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Úvodní slovo

Desátého března zavlaje jako loni na
radnici v Řevnicích tibetská vlajka. Vlajky
se vyvěšují z oken ve druhém patře, kde
jsou dnes školní třídy. Pro čtvrťáky je to ví-
tané zpestření, protože se při instalaci
balancuje na okenním rámu a k de-
fenestraci (oblíbenému českému zvyku
jak řešit politické rozpory) zbývá jen krů-
ček. Pro mě je symbolické, že radnice má
místo pro vyvěšování vlajek před oknem
těch, kteří starost o Řevnice v budoucnu
převezmou.
Vyvěšovat tibetskou vlajku není dnes v
Čechách hrdinství. Před rokem osmdesát
devět by to projev statečnosti byl , ale tra-
dice vyvěšování vlajky vznikla až o pár let
později. Za poukázání na porušování l id-
ských práv v Tibetu nás nepostihne žádná
represe, nemusíme se bát vězení či toho,
že si státní policie vezme za rukojmí naše
příbuzné či přátele či vymyslí jinou kru-
tost.
Připojením se k aktu solidarity nepomů-
žeme mrtvým, nevnukneme život zanik-
lým klášterům. Těžko přesvědčíme Čínu o
lidských právech a hodnotě svobody. Za-
sněžená hora na vlajce, na jejímž vrcholu
září slunce, možná znamená více pro nás
samotné a pro naši svobodu než pro svo-
bodu Tibetu.
Svoboda je do velké míry starostí o svo-
bodu těch Druhých. Schopnost upozadit
sám sebe a umožnit tak svobodu jiným.
Potřeba spravedlnosti v první řadě pro
Druhé, ne pro sebe. Předpokladem toho
všeho je úcta k Druhému. Ať je ten Druhý
v mých očích jakýkoliv a třeba se chová i
vůči mně nepřátelsky, nemydlím mu scho-
dy. Tohle bych se chtěl naučit, a proto
jsem na radě hlasoval pro vyvěšení vlajky.
Snad na to myslel Václav Havel, když mlu-
vil o lásce a když pozval počátkem roku
1 990 čtrnáctého dalajlamu na návštěvu
do Československa. Tehdy to byl statečný
čin. Pozvat dalajlamu na oficiální návštěvu
si žádný politik tváří tvář ekonomicky
mocné Číně netroufal . Vzniklo tak jedno
velké přátelství.

S úctou Ondřej SkripnikŘevnický masopust
V neděli 1 5. 2. proběhlo i v Řevnicích masopustní Probouzení medvěda. Slavnostní kape-
la vyhrávala na cel lo, kytaru, trubku, buzuki i housle a krom maškar, kterých se sešlo z
Řevnic i širokého okolí na osmdesát, nad veselícím se shromážděním povlávaly i masky v
nadživotní vel ikosti – medvěd a copatá panna. Průvod putoval již tradičně cestou ne-
cestou od prostranství školky a školy ZeMě s několika zastávkami.
Na náměstí nám pan starosta předal velký stříbrný klíč od města a mohlo se dovádět dál
– děti ze souboru Klíček zatančily pod dohledem Ludmily Chroustové šavlový tanec a pak
už se do kola přidal kdekdo a nakonec kdo chtěl , se nechal příjemně zahřát svařákem v
čajovně Cherubín.
Povedený Masopust pořádal i letos spolek ZeMě ve spolupráci s městem Řevnice. Věříme,
že příští rok se nechá zlákat ještě víc řevničáků a že zdejší masopust se stane tradicí stejně
jako ten ve Třebani či v Halounech.

Kateřina Kotková
Foto: František Chlaň
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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 - Ing. Tomáš Smrčka
starosta@revnice.cz,
tel .: 257 720 1 50, 603 854 843

místostarosta - Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D.
mistostarosta.skripnik@revnice.cz
tel . 737 372 573

místostarosta - Pavel Drhl ička
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: 702 041 425

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

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 702 041 425

Svoz odpadu 257 720 090, 702 041 426

Kontaktní informace

Další důležité telefony
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Vážení řevničtí spoluobčané,
vážení čtenáři,
současný čas byl vždy dobou zimních
radovánek. Přestože si díky nedostatku
sněhu letos těchto radovánek moc ne-
užijeme, proběhla příprava díky různým
občanským aktivitám velmi zřetelně.
Velkou snahou aktivní party l idí byla br-
igáda, při které dokázal i připravit
v součinnosti  s  technickými službami
města dříve populární sáňkařský a lyžařský
svah „Kalinovka“ na příchod sněhu a
možnost sportování (byl odstraněn porost
a kořeny na části svahu). Dále chvályhodná
byla snaha jiné brigády, která byla velmi
činná při čištění přímé cesty k zadním vs-
tupním vratům na hřbitov. Tato dříve velmi
oblíbená stezka sloužila jako přístup pro
pěší k návštěvě hřbitova. Všechny tyto
aktivity chci vyzdvihovat, velmi poděkovat
a také poprosit o případné další. Aktuálně
probíhá díky dotacím revital izace Hav-
líčkových sadů. V době vegetačního klidu
bylo odbornou firmou provedeno
pokácení a prořez, dále od dubna do po-
dzimu proběhne výsadba a úprava ploch a
nastane nutná potřeba údržby, čištění a
udržitelnosti dotace. Což k omezenému
počtu pracovníků technických služeb a
značnému rozsahu zeleně ve městě bude
velmi náročné.

Činnost Rady města
Rada města se sešla celkem pětkrát. Zabý-
vala se organizací prodeje garáží v Kom-
enského ulici, organizací výběrového řízení
na zateplení druhého stupně ZŠ, výběrové-
ho řízení na přístavbu hlavní budovy ZŠ a
výběrového řízení na opravy ulic
Sochorova a Sádecká. Byla schválena inv-
estice do veřejného osvětlení v ul ici Ke-
jnské. Byl vyřešen dlouhodobý dluh
v oblasti BOZP na pracovištích města. Rada
města podpořila v podobě souhlasu či-
nnost spolku Řevnický kalamář v objektu
ZŠ. Schváleno bylo pořízení nových
venkovních hodin na budovu radnice.
Projednána byla inventura majetku EKOS.
Připraveno a zorganizováno bylo zasedání
ZM. Schváleno rozpočtové opatření. Na ZM
č. 3 byl mimo jiné schválen záměr podání

žádosti o dotaci na digitální povodňový
plán, hlásiče a městský bezdrátový rozhlas
a dále byla schválena účast města v arc-
hitektonické soutěži o cenu Petra Parléře.

Architektonická soutěž
o Cenu Petra Parléře
Velkým úspěchem je, že naše město bylo
vybráno do prestižní soutěže
architektů  s lokal itou náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad (včetně dopravní studie
zklidnění dopravy na náměstí a jeho
propojení se Zámečkem). Soutěž o Cenu
Petra Parléře pořádá Společnost Petra
Parléře, o.p.s. Díky této soutěži mohou mít
Řevnice již v červnu tohoto roku několik
vysoce kvalitních studií prostoru, který
historicky vždy tvořil srdce města. Vybraná
studie pak bude podkladem pro hledání
vhodného dotačního programu pro
real izaci. Všechny soutěžní návrhy budou
vystaveny v Modrém domečku během léta
a proběhne veřejná diskuze.

Městský bezdrátový
rozhlas, digitální
povodňový plán
a protipovodňová stanice
Zastupitelstvo města schvál ilo záměr
podání žádosti o dotaci z Operačního pr-
ogramu MŽP- prioritní osa I . -
Protipovodňová opatření. Součástí uznat-
elných nákladů jsou také všechny položky

spojené s projektem a administrací.
Součástí připravovaného projektu je
instalace protipovodňové stanice-hladino-
měru a srážkoměru, zpracování digital izace
povodňového plánu podle požadavků
MŽP-POVIS (povodňový informační syst-
ém) a instalace bezdrátového
rozhlasu  s napojením na jednotný systém
včasného varování a integrovaný záchr-
anný systém pro města.

Budoucnost areálu
Eurovie
Společnost Eurovia ukončila veškerý
výrobní provoz v areálu v Řevnicích,
jakékoliv obnovení provozu do budoucna
zcela vylučuje a před rokem a půl se
rozhodla prodat tento areál prostřednictví-
m real itní kanceláře Naxos ve výběrovém
řízení. Je škoda, že město nej-
ednalo s Eurovií dříve a ztratilo možnost
být od počátku aktivním účastníkem
vývoje kolem areálu.
Rada města považuje území Eurovie za
potenciální hrozbu pro město. V případě
změny vlastníka to může být na jedné
straně až možné chátrání objektu (napřík-
lad opuštění areálu a potenciální zdroj
kriminálního jednání) či na druhou stranu
prodej území a jeho využívání např. na
sklady, či jiné provozy, které mohou znam-
enat zvýšení dopravy přes obytnou zónu,
znečištění města, náklady v případě
ohrožení povodněmi atd. Nutno dodat, že
současný vlastník se chová velmi
odpovědně, nicméně dle sdělení zástupců

Zprávy z radnice

Město Řevnice informuje,
že v bytovém domě č.p. 928 ve Školní ulici je volný byt zvláštního určení
(garsoniéra) – k užívání pouze pro seniory a tělesně hendikepované občany.
O jeho přidělení bude rozhodovat sociální a zdravotní komise. Žádosti jsou
k vyzvednutí v matrice Městského úřadu Řevnice.

