
Volbám předcházela rozsáhlá předvolební
kampaň, jakou nepamatují ani nejstarší
pamětníci. Vedle plakátů a klasických tištěných
reklam svoji úlohu sehrály i veřejné prezentace
na různých místech v Řevnících a také sociální
sítě, kde se objevily nejenom anonymní
příspěvky, ale i videa poukazující na řevnické
problémy.
Z výsledků voleb vyplynulo, že místní politika
zajímá čím dál méně občanů Řevnic. Volební
účast byla totiž pouhých 56,46% (v absolutním
počtu jde o 1 477 voličů), což je nejméně od
obnovení řevnické samosprávy v roce 1 990 a i
to je možná znamením pro budoucí
zastupitele.
Ve volbách zvítězila volební strana PRO
Řevnice se ziskem 21 ,66% hlasů (3 mandáty),
před TOP 09 a nezávislí s 1 6,67% hlasů (3
mandáty). Pomyslnou třetí příčku obsadilo jen
těsně ANO 201 1 s 1 6,41 % hlasy (3 mandáty).
Čtvrté místo udělil i vol iči Straně svobodných
občanů s 1 2,01 %(2 mandáty), páté místo Našim
Řevnicím (9,55% – jeden mandát), šesté
Sdružení nezávislých kandidátů a ODS (9,32% –
jeden mandát), sedmé Mladému hlasu Řevnic
(7,76% – jeden mandát) a osmé místo obsadila
ČSSD (6,62% – jeden mandát). V zastupitelstvu
se objeví osm nových zastupitelů, čtyři nové
volební strany. Sociální demokracie se do
řevnického zastupitelstva vrátila po dvanácti
letech. Průměrný věk nového zastupitelstva je
44,73 roku.

Zajímavostí je rovněž srovnání obou volebních
okrsků. V prvním volebním okrsku vyhrály PRO
Řevnice jen velmi těsně nad TOP 09, zatímco v
druhém volebním okrsku byl rozdíl mnohem
větší a na druhém místě se zde umístil i
kandidáti ANO 201 1 a byly zde vyrovnané síly
kandidátů Mladého hlasu Řevnic a Sdružení
nezávislých kandidátů a ODS.
Ustavující zasedání zastupitelstva města Řevni-
ce se koná 5. 1 1 . 201 4 od 1 9 hodin v Zámečku.

Tomáš Hromádka

Zvolení zastupitelé
Volební strana příjmení, jméno, tituly Počet hlasů
Sdružení NK a ODS – Cvanciger Miroslav Bc. – 235
TOP 09 a nezávislí Skripnik – Ondřej Mgr. Ph.D. – 321
TOP 09 a nezávislí – Drhlička Pavel – 298
TOP 09 a nezávislí – Čermáková Alice Ing.arch. – 279
PRO Řevnice – Kvasnička Libor – 41 8
PRO Řevnice – Dercová Jaroslava MUDr. – 409
PRO Řevnice – Beneš Josef Ing. – 377
Naše Řevnice – Kozák Petr Ing. – 230
Strana svobodných občanů – Buchal Jiří Ing. – 247
Strana svobodných občanů – Lojda Jan Ing. – 220
ANO 201 1 – Smrčka Tomáš Ing. – 357
ANO 201 1 – Hartmann Petr Ing. – 303
ANO 201 1 – Kovářová Iveta – 264
ČSSD – Veverka Vojtěch MVDr. – 1 59
Mladý hlas Řevnic – Hrubá Zlata Bc. – 1 45
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V zastupitelstvu bude všech
osm volebních stran!

Tak jako vždy, i v letošním roce, skončily volby do Zastupitelstva města Řevnice velkým
překvapením. Výsledkem hlasování, které probíhalo ve dnech 1 0. a 1 1 . října ve dvou volebních
místnostech v Zámečku, je, že patnáct míst ve vrcholném orgánu města obsadí zástupci všech
osmi subjektů, které v rámci komunálních voleb kandidovaly.

Společné prohlášení
Vážení občané,
rádi bychom poděkovali za podporu ve
volbách a informovali Vás o probíhajících
jednáních. Zvolení zástupci stran TOP 09 a
nezávislí, ANO 201 1 , Naše Řevnice a Mladý
hlas Řevnic se na svém prvním setkání
domluvil i na spolupráci.
Základem naší spolupráce je koncept
otevřené radnice, změna systému zveřej-
ňování informací. Brzy si tak na webu
Řevnic budete moci např. najít, jaké projek-
ty se ve městě chystají, bude možné kont-
rolovat celý průběh veřejných zakázek: od
vysvětlení záměru, přes představení podo-
by projektu, kritéria výběru dodavatele, fak-
turaci i  odpovědnost jednotl ivých
úředníků. Bude možné vidět záznam
z jednání zastupitelstva. Na směřování ob-
ce budou mít větší vl iv odborné komise.
V současné době pracujeme na sepsání ko-
al iční smlouvy. Jakkoliv je shoda mezi
jednotl ivými programovými body patrná a
při vzájemných konzultacích si ji potvrzuje-
me, chceme tento dokument udělat odpo-
vědně a pečlivě. Měl by se stát základem
Programového prohlášení rady a věříme, že
ve svých cílech bude blízký i  konstruktivní
opozici. Jednání chceme završit podpisem
koaliční smlouvy v nejbl ižších dnech.
Závěrem bychom se chtěl i krátce vyjádřit
ke škole. Uděláme vše pro to, aby získaná
dotace na školu byla využita skutečně
účelně a byl odpovědně vybrán kvalitní
zhotovitel stavby. Ve vnitřních záležitostech
školy plně respektujeme instituce, které
dohlížejí na její chod.

