA.

Ètvrtým známým zaøízením té doby bylo koupalištì proti tzv. dolní
Èerné skále na pravém bøehu (obr. è. 4). Tato jednoduchá plovárnièka byla
oblíbená a rovnìž hojnì navštìvovaná.

V souèasné dobì plovárna v Øevnicích chybí a domnívám se, že je to
škoda. Dle vyjádøení hygienikù je možné se u nás v Berounce koupat.
Rovnìž státní podnik Povodí Vltavy, závod Berounka, nemá proti obnovì

plovárny v Øevnicích námitek. Mìstské kulturní støedisko to zjistilo píse-
mným dotazem v roce 2004.

Najdou se nadšenci ochotní navázat na starou øevnickou tradici a vybu-
dovat zaøízení pro koupání v øece?

Obr. è. 3 laskavì zapùjèila paní Hazuková
Kö

5

Koupalištì pod Èernou skálou mìlo jednoduché provedení



Jméno Eduard Sochor
je každému

obyvateli Øevnic
známé. Jak také
ne, vždyt´ tu
máme dokonce
Sochorovu ulici!
Je proslulá tím,
že tam stojí

domy postavené stavitelem
Sochorem na pøelomu 19. a 20.
století. Jsou nápadité, výstavné,
nìkdy až složitì vymyšlené, jak to
pøinášela tehdejší doba, ale jistì
nepøehlédnutelné.

Ménì už je známé, že na høbito-
vì je postavena hrobka s kaplí,
kterou pro svou rodinu postavil
stejný architekt, totiž pan Sochor.
Od vìtve pozùstalých jsem se
dozvìdìla, že ètyøi bronzové reli-
éfy dìtí, které zdobí urnovou
kaplièku jsou dìti, které zùstaly
jako siroty po zemøelé své matce,
tedy manželce pana Sochora.
Nikdo, kdo se po øevnickém høbi-
tové dívá, nemùže tento monu-
ment u vchodu pøehlédnout. A
ještì pøed nìkolika lety mohl vidìt
za sklem v kaplièce urny.

Dnes je stav této památky trist-
ní, mrazy potrhaly obrubníky
hrobky, øetìzy nekdo ukradl, i
zdobné lampy, skla se postupnì
rozbíjejí. Pozùstalí vìnovali celý
památník mìstu Øevnice, a tak se
tìšíme, až se najde kapitola v
mìstském rozpoètu, na záchranu
této jedineèné památky. Je stejnì

pùsobivá, jako mnohé výstavné a
honosné hrobky na pražském Sla-
vínì, dokonce pøipomíná svým
náznakem kužele hrobku Václava
Hanky . (Pro ty, co chybìli v hodi-
nì dìjìpisu - autora podvrhù
Rukopisu Královédvorského a
Zelenohorského).

Na høbitovì se se nalézá také
hrob spisovatele Ignáta Herrman-
na, rovnìž okradený o øetìzy, ale
dostateènì bytelný, že drží pohro-
madì, také hrob francouzské man-
želky svìtovì známého fotografa
Ladislava Sitenského a další a
další. Øevnický høbitov je zahrada
vzpomínek známých rodù. Mìli
bychom si ji chránit.

Jindra Radechovská

Poznámka redakce: Nápis na
hrobce sdìluje, že autorem náh-
robku je architekt Eduard Sochor
(1916) a sochaø J. Kadlec. Hrobku
provedl sochaø K. Havlíèek z Øev-
nic v roce 1927. K životu a dílu
významné øevnické osobnosti,
architekta Eduarda Sochora (1862
- 1947) se na stránkách Ruchu
prùbìžnì vrátíme.               (thr)
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Marie
Jankù-Sandtnerová
(8. 12. 1885 - 21. 2. 1946)
Každá hospodynì zná dvì nej-

známìjší jména èeské kuchynì,
kterými jsou Magdalena Dobro-
mila Rettigová a Marie Jankù-
Sandtnerová. Obì tyto znamenité
kuchaøky napsaly knihy o vaøení,
prvnì jmenovaná asi o 100 let
døíve.

