
ZPRAVODAJ MÌSTA ØEVNIC

SLOVO STAROSTY

Vážení obèané, vážení ètenáøi
našeho zpravodaje,

v kvìtnu, v krásném jarním
mìsíci, si  každoroènì pøipomíná-
me události z konce 2. svìtové
války, války která se stala nejtra-
giètìjší událostí v dìjinách lid-
stva.

Roky 1939 až 1945 byly nej-
tìžším obdobím v dìjinách naší
republiky a to i pøes to, že nejvìt-
ší váleèné vøavy se naší oblasti
netýkaly. Také Øevnice nebyly
váleènými událostmi pøímo zasa-
ženy, jistì to však bylo období pro
všechny obyvatele našeho mìsta
velmi svízelné.

Nesmíme proto nikdy zapome-
nout na naše obèany, kteøí byli v
tomto tìžkém období popraveni,
zatýkáni a jinak perzekuováni.

Nesmíme také zapomenout na
všechny v Øevnicích bydlící
židovské rodiny, které byly v roce
1943 odvezeny do Terezína a
nikdy se již zpìt nevrátily.

V kronice Øevnic je tomuto
období vìnován pomìrnì struèný
zápis, protože za okupace naší
zemì nesmìly být kroniky vede-
ny, zapisovalo se tedy zpìtnì až
po roce 1945. Pøesto se z kroniky
dovídáme mnoho podstatného co
se zde bìhem váleèných let událo,
zejména, cituji, „že v roce 1938
zvolené zastupitelstvo a hlavnì ze
zastupitelstva zvolená rada, zem-
ským úøadem dne 12. listopadu
1938 potvrzená, pozùstávala až
na nepatrné výjimky z mužù
celých, což platilo i o èetnickém
místním velitelství a jeho èlenech,
postoji škol a úøadù a o duchov-
ním vedení církve øímsko-katolic-
ké, církve èeskoslovenské a evan-
gelické církve èeskobratrské,
jakož i o vlasteneckém cítìní
všeho obèanstva“.

Je to pro nás jistì dùležité zjiš-
tìní, že se naši pøedkové a pøed-
chùdci dokázali takto vyrovnat s
nelehkým obdobím a slouží jim to

ke cti. Nejkritiètìjší doba však
pro øevnické obèany pøišla v
samotném závìru války. Deváté-
ho kvìtna tudy procházela ustu-
pující nìmecká armáda. Díky
nešt´astnému incidentu, spojené-
mu se ztrátou proviantního auta,
hrozilo Øevnicím vybombardová-
ní, ale i smrt mnoha našich oby-
vatel. Díky vyjednávacím schop-
nostem nìkolika našich obèanù se
podaøilo v hodinì dvanácté tento
incident vyøešit a i Øevnice
mohly oslavovat konec váleèných
událostí. Tolik struènì z historie,
která se zde zapsala.

Pøipomínáme si toto tìžké
období, které postupnì postihlo
velkou èást svìta. Jsem pøesvìd-
èen, že je dùležité vzpomenout na
všechny, kdo prožili tìžké útrapy
této války a zejména na ty , kteøí
v ní položili své životy.  Jsem také
pøesvìdèen, že je naší povinností
udìlat vše, aby se podobné trage-
die již neopakovaly. 

Miroslav Cvanciger
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O Filipojakubské noci na pøelomu dubna a kvìtna
byly Øevnice znovu zapsány do èeské Guinnessovy
knihy rekordù. Na Vrážce totiž  dvacítka dobrovolníkù
postavila nejvìtší èarodìjnickou vatru v republice.
Mìøila 15 a ètvrt metru, což 30. dubna krátce po 19.
hodinì dosvìdèil i zástupce agentury Dobrý den, která
u nás všechny mimoøádné výkony registruje.

Pálení èarodìjnic má v Øevnicích dlouholetou tradi-
ci, pøesto do podvìdomí pøespolních se zdejší každo-
roèní velkolepá akce dostala až nedávno. Vlastnì tepr-
ve v roce 2003, kdy se zde podaøilo postavit hranici
vysokou jedenáct metrù a šedesát centimetrù. Média
tehdy uvedla, že agentura Dobrý den prohlásila „Øev-
nická hranice vytvoøila nový èeský rekord, a stala se
tak kuriozitou pro rok 2003“. Jenže jsme se neradovali
moc dlouho - v Mnichovicích východnì od Prahy o rok
pozdìji postavili hranici vysokou ètrnáct metrù a dva-
cet centimetrù. Na pomyslný královský trùn se Øevni-
ce vrátily až letos. 

Stavba vatry trvala i se sbìrem a odvozem døeva
témìø tøi dny a nadšenci na ní pracovali již od pátku.
Døevo pøivezlo šest nákladních automobilù a pøi stav-
bì pomohl i jeøáb. 

Hranice o více než pìtaosmdesáti patrech vzplála
v nedìli krátce po 21. hodinì. Zapálení pøedcházel
slavnostní ohòostroj, který sledovaly témìø dvì
tisícovky pøítomných úèastníkù, pro které bylo také
pøipraveno bohaté obèerstvení. Vatra pak hoøela celou
noc.

Tomáš Hromádka / Foto: Pavel Jílek
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Z RADY
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Pøíspìvek hasièùm
Rada mìsta rozhodla na svém

dubnovém jednání o pøíspìvku  na
poøádání oslav 110. výroèí založe-
ní Sboru dobrovolných hasièù v
Øevnicích. Finanèní pøíspìvek
bude ve výši úhrady za ubytování
cca 35 nìmeckých hostù po dva
dny v hotelu Grand v Øevnicích.

Stížnost obèanù
Rada se zabývala dopisem,

který zaslala Ing. arch. Èermáko-
vá jako reakci na stížnost obèanù z
ulice Úzká na zamýšlenou výstav-
bu øadových domkù v jejich sou-
sedství. Rada vzala informaci na
vìdomí a uložila tajemníkovi
zaslat vyjádøení architektky stìžo-
vatelùm.

Grant pro knihovnu
Vedoucí mìstské knihovny

požádala o schválení zámìru pøi-
hlásit se o grant z Ministerstva
kultury na vybavení a rekonstruk-
ci knihovny. Maximální èástka, o
kterou se mùže žádat, je 100.000,-
Kè. Finance získá žadatel pøed
zahájením prací a po dokonèení
prací vrací zpìt 10% ze získané
èástky. Vyhodnocení žádostí bude
ve druhém ètvrtletí roku 2007.
Rada mìsta podání žádosti o grant
na vybavení a rekonstrukci schvá-
lila a povìøila vedoucí mìstské
knihovny vypracováním žádosti.

Záštita starosty
Rada mìsta schválila záštitu

starosty nad koncertem orchestru
Quattro Corde v Clam-Gallasovì
paláci v Praze, který se uskuteèní
dne 16. èervna 2006.

Komenského ulice
Rada mìsta schválila zámìr

osázet v Komenského ulici v
úseku od køižovatky Komenského
ulice s ulicí Èsl. armády po køižo-
vatku Komenského ulice s ulicí
Husovou stromy a keøe podle
návrhu Ladislava Kotìry.

Prodloužení kolaudace
Rada mìsta schválila prodlou-

žení termínu kolaudací kanalizaè-
ních pøípojek pro možnost vrácení
èásti poplatku za pøipojení

na kanalizaèní øad z dùvodu dlou-
hého zimního období z 19.4.2006
do 31.5.2006.

Budou mít Øevnice
prapor?

Radní se zabývali návrhem pra-
poru mìsta pøedloženým Letopi-
seckou komisí (autorka paní D.
Renertová) a uložili Školské
a kulturní komisi, aby ve spolu-
práci s Letopiseckou komisí a po
provìøení návrhù z heraldického
hlediska navrhli radì mìsta maxi-
málnì pìt návrhù na prapor mìsta.

Kronika 2005 
Rada mìsta schválila zápis do

kroniky mìsta za rok 2005 vypra-
covaný Letopiseckou komisí s
úpravou textu.  

Selecká - zamítnutí 
Starosta informoval radu mìsta

o zamítnutí žádosti o finanèní pro-
støedky na akci „Rekonstrukce
povrchu Selecké ulice“ z granto-
vého schématu Program na pod-
poru výstavby a rekonstrukcí
místních komunikací v obcích.
Rada mìsta uložila urychlenì
dohodnout s realizaèní firmou
uvedení povrchu vozovky do
pùvodního stavu.

Výbìrové øízení
Rada mìsta Øevnice vyhlašuje

výbìrové øízení na uzavøení
smlouvy na dobu neurèitou o
nájmu bytové jednotky 2 + 1 o
celkové výmìøe 83,5 m2, umístì-
né v 1. nadzemním podlaží budo-
vy èp. 2 na adrese Námìstí Krále
Jiøího z Podìbrad, Øevnice, za
nejvyšší nabídnutý dar do Fondu
rozvoje bydlení mìsta Øevnice.
Podrobnosti na úøední desce
Mìstského úøadu Øevnice nebo na
www.revnice.cz.

Z MÌSTA
Mìstský úøad Øevnice sdìluje,

že volby do Poslanecké snìmovny
Parlamentu Èeské republiky se
uskuteèní ve dnech 2. a 3.
èervna 2006 v Zámeèku.

2 Ruch  5/2006

STAROSTA ODPOVÍDÁ
V souvislosti s veøejným projednáváním územního plánu, které

se konalo v Zámeèku 12. dubna, jsem se zeptal  p. starosty
Miroslava Cvacigera proè mìsto pøistoupilo ke zmìnì Územního
plánu sídelního útvaru Øevnice?

„Územní plán každé obce èi mìsta má urèitou životnost a po urèité
dobì si vyžádá podnìty obèanù, majitelù nemovitostí èi zastupitelù
svou úpravu.  Dùvodù pro poøízení "zmìny è. 2" je nìkolik a jsou sou-
hrnem více faktorù.

V roce 2005 byly pro naše mìsto zpracovány územnì plánovací pod-
klady, nejprve "Námìtová studie" zpracovaná AP Atelierem arch.
Josefa Pleskota a z ní vycházející materiál "Øevnice-architektonicko
urbanistický koncept lokalit Vrážka a Pod Lesem".

Tyto dokumenty byly pøijaty Zastupitelstvem mìsta a mimo jiné
z nich vyplývá potøeba zmenšení intenzity využití zastavitelných území
a nahrazení jeho èástí plochami nezastavitelnými, což osobnì považu-
ji za velmi dùležité.

Kromì tìchto dùvodù byly evidovány ještì dva požadavky, a to
zmìna dosud nazastavitelné èásti prostoru mezi Námìstím Jiøího
z Podìbrad a nádražím na plochu zastavitelnou, a naopak plochu
vyèlenìnou pro rozšíøení stávající skládky zrušit a ponechat ji ve stá-
vajícím stavu.

Zde jsem vyjmenoval ty nejvýznamnìjší dùvody pro poøízení zmìny,
jež všechny byly øádnì projednány ve všech orgánech mìsta a obèané
se s nimi mohli a mohou seznámit na našich webových stránkách.“

Jak hodnotíte veøejné projednávání zmìny èíslo 2 územního
plánu, které probìhlo 12. dubna v Zámeèku?

„Projednávání "zmìny è.2" jsem se nemohl osobnì zúèastnit, ale jak
jsem vyrozumìl od svých kolegù a z pozdìjších jednání s obèany, neby-
ly dùvody poøízení zmìny vìtšinovì zcela pochopeny. Pøedpokládám,
že v souèasné dobì se tato situace zmìnila a že tomu napomùže i náš
zpravodaj.“

Zeptal se Tomáš Hromádka

OZNÁMENÍ O ZMÌNÌ
TERMÍNU UZÁVÌRY.