Za TOP 09 a nezávislé Ondřej Skripnik
a ANO 201 1 Tomáš Smrčka

Poděkování voličům
Hnutí Starostové a nezávislí – Pro Řevnice
děkuje všem, kteří nám ve volbách dali svůj
hlas. Skutečnost, že jsme získal i absolutně
nejvyšší počet hlasů, nás na jednu stranu
velmi potěšila, na druhou stranu nás za-
vazuje, abychom nezklamali důvěru voličů.
Velice nás potěšilo, že čtyři radní, kandidují-
cí za naše uskupení i  v dalším volebním ob-
dobí, dostal i nejvyšší počet hlasů. Velmi si
toho vážíme a děkujeme za toto ocenění
naší práce. Vzhledem k tomu, že na složení
nového zastupitelstva se bude podílet 8
politických subjektů, bude povolební vy-
jednávání o radě města a starostovi určitě
značně složité a náročné. Nyní, v termínu
uzávěrky Ruchu nelze s vyšší mírou jistoty
odhadnout, jak nakonec dopadne.
V každém případě se hodláme v příštích
čtyřech letech aktivně podílet na dalším
rozvoji Řevnic a na zlepšování podmínek
pro občany v souladu  s naším volebním
programem. Chceme dále pokračovat v na-
startovaných projektech přístavby základní
školy, úpravy přednádraží a revital izace ze-
leně. Nově připravujeme žádost o dotaci
na kanal izaci v oblasti Vrážky. Určitě bude-
me dále prosazovat zřízení městské policie,
zlepšení možností koupání v řece a další té-
mata, jejich cílem je, aby se v Řevnicích žilo
lépe.

Za hnutí Starostové a nezávislí,
Pro Řevnice - Jaroslava Dercová,

členka zastupitelstva Řevnic

TJ Sokol Řevnice slavila 1 20. výročí svého vzniku. Na závěr oslav byla za hudby sokolských pochodů
slavnostně uvázána pamětní stuha na prapor jednoty. Zleva za Českou obec sokolskou: Doc. RNDr.
Zdeněk Mička, za Župu Jungmannovu Ing. Josef Cmíral , starosta TJ Sokol Řevnice Ing. Petr Kozák.
Podrobnosti o průběhu oslav si přečtěte uvnitř čísla.

Tomáš Hromádka, foto: Monika Vaňková
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Jak jsme na tom
s přístavbou školy?

Posun termínu
Vzhledem k několika okolnostem dochází ke změně v harmonogramu
přístavby školy. Bohužel schvalování dotace trvalo o měsíc déle, než jsme
plánovali a zdržely se rovněž projekční práce. Tím se i tak napnutý časový
plán posunul tak, že není reálné začít se stavebními pracemi v tomto roce.
Požádali jsme proto Ministerstvo financí o převedení prostředků pl-
ánovaných na letošek do roku příštího. Dle posledních informací byla naše
žádost zapracována do návrhu rozpočtu a nyní čekáme na jeho schválení
v poslanecké sněmovně. I přes změnu v termínu zahájení je stále reálné
dokončení přístavby do konce příštího roku.

Změny v projektu
Ozývají se hlasy volající po změně projektu, například po vybudování
nových kabinetů. Bohužel změny zasahující do počtu učeben a kapacity
školy nejsou možné. Celý projekt vycházel z požadavků tehdejšího vedení
školy a z podmínek dotace, o kterou jsme v roce 2009 usiloval i. Pokud
bychom v procesu přípravy žádosti o dotaci projekt měnil i , přišl i bychom o
výhodu platného stavebního povolení a získání dotace by bylo daleko
složitější.
Pro rok 201 5 je avizováno mnohem větší množství žádostí než letos.
Některé dílčí úpravy se ale podařily. Na místo čtyř plošin pro postižené
bude vybudován výtah. Ten bude k dispozici i pedagogům. Z plánované
počítačové učebny vznikne učebna jazyková a kabeláž pro počítačovou
učebnu bude instalována v kmenové učebně. Tím se zvýší počet připojení
pro počítače. Proběhlo ještě množství drobnějších úprav, které zlepší pr-
ovoz školy.

Libor Kvasnička

Zkvalitnění dopravní
obslužnosti

prostoru vlakového nádraží v Řevnicích
V říjnu 201 4 město Řevnice oficiálně zahájilo real izaci projektu „Zkvalitnění
dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“. Tento
projekt CZ.1 .1 5/1 .1 .00/74.01 733 bude podpořen ROP NUTS I I Střední
Čechy ve výši 80 %, tj. 1 1 ,9 ml. Kč dotace. Real izace projektu je plánována
na období říjen 201 4 – duben 201 5. Dodavatelem je firma SWIETELSKY
stavební s.r.o., investorem projektu je město Řevnice.
Projekt řeší komplexní rekonstrukci komunikací Pod Lipami a Nádražní,
které jsou ve velmi špatném technickém stavu. Celková délka
rekonstruované trasy činí 505 m.
Touto rekonstrukcí dojde ke zvýšení přehlednosti a bezpečnosti dopravy
pro všechny uživatele dotčených komunikací, zejména v těsné blízkosti
stanice vlakového nádraží, kde se také vyřeší problematika neorganizo-
vaného parkování přehledným vymezením parkovacích míst a dále usna-
dní přístup a pohyb osob vybudováním bezbariérového přechodu.
Real izací projektu dojde také ke zjednodušení příjezdu k vlakovému
nádraží zprůjezdněním ulice Pod Lipami.

Dne 27.1 0.201 4 budou zahájeny práce na realizaci stavby –
rekonstrukce přednádražního prostoru v Řevnicích, týkající se ulic Pod
Lipami a Nádražní.
Předpokládaný průběh stavby je z důvodu přístupu do prostoru
přednádraží rozdělen na 3 základní etapy.
• Etapa 1 – zahrnující část ul ice Pod Lipami v úseku od Palackého náměstí
přibl ižně k rodinnému domu č.p.61 8, v termínu 27.1 0.201 4 – 1 5.1 2.201 4
• Etapa 2 – rekonstrukce Nádražní ul ice
• Etapa 3 – rekonstrukce prostoru v blízkosti nádražní budovy
Etapy 2 a 3 – v termínu od poloviny února do konce dubna 201 5
V průběhu rekonstrukce dojde k dopravnímu omezení jednotl ivých částí
stavby. Bohužel budou nutné úplné uzavírky jednotl ivých úseků – etap, po
dobu jejich výstavby a rekonstrukce.
• Etapa 1 – zahrnuje kompletní vybudování části nové komunikace včetně
odvodnění, vyjma úpravy prostoru pro parkování. Plocha, na které se nyní
parkuje, bude z části sloužit pro zařízení staveniště po celou dobu
výstavby.
• Etapa 2 – rekonstrukce Nádražní ul ice, včetně obnovy vodovodního řadu
a dešťové kanalizace, která bude napojena na stávající kanal izaci v ul ici V
Souhradí. Obnova vodovodního řadu bude real izována včetně domovních

