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Úvodní slovo

Milí spoluobčané,
změna letopočtu nás obvykle vede k ohlédnutí
za minulým rokem. Bilancujeme, co nám přinesl
dobrého a v čem jsme zklamali. Zároveň
vyhlížíme, co nás čeká, často si dáváme
předsevzetí, co uděláme v příštím roce lépe. Na
Silvestra se o půlnoci nezměnilo jen číslo
čtrnáct na patnáct, ale něco starého končí a
nové začíná.
Ze starých dob, kdy lidé měli blíž k přírodě a
byli více závislí na ročním cyklu, nám zůstala
představa konce a nového začátku. Na podzim
ubývají síly. Pestrobarevná hojnost a vegetační
bujnost je ta tam, příroda vydala své plody.
Opadává listí. Se zimou přichází únava, některá
zvířata uléhají k zimnímu spánku. Příroda
jakoby umírala, aby se na jaře mohla znovu
narodit: obnovená a silná. Obdobně byl konec
roku spojen i  ve společnosti  s  regenerací času.
Všechno staré bylo rituálně pohřbeno, staré
viny byly smazány, čas se vrátil zpátky a
začínalo se od začátku.
Náš zvyk dávat si předsevzetí vychází z trochu
jiné představy. Svůj život chápeme jako celistvý
příběh, který nezačíná každý rok znova, ale má
svoji minulost, kterou již nezměníme, a
budoucnost, kterou naopak dennodenně
ovlivňujeme. Klademe si určité cíle a po čase
hodnotíme, zda se nám je podařilo alespoň
částečně naplnit. Staráme se o své děti,
věnujeme se svému zaměstnání, snažíme se
myslet na druhé. Když omylem někomu
ublížíme, snažíme se to napravit. Život je trvalý
úkol, čas k naplnění.
Do nového roku tak nezbývá než si přát,
abychom si dokázal i vzít z obou představ to
lepší. Náš život bude mít význam, když si
budeme moci napřesrok říct, že se podařilo
udělat několik smysluplných věcí a další nás
v novém roce ještě čekají. Nový start a do jisté
míry i  zbavení se starých křivd a závaží nám
snad dodají novou sílu a energii.
S přáním pokory a lásky do nového roku.

Srdečně Ondřej Skripnik

Emma má čestné uznání
z celosvětové soutěže!

Mexiko vyhlásilo prostřednictvím svých velvyslanectví a ambasád po celém světě výtvarnou soutěž
pro děti, věnovanou tématu dětských práv.
Soutěž měla 1 0 vítězů, z nichž dva byli z ČR. Dále bylo uděleno 40 čestných uznání. Ta získaly i  čtyři
děti z Čech, mezi nimi i  naše Emma Müllerová, která se tak postarala o další úspěch ZUŠky na
mezinárodním poli. Gratulujeme!
Všechny naše soutěžní práce můžete zhlédnout na webu školy, kde je umístěn i  odkaz na stránky
soutěže.

S. Hrubá, ZUŠ Řevnice

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka, kterou tradičně pořádá Farní charita Řevnice, bude probíhat v našem městě od 1 .
ledna 201 5 do 1 8. ledna 201 5. Sbírka má již poměrně dlouhou tradici. Vše začalo v roce 2000, kdy
úspořádal i poprvé dobročinnou sbírku spojenou s tradičním koledováním v olomoucké arcidiecézi.
V Řevnicích se Tříkrálová sbírka letos koná pošesté.
Výtěžek je rozdělen podle předem daných pravidel a většina prostředků pomáhá v místě, kde byly
vykoledovány. V loňském roce bylo v řevnické farnosti vykoledováno celkem celkem 1 07 391 Kč.
65% z této částky t.j. 69.800 Kč bylo využito na podporu jednotl ivců a rodin, které se v našem okolí
ocitly v tíživé životní situaci. Zbývající část, tedy 35 %, použila Arcidiecézní charita Praha na tyto
projekty: 1 . Azylový dům sv. Terezie v Praze 8, 2. Pomoc rodinám; 3. Pomoc zdravotně postiženým; 4.
Nemocnice v Ugandě.

Tomáš Hromádka

Pochod za Mikulášem
V Řevnicích se po cca 1 5 letech opět uskutečnil Pochod za Mikulášem. Pamětníci, kteří si pamatují
původní Pochody, organizované tehdejším Turistickým oddílem Osmička pod vedením Jany a Josefa
Duchoslavových, si jistě vzpomínají, že se za Mikulášem putovalo po svíčkami osvětlené, strašidly a
čerty střežené cestě, na které děti krom strašení zdolávaly i  různé úkoly a hádanky. Na konci trasy na
ně pak čekal Mikuláš s andělem a dárkem, táborák a buřty. Dříve vedla trasa z řevnického náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad až na Kamennou, letošní premiérová obnovená trasa vedla z Palackého
náměstí do Lesního divadla. Celé akce se organizačně ujal Jiří Cicvárek, synovec původních
organizátorů. Letošního pochodu, který se konal 6. prosince, se účastnilo 43 dětí a nepočítaně
dospělých, z nichž někteří, ještě jako děti, zažil i původní Pochody na vlastní kůži. Letos tak dopřál i
podobný zážitek i  svým ratolestem. Během Pochodu se objevil i nejen čerti, čarodějnice, strašidelný
duch, ale i  Červená Karkulka a Hermiona s Harrym Potterem. V Lesním divadle na děti čekal
Mikuláš s krásným andělem, od kterého děti dostaly pytlíček s ovocem, sladkostmi, ale
i  s  bramborou.
Potěšil nás velký zájem a ohlasy dětí a rodičů. Na konci trasy v Lesním divadle panovala skvělá
nálada. Zásluhu na tom nese celý tým Mladého hlasu Řevnic, především Dana Humlová, dále
principálka Divadelního souboru Řevnice Míša Šmerglová. Nakonec bych rád poděkoval sponzorům
Pavlu Posovi z řevnického řeznictví v Coopu a galanterii paní Milušky Zárubové.

Jiří Cicvárek
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Novinky
z úřadu

Městský úřad Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice
tel .: 257 720 1 57
e-mail : info@revnice.cz

Úřední hodiny:
Městský, Stavební úřad a Matrika
Po, St: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00

Podatelna:
Po, St: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00
Út, Čt: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 5:00
Pá: 7:30 - 1 2:00

Pokladna:
Po, St: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00
Út, Čt: 7:30 - 1 2:00
Pá: zavřeno

Odbory úřadu
ústředna a podatelna
pod@revnice.cz, tel .: 257 720 1 57

starosta
starosta@revnice.cz,
tel .: 257 720 1 50, 603 854 843

místostarostové
mistostarosta.skripnik@revnice.cz
tel . 737 372 573
mistostarosta.drhl icka@revnice.cz
tel . 602 339 960

tajemnIce
taj@revnice.cz, tel .: 257 720 1 51 , 603 508 806

správní odbor
eso@revnice.cz, tel .: 257 720 1 58, 725 852 822

ekonomický odbor
tilsch@revnice.cz, tel .: 257 720 1 58, 603 293 322

matrika
matrika@revnice.cz tel .: 257 720 1 57

pokladna, účtárna (v pátek závřeno)
uct@revnice.cz, tel .: 257 720 1 59

stavební úřad
su@revnice.cz, tel .: 257 720 223, 725 852 81 8

technické služby
ts@revnice.cz, tel : 702 041 427

Policie ČR 1 58
Policie ČR - oddělení Řevnice 974 882 740
Hasiči 1 50
Hasiči Řevnice 950 845 1 1 1 , 950 845 1 1 2
Záchranná služba 1 55
Trans Hospital Řevnice

257 721 555, 257 721 666, 257 721 777
www.ambulancerevnice.cz

Poruchy
plyn 244 472 81 1

244 472 81 2
1 239

voda 702 041 428
elektro 840 850 860

800 1 86 435
veřejné osvětlení 257720090

hlášení poruch 702 041 430
Čistička odpadních vod 702 041 429
Svoz odpadu 257 720 090, 702 041 426

Kontaktní informace

Další důležité telefony
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Vážení řevničtí spoluobčané, vážení čtenáři,
dovolím si zahájit nový rok bilancováním či-
nnosti Rady města za krátké období od
podzimních voleb a také popsat stav a plán již
schválených investičních a dotačních akcí pro
nejbl ižší období.

Činnost Rady města
Rada města se v době od ustavující schůze ZM
do konce roku 201 4 sešla sedmkrát. K nejdů-
ležitější projednané agendě patřilo schválení
rozpočtu na rok 201 5 a rozpočtového opatření
č. 6/201 4, schválení plánu a směrnic inventariz-
ace majetku, rozšíření úvazku na stavebním úřa-
du, v jehož důsledku vznikne jedno pracovní
místo, vytvoření jednoho pracovního místa
v technických službách pro přijetí zamě-
stnance s odborností na údržbu zeleně (zejména
z důvodů udržitelnosti schválené dotace na
revital izaci městské zeleně) a rozhodnutí
o prodeji garáží v Komenského ulici.
Nadějné a chvályhodné je ustanovení a schvál-
ení odborných komisí (kulturní, dopravní,
letopisecké, pro životní prostředí a stavebně
urbanistické) a to zejména co do počtu členů a
aktivitě, která nebývala zcela běžná. Všem
členům výborů a komisí bych chtěl jednak
poděkovat za aktivitu a zájem o práci pro město
a popřát jim úspěch, uspokojení a radost z jejich
činnosti a ubezpečit je, že RM se bude všemi po-
dněty vzešlými z komisí velmi aktivně zabývat.
Každá komise bude na stránkách města
viditelná a z její činnosti budou též patrné
písemné výstupy.