Mìstský úøad v Øevnicích oznamuje, že uzávìra
silnice II/115 v prùtahu mìstem Øevnice,

plánovaná na 9.5. až 23.5.2006, 
se z technických dùvodù odkládá.

Nový termín uzávìry je pøedbìžnì stanoven 
na 12.6. až 27.6.2006

(koncem kvìtna bude upøesnìn).

Dùvodem uzávìry je pøipojení nových øadù
kanalizace a vodovodu na øady stávající v ulici
Komenského (køižovatka Komenského x Nezabu-
dická x Berounská). K objížïce bude využito trasy
po místních komunikacích Lesní, Masarykova
a  Pøíèná.

Slavoj Hampl, Vedoucí HO
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MAJÁLESU PØÁLO POÈASÍ

Tak jako každý rok, poøádal i letos Sbor dobro-
volných hasièù Øevnice za podpory Mìsta Øevnice
na námìstí Krále Jiøího z Podìbrad májovou osla-
vu, která se také letos konala první kvìtnový den,
tentokrát ovšem ve znamení 110. výroèí vzniku
sboru. 

Tradièní dostaveníèko si zde dali nejen pøízniv-
ci øevnických hasièù, ale i všichni, kteøí si chtìli

pøipomenout, že nastal nejkrásnìjší jarní mìsíc kvì-
ten.  Velkému zájmu dìtí se jako obvykle tìšila výsta-

va hasièské techniky, jakož i závìsná lanovka mezi stro-
my. Páni kluci se zajímali také o záchranáøský obrnìný tran-

sportér OT 64, který návštìvníkùm pøedstavila záchranná služba
Trans Hospital. Neménì vyhledávanou atrakcí byla záchranáøská
ètyøkolka, kterou zdravotníci Trans Hospitalu poprvé použili o
uplynulém víkendu pøi zajištìní hudební akce CzaroTekk u Krás-
na na Sokolovsku v  západních Èechách. Dospìlí si zatím s nes-
krývanou radostí poslechli hezké písnièky a pøi hovorech se sou-
sedy vesele popíjeli pivo a jedli výborné klobásy. 

thr
POETICKÁ ZASTAVENÍ

Kdo se rozhodl v pøíjemném jarním nedìlním podveèeru zasta-
vit, byl opravdu poeticky zasažen nejen hudbou a poezií, ale celou
atmosférou veèera. Souznìní flétny, harfy a krásného hlasu - zpí-
vajícího nebo recitujícího - bylo dokonalé. Sál Zámeèku hostil
výsostné umìlce a vdìèné publikum je po zásluze odmìnilo dlou-
hým spontánním potleskem.  VS

NOVINKY V GALERII NO 1

22. dubna se konala v Galerii No 1 vernisáž výstavy
porcelánových plastik Jiøího Laštovièky, nazvané Malý
formát, doplnìné o díla Zdeòka Ruffera. Pøehlídku
zahájil krátkým vtipným úvodem Ladislav Smoljak.
Výstava potrvá do 28. kvìtna 2006. 

Ve støedu 24. kvìtna 2006 v 19 hodin se bude konat
další SETKÁNÍ S OSOBNOSTMI. 

Tentokrát do køe-
sel pro hosta usednou
Olga Èuøíková  (hereèka a
recitátorka) a Vladimír Beneš (majitel  nakladatel-
ství Bonaventura) a budou hovoøit na téma „Co je
to bibliofilie?“

Ruchu sdìlila galeristka Tereza Bartáková, že
vedle prohlídky výstavy si mohou øevniètí patrioti v
galerii zakoupit knihy týkající se dolního Poberou-
ní, ale také monografie a literární úvahy nakladatel-
ství Arbor Vitae, bibliofilie nakladatelství Bona-
ventura, anglický humor nakladatelství Plot a dìt-
ské knihy nakladatelství  Baobab.                thr

Foto: 
Helena Rytíøová, 

Tomáš Hromádka a archiv.
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POSLEDNÍ PLES SEZÓNY
Tak máme za sebou již 5. hudební ples, tj. ples Notièek a Tøehusku.

Pøes nezvykle pozdní termín, který zasáhl konec dubna, se na zcela zapl-
nìném sále Lidového domu nepoznalo, že  plesová sezona dávno skon-
èila.

Zahájení probìhlo jako vždy velkolepými fanfárami, které pro ten
úèel napsal  Honza Martínek, a zahráli je nejen  typické horny Jindry a
Tomáše Koláøových a Míši Macourkové, ale též muzikanti Tøehusku,
kde bìhem veèera vynikala trumpeta Saši Skutila. A pak zaèala ta pravá
taneèní veselice.

Každý rok si spoleènì poøádající Notièky a Tøehusk pøipravují pøe-
kvapení, která bývají skuteèným vrcholem veèera. Prvním pøekvapením
Notièek bylo vystoupení mažoretek, kde dìti od nejmenší tøíleté Kamil-
ky Mrázkové až po ty málo odrostlé  v sukýnkách a  nápadných oranžo-
vých èapkách  vpochodovaly do sálu, kde jim hrála dechovka, kterou
tvoøila zbývající èást  Notièek vèetnì velkého bubnu a èinelù. Choreo-
grafie Pavlínce Petrové náramnì vyšla, dìti nic nezkazily, naopak, hosté
a rodièe nestaèili volat BRAVO. Tøehusk nezùstal své povìsti nic dlu-
žen. Zkušený moderátor Míla Frýdl držel konferenèní mikrofon od
samého zaèátku až do konce a vtipnì komentoval události  v sále i na
jevišti. Nezapomnìl pøi tom, jak se patøí,  podìkovat  a pochválit obìta-
vé dárce z øad  øevnických obchodù  a samozøejmì rodièe dìtí a pøíz-
nivce Notièek a Tøehusku. Mezi nì patøila mimo jiné i paní Hlinková z
Hodynì se svými naprosto dokonalými koláèky, které pak ochutnali
taneèníci dámských volenek i dámy, obdarované svými partnery pøe-
krásnou kvìtinou.

Druhé pøekvapní patøilo Tøehusku. Ten mezitím výteènì naladila  spo-
lehlivá hvìzda Pavla Švédová, jejíž zpìv, jevištní výstupy a vytváøení
atmosféry musíme vždy obdivovat. Pøekvapení zaèali trapeøi kdesi v
prerii, mezi které pøišel ten nejhlavnìjší, který rozdovádìl sál svým
umìním na kytaru a zpìvem ohromujícího basového tembru Štepán Rak.
Pøekvapení se rovnìž dokonale povedlo, potlesk a nadšení patøilo jemu.

Nemùžeme zapomenout ani na úèast taneèního orchestru KARAVEL,
který je znám svou hudbou jako stvoøenou pro úèely plesù, zábav a
vrcholných spoleèenských akcí.

Jen si šli trochu odpoèinout  a do sálu pøibìhla opìt lidová muzika
Notièky s pøekvapením èíslo dvì. Tentokrát v pøevleèení na country.  Na
jevišti  Barunka, Kristýnka a malá Milenka Koláøovy ve svých country
úborech a s basou  notièkový komik Boøek Ledvinka.  Sestavu tentokrát
doplnil i malý Sebi Habeš  a Kaèka Klailová, oba s houslemi. Ve volbì
tohoto pøekvapení se nemohla Lenka Koláøová splést, nebot´  tato count-
ry skladba ORANŽOVÝ EXPRES pravidelnì uzavírala vystoupení
Notièek v americkém Tennessee a vždy sklízela  hromový aplaus ve
stoje s provoláváním slávy. Melodie, známá snad všem generacím a  bra-
vurní provedení uvedlo v nadšení všechny hosty øevnického plesu. Do
sálu vbìhlo pøi tom  zbývajících 20 dìtí Notièek a pøedvedlo sálu, jak se
hraje a tanèí country. Perfektnì, pøesnì, obdivuhodnì se strhujícím
nadšením. Koneènou hudební úpravu tomuto hitu dodala Kristýnka
Koláøová s Honzou Martínkem.

Mimoøádnost této plesové události podtrhli svou pøítomností nejen
starosta Cvanciger, ale též  pánové Oberfalzer a Rádl, kteøí pøedali
Notièkám za skvìlou reprezentaci 10.000 korun.

Na stolech èerstvì rozkvetlé kvìtiny, hoøící svíèky, bohatá tombola,
slavnostnì vyzdobený sál, který vždy s rodièi pøipravuje maminka Klár-
ky Dudákové, a nekoneènì dobrá nálada provázely celý veèer. Spoleè-
nost  tanèila dlouho po pùlnoci, ti nejvytrvalejší odcházeli až k ránu.
Snad už teï se budeme tìšit na pøíští ples. 

Jindra Radechovská

MUDR. JINDØICH KÖNIG
SEDMDESÁTNÍKEM

MUDr. Jindøich König se narodil v
pražské lékaøské rodinì 2. 5. 1936.
Lékaøské prostøedí ovlivòovalo odma-
lièka život jeho i starší sestry Radany,
takže nebylo divu, že se oba sourozenci
rozhodli stát se také lékaøi. To se jim po
urèitých peripetiích a pøekážkách
daných dobou nakonec podaøilo. 

Jindøich od dìtství hodnì a rád spor-
toval. Zkoušel nejrùznìjší sporty: od
atletiky pøes hokej, basketbal, plavání,
ale lyže a oblíbený tenis pìstoval závod-
nì. Bìh na lyžích i sjezdové disciplíny v

okresním a krajském mìøítku, v tenisu dosáhl úrovnì celostátní. Jako
medik musel øešit dilema. Byl nominován do ès. reprezentaèního druž-
stva pro Galleùv pohár, což byla pocta, které si nesmírnì vážil. Ve stej-
ném termínu však byl vypsán na rigorózum z anatomie. Zvolil anato-
mii. V té dobì totiž na medicínì neexistovaly individuální termíny
zkoušek, natož individuální studijní plány nebo dìlené roèníky, které
by umožòovaly sladit studium s vrcholovým sportem.

Jindøich maturoval na gymnáziu Jana Nerudy v r. 1954 a studium
medicíny na Fakultì všeobecného lékaøství Karlovy univerzity ukon-
èil v roce 1960. Po promoci nastoupil na internu v nemocnici v Jab-
lonci nad Nisou. Jablonecká léta byla tvrdou školou života, zdrojem
neocenitelných životních i medicínských zkušeností. Jako jediný muž
v èistì ženském kolektivu býval povìøován zástupy a záskoky za chy-
bìjící lékaøe v terénu, èasto v místech, kam v zimì ani sanitka nedoje-
la. To pak pøišly na øadu lyže. V Jablonci byl i okresním transfúzním
lékaøem. Po složení atestaèní zkoušky z interny se rozhodl pracovat
jako toxikolog. Toxikologie ho zajímala už za studií, na Toxikologic-
kém ústavu FVL UK pracoval na polovièní úvazek ještì jako medik.
Po atestaci vyhrál konkurz na místo v Toxikologickém ústavu a praco-
val zde 16 let. Aby neztratil kontakt s praktickou medicínou, sloužil
pohotovostní lékaøské služby a mìl i malý úvazek na interní klinice ve
Vinohradské nemocnici. Další oblastí jeho aktivit bylo klinické zkou-
šení lékù. Organizoval a øídil tento obor v pražské poboèce dnes již
neexistující švýcarské firmy Sandoz. Poslední kapitolou v lékaøské
dráze MUDr. Jindøicha Königa byla Zdravotní služba Ústøední celní
správy Èeskoslovenské, po rozdìlení státu Èeské republiky. Vìnoval
se hlavnì preventivním prohlídkám a posuzování zdravotní zpùsobi-
losti pro výkon služby celníkù. Proto si složil ještì další atestaci z
posudkového lékaøství. Posléze se stal øeditelem Zdravotní služby
ÚCS ÈR a z tohoto pracovištì odešel do dùchodu.