Ačkoliv je letošní zima spíše bez sněhu, pracovníci Technických služeb města jsou stále
v pohotovosti a kromě jiných prací pročisťují kanálky pro odtok dešťových vod.

Foto: Mojmír Mikula

Sběr nebezpečného
odpadu

(plechovky od barev, neznámé
chemikál ie z garáže, baterie, v
případě eternitu jen úlomky
zabalené v igel itu, atp.) se v
letošním roce bude konat

6. 5. a 1 7. 1 0.

od 9:00 do 1 1 :00 u sběrného místa
tříděného odpadu za obchodním
domem COOP (u pošty).

Pavel Kubásek
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Eurovie je situace dlouhodobě neudržitelná, především vzhledem
k výši nákladů na ostrahu a ostatní režii.
Zpracovatel územního plánu arch. Pavel Hnil ička označil území
jako transformační a pro Řevnice klíčové.
V prosinci proběhla první seznamovací schůzka s představitel i
Eurovie, kteří podali informace o průběhu prodeje. Zástupci města
vyjádřil i jasné stanovisko, že město bude bránit dalšímu rušnému,
znečišťujícímu a dopravně zatěžujícímu provozu v místě, které je
v rozšířeném centru města.
Ve čtvrtek 1 2. 2. 201 5 proběhla druhá schůzka s vedením
společnosti. Výsledkem jednání je přísl ib vedení společnosti ke
vstřícnému poskytování plných informací městu o konečném
výsledku dosavadního prodeje, přísl ib poskytnutí podkladů
o areálu a dále zohlednění stanoviska města při dalším směrování
prodeje areálu. Více bychom se měli dozvědět během příštích dnů.

Důležité pro další jednání je, že společnost Eurovia nyní považuje
město za partnera, který chce aktivně vstoupit do budoucnosti
tohoto území. Vedení Eurovie na základě posledního jednání
očekává od města prvotní oficiální oslovení v řádu několika málo
týdnů. Rada města postupně získává podklady o areálu, dalším
krokem bude zadání vypracování odborné analýzy a to jak
z pohledu využití území, tak z pohledu finančního hlediska a na
základě těchto analýz navrhne možné varianty řešení, které bude
zastupitelstvo města projednávat.

Přednádraží
Aktuálně je uzavřen celý prostor před nádražní budovou, kde
probíhá výstavba dešťové kanalizace a projektem stanovené
přeložky sítí. Postupně dojde k uzavřené také Nádražní ul ice.
Současná fáze výstavby je z pohledu organizace parkování,
příjezdů do přednádražního prostoru a dopravní obslužnosti
nejnáročnější a potrvá do konce dubna. Prosíme tedy občany a
návštěvníky o shovívavost s tímto stavem a sledování informací na
stránkách města a vývěskách v této lokal itě. A rovněž prosíme
o věnování pozornosti upravenému dopravní značení a jeho plné
respektování a vzájemnou ohleduplnost.
Pro parkování byla zpřístupněna část již dokončené
komunikace s příjezdem od Palackého náměstí a koncem března
budou zpřístupněny další části nové komunikace.

Rekonstrukce povrchu ulic Husova
a Kozinova
Stavbu real izuje firma Froněk s.r.o. Stavební práce v těchto ulicích
budou pokračovat od poloviny března. V předstihu proběhne
výměna vodovodního řadu v části ul ice Husova. Dále budou
pokračovat práce na srovnání konstrukční vrstvy štěrkodrti, budou
osazeny obrubníky a položen asfaltový povrch. Následně budou
dokončeny chodníky. V ul ici Kozinova bude provedena finální
vrstva asfaltu a budou současně s touto vrstvou vytaženy a
výškově urovnány všechny uzávěry vody a kanalizace.

Rekonstrukce povrchu ulic Sochorova
a Sádecká
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Před zahájením prací
budou v průběhu března provedeny výměny částí vodovodního
řadu, a sice uzávěry a šoupata, která jsou po prohlídce označeny
jako nefunkční. Obyvatelé a vlastníci objektů v dotčené lokal itě
budou včas informováni o plánovaném průběhu prací.
Všechny tyto akce a další stavby, které začnou na jaře a budou se
real izovat v druhé polovině roku - zejména zateplení budovy
druhého stupně základní školy (s tím spojená výměna oken a
střechy) a výstavba další budovy druhého stupně vedle stávající,
určí další možnosti rozpočtu města. Po ukončení všech
výběrových řízení budou známy finanční dopady a teprve poté
bude možné případné další plánování oprav a investic. Vzhledem
k tomu, že se aktuálně rozebíhá další dotační období, bude
zvýšená potřeba nákladů na projektové přípravy.

S úctou Tomáš Smrčka, starosta

Den otevřených dveří - KEJNÁ
Nevíte, co skrývá a k čemu slouží tajuplná stavba na Kejnském
potoce? Přijďte se podívat 20. 3. 201 5 od 1 7:00 na den
otevřených dveří s  odborným výkladem k již historickému
objektu, který slouží k jímání pitné vody pro řevnický vodovod.
Den otevřených dveří pořádá EKOS Řevnice k příležitosti
mezinárodního dne vody. Sraz v Tyršově ulici na okraji lesa.
Prosíme, respektujte zákaz vjezdu automobilů do lesa.

Pavel Kubásek

Týden s týdnem se sešel a leden už je pryč, stejně jako půlka
února. Zima jen občas zkouší vystrčit růžky a pocukruje krajinu
čerstvým sněhem a silnice pohladí noční námrazou. Avšak
v našem kraji má sníh i  led jepičí život a  s přibývajícím dnem záhy
mizí, aby se k večeru znovu pokusil ledovým žezlem krajinu
ovládnout….
Mírná zima se projevila i  na počtu výjezdů HZS PS Řevnice. Do
třináctého února bylo řevnickým profesionálním hasičům
vyhlášeno jen osm výjezdů, z nichž představovalo 5 zásahů
k l ikvidaci požárů – 2 x kontejneru v Čisovicích a Řitce, jednou
vypalování izolace z kabelů v okolí obce Kosoř, požár sazí
v komíně v Černošicích a kuriózní požár elektrické hračky na
balóně bytového domu v Dobřichovicích. Také jeden případ se
týkal padlého stromu v Litni, dále dopravní nehody v Břežanech a
odstranění mrtvého zvířete z mostního pilíře v našem městě, za
účasti lezecké skupiny řevnické stanice HZS.

1 3. 2 201 5 1 2:53
Na HZS PS Řevnice bylo oznámeno, že na mostním pilíři řevnické
lávky je tělo mrtvé kočky. Po předchozím průzkumu bylo
rozhodnuto, že pozůstatky budou odstraněny s použitím lezecké
techniky. Hasiči se tedy slanil i na podstavu pilíře, uložil i mrtvolku
zvířátka do pytle a po vystoupání zpět na most ji předal i
pracovníkům Technických služeb města Řevnic.

Nprap. Jan Hruška

Hasičská záchranná stanice Řevnice v únoru

Pozvánka z EKOSU

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra
hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří
1 4 – 19 týdnů. Cena 149-180 Kč/ks dle stáří. Prodáváme
slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční:
v pondělí 2. března 2015

Řevnice - u hasičů - 14.00 hod.

Při prodeji slepiček probíhá výkup králičích kožek - cena
dle poptávky. Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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Podle různých proroctví a předpovědí se celý svět začíná měnit.
Nacházíme se v období, které by mělo připraveným a otevřeným
lidem otevírat cesty tak trochu jiným směrem. Vše souvisí se vším,
řekl dávno přede mnou někdo moudrý…..jednou z těchto
nabídek proměny je i způsob našeho stravování (tedy uvědomění
si, že jsme to, co jíme). Řevničanka Monika Kopecká na toto přišla
již dávno, proto ve své Bio prodejně nabízí spoustu potravin,
pochoutek, ale třeba i čistících či hygienických prostředků, které s
myšlenkou – vydejme se jinou cestou – souzní.

Jak vlastně vznikl nápad otevřít právě v Řevnicích Bio
prodejnu?
Bylo to před pěti lety, ráz na ráz. Začalo to dovozem bio zeleniny
pro kamarády a známé a během několika týdnů se z toho
vyklubala bio prodejna. Od nápadu k otevření uběhly asi jen dva
měsíce.

A vy žijete doma pouze z Bio? Jak to vlastně přijímá rodina, co
máte třeba k nedělnímu obědu?
Na tohle se mě ptá hodně lidí :) Ano, opravdu doma používáme z
90% biopotraviny. Jsou prostě nejlepší – to dokazuje přístup
konvenčních obchodů, které své zboží nazývají “skoro bio”. Ale bio
buď je, nebo není. Na to jsou jasná pravidla. A co jíme? Normální
věci – luštěniny, obiloviny, zeleninu, občas bio maso. Používám
základní suroviny, s nimi se dá vykouzlit bezpočet skvělých jídel .