Přednádraží
Stavbu real izuje firma Swietelsky stavební s.r.o.
Po prvotním přijmutí podmínek dotace městem,
kdy stavba měla být dokončena do konce roku
201 4 a již v době schvalování se jednalo o nere-
álný termín, bylo následně poskytovatelem
dotace schváleno posunutí real izace stavby a
čerpání dotace do konce dubna 201 5. Přes dílčí
nepřipravenost projektu a povolovacích řízení,
zejména co se týče odvodu dešťových vod a ve-
dení inženýrských sítí se podařilo stavbu zahájit
začátkem listopadu a tuto nepřipravenost
v koordinaci  s  projektantem a dodavatelem
stavby se daří průběžně řešit, aniž by došlo
k úplnému zastavení stavby.
Tempo prací dodavatelské firmy na I . etapě boh-
užel odpovídalo této nepřipravenosti a nebylo
ideální. Nicméně do konce roku 201 4 byla
v zásadě dokončena I . etapa stavby zahrnující
část komunikace od objektů bývalých uhelných
skladů po zaústění pěší spojky k náměstí okolo
PASU a byla real izována příprava pod
komunikací pro odvodnění této části lokal ity.
I I . etapa bude real izována od 1 2. 1 . 201 5 do ko-
nce března a bude zahrnovat část komunikace
včetně úprav inženýrských sítí od ukončené I .
etapy po zatáčku v křižovatce ulic Nádražní a 28.
října tak, že tato křižovatka zůstane průjezdná a
obě ulice budou jednosměrné ve směru od 28.
října.
V této I I . etapě nebude umožněn vjezd a park-
ování před nádražní budovou a bude z hlediska
řešení dopravy a parkování nejnáročnější.
K parkování bude otevřena plocha dokončené I .
etapy a příjezd bude z Palackého náměstí.
I I I . etapa bude zahrnovat rekonstrukci Nádražní
ul ice do asfaltového povrchu opět včetně části
inženýrských sítí a bude znamenat úplnou
uzavírku této části do konce dubna 201 5.
K parkování bude postupně uvolňována
dokončená I I . etapa.
V průběhu prací na I I . a I I I . etapě budou
přepojovány stavby v této lokal itě na nový
vodovodní řad a bude docházet k časově
omezeným odstávkám vodovodního řadu
v dané lokal itě.
O těchto odstávkách budou vlastníci dotčených
staveb informováni do schránek s předstihem.
Stavba komunikace včetně souvisejících

inženýrských sítí v prostoru přednádraží
omezuje výrazně možnost parkování a klade
vysoké nároky na parkovací plochy v přilehlých
lokal itách centra města. Prosíme tedy občany
o shovívavost s tímto stavem, který setrvá do
dokončení stavby v dubnu. A rovněž prosíme
o bedlivé sledování upraveného dopravního
značení a jeho plné respektování a vzájemnou
ohleduplnost. Alternativně ještě
jednáme s vedením firmy Eurovia CS a.s.
o možnosti využití části areálu k dočasnému
parkování po dobu nejkritičtějšího období.
Problematická je též skutečnost, že z povahy
přijaté dotace projekt a stavba neřeší definitivní
podobu a dokončení parkovacích míst v celé
ploše území a přeložku sloupu trakčního vedení.
Tedy parkovací plochy v ploše mimo těsné
sousedství budovy nádraží a jejich provedení
bude pouze provizorní. Chceme se tímto
prioritně zabývat a ve spolupráci  s  příslušnými
odbornými komisemi přinést koncepční řešení
území a to co možná nejdříve.

Rekonstrukce povrchu
ulic Husova a Kozinova
Stavbu real izuje firma Froněk s.r.o. Byla zahájena
v druhé polovině října t.r. Ve schváleném
projektu a uzavřené smlouvě se nepo-
čítalo s výměnou vodovodních rozvodů
a uzávěrů a s celoplošnou pokládkou obrubníků
a částí chodníků.
Nové vedení města, po zahájení stavby, na
základě projednání s dodavatelem,
projektantem, technickým dozorem a městskou
vodohospodářskou firmou rozhodlo o změně
technologie stavby (na základě kladných
zkoušek ponechat vyhovující konstrukční
vrstvy), provést výměnu většiny uzávěrů
domovních přípojek, instalaci nových sekčních
uzávěrů, výměnu části již degradovaných
vodovodních řadů (zejména v ul ici Husova),
instalaci chrániček pro elektrické vedení do
křižovatek, vybourání všech obrubníků a jejich
nahrazení novými v celé délce, nahrazení
zatravňovací dlažby za asfaltovou plochu v horní
části ul ice Husova a instalaci dlažby do chodníků
v místech, kde již byla před zahájením stavby
(zbývající části chodníků budou zatravněny).
Veškeré tyto změny, real izované za účelem
koncepčnějšího provedení rekonstrukce, byly
objednány již v probíhající stavbě a v důsledku
přinesly samozřejmě změnu v termínech
dokončení stavby.
Do konce roku 201 4 byla provedena výměna a
úprava na vodovodním řadu v ul ici Kozinova.
Dodavatelské firmě se podařilo osadit
obrubníky v celé délce, provést první asfaltovou
vrstvu a uzavřít tak konstrukční vrstvy před
zimou. V ul ici Husova byla provedena výměna a
úprava na vodovodním řadu mezi ul icemi
Švabinského a Selecká.
Starý vodovodní řad z ocelového potrubí,
vykazující řadu úniků včetně nefunkčních
uzávěrů přípojek v části od ulice Švabinského
k Čs. Armády, bude vyměněn ve vhodných
klimatických podmínkách v roce 201 5. Z důvodů
pravidelné odstávky obaloven budou práce
v obou ulicích pokračovat od první poloviny
března. V ul ici Kozinova bude dokončen finální
asfaltový povrch, usazeny a srovnány kanály a
kryty uzávěrů vody a dokončeny chodníky.
V ul ici Husova bude v roce 201 5 dokončena
oprava vodovodního řadu, srovnána konstrukční
vrstva štěrkodrti, osazeny obrubníky a položen
asfaltový povrch. Následně budou dokončeny
chodníky.

Revitalizace zeleně
Byla vybrána dodavatelská firma VYKRUT -
Zahradní služby a technický dozor. Práce budou
zahájeny schváleným prořezem a kácením a na
jaře budou pokračovat další práce.
Největší část prací bude prováděna
v Havlíčkových sadech, výrazně méně pak na ná-
městí Krále Jiřího z Poděbrad a v přednádražím
prostoru.

Zateplení budovy ZŠ
a přístavba školy
Ministerstvo financí potvrdilo schválení žádosti
města na posunutí čerpání do roku 201 5 a
úpravy projektové dokumentace v případě
dotace na přístavbu školy. Bylo vypsáno
výběrové řízení na dodavatelské firmy a
technické dozory. Zahájení prací bude postupně
během května a června 201 5. Jedná se
v rozpočtu města o zcela zásadní částky pro rok
201 5 a velmi znatelný zásah do chodu školy
v konci tohoto školního roku a začátku
následujícího. RM si je dobře vědoma, že pro
všechny zúčastněné (město, stavební firmy a
vedení, zaměstnance školy a žáky) nastane velmi
složité období, které bude požadovat maximální
míru spolupráce a vzájemné tolerance. Na konci
tohoto období koncem roku 201 5 nás čeká
zrekonstruovaná a rozšířená základní škola.

Do začátku nového roku 201 5 přeji všem
nejen hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, ale
i  pro nás všechny onu zmíněnou toleranci,
vstřícnost a maximálnímíru spolupráce.

S úctou Tomáš Smrčka, starosta

Veřejná prezentace
základních témat
územního plánu
Ve čtvrtek 22. ledna 201 5 v 1 9:00 Vás srdečně
zveme do Zámečku na setkání s arch.
Hniličkou, který připravuje nový územní plán
Řevnic.
Územní plán má podobu velké mapy, kde jsou
barevně odlišena území s různou funkcí, aby
naplňovala potřeby současníků i  budoucích
generací. Plán tak neobsahuje jen popis stávající
situace, ale jde spíše o jakousi budoucí mapu
podoby sídla a krajiny. Prvním krokem tvorby
územního plánu byla tzv. studnice nápadů, při
které se občané mohli vyjádřit ke stávajícím
problémům a možnostem. Všechny podněty
arch. Hnil ička zpracoval a představil při veřejné
prezentaci studnice nápadů a zapracovává je do
připravovaného návrhu.
Návrh územního plánu bude hotový koncem
února a jeho veřejné projednávání bude trvat
ještě přibl ižně rok a půl. Cílem lednového
setkání je představit hlavní témata, jimiž se
architekt při návrhu řídí. Nebudeme tedy
debatovat jednotl ivé pozemky, ale jde
o představení a diskuzi koncepce. Přijďte se
podívat, jak vidí naše město a jeho trvale
udržitelný rozvoj architekt, který pořizuje nový
územní plán.

Ruch
V březnu vyjde třísté číslo časopisu Ruch
(oslavíme 25 let od prvního čísla). Díky
hodnotné společenské rubrice, letopiseckým
zprávám, spoustě hodin nezištné práce a grafice
je Ruch zpravodajem, na který se, myslím,
pravidelně všichni těšíme.
Upřímné laudatio bych rád nechal k výročí.
Předtím se chci krátce zamyslet nad tím, jaké
změny by měly Ruch posunout do nového
čtvrtstoletí, a otevřít na toto téma diskuzi.
1 . Pravidla
Ctít Desatero dobrého radničního periodika.
V první řadě to znamená důslednou nezávislost
redakce na vedení obce. Zrušit zásadu, kdy radní
dostával i před vydáním čísla články k dispozici a
mohli na ně reagovat. Redakce má mít
dostatečnou autoritu při rozhodování
o publikování či nepublikování příspěvků. Měla
by být obnovena redakční rada, která bude
posuzovat, zda redakce dodržuje stanovená
pravidla – že zpravodajství je vyvážené a
nestranné, že jsou uveřejňována alternativní
sdělení, že je dáváno avízo opozičním
zastupitelům a iniciativám o připravovaných
tématech, že se dbá o oddělování komentářů a
zpráv, že redakce nezneužívá možnost vyjádřit
se jako poslední atd.