přípojek, vždy k hranici pozemku příslušné nemovitosti.
• Etapa 3 – rekonstrukce části ul ice Pod Lipami v úseku od č.p. 61 8 po
křižovatku s ulicí 28. října. V úseku od Hotelu Grand po křižovatku 28. října
bude real izována také obnova vodovodního řadu a dešťová kanalizace,
navazující na kanal izaci v Nádražní ul ici. V této části budou vybudovány
dva přechody pro chodce, z toho jeden plně bezbariérový, vybavený prvky
pro nevidomé, a také zde budou vymezena parkovací stání, včetně
parkovacích stání pro inval idy a krátkodobé zastavení.
Organizace výstavby se neobejde bez velkého omezení parkovacích míst v
oblasti „přednádraží“, prosíme proto občany, aby po dobu výstavby, pokud
možno, co nejméně používal i při cestě na nádraží automobily, které by
zůstávaly v prostoru zaparkovány. Město Řevnice bohužel nedisponuje
volným prostorem pro vytvoření záchytného parkoviště. Příjezd k
nádražní budově by měl být, až na omezení při real izaci Etapy 3, zachován.
Děkujeme občanům za trpělivost a pochopení.

Práce služeb města
by měla být vidět!

V září nastoupil do funkce
vedoucího Technických služeb
města Řevnice Ing. Mojmír Mikula.
Protože kolem fungování služeb
města Řevnice panuje řada
nejasností, položili jsme panu
Mikulovi několik otázek.

Můžete se čtenářům Ruchu
představit?
Čtrnáct let jsem pracoval v agentuře
Czechtourism, kde jsem se zabýval
organizací výstav po celém světě. Šlo
zejména o koordinaci a řízení part
montérů, staveb a zajištění expozic
včetně logistiky a místních předpisů.
Mám ekonomické a technické
vzdělání a zkušenosti s dotacemi z
EU. Bydlím na Rovinách.

S jakými problémy se v současnosti v Technických službách potýkáte?
Problémů je řada a postupovat lze pomalu od změn v organizaci práce po
postupnou obměnu zastaralé techniky. Uvedu příklad, pokud má jediná
Avie vozící kontejnery poruchu, stojí celý dlouhý sled činností od sekání
trávy po svoz odpadů. Město problém řeší a je ukončeno výběrové řízení
na další vůz. Nemůžeme podceňovat ani personální práci, pokud chceme
odpovědný a aktivní přístup pracovníků TS, musíme více naslouchat jejich
připomínkám a zkušenostem a přiměřeně je promítat do činnosti. Když to
shrnu za měsíc a půl zkušeností, tak v technických službách pracují poctiví
chlapi, kteří jsou schopni dobře pracovat a nechtějí se apriori někde
"zašívat". Chybí jim zpětná vazba a mělo by jich být více.

Jak se připravujete na zimu?
Během října a začátku listopadu zpracuji krátkou aktual izaci plánu zimní
údržby, který již existuje z loňského roku a je dobře napsán. Sklad soli a
inertního posypu je plný, techniku připravujeme. Zimní údžba dle zákona
znamená zmírnění následků klimatických podmínek. Uděláme maximum
možného.

Stav veřejného osvětlení není všude dobrý. Co má občan dělat, pokud
zjistí, že nějaká lampa nesvítí?
Neváhejte nám poruchy ihned hlásit! Stává se, že několik dní v konkrétní
ul ici nesvítí světlo (naposledy se to stalo v Tylově a Masarykově ulici) a my
o tom nevíme. Pište nám na ts@revnice.cz. Přibl ižně jedenkrát za 1 4 dní
vyjíždí plošina s elektrikářem, v případě více poruch vyjede operativně.

Jak hodnotíte vybavení technických služeb další technikou?
Určitě chybí tzv. komunální traktor. Současný traktor, který vlastníme, stojí
celé léto a využíváme ho jenom v zimě. Komunální traktor by mohl
pracovat po celý rok s různým příslušenstvím jako je zameták, cepák.
Zametací stroj, který vlastníme od loňského roku, lze využívat pouze v létě
ke snižování prašnosti. Také zahradní sekací traktor potřebuje obměnit.

Chystáte nějaké změny?
Naše vozy a technika nejsou označeny. V průběhu října zajistím
samolepky, aby každý občan měl aktuálně přehled, že jsme to my, a kde se
právě nacházíme. Rovněž zvyšuji důraz na bezpečnost práce, používání
ochraných pomůcek a přenosných dopravních značek.

Chtěl byste na závěr něco občanům vzkázat?
Rád bych všechny občany Řevnic zdvořile ale důrazně požádal, aby v
souladu s platnou legislativou ořezal i stromy a keře na svých pozemcích,
které přerůstají do profilů chodníků a silnic. Na některých místech nejde
projít ani projet. Postupně nastoupí naše technika a případný ořez by
nemusel odpovídat představě majitelů. Nechceme ničit stromy, ale chodec
má právo jít po chodníku a auto jet po vozovce. Rovněž prosím, s
veškerými podněty se na nás obracejte na e-mail ts@revnice.cz .