Jindøich König mìl vždy mnoho koníèkù. Kromì tenisu filatelii, sbí-
rání starých pohlednic hlavnì z Øevnic a okolí, což dokumentuje jeho
seriál Øevnice na starých pohlednicích, vycházející v Ruchu. Zajímá
ho historie, v posledních letech hlavnì regionální, kterou studuje i v
archívech. Øadu let je èinný v Letopisecké komisi mìsta Øevnic.

Ještì jeden bod chybí dodat k úplné charakteristice Jindøicha Köni-
ga. Je milujícím a obìtavým dìdeèkem svých 5 vnouèat.

Veronika Stará
Milý Jindro!
Pøedem blahopøání k Tvým „kulatinám“. A pøiznám se, že mì docela

pøekvapily. Známe se tolik rokù a vždy jsem obdivoval Tvou cílevìdomost
a seriózní  pøístup. V dobách mládí to byl pøístup k tenisu, kdy jsi dosahoval
a ne náhodou, velmi dobrých výsledkù, a pozdìji, když jsme se setkali v leto-
pisecké komisi mìsta a v redakci Ruchu, Tvoje neúnavná aktivita. Vždyt´ bez
Tvé práce by vznik Almanachu mìsta Øevnic byl znaènì ztížen, ne-li ohrožen.
Jsem rád, že jsi pøevzal po mnì vedení komise. Je to záruka, že zpùsob,
kterým ji øídil náš nezapomenutelný Vláïa Houška, bude zachován. Co
popøát nakonec: Zdraví, protože tak Ti nic nebude bránit pokraèovat v Tvých
pro mìsto tak pøínosných aktivitách.

Tvùj kamarád  Jiøí Sklenáø



VÈELÍ PRODUKTY

Pyl - jeho význam pro zdraví èlovìka
Kvìtový pyl vèely sbírají z kvìtù a

ukládají v plástech, kde jej dál upra-
vují do lépe stravitelné podoby. Pro
vèely pyl pøedstavuje nezbytnou
složku potravy, nebot´ je pro nì jedi-
ným zdrojem bílkovin, tukù, vitamí-
nù a minerálních látek. Hodnota pylu
je dána tím, že do nìj pøíroda vložila

to nejlepší, co je schopna pro reprodukci rostlin poskytovat, což je
dobré nejen pro vèely, ale i pro èlovìka. Pyl totiž obsahuje prakticky
všechno, co potøebuje lidský organismus ke zdárnému životu.

Zaèátkem padesátých let dvacátého století se v Evropì i Americe
zaèalo uvažovat, zda by se této hodnotné bílkovinové potravy nedalo
využít pro zdraví èlovìka. Bylo provedeno mnoho vìdeckých pokusù,
které tuto domnìnku potvrdily.

Získávání pylu
Pyl mùžeme získat ve tøech formách:
Støásáním z kvìtù - v této podobì je pro èlovìka nevyužitelný, mùže

dokonce  v této podobì zdraví škodit. Jako rouskovaný pyl - upravený
žlázovými výmìšky vèel a obsahem medného váèku vèel do hrudek.
Pyl v této podobì je tzv. vèelí chléb. Tento pyl, který vèely napìchova-
ly do bunìk plástu a zalily vrstvièku  medu, prošel hydrolýzou neredu-
kujících cukrù a mléèným kvašením. Tento pyl je pro lidský organismus
nejhodnotnìjší, ale jeho získávání nejkomplikovanìjší. Pouze rousko-
vaný - musí se upravit fermentací, èili v urèitém pomìru s medem smí-
chat a nechat bez pøístupu vzduchu probìhnout fermentaci. Takto upra-
vený pyl je pro èlovìka stravitelný. Med a pyl se ideálnì doplòují ve
vysokohodnotný produkt, podporující naše zdraví.

Lze jej používat:
- ke zkvalitnìní trávicího procesu
- k léèbì krvácejících žaludeèních a dvanácterníkových vøedù
- k vybudování kvalitního imunitního systému
- jako podpùrnou léèbu pøi onemocnìních, rekonvalescencích

a jiných nepøíznivých stavech organismu
- k léèbì a prevenci alergií (nutná konzultace s alergologem)
- jako doplnìk kvalitní zdravé výživy pro sportovce, starší a nemoc-

né lidi
- jako prostøedek pro odstranìní toxických a jiných zdraví neprospí-

vajících látek z organismu
- u starších mužù pøi problémech s prostatou a semennými váèky
- pøi stresech a jiných psychických vypìtích (lze nahradit nìkterá

antidepresiva)
- na snížení hladiny cholesterolu v krvi
- na zlepšení zraku a zpevnìní tkání

Oficiální medicína uznává pyl pøedevším jako úèinný podpùrný pro-
støedek, jenž urychluje rekonvalescenci u starších lidí a pacientù po úra-
zech a zlepšuje celkový zdravotní stav.

Upozornìní - u nìkterých pacientù se mohou po požití pylu dostavit
srdeèní potíže a nevolnost. V takovém pøípadì je konzultace s lékaøem
nezbytná. Pyl by se v žádném pøípadì nemìl podávat lidem s porucha-
mi ledvin a pacientùm s nádorovým onemocnìním.

Pøíštì o tom nejsladším - o medu.
V. Vitouš

Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Milí ètenáøi,
ráda bych se s Vámi podìlila o nepøíjemnost,

která mì potkala s jednou ètenáøkou, kterou jsem
„zdìdila“ od paní Krejèové. Byla jsem upozornì-
na na to, že knihy nevrací nebo že je vrací s velkým
zpoždìním, zkrátka, že jsou s ní problémy.

Ovšem to, co paní pøedvedla, mi vyrazilo dech . Upomínkami a dopi-
sem jsem ji požádala o to, aby knihu vrátila. Reagovala køikem a vyhro-
žováním mnì i mým dìtem. Je to o to smutnìjší, že je to uèitelka. Asi
má pocit, že se tím zastrašováním vše vyøeší. Omyl. Pøípad se bude øešit
dál. Naštìstí je to pøípad jen jediný a doufám, že ojedinìlý. Všechno se
dá øešit rozumnì a v klidu.

Pak jednu pøíjemnou vìc. Od zaèátku roku se pøihlásilo do knihovny
35 nových ètenáøù z toho 23 dìtí. To mi udìlalo velikou radost.

Tìším se na Vás v knihovnì.
Petra Veselá

Nové knihy v dubnu:
Dospìlí 
Detektivky: Baldacci - Hrátky o hodinu, James - Rubáš pro slavíka,

Deaver -Pekelná kuchynì, Gruber - Obratník noci.
Ètení pro ženy: Small - Soukromá potìšení, Drake - Divoká srdce,

Beyerlein - Bohynì v kameni.
Lékaøské prostøedí: McClure - Trauma, Experiment, Birken - Osudo-

vá chyba, Serno - Ranhojièova pout´, Lodní ranhojiè. 
Beletrie : Coelho - Rukovìt´ bojovníka svìtla, Jako øeka, jež plyne,

Irving -  Modlitba za Owena, Hrabal - Veèerníèky pro Cassia, Simmel
- Tajný chléb.

Filozofie: Gray - Muži jsou z Marsu,  ženy z Venuše a dìti jsou z nebe.  
SCI-FI: Eschbach - Poslední svého druhu.

Dìti
Fantazie: DiTerlizzi - Kronika rodu Spiderwickù:  Klíè k urèování

kouzelných tvorù, Kámen ke koukání, Tajemství tety Lucindy, Strom ze
železa, Mulgarath se zlobí, Carman - Elyonova zemì,  Taylor - Pán
pøeludù.

Dobrodružství:  Paver - Bratr Vlk, Toulavý duch
Ètení pro dívky:  Lanczová - Èas nìhy, Dva kroky od ráje, Blyton -

Amélie divoèí, Cabot - Princezna v zácviku

5Ruch  5/2006

Dùkazem, že chov vèel má v našem regionu dlouhou tradici, je tato
pohlednice datovaná do první poloviny minulého století z archivu
MUDr. Königa zobrazující františkánský vèelín na Skalce. 



MATEØSKÁ ŠKOLA
* L. Švarcová (øeditelka MŠ) sdìlila Ruchu: „15.4.2006 byl ukonèen
zápis do Mateøské školy Øevnice. Pøijala jsem 49 žádostí o pøijetí, ale
pøedpokládaných volných míst je maximálnì 30, v souèasné dobì k
19.4. pouze 28. Dìti, které vìkem patøí do ZŠ od 1.9.2006, ještì budou
odborníkem vyšetøeny a bude posouzena jejich školní zralost. Proto
neznám pøesný poèet volných míst. 
Bude pøijato 26 dìtí od školního roku 2006/2007. 2 místa jsou pone-
chaná na odvolání. Pokud nebude uplatnìno odvolání, nebo bude
zamítnuto, protože vstupní informace budou nezmìnìny, budou pøija-
ty další dìti podle platného poøadníku. 
Celkem k 4.9.2006,  kdy zaèíná školní rok, bude v MŠ zapsáno 65 dìtí.
To je maximální stav.“
Pøipomínáme, že dìti jsou do mateøské školy pøijímány podle „Krité-
rií pro pøijímání dìtí,“ která jsou k nahlédnutí u øeditelky školy.

* Hospodáøský výsledek mateøské školy za rok 2005 skonèil pøebyt-
kem ve výši 55.211,71 Kè. Rada mìsta schválila pøerozdìlit tento pøe-
bytek do fondu odmìn  a rezervního fondu. 

* Vzhledem k naplnìné kapacitì mateøské školy v Øevnicích vozí
rodièe pøedškoláky do okolních obcí. Proto se museli radní mìsta
v nedávné dobì zabývat i žádostí Mateøské školy Liteò  o finanèní
pøíspìvek na provoz školy za dìti, které chodí do tamní mateøské
školy v Litni, ale mají bydlištì v Øevnicích.                                            thr
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COMMON GROUNDS
Otevøené køest´anské spoleèenství pod záštitou Církve Bratrské, Øevnice, Žižkova 257

Stálý program (kvìten, èerven 2006):

- kurz angliètiny: zaèáteèníci Po 18-20h
- kurz angliètiny: pokroèilí Ú 19-21h
- kurz angliètiny: mírnì pokroèilí È 18-20h
- Clubhouse (angliètina pro dìti) P 16-17.30
(Jackie Lewis 736 722 344, Tereza Matlová 724 510 491)
- Setkávání dorostu (po dohodì) 1x mìsíènì
- Ruèní práce žen (støeda 18.30) 1x mìsíènì
- Setkávání maminek s dìtmi St 9.30-12
- Nedìlní sekávání na biblickými texty N 17-19

English Camp - 30.7.- 5.8.2006, Tom Sampley (603 842 982)

13.5.2006 - PhDr. Dana Krausová (psychoterapeutka): 
Jak øešit krize a konflikty 19-21h

ZE ŠKOLNÍ BRAŠNY
Náš školní den zaèíná zvonkem. První hodinu jsme ve slabikáøi èetli

o Praze. Druhou hodinu jsme v prvouce vyplòovali køížovku. A po pøe-
stávce byla matematika. Poslední hodinu k nám pøišla paní lékárnice
Vávrová. Dala nám vitamíny, jitrocelový sirup, kapky do nosu, mas-
tièku na ruce, støíkaèku a povídala nám o lécích. Všem se nám to moc
líbilo. Nakonec jsme si všichni zmìøili teplotu.