Zprávy z radnice
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2. Formální věci
Zvětšit font písma, aby byl čitelnější i  starším
lidem. Sazba by měla dbát o obsahovou logiku
článků a úpravu čísla. Inzerce má své pevné
místo a měla by vycházet vstříc místním
živnostníkům. Pokusit se zkrátit dobu mezi
uzávěrkou čísla a vlastním vytištěním. Vhodné
by bylo znovu rozmyslet vztah tištěného a
elektronického Ruchu, případně FB jako
komunikačního média.
3. Obsah
Pěkné by bylo zavést nebo obnovit některé
stálé rubriky. Každé číslo by mohlo mít svůj
rozhovor. Součástí Ruchu by mohl být školní
zpravodaj, více prostoru by mohly dostat děti a
jejich pohled na dění v obci. Pevnou součástí by
měla být prezentace místních podnikatelů.

Práce na nových
webových stránkách
města
Někdo se možná podiví, že webové stránky
Řevnic obsahují nezvykle mnoho informací.
Nejasná struktura a následná obtížná údržba
aktual izací však současné stránky v očích
veřejnosti velmi handicapují. Redakční systém
stránek je dnes zastaralý a i  možnosti
jednotl ivých nástrojů jsou dnes o kus dále, a
proto jsme se rozhodli převést stránky na nové.
Nové stránky města by měly výrazně přispět ke
konceptu Otevřené radnice. Bude zde prostor
pro lepší informování veřejnosti o jednáních
rady a zastupitelstva, práce jednotl ivých komisí,
probíhajících investičních akcích, odkaz na
rozklikávací rozpočet a registr smluv.
Přál bych si, aby stránky obce lépe sloužily ke
koordinaci kulturních a sportovních akcí
v Řevnicích a okolí, zároveň poukazovaly na
atraktivitu Řevnic z hlediska turismu a
případných investic, lépe prezentovaly i  místní
spolky a podnikatele.
V průběhu ledna budeme dělat analýzu
stávajících stránek a pracovat na koncepci
nových. Uvítáme proto každý podnět. Co Vám na
stránkách obce chybí? Co nemůžete najít? Co je
neaktuální? A naopak, co je dobré?
K webovým stránkám i časopisu Ruch se bude
možné v průběhu ledna vyjádřit na stránkách
obce a na FB.

Ondřej Skripnik

ŠKOLY

Vážení rodiče, vážení řevničtí občané!
Je takovým zvykem před koncem roku
bilancovat minulá období a dávat si závazky do
těch příštích. Letošní kalendářní rok je první,
který jsem ve škole zažila celý. Ve školství vlastně
rozl išujeme dva různé roky. Ten školní,
orámovaný prázdninami a ten administrativní,
který zanedlouho končí. A tak vlastně plánujeme
a hodnotíme dvakrát ročně.
Přebírala jsem školu ve velmi turbulentním
prostředí, ale naštěstí za podpory bývalého
zastupitelstva a částečně i  pedagogického
sboru. Mým prvním úkolem bylo poznat
pedagogický sbor a uklidnit náladu kolem školy,
ve velmi krátké době doplnit dokumenty, na
kterých se mělo již delší dobu pracovat a přitom
zajišťovat pokud možno bezproblémový provoz
školy. Jsem ráda, že postupně jsme vše zvládl i a
dokonce se nám podařilo vypracovat úplně
nový dokument - žáci v 1 . a 6. ročníku se totiž od
září učí podle nového vzdělávacího programu.
Tento důležitý a závazný dokument vytvářel i
učitelé po celý rok a určitě ještě po nějakou
dobu bude podle potřeby a nově získaných
zkušeností doplňován a upravován.
Je jisté, že každý podnik a stejně tak i  škola může
dobře fungovat jen tehdy, když všichni táhnou
za jeden provaz.
V týmu učitelů přibylo několik nových tváří, ke
změnám docházelo i  v průběhu školního roku.

Dnes je již zřejmé, že se všichni noví dobře
zapojil i a sbor se postupně stabil izuje. S hrdostí
tak mohu prohlásit, že jsme společně s kolegy
kantory ušl i velký kus cesty společným směrem
a kromě vzdělávacího programu vytvořil i
i  určitou vizi školy, kterou najdete na
www.zsrevnice.cz. Ráda bych všem kolegyním a
kolegům tímto způsobem poděkovala za jejich
kval itní pedagogicko-výchovnou práci.
Čím škola žije v současné době?
Kromě běžného provozu velmi intenzivně
pracujeme na zjednodušení
komunikace s rodiči. Připravujeme „komunikační
kanály“ tak, aby dávaly dost hodnotných
informací a to v nevtíravé a zábavné formě.
Nadšený žák je pro nás stejně důležitý jako
spokojený rodič. Těším se na intenzivní
spolupráci  s  rodiči i  školskou radou.
Je krátce po volbách a probíhají koordinační
setkání s novou radnicí. Prvním zásadním cílem
bylo obhájit školní rozpočet. Velmi oceňuji
profesní zdatnost nového vedení a praktický
přístup k řešení potřeb školy. Ze stávajícího
vývoje je zjevné, že město je rozvoji školy
nakloněno, z čehož budou profitovat především
děti. V každém případě si vzájemně
uvědomujeme, že škola je součást obce a že
koordinace školních a obecních aktivit je jediné
rozumné řešení.
Nyní pár konkrétních faktů ze života školy – co
se dělo od září do prosince?
Stále se zvyšující počet žáků školy klade velké
nároky na koordinaci rozvrhu a umístění dětí do
tříd. Počty dětí ve třídách mimo jiné způsobují
rozdělování dětí do skupin např. na výuku
jazyků nebo na počítače. Z toho důvodu 2x
týdně probíhala výuka ve školní jídelně. Tato
skutečnost měla vl iv na komfort výdeje obědů
pro cizí strávníky, což vyvolalo z jejich strany
určitou nespokojenost, která měla za následek
zaslání podnětu k přezkumu na Krajskou
hygienickou stanici. Výsledkem kontroly je
rozhodnutí o změně způsobu výdeje obědů pro
cizí strávníky, kteří nyní mohou pro oběd chodit
pouze zadním vchodem a po schodech. Naštěstí
je zřizovatel nápomocen situaci řešit a v běhu je
plán přístavby výdeje z boku budovy. Doufejme,
že se vše podaří uskutečnit co nejdříve.
Další podnět byl zaslán spolkem Řevnice dětem
na ČŠI . Škola byla obviněna z politické agitace.
Protože inspekce přijela prošetřovat výše
uvedený podnět, rozhodla se zároveň provést
následnou kontrolu plnění opatření uložených
jejich červnovou kontrolou. Takže ani v prosinci
jsme se ve škole nijak nenudil i a celkový počet
různých kontrol a inspekcí, které od srpna 201 3
proběhly, opět vzrostl .
Proto bych do nového roku chtěla naší škole
popřát méně kontrol a více klidu na práci, kterou
by škola měla pro děti a jejich rodiče zajišťovat.
Další informace o přístavbě školy nebo
o aktuálních projektech, do kterých jsme se
zapojil i , najdete na www.zsrevnice.cz.
Děkuji za přečtení a přeji vše dobré v roce 201 5.

Mgr. Pavlína Seidlerová
seidlerova@zsrevnicecz

Sportování v ZŠ Řevnice
V letošním roce využívají žáci školy 2 sportovní
zařízení – 2 kurty v nafukovací hale Řevnické
sportovní a sál Sokola. Škola má s oběma
subjekty uzavřenou smlouvu. Nájemné na jednu
hodinu sportování je v téměř stejné výši, rozdíl
je v řádu korun. Vzhledem k plošnému
pronájmu kurtů Řevnické sportovní
v dopoledních hodinách je pro školu výhodné
přednostně využívat těchto sportovišť.
Škola musí zajistit tzv. naplňování povinných
výstupů školního vzdělávacího programu. To
znamená, že všichni žáci si musí vyzkoušet
gymnastiku a cvičení na sportovním náčiní, dále
př. basketbal a další míčové hry, atletiku
i  prostná. Chtěla bych ujistit rodiče, že žáci školy
budou v různé míře všech sportovišť využívat.
Děkuji všem, kteří chtěl i škole pomoci a na
nájmy finančně přispět. Což v tomto případě
není zcela nutné, neboť zřizovatel spolupráci
školy s oběma subjekty podporuje. To je dobře,
protože vzhledem k zapojení do projektu Česko
sportuje a Sazka olympijského víceboje ve škole

kromě běžných sportovních aktivit také měříme
zdatnost v dalších předepsaných disciplínách.
Třeba si  s  námi v rámci projektu přijede
zasportovat i  nějaký český olympionik.

Mgr. Pavlína Seidlerová

Den otevřených dveří
na ZŠ Řevnice
Stalo se už tradicí, vítanou všemi rodiči žáků ZŠ
Řevnice, že se před koncem roku naše škola
otevře všem, kteří chtějí nahlédnout do
„zákulisí“. ZŠ Řevnice si přeje být školou
vstřícnou, chce být rodičům partnerem, proto se
stala už před více než dvěma lety aktivní
nositelkou značky Rodiče vítáni.
A tak i  letos, ve středu 3. prosince, vítal i pověření
žáci ve slavnostním oblečení všechny zájemce,
kteří přišl i , aby zblízka poznali atmosféru
v hodinách, aby viděl i, jak děti a učitelé
spolupracují, aby zjistil i , zda škola plní jejich
očekávání a také aby na vlastní oči a uši poznali
to, co je jinak těžko sdělitelné. Možná si při
posezení ve třídách znovu připomenuli, jaké to
je být žákem, a zavzpomínali na léta, která
později hodnotil i jako„ta nejlepší“.