Tomáš Hromádka
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Vědecký jarmark
Ve středu 1 0. září se naše třída 9. A spolu se třídou 9. B vydala na 2. ročník
Vědeckého jarmarku.
Tato akce, kterou pořádá společnost rozvíjející zájem o vědu u dětí Věda
nás baví, letos ve spolupráci s ČVUT a VŠCHT v Praze, se konala v parku na
Vítězném náměstí v Praze 6.
Po celém obvodu a ve středu parku stály bílé stany, ve kterých jsme se my,
návštěvníci, dozvídal i různé zajímavé informace nejen ze světa vědy.
Zjistil i jsme kupříkladu něco o řasách a jejich použití jako přírodního paliva
nebo o televizních a radiových vysílačích.
Tato akce nám ukázala, že věda může být zábavná. Bylo možné si
vyzkoušet, jak se vyrábí gumoví medvídci, setkat se s redaktory časopisu
ABC, zúčastnit se stavby obřího modelu molekuly či dokonce nahlédnout
do přenosového vozu České televize.
Odjížděli jsme s hlavami nabitými vědomostmi i plnýma rukama různých
letáčků, periodických soustav prvků, propisek a triček.
Byl i jsme všichni nadšeni a doufáme, že se Vědecký jarmark bude konat i v
roce 201 5.

Hana Kubrichtová a Johana Onderková, žákyně 9. A

Vzdělávání celého pedagogického
sboru ZŠ Řevnice
Základní škola ŘevniceVe školním roce 201 4/201 5 projdou všichni
pedagogové základním kurzem Kritického myšlení v rozsahu 40 hodin.
Společnost Kritické myšlení o.s. vychází z metod americké společnosti
RWCT International Consortium.
Kurz nabízí pedagogům inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak
podporovat samostatnost a nezávislé myšlení žáků a studentů. Účastníci
prožijí modelové lekce v pozici studentů na základě reflexe svých procesů
učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi.
Prakticky si osvojují metody aktivního učení pro práci s různými zdroji
informací.
Ve dnech 28. 8. a 29. 8. 201 4 se pedagogové ZŠ Řevnice účastnil i úvodních
lekcí kurzu Kritické myšlení. Oběma dny je provázely lektorky Květa Krüger
a Kateřina Šafránková. Mnozí získal i novou inspiraci pro svou práci a už se
těší, jak získané poznatky vyzkouší a prožijí s dětmi ve třídě.

Mentoring začínajících učitelů
Na konci minulého školního roku jsme se radovali, že Základní škola
Řevnice byla vybrána do projektu společnosti Business Leaders Forum s
názvem Mentoring začínajících učitelů.
Projekt je zaměřen na rozvoj pedagogických dovedností u začínajících
učitelů.
Během prázdnin proběhly dvě setkání mentorů a mentorovaných –
mentees. Konkrétně to byl workshop Kompetence učitele, kurz
Respektovat a být respektován v červenci, na konci prázdnin se konal Kurz
mentoringu pro mentory a mentee. Obě akce byly nesmírně zajímavé a
věříme, že projekt přispěje ke zkvalitnění výuky ve škole.

Cuchá Jana, Oršošová Lenka

Novinky ve školní jídelně
Žáků v řevnické základní škole v posledních letech přibývá a na tuto situaci
musí reagovat i školní jídelna a kuchyně. Přestože její objekt není stavebně
ani technicky zdaleka dokonalý, stále se nám daří plnit jak požadavky na
kvalitní stravování žáků a pedagogů, tak také zajišťovat obědy pro velké
množství mimoškolních strávníků. Jsem za to moc ráda a chci poděkovat
kuchařkám a členkám vedení školní jídelny, které na těchto dobrých
výsledcích mají zásluhu.

Zdravěji a s větším přehledem
Jako každý rok, i letos na začátku září přichází školní jídelna s několika
novinkami. Jednou z těch nejvýznamnějších je dle mého názoru zvýšení
podílu čerstvého ovoce, zeleniny a salátů v jídelníčku. Samy děti přijaly tuto
změnu na jednání školního parlamentu velmi pozitivně, až mě jejich
kladný vztah ke zdravé stravě překvapil . Jsem ráda, že naše děti chtějí jíst
zdravě a doufám, že podobně to cítí i všichni ostatní, kteří z naší jídelny
odebírají obědy.
Obohacení jídelníčku se týká rovněž širšího zastoupení netradičních
surovin jako kuskus nebo bulgur a zařazení netradičních pokrmů
mezinárodní kuchyně. Díky možnosti výběru ze dvou jídel se strávníci
mohou rozhodnout, zda chtějí vyzkoušet něco nového nebo zůstat věrni
známým chutím.
Již v druhé polovině předcházejícího školního roku jsme zavedli systém
evidence a objednávání obědů na internetu v aplikaci e-jídelníček. Díky
němu mají rodiče přesný přehled o tom, jak se jejich děti ve škole stravují a
na jak dlouho mají ještě předplaceno. Přes internet je možné objednaný
oběd také odhlásit nebo změnit jeho variantu. Vzhledem k tomu, že tento
elektronický systém eviduje každého strávníka zvlášť a každému vytváří
individuální účet, je nutné platit stravné za každé dítě samostatně s jeho
vlastním variabilním symbolem. Systém bohužel neumožňuje zadávat
společnou platbu za více dětí najednou (třeba za sourozence), protože
přijatá částka se obtížně identifikuje a rozděluje na jednotl ivé účty. Na
druhou stranu individuální účty umožňují přesnou kontrolu uhrazených
částek.

Cizí strávníci z druhé strany
Jak si zejména cizí strávníci již určitě všimli, v letošním roce neslouží školní
jídelna pouze ke stravování. Zvyšování počtu žáků a rozdělování tříd při
výuce jazyků do několika samostatných skupin nás bohužel donutilo
využít dvakrát týdně školní jídelnu jako učebnu. V úterý a v pátek proto
musí cizí strávníci odebírat obědy z druhé strany budovy, protože při
vstupu hlavním vchodem by rušil i výuku. Také je možné chvilku počkat a
oběd si vyzvednout v době 1 2.35 – 1 2.50 u okénka tak jako obvykle. Je mi
jasné, že zvláště pro starší občany představuje tato změna určitou
komplikaci, ale vzhledem k omezené kapacitě školní budovy nelze situaci
řešit jiným způsobem. Seniorům, kteří mají problémy s pohybem, paní
kuchařky nosí jídlo až ke dveřím, aby nemuseli do schodů, a snaží se jim
maximálně vycházet vstříc.
Situace je skutečně náročná, ale já jsem přesvědčena, že tým školní jídelny
a kuchyně ji zvládá se ctí a že servis pro cizí strávníky je u nás stále na
vysoké úrovni. Ještě jednou bych za to chtěla poděkovat kuchařkám a
členkám vedení ŠJ, které odvádějí skvělou práci. Zároveň věřím, že
společným úsilím se nám podaří zajistit, aby naše školní jídelna a kuchyně
dokázala zvládnout i zvýšený počet žáků, který ji čeká po dokončení
přístavby základní školy.