„Kniha rozpoètù a kuchaøských
pøedpisù“ paní Marie Jankù-
Sandtnerové, zvaná „Sandtner-
ka“, je modernìjší a dnešním hos-
podyòkám bližší. Byla poprvé
vydána v Praze v roce 1924. V
dnešní dobì je však nutno pøipus-
tit, že pøi souèasném stylu života
mají kuchaøky (ale i kuchaøi) stále
ménì èasu k pøípravì tradièních
jídel.

Paní Marie Jankù-Sandtnerová
byla odbornou uèitelkou vaøení a

domácího hospodáøství.
V mládí prošla nìkolika
francouzskými kuchynìmi
v Paøíži a v Nice. Se svým
manželem Františkem
Jankù, poštovním øedite-
lem, pøišla do Øevnic po
první svìtové válce. Man-
želé koupili dùm v dnešní
ulici Èsl. armády èp. 97,
na který pøistavìli patro.
Za domem na dvorku mìla
paní Jankù-Sandtnerová
malý domeèek s kuchyní,
kterému øíkala „labora-
toø“. V nìm vaøila i psala
více než 20 let. V našem
mìstì tedy vznikla její
vynikající kuchaøka, která
se doèkala 70ti vydání. Pro
velký zájem bylo totiž každé
vydání velmi brzy rozebráno. Za
druhé svìtové války pøipravovala
další vydání své knihy, ovšem
nìmecká cenzura žádala její pøe-
pracování a pøizpùsobení váleè-
ným pomìrùm, což autorka
odmítla. Proto vyšlo další, šedesá-
té první vydání její knihy až po

válce a úvod k nìmu dokonèila
paní Jankù-Sandtnerová v lednu
1946. Bohužel již 21. 2. 1946 v
Øevnicích zemøela ve vìku nedo-
žitých 61 let. Je i s manželem,
který ji pøežil, pochována v Praze
na Olšanech v rodinné hrobce. 

Závìrem otiskuji podìkování
za kondolenci k jejímu úmrtí s

autorèinou fotografií. Konèím
vzpomínku na ni její vlastní cita-
cí: „…doufám, že má kniha bude
vodítkem a dobrým rádcem všem
èeským hospodyním pøi jejich
denní námaze a odpovìdné
práci“.

Kö

Významné øevnické osobnosti

ROSTOU!
Jak dokazují naše fotografie,

houbaøská sezóna je v plném
proudu. Fotografie dvou  pýcha-
vek byla poøízena v  jedné z øev-
nických zahrad. Dva dny od její-
ho poøízení kdosi ze zahrady
pýchavky ukradl, stejnì jako
broskve z nedalekého stromu. 

Houbaøi si srpen velmi
pochvalovali, protože tolik
høibù jako v letošním roce, již
dlouhá léta nepamatují. Vedle høibù však letos rostou i ménì
bìžné druhy hub, v jižních Brdech jsou k nalezení také
lišky. 

thr / Foto: LuK
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ÈLOVÌK JE BYTOSTÍ
BIO-PSYCHO-SOCIÁLNÍ

Máme sice léto, dobu prázdnin a dovole-
ných, dobu zaslouženého odpoèinku a relaxa-
ce. Naèerpáváme plnými doušky energii ze
sluneèních paprskù, kterých bylo v posledních
týdnech možná až pøíliš a ani si nechceme
uvìdomit, že opìt nastane bìžný každodenní
kolobìh, bìhem kterého na mnohé z nás a
mnohem urputnìji než o prázdninách pùsobí
nejrùznìjší vlivy, které v tìchto pøípadech
nazýváme stresory.