Mgr. J iřina Dopitová

Volitelné předměty
Vaření
V září letošního roku se nově otevřel volitelný
předmět vaření. Žáci se zde seznamují s  různými
pokrmy a učí se připravovat jednoduchá jídla.
Pod vedením paní učitelky Hrochové si již zkusil i
zhotovit zdraví prospěšný salát, předkrm ve
formě anglického toustu či upéct malé pizzy.
V současné době plánují, že se pustí do přípravy
celého menu složeného z předkrmu, polévky,
hlavního jídla a dezertu. Žáci budou rozděleni
do skupinek a připraví jednotl ivá jídla pod
vlastním vedením jen za občasné asistence paní
učitelky Hrochové.
Když jsem se ptala spolužaček z devátých
ročníků, jak je vaření baví, odpověděly, že moc a
že se těší, až budou připravovat celé menu.
Holky mi také prozradily, že když se jim jídlo
připálí, tak se hned nevyhodí, ale paní učitelka
Hrochová se snaží, aby to nebylo poznat a jídlo
bylo poživatelné. Každé jídlo, které si žáci uvaří, si
také na konci vyučovací hodiny snědí. Předmět
se těší velké oblibě, a ačkoli se koná v době
odpoledníhovyučování,žácisemchodírádi.

Míša Mrázková 9.A

Výtvarný seminář
Na výtvarném semináři, který vede paní učitelka
Věra Horská, se během školního roku
seznamujeme se spoustou nových výtvarných
technik. Zároveň navštívíme různé galerie
výtvarného umění a zúčastníme se vybraných
výtvarných soutěží. Zaznamenali jsme již první
úspěch: Pavla Tesařová z 9. B se umístila na
krásném třetím místě v soutěži GAPE: „Moje
město.“
Často na semináři kreslíme dle předloh slavných
děl známých malířů nebo pracuje-
me s keramickými či zapékacími hmotami.
Seminář probíhá pravidelně každou sudou
středu.

Kuba Jasenovský 9. A

Přírodovědná praktika
Sedím na hodině přírodovědných praktik.
Všeobecná rozjařenost vyvolaná přesazením
Lukáše kvůli vzrušené debatě s Petrem je
utišena a třída napjatě vyčkává, než paní učitelka
Galbavá pustí film. Sledujeme dokumentární
film o kuriózních druzích obrany, počínaje
brněním pásovce, přes plivání jedu, zvracením
olejovité kaše, maskováním za všech okolností
až po imitaci smrti. „Tyto hodiny jsou pro mne
zdrojem informací o světě zvířat“, prohlásil Petr
Vaněk, „a téměř vždy děláme něco zajímavého,
pouštíme přírodovědné dokumenty, jsme venku,
nedávno jsme byli celý den v ZOO Praha.“ I  přes
chválu, kterou právě projevil , však Petr hodlá
přejít na jiný volitelný předmět. Je to z důvodu

Základní škola Řevnice
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změny v systému volitelných předmětů, takže žáci 8. ročníků se mohou
cítit lehce zklamaně, pokud přírodovědná praktika navštěvovali již loni
(v sedmém ročníku), že se informace podávané na hodinách praktik trochu
opakují. V letošním roce totiž praktika navštěvují žáci 7. - 9. ročníků
dohromady. Každopádně nelze praktikám upřít, že se na nich vždy děje
něco zajímavého a poučného.

Sportovky
Není to poprvé, co se účastním nějakého volitelného předmětu, takže mne
nemohlo překvapit, že tu panují trochu jiné poměry než při klasické výuce.
Ale něco mne přesto přímo praštilo do očí sotva jsem tam vstoupil . Tak
úžasně uvolněná a přátelská atmosféra, která tam prosakovala, mi
připomínala spíše nějakou volnočasovou aktivitu než výuku. Čímž nechci
tvrdit, že zde nikdo neměl ani špetku kázně. Snažím se jen naznačit svůj
pocit z toho, že se všichni skvěle bavil i . Možná za to může přátelská povaha
paní učitelky Hrochové.„Je to zde uvolněnější díky tomu, jak málo nás je,
proto si to můžeme dovolit“, říká přední tělocvikářka a kouč naší školy.
Dodává, že při každém tréninku dělají něco jiného. Na hodině, kde jsem byl
přítomen, cvičil i  s  gymnastickými míči, dělal i přemety na kruzích a
posiloval i. Musím se přiznat, že mne to tak zaujalo, že u  cvičení na míčích
jsem nevydržel a začal cvičit s  nimi. Ta atmosféra k tomu přímo sváděla.

Ondra Strejček 8. B

Blešák se povedl!
6. 1 2. v rámci adventního programu v Řevnicích proběhl první Bleší trh pro
děti ve Skladu / Dřeváku na nádraží. Dovolím si napsat, že to bylo super!
Měli jsme jen malou představu, kolik přijde dětí a rodičů (neb oficiálně byli
přihlášeni dva), ale vše předčilo naše očekávání. Připravené stoly se
pomalu plnily, až nám nezbyl žádný. Kupecká vášeň nás naprosto strhla.
Děti prodávaly hračky, knihy a mnoho dalších věcí a drobností, které již
nepotřebovaly. To co utržily, hned zase utratily a ani rodiče
neodcházeli  s  prázdnou, každý si něco našel .
Na jaře akci určitě zopakujeme.¨

Ivana Junková

Představujeme:
Centrum zábavy Kulička
Zveme Vás do nově otevřeného dětského centra KULIČKA v Řevnicích.
V Kul ičce najdete krásné a čisté prostředí, které dětem zaručí zábavu a
rodičům odpočinek.
Děti si mohou zaskákat na skákacím hradě, postavit hrad z molitanové
stavebnice - dál si hrajeme s domečkem a kuchyňkou, malými odrážedly,
kočárky i  s  j inými hračkami. Najdete u  nás i  malý kreativní koutek
připravený pro všechny, kteří raději sedí u  stolečku a malují či tvoří.
Nezapomněli jsme ani na přebalovací pult pro miminka nebo pro těhotné
maminky pohodlný gauč. Centrum je vybaveno kobercem a také topením,
a proto se u nás přezouváme. Je to praktické i  z důvodu zákazu nošení
obuvi na skákací hrad.
Rodiny se mohou také občerstvit. V Kul ičce vám nabídneme teplé
i  studené nealkoholické nápoje, pitíčka i  dobrůtky pro děti, koláčky nebo
zákusky, ale i  čerstvé ovoce. Prostor nabízíme k pronájmu pro
narozeninové oslavy, stejně tak nabízíme k zapůjčení skákací hrad.
Do budoucna plánujeme večerní cvičení pro maminky, dílničky pro děti a
jiné volnočasové aktivity, tak nám přijďte říct, co by vaše děti i  vás bavilo.
Přijďte se podívat ve všední dny od 9:00 do 1 2:00 nebo od 1 4:00 do
1 8:00 do Masarykovy ulice (po levé straně za Coopem, hned vedle
kardiologie). Těšíme se na Vás.

Zdeňka Vorlová
Centrum zábavy KULIČKA

Děkujeme všem podporovatelům, sponzorům, příznivcům a hostům
kavárny Modrý domeček v Řevnicích a denního stacionáře
v Dobřichovicích, kteří nám pomáhají udržovat a budovat chráněná
pracovní místa pro lidi  s  mentálním či duševním postižením. Bez vás všech
by tato cesta a směr naší činnosti – resp.činnosti Občanského sdružení
Náruč, byl mnohem komplikovanější a náročnější. Prosíme, zachovejte nám
přízeň i  v novém roce. Přejeme Vám všem krásné svátky vánoční a
v novém roce hlavně zdraví a štěstí. Udělejte si čas a stavte se v Řevnickém
Modrém domečku na něco dobrého.

2. pátek - 20:00 Leviatan
3. sobota - 1 5:30 Tři bratři -1 7:30 Hobit, 20:00 Co jsme komu udělal i?
7. středa - 20:00 Příběh Marie
9. pátek - 20:00 Exodus: Bohové a králové
1 0. sobota -1 5:30 Paddington -1 7:30 Hobit, 20:00 Hodinový manžel
1 4. středa - 20:00 Dva dny, jedna noc
1 6. pátek - 20:00 Miluj souseda svého
1 7. sobota -1 5:30 Dům kouzel -1 7:00! Interstel lar
20:00 Fotograf
21 . středa - 20:00 Století Miroslava Zikmunda
23. - 20:00 Šťastná
24. sobota - 1 5:30 Sněhová královna -1 7:30 Sedmý syn
20:00 Birdman
28. středa - 1 5:00 (BABY-BIO) Hodinový manžel, 20:00 Hledání Vivian Maier
30. pátek - 20:00 S láskou, Rosie
31 . sobota -1 5:30 Tučňáci z Madagaskaru - 1 7:30 Hacker, 20:00 Mortdecai:
Grandiózní případ

Havlíček se loučil
Stalo se již tradicí, že spolek Dělnická beseda Havlíček pořádá poslední
l istopadovou sobotu rozloučení s právě končícím rokem. Ani v letošním
jsme tuhle tradici neporušil i a sešl i se 29. 1 1 ., abychom uzavřel i rok 201 4
jako každoročně v restauraci U  Jelínků.