3. 5. 2006  Ivetka Koritenská, 1. tøída

Necht´ žije renesance
Reaguji tímto na diskusi zastupitelstva s obèany

ohlednì zástavby nového územního plánu. Pražský
hrad zažil rozšíøení o zahradu za Jelením pøíko-
pem, královna Anna byla churavá a její manžel se
rozhodl s pomocí italských renesanèních stavitelù
postavit pro ni letohrádek uprostøed novì založené
zahrady. Vytvoøil pro ni zdravìjší životní prostøedí
než nabízely zdi Pražského hradu. Máme ten nej-

krásnìjší pøíklad renesanèního stavitelství a nového životního stylu
severnì od Alp. Nevím, èím by byl komplex Hradu a jeho pøilehlých
palácù bez jejich zahrad. Právì to jezdí celý svìt do Prahy obdivovat,
symbiózu pøírody a lidského poèínání. Necháme-li tuto nádheru žít,
neudìláme-li z ní jen kulisu èasù dávno minulých, budeme mít stále
pøísun bohatství.

Jsou ovšem i tací, kteøí na støechách Malé Strany nechali vybudovat
novou „chatovou oblast“. Snad se Magistrát po øadì skandálù probu-
dil ze spánku.

Znièit jde lehce, vytvoøit nové jen pozvolna a rekonstruovat zdeva-
stované po dobì morálního marastu jde tìžce s ohromnou trpìlivostí a
s pomocí Boží. Pøála bych si, aby se u nás v Øevnicích stavìlo s velmi
citlivým pøístupem k daným lokalitám, vyzdvihla se jejich výjimeè-
nost, pøihlédlo se ke stávajícímu charakteru zástavby a aby to nové
bylo modelem v pøístupu z hlediska ekologického, estetického i eko-
nomického. Generace pøíští nám za to bude vdìèná.

Mìli jsme moudrého krále. Pøeji si moudré zastupitele mìsteèka
Øevnic!

Naïa Schneiderová 

KRÁTCE
* 11. dubna 2006 byla otevøena nová „Øevnická krèma“ v ulici Pod
Lipami v domì „u Kuèinù.“ V nabídce je pøevážnì èeská kuchynì.

* Od 24. dubna 2006 si mùžete každé všední ráno zdarma vyzvednout
nové pražské noviny Metropolitní expres na nástupišti øevnického
nádraží. U pokladny je zájemcùm jednou mìsíènì k dispozici  ve sto-
janu dvojèasopis Èeských drah Grand expres a ÈD pro Vás.

* Sbírka pro Diakonii a Misii,  jejíž sbìrným místem je Husùv sbor
(Nerudova 418),pokraèuje.  Jako dary pro Diakonii se pøijímají:  Letní
a zimní obleèení (dámské, pánské i dìtské) - nejvíce jsou potøeba
mikiny, trièka, spodní prádlo, svetry.  Dále lùžkoviny, prostìradla, ruè-
níky, záclony, vlny, zbytky látek, pøíze i vlny.  Péøové a vatové pøi-
krývky, polštáøe, deky , stany a spací pytle.  Staré i poškozené knihy,
hraèky, nádobí, jakýkoliv poškozený netøídìný textil (dále se prùmy-
slovì zpracovává).  Svoje dary zanechte prosím u vstupu do sborové-
ho domu v krytém podloubí.  Náboženská obec dìkuje všem tìm, kteøí
svými dary pomohli podpoøit naše spoluobèany ve složité životní
situaci.

* Kampaò pøed volbami do poslanecké snìmovny zaèala v Øevnicích
velmi zvolna v prùbìhu dubna. Zatím se o volebních programech jed-
notlivých stran dozvídáme prostøednictvím letákù, politické strany
jistì chystají i mítinky, o jejichž konání však v dobì uzávìrky nevíme.

* Ve dnech 28.4 - 1.5.2006 se Zdravotnická záchranná služba Trans
Hospital podílela na zdravotním zajištìní hudební akce CZARO
TEKK v obci Krásno u Sokolova. Záchranáøi mìli k dispozici sanitní
vùz, zdravotní stan a speciální ètyøkolku s vlekem, pomocí které
zajišt´ovali odvoz pacientù z areálu letištì do prostoru stanovištì
záchranné služby (k vidìní byla na Majálesu). Tento neobvyklý
dopravní prostøedek použila záchranná služba Trans Hospital vùbec
poprvé. Záchranáøi pøiznali, že ètyøkolka se osvìdèila, protože pohyb
sanitním vozem v prostoru, kde stanovalo, parkovalo a pohybovalo se
mnoho lidí, nebyl prakticky možný. Podle statistiky zde zdravotníci
ošetøili skoro stovku lidí, nejvíce úrazy rukou, nohou, hlavy, ale i
popáleniny. Devatenáct lidí bylo pokousáno psem. Tøi osoby pøedali
záchranáøi po ošetøení sokolovské záchranné službì, která je pøevezla
do nemocnice v Sokolovì. Jednalo se o dva opilé lidi v bezvìdomí a
jednoho, kterého porazil osobní vùz. 

thr
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ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 29
Lesní divadlo - I. èást

V našem mìstì máme již mnoho let zajímavé místo pro kulturní setká-
vání - Lesní divadlo. Svým významem již dávno pøesáhlo hranice Øevnic
a je velmi populární v širokém okolí. Na staré pohlednici z roku 1929
(obr. è. 1) je tehdejší scéna tohoto divadla.

Lesní divadlo založil továrník Václav Èekan (narozen 1879), majitel
známého klobouènického závodu v Praze. Èekan jezdil se svou rodinou na
léto do našeho mìsta. Podnìt ke vzniku divadla mu v létì roku 1916 daly
jeho vlastní dìti. Byla to jedenáctiletá dvojèata, Anka a Vašek, která mìla
zájem zkusit hrát divadlo se svými kamarády.
Èekan spolu s místním hajným Strakou
vyhlédli v lese na Moklinách místo vhodné
pro divadlo. Hraní divadla dìti bavilo a zájem
o hru se i v dalším roce 1917 významnì zvy-
šoval. Proto se Václav Èekan na jaøe roku
1918 rozhodl zøídit na vlastní náklady diva-
delní scénu podle návrhu stavebního rady

Ing. Èervinky. Tak byl vybudován základ dnešního Lesního divadla. Divadlo zaèalo poøádat pravidelná pøedstavení,
zejména po ukonèení I. svìtové války. Scéna mìla stále vyslovenì ochotnický charakter, i když ji pøíznivì ovlivòova-
ly takové osobnosti jako zpìvaèka a hereèka paní Weissová - Cavallarová a profesor pražské konzervatoøe Jindøich
Feld, který pro divadlo vytvoøil vlastní orchestr. Tak vznikl dramatický kroužek øevnického Okrašlovacího spolku. Na
scénì divadla se již v tìchto letech projevil pronikavý herecký talent Jarky Horákové, pozdìjší hvìzdy Národního
divadla v Praze. V roce 1924 dávali øevniètí ochotníci Wildeovu Salome. Tato hra byla vyvrcholením poèátkù diva-
dla. Dle tehdejší pøítomné odborné kritiky podala ve høe strhující výkon herecký i taneèní teprve devatenáctiletá Anka Èekanová (obr. 2), která v
dalších letech pohostinsky vystupovala i v baletu pražského Národního divadla. Ve stejném roce 1924 zaèala pùsobit v Lesním divadle i Jednota
divadelních ochotníkù v Øevnicích, která vznikla rok pøedtím spojením nìkolika ochotnických spolkù ve mìstì. Jako první byla uvedena 8. 6. 1924

Štolbova hra „Na letním bytì“. Plakát oznamující uvedení tohoto
pøedstavení se zachoval a na obr. è. 3 je jeho èást. Tak se Jednota
postupnì stala pokraèovatelkou krásného díla Václava Èekana, i
když hlavním místem jejího pùsobení byl dlouhá léta divadelní sál
hotelu Grand u nádraží (ten v roce 1942 vyhoøel).

Lesní divadlo v Øevnicích prodìlalo za 90 let své existence øadu
rekonstrukcí a také organizaèních zmìn. Je dodnes významným a
oblíbeným kulturním stánkem umìlcù. Na jeho scénì vystupovala
pohostinsky øada slavných èeských hercù a o nìkterých z nich se
zmíním v pokraèování tohoto èlánku v pøíštím èísle Ruchu.           

Kö

POZNÁMKA K OSOBÌ KARLA IV.
Karel IV. k Øevnicím zøejmì žádný vztah nemìl, ale mùžeme si ho právì teï, v kvìtnu, pøipomenout. Narodil se totiž 14. kvìtna roku 1316 - právì

pøed 690 lety - matce Elišce Pøemyslovnì a otci Janu Lucemburskému. Pøi køtu dostal jméno Václav, Karlem se stal až pøi biømování ve Francii, kde
žil od svých 7 let na královském dvoøe.

Po smrti svého otce se stal v roce 1346 èeským králem a v roce 1355 i øímským císaøem. Byl nejvýznamnìjším vládcem tehdejší Evropy. Zas-
loužil se o rozšíøení èeského státu a upevnil jeho nezávislost na nìmecké øíši. Vždy okázale zdùrazòoval svùj pøemyslovský pùvod po matce a sepì-
tí se slavnou minulostí èeských zemí. Ještì pøed svou korunovací (2. záøí 1347) dal Karel IV. nákladnì opravit èeskou korunu, ozdobenou mnoha
drahokamy i perlami a dodnes náležející mezi nejkrásnìjší panovnické diadémy na svìtì. Øíká se jí svatováclavská koruna, ponìvadž za jejího opra-
vdového majitele byl pokládán kníže svatý Václav, patron èeského státu ve vìèném nebeském království.

Za sídelní mìsto si zvolil Prahu, v níž nechal zbudovat mnoho význaèných staveb a dnešním jazykem bychom øekli - zahájil nìkolik velkých pro-
jektù. Zaèal stavìt katedrálu sv. Víta (ještì se svým otcem), založil univerzitu, nechal vyprojektovat Nové Mìsto pražské, pøes Vltavu dal zhotovit
kamenný most a v blízkosti našeho mìsta  na kopci Knìží hora u Budòan, nechal postavit hrad Karlštejn. Nejen pro svoji potøebu vlastnit skvìlou
rezidenci, ale pøedevším potøeboval bezpeèné místo pro øíšské korunovaèní klenoty. Základní kámen na stavbu položili 10. èervna 1348. Kromì veli-
ce známého hradu Karlštejn pøipomíná osobu Karla IV. i hrádek Karlík (malý Karlštejn), který stával nad údolím dnešního Karlického potoka. Jeho
úèel není dodnes zcela jasný. Soudí se, že posádka hrádku mìla chránit karlštejnské panství z východní strany. Ale podle lidové povìsti mìla na Kar-
líku pøespávat královna a další vznešené dámy, jimž bylo zakázáno trávit noci na Karlštejnì. Skuteènost však byla jiná. Královna i jiné ženy na hradì
Karlštejnu nocovat mohly.