Mgr. Pavlína Seidlerová

Kulturní okénko ZUŠky
ROK ČESKÉ HUDBY
V pondělí 1 3. 1 0. 201 4 se konal slavnostní koncert ZUŠ Řevnice k Roku
české hudby a zahájení nového školního roku. Vzácným hostem byla
herečka Valérie Zawadská, která svým uměleckým přednesem povznesla
slavnostní atmosféru koncertu. Na Slovanský tanec č. 8 a č. 1 4 od A.
Dvořáka zatančila učitelka tanečního oddělení Hana Rubková. Dále se
představil nový pedagog hry na klavír Michal Grešl se Sonátou pro klavír
od Leoše Janáčka. Umělecký přednes paní Zawadské, melodram na báseň
Rudolfa Těsnohlídka od Josefa Bohuslava Foestera, na klavír doprovázela
Hana Zemenová, která také zahrála s Janem Paříkem (klarinet) Selanku od
Zdeňka Fibicha. Mezi diváky byla i řada žáků školy, kteří měli jedinečnou
příležitost vidět své pedagogy při jejich umělecké práci.

ZVEME DÁL
Sobota 29. 1 1 . 201 4 od 1 4 do 1 7 hodin pracovně kulturní odpoledne
Zazimování boudy, Pod Lipami, přepravní skladiště na nádraží.
Sled kulturních událostí v dřevěném skladu na nádraží nebere konce.
Když jsme se v roce 201 3 před koncem školního roku pustil i do úklidu
dřevěného skladu na nádraží, kdy nás přišl i podpořit rodiče žáků naší školy,
jsme ještě netušil i (ale doufal i) , že bouda nalezne tak rychle své fanoušky.
První akce, kterou jsme boudu představil i , byla vernisáž výstavy absolventů
ZUŠ. Publikum bylo okouzleno. Další velká reklama a podpora pro boudu
bylo BIOBLUES, to se již mezi Řevničáky rozkřiklo více. Pokračováním
kulturního života boudy bylo otevření Dočasného muzea veškerého
sochařství. To náš výstavní prostor doslova praskal ve švech, jak byl nabitý
uměním, že se mezi jednotl ivými exponáty nedalo skoro projít. Expozice
trvala ještě během prázdnin a za celou tuto dobu muzeum vidělo okolo
třech stovek lidí. A další koncert nás jen povzbudil a tak Vás zveme na další
kulturní výstup.
29. 1 1 . 201 4 od 1 4 do 1 7 hodin Vás tedy srdečně zveme na kulturní
odpoledne Zazimování boudy. Představíme fotodokumentaci z akcí, které
zde proběhly - včetně úklidu a vize, jak by bouda mohla vypadat, když
zůstane stát.
Připravíme pro vás hudební vstupy, drobné občerstvení - od Mlsného
Budhy se budete moci přiučit něco v kuchyni, ve které vám předvede své
kulinářské umění. Celá akce bude spojena s brigádou.
Sklad na nádraží dostal při svém novém vzniku pracovní název Sklad
Galerie_1 3, ale říká se mu různě, Magacín, Bouda, Dřevák …, chceme najít
ten nejvhodnější název, tak nám v tom doufám pomůžete a závěrem akce
boudu pokřtíme.

ČAS ADVENTNÍ PŘICHÁZÍ…
30. 1 1 . – 1 . adventní neděle v 1 1 .00 hodin v sále Zámečku v Řevnicích
Přijďte spolu s námi zahájit dobu příprav na vánoční svátky slavnostním
koncertem, na kterém zazní tóny rozl ičných nástrojů v melodiích
světoznámých skladatelů různých slohových období.

Vaše ZUŠka

Pozvánka na Lampionový průvod
1 1 . l istopadu proběhne již pátý ročník Svatomartinského lampionového
průvodu. Sraz v 1 7.1 5 před školkou Pikolín (u pošty). Nechme se překvapit,
jestl i letos přijede svatý Martina a co krásného nám přiveze.

Veškeré informace na www.pikolin.cz

Máte rádi Brahmse?
V neděli 1 6. l istopadu začíná v 1 6 hodin v sále Zámečku koncert Ester
Godovské (klavír) a Michala Trnky (viola). Na programu budou sonáty pro
violu a klavír Johannese Brahmse (1 833 - 1 897). Odpolední čas byl zvolen
proto, aby mohly přijít celé rodiny a společně poslouchat hudbu.

VS

Základní škola Řevnice

KULTURA



Ruch 1 1 /201 4 4

Sametové setkání
Modrý domeček, Městské kulturní středisko a ZUŠ Řevnice si Vás dovolují
pozvat na akci “SAMETOVÉ SETKÁNÍ” u příležitosti oslav 25. výročí pádu
total itního režimu.
Uskuteční se dne 1 7. l istopadu 201 4. Sraz v 1 8 hodin u zámečku – ul.
Mníšecká. Symbolický průvod se přesune na náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad k Modrému domečku, kde bude následovat oslavný program
včetně bohaté nabídky dobového občerstvení. Vystoupí zde např. děti z
místní ZUŠ – kapela LES a děti z pěveckého oddělení, Ondřej Hejma a sbor
Canto Carso. Svíčky, zapalovače a trikolory s sebou!

Adventní trh
Tradiční adventní trh se bude konat na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6.
prosince 201 4 dopoledne. Nákup vánočního zboží i pochutin doplní bo-
hatý doprovodný program v podání místních uměleckých skupin.