Ty jsi také patronkou akce zdravé svačiny do škol, že?
Pod hlavičkou občanské iniciativy Skutečně zdravá škola jsem
nabídla svůj projekt na semináře pro děti základních škol – naučit
je připravit si dobrou a zdravou svačinu. S kamarádkou jsme
jezdily po okolních školách, později jsem pokračovala sama. I tady
v Řevnicích.
A protože tu bydlíme a dcera zde chodí do školy a do jídelny, měla
jsem zájem nabídnout své znalosti ještě víc. Oslovila jsem školu,
zda by stála o semináře pro školní jídelnu na téma “Zdravé vaření”.
A klaplo to okamžitě. Vedení a samotné paní kuchařky projevily

opravdový zájem, už máme za sebou první seminář. Některá jídla
budou zařazena na jídelníček, tak by čtenáři mohli své děti
povzbudit v jejich konzumaci :)
Vážím si toho, že se paní kuchařky chtějí stále zlepšovat, kurz
absolvovaly ve svém volnu. A díky podpoře firmy Country Life z
Nenačovic jsme získal i biosuroviny na vaření zdarma.

V Tvém obchůdku se ale “jen” neprodávají potraviny a káva,
ale je i místem mnoha dalších aktivit...
Tak, tak. Pořádám zde kurzy vaření, obchod je konzultační a
poradní místo :) Místo setkávání s přátel i a také místo, kde můžete
pomoci Mayským komunitám v Guatemale. Dnes už stálá prodejní
výstava výrobků guatemalských žen, které sem vozí Irena DeLave
se svým projektem Love for Guatemala, vzbudila velký zájem
místních, a tak se tu zabydlela natrvalo.

Jedním z posledních projektů, které širokému okolí nabízíš, je i
možnost tzv. živého stravování, které je v nynější době doslova
celosvětovým hnutím…
Pravidelné obědy u nás nejsou úplně nejnovější informace, ale
stále se vylepšují. V úterý a ve čtvrtek (zatím) podáváme výživově
komplexní polévky a středa je věnována právě fenoménu, který
zmiňuješ: raw food, neboli živé stravě. To je takovému jídlu, při
jehož přípravě nedošlo k zahřátí nad 42 stupňů. Recepty si
vymýšlím sama a strašně mě to baví! Je to velká výzva, které
miluju. Přijďte ochutnat.

Helena Pelikánová

Biopotraviny jsou prostě nejlepší
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Ondřej Hejma četl dětem
V rámci projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, jsme oslovil i pana
Ondřeje Hejmu, který naše pozvání přijal a dnes přišel našim
žákům 1 . stupně přečíst úryvek z knížky, kterou měl rád jako kluk.
Když se po velké přestávce objevil , vrhl i se na něj především
prvňáčci a posléze ho všechny děti zasypaly spoustou všetečných
otázek, jako: „Kolik je vám let?“, „Jak vzniklo jméno skupiny Žlutý
pes a jak dlouho hrajete?“, „Proč umíte čínsky a kde jste se to
naučil?“, „Jaké ještě umíte jazyky?“ nebo „Fandíte Spartě nebo
Slavii?“ …
Ondřej Hejma si vybral knížku o kocouru Mikešovi od Josefa Lady.
Dříve než začal číst, povídal dětem o panu Ladovi, proč knížka
vznikla a o čem je. Potom na oplátku četly zase děti panu Hejmovi.
Ten byl překvapen, jak krásně umí číst naši prvňáčci, ptal se, co
dnes děti čtou a nakonec neodolal přání dětí, aby zazpíval

písničku „Modrá“ a řekl něco čínsky – vzal do ruky školní kytaru a
excelentně „vystřihnul“ kousek česky a plynule navázal refrénem
v čínštině. Děti ho odměnily bouřl ivým potleskem.
Myslím, že se akce opravdu vydařila, atmosféra byla úžasná, děti
i  Ondřej Hejma byli skvělí. Všichni se již moc těšíme na další
čtení…

Petra Mejstříková Sulková

Seminář - bio potraviny
Zatímco žáci během pololetních prázdnin odpočíval i, paní
kuchařky se aktivně účastnily semináře o biopotravinách. Paní
Kopecká z BiJo obchůdku vyprávěla různé zajímavosti o cizrně,
bulguru, jáhlách a dalších potravinách obvyklých u našich babiček
a prababiček. A aby nezůstalo jen u povídání, během dopoledne
jsme společně uvařily 4 chutná menu. Se zájmem jsme sledovaly
přednášku a diskutovaly o různých poznatcích, vlastních
zkušenostech i  o možnostech uplatnění těchto potravin ve
školním stravování. Závěrem jsme porovnávaly, co nám nejvíce
chutnalo.
Některá z těchto menu jsou již zařazena do jídelníčku školní
jídelny a naši strávníci se na ně mohou těšit.

I . Dufková, vedoucí školní jídelny

Děti si vyzkoušely záchranu tonoucího
Druhé a třetí třídy ZŠ Řevnice jsou právě v polovině svého kurzu
plavání v Kapce Hořovice. Velmi mne překvapilo, když děti začaly
nacvičovat záchranu tonoucího. Nejdříve se naučily bezpečný skok
do neznámé vody, zvaný „Jelení“. Potom styl „záchranářský kraul“
tak, aby stále viděly ohroženého plavce a nakonec záchranu
tonoucího tažením za bradu. Nechtěla jsem věřit, že by to děti
mohly zvládnout, ale jeden třeťák dokonce dokázal „zachránit“
dospělého lektora. Méně zkušení plavci zatím zkoušeli splývání a
kotouly do vody. Děti dokážou i  proplavat obručí pod vodou, lovit
puky ze dna bazénu. Všichni jsou moc šikovní a je radost sledovat,
jak se nováčkům daří první tempa

Ludmila Chroustová

Soutěže
Každý rok vyhlašuje MŠMT soutěže pro základní umělecké školy.
Minulý rok byl pro naši školu v těchto soutěžích mimořádně
úspěšný a zakončený vítězstvím v celorepublikovém kole. O to se
ve své kategorii postarala housl istka Magda Routová ze třídy
Lenky Kolářové. Další housl istka, Terezka Petrová, se umístila na 3.
místě. Kamila Kolářová ze třídy Hany Zemenové obsadila 2. místo
ve své kategorii ve hře na klavír.
Letos se bude soutěžit v hudbě (ve hře na dechové nástroje,
zpěvu) a tanci. Zastoupení a „želízka v ohni“ máme.
Tři ze šesti soutěžících, kteří postoupil i z okresního kola soutěže
ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu, které se konalo v prvním
únorovém týdnu v ZUŠ Černošice, jsou z naší školy – Kristin
Kuthanová, Kamila Kolářová a Bára Kostlánová ze třídy Kristiny
Němečkové.
Ve stejném týdnu se uskutečnilo i  okresní kolo ve zpěvu v ZUŠ
Dobřichovice. Zpěvačky Klára Matoušková se umístila na 3. místě a
Evelínka Fialová obsadila první místo bez postupu. Dívky
navštěvují naší školu v Mníšku pod Brdy a vede je paní učitelka
Tereza Sedláčková.
1 1 . února jsme hostil i okresní kolo soutěže ve hře na dechové
nástroje. Žáci soutěžil i ve hře na hoboj, klarinet, příčnou flétnu,
saxofon, trubku a lesní roh. Soutěže se zúčastnilo 38 interpretů,
mezi nimi samozřejmě i  naši žáci. Pro většinu to byla první
příležitost předvést se v konkurenci žáků dalších škol (Jesenice,
Dobřichovice, Černošice, Roztoky a Vrané). A byl i jsme úspěšní! Do
„kraje“ postoupilo hned 5 žáků – Antonie Zavadilová a Andrea
Lacigová ve hře na hoboj (pedagog Kristina Němečková), dále
Tomáš Hanžl , Kryštof Lorenc a Jonáš Flemr ve hře na klarinet
(pedagog Jan Pařík). Náš šestý účastník – klarinetista Jakub
Potměšil – obsadil také první místo, a jen těsně mu unikl postup.
Originální plakety, které účastníci obdržel i, navrhla a vyrobila
Blanka Lacigová, která vyučuje v ZUŠ keramiku.

Účast v okresních kolech jsme završil i ve čtvrtek 1 2. 2 soutěžní
přehlídkou tanečních oborů v kulturním domě v Radotíně. Odtud
jsme si odnesl i návrh postupu do krajského kola – soubor Kvítko
v choreografii Jarmily Matouškové, a dále ocenění za techniku a
kostýmy.

Vernisáž
Slavnostně jsme otevřel i pololetní výstavu žákovských
prací s  názvem Běžný život.
Prezentuje kresbu, grafiku, počítačovou grafiku a kombinované
techniky. Fotografii a filmovou tvorbu můžete vidět virtuálně
v naší galerii na webu školy.
Výstavní program bude pokračovat 7. ročníkem regionální
výtvarné soutěže – Abstrakce okolo nás, kterou pořádáme ve
spolupráci  s  Modrým domečkem. V jeho kavárně budou vystaveny
vítězné práce. Vyhlášení výsledků soutěže a otevření výstavy
proběhne ve čtvrtek 1 6. 4. 201 5 od 1 6 hodin v sále Zámečku.
Od dalšího vydání Ruchu plánujeme veřejnost postupně blíže
seznamovat s naší Základní uměleckou školou, jejími obory a
činností. Příště se můžete těšit na reportáž z našeho Filmového
studia.