V roce 1422 gotický hrádek Karlík znièili husité a od té doby už jen chátral a rozpadal se. Dnes na zalesnìném ostrohu najdeme jen zbytky kamen-
ných základù a zvlnìný terén jako pozùstatek pøíkopù.

Karel IV. je autorem Vita Caroli (vlastní životopis), Života sv. Václava a øady teologických a právních spisù. Když v listopadu 1378 zemøel, byl
v pohøební øeèi poprvé nazván Otcem vlasti, z èehož vyplývá, že již jeho souèasníci si byli vìdomi jeho neobyèejného významu.

M. Horká
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TENIS
Poznámka ke stému výroèí

vzniku Èeské lawn tennisové
asociace (1906 - 2006)

Na úvod do tenisové sezóny v
Øevnicích.

Moderní tenis - tak, jak jej dnes
známe - má svùj pùvod v Anglii.
Tam zaèala tento sport provozovat
a šíøit skupina nadšencù poèátkem
70. let  19. století.

Již v 80. letech se tenisová hra
dostala do tehdejšího Rakouska -
Uherska. V Praze byl v èeských
kruzích jejím prùkopníkem Dr.
Josef Rössler - Oøovský (1869 -
1933). Tento sportovní nadšenec
byl již v roce 1893 iniciátorem
založení Prvního èeského lawn
tennisového klubu v Praze (I.
ÈLTK Praha). Prvním sídlem
klubu byl Støelecký ostrov v Praze
na  Vltavì. Tenisové hnutí se v
èeských zemích rozvíjelo velmi
rychle a v prùbìhu následujících
let  vzniklo mnoho klubù i v
malých mìstech (Øevnice 1902).
Výkonnost hráèù se zlepšovala a
mezi nejlepší patøili bratøi Ladi-
slav a Zdenìk Žemlové, kteøí
vyhráli mezinárodní mistrovství
Rakouska ve ètyøhøe v letech 1905
a 1906. I tento úspìch podpoøil
myšlenku založení jednotné teni-
sové organizace v Èechách.

V Praze se utvoøil tzv. Pøíprav-
ný výbor èeských tenisových
klubù. Ten svolal na 15. kvìtna
1906 ustavující schùzi, která roz-
hodla o vzniku Èeské lawn tenni-
sové asociace. Pro zajímavost
uvádím, že na schùzi byli pøítom-
ni delegáti 3 pražských klubù  (I.
ÈLTK, Akademický sportovní
klub a Tenisový kroužek Pražské-
ho klubu cyklistù Ruch) a 3
mimopražských: Turnov, Kolín a
Nový Bydžov. Pøedsedou asociace
byl zvolen Dr. Václav Dùras, mezi
èleny výboru byl i J. Rössler -
Oøovský. Èeši požadovali, aby na
mezinárodním poli mohli vystu-
povat jako samostatná organizace,
což rakouské úøady zakázaly, a v
roce 1908 vyhlásily bojkot úèasti
èeských tenistù pøi zahranièních
startech. To prakticky znamenalo
znemožnìní úèasti Èechù na tur-
najích v zahranièí. V té dobì se
stal novým tenisovým pøedsedou
Dr. J. Rössler - Oøovský, pøední
sportovní funkcionáø evropského
formátu, èlovìk s bohatými kon-
takty mezinárodními a výjimeèný-
mi jazykovými znalostmi. Tento
sportovní diplomat mìl chytrý
nápad, kterým obešel zákazy

rakouských sportovních funkcio-
náøù tím, že pøihlásil Èeskou lawn
tennisovou   asociaci do anglické-
ho tenisového ústøedí. Stanovy
ústøedí dovolovaly pøijímat za
èleny i mimoanglické národní
svazy. Tak mohli èeští tenisté opìt
zaèít startovat v zahranièí.
Rakouský bojkot èeských tenistù
pøetrval do roku 1910. Potom se
situace uvolnila a naši hráèi již
mohli bez problémù hrát na turna-
jích v cizinì.

Tenis v Èesku je dnes populár-
ním sportem, a proto mùže být
zajímavé si pøipomenout jeho
poèátky.

Pro ilustraci demonstruji starou
tenisovou pohlednici z roku 1909,
na které je skupina hráèù I. ÈLTK
Praha.                                    Kö

SOKOL
Florbalový turnaj

TJ Sokol Øevnice ve spolupráci
se ZŠ Øevnice uspoøádaly 20.
dubna 2006 florbalový turnaj.
Turnaje se zúèastnily ZŠ Øevnice,
Všemíry, Dobøichovice a Liteò.
Každá škola vyslala 2 družstva
(mladší a starší žáky). ZŠ Liteò
zaøadila i dvì žákynì (Novotnou a
Sklenièkovou). Pozoruhodné u
obou dívek bylo technicko-taktic-
ké pojetí hry. Stavìní se, pøijetí
pøihrávky a každá jejich pøihrávka
na spoluhráèe pøesná a úèelná.

Všechna družstva prokázala
velmi dobrou spoleèenskou a
sportovní úroveò. Nedošlo ani k
nejmenšímu úrazu pøi úèasti 71

žákù. V obou kategoriích zvítìzili
žáci ZŠ Øevnice (skóre - starší
žáci 28:7, mladší žáci  12:1).

Druhá místa - st. žáci Dobøicho-
vice, ml. žáci Všemíry. Tøetí místa
- st. žáci Všemíry,   ml. žáci Liteò

Úèastníci podpoøili návrh, aby
od øíjna do konce dubna probíhala
pravidelná soutìž - turnajovì 1x
mìsíènì na jednotlivých školách
mimo vyuèování. Pochvalu za
prùbìh turnaje zaslouží vedle
vedoucích družstev (uèitelù) i žáci
- hráèi naší školy, kteøí kromì
sportovních povinností aktivnì
pomohli plnit organizaèní a admi-
nistrativní úkoly turnaje (Slavík,
Najman, Cmíral, Zdráhal, Vin-
cenc).Vedli spolehlivé záznamy o
utkáních starších i mladších žákù.
Hùrka a Waldmann T. plnili funk-
ci rozhodèích ke spokojenosti
hráèù a vedoucích družstev. Po
skonèení turnaje se postarali o
poøádek v šatnách a tìlocviènì, z
mladších žákù pomohli Parkan a
Èech. Sestavy:

Starší žáci - Waldmann T.,
Hùrka J., Zdráhal V., Najman K.,
Waldmann M., Cmíral V., Slavík
L., Horský

Mladší žáci - Jelínek M., Veselý
D., Král K., Martinec, Parkan M.,
Èech K., Najman T., Beneš D.

Ing. Jan Dacej

8

ŠACHY
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
Pøíbram v posledním kole skonèi-
lo mezi dvanácti zúèastnìnými
družstvy tøetí. Vítìzem se stalo
družstvo 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
skonèili druzí už ve skupinì, do
krajského finále postoupily z naší
skupiny 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
pøeboru.

Tìmi jsme ostatnì byli i letos v
krajském pøeboru družstev mlad-
ších žákù, ale tato soutìž je pro
nás nìjak zakletá, naše šestièlen-
né družstvo skonèilo pøes vynika-
jící výkony Jindøicha Paukerta a
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FOTBAL
A Tøída
Spartak Pøíbram - Øevnice 2:0
Øevnice hrály bez 3 hráèù

základní sestavy. Brankáø Zuska
chytil nejménì 5 vyložených šancí.

Øevnice - Mutìjovice 1:0
Branka: Jùna
Nové Strašecí - Øevnice 1:0
Rozhodèí evidentnì poškodil

naše hochy.
Lodìnice - Øevnice 1:1
Branka: Jùna. Rozhodèí pískal

oboustrannì nepøesnì. Prohrávali
jsme s gólem z desítky, vylouèeni
byli Jùna a Klimt za úmyslnou
ruku.

Øevnice - Tuchomìøice 1:1
Prohrávali jsme od 15. minuty.

Vyrovnávající branku jsme støelili

v poslední minutì, do akce se
zapojil i brankáø, skóroval Nosek.

4. tøída
Všenory - Øevnice 4:1
Branka: Tlášek.
Øevnice B - Kazín 1:1
Branka: Tlášek.
Lety - Øevnice 0:1
Branka: Sládek.
Øevnice - Èísovice 4:0
Na podzim proti tomuto soupeøi

jsme prohráli. Nastoupili za nì
tehdy hráèi A-týmu. Odveta se
tedy vydaøila. Branky: Kraus,
Vimr, Mužík a Sýkora.  

Ondøeje France na prvních dvou
šachovnicích (oba uhráli šest
bodù ze sedmi možných) až na
ètvrtém místì. 

Poprvé na Mistrovství ÈR
Nejvìtšího úspìchu v historii

øevnického šachu letos dosáhl
dvanáctiletý Jindøich Paukert,
když se díky pátému místu na
podzimním Mistrovství Èech
probojoval až do finále Mistrov-
ství Èeské republiky, které se
hrálo v bøeznu ve Zlatých
Horách v Jeseníkách. Týdenního
turnaje se zúèastnilo 22 nejlep-
ších 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 šachovni-
ci to tak katastrofálnì nevypada-
lo 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 dvanácti let
pokusit Ondøej Franc.

Jan Paukert

HÁZENÁ
Žáci 

zahájili sportovní èinnost našeho klubu NH Øevnice v sobotu 8.4.2006 na turnaji starších žákù v Praze na
Spojích. Dalšími úèastníky byli žáci Baníku Most, dvì družstva Jiskry Humpolec a poøadatel Spoje Praha.

Družstva Mostu a obì družstva Humpolce byla složena z hráèù na vìkové hranici žákovské kategorie. Proti
jejich fyzickým a herním disposicím nemìli naši trpaslíci pøíliš šancí.

Za krásného sluneèného poèasí bojovali v našich barvách tito borci: brankáøi - Štech Jakub, Král Karel,
obránce - Hrubý Vratislav, záložníci - Veselý Danek,Procházka Martin,Král Tomáš, útoèníci - Veselý Michal,
Veselý Petr, Jelínek Michal, Štech Jan  a Št´astný Tomáš.

V prvním utkání jsme nastoupili proti domácím Spojùm Praha. Po poloèase 5:4 jsme zvítìzili 10:8, když
branky støíleli Veselý Michal 8 a Jelínek Michal 2.

Druhým soupeøem nám byl nejsilnìjší celek a pozdìjší vítìz Baník Most. V prvním poloèase, kdy soupeø
postavil do hry svùj druhý útok, jsme ještì drželi krok 3 : 5. Ve druhé pùli jsme již nestaèili a utkání jsme pro-
hráli 4 : 12.

Další dvì utkání s družstvy Humpolce jsme sice také prohráli - s "A" 2 : 15 (2 : 9) støelecky se prosadil pouze
Michal Veselý , a s "B" 9 : 15 (5 : 6) v tomto posledním utkání støíleli branky Veselý Tomáš 6, Veselý Petr 2
a Št´astný Tomáš 1, ale ostudu jsme rozhodnì neudìlali. Obsadili jsme 4. místo. 

Náš celek se pøesto doèkal vyššího ocenìní, když trenéøi zúèastnìných družstev vybrali a poøadatelé pak
vyhodnotili jako nejlepšího útoèníka našeho  Pét´u Veselého.