Všeobecnì je známo, že pokud nás v pod-
zimních mìsících napadnou viry, onemocníme
v lepším pøípadì rýmou, v horším chøipkou. A
my víme, že se jedná o biologickou škodlivi-
nu, která vyvolá stresovou reakci. Ale ménì už
je známo, že stresovou reakci mùže také vyvo-
lat psychosociální škodlivina (stresor), která
se týká mezilidských vztahù. Jinými slovy,

èlovìk reaguje stejnì, když ho napadnou viry
nebo nepøíjemná sousedka. A tak se dostává-
me k pojmu bio-psycho-sociální. Ale vezmì-
me to pìknì od zaèátku. Co to vlastnì stres je?
Stres je prastará reakce, vlastní nejen èlovìku,
ale všem živým organismùm a je pro zachová-
ní života nesmírnì dùležitá, protože nás pøi-
pravuje na útok èi útìk a hlavnì nám pomáhá
pøežít v krajnì nepøíznivých podmínkách.
Kdyby mechanismus stresové reakce neexisto-
val, zahynuli bychom pøi první nebezpeèné
pøíležitosti. Stres k životu potøebujeme stejnì
tak jako vodu a vzduch, ale musíme se s ním
nauèit správnì zacházet! Mùže totiž probíhat
(a také probíhá) v situacích, které si takové
nasazení zdaleka nezaslouží, a zde pak pùsobí
naopak škodlivì.

Mezi stresory  vycházející z biologické
oblasti patøí napøíklad: choroby, úrazy,
nadmìrná zátìž, nedostatek potøebných živin,
pøelet èasových pásem, nezdravé opalování
atd., mezi stresory psychosociální oblasti øadí-

me napø. životní ztráty, prudké sociální zmìny
a otøesy, konflikty, hádky, pocity nedocenìní,
narození dítìte a aby to nebylo tak jednodu-
ché, tak velmi èasto dochází ke vzájemné
kombinaci tìchto okolností. Neménì dùležitý
je také èasový faktor, mùže jít o záležitosti
akutní (havárie, operace, úmrtí partnera,
zmìna zamìstnání), chronické (vleklé rodinné
problémy, chronické onemocnìní, špatná eko-
nomická situace atd.) èi kombinaci akutního
stavu s dlouhodobými následky (amputace
konèetiny a následnì vynucená zmìna životní-
ho stylu, rozvod a jeho nìkolikaleté dùsledky
finanèní i psychické).

Abychom  lépe pochopili pùsobení stresu
na lidský organismus, tak si v pøíštím èísle
budeme více povídat o mechanismu stresu a
teorii životních událostí. Užívejte si klidné
léto!                  

MUDr.Michaela Pulkrábová
Psychiatrická ambulance

KE KOMUNÁLNÍM
VOLBÁM

Za více než jeden
mìsíc nás èekají volby
do zastupitelstva mìsta.
Možná, že nìkoho
napadlo, tøeba i v souvis-
losti s nerozhodným
výsledkem parlament-

ních voleb, jak se zpracovávají výsledky a zís-
kávají mandáty ve volbách do øevnického
zastupitelstva. Dnes, kdy pøedávací místa Èes-
kého statistického úøadu, který je ze zákona
zpracovatelem volebních výsledkù, jsou vyba-
vena moderní výpoèetní technikou, je zpraco-
vání výsledkù ze strany statistického úøadu
otázkou nìkolika minut, kdy data zpracovaná
volebními komisemi jsou vìtšinou pøedávána
ve formì poèítaèových souborù. Nejvìtší díl
práce a zodpovìdnosti tak zùstává na voleb-
ních komisích, kteøí peèlivì evidují vydané
obálky, volièe, a pak na závìr sèítají hlasy.

Pøesto, co vše se skrývá za tìmi nìkolika
minutami, bìhem kterých pracovník statistic-
kého úøadu èeká na zpracování seètených
hlasù centrálou ÈSÚ a zveøejnìní na stránkách
www.volby.cz? Øada složitých úkonù.

1. Ze zápisù o prùbìhu a výsledku hlasová-
ní ze všech volebních okrskù obce se zjistí
celkový poèet platných hlasù pro jednotlivé
kandidátní listiny a jejich kandidáty.