Připravila Ivana Junková

Základní škola Řevnice

Základní umělecká škola Řevnice



Ruch 3/201 5 7

KULTURA

Odložený Brahms
Už v listopadu se měl konat komorní koncert Máte rádi Brahmse?
Pro úraz klavíristky musel být odložen a bude se konat v neděli
1 5. 3. od 1 7 hod. v sále řevnického Zámečku. Na programu
budou romantické sonáty pro violu a klavír v podání Michala
Trnky (viola) a Ester Godovské.
Johannes Brahms (1 833 – 1 897) brzy rozpoznal talent mladého
Antonína Dvořáka a v císařském výboru pro něj prosadil státní
stipendium. Přičítá se mu výrok„Byl bych rád, kdyby mě jako hlavní
napadlo to, co Dvořáka napadne jen tak mimochodem.“
O tom, že i Johannes Brahms měl skvělé hudební nápady se
přijďte přesvědčit i vy.

Veronika Stará

Vítání jara ve stylu orientálního blešáku
V sobotu 21 . 3. 201 5 od 1 1 hod. se v prostoru Skladu_1 3 (vedle
nádraží) uskuteční bleší trh v orientálním stylu. Ponořte se s
námi do atmosféry arabských tržnic. Přidejte se jako stánkaři a
zažijte jedinečnou atmosféru, nakupte si originální kousky a
prodejte nepotřebné harampádí- hračky, knihy, čepice, hrnce a
hrníčky- prostě co vás napadne. Vrcholem celé akce bude
charitativní DRAŽBA, jejíž výtěžek půjde na opravy Skladu_1 3.
Zveme všechny nadšené dětské i dospělé stánkaře k účasti. Stoly
nebo koberce vlastní. Každý prodejce do dražby dobrovolně
věnuje jednu nebo dvě věci. Těšit se můžete na výborné teplé i
studené občerstvení a hudební doprovod.
Prosíme prodejce o registraci a případné dotazy na
emailu:blesak.revnice@gmail .com
Akci pořádá ZUŠ a Mladý hlas Řevnic.

Kateřina Vaňková

Notičky budou plesat v ZadníTřebani
Dětská l idová muzika Notičky z Řevnic pořádá 28. března od 1 9:00
hodin ve Společenském domě v Zadní Třebani tradiční hudební
ples. Stejně jako loni se představí společně s cimbálovou muzikou
Harafica z Uherského Hradiště.
Nebudou chybět tradiční překvapení v podání Notiček, tombola,
dámská volenka či slosování vstupenek. Hosté, kteří přijdou v kroji,
se pak utkají v soutěži o nejkrásnější kroj. Vstupenky lze
objednávat na e-mailu: lenka1 kolarova@seznam.cz.

Jan Flemr

Prodej mezi vraty
V sobotu 1 8. 4. 201 5 od 9 do 1 7 hod. proběhne v Řevnicích
první Garage sale - ,,prodej mezi vraty". Možnost registrace a
bližších informací na tel . 606 1 05 842 (Soňa Vimrová) nebo 775
349 331 (Růžena Wildmannová). Během dubna budete zaneseni
do mapky a váš prodej může začít. Oblečení, hračky, nádobí a jiné.
Co je to Garage sale? Garage Sale je ideální cesta, jak se zbavit
nepotřebných věcí, které vám doma straší, a které mohou ještě
někomu skvěle posloužit nebo jen udělat radost. Tento úklidový
rituál vám kromě peněz přinese skvělou zábavu, možnost
popovídat si se svými sousedy a mnohdy objevit i nové přátele.
Přihlaste se k prodeji, na svůj dvorek, do garáže nebo zahradu v
den garážových prodejů vytahejte všechno, co vám doma překáží,
nebo co prostě jen už nepotřebujete, označte vaše prodejní místo
cedulkou, otevřete vrata a prodávejte, povídejte si se sousedy –
bavte se! Podobné prodeje mají již tradici v Černošicích i
sousedních Dobřichovicích, nezbývá než doufat, že se akce ujme i
v našem městě.

Růžena Wildmannová, Tomáš Hromádka

Ples občanského sdružení Náruč
Benefiční ples OS Náruč se bude konat dne 25. 4. 201 5 ve Sport
centru Liďák v Řevnicích. Téma letošního plesu: CUBA LIBRE.
Bohatá tombola, míchané koktejly, skvělý DJ! To vše a ještě
mnohem víc na vás čeká na již XI . ročníku plesu Náruče. Těšíme se
na Vás a Vaše kostýmy!

Marie Hrdá

Jak se máme v Klíčku?
Je to těžko k uvěření, ale Klíček letos dosáhne plnoletosti. V
souboru se vystřídalo mnoho dětí řevnických i z okolí. Pravidelně
vystupujeme na akcích v okolí. Tento víkend jsme tančil i na
masopustu v Zadní Třebani a v Řevnicích v průvodu školky ZeMě.
Kluci si připravil i obchůzkový masopustní tanec Pod šable.
O Vánocích zase tančil i s valaškami. Máme stále spoustu plánů. V
nejbl ižší době nás čeká natáčení pro soukromou televizi,
vystupování na Staroměstském náměstí, v Toulcově dvoře, ples.
Děti se nejvíc těší na letní soustředění. Na tom posledním jsme
zažil i hodně legrace i napínavého zápolení, putoval i jsme
potokem, chodil i na rozcvičku k živému klokanovi, plížil i se
soukromým lesem kolem mlýna, kterému Martínek málem
vypustil náhon, střílel i z luku, šplhal i se po stromech, slaňovali do
údolí…..Moc mne těšilo, když jsem slyšela svoji nejstarší tanečnici
Kristýnku, že děti v souboru jsou jako rodina, že je pro ni radost
každá zkouška i vystoupení a malé holčičky přitakávaly, že je baví
tancovat.„Všechno“. Ačkoliv se věnujeme hlavně folkloru, tak mezi
dětmi jsou nejoblíbenější perl ičky pro radost i z jiných oblastí.
Např. tance z Irska, Skotska a poslední byli Piráti z Karibiku. Ti vzal i
za srdce úplně všechny, velké i malé, kluky i holky.
Rýsuje se nám i nová spolupráce, na kterou se velmi těším.
Největší radostí je, když děti s chutí tančí, dokážou improvizovat a
užívají si to, pomáhají si a kolem jsou prima rodiče, kteří podporují
naše rozl ičné aktivity.

Ludmila Chroustová, Klíček

Nemělo by vám uniknout!

KULTURNÍ PŘEHLED
najdete na poslední straně Ruchu.
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Řevnice na starých pohlednicích - 1 27

Husy na silnici
Laskavostí neznámého dárce, kterému za to děkuji, se mi dostala do rukou zvětšená stará
fotografie křižovatky ulic Sádecké a Pražské. Datum není uvedeno. Soudím, že fotografie vznikla
po roce 1 896, kdy byl zřejmě postaven dům čp. 1 38 – je na obrázku vlevo před kostelem -, a před
rokem 1 905, kdy Anna Kozová prodala svůj domek čp. 8 manželům Řandovým, kteří v přízemí
zřídil i obchod.
O obou domcích jsem již dříve psal v Ruchu v seriálu Řevnice na starých pohlednicích. Stavení čp.
8 je v seriálu pod číslem 1 01 a o domku čp. 1 38 bylo referováno pod číslem 81 . Dřevěný trám
ležící uprostřed křižovatky zřejmě nepřekážel tehdejšímu provozu, stejně jako spící husy vedle
něj. Dodnes na křižovatce stojí vlevo dřevěný kříž a za ním na obrázku vyčnívá část stavení
Valšubova sklenářství.

Jindřich König

Jiří Robert Pick (4. 5. 1 925 – 1 7. 3. 1 983)
spisovatel , textař a dramatik
Náhodou se mi dostala do rukou knížečka tohoto spisovatele, která má název KLADYÁTOR a byla
vydána v roce 1 958 v nakladatelství Mladá Fronta. Na záložce této knihy jsem mohl číst: „Narodil
jsem se v květnu 1 925. Kromě krátkých cest do Řevnic, do Ústí, na Krym a do Hradce
Králové, pobytů na letním bytě a v koncentračním táboře, jsem žil v Praze.“
Toto sdělení mě pochopitelně zaujalo. Bohužel jsem další vztah autora k našemu městu nezjistil .
Znám ale knížku MONOLÉČKY tohoto spisovatele z roku 1 961 . Tato druhá knížka je satirická, s
aforizmy a epigramy, které opatrně kritizují dobu. Asi proto se po roce 1 969 autor stal zakázaným
spisovatelem. Jeho rýmy a citáty mají i dnes platnost. Pro pobavení zde některé uvádím:

- moje matka vždycky na to dbala, abych nedělal nic halabala. Raději dělej špatně, říkala mi, ale
nedělej nic nikdy halabala. Nyní z halabaly takový strach mám, že už radši vůbec nedělám.
- podivný měl osud. Řekli mu: jdi do sebe. Tak šel . A nevrátil se dosud.
- píšu si s Rusem, Číňankou a Švédem. Nedomluvím se jen se sousedem.
- pracovník jsem průměrný. A charakter? Úměrný.
- pomsta je sladká. Netloustne se po ní.
- taková je hezká, až se člověk táže, čím ho strhla dneska – zdali hloubkou myšlení nebo
dekoltáže?
- tvrdím: za všechno může druhý a třetí pád: bez nich by žena se nemohla vzdát muži i muže.