Ing. J. Hrubý

NH Øevnice bojuje  o první ligu
Druholigové družstvo øevnických národních házenkáøù prožívá pod vedením „Mistra národní házené“

Rudolfa Zusky svou nejlepší sezónu od sestupu z první ligy v roce 1998. Na podzim prohrálo pouze v Tymá-
kovì a ztratilo jeden bod v Plzni-Újezdì. Do jarních odvet šli øevniètí z prvního místa s náskokem tøí bodù na
druhý Tymákov pronásledovaný Újezdem. 

První jarní kola zvládli a porazili celky z opaèného konce tabulky. Nejprve Chomutov 24:13 a poté Spoje
15:13. Do zápasu s Tymákovem již mìli pìt bodù navrch. Bohužel 29. dubna podlehli na domácím høišti tymá-
kovským v pomìru 8:12 (4:5). Tymákovu k výhøe dopomohl i vytrvalý déšt´, nebot´ øevniètí lehcí a rychlí
støelci nedokáží svou techniku na mokrém terénu uplatnit. A s mokrým míèem si také moc nerozumìjí. Hned
druhý den za podobného poèasí nastoupil náš tým proti zachraòujícímu se Oseku. Naši se znovu potýkali s
mokrem, ale díky bezchybné obranì a skvìle chytajícímu brankáøi nerozhodný zápas v poslední desetiminu-
tovce otoèili v náš prospìch v pomìru 15:11 (7:6). Zápas nám pøinesl nepøíjemnost v podobì zranìní støelce
Smetany a k tìžkému zápasu do Litvínova pojedeme bez støídajícího útoèníka. 

Naši hráèi jsou odhodláni bojovat o každý bod a nechtìjí si nechat vzít druholigové prvenství. Fandit jim
mùžete pøijít  dne 14.5., kdy hrají doma s Mostem a o víkendu 3.-4.6. sehrají na domácí gumì poslední dvì
kola s Újezdem a Pøešticemi. 

FZ

POSTUP ŽÁKÙ ZŠ ØEVNICE DO REPUBLIKOVÉ KVALIFIKACE

Žáci ZŠ Øevnice zvítìzili v minikopané (5 hráèù v poli a jeden bran-
káø) v pøeboru okresu Praha-západ (úèastnilo se 16 družstev), když ve
finálové skupinì porazili Dobøichovice 2:1, Rudnou 1:0 a Jesenici 3:0.
Jako vítìzové se kvalifikovali do pøeboru Støedoèeského kraje, který se
konal 4.5.2006 v Èelákovicích. Zúèastnilo se ho 10 družstev, rozdìle-
ných do dvou skupin. Ve skupinì A porazili žáci ZŠ Øevnice 1.ZŠ Èelá-
kovice 7:1, prohráli s Novým Strašecím 0:1 a s 2.ZŠ Èelákovice také 0:1
a v rozhodujícím utkání o postup (postupovali dva ze skupiny) porazili
ZŠ Brodce 4:0. V semifinále èekal vítìz skupiny B Nový Knín - bran-
kou J.Pitauera z trestného kopu dvì minuty pøed koncem zvítìzilo druž-
stvo ZŠ Øevnice a tímto vítìzstvím postoupilo do republikové kvalifi-
kace, protože ze Støedoèeského kraje postupovaly první dva týmy. Ve
finále dostali pøíležitost náhradníci a v opakovaném utkání ze skupiny s
Novým Strašecím podlehli naši žáci 1:3. Støelci našeho týmu byli: Jiøí
Pitauer 6 branek, Jan Hùrka 5 branek, Jan Škarda 1 branka a Dan Matou-
šek také jedna branka. Sestava: Brankáøi Karel Najman, Ondøej Mašta-
líø, hráèi v poli: Jan Škarda, Václav Zdráhal, Tadeáš Waldmann, Jiøí
Pitauer, Jan Hùrka, Dan Matoušek, Jiøí Blažo, David Vincenc a Michal
Sklenáø. Republiková kvalifikace se koná 6.èervna ve Strakonicích a
soupeøem žákù ZŠ Øevnice bude pøeborník Jihoèeského a Západoèeské-
ho kraje. K tomuto vynikajícímu úspìchu našim žákùm blahopøejeme.

PhDr. Zdenìk Košt´ál
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TERMÍNOVÁ LISTINA LTC ØEVNICE
V SOUTÌŽÍCH DRUŽSTEV 2006

(d = doma, v = venku)
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PRÙNIKY

Na zaèátku èervna (2. a 3.) se bude v Lesním divadle konat první roèník nového mul-
tižánrového festivalu, který už svým názvem - Prùniky - chce vyjádøit, že se bude
zamìøovat na spoleèné znaky okrajových žánrù. Hlavním kriteriem  (samozøejmì
kromì kvality) je vhodnost vystoupení pro jedineèný areál Lesního divadla. Publikum
se mùže tìšit na ojedinìlá i pøekvapivá spojení, prolínání world music s blues, jazzem,
folkem nebo reggae se ska.

Mùžeme doufat, že po pøesunutí festivalu Blues v lese na jiné scény vznikne další
kvalitní festival spojený s naším Lesním divadlem.

Poøadatelem i dramaturgem festivalu je pan Pavel Kloupar, známý pøedevším jako poøadatel festivalu
Sázava fest a v poslední dobì také jako dramaturg nového pražského klubu Retro.

Nejvìtšími hvìzdami festivalu budou zøejmì bratøi Ebenové a nejvìtším tahákem koncert Dana Bárty s
Illustratospherou. Øevnickému publiku dobøe známý Zdenìk Vøešt´ál oslaví se svými hosty na festivalu
padesátiny - zazpívat mu pøijde napø. Marie Rottrová a snad i zatím nedocenìný, ale vynikající Roman Dra-
goun. Zajímavé bude jistì i vystoupení skupiny Kale bez Vìry Bílé.

Cena vstupenky na jeden den je 200 Kè, na oba dny 350. V pøedprodeji bude možno zakoupit pouze dvou-
denní vstupenky za 300 korun + pøirážky prodávajícího. Nejnižší pøirážka bude v MìKS, kde si dvoudenní vstupenku zakoupíte za 310 Kè. Firmy,
které si zakoupí v pøedprodeji nejménì 10 vstupenek (tøeba jako dárek pro své zamìstnance), budou považovány za sponzora a jejich logo mùže být
umístìno v areálu  divadla.

V LESNÍM DIVADLE
SE MÙŽETE SETKAT S MICHALEM I BROUKY

„MICHAL NA HRANÍ“ je skvìle dìtské pøedstavení s Michalem Nesvadbou, kte-
rého dìti milují a znají prostøednictvím ÈT Kouzelné školky, kde pøedstavuje jejich vel-
kého kamaráda.

Michal Nesvadba je autorem, dramaturgem a protagonistou tohoto pøedstavení plné-
ho legrace, her, soutìží a chytrého a vtipného dìtského humoru.  Se svými poøady
„Michal na hraní“, „Michal je pajdulák“, „Michal k snídani“ MICHAL sklízí úspìchy
po celé republice. Michal umí pozornost svého nejen dìtského publika udržet gejzírem
nápadù: od výroby hraèek i postavièek z barevných lepicích pásek Mr.Tapeman (pená-
lu s pastelkami, špuntovky, ducha a mnoha dalších), pøes absolutnì neobvyklé použití
všech možných rekvizit až po komickou a pantomimickou hru sám se sebou. Více na
www.kouzelnaskolka.cz  Pøedstavení se koná 10. 6. 2006 od 10:30 hod. v Lesním diva-
dle ØEVNICE. Cena vstupného pro dìti 100,- Kè,  pro dospìlé 140,- Kè.

„BROUCI band“ koncert The BEATLES performed by
BROUCI

Skupina BROUCI se již od zaèátku snažila o co nejvìrnìj-
ší interpretaci skladeb z každého alba èi singlu. K hudbì BEATLES pøistupují se stejným respek-
tem jako umìlec interpretující klasickou hudbu a její velikány. 

Jako jeden z dùkazù je i mezinárodní vítìzství na New York Beatlefestu v roce 1998. V silné
konkurenci mezi 36 kapelami zvítìzili tehdy ještì jako The Backwards v „Battle of the Bands“
- „bitvì skupin“ o co nejvìrnìjší interpretaci a získali 1. místo. BROUCI nemají jenom dokona-
le vypracovaný zvuk, ale dbají i na image, souhru a produkci, která zlomí i nejzarytìjšího a nej-
kritiètìjšího fanouška.  Pøedstavení se koná 10. 6. 2006 (sobota) od 19:30 hod. v Lesním diva-
dle.  Ceny vstupného: v pøedprodeji 175,- Kè, na místì pøed akcí bez rezervace 185,- Kè. 

Pøedprodej vstupenek na obì akce v Øevnicích je v Mìstském kulturním støedisku, mìstské knihovnì, v Galerii Salon
No 1 a v prodejnì Metronomy v Komenského ulici. 

DOBROÈINNÝ
ANTIKVARIÁT

Nejúspìšnìjší èástí antikvariátu
byla jeho první fáze. Sešlo se více
než 800 knih a byly mezi nimi
krásné exempláøe. Fáze prodeje
probíhala velmi klidnì, zájemci se
nijak nestrkali a nehandrkovali,
pøicházeli ve znaènì dlouhých
intervalech, takže si každý mohl
nerušenì vybírat a rozhodovat se.
Nakonec se prodalo více než 200
knih v celkové cenì 663 Kè. 

Závìreèná fáze - likvidace anti-
kvariátu - byla nároèná fyzicky,
ale za úèinné pomoci pana Jana
Veselého byla zvládnuta v dobrém
èase. Zbylé dìtské knihy byly
vìnovány Dìtskému domovu v
Dobøichovicích, nìkteré knihy
byly ponechány pøed knihovnou
pro pøípadné zájemce a ostatní
knihy se ocitly ve sbírce poøádané
farností husitské církve.

Veronika Stará

SLIBOVALI V KOSTELE

Slib v kostele sv. Mauritia v rámci speciálnì sloužené
mše svaté skládali 22. dubna skauti z Asociace skautek a
skautù Evropy. Jak prozradil Ruchu Lukáš Alexa, vùdce
3. pražské smeèky sv. Vojtìcha, tato nedávno založená
skautská organizace používá pùvodní skautskou výcho-
vnou metodu v duchu zakladatele svìtového skautingu
Roberta Baden-Powella a její èlenové vyznávají  katolic-
kou víru. Aktivní èinnosti evropských skautù se  v Praze
úèastní i dìti Francouzù trvale pobývajících v hlavním
mìstì. Po slavnosti v kostele si skauti zahráli hru na sta-
rém høbitovì a potom v krásném slunném dni spìchali na
vrcholek Babky vaøit obìd.

thr
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Po vydání almanachu jsem jako øada jiných
spoluobèanù se zájmem proèítal jednotlivé
pøíspìvky. Je v nich mnoho zajímavých infor-
mací, ze kterých si èlovìk mùže vytvoøit
komplexní obraz o spoleèenském životì
v našem mìstì jak v dávné minulosti, tak
i v souèasnosti.

Protože jsem se celý život vìnoval sportu,
døíve jako aktivní hráè nìkolika sportovních
oddílù, nyní již 38. rok jako funkcionáø, vìno-
val jsem vìtší pozornost øevnickému sportu.

Øekl bych, že autoøi jednotlivých èlánkù se
za své sporty snažili vydat pravdivá svìdectví
o jejich minulosti v rozsahu historických faktù
a vzpomínek.