Tomáš Hromádka

Notičky si před Vánoci zahrají s dvorním
skladatelem Pepou Fialou
Řevnická dětská l idová muzika Notičky si na tradiční vánoční koncert v
Praze pozvala hosty z nejvzácnějších: vlastního dvorního skladatele Josefa
Fialu a jeho spoluhráče Martina Kaplana. Koncert se koná 7. prosince od
1 8:00 v odsvěceném kostele sv. Šimona a Judy nedaleko Staroměstského
náměstí.
„Martin Kaplan a Josef Fiala tvoří úžasné komorní duo, které ve dvou
dokáže improvizovat l idové písničky tak bravurně, až se tají dech. Nikdo by
nevěřil , kol ik muziky dokáží ve dvou lidech vykouzlit," láká diváky vedoucí
Notiček Lenka Kolářová.
Hráč na violu Josef Fiala pro Notičky upravil desítky, možná stovky lidových
písní včetně "hitovky" Okolo Berounky, koledy Ej, ej, Kubíčku, mysl iveckých
písní i novějších zahraničních koled. S housl istou Martinem Kaplanem,
koncertním mistrem orchestru divadla J. K. Tyla v Plzni, hraje už téměř čtvrt
století.
„Notičky se na koncert velmi těší, konečně si zahrají s Pepou Fialou.
Představí nejen osvědčené domácí i zahraniční koledy, ale také nové
vánoční písně i l idovky, které sám Pepa upravil , včetně nového tance na
chůdách," dodala Lenka Kolářová.
Na koncertě se rovněž představí nejmenší Notičky, které publikum vždy
spolehlivě "odbourají" svou spontánností. „Někteří začal i do souboru
chodit teprve v září a tancování a zpívání je moc baví," říká vedoucí malých
Notiček Pavla Petrová.
Vstupenky v ceně 200,- a 300,- Kč lze jako obvykle objednat přes e-mail
lenka1 kolarova@seznam.cz.

jf

Sousedská knihovna
Milí sousedé!
Řevnická deska pro vás připravila na nádraží malé překvapení. Chtěl i jsme
vám zpříjemnit čekání na vlak i jiné volné chvíle. Několik měsíců nás posílal
drážní čert k ďáblu a ten zase zpátky, nakonec se ale podařilo získat
povolení, podepsat smlouvu o pronájmu a mohli jsme nainstalovat
sousedskou knihovnu. Funguje tak, že si zde můžete kteroukoliv knížku
vzít a po přečtení ji buď vrátit, nebo si ji nechat. V takovém případě je ale
nutné do knihovny dát zase jinou knížku, aby se fond udržel v rozmanitosti
a dostatečném množství, zkrátka aby knihovna dál sloužila. Budeme
samozřejmě také rádi, pokud doma najdete nějaké knížky, které můžete
postrádat a do knihovny je přinesete. Knížky zatím doplňujeme z vlastních
zdrojů, ty ale bohužel brzy dojdou a byla by škoda, kdyby knihovna byla
záhy pustá a prázdná. Věříme, že se sousedský duch v Řevnicích udrží,
můžete mu k tomu sami pomoci. Děkujeme!

Vaše Řevnická deska

Co nového v kině?
Kino Řevnice má od podzimu několik novinek.
Jel ikož dny se krátí a večery prodlužují,
přibydou na sobotním programu představení
od 1 7:30, jež budou zaměřena především (ale
nejen) na ty z Vás, kterým je -náct a o něco
málo více. Samozřejmostí jsou premiérové
časy a dokonalá digitální kval ita obrazu a
zvuku (osmikanálový Dolby Surround), jež je
na úrovni nejmodernějších kinosálů. Krok s
dobou drží kino i v distribuci letáků. Většina
diváků se dívá na program na webu kina,
proto již letáčky nebudou roznášeny do domácností. Nadále
však budou dostupné – nyní ve vylepšené podobě a s komiksem – na
vybraných místech regionu a samozřejmě v kině. O zasílání letáčku do
mailu si můžete také napsat na kino.revnice@seznam.cz. Poslední
novinkou je soutěž, tento měsíc s hlavním hrdinou zmíněného komiksu,
Řevnivým divákem (viz obrázek). Vyhrát lze 5 x 2 volné vstupenky do
řevnického kina. Stačí napsat do 31 . října na mail kina, kterého českého
spisovatele druhé poloviny 20. století Řevnivý divák cituje. Nebudete-l i si
vědět rady, jistě poradí google ;-) Na viděnou v kině.

RB

Program kina - listopad
Sobota 1 . 1 1 . 1 5:30 (děti) WINX CLUB - V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH, 1 7:30
LABYRINT: ÚTĚK - 20:00 DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
Středa 5. 1 1 . - 20:00 PLÁN
Pátek 7. 1 1 . - 20:00 INTERSTELLAR
Sobota 8. 1 1 . - 1 5:30 (děti) VČELKA MÁJA, 1 7:30 DRÁKULA: NEZNÁMÁ
LEGENDA - 20:00 DIVOKÉ HISTORKY
Středa 1 2. 1 2. - 20:00 FRANK
Pátek 1 4. 1 1 ., Sobota 1 5. 1 1 . - Divadlo: Petr Pan
Středa 1 9. 1 1 . - 20:00 KMEN Znepokojivé drama,
Pátek 21 . 1 1 . - 20:00 ZIMNÍ SPÁNEK
Sobota 22. 1 1 . - 1 5:30 (děti) MAGICKÉ STŘÍBRO - HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO
ROHU, 1 7:30 HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1 . ČÁST - 20:00 POHÁDKÁŘ
Středa 26. 1 1 . - 1 5:00 (baby-bio) ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE, 20:00 GET ON
UP - PŘÍBĚH JAMESE BROWNA
Pátek 28. 1 1 . - 20:00 MAPY KE HVĚZDÁM
Sobota 29. 1 1 . - 1 5:30 (děti) TUČŇÁCI Z MADAGASKARU, 1 7:30 JOHN WICK
- 20:00 ŽELEZNÁ SRDCE

Poděkování Hasičům a Policii ČR
Řevnice
Chtěl bych tímto velice poděkovat řevnickým hasičům a policistům za
včasný a profesionální zásah dne 1 9. 9. 201 4 při požáru mého nákladního
vozu TATRA v Letech. Díky okamžité pomoci hasičů nedošlo k totální škodě
a díky profesionálnímu přístupu řevnických policistů ani k dopravním
komplikacím. Chtěl bych i poděkovat místním lidem za pomoc při
prvotním hašení a za zapůjčení dalších hasicích přístrojů.