Po studiích, která autor ukončil v roce 1 954, se stal redaktorem Lidových novin, a později
spisovatelem z povolání. V roce 1 961 se stal druhým manželem spisovatelky Ivy Hercíkové.

Jindřich König

Řevnická výročí
v březnu

• 1 . 3. 1 835 – se narodil Josef
Sklenář, tajemník Prozatímního
divadla a Národního divadla v
Praze, manžel herečky Otýlie
Sklenářové – Malé. Tajemníkem
obou scén byl nepřetržitě od roku
1 865 až do své smrti v roce 1 890.
• 3. 3. 1 935 – Tomáš Garrigue
Masaryk zvolen čestným
občanem Řevnic. Bylo to u
příležitosti jeho osmdesátých
pátých narozenin. Stal se v pořadí
třetím čestným občanem města.
Prvním byl v roce 1 867 Karel
Stehlík, rytíř z Čenkova, okresní
hejtman, a druhým v roce 1 924
spisovatel a novinář Ignát
Herrmann.
• 4. 3. 1 945 – byl založen rybářský
klub jako odbočka Klubu
pražských rybářů
• 7. 3. 1 850 – se narodil TGM, první
československý prezident
• 7. 3. 1 945 – poslední zasedání
protektorátního obecního
zastupitelstva
• 1 9. 3. 1 735 – vypukl velký požár
na náměstí, většina dřevěných
domů shořela
• 24. 3. 1 925 – obec zakoupila
pozemek na stavbu nové
měšťanské školy za cenu 2 Kč za
m². Základní kámen byl položen
až v roce 1 934. Vyučování v ní
bylo zahájeno 1 8. prosince 1 935.
• RUCH 3/2005 Alice Čermáková
napsala velmi hezkou vzpomínku
na paní Marii Křivánkovou,
dlouholetou členku Divadelního
souboru Řevnic, která zemřela 1 2.
3. 2005. Byla ve skupině nadšenců,
kteří v sedmdesátých letech
vzkřísil i ochotnickou činnost v
Lesním divadle. Marie Křivánková
byla také významnou členkou
Sokola.

Kö

Ruch na Facebooku - http://www.facebook.com/ruch.revnice

Významné řevnické osobnosti

Co se čte
v řevnickém
knihkupectví?
Mráz (Bernard Minier)
Deníček moderního fotr (Dominik
Landsman)
Nebe v hubě 2 aneb Čertův švagr
(Zdeněk Troška)
Destrukční deník (Keri Smithová)
Česko vaří s Pohlreichem (Zdeněk
Pohlreich) - kniha je další z řady
úspěšných kuchařských knih,
které vyšly pod taktovkou „Šéfa“
Zdeňka Pohlreicha - tip Ruchu)

Slevová akce v knihkupectví bude
probíhat až do konce března.

Informace poskytla Zuzana
Drhličková (zkráceno)
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V září roku 2006 se dvě
nešťastné matky od tří
dětí rozhodly, že založí
školku. Pro jejich dětičky,
tenkrát předškolního
věku, totiž nebyla v okolí
žádná státní školka
volná a i  ta jediná sou-
kromá v Radotíně byla
už plně obsazená. Byla to
odvážná myšlenka.
K tomu všemu děti, ro-
dina a druhé zaměstnání
formou živnosti. Psát
o tom, jak to bylo celé
únavné a vysilující a
kolik energie bylo po-
třeba pro jedná-
ní s úřady, hygienou,
krajem, ministerstvem
by nebylo zajímavé. Teď
jenom s odstupem času

se divím, že jsme to tenkrát zvládly bez újmy
na zdraví.
Začnu tedy od začátku. Nejdříve vzniklo centrum pro rodiče a
děti  s  hlídací službou. Budova školky byla funkční, ale co se
vzhledu týče ne moc přívětivá. Bývala tam hospoda. Na zahradě
jsme měli pouze stromy a trávník. Malé pískoviště a dvě skluzavky,
které jsme dostal i darem. Hlídal i jsme své děti a hrstku cizích. Na
prstech jedné ruky jsme je mohli tenkrát spočítat. Byly jsme
učitelky, kuchařky, uklízečky v jedné osobě.

Naše aktivity
Kromě výše uvedeného máme již od samého začátku širokou
nabídku kroužků a zájmových činností jako kterákoliv školka
v okolí. Keramika, výtvarné tvoření, dramatický kroužek, tanečky,
zpívánky, hra na hudební nástroj, tenis, plavání atd. Pro rodiče již
pravidelně přímo s historickou tradicí společná setkání a dílny, jako
např. soutěž o vel ikonoční dobrotu, jarní módní přehlídku, vánoční
již velkolepé vystoupení v kině, slet čarodějnic, zahradní oslavy a
party, stužkování předškoláků a mnoho dalších. Naše
aktivity s rostoucí konkurencí nikdy nekončí, a tak již nyní můžeme
napsat, že jako jedni z mála máme i  svůj Bambibus, který zajišťuje
ranní svoz dětí do školky, své vlastní pracovní sešity, vytvořené
přímo k tématům školního vzdělávacího programu, nultý ročník
pro šestileté děti, rodilé mluvčí v týmu a tak dále a tak dále. Ale to,
co dělá školku dobrou školkou, není ani tak její široká nabídka jako
spíše l idé, kteří v ní pracují. Pokud máte spolupracovníky, kteří
chtějí pracovat s dětmi, mají je rádi, umí jim naslouchat, pomoci,
předat jim vědomosti, své zkušenosti a dovednosti, naučit je být
laskavými a milými, přitom zdravě sebevědomými, tak to je to, na
čem stojí každá kvalitní školka. A proto bych touto cestou chtěla
poděkovat všem, kteří se s námi potkal i na své cestě životem a
přispěli tím k tomu, že tu stále jsme. Naše díky patří i  věrným
rodičům a jejich dětem. 1 3. května u  zápisu se těšíme na další
nové tvářičky. Nabíráme dětičky od osmnácti měsíců do 6 let.
Přijďte se k nám kdykoliv podívat. Pokud o nás chcete vědět více:
www.bambinarium.eu.

Dagmar Hrabová

Změny  s ročními skoky
2007 žádost o zápis do Rejstříku škol - spousta papírů,
několikanásobné návštěvy v podatelnách různých úřadů
2008 první úspěch - zahájení činnosti soukromé MŠ s kapacitou 1 8
dětí, na druhé straně vyčerpávající výběr zaměstnanců, tvorba
školního programu s vědomím existence různých alternativních,
v té době nabízených vzdělávacích systémů, inspekce, kontroly
2009 zvýšení kapacity na 24 dětí - více provozních nákladů, více
školení a přednášek, studia, diplomové a informativní kurzy
pedagogiky

201 0 stavební práce na 2.
oddělení - půjčky, úvěry,
kontokorenty, jednání
v bankách
201 1 kolaudace a povo-
lena kapacita 48 dětí -
zdlouhavé pracovní schůz-
ky na stavebním úřadě,
dvojnásob nárůst provoz-
ních nákladů
201 1 v květnu zahájena
mezinárodní spolupráce
se švédskou MŠ - konečně
nějaký kvalitní vzor vzdě-
lávání, škoda, že tak daleko
201 1 účast v projektu
Zelená školka - záchrana
planety prvořadý úkol nás
všech
201 2 vstup do repub-
l ikového projektu Čteme
dětem - výborná volba,
možnost vytvářet zají-
mavé doplňující aktivity
201 2 vstup do projektu
„Nechci kazy do školky“ -
smutné zjištění real ity hy-
gienických návyků v ně-
kterých rodinách
201 2 navázána spolupráce
se společností PrimaVizus
- preventivní vyšetření
zraku přímo ve školce
201 3 zdravá strava - po
několikaleté snaze vyřešen
problém zdravého stravo-
vání dětí
201 3 přecházíme na
česko-anglickou výuku -
už bylo dost různých ex-
perimentů  s učením ang-
l ického jazyka - rodilý
mluv-čí v pozici učitele je
ta nejlepší volba
201 3 otevření druhé škol-
ky Bambinárium v Praze Nedvězí
201 4 francouzské dopoledne 2 x v týdnu pro naše náročné klienty

Jak šel čas v Bambináriu v Řevnicích
aneb hurá, budeme slavit desáté výročí
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Z OKOLÍ

Turistický pochod
4. ročníkTurbanské Černošice
Kdy: sobota 1 4. 3. 201 5
Kde: start nádraží Černošice - Mokropsy