Je pravdou, že ačkoliv, nebo snad právě proto, že letošní rok byl pro spolek
a jeho vedení dost náročný, jak oslavou 1 1 0 let nepřetržitého trvání
spolku, tak i  další spolkovou činností, byla účast 23 l idí na této závěrečné
akci ze strany členů nepřesvědčivá. Bude to téma pro nové vedení
Dělnické besedy Havlíček, jak tuhle akci zatraktivnit a přiblížit ji členům
spolku a veřejnosti.
Nicméně i  přes malou účast se rozloučení s rokem vydařilo. Mírou
vrchovatou k tomu přispěla velice chutně připravená večeře
spolu  s rychlou a pozornou obsluhou, za což si Luboš s J itkou a kluky
zaslouží naše poděkování.
O kul isu a dobrou náladu se postarala hudba „Country Řevnice“, která
zahrála jak ke zpěvu, tak i  k tanci. Zahrála opravdu dobře, také jí děkujeme.

Zdeněk Burián

Základní umělecká škola Řevnice

Kino Řevnice

Modrý domeček

Dělnická beseda Havlíček

Uzávěrka příštího čísla
je 1 5. ledna 201 5 v 1 8 hodin.
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Beseda s Alexandrem Hendrukem - sobota 1 0. 1 . od 1 4:00
Alexandr je mnohými hledajícími vyhledáván pro jeho přímý Vhled, který
vnáší do každodeních situací. Tím dochází k rozkrytí různých motivů a
pohnutek, které nám brání žít opravdově a vnímat real itu takovou jaká Je.

Novoroční Setkání s Jaroslavem Duškem 1 8. 1 . od 1 2:00
Srdečně Vás zveme na další setkání s Jaroslavem, setkání je bezprostřední a
intimní , pokud máte nějaké téma, můžete přinést do prostoru. Začínáme
ve 1 2:00 a pokračujeme do 1 6:00 hod. Čajovnu otevíráme již v 1 1 :00, před
i  během setkání vaříme vegetaríánské a Raw jídlo i všel ijaké lahodné čaje.

ETHNO DANCE PÁRTY S Odřejem Smeykalem a Pavlem Plánkou
v pátek 30. 1 . od 1 9:00
V čajovně bude rostor pro tanec, kterým se můžete nechat unést pod
vlivem tranzovních rytmů a zvuků produkovaných jedinečným Duem.

Technické služby
nezahálejí

V období od posledního vydání RUCHu technické služby nezahálely
a mimo pravidelné práce real izovaly několik aktivit, o které stojí za zmínku.
Byl umístěn další nový odpadkový koš v prostoru u  kina, kde dlouhodobě
existovala poptávka.
Jedna z vyšlapaných zkratek od autobusové zastávky na náměstí byla
přeměněna na štěrkový chodníček, jedná se o krátkodobé řešení.
Byl i nalezeni dva psi, jeden s čipem byl po identifikaci obratem vyzvednut
majitelem, druhý po dvou dnech odvezen do smluvního útulku u Ra-
kovníka.

Opravy silnic
Od podzimu používají technické služby pro opravy děr v komunikacích
studenou asfaltovou směs vyšší kval ity, která nepotřebuje válcování,
postačuje pouze nasypat do díry a lehce upěchovat například lopatou.
Tato směs náklady na jednu pracovní sílu a techniku. Lze ji použít až do
teploty -1 0 st. C a drží na nasolené vozovce.

Zimní pohotovost
Pokud meteorologická předpověď ukazuje zhoršené podmínky, projíždí
pověřený pracovník v noci vybrané ulice a pokud jejich stav nevyhovuje,
zahajuje zimní údržbu spočívající v pluhování, solení nebo jejich
kombinaci. Tyto práce se provádí po výskytu nepříznivých podmínek.
Naopak preventivně jsou ošetřené ulice Na Vyhlídce a Na Výšine, ke
kterých nové přidáme ulice Revoluční a Legií kde se nachází oba stupně
základní školy.

Mojmír Mikula

Já nic, já muzikant…
Se zaujetím jsem přečetl „Opoziční sloupek“ v posledním čísle (již
necenzurovaného) časopisu Ruch, autorem kterého je vítěz voleb pan
Kvasnička. Neskutečným způsobem mne rozčíl i lo jeho zproštění se
zodpovědnosti za vše, co pro obec v minulých volebních obdobích jako
starosta vykonal. On dle svého svědomí a na svoji zodpovědnost – z titulu
své funkce – rozhodoval, odvolával , jmenoval, zadával a proplácel . Nyní,
když se ukazuje, že ne všechna tato rozhodnutí byla správná a ku
prospěchu obce, chce pan Kvasnička udělat za minulostí „tlustou čáru“ a
nad šálkem kávy či sklenkou piva se s novým vedením obce poplácat po
ramenou a zbavit se své osobní

zodpovědnosti za všechna svá chybná rozhodnutí, za ekonomické ztráty
obce – o vyvázání se z devastujících morálních dopadů jeho rozhodnutí
ani nemluvě…
Pravděpodobně si pan ex-starosta nevšiml, že nežijeme v sedmdesátých
letech, kdy nad chybujícím soudruhem držela ochrannou ruku
komunistická strana, která vždy dokázala jeho chyby zahladit a uklidit jej
na – pokud možno – lukrativnější místo.
Dnes ovšem dle l itery zákona zastupitelé nesou plnou odpovědnost za svá
rozhodnutí, dokonce za ně ručí i  vlastním majetkem – což také při nástupu
do příslušné funkce stvrzují svým podpisem.
Žádám proto nové vedení obce, aby v žádném případě neuvažovalo
o tlusté čáře za minulostí, ale aby naopak byli všichni kostl ivci ze skříní
vyndáni a aby byli vol iči se všemi podrobnostmi těchto temných kauz
seznámeni. Možná budou voliči, kteří dal i „vítězi voleb“ své hlasy, ještě
překvapeni, jak zodpovědně a nezištně v minulých obdobích pro blaho
obce pracoval…

Jan Kubricht

Náměstí skutečně pro lidi
Současný stav náměstí Krále Jiřího z Poděbrad naše město rozhodně
nezdobí. Jedná se přitom o prostor, který je schopný na zajímavý kulturní
program přitáhnout stovky lidí. Názorně se to ukázalo v pátek při
setkání s Mikulášem i  v sobotu při tradičních Adventních trzích. Navzdory
uplakanému počasí l idé přišl i , nakupovali, poslouchal i hudbu, zkrátka se
dobře bavil i . Potud bylo vše v naprostém pořádku. Kdyby se přitom
nebrodil i v blátě…
Jsem přesvědčený, že pokud se má vnitřní prostor náměstí oživit a sloužit
skutečně lidem k žití, je nutné výrazně změnit jeho podobu. Jedno
z možných, jednoduchých a praktických řešení nabídla zhruba před rokem
ve své studii zahradní architektka Ing. Alena Šmídová. Hlavní podstata
tohoto řešení spočívá v cel istvém vydláždění plochy zhruba ve tvaru
trojúhelníku, který v podstatě zabírá současné přechodové chodníky,
výšlapy a centrální místo kolem kašny. Více na přiloženém obrázku.
Neříkám, že je to nejlepší možné řešení. Zcela určitě je to ale směr, kterým
by se mělo přemýšlet. Celý prostor dostane jednotný výraz, návštěvník
nebude mít tendenci ho pouze přejít, ale bude chtít i  pobýt a především se
vytvoří důstojné prostranství pro pořádání kulturních akcí.

Jan Schlindenbuch

Na náměstí se konal 6. prosince v deštivém počasí tradiční Adventní trh.
Foto: František Chlaň

Čajovna Cherubín v lednu

Z dopisů
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Řevnice na starých pohlednicích - 1 25

Daubkova chata
Předkládám dvě fotografie z roku 1 929 z Rovinského údolí nad horní Černou skálou na Berounce. V oblasti se
prolínají katastry Řevnic a Hlásné Třebaně. Fotografie zachycují dřevěnou chatu, tehdy jedinou, kterou
postavil J iří Daubek z Litně pro svou krásnou přítelkyni a pozdější manželku zpěvačku Jarmilu Novotnou.

Z dnešního pohledu pokládám obě fotografie za pozoruhodné, protože údolí pod obcí Rovina bylo tehdy
až k řece Berounce zemědělskou půdou. Dnes je tu snad stovka chat včetně té původní, která je přestavěna.
Průchod mezi nimi připomíná slalom.

Na zámku v Litni žila šlechtická rodina Daubkova od roku 1 850. Jiří Daubek se narodil v roce 1 890. Se
zpěvačkou Jarmilou Novotnou, narozenou v roce 1 907, se seznámil náhodou v roce 1 926, kdy tato půvabná
nadaná dívka svým zpěvem již začala „dobývat svět“. Svatbu měli v roce 1 931 v Praze na Malé Straně. Chata u
Berounky jí sloužila k odpočinku v její úspěšné kariéře. Pravidelně zde plavala a také chytala ryby. Obrovských
úspěchů dosáhla později v Americe, kam se svým mužem těsně před I I . světovou válkou emigrovala. Za války
svými koncerty za klavírního doprovodu Jana Masaryka podporovala československý odboj. V Americe také
zemřela. Je pochována i se svým mužem v rodinné hrobce Daubků v Litni. O svém životě napsala
autobiografii „Byla jsem šťastná“.
Sám pamatuji horní Černou skálu jako holý kopec bez obydlí, ze kterého je pěkný pohled na Řevnice.