2. Zjistí se celkový poèet platných hlasù pro
všechny kandidátní listiny v obci.

3. Pokud bylo pro volbu zastupitelstva obce
podáno více kandidátních listin než jedna,
vypoèítá se pro každou kandidátní listinu
samostatnì èíselná hodnota (tzv. „pøepoètený
základ“) pro zjištìní, zda kandidátní listina
splnila pøedepsané kvórum pro vstup do skru-
tinia tak, že se: poèet platných hlasù v obci
(volebním obvodu) celkem dìlí poètem vole-
ných èlenù zastupitelstva; tento podíl se vyná-

sobí poètem kandidátù dané kandidátní listiny,
maximálnì však poètem rovným poètu vole-
ných èlenù zastupitelstva v pøípadì, že na kan-
didátní listinì byl uveden zvýšený poèet kan-
didátù o 1/3 (do tohoto poètu kandidátù se
nezapoèítávají kandidáti odvolaní nebo ti,
kteøí odstoupili).

4. Poèet platných hlasù pro kandidátní listi-
nu se dìlí jejím pøepoèteným základem a zjis-
tí se, které kandidátní listiny dosáhly alespoò
5% podílu získaných hlasù na pøepoèteném
základu, tj. dosáhly kvóra pro vstup do skruti-
nia.

5. Ke kandidátním listinám, které kvóra
nedosáhly a k hlasùm pro nì odevzdaným se
nadále nepøihlíží.

6. Pokud by podle dosavadních výpoètù
nepostoupily do skrutinia alespoò dvì kandi-
dátní listiny, sníží se kvórum o 1 % a opakuje
se postup podle bodù 4 a 5, dokud není splnì-
na podmínka postupu alespoò dvou kandidát-
ních listin do skrutinia.

7. Je-li splnìna podmínka úèasti alespoò
dvou kandidátních listin ve skrutiniu, zjistí se,
zda je na nich uvedeno tolik kandidátù (bez
odvolaných a tìch, kteøí odstoupili), že bude
obsazena alespoò nadpolovièní vìtšina man-
dátù v obci (ve volebním obvodu) a zda bude
zvoleno alespoò 5 èlenù zastupitelstva obce.

8. Pokud by nebyl zvolen dostateèný poèet
èlenù zastupitelstva, sníží se kvórum o další 1
% a opakuje se postup podle pøedchozího
bodu 7, dokud není splnìna i tato podmínka.

9. Pokud byla pro volbu zastupitelstva obce
podána pouze jedna kandidátní listina, postup
podle bodù 3 až 8 se neuplatní.

10. Poèet platných hlasù pro každou kandi-
dátní listinu, která vstoupila do skrutinia, se
dìlí postupnì èísly 1, 2, 3, 4 a dále vždy èís-
lem o 1 vyšším tak, aby se vypoèítalo tolik
podílù, kolik kandidátù této strany je uvedeno
na kandidátní listinì (odvolaní kandidáti a

kandidáti, kteøí odstoupili, se nepoèítají).
11. Všechny podíly vypoètené podle pøed-

chozího bodu se seøadí sestupnì podle veli-
kosti a uvede se seznam tolika nejvyšších
podílù, kolik èlenù zastupitelstva se volí.

12. Za každý podíl obsažený v tomto sezna-
mu obdrží kandidátní listina jeden mandát.
Pokud by byly 2 nebo více podílù stejných,
rozhodne o jejich poøadí vìtší poèet platných
hlasù pro kandidátní listinu, v pøípadì shody i
tìchto poètù rozhodne los.

13. Mandáty pøidìlené kandidátní listinì se
pøikáží jednotlivým kandidátùm následovnì:

- pokud je jich na kandidátní listinì více než
jeden, vypoèítá se prùmìrný poèet hlasù pro
jednoho kandidáta (nepoèítají se odvolaní kan-
didáti a kandidáti, kteøí odstoupili), 

- vypoètený prùmìr se nezaokrouhluje a
hodnota celé èásti se zvýší o 10 % (pøiète se
1/10 celé èásti prùmìru),

- hodnota prùmìru zvýšená o 10 % se
uvede jako hranice, ke které se porovnávají
poèty hlasù pro jednotlivé kandidáty,

- kandidát, který poètem hlasù této hranice
dosáhne, se pro pøikázání mandátu posune na
první místo poøadí,

- je-li takových kandidátù více, seøadí se
sestupnì podle poètu získaných hlasù, jsou-li
poèty hlasù shodné, rozhodne o poøadí pøiká-
zání mandátu pùvodní poøadí kandidáta na
hlasovacím lístku,

- pokud žádný z kandidátù hranice nedosáh-
ne, mandáty se kandidátùm pøikáží v poøadí, v
jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

- Kandidáti, kteøí neobdrželi mandát, se stá-
vají náhradníky, pøièemž jejich poøadí se sta-
noví podle stejných pravidel jako pøi pøikázá-
ní mandátu. Nezískala-li kandidátní listina
žádný mandát, její kandidáti se náhradníky
nestávají.