Vážení přátelé pohybu, zvláště chůze všech věkových kategorií,
zveme vás srdečně již na 4. ročník pochodu Turbanské Černošice.
Poprvé jsme se sešl i v roce 201 2 v překvapivém počtu účastníků –
bylo nás přes 300 - a vydali se na pět různě dlouhých tras.
Startovalo se z nádraží Černošice, odkud startovaly i další ročníky.
Letos jsme udělal i malou změnu a startuje se z nádraží Mokropsy.
Cíl zůstává stejný – v hostinci U Králů v Mokropsech, a to od 1 2 do
21 hodin. I letošní rok si můžete v cíl i zazpívat, zatancovat či
posedět a zaposlouchat se do tónů písniček živé kapely.
Naopak trasy vedou každý rok trochu jinými směry a jinými
cestami. Vedou po značených cestách i neznačených cestách,
protože Černošice a jejich okolí mají co nabídnout. Nechceme, aby
lidé jen polykal i kilometry, ale chceme, aby se seznámil i s
přírodními a kulturním zajímavostmi na trase.
Letošní nejkratší trasa 6 km vede zajímavými ul icemi Mokropes a
Vráže a dále podél Berounky. Vede úmyslně i kolem dětských hřišť,
aby si rodiče na chvilku odpočinuli. Další trasa je 1 2 km, která vás
povede lesními cestami přes Vonoklasy, kde bude živá kontrola, to
znamená, že tam na vás budou čekat naši pořadatelé. Tudy
povedou i další trasy. Dále si můžete vybrat z delších tras a to z
trasy 1 6, 29 a 51 km. Nejdelší trasa startuje v rozmezí od 7.00 do
9.00 hod. a povede do Trnové, kam povede i trasa 29 km. V místní
Trnovské krčmě si můžete koupit tur. známku.
Kolem ohrad s koňmi a lesy sejdete až ke Spálenému mlýnu, dále
přes Bojov, vrch Hvíždinec, Karlík a Vonoklasy až do cíle. Kudy
povede trasa 1 6 km, vám neprozradím, kdo to chce vědět, ať přijde
na pochod. Za svoji námahu budete odměněni dobrým pocitem,
že jste udělal i něco pro své tělo a k tomu ještě diplomem, razítky
do svých wanderbuchů, drobností. Sbíráte tur. vizitky? U nás
můžete mít hned tři najednou. Jedna z nich se přímo týká Černošic
a najdete na ní fotografii kapličky sv. Václava a Kazínskou skálu.
Zdrávi došl i! Těšíme se na vás!

Marta Kravčíková, KČT Praha – Karlov,
oddíl Turistická banda TurBan

Masopustní veselí na Halounech
Za čerstva vám podáváme svědectví o masopustním veselí na
Halounech, které proběhlo ve znamení lásky v den svatého
Valentýna. Náš halounský Medvěd obšťastnil každou hospodyni
tanečkem za doprovodu potulných šumařů. Hospodyně a
hospodáři nachystal i pro průvod masek bohaté občerstvení. Jejich
obětavá snaha nás pohostit byla po zásluze oceněna řádem "Zlaté
naběračky". V průvodu se objevilo nespočet originálních masek od
rozpadlé mumie až po halounské krabicové mléko, které získalo
první cenu mezi dospělými. První dětskou cenu, perníkovou
chaloupku s babou Jagou, vyhrála maska Mozarta. Celému
masopustnímu průvodu vévodil koňský povoz, který byl neustále
obklopen hejnem nadšených dětí.
Masopustní rej pokračoval v hospodě U Zrzavého paviána za
hudebního doprovodu kapely Trombenik. Překvapením večera se
stala orientální taneční skupina BABIORIENT pod vedením Martiny
Babincové. Zábava byla i ve znamení her, které si užily jak děti, tak
dospělí. Hospodyňkám a hospodářům děkujeme za výborné
pohoštění i za sponzorské dary do slosování a soutěží.

S pozdravem Lenka Dvořáková

7. března, v sobotu od 1 7:00 v sále Dr. Fűrsta
Přednáška akademické malířky Doc. Dany Puchnarové - Bájná
cesta po jižní Anglii : přednáška s projekcí, dnešní anglický venkov,
esteticky a ekologicky krásné bydlení, gotické obytné domy,
slavné katedrály a megalitické památky, tajemné svatyně a divoká
příroda. Vstupné 1 00,- a 50,- Kč.
Pořádá: KC Dobřichovice

28. března, v sobotu od na zámku
Jarní trhy – Liduščino divadlo O červeném vajíčku v 1 5h, stánky s
velikonoční tematikou, pečení, dílny a další zpestření dne se
připravují.
Pořádá: KC Dobřichovice

28. března, v sobotu 8:00 až 1 3:00 v druhý stupeň ZŠ
Jarní burza dětského oblečení, příjem věcí v pátek 27. 3.
1 7:00 - 20:00 hod.
Pořádá: Klub přátel ZŠ Dobřichovice.

Výhled na duben a květen
1 2. dubna - Zahájení 4. ročníku výstavy dětských prací výtvarného
kroužku Arteradky. v dobřichovickém zámku
1 8. dubna - Dobřichovická míle v parku (pořádá Základní škola
Dobřichovice)
25. dubna Trans Brdy - cyklistický závod (pořádá Jiří Hudeček, více
na www.transbrdy.cz)
26. dubna - od 1 5 hod. sál Dr. Fürsta Divadélko Matěje Kopeckého
– Jak pejsek Ferda potkal Sluníčko (pořádá Kulturní centrum
Dobřichovice)
Farmářské trhy začínají opět na jaře - 1 . trh bude 9.5.201 5, dále
každou lichou sobotu ( vyjma 29.8.) pod lípou u zámku a končí 24.
října 201 5
1 7. května - Garage Sale Dobřichovice (prodej mezi vraty)

Černošice

Uzávěrka příštího Ruchu
je 1 5. března 201 5

Halouny

Dobřichovice
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Kdyně je městečko mezi Klatovy a Domažlicemi, kde stojí čas.
Dříve, tu pracovaly tisíce žen v Kdyňských přádelnách a tisíce
pracovních míst byly v Kdyňských strojírnách, vyrábějící textilní
stroje pro český textilní průmysl v Podkrkonoší, Podkrušnohoří,
Jesenicko i  do zahraničí. Muselo to být v době největší kdyňské
slávy, kdy se tu v národním podniku Elitex zrodila bájná Arachné.
Arachné z Malé Asie vynikala tkaním jemných látek a gobelínů.
Samotná bohyně Pal las Athéna, která ovládala tkalcovské řemeslo,
se s ní utkala v soutěži ve tkaní obrazů. Arachné zvítězila, Athéna
její dílo roztrhala, a když se chtěla Arachné oběsit, alespoň ji
proměnila v pavouka, aby mohla věčně tkát.
Znovu se Arachné zrodila jako obrovský český stroj tvořící textilní
obrazy z pavučiny vláken, kladených výtvarnicí na netkanou
textil i i , zpevněnou v konečné fázi jutovým podkladem.
S výtvarnou technikou Aradekor spojila svůj život výtvarnice paní
Milada Hynková. Musela být také nebývalé krásy, když pro ni
kdyňští pánové dokázal i rozbořit domeček ve stráni a nasoukat do
něj tkalcovský stroj Arachné na tkaní jejích originálních tapisérií.
Komín přádelny zarůstá a takhle ve Kdyni stojí čas.
Já jsem se ve Kdyni objevila začátkem loňského
listopadu, s  textilní výtvarnicí Dagmar Renertovou, pracující
 s  tapisériemi technikou Aradekoru. Pracovala na nich celé léto a
já jí je vezla ke zpracování na stroji Arachné. Hned tři – Měsíční
Sonátu, Nesmrtelnou Duši a narůžovělou Slunečnou Uličku.
Z podzimní chodské krajiny jsme se vynořily z mlhy
v l istopadovém ránu. Budoucí tapisérie, spíš nakladená vlna,
zarolovaná v papíru, se vezla ve třech rolích na zadním koženém
sedadle, připoutaná bezpečnostním pásem. Po dvou hodinách
lehké jízdy jsme se objevily před bílým domkem kdyňské Arachné.
Podáváme si všechny ruku a já si uvědomuji, před kým stojím.
Tohle není dívka vynikající tkaním v Malé Asii, ale zralá
žena s řeckým účesem, co mne pozoruje nádhernýma
švestkovýma očima z prostředku pavoučí sítě. Moje řevnická
výtvarnice rozkládá nedočkavě své cestovní kokony tapisérií a
kdyňská Arachné stejně nedočkavá, pouští svůj stroj v bílém
domečku.
Stojím s odstupem u mechanického textilního gigantu,
prošívajícího tapisérie Sonáty, Duše a Uličky. Arachné - Milada se
švestkovýma očima balancuje na lávce uprostřed stroje a
vystrkuje jako pavoučice zadeček. Opírá se prý nemocnými koleny
o stroj a vkládá ruce do té spousty l itiny, ocel i, jehel , pák a pístů.
Žasnu. Stroj duní, otřásá bílým domkem a leze z něj překrásná
barevná tkanina.
Konečně se bavíme u vína u  stolu a já se mohu bavit z Miladina
Ara- humoru. Vypráví a pomalu  s grácií pohybuje nádhernými rty.
Vypadá to, že úsměv, co u každého tolik miluji, nikdy nevyloudí.
Pak přeci jen kmitne úsměv obličejem pavoučice a zmizí tak
rychle, že my, obě okouzlené společnice ani nevíme, jestl i se nám
to v mlhavém večeru jen nezdálo.
V bílém kamenném domečku ve Kdyni – keltsky v Mokřadech, je
už úplný klid. I  Arachné už spí u  svého pejska Aríska a spřádá nám
sny. Tak silné, barevné a krásné, že se budím až dalšího
listopadového slunečného dne. U  kafíčka plného slunce, za námi
přibíhá natěšená a smějící se ARA-Milada. Dnes došívá tapisérie

rukama a ukazuje nám své neuvěřitelné schopnosti. Dívám se na
ni, jak pracuje s jehlou, tlustou nití na jutovém podkladu tapisérie.
Sama bych nepoddajnou a ostrou jutovinu takovou obyčejnou
jehlou nikdy neobšila a musela si dlouho foukat popíchané
prstíčky. Paní Milada však má 3 malé otlačeniny na jednom prstě,
když si prohlížím uprostřed práce její ruku.Překvapeně zvedá
obočí a neví, čemu se divím. Obšívá, co projela včera strojem a
povídá si  s  námi. Všimla jsem si jejího rychlého pohybu zápěstím,
když držela navlečenou nit. Vyskočila jsem se podívat, co to
udělala. Na konci nitě seděl dokonalý uzlík po tom pohybu jedné
její ruky. Vždyť jsem v hlavním městě přadlen!
Na cestu z kouzelného domečku jsem dostala od Kdyňské bohyně
hned tř divizny. Ten kdo divy zná, je kl idně rozdává. Ještě jsem
z Miladiny zahrádky dostala sadbu citrónových muškátů tak
voňavých, že tapisérie, my Dášeny a celé auto jsme voněly jak po
výletu z citrusové plantáže a ne od tkalcovského stroje z domečku
přádelny.