Kö

Řevnická výročí
v lednu
· 1 . 1 . 1 950 – vedení matrik přechází
zákonem na MNV. Na radnici je zřízena
obřadní síň pro uzavírání povinných
civilních sňatků
· 1 . 1 . 1 950 – v Řevnicích dochází
k ustavení JZD (Jednotné zemědělské
družstvo) bez jediného zemědělce.
Základem JZD se stalo tzv. prádelní
družstvo
· 1 . 1 . 1 950 – obec zřídila pískovnu za
vodou
· 8. 1 . 1 920 – v obci vznikla Církev
československá husitská zásluhou
katolického reformního kněze
K. Farského
· 1 0. 1 . 1 890 – rozsáhlá chřipková
epidemie – škola uzavřena od 1 0.
do 1 9. ledna
· 1 1 . 1 . 1 885 – obec zakoupila od školní
rady starou školní budovu uprostřed
náměstí za 2000 zl . a v dražbě ji
prodala za 351 zl . sedláku J. Mottlovi
pod podmínkou, že ji do 1 . 5. 1 885
zbourá
· 1 1 . 1 . 1 990 – předsedou MěNV zvolen
Petr Kubásek, místopředsedou Josef
Váňa
· 1 9. 1 . 1 925 – v řevnické Drážní knize
je zaznamenána velká železniční
havárie mezi Řevnicemi a Karlštejnem.
Příčinou byl kámen spadlý mezi koleje,
který způsobil vykolejení nákladního
vlaku. Pět vozů sjelo na okraj řeky
a přivolaný železniční jeřáb se
v důsledku své váhy naklonil a spadl
na vagóny. Při odstraňování nehody
byla jedna kolej uzavřena na tři a půl
týdne
· 1 905 – architekt Sochor zřídil pro své
vily vodovod, který měl zdroje vody
v lese pod Kamennou. Dodnes se tam
nacházejí dva tzv. Sochorovy rybníčky
· 1 91 0 – zřízena odbočka řevnické
sokolské jednoty v Hlásné Třebani
· 1 925 – Okrašlovací spolek
v Řevnicích přijal pro plovárnu
nočního hlídače Josefa Hartmanna

Kö

Jak Řevnice rostly
(počty domů)
1 869 80 domů
1 880 90 domů
1 900 1 80 domů
1 91 0 250 domů
1 921 320 domů
1 930 590 domů (!)
1 950 800 domů
1 990 965 domů
2003 1 1 04 domů
201 1 1 1 78 domů
201 2 1 1 86 domů
201 3 1 202 domů
201 4 1 208 domů
(Údaj z roku 201 4 je poslední přidě-
lené číslo popisné).

Kö

Historie Sokola
TJ Sokol u příležitosti 1 20 let své
činnosti v Řevnicích prosí své
spoluobčany o darování předmětů
vztahujících se k historii Sokola, jako
jsou např. součásti kroje, písemnosti či
fotografie za účelem doplnění
archivál ií a možnosti prezentace pro
příští pokolení. Vítáme i písemné
zachyceni vzpomínek historie

Petr Kozák
starosta jednoty

Ruch na Facebooku - http://www.facebook.com/ruch.revnice
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Opoziční sloupek
Když jsem psal minulý sloupek, ani jsem netušil , jak rozsáhlou reakci vyvolá.
Cílem tohoto sloupku je vyjádřit názor opozice na některé věci, nikoli
iniciovat rozsáhlé diskuze. Protože jsem ale krom jiného byl nařčen
i  z dezinformace, dovolte mi krátkou reakci. Úplně jsem neporozuměl
výpočtu pana Skripnika, proto se pokusím podrobněji popsat moje
výpočty, aby nedocházelo k dalším nedorozuměním. Když jsem minule
počítal náklad městského rozpočtu na odměnu jednoho místostarosty,
vycházel jsem z částky schválené zastupitelstvem, což bylo 26 600 Kč
měsíčně, k tomu jsem připočetl 35  % na odvody za sociální a zdravotní
pojištění, to je 35 91 0 Kč měsíčně x 1 2 = 430 920 Kč za rok. Tak jsem se
dostal k částce, kterou jsem zveřejnil . Od té doby došlo ke změně situace.
Jednak bylo zjištěno, že částka schválená zastupitelstvem přesahovala
nejvyšší možnou odměnu místostarosty o dva tisíce korun. To bude
napraveno novým hlasováním na prosincovém zastupitelstvu. Dále jsem si
uvědomil , že jsem udělal chybu ve výpočtu, když jsem do něj započítal
odvod za sociální pojištění, který se v případě odměny neuvolněného
místostarosty neodvádí. Za to se omlouvám.
Nový výpočet je 24 660 Kč měsíčně + 9 % odvod za zdravotní = 26 879 x 1 2
měsíců je náklad 322 552 Kč za rok. Tol ik matematika. Vše ostatní považuji
za politické mlžení. Za korektní bych považoval prohlášení koalice ve
smyslu: „Ano, my jsme se takto rozhodli, čas ukáže, zda jsme měli pravdu
my nebo opozice, a voliči nás při volbách rozsoudí.“ Další možnou
alternativou by byla anketa mezi občany s dotazem: „Souhlasíte, aby
Řevnice měly dva placené místostarosty?“
Druhým tématem je „tlustá čára“. Podotýkám na úvod, že s tímto termínem
nepřišla opozice. Potíž je asi v tom, že za ní vidí každý něco trochu jiného a
rozdílné jsou i  pohledy na obsah politické soutěže. Nikdo se nezříká
politické odpovědnosti. To skutečně ani nejde. Z druhé strany předvolební
boj, jak už z názvu vyplývá, by měl probíhat před volbami. Pokud bude
probíhat po celé čtyři roky, nejvíce na tom prodělají Řevnice. A to asi
nechce nikdo. Chceme být konstruktivní opozicí a zatím se poctivě
snažíme tuto roli plnit. K tomu potřebujeme na druhé straně korektního
partnera. Věříme, že ho máme. Až čas ukáže, zda jsme se nemýlil i .
Na prosincovém zastupitelstvu bude předložen návrh rozpočtu na rok
201 5. Návrh počítá krom jiného s navýšením o 300 tis. Kč v kapitole ostatní
zájmová činnost (spolky), 400 tis. Kč na mzdy (jeden nový pracovník a
navýšení půl úvazku vedoucího TS) v kapitole komunálních služeb. Dále
1 50 tis. Kč je určeno na audity ve školách. Částka 900 tis. Kč na dovybavení
nové školy se mi zdá podhodnocená. Situaci je ale možné řešit
rozpočtovým opatřením v průběhu roku. V rozpočtu se v tuto chvíl i
nepočítá  s přijetím úvěru na plánované investiční akce. Přesnější čísla
o stavu účtů budeme vědět po novém roce. Pokud někoho zajímá, jak jsme
hospodařil i v minulosti, najde více informací na
http://www.rozpocetobce.cz. Na této stránce je možné srovnávat
i  hospodaření jednotl ivých obcí.

Za sdružení Pro Řevnice Libor Kvasnička

Z okolí

Ecolibri z Dobřichovic pomáhá mayům
z Guatemaly
Na počátku byla Země obestřena jen nekonečnou tmou a všude
panovalo hluboké ticho. Proto se bohové rozhodli, že pustinu zaplní
bytostmi, které by je uctívaly. Ještě předtím však utvořili stromy, a tak
se na Zemi objevil život. Stvořit člověka, který by byl poslušný a
pravidelně přinášel oběti, se však ukázalo těžší, než si kdy pomysleli.
Po dvou neúspěšných pokusech lidskou bytost konečně uplácali
z kukuřičné mouky smíchané s vlastní krví. Jenže lidé, které stvořili,
byli tak krásní a inteligentní, že se bohové svého činu zalekli. A tak
lidem hned zatemnili mysl a chytrostí obdarovali jen pár jedinců.

(Pověst z knihy Popol Vuk – jakési bible mayského etnika)

Ecolibri je nadační fond, který se snaží zlepšit životní podmínky
indiánských rodin a komunit žijících v oblasti jezera Atitlán v Guatemale.
Jedná se o potomky dávných Mayů a jejich míšenců. Pracovníci fondu jsou
nadšenci, kteří obdivují pradávnou kulturu těchto indiánů a snaží se, aby
tato kultura nezmizela ze světa a nadále obohacovala svou barevností a
rozmanitostí životy všech ostatních.
Zakladatelka nadačního fondu Dita Žáková pracuje s rodinami kolem
jezera Atitlán již 9 let.
V létě letošního roku vznikl nadační fond ECOLIBRI v České republice, jehož
ředitelkou se stala Kateřina Fil la Věnečková z Dobřichovic. Nadační fond se
stal partnerem nadačního fondu INKA PERU Olgy Vilímkové, který působí
v České republice již 1 5 let.
Guatemala je překrásná země ve Střední Americe, která leží mezi
Karibským mořem a Tichým oceánem. Je asi o třetinu větší než Česká
republika a žije tam patnáct mil ionů lidí. Sousedí se státy Belize, Salvador,
Honduras a Mexiko.
Málokde najdete na tak malém území tolik odlišných klimatických zón a
přírodních krás pospolu. Divoce nespoutané hory, jezera  s vulkány, úzké
nížiny, vápencové pahorkatiny, deštné pralesy s dochovanými chrámy a
pyramidami prastarého národa Mayů. Pestrobarevně odění indiáni zde
téměř před třemi tisíci lety vytvořil i vyspělou civil izaci, která se udržela
šestkrát déle než říše římská. Mluví celkem dvaadvaceti mayskými jazyky,
každý kmen se obléká do ručně vyráběných oděvů s originálními vzory a
motivy. Indiánské komunity si stále zachovávají své tradice, vyznávají
pozoruhodné náboženství, které je směsicí katol icismu a původních
animistických prvků.
Atitlán je jedním z nejkrásnějších jezer na světě. V jeho blankytně modré
hladině se odráží trojice sopek San Pedro, Tolimán a Atitlán. Okolní
sopečné svahy obývají po staletí domorodé kmeny, které si nejen
vybudovaly schopnost přežít v sousedství životu nebezpečných vulkánů,
ale z jejich aktivity i  těžit. Například hnojit malé zahrádky čerstvě navátým
popílkem.
Výchozím bodem je městečko Panajachel. Za poslední desetiletí se stalo
domovem cizinců z celého světa, kam si jezdí po vzoru hippies odpočinout
a načerpat trochu oné mystické atmosféry. Do dalších vesnic se dostanete
jen lodí. Plavba po jezeře ale stojí za to. Tedy pokud se zrovna nerozběsní
vichr Xocomil (v překladu „vítr, který odnáší hříchy”), který se pravidelně
objevuje kolem poledne, kdy se horké proudy přicházející z j ihu od
Tichého oceánu srazí se studeným vzduchem nad horami.