Tomáš Hromádka
(s využitím materiálù ÈSÚ)



Z OKOLÍ

Medové odpoledne
Medové odpoledne v Zadní

Tøebani pøipravují vèelaøi ze
základní organizace v Litni a
komorní soubor Harmonia Mozar-
tiana Pragensis. V sobotu 23. záøí
se uskuteèní ve Spoleèenském
domì v Zadní Tøebani již jeho
tøetí roèník. Zahájení je plánová-
no ve 13.15 (podle pøíjezdu
vlakù), ale již jednu hodinu pøe-

dem se budou pøedstavovat a
debatovat s návštìvníky spisova-
telé, básnící, heraldici, øimslolog,
umìlecký kováø, badatel v oboru
vinaøství ve støedních Èechách,
svoji šikovnost ukáže výrobce sví-
èek ze vèelího vosku aj. Svoji
úèast pøislíbil i známý botanik
Václav Vìtvièka, který se bude
tentokrát prezentovat jako autor
úspìšných knih. Stìžejním bodem
Medového odpoledne bude pøed-
náška vèelaøky MUDr. Jany
Hajduškové, která bude hovoøit a
diskutovat na téma „Vèelí produk-

ty oèima lékaøe“, které má rovnìž
zpracované i ve stejnojmenné
publikaci. Tu bude možné zakou-
pit. Následovat bude ochutnávka a
prodej medu vèelaøù ZO Liteò,
pod kterou spadají i vèelaøi ze
Zadní a Hlásné Tøebanì, a medo-
viny. Nebude chybìt ani ochut-
návka peèiva z medu.

Poslední èást Medového odpo-
ledne bude patøit souboru Harmo-
nia Mozartiana Pragensis. Tento
dechový oktet, byl v letošním roce
pøizván k provedení mozartovské-
ho programu na pražské Bertram-
ce. V Zadní Tøebani se pøedstaví
se svým novým pøírùstkem ve
svém archivu, dobovou úpravou
Mozartovy Kouzelné flétny. Pro-
gram k Mozartovskému  roku –
250 let od jeho narození – bude
doplnìn skladbou Josefa Fialy.
Josef Fiala, rodák z Lochovic, byl
velkým pøítelem Mozartovy rodi-
ny, která si jej cenila jako výteè-
ného skladatele a hudebníka. V
letošním roce uplynulo 190 let od
jeho úmrtí. Program koncertu
doplní skladba dobøichovického
obèana a vèelaøe, èlena Èeské fil-
harmonie a profesora na pražské
HAMU Jaroslava Šarouna.
Úsmìvné dílo je inspirováno
zásnubním proletem vèelí matky v
podbrdské krajinì.

Luboš Fait 

Kultura
v Dobøichovicích

* ÈERNOŠICKÁ ALOTRIA NA
ZÁMKU se budou konat 16. záøí.
III. roèník setkání skupin  historic-
kého šermu. Od 13 do 22 hod.
Uvidíte: rytíøe, lapky, piráty, muš-
ketýry, šermíøe a krásné dámy v
podání skupin historického šermu:
Burdýøi, Alotrium, Nevers,  Bar-
gotti, Lepus, dámská šermíøská
skupina Reginleif z Èernošic a
další. Uslyšíte: keltské balady v
podání Beth A. Cooper (Austrá-
lie). Dále: historické tržištì, histo-
rické hry pro dìti i dospìlé, dobo-
vá krèma, ohnivá fireshow. Vstup:
80,- Kè, mládež polovic, dìti do
výšky meèe zdarma. 