PharmDr. Dagmar Vávrová

Poetický herbář
Dagmar Renertové

Až do 22. března 201 5 se koná v Oblastním muzeu Praha - východ
v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi (Masarykovo nám. 97) vý-
stava známé řevnické výtvarnice, choreografky, tanečnice, peda-
gožky ale i  básnířky a členky místní Letopisecké komise Dagmar
Renertové pod názvem Poetický herbář - Tobě já.
Na výstavě je představeno sto autorčiných kreseb doprovázených
poezií. Paní Renertová o nich při vernisáži, která se konala 1 5. ledna
201 5, řekla: „Herbář jsem věnovala svému zesnulému muži. Je to
vlastně vzpomínka na náš společný kousek života. Na naše setkání
a hezkou dobu, kterou jsme spolu prožil i . Ve verších je obsaženo
naše poznávání, nejkrásnější společné období, ale i  smutek.“

Tomáš Hromádka, foto: Otto Lokaj

O Kdyňské bohyni
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Proměny v zrcadle společenské události
Od prvního plesu taneční skupiny Proměny uběhlo v Berounce již
dosti vody, nepočítám-l i povodně. Za těch 7 let stará garda z
většiny stále drží pohromadě v zasloužené pozici jedné z
nejznámějších tanečních skupin v našem regionu. Ti nejmenší,
kteří zde tenkrát ještě nebyli, zahájil i dne 1 3. 2. 201 5 již sedmý
Reprezentační ples Proměn tanečním příběhem Sen květinářky.
Jak by ne, když potom o půlnoci v tradičním ceremoniálu
poděkovala Ivanka Zrostlíková všem, kteří přikládají ruku k dílu,
krásnými květinami. Následujícím, neméně rozkošným
vystoupením, byly opravdu mini mažoretky a o něco větší děti
tanečkem Cuba Mojito.
V pečlivě připraveném programu se spravedlivě střídaly výkony
účinkujících s výkony hostů, kteří se viditelně bavil i . Přes Baletní
fantazii na Olympu, kterou zatančily na svých bolavých špičkách,
ale s gracií naše již zkušené baletky, jsme se přenesl i do Španělska
za půvabnou princeznou, kterou zatančila E. Kenclová, ke které se
ještě vrátíme. Ve druhé polovině večera přikráčely Boty proti lásce,
které proti lásce rozhodně neprotestovaly, ale připomněli známý
hit starších let. Následující dámská volenka dala dámám příležitost
správně si zvolit, věřme, že ano. To potvrdilo i další vystoupení I
love you, baby ve velmi nápadité a vtipné superscéně, kdy se bavil i
účinkující i diváci. I když do rána zbývalo ještě pár hodin, svou
stepařskou special itou popřál i Good morning rovněž ti ostřílení
Proměňáci. Mezitím bohatá tombola praskala ve švech a výherci si
své štěstí pomalu odnášel i, stejně jako majitel vylosované
půlnoční ceny. Tečkou programu zazářila hvězda večera již
zmíněná Eliška Kenclová v profesionálním podání Čajkovského
Černé labutě. O Elišce jistě budeme v příštích letech slýchat a vídat
ji na prknech předních scén. Buďme pyšni, že vyšla právě z
řevnické líhně talentů. Zbývá poděkovat všem, kteří jsou ve stálém
týmu Proměn (je jich víc než povolených řádků) i těm, kteří
pomáhají kdykoliv je třeba. Takže uložme fraky, střevíčky i večerní
toalety a přejme si, abychom se do nich za rok zase vešl i!

Za Proměny D. Renertová
Foto: Jakub Kencl

Projekt komplexní revitalizace sídelní
zeleně ve městě Řevnice
Řevnice získaly v minulém roce dotaci na obnovu zeleně z
dotačního titulu Státního fondu životního prostředí. Projekt
komplexní revital izace sídelní zeleně ve městě Řevnice
vypracovala firma Living in green s.r.o. (ing. Lenka Vyhnálková) a
řeší se v něm revital izace zeleně na třech lokal itách – v
Havlíčkových sadech, v ul ici Pod Lipami a na náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad. Projekt je vyvěšen na stránkách města, minulý rok k
němu proběhla veřejná prezentace a diskuze v Zámečku.
V únoru během období vegetačního klidu proběhne kácení
nemocných a neperspektivních dřevin. Omlouváme se Vám za
omezení spojená s kácením. Dřevo z pokácených stromů bude
částečně využito na nový mobil iář v Havlíčkových Sadech.
Neodvážejte ho, prosím.
Na vybraných dřevinách budou provedena arboristická opatření.
Poté budou následovat nové výsadby stromů a keřů, na určených
místech se bude zakládat nový trávník. Termín dokončení celé
akce je stanoven na září 201 5.

Ing. Lenka Vyhnálková

Varování
Vážení spoluobčané,
chceme vás touto cestou informovat a zároveň varovat před
zloději v našich domovech. Myslíme si, že tak měla již před
měsícem učinit naše radnice.
Buďte všichni opatrní a pozorní. Narušení pocitu bezpečí ve
vlastních domovech je velice stresující. Zloději kradou cennosti a

peníze. Zabezpečte své úspory a šperky. Nezáleží jim na tom, že
ukradnou a znehodnotí památky na naše rodiče a prarodiče. Je
důležité mít cennější věci vyfotografované.
Zároveň bychom chtěl i poděkovat státní policii , která sídlí v
Řevnicích, za její l idský přístup. Přejeme sobě i jim, aby co nejdříve
dopadli zloděje, kteří se neštítí vykrást naše domovy v kteroukoliv
denní dobu.

Manželé Bílých, Řevnice

Ještě jednou
„Náměstí skutečně pro lidi“
Velmi si vážím každé dobré myšlenky, každého nápadu, který
přispěje nejen ke zlepšení kultury života v Řevnicích, ale také
vzhledu našeho jedinečného města.
V případě historického náměstí Krále Jiřího z Poděbrad nejsou,
spíše by neměla být, jednoduchá řešení. Po přečtení článku Jana
Schlindenbucha mě trochu zamrazilo, protože navrhuje to
jednoduché řešení, které více škodí, než zlepšuje. Nepřipadá mi
smysluplné zabetonovat další plochu mimo jiné i s ohledem na
vzrostlé lípy, které bojují o přežití v záplavě asfaltu.
Nechci polemizovat s autorkou oné citované studie, ze které
opisoval autor článku, protože neznám zadání, které ji k tomu
vedlo. V případě úpravy náměstí bych upřednostnil komplexní
řešení celého prostoru.
Náměstí jako celek přeci nezačíná ani nekončí silnicí č. 1 1 5, která
ho necitl ivě rozděluje, ale domy, chodníky a ulicemi, které náměstí
vymezují. Tady je prostor pro zkrášlení, prostor pro posílení
významu náměstí jako místa, kde se l idé budou scházet, kde se
budou bavit.
Záleží na chuti a odvaze vedení města, jak se postaví k této
důležité a l idsky i historicky významné části Řevnic.