Stejnì pozornì jsem si proto pøeèetl také
obsáhlý pøíspìvek o TJ Sokol. V tomto pøís-
pìvku však autorka zøejmì podlehla dobovì
tendenèním snahám a øadu vìcí uvedla neprav-
divì, snad jako svùj názor, a øadu vìcí radìji
neuvedla vùbec.

Když jsem zaèátkem letošního roku 2006
opìt listoval v almanachu, došel jsem k pøe-
svìdèení, že by bylo dobré øadu informací
doplnit, a lidi, exaktnì sice nejmenované,
avšak výrokem o „dosazování èlenù KSÈ pro
politické ovlivòování tìlesné výchovy a spor-
tu“ pošpinìné, trochu oèistit.

Je samozøejmé, že doba po roce 1948 nebyla
dobrá a postihla bez rozdílu všechny poctivé
lidi. Bylo by smìšné myslet si, že sjednocení
tìlovýchovy nebylo aktem politickým, beze
sporu bylo.

Je však tøeba upøesnit, že k tomuto aktu
nedošlo po roce 1950, jak se autorka mylnì
domnívala, ale již v roce 1948. Tehdy byly
slouèeny TJ Sokol, DTJ, SK - což byla kopaná
a LTC - tedy tenis. Tyto ètyøi organizace byly
slouèeny pod SOKOL, jehož prvním starostou
po slouèení byl pan Antonín Lebeda.

DTJ byla tvoøena pøevážnì èleny strany soci-
álnì demokratické, pøi které vlastnì vznikla.
Stejnì jako Sokol i sociální demokraté byli po
roce 1948 násilnì zlikvidováni. Sociální demo-
kraté možná drastiètìji než sokolové, její èle-
nové byli pøevedeni do èlenské základny KSÈ.

Teprve v roce 1953, kdy chybìly tìlovýcho-
vì peníze, zaèaly pøebírat patronaci nad tìlový-
chovnými organizacemi rùzné prùmyslové,
obchodní a jiné instituce.

Øevnický Sokol pøevzalo obchodní družstvo
Jednota Praha jih, které v té dobì sídlilo v Øev-
nicích - tìlovýchovná jednota dostala jméno
SLAVOJ. Taková byla doba.

Ti, co chtìli dìlat sport a ne politiku, dìlali
sport dál, at´ už byli døíve èleny Sokola, DTJ,
SK nebo LTC.

Nejsilnìjší koøeny v lásce k vlastnímu spor-
tu mìli patrnì házenkáøi, kteøí vzešli z DTJ.
Jako jediný sportovní oddíl nikdy od svého
založení v roce 1926 svoji èinnost nepøerušili.

Pøežili období nezamìstnanosti za první
republiky, druhou svìtovou válku, kdy dokon-
ce za okupace museli pøi nástupu k utkání

pozdravit obávaným zvednutím pravé ruky (jak
dokazují dobové fotografie), pøežili sjednoce-
ní, nedobrá 50. léta i sovìtskou okupaci.

Chce snad nìkdo oznaèit tyto lidi za fašisty
èi jakési sekernické komunisty? Øekl bych, že
ne - oni pouze z lásky ke svému sportu byli
ochotni pøekonat jakékoliv pøekážky a pøinést
jakékoliv obìti. Šanci vìnovat se sportu mìli
všichni. Nìkteøí ji nevyužili.

Nevím, koho autorka myslela tìmi dosazo-
vanými lidmi k politickému ovlivòování spor-
tu, bohužel se jí již nemohu zeptat.

Mohu však s èistým svìdomím prohlásit, že
jsem za celý svùj sportovní život nikdy žádné
politické ovlivòování nepocítil, ani by si to ke
mnì nikdo nedovolil. Zažil jsem øadu pøedsedù
Tj Slavoj, at´ to byl František Tomášek,Vlasti-
mil Bruner, Josef Šmejkal, Ladislav Lebeda èi
Jan Èermák. O každém z nich mohu s èistým
svìdomím prohlásit, že jejich jedinou snahou
bylo rozvíjet v Øevnicích tìlovýchovu, at´ se to
komu líbí èi ne. A žádného nátlaku k tomu
nepoužívali. Pøipomenout se sluší i Františka
Flemra, který pro materiální a finanèní zajištì-
ní tìlovýchovy v Øevnicích vykonal práce snad
ze všech nejvíc. U decentnì vzpomenutých
cvièitelù a cvièitelek ze Slavoje byli však tìmi
mnohými bývalými èleny Sokola pouze man-
želé Fruaufovi. Zato autorka zapomnìla na cca
50 cvièitelù a cvièitelek, kteøí zde od roku 1953
do roku 1989 pùsobili.

Ještì by se snad slušelo uvést na pravou míru
„èasté støídání správcù“. Tak tedy manželé Peš-
kovi napø. pracovali jako správci plných 19 let,
paní Hlinková pak dalších 12 let, pan Krèál 6
let…

Informace o ponechání správy tìlocvièny
v rukách ZRTV je zcela mylná. Na rozdíl
od všech sportovních oddílù, které se samy
musely starat o svìøený majetek, ZRTV toho
nebyla nikdy schopna. Proto se o správu tìloc-
vièny staral pøímo hlavní výbor Slavoje.

Nikdy v životì jsem nesnášel pøekrucování
faktù a vyrábìní tendenèních polopravd.

Právì toho se však autorka èlánku „Volejbal“
znovu dopustila, když se zmiòuje o dlouhém
sporu o navrácení majetku - Sokolovny a
sokolského cvièištì - s místním Slavojem. Tak
tedy jak to bylo doopravdy.

TJ Sokol Øevnice uplatnil své nároky na
navrácení majetku dopisem dne 18.6.1991. Již
následující den 19.6.1991 jednali zástupci TJ
Slavoj se zástupci Sokola a uzavøeli hospodáø-
skou smlouvu o bezúplatném pøevodu majetku
- Sokolovny a kina vèetnì pozemku.

Což je zachyceno v protokolu z jednání z
tohoto dne. Myslím, že to nebyl dlouhý spor!

Ohlednì navrácení sokolského cvièištì vedl
Sokol dlouhý spor nikoliv vinou TJ Slavoj, ale
spíše sám se sebou. O co tehdy šlo?

Od poèátku šlo pøedstavitelùm Sokola o to,
jakýmkoliv zpùsobem získat majetek TJ Slavoj
- tedy areál házené - vèetnì èlenské základny

do Tj Sokol. Tato snaha byla pro naši Národní
házenou neakceptovatelná, a to nejen z histo-
rických dùvodù. Již 17.7.1991 jsme sdìlili teh-
dejšímu starostovi Sokola panu Drašnarovi náš
návrh na mimosoudní vyrovnání sokolských
nárokù, který byl jednoduchý a srozumitelný.
Navrhli jsme Sokolu, za jím požadovaný poze-
mek, který mìl v dobì vlastnictví Sokolem
v podstatì tvar rokle, na kterém stojí èást naše-
ho høištì, ochozy a vstupy na høištì, pøenechá-
ní bez finanèního vyrovnání stavbu šaten, stav-
bu skladištì, dvì vybudovaná volejbalová høiš-
tì, oplocení pozemku a vodovodní pøípojku
vedenou až do kabin, vše na pozemku
sokolského cvièištì.

Od té doby v podstatì stále probíhala jedná-
ní vyvolávaná sokolskou stranou, která stále
nehodlala ukonèit snahy o zaèlenìní oddílu
Národní házené do Sokola. Nemohu zde uvá-
dìt všechny úsmìvné návrhy pøedkládané
Sokolem, to by bylo na nìkolik dalších stránek.
Svoje snahy dokázal Sokol dotáhnout až k
soudnímu jednání, kde nakonec navrhl mimo-
soudní vyrovnání, což jsme akceptovali, nebot´
tento zpùsob majetkového vyrovnání jsme
navrhli Sokolu, jak  bylo uvedeno výše,  již
17.7.1991.

V prosinci 1994 sdìlil písemnì Sokol Slavo-
ji, že souhlasí s mimosoudním vyrovnáním tak,
jak jsme je navrhli my. Od té doby probìhla
opìt øada jednání, kdy Sokol pøedložil nìkolik
textù dohody, vždy však stylisticky nejasných a
v rozporu s naším pùvodním naprosto transpa-
rentním návrhem. Zde bych chtìl  podìkovat
vzpomínkou panu Josefu Snopkovi staršímu,
který zøejmì vahou své osobnosti pøimìl teh-
dejší vedení Sokola k rozumnému a obèansky
slušnému jednání. 

Tak mohl být onen „dlouhý spor“ koneènì
dokonèen uzavøením „Dohody o navrácení
majetkových práv a prohlášení oprávnìné
organizace“ dne 12.2.1997, a to v rozsahu, jak
jsme jej Sokolu (nikoliv pro Sokol nevýhodnì)
navrhli my již zmínìného 17.7.1991. Názor na
to, kdo spor šest let vlekl, at´ si každý udìlá
sám.

Ing. Jaroslav Hrubý

NÌCO MÁLO K ALMANACHU  „ØEVNICE 750 LET“ 
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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

ÚVÌRY BEZ RUÈITELE
Zajišt´ujeme:

Všechny druhy pojištìní
Stavební spoøení

Hypotéky
Spojení: V. Koželská

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

MUDr. Magdalena Richterová, Psychiatrická ambulance
Námìstí Jiøího z Podìbrad 626, 252 30 Øevnice
Tel./fax: 257 722 076

oznamuje rozšíøení dosavadních ordinaèních hodin od
dubna 2006 a to na
Po 8-12 13-18 hod.
Út 13-18 hod.
St 9-12 13-18 hod.
Èt 8-12 13-18 hod.
Pá 8-16 - pouze po domluvì

Psychiatrická péèe pro dìti i dospìlé 
je hrazena zdravotními pojišt´ovnami.

Termíny návštìv prosíme
objednávejte na tel. èísle

257 722 076.

JIŽ 12. SEZONU JSME TU PRO VÁS
ARTFLORA

malé zahradní centrum v Øevnicích, na Masarykovì è. 347.
Nabízíme: ovocné a okrasné døeviny, balkonové kvìtiny,

keramiku a jiné. 
Prodejní doba  Po - Pá: 11 - 19 hod., So 9 - 14 hod.

Tel. 257 721 284

CENÍK INZERCE V RUCHU

1/1 str. 1 300 Kè
1/2 str. 650 Kè
1/4 str. 320 Kè
1/8 str. 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 dohodì . 
Inzerenty žádáme o placení pøedem, to znamená,

že platba musí probìhnout do uzávìrky. 



Z KULTURY

Hezká Škaredá støeda
Pøed velikonoèními svátky

potìšily dìti z mateøské školy osa-
zenstvo øevnického penzionu pro
seniory. Za doprovodu svých uèi-
telek zazpívaly a zarecitovaly,
pøedaly drobné rukodìlné dáreèky
a odnesly si kromì èokoládové
odmìny jistì i pocit, že nìkomu
udìlaly velkou radost.

Setkání seniorù
v Lidovém domì

Tentokrát se setkání uskuteèní v
sále Lidového domu. Zahájí ho
vystoupení dìtí z MŠ a ZŠ,  zahra-
je malá dechová hudba Berounská
šestka se svými sólisty pod vede-
ním Vladimíra Mužíka. Po leh-
kém obìdì a odlehèené konverza-
ci se na mìsíc rozlouèíme, další
setkání bude opìt v Zámeèku.