* 23. záøí v 17 hod. ve Fürstovì
sálu probìhne VERNISÁŽ paní
Heinzové - Dobøichovice a Brun-
šov akvarely. Výstava probíhá od
23.9. do 15.10., otevøeno  èt-ne
16-20 hod. 

* 30. záøí od 17 hod. se koná na
zámku II. roèník festivalu romské
hudby. Uslyšíte: tradièní romskou
hudbu, progresivní romské kapely
hip-hop Gipsy, Kale-døíve kapela
Vìry Bílé, Terne Èhave. Ochut-
návka z romské kuchynì, výstava
fotografií.

Ruch  8/20068

Loòský pøednášející vèelaø MUDr. Radek Hubaè a mistr svìta
v pìstování rùží Josef Havel z Hlavòova u Sobìslavi.
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KANDIDÁTKA KDU-ÈSL
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MÌSTA ØEVNICE VE DNECH 20. - 21. ØÍJNA 2006

1. KADLEC JAN - PODNIKATEL
2. KVASNIÈKA LIBOR - PODNIKATEL
3. MGR KNÝBEL PETR - PØEKLADATEL, UÈITEL JAZYKÙ
4. MVDR. VALEŠ ZDENÌK - VETERINÁRNÍ LÉKAØ
5. JIROUŠKOVÁ JANA - ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
6. VÁÒA TOMÁŠ -  KAMENÍK, RESTAURÁTOR
7. SKLENÁØ MIROSLAV - VEDOUCÍ CHRÁNÌNÝCH BYTÙ PRO MENTÁLNÌ POSTIŽENÉ
8. BC. KUBÁSEK PAVEL - TECHNIK
9. VYLETA KAREL - PODNIKATEL

10. ING. KARAS TOMÁŠ - PODNIKATEL
11. KUBÌNA PAVEL - TRUHLÁØ
12. RENERTOVÁ DAGMAR - DÙCHODCE
13. KUBÁSEK LUKÁŠ - ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
14. SLAVIK PETR - TOPENÁØ
15. ZUZKA VÁCLAV - PODNIKATEL

Sdružení nezávislých kandidátù

NAŠE ØEVNICE
se bude opìt ucházet o Vaši podporu v øíjnových volbách do mìstského zastupitelstva

Naší vizí jsou Øevnice, o nichž by po všech stránkách platilo to, co se mùžeme doèíst
v Ottovì slovníku nauèném: 

„Mìsteèko jest èisté, úpravné a doporuèuje se pro svou zdravou a
romantickou polohu…“

Jak obtížná cesta k tomuto cíli vede, jsme se pøesvìdèili v minulých ètyøech letech,
kdy jsme se v zastupitelstvu, radì, komisích a výborech snažili položit základy

nové koncepce rozvoje a øízení mìsta.

V naší práci pro Øevnice chceme pokraèovat!

Vìøíme, že úèet z naší práce, který Vám pøedložíme, a náš nový volební program Vás pøe-
svìdèí o správnosti našeho smìøování.

NAŠE ØEVNICE  -  VAŠE MÌSTO
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Vážení obèané,
Místní sdružení Obèansko demokratické strany v Øevnicích sestavilo kandidátku do pod-

zimních komunálních voleb, která se bude ucházet o Vaši podporu.
Základní snahou našich zástupcù, kterým bude dána Vaše dùvìra, bude pokraèovat v roz-

pracovaných projektech pro zvelebení tváøe našeho mìsta, pracovat na dokonèení nezbyt-
né infrastruktury a  navázat tak na práce, které se podaøilo realizovat v posledních letech.

Podrobnìji Vás chceme seznámit s naším programem i  našimi kandidáty v pøíštím èísle
tohoto zpravodaje a rovnìž prostøednictvím materiálù, které Vám budeme dodávat do
Vašich domácností.

Chceme Vám podìkovat za podporu, kterou mìli naši zastupitelé v tomto volebním
období a také Vás o ni požádat na roky 2006 - 2010.