Zdeněk Burián

Kulturní ozvěny

Z dopisů
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Reakce na článek pana Derca „Jsou
Řevnice opravdu díra u Dobřichovic?“
Po několikerém přečtení tohoto literárního díla mi konečně došla
jeho pointa.
Panu Dercovi jde zřejmě o to, probudit v občanech dobrou náladu,
a protože sám chodí na zasedání zastupitelstva zjevně rád, zve i
ostatní. Navštěvuji tato zasedání již cca 6 let. Samotná jednání
nijak zábavná nejsou. Spíše bych je označil někdy za činorodá,
někdy konfrontační. Ovšem pouze do chvíle, než vystoupí s
diskusními příspěvky pan Derco. Potom je skutečně o hodnotnou
zábavu postaráno, a proto i já se připojuji – přijďte, stojí to za to!
Rád bych se vyjádřil k jednomu bodu článku, a to autobusové
zastávce. Ta jistě také patří do řady „úspěchů“ minulého vedení
města. Na místě zastávky stála původně benzinka. Po jejím zrušení
byla na uvolněném místě zřízena autobusová zastávka, která
využívala původní zastřešení. To díky svým mohutným rozměrům
bylo sice jakž takž schopno ochránit čekající proti dešti, ale proti
větru vůbec ne. Minulé vedení města, zřejmě aby se blýsklo před
spoluobčany před volbami a předvedlo své estetické cítění,
nechalo zrušit původní zastřešení (což bylo dobře). Ovšem
naprosto stupidní byl nápad kopírovat jeho původní tvar
rozevřených motýlích křídel . Takto otevřený prostor nikoho před
nepohodou neochrání. Navíc si nevšimli, že autobusy nemají jen
jedny dveře. Předními většinou cestující nastupují, aby si zakoupil i
jízdenku, a vystupující používají další dveře. Jaké překvapení, když
po uvedení do provozu vystupující „padal i na ústa“, protože
nástupní ostrůvek k dalším dveřím nedosahoval. Je pravda, že po
kritice došlo k nápravě – sláva! Možná stačilo jenom dopředu se
porozhlédnout po okolí např. v sousedních Letech, Dobřichovicích,
Černošcích …, a pak se zamyslet, proč že ty zastávky mají
charakteristický znak - ze tří stran ohraničený prostor.
Za první republiky byl v našem městě tzv. Okrašlovací spolek.
Staral se např. o vycházkové lesní cesty, o parky, prostor náměstí,
ale také o lesní divadlo, plovárnu, pořádal různé kulturní akce atd.
Činnost financoval z darů členů, movitějších spoluobčanů i jiných
spolků. Členy byli např. pražští mil ionáři, kteří zde měli svá sídla
jako např. pánové Čekan, Vaněk a další. Pan Derco je prý dobře
prosperující podnikatel a navíc je i vel ice agilní člověk. Mám pro
něho návrh dobrého uplatnění v případě, že by chtěl být našemu
městu skutečně prospěšný. Mohl by se stát předsedou a
mecenášem takového okrašlovacího spolku.

Ing. Jaroslav Hrubý
(autorem zkráceno - celý text si můžete přečíst na webu Ruchu)

Šepelíci a Jaruna se neztratili!
Projekt „Díra u Dobřichovic“, který vznikl před komunálními
volbami a vzbudil v Řevnicích i širokém okolí značné pozdvižení,
slaví úspěch i v celorepublikovém kontextu. V premiérovém
ročníku ceny politického marketingu Zlatý lístek skončil v
kategorii Videospot na děleném třetím místě. Odbornou porotu
složenou z akademiků, politických konzultantů, novinářů a
profesionálů z oboru PR, reklamy a marketingu zaujaly příběhy
našich Šepelíků stejně jako profesionální politické kampaně ODS a
Zelených.

Aleš Klemperer

Poděkování
Děkuji všem pracovníkům firmy EKOS, kteří se podílel i na
komplikované opravě vodovodní přípojky k našemu domu v
Mařákově ulici. Zvláště pak oceňuji přístup pana Blechy a jeho
práci, která je na vysoké odborné úrovni.

Čeněk Kos

Jak to doopravdy je
Argumentace paní Seidlerové ohledně změny výdeje obědů
důchodcům a dalším občanům ve školní jídelně, začíná spíš než
ředitele školy, připomínat žáka 7. třídy, který byl přistižen při
opisování.
Nejdříve v Ruchu tvrdila, že z příkazu hygienické stanice musí
vydávání obědů občanům přesunout. Krajská hygienická stanice

(dále KHS), se proti tomu ohradila a nyní i proti jejímu novému
tvrzení o údajném „zákazu“ KHS, aby se v jídelně pohybovali cizí
strávníci. Pokud to shrneme: podle vyhlášky je vydávání obědů
cizím strávníkům přímo v jídelně možné. Jen z rozhodnutí
ředitelky musí občané chodit pro oběd do provizorního
„výdejního místa“ v I . patře, na chodbu u záchodu. KHS ředitelce
navrhla, aby výdej cizím strávníků byl vrácen do jídelny, to ale
výslovně sama zamítla! Náš návrh „řešení“, který ředitelka po nás
požadovala, jí přesto zaslán byl, ač ho sama dobře zná. Radě
města byl jako zřizovateli školy zaslán i dopis ředitele KHS s
požadavkem na zjednání nápravy ve věci nepravdivého
informování veřejnosti o kontrole hygieny paní ředitelkou.
Ředitelka také zveřejnila článek o odměňování v ZŠ, který opírá o
žádost spolku dle zákona o informacích. Ano, požadavek na
sdělení odměn udělených v loňském roce vzešel od nás v rámci
veřejné kontroly, zda se neopakuje situace z roku 201 3, kdy došlo
k porušení povinnosti zaměstnavatele v oblasti rovného
zacházení a spáchání správního deliktu. V článku však jakoby
rok 201 3 vůbec neexistoval… Po tom všem paní ředitelka přesto
považuje za neetické chtít “publikaci odměna na jméno“. My
považujeme opět za velmi neetické, jakým způsobem informuje
veřejnost, a nejen to. Nežádali jsme publikaci, ale sdělení, navíc
jmenovitě pouze u zástupců ředitelky. U ostatních byla
požadována jen celková suma na tu kterou „skupinu“ pracovníků, s
uvedením nejvyšší a nejnižší odměny. Zjevným záměrem ředitelky
je vzbudit dojem, že chceme učitele, resp. zaměstnance školy,
poškodit. Opak je pravdou. Proto nás těší, že podle článku to
vypadá, že kontrola inspektorátu práce a zájem o odměňování v
ZŠ měly dílčí úspěch a promítlo se to v loňských odměnách. Tím i
odpovídáme i na řečnickou otázku paní ředitelky z článku:„Čemu
pomůžeme, co získáme?“
J. Baxa, předseda senátu NSS, „Samotná skutečnost, že veřejná
moc může být vystavena dotazům z řad veřejnosti, které je
povinna zodpovědět, ji zpravidla povede k tomu, aby se
chovala řádněji, než kdyby se veřejné kontroly nemusela
obávat.“

M. Kostelecký za spolek Řevnice dětem

O epidemii chřipky nebo rýmy se v Řevnicích dozvíme také podle
skutečně nepřehlédnutelného množství pohozených papírových
kapesníčků. Foto: Mojmír Mikula

Diskuze o základní škole



Ruch 3/201 51 4

N AVE s. r. o.
N ám. Krále J iřího z Poděbrad 25, Řevnice

PŘIJMEME

Asistenta(ku)/fakturantku
na částečný, nebo hlavní pracovní poměr

Požadujeme:
poctivost, pracovitost, loajal itu, znalost PC MS Office,

účetnictví a skladového hospodářství,
znalost německého, nebo angl. jazyka.

Tel. : 606 070 560, e-mail : tomas. hejzlar@navetech. eu
nebo bližší info osobně v prodejně

Informace pro inzerenty
Zpravodaj města Řevnice RUCH je měsíčník vycházející od roku
1 990. Jeho vydavatelem je město Řevnice. Zpravodaj vychází
v roce 201 5 v černobílém/barevném provedení na formátu A4 a
obsahuje obvykle 8 - 1 6 stran. Zpravodaj je distribuován do všech
řevnických poštovních schránek a je k dispozici na řadě míst
v Řevnicích. Náklad Ruchu je 1 .450 výtisků (v letních měsících
2.000 výtisků).
Inzerát lze zadat písemně, telefonicky nebo e-mailem na adrese
redakce. V objednávce je nutné uvést požadovaný rozměr
inzerátu, obsah inzerátu, fakturační údaje (adresa, IČ), kontaktní
osobu, e-mail , telefon.
Za věcnou správnost inzerátu a kvalitu tiskových podkladů
odpovídá inzerent. Město Řevnice ani redakce Ruchu neodpovídá
za obsah inzerátu nebo reklamního sdělení a ani za případnou
škodu vzniklou zveřejněním inzerátu.

Podklady pro inzeráty nám můžete zasílat ideálně ve formátu PDF
na adresu ruch@revnice.cz s požadavkem velikosti inzerátu, či je
dodat ke zpracování po telefonické dohodě (tel . 731 483 833).
Vytištěný zpravodaj inzerentům zasíláme. Uzávěrka inzerce pro
následující číslo je vždy 1 5. den v měsíci v 1 8 hodin (tzn., že pokud
máte zájem inzerovat v červnovém čísle, musíte inzerci závazně
objednat do 1 5. května 1 8 hodin).
Pravidelným inzerentům poskytujeme slevy.
Rozměry (moduly) inzerce jsou zveřejněny na webu
http://ruch.revnice.cz a jsou závazné. Na internetu najdete také
kompletní ceník
Ceny: 1 /1 A4 - 4.840 Kč (barevně 8.71 2 Kč), 1 /2 A4 - 2. 420 Kč (ba-
revně 4.356 (barevně), 1 /3 A4 - 1 .694 Kč (barevně 3.025 Kč), 1 /4 A4
- 1 .21 0 Kč (2.1 78 Kč), 1 /8 A4 - 605 Kč (barevně 1 .089 Kč). Barevná
inzerce je možná pouze při naplnění celé jedné strany. Jinak stan-
dardně poskytujeme černobílou inzerci.
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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.
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