Jiří Buchal , Odvoz fekál ií

Postřehy asistentky pedagoga
Začal nový školní rok a do Základní školy v Řevnicích nastoupilo 59 dětí do
prvních tříd. Přišly se do školy vzdělávat a získat nové zkušenosti. Zároveň s
dětmi nastoupilo do řevnické školy i několik asistentů pedagoga.
Asistent pedagoga je zaměstnanec školy, který působí ve třídě, kde jsou
začleněné děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní náplní práce
asistenta je pomoc pedagogickým pracovníkům při výchově a vzdělávací
činnosti žáků. A také pomoc žákům při výuce a přípravě na výuku.
Děti jsou připraveny se vzdělávat, pokud jim byly doma vštípeny základní
hygienické a sociální návyky a také naučena přiměřená péče o osobní věci.
Většina dětí umí také naslouchat učitel i a chová se přátelsky ke svým
kamarádům. Děti, které tyto dobré vlastnosti ještě nemají, ruší při výuce
své spolužáky. Jejich nevhodné chování narušuje výuku ve třídě a zdržuje
ostatní žáky od práce.
Pouze vzájemná spolupráce rodičů a pedagogů může dobudovat správné
návyky u dětí a následně jejich optimální vzdělávání.

Helena Navrátilová

Všude číhá „předvolební boj“!
Po přečtení elektronického Ruchu bych chtěla stručně reagovat na tři
články. Nejprve k reakci pana starosty na názor pana Schlindenbucha na
přístavbu školy. Nikdy mě nepřestane udivovat, s jakou zarputilostí se v
Řevnicích v posledních dvou letech označuje jiný názor hned jako
předvolební boj či kampaň. Toho jsme se dočkali s kolegy petičníky (petice
proti vypsání konkurzu na ředitele školy) již před rokem a tři čtvrtě, a zdá
se, že se to tak „osvědčilo“, že se v tom od té doby pokračuje i nadále,
kdykoliv se to hodí.
Další článek je od pana Skripnika, také ke škole. Protože své děti jsem
umístila od tohoto školního roku raději do jiných škol, tak již nebudu moci
posoudit, jak je kval itní nový školní vzdělávací program (který často
zůstane jen na papíře), výsledky dalšího vzdělávání učitelů (povinnost ze
zákona a nového kariérního řádu) a ani význam důrazu na výuku jazyků,
kdy se děti rozdělují “na chytré a hloupé” (a jsem opravdu ráda, že ve
školách, které navštěvují moje děti nyní, to tak není).
Minulý rok mě jako rodiče, ale i jako bývalou členku školské rady, tak
“poučil”, že už nebudu raději chtít vědět víc o školách, kam nově chodí
moje dcery, ani se podílet na jejich správě. Budu raději žít v nevědomosti a
tedy i jako spoustu jiných rodičů v naději, že školu, kde mám děti, řídí
kompetentní ředitel a dohlíží na ni zřizovatel , kterému jde jen o prospěch
občanů a jejich ratolestí.
Co mě naopak na stránkách Ruchu příjemně překvapilo – s jakou lehkostí a
vtipem okomentoval p. Brož náhle zvýšený výskyt laviček v některých
částech Řevnic, který pobavil nejednoho obyvatele. Nakonec to není to
jediné, čeho je v posledních měsících tak nějak víc. Ale tohle do toho stále
zmiňovaného předvolebního boje určitě nepatří, že?

S. Hrubá

Z dopisů

Ruch najdete také na internetu
http://ruch.revnice.cz
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Znáte léčení
květinami?

Květy jsou zhmotnělá zvěst o nebeském životě. Jsou to klenoty nebes
nabídnuté člověku k povznesení. Posbírané prvky z nebeských velechrámů
se střásají do hmotného projevu květů - Karel Funk, z knihy Umíme
vytvořit domov aneb Feng - šuej po česku.
Bývaly doby, kdy jsem sušila každou květinu, která se usušit dala. Z pocitu
uchovat si na zimu něco z jejich kouzla pro dny, kdy z jejich krásy venku v
přírodě nezbude nic. Mít takovou svojí vlastní květinovou síň v obýváku, či
ložnici. Dnes se snažím víc plynout s přirozeným během, květiny mám
nejraději ty, co rostou a kvetou ve svůj vlastní čas. Občas sice ještě
neodolám a nějakou tu krásku si utrhnu a dám doma do vázy, ale naprosto
upřímně - mám pak lehké výčitky. Když se opět podívám do již citované
knihy pana Funka, nacházím zde citl ivý popis vlastností jednotl ivých květů,
které nám mohou pomoci při léčení duše. Jsme právě v období
nastupujícího podzimu a ten je v knize věnován astrám a jiřinám. Tyto
podzimní krásky podle Karla Funka mohou poskytovat duchovní posilu při
skleslosti nebo zmírňovat naše rozrušení a stresy jako slunný podzimní
den, ve kterém sice již víme, že brzy slunečné dny pominou, ale ještě se
můžeme radovat z jejich měkké, byť melancholicky zastřené krásy a
smířl ivosti s osudem.
Zadumaná podzimní chryzantéma je ovládána Saturnem, pokud působí
ve štíru. Proto se používá jako symbol duchovní zralosti a spojení s
nadsmyslovými silami. Symbolizuje koncentraci na duchovní život a
meditaci o posmrtném životě. Její síly zasvěcují k poznání pravdy a
pomáhají k uklidnění myšlenek k rozvaze, jenž je potřebná hloubavému
duchu. Usměrňuje životní okolnosti, aby se člověk mohl věnovat
duchovnímu rozjímání. Máme li před sebou těžké problémy, je
chryzantéma nadaná pomoci nám je klidně a s rozvahou řešit, aby vše
odpovídalo zákonu a aby nás řešení neuvádělo do nových problémů. Je
květem usmíření mocností osudu.
Tolik z myšlenek jednoho z mystiků dnešní doby - Karla Funka :-). Jeho
knihu Umíme si vytvořit domov? Aneb Feng- šuej po česku vřele
doporučuji, zvlášť do nastávajících " pochmurnějších "dnů. Upozorňuje
nás na poklady, které nám leží přímo u cesty. Pro životní poutníky a
hledače starých pravd je skvělou mapou na cestách vlastní duší. Ne
nadarmo se říká, že ze zahrady se dá číst. Podle rostl in, kterými se
obklopujeme, se lze o člověku mnohé dozvědět. Mnoho květů si vybíráme
podvědomě, ale naše duše přesně ví, proč tu kterou rostl inku potřebuje
mít ve své blízkosti :-) .
Ne nadarmo se například o růži, která ještě stále kvete, říká, že je královnou
květin. Podle bylinkářů má tisíce sil a vše, co se z růží používá, výborně
prospívá játrům, nervům a vnitřnostem. Ve starém Řecku a Římě byla růže
hojně používána do koupelí, při výrobě vodiček na oči, růžového oleje,
který je ve velké oblibě i dnes. Také je jednou z nezastupitelných přísad
nápojů lásky, důležitým artefaktem při kouzlech, obřadech či rituálech.
Jednou z jejích skvělých vlastností je i chuť. Ochutnal i jste někdy sirup z
růžových lístků? Nebo růžový med? Známá jsou také cukrátka z růží či
lahodný rosol z růžových kvítků, který je ideální pro namazání na sušenky a