Nejimpozantnější vesnicí zůstává Santiago Atitlán. Vesnice je hlavním
střediskem tzutujilských Mayů, u  kterých je možné nejlépe pozorovat
dodržování prastarých zvyků a tradic otců a dědů. Jedním z nich je
například uctívání soch hříšného světce Maximóna, jehož svatyni plné
svíček, doutníků a alkoholu jsme zde také našl i.

Dita Žáková se brzy seznámila  s životem místních komunit a byla na jedné
straně ohromena tím, v jak chudých podmínkách žijí a na straně druhé, že

Dobřichovice
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nikdy z jejich tváří nemizí široký úsměv a schopnost radovat se z
maličkostí. Začala pracovat s ženami z nejchudších rodin. Jsou to rodiny
poznamenané šestatřicet let trvající občanskou válkou z let 1 960 – 1 996 a
také devastací hurikánu Stan v roce 2005, kdy se podíl chudých rodin
mnohonásobně zvýšil . Žije tu mnoho vdov, které obtížně živí svou mnohdy
početnou rodinu. Mayští indiáni jsou velmi zruční, jejich výrobky, ať už jsou
to tkané koberečky, masky zvířat či keramika, všechny září barvami
zlatavého slunce, zelených pralesů a modré oblohy. Dita jim dala příležitost
své výrobky zdokonalit a prodávat je v USA, Anglii , Holandsku, Německu,
Francii a České republice. Smyslem této práce bylo a je naučit ženy být více
samostatné a nezávislé díky své práci.
Postupem času vznikla organizace Ecolibri (název vymyslely samy indiánky
– „eco kolibřík“). Přidal i se noví dobrovolníci a vzniklo několik dalších
zajímavých nápadů. Například stavba kamen do domků, kde indiáni dosud
vařil i na otevřeném ohni a často docházelo k nemocem nebo i smrti dětí,
které se nadýchaly kouře. Dalšími projekty byly například vzdělávání a
tréninky žen a dětí v oblasti zdravého životního stylu, tvorba užitkových
zahrádek v místních školách nebo nákup šicích strojů a výuka šití na stroji.

Nadační fond Ecolibri v České republice rozvíjí dlouholetou práci
dobrovolníků v Guatemale pomocí těchto tří hlavních projektů:

ECOLIBRI CHILD – podporuje školní vzdělávání dětí z nejchudších rodin.
Náklady na vzdělání, školní pomůcky a dopravu do škol jsou pro chudé
rodiny příl iš vysoké. Přitom vzdělání je jedním z nejvýznamnějších a
nejlépe udržitelných způsobů, jak si děti mohou zlepšit životní úroveň,
nejen pro svoji vlastní potřebu v době dospívání, ale i pro svůj budoucí
život a rodinu.
Projekt se věnuje individuálnímu přístupu k dětem. Jeden sponzor –
„adoptivní rodič“ zajišťuje pravidelnou denní školní docházku
konkrétnímu dítěti, které by jinak nemělo možnost školu samo
navštěvovat. Konkrétní dítě si „adoptivní rodič“ vybere z databáze podle
osobního příběhu, který je mu nějak blízký.
Cílem projektu je umožnit vzdělávání mladé generaci v jejím přirozeném
kulturním prostředí, a tak zlepšit život indiánských rodin žijících v této
oblasti. Studenti po ukončení školy mohou podporovat své sourozence i
členy širší rodiny, mohou také pracovat jako samostatní koordinátoři
nadace a tím pomáhat celé komunitě. Zároveň vzniká pouto porozumění a
vzájemné náklonnosti mezi kulturami žáků a jejich „adoptivních rodičů“.
1 student = 7200 Kč / školní rok= velká pomoc dětem a rodinám

KAMNA DO GUATEMALY – po staletí mayští indiáni používají k vaření a
topení otevřený oheň nebo kamna, která nemají odvod kouře. Tento oheň
je umístěn uprostřed místnosti, kde rodina žije. Tato tradiční metoda vaření
představuje vážný problém pro zdraví dětí i celých rodin a také pro životní
prostředí Guatemaly.
Často dochází k popálení obličeje nebo celého těla dětí, které si kolem
ohniště hrají nebo se učí chodit a spadnou do ohně. Kromě toho děti
vdechují za den tolik dýmu, jako kdyby vykouřily tři až pět cigaret. To
samozřejmě nezůstává bez následků.
Ženy a děti tráví mnoho času sběrem dřeva k topení. Nehospodárné pálení
dřeva v otevřeném ohni má také vážný dopad na životní prostředí
Guatemaly. Dochází k odlesňování až o 2% ročně.
Nová kamna představují pro indiány možnost vaření, které spojuje tradiční
metodu s modernějším, zdravějším a šetrnějším vaření. Oheň se rozdělává
v hliněných odolných kamnech, které neleží přímo na zemi, což
minimalizuje popálení u malých dětí. Kouř je odváděn pozinkovaným
komínem ven z domku. Využívá se zde hospodárné technologie, což
eliminuje kouř a smrtící oxid uhelnatý v místnosti. Používání kamen
znamená prodloužení života mayských indiánů, bezpečnější vývoj jejich
dětí, menší spotřeba dřeva až o 70%. To všechno má velmi pozitivní vl iv na
životní prostředí Guatemaly a kvalitu života rodin.
Nadační fond ECOLIBRI již pomohl mnoha rodinám s nákupem kamen.
Indiáni sami se na projektu podílejí tím, že si sami kamna dopraví do svých
domovů a postaví je pod odborným dohledem. Odborníci učí indiány
kamna správně používat.
1 kamna = 1 00 USD = 2000 Kč = velká pomoc dětem a rodinám

ECOLIBRI ORCHESTRA – projekt hudebního vzdělávání dětí ve škole
pomocí školního orchestru. Děti mají možnost zapojit se hrou na tradiční
hudební nástroj do práce v orchestru. Kromě hudebního vzdělání získávají
dovednost pracovat ve skupině a společně zažívat radost z hudby. Projekt
vznikl z popudu učitelů a vychovatelů školy ve vesnici San Juan La Laguna,
kde se potýkají se sociálně negativními jevy u dětí.
Některé rodiny žáků žijí pouze z velmi omezených ekonomických
prostředků, je zde také mnoho dětí opuštěných, žijících jen s matkou, z
rodin alkoholiků. Některé děti vychovávají velmi mladé svobodné matky,
které si nemohou dovolit platit poplatky spojené se školou.
Práce ve školním orchestru může ukázat nový směr dětem, které se
pohybují na hraně potenciální kriminal ity nebo zkrátka jen neprojevují
žádný zájem o svou budoucnost. Školní orchestr jim dává možnost vytvořit
si nové cíle, plány a sny.
Náklady na projekt = 220 000 Kč (možnost sponzorování menší částkou)

Všechny finanční dary zájemci mohou odečíst z daňového základu.
Zájemci o finanční pomoc,„adopci“ některého dítěte či o dobrovolnickou
činnost se mohou přihlásit zde:

Mgr. Kateřina Fil la Věnečková, ředitelka NF ECOLIBRI v ČR
tel . 775 268 733, email : katerina.veneckova@seznam.cz, katerina@ecolib-

ri.org

Chrti v nouzi
Láska má tisíce podob. Mnohá setkání s ní nás mohou i velice
překvapit. Tak jako tomu bylo i v případě Řevničanky Vendulky
Tropové, která si v určitém úseku své životní cesty do své smečky
přibrala nejprve Fina a za nějaký čas i Fridu. Oba zmínění jsou pejsci z
Irska, kteří se k ní dostali prostřednictvím webu Chrti v nouzi. Pevně
věřím, že náhody neexistují, že každá bytost, kterou potkáme, má pro
nás nějaký smysl, poselství, nebo nám jen přišla nastavit zrcadlo ....
Vím o čem mluvím, jedna z velkých lásek mého života byl totiž ruský
modrý kocour.

Jak to všechno začalo?
Prvního chrta jsem si pořizovala někdy před 20 ti lety. Byla to nesmírně
intel igentní whippetí slečna Vida. Zcela přirozeně zvládala věci, které
tenkrát můj tatínek velice těžce učil v loveckém výcviku svého
kokršpaněla, dokonce hlídala a byla i úspěšná v chrtích dostizích (naštěstí v
té době u nás ne na profesionální úrovni).
Protože whippet je pes smečkový, postupně naší rodinou prošl i další čtyři,
ale žádný již nebyl tak všestranně šikovný. Postupně se měnil náš životní
styl , přišly děti. Na dostihy již nebyl čas a ani pomyšlení a chrtí smečka
postupně odcházela do věčných lovišť. Začala jsem se rozhlížet po pejskovi
k dětem. Ze sentimentu opět po chrtech. Tentokráte greyhoundech.