Dìkujeme Vám.                                                                      Místní sdružení ODS Øevnice 

Kandidátní listina nezávislých kandidátù - Øevnice pro budoucnost
pro volby do Zastupitelstva mìsta Øevnice ve dnech 20. - 21. øíjna 2006

Pøíjmení a jméno Povolání

Ing. Beneš Josef podnikatel
PhDr. Košt´ál Zdenìk øeditel ZŠ
Mgr. Dopitová Jiøina uèitelka
Tichý Roman technik
Hartmann Petr student VŠE
Hrubý Vratislav umìlecký kováø
Buchal Jiøí st. podnikatel
Kubásek Petr administrativní pracovník
Chvojka Tomáš dùchodce
Chvojka  Roman podnikatel, biker
Pitauer Jiøí požárník
Mgr. Maøíková Markéta uèitelka t.è. mateøská dovolená
Foukal Miroslav soukromý zemìdìlec
Svoboda Tomáš truhláø
Zelendová Jindøiška administrativní pracovnice
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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
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Kurzy angliètiny 
v MìKS Èernošice 

V záøí 2006 se
mùžete pøipojit k
bývalým falešným
zaèáteèníkùm. Z
uèebnice Headway
Elementary nám
zbývají už jen ètyøi
lekce - kolem
Vánoc se promìní-
me v mírnì pokroèi-
lé. 

Úvodní hodina je
ve støedu 13.9.
v 18:30 - 20:00 v
uèebnì è. 9. 

Cena: 130 Kè / 90
min. v pololetních
platbách (cca 2500)
Dobrá parta, dobré
tempo. info: Hanka
Jelínková tel. 777
861 985.

Velmi pokroèilí se mohou pøidat k druhému roèníku pøípravy na zkoušku FCE (First
Certificate in English), uèebnice Cutting Edge, upper-intermediate, který bude pro-
bíhat v úterý (uèí Anglièan Tim) a ve ètvrtek (uèí Èeška Hanka) od 19:00 do 20:30
v uèebnì è. 5. Cena celkem za pololetí: 3600,- Kè. Úvodní hodina: úterý 12.9. 
Paralelnì s tímto kurzem se v MìKS uèí i první roèník FCE s uèebnicí FC Gold.
Ten je však letos plnì obsazen absolventy Redbrick House.  

The Redbrick House zve dìti a mládež do svých kurzù - viz rozvrh.
Vše zjistíte podrobnì na www.anglicky.unas.cz a na 777861985, 251640521 èi
hanka.jelinkova@tiscali.cz.

È e r n o š i c e     
www.anglicky.unas.cz

   pøípravka       
  zaèáteèníci 10 -12 let  

  po, st   13 00 - 1400          

         2100 Kè/pololetí  

    1. roèník 
         11- 13 let 
absolventi  School House  
         a jiní pokroèilí  

    po, st   1400  - 1500 

     po, èt  1500 -  1600   
             

2100 Kè/pololetí  
 

    2. roèník 
        12 – 17 let 

 po1630-1730, st  1600-1700 

 út 1730-1830, èt 1600-1700  

           2100 Kè/pololetí  

    3. roèník  
  +pøíprava na PET  
13 – 18 let, obsazeno  

                                
 po 1730-1830, èt 1700-1800  
                 2100 Kè/pololetí  

pøíprava na FCE I     
15 – 100 let, obsazeno  
Czech + native speaker  

  út, èt    19 00 – 2030         

    v MìKS, 3600 Kè/pololetí  
pøíprava na FCE II  
     15 – 100 let 

Czech + native speaker  
  út, èt    19 00 - 2030         

        v MìKS, 3600 Kè/pololetí  
     Ladies‘ Club 
        mírnì pokroèilé    
            15 –100 let 

          st    1830  - 2000  
           v MìKS,  130 Kè/ 90 min  

Rozvrh hodin 2006/2007

AQUACONSULT, spol s r.o.
pitné - odpadní - prùmyslové vody

Dr. Janského 953, 252 28 Èernošice

Hledáme na volná místa v naší firmì pracovníky:

Nabízíme - Pøíjemné pracovní prostøedí v dobrém 
pracovním kolektivu

- Zaškolení
- Zamìstnanecké výhody

V pøípadì zájmu volejte tel.: 251 642 213, 251 642 203
nebo zašlete svùj životopis na e-mailovou adresu:

vavrova@aquaconsult.cz

MONTÉRY
Náplò práce:
- Montážní práce ve vodárenských provozech 

Požadujeme:
- Nejlépe vyuèené instalatéry 

se zkušenostmi ve vodárenství
- Vítáme zkušenosti s venk. vodovody 

a kanalizací
- Øidièský prùkaz minimálnì sk. B

Agentura TNS AISA s.r.o.
pøední spoleènost v oblasti výzkumu trhu,

hledá 

spolupracovníky pro dotazování v domácnostech 
a podnicích pomocí papírových dotazníkù 

nebo pøenosného poèítaèe. 

Dotazování s papírovými dotazníky se provádí zejména
v místì bydlištì a spolupráce je na dohodu o provedení

práce. Dotazování s pøenosnými PC je možné na dohodu
o pracovní èinnosti nebo na ŽL. U tìchto uchazeèù

požadujeme znalost práce na PC, pevnou telefonní linku,
ochotu cestovat v okruhu asi 10 km od místa bydlištì,

komunikativnost, zodpovìdnost a spolehlivost. 

Nabízíme zajímavou práci podle Vašich èasových možností
a dobré finanèní ohodnocení. 

Bližší infomace: 
Kamila Syrùèková, tel. 272 177 325, 606 778 002

PRODEJNÍ MÍSTA RUCHU

Øevnice
Cukrárna Corso, Quelle, Jednota, Trafika u Jednoty, Spotøební druž-

stvo Jelínek, Trafika Holý,Drogerie Holý, Trafika na nádraží,
MìKS Øevnice

Dobøichovice 
PB Klub

Lety
supermarket ESO

Chcete prodávat ve Vašíprovozovnì RUCH a podpoøit tak informo-
vanost øevnických obèanù? Ozvìte se nám na kontaktní adresu v tiráži.
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FOTBAL
Øevnice - Hostomice 4:0
Pøátelské utkání pøed prvním
sobotním mistrovským zápasem,
skórovali Lerch, Petrák a dvakrát
Jùna.

První utkání sezóny 2006/07
Øevnice - Knìževes 1:2
Vedli jsme v 3. minutì brankou
Jùna 1:0. Druhý poloèas byl v
režii hostù, kteøí utkání otoèili.

Zápy - Øevnice 0:1
Branka: Paèes

Øevnice - Tatran Rakovník 2:1
V poloèase jsme prohrávali 1:0.

V druhém poloèase brankou
Noska (z penalty) a Bezpalce jsme
výsledek otoèili. Nyní po trenéro-
vi Mojžíšovi trénuje Øevnice tre-
nér Veniger, bývalý hráè Sparty.

TENIS

Berlínští tenisté opìt
v Øevnicích

Ve dnech 25.-27.8. sehráli øev-
niètí tenisté na domácích dvorcích
další utkání s hráèi berlínského
klubu SV Berlin-Friedrichstadt.
Berlínští hráèi jsou našimi tradiè-
ními soupeøi již od roku 1978.
V pøíštím roce bychom mìli dovr-

šit tøicítku vzájemných støetnutí,
která se konají vždy jeden rok
v Øevnicích a další rok v Berlínì.

Letos pøijelo z Berlína osm
mužù rùzných vìkových kategorií
v èele s prezidentem klubu Petrem
Spinolou. Utkání mìlo mimoøád-
ný ráz, nebot´ se ho úèastnil jako
aktivní hráè starosta Øevnic Miro-
slav Cvanciger. Zvítìzili øevniètí

hráèi. Slavnostního veèera se
v sobotu v klubovnì LTC Øevnice
vedle starosty zúèastnil i pøedseda
tenisového klubu Ing. Pavel Sato-
rie. Pohodu a dobrou náladu zajis-
tila živá hudba v podání pìvecké
dvojice z Dobøíše. Úspìšnému
prùbìhu celé akce nahrálo dobré
poèasí.                                  Kö