pečivo. Krom toho, že krásně vypadá, už jen jeho samotná příprava přináší
potěšení z jeho ingrediencí. Že Vám to připadá jako potraviny pro víly, či
pohádkové bytosti :-) ? Pak se nemýlíte, proč do našeho každodenního
života nefouknout trošku kouzelného prachu a zažít něco " jiného ". Třeba
nakonec zjistíte, jak velká část malého dítěte, které touží po pohádkách, ve
Vás je.

Helena Pelikánová

Společenstvo
smíšených živností

Laskavostí paní Lídy Kukulové se mi dostal do rukou List tovaryšský, který
23. l istopadu 1 924 dostala Blažena Bejčková od Společenstva smíšených
živností v Řevnicích. Po dvouletém učení u mistrové paní Františky Kozové
složila před komisí řádnou tovaryšskou zkoušku v oboru dámská krejčová.
Společenstvo smíšených živností byla organizace, která byla v Řevnicích
založena v roce 1 904 a sdružovala řemeslníky, mistry ve svém oboru.
Vznikla proto, aby řevnická mládež se mohla vyučit řemeslu doma a
nemusela jezdit do jiných obcí či měst.

J. König

Podzimní akce v CKP Dobřichovice
Seminář Něžná náruč rodičů s Mgr. Šabíkovou se uskuteční v Centru
komplexní péče Dobřichovice 1 3. 1 1 . nebo 29. 1 1 . 201 4. Dozvíte se a
prakticky si vyzkoušíte, jak miminko do osmi měsíců správně podporovat v
jeho přirozené aktivitě, jak jej chovat, pokládat, nosit atd. Seminář je
vhodný jak pro současné i nastávající rodiče, tak pro jiné pečující osoby o
novorozence a kojence.
Pokud Vás zajímá, jak si včas všimnout signálů, které nám tělo dává, dříve
než se přehoupne do nemoci, zarezervujte si sobotní Tělo a stres 22. 1 1 .
201 4.
Pro dobřichovické občany (matky na MD, seniory nad 60 let, ZTP, studenty)
máme připravenu grantovou slevu od města Dobřichovice na skupinové
programy (lze uplatnit také na Něžnou náruč rodičů i Tělo a stres).
J iž nyní popřemýšlejte o chystaných setkáních v rámci Taneční a pohybová
terapie, kterou pro vás připravujeme od 20. 1 . 201 5. Prozkoumáte, jak je váš
vnitřní svět ovlivňován skrze pohyb okolím a naopak, jak vy svým
pohybem ovlivňujete okolí. Vyzkoušíte si, jaký pohyb vám může energii
dodávat a jaký může podporovat únavu. Nepůjde o výuku konkrétního
tanečního stylu nebo formy. Nebude hrát rol i, jak pohyb vypadá navenek.
Není snahou, aby pohyb byl za každou cenu estetický. Jde o vnitřní
prožitek a o to, co tento prožitek může přinést užitečného pro každodenní
život.

www.ckp-dobrichovice.cz

Z okolí



Ruch 1 1 /201 46

Řevnice na starých pohlednicích 1 23
Sokolské legrácky
Dne 20. l istopadu 201 4 uplyne 30 let od
úmrtí JUDr. Antonína Hřebíka. Tento
řevnický rodák věnoval celý svůj život
sokolské myšlence.
Narodil se 24. února 1 902 v Řevnicích v
dnešní ul ici Čs. armády 90, kde má na
domě pamětní desku. Jeho otec i děd byli
zapálenými sokoly, a proto není divu, že i
Antonín Hřebík od mládí propadl
sokolské myšlence. Před válkou působil
jako náměstek starosty Československé
obce sokolské (ČOS). Za války byl členem
odbojové skupiny „Jindra“. Byl zatčen
gestapem a vězněn v Terezíně a v
Osvětimi. Válku přežil a po návratu domů
se stal starostou ČOS a byl zvolen
poslancem za Čs. stranu národně
social istickou. Po Únoru 1 948 nesouhlasil
s rozhodnutími komunistické strany, která
chtěla sokolskou myšlenku využít pro své
zájmy. Byl proto zbaven funkce starosty. V
létě 1 948 se mu dostalo varování, že má
být během XI. všesokolského sletu zatčen.
Proto i s manželkou uprchl do zahraničí.
Až do své smrti žil v Chicagu v USA, kde