A pak jsi našla Fina a Fridu?
Zcela náhodně jsem narazila na web "Chrtů v nouzi". Toto sdružení
zajišťuje adopci vysloužilých dostihových (nebo nalezených) chrtů, či jejich
kříženců z Irska. V době, kdy jsem si pořizovala Vidu, jsem byla zcela
neznalá věci, domnívala jsem se, že chrtí dostihy jsou týráním a můj pes
rozhodně nikdy běhat nebude. Problém je někde úplně jinde. Chrti tuto
zábavu milují, chyba je v přístupu člověka k této úžasné psí kratochvíl i .V
Irsku se jedná o tradiční sport a proto se zde bohužel dost často přistupuje
k závodním psům jako k hospodářské zvěři. Žádný domácí mazlíček, který
"startuje z kanape", jak to bývalo dlouhé roky u nás. Psi tam žijí v
kennelech, trénují, závodí a až uplyne jejich čas (cca ve 4 letech), jsou
určení k l ikvidaci. Šťastnějším se podaří najít nový domov, drtivá většina je
utracena (z důvodů šetření finančními prostředky, někdy i velmi
drastickými metodami, např. oběšením psů, střílením, utlučením lopatou,
použitím jako návnady apod.).

To zní ale strašně....
Mnozí pejsci, kteří přežijí, mají trvalé následky a zranění-pokud ne na těle,
tak většinou na duši (vystrašenost, nedůvěřivost, nejsou naučeni čistotě,
základním domácím návykům, neumí chodit do schodů atd.).
Bylo mi sympatické, že mohu nějaké těžce zkoušené psí dušičce
poskytnout domov, tedy jsem se rozhodla téměř okamžitě. Zvlášť když na
mne na stránkách "vykoukl" okatý pejsek (tenkrát spíš psí kostřička
potažená kůží), který vypadal, jako úplný bráška dávno zesnulé Vidy.
Nejsem člověk, kterému záleží na tom, zda má pes rodokmen. Vlastně ve
všem okolo, l idech i zvířatech hledám to, co vnitřně vyzařují, jací jsou.

Takže jsi se nakonec rozhodla pro "Irského chrta"?
Chrti v nouzi vždy prověřují, zda jsou v novém domově vhodné podmínky
pro život přivezeného psa. Při své návštěvě u nás s sebou přivedli na
ukázku nádhernou třínohou greyhoundici. Fenečka byla plná života a
vnitřního světýlka, navzdory tomu, že se jí zřejmě po zranění nohy bývalý
majitel zbavil . Dlouho se toulala po pobřeží a živila se škeblemi (poničila si
zuby). Když ji našl i, byla již spíše k utracení, zraněnou odumřelou nohu
pouze vláčela za sebou. Ale to, jak toužila žít, přesvědčilo l idi, kteří ji našl i,
aby dostala novou šanci. Když jsem si to neuvěřitelné veselé žíhané
stvoření prohlížela, věděla jsem, že práce tohoto spolku má smysl a přináší
radost na obě strany. Bylo mi jasné, že jsme se s adopcí rozhodli správně.
To tě obdivuji, nevím jestl i bych byla schopná do něčeho takového jít.....
Když Finney přijel transportem (pejsci přijíždí z Irska v klecovém autě) ,
bylo hned zřejmé, že tahle laskavá velikánská obluda :-) , k nám zkrátka
patří ( je to mohutný kříženec, má v krvi nejspíše ridgebacka) . Okamžitě
nás všechny olízal od hlavy až k patě a tvářil se z celého psího "zájezdu"
nejméně ustrašeně.
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A jak se mu daří nyní?
Vylezlá žebírka jsou dávnou minulostí, čistotě se naučil velmi rychle, jen
trochu váhal s chůzí do schodů. Nějaký čas nám vybíral odpadkové koše a
dosud je special ista na kradení "zapomenutých" potravin. Zkrátka, to, že ho
našl i vyhublého na kost a plného odřenin, odloženého někde u popelnic,
se nezapře.

A pak přišla ještě Frida....
Letos k němu přibyla černá greyhoundice. Má pochroumaná žebra na
boku a velikou jizvu. Také divokou a nespoutanou povahu. Pojmenovala
jsem ji proto po mexické malířce Fridě Kahlo. Naše psí děvče je ale zatím
spíše Frida Trhlo. Začátky s ní jsou mnohem těžší než s Finnem. Je silně
deprivovaná, mazlit se může celý den, neustále ji máte u nohy , zl ikvidovala
již nejen mnoho párů bot, také ukradne a pečlivě uschová, popř. sežere
nebo nakouskuje, co může. Onehdy si vybrala květináč, přinesla si ho ke
mne, lehla si, dala si ho pod hlavu, vyplázla jazyk a koukala, co prý jako já
na to...

Asi to bude chtít hoooodně času, viď.
Rozhodně máme o zábavu postaráno, dalšího pejska v nejbl ižších cca 1 0
letech neplánuji.
Pokud by někdo o adopci uvažoval, doporučuji to l idem s většími
zkušenostmi se psy. Zvíře poraněné na duši a na těle není "na hraní", je
potřeba velké trpělivosti a shovívavosti. Doporučuji to však otrlejším a
zvídavějším zájemcům, kteří mají dostatek času (je nevhodné, aby pes byl
ze začátku doma sám )
Velkou odměnou je pozorovat, jak z "oškl ivého ustrašeného káčátka", roste
krásný sebevědomý pes, úplně jiný, než přijel transportem...
Děti naše pejsky milují a oni jim to nemalou mírou vrací. Z Finna se
vyklubal kl idný a trpělivý pes, velký kamarád a parťák. Akorát na to běhání
s páníčkem moc není, raději to otočí zpět hned u lesa a počká si u branky,
než ho někdo pustí domů. Těšíme se, že i Frida brzo najde u nás klid na duši
a přestane se svým uličnictvím. Všem zájemcům o danou problematiku
doporučuji web www.chrtivnouzi.cz, přeji hodně síly, elánu a dobré nálady.

Helena Pelikánová

SPORT

Ve dnech 1 4. – 1 6. l istopadu se v Brně konal jeden z vrcholů letošní
sportovní sezóny – Mistrovství České republiky v moderním bojovém
umění Taekwon-Do ITF. Mistrovství probíhalo pod záštinou Českého svazu
Taekwon-Do ITF.

Soutěž, která je každoročním svátkem taekwondistů, se v letošním roce
konala ve sportovní hale Kampusu Masarykovy univerzity. Soutežního
klání se zúčastnil rekordní počet závodníku. Síly poměřilo bezmála 400
sportovcu z celkem 25 škol Taekwon-Do z celé republiky. Závodníci ze
školy Ge-Baek Hosin Sool, která je největší školou v ČR, již tradičně
předvedli vel ice kval itní výkony a se ziskem 29 zlatých, 25 stříbrných a 57
bronzových medailí se zasloužil i o titul nejúspešnější školy šampionátu.
Na úspěchu školy Ge-Baek Hosin Sool se aktivně podílel i i členové skupiny
cvičící v Řevnicích pod vedením Radka Záhejského (2. kup). Velká gratulace
patří Ondřejovi Štucbartovi za krásné třetí místo ve sportovním boji v
kategorii žáků. Radek Záhejský získal bronzovou medail i ve sportovním
boji v kategorii seniorů.
Nakonec patří poděkování za vynikající reprezentaci všem soutěžícím z
naší školy a budeme se opět těšit na viděnou na Mistrovství České
republiky příští rok!
Tréninky v Řevnicích probíhají pravidelně v úterý od 1 7:00 do 1 8:30 v
Lidovém domě. Bližší informace najdete na internetových stránkách
školy www.tkd.cz. Všichni zájemci o tohle krásné bojové umění jsou
srdečně zváni!

Mária Trundová

ve čtvrtek 20.1 1 . se uskutečnil pietní akt položení věnce na hrob JUDr.
Antonína Hřebíka, významného řevnického rodáka. Pietního aktu se
zúčastnil zástupce ČOS, starosta města Řevnice, starosta řevnického Sokola,
potomci i pamětníci.

PC Akademie pořádá v Řevnicích:

Počítačové kurzy pro začátečníky

i pokročilé - dopolední, večerní, nebo

víkendové. Kurzy jsou vhodné i pro seniory.

Základy ovládání PC

Jak na Internet

Správa fotek a obrázků

Kurzy MS Office - Word, Excel, PowerPoint

Informace a přihlášky na tel. 602 395 228

a na www.pckademie.cz.

Mistrovství ČR 201 4 v Taekwon-Do ITF

TJ Sokol Řevnice
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Malý oznamovatel

* Počítačové kurzy v Řevnicích. PC Akademie pořádá v Řevnicích
počítačové kurzy pro dospělé, začátečníky i pokročilé, máme kurzy
dopolední, večerní i víkendové. Zájemci se mohou naučit pracovat s PC a
Internetem, upravovat fotky, ovládat aplikace MS Office atd., více informací
o všech nabízených kurzech a termínech získáte na stránkách
www.pcakademie.cz, nebo na tel . 602 395 228, Aleš Liber, lektor. (PR)
* Ceny plošné firemní inzerce zůstávají na stejné úrovni jako v loňském
roce. Celá stránka 4.000 Kč, polovina strany 2.000 Kč, třetina strany 1 .400
Kč, čtvrtina strany 1 .000 Kč, osmina strany 500 Kč. Ke všem cenám se navíc
připočítává DPH (21 %). Firemním zákazníkům nabízíme také řádkovou
inzerci o rozsahu 300 znaků na jeden inzerát v ceně 400 Kč + 21 % DPH.
Uzávěrka inzerce pro následující číslo je vždy 1 5. den v měsíci v 1 8 hodin
(tzn., že pokud máte zájem inzerovat v únorovém čísle, musíte inzerci
závazně objednat do 1 5. ledna 1 8 hodin). Informace na ruch@revnice.cz.