Všechny seniory, kteøí se chtìjí
tohoto setkání zúèastnit, prosíme,
aby se pøihlásili v MìKS nebo
telefonicky na 257 720 923 nebo
257 720 157.

Trio Vivo
V nedìli 14. kvìtna zaène v 18

hodin v sále Zámeèku komorní
koncert. Vystoupí na nìm Trio
Vivo, které hraje ve složení
Michal Trnka - housle, Viktorie
Veèerová - viola a Vladimír Sùva
- violoncello. Na programu jsou
skladby J. S. Bacha, J. Spergela, J.
Haydna, W. A. Mozarta a B.
Godarda.                               VS

Další pokus
o vlastivìdný výlet

Pro kolizi pùvodního data s ter-
mínem výletu zahrádkáøù byla
zvolena sobota 27. 5. Odjezd je
naplánován na 8,45 od Zámeèku,
abychom stihli Muzeum T.G.M.
hned pøi otevøení, tedy v 10 hodin.
Jeho prohlídka trvá asi tøi ètvrtì
hodiny, takže v 11 už mùžeme být
v nedaleké Pamìtní místnosti
Alice Masarykové, která je zde
prezentována pøedevším jako
první pøedsedkynì Èeského Èer-
veného køíže. Pamìtní místnost se
nachází v domì, který pro potøeby
ÈÈK nechala postavit v roce 1928
na vlastní náklady pro místní
poboèku této organizace jako
vzorný sociální dùm - poradnu pro
matky s dìtmi. 

Zde je prohlídka otázkou asi 20
minut, takže už o pùl dvanácté si
mùžeme prohlédnout park, kapli a
exteriéry zámku. O pùl jedné
zahájíme prohlídku Muzea spor-
tovních vozù v prostorách hotelu
Classic, kde je také možnost se
naobìdvat.

Po druhé hodinì odpolední
vyrazíme na hrad Køivoklát, kde si
každý vybere, jak stráví èas
do 17 hodin, kdy se vydáme
k domovùm. Tam dorazíme lehce
po 18. hodinì.

Pøihlásit se mùžete nejpozdìji
do 19. 5. v MìKS, minimální
poèet úèastníkù je 35 pøi cenì  170
Kè.  VS

Svátek sousedù
Svátek sousedù je vlastnì sou-

sedská párty. Slaví se tam, kde
lidé chtìjí být spolu. K obèerstve-
ní slouží to, co kdo pøinese.
O zábavu se starají sami úèastníci.

Myšlenka svátku vznikla ve Fran-
cii, poprvé byl vyhlášen v roce
1999 v Paøíži. Loni se slavil v 377
mìstech Evropy. Letos poprvé
proniká i k nám. Jeho idea je
jasná, ti, kteøí se jako sousedi
znají a stýkají, žijí v pøátelské
atmosféøe, pocit´ují vzájemnou
solidaritu a sounáležitost, zvlášt´ v
malých mìstech jako jsou
Øevnice.                                VS

Michal na hraní
Dìtské pøedstavení Michala

Nesvadby, kterého dìti znají z
Kouzelné školky. Návštìva pøed-
stavení s rodièi mùže pro dìti zna-
menat sice opoždìnou, ale krás-
nou oslavu Dne dìtí. Po pøedsta-
vení lze zakoupit hraèky z Micha-
lova obchùdku. Vypravte se spolu
se dìtmi do Lesního divadla v
sobotu 10. èervna. Pøedstavení
zaèíná v 10,30 hod. Cestou tam
nebo zpátky krásnì stihnete i
Košíkáøský trh, který zaèíná na
námìstí v 9 hodin a potrvá do cca
14 hodin odpoledne.               VS
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KULTURNÍ PØEHLED KVÌTEN - ÈERVEN
14. 5. 18,00 Sál Zámeèku Trio Vivo Komorní koncert
17. 5. 10,00 Lidový dùm Setkání seniorù Pravidelné setkání,

tentokrát s programem
27. 5. 8,45 Odjezd od Zámeèku Vlastivìdný výlet do Lán Pøihlášky v MìKS
30. 5. Kdekoliv Svátek sousedù
2. - 3. 6. Lesní divadlo Prùniky Multižánrový festival 
10. 6. 10,30 Lesní divadlo Michal na hraní Pøedstavení pro dìti
10. 6. 20,00 Lesní divadlo Brouci Oblíbený revival Beatles
10. 6. 9,00 - 14,00 Námìstí Košíkáøský trh Zahraje skupina Panoptikum
14. 6. 19,00 Sál Zámeèku Quattro Corde Komorní koncert
17. 6. Lesní divadlo Rockový slunovrat II. roèník rockového festivalu
24. a 25.6. Lesní divadlo Dlouhý, Široký a Bystrozraký     Divadelní soubor
30.6. - 2.7. Lesní divadlo Dlouhý, Široký a Bystrozraký     Divadelní soubor 

PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA

Peèovatelská služba Øevnice rozšíøila služby
Od února 2006 rozšíøila Peèovatelská služba Øevnice služby pro své

klienty. V péèi o vlasy jsme zavedli trvalou ondulaci za 150 Kè a bar-
vení vlasù z doneseného materiálu za 120 Kè. Provádíme velký úklid
domácností - mytí oken, dveøí a nábytku za 100 Kè na hodinu.

Mandlujeme prádlo pro veøejnost za 25 Kè za kilogram. Nemusíte
být naším klientem a mùžete si  prádlo na vymandlování dovézt.

Poskytujeme dohlížecí službu. Pokud se trvale staráte o své nemoc-
né rodièe nebo partnery a potøebujete obèas volno, je možné tyto služ-
by u nás objednat. Úètujeme 40 Kè/hodinu. 

A kde tyto služby poskytujeme? Penzion pro seniory, Školní 928,
tel.: 257 721 569. Pøípadné dotazy zodpoví nebo sepíše návrh
na peèovatelskou službu: Helena Navrátilová, okrsková sestra,
tel.: 739 571 949.

Po uzávìrce: 8. kvìtna
2006 se konalo setkání
u pomníku pøi pøíležitosti
61. výroèí ukonèení II. svì-
tové války. K pomníku byl
položen vìnec a témìø
padesát úèastníkù si
vyslechlo projev starosty
Miroslava Cvancigera.
Na závìr zaznìla èeská
hymna.                      (thr)



Z OKOLÍ
* Obrazy Petra Velebila jsou

od 6. kvìtna do 4. èervna 2006
k vidìní v kostelíku sv. Máøí Mag-
dalény o víkendech  od 10 do 17
hod..,  v úterý až pátek na požádá-
ní u správce areálu.

Skalecká pout´
bude 22.-23.7.2006

Letošní Skalecká pout´ se usku-
teèní o víkendu 22.-23. èervence.
Mùžete se tìšit na  procesí dopro-
vázené  souborem staré hudby
Ritornello, jenž po mši  svaté
vystoupí  na Skalce se svým pro-
gramem barokních písní. V koste-
líku sv. Máøí Magdalény bude
slavnostnì otevøena výstava
maleb ak. mal. Jiøiny Adamcové
Legendy o sv. Františkovi.Kon-
certní program pro kostel sv. Vác-
lava je v jednání.

* Mìstské kulturní støedisko a
správa Státního zámku Mníšek
pod Brdy vás zvou  na koncert
houslového virtuosa  Miroslava
Ambroše, který se uskuteèní
v Zimní jídelnì zámku   v sobotu
10. èervna 2006 v 19 hod. 

Program : G. F. Händel,   P. de
Sarasate, N. Paganini, A. Bazzini,
F. Kreisler, B.Martinù, J. Suk, S.
Bodorová. 

* Od 11. dubna 2006 je vždy
každé liché úterý od 9 do 14 hod.
otevøena v budovì Mìstského
úøadu Èernošice obèanská porad-
na. Zájemcùm nabízí bezplatnì
služby v oblastech bydlení, rodin-
ného, pracovního, sociálního
práva a rovnìž poskytuje základní
informace v v trestním právu a v
daòové sféøe. Bližší informace na
na telefonu 604 272 576.        thr
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NA OKRAJ
Mìl jsem pøed tøemi lety na jaøe velkou radost. A mám ji každý rok. Objev vzácné a státem chránìné rost-

liny na místì, které dosud nemá žádný statut ochrany, pøesto je Øevnickým známé a oblíbené, mì naplnil
pocitem objevitele neobjeveného - prospektora èi cestovatele. Fialovì se na mì usmíval a já tušil, že to není
náhoda, že na onom místì koniklec roste. Ne nadarmo jsem se kdysi na pøírodovìdecké fakultì na pøed-
náškách z biogeografie dozvìdìl, že jej lze nalézt v mírném podnebí støední Evropy v xerotermních travin-
ných spoleèenstvech, èasto na stepích a na skalnatých místech, v místech s mìlkou minerální pùdou. 

Vážení ètenáøi, jsem rád, že dopisovatelù a ètenáøù Ruchu není v Øevnicích jako koniklece, pøesto pøi-
pomínám, že poštovní schránka na budovì Zámeèku stejnì jako e-mailová adresa uvedená v tiráži je otev-
øená pro všechny podepsané a zajímavé námìty. Své pøíspìvky ostatnì mùžete pøinést i osobnì každý ètvr-
tek po patnácté hodinì do Zámeèku, kde se až do prázdnin víceménì pravidelnì schází redakèní rada.
Budete vítáni. 

Hezké jaro pøeje Tomáš Hromádka.

Mìstský úøad Øevnice
ústøedna a podatelna

pod@revnice.cz  tel.: 257 720 157     
starosta 

starosta@revnice.cz 
tel.: 257 720 150, 603 854 843 

místostarosta 
zdrahal@revnice.cz 
tel.:   603 430 922  

tajemník 
taj@revnice.cz 
tel.: 257 720 151   603 508 806 

správní odbor 
so@revnice.cz 
tel.: 257 720 158   605 245 269 

hospodáøský odbor 
hampl@revnice.cz  
tel.: 257 720 158   603 293 322 

matrika
mat@revnice.cz tel.: 257 720 159     

úètárna
uct@revnice.cz tel.: 257 720 159     

stavební úøad 
su@revnice.cz 
tel.: 257 720 154   605 245 270 

technická správa 
ts@revnice.cz tel.: 
257 720 152   603 866 227 

mìstský les 
les@revnice.cz 
tel.: 257 720 153   603 259 439  

web: http://www.revnice.cz

Mìstský úøad - úøední hodiny
Po, St: 7.30 - 12, 13 - 18 h

Podatelna:
Po, St: 7.30 - 12, 13 - 18 h
Út, Èt: 7.30 - 12, 13 - 15 h
Pá: 7.30 - 12, 13 - 14 h

Dùležité telefony v životních situacích
Policie ÈR 158
Policie ÈR oddìlení Øevnice

257 721 494 
Mìstská policie Øevnice
603 851 629, 603 470 403, 603 470 317

Hasièi 150
Hasièi Øevnice 257 720 432, 257 720 454
Záchranná služba 155
Trans Hospital Záchranná služba Øevnice
257 721 555,  257 721 666,  257 721 777

Poruchy 
plyn 311 621 515

244 472 811
244 472 812
1239

voda 317 721 866
elektro 840 850 860, 800 186 435
veøejné osvìtlení 
(hlášení poruch 7 - 15 hod.) 251 625 761
pøi ohrožení bezpeènosti  po celých 24 hodin
605 385 645

DÙLEŽITÉ KONTAKTY A TELEFONY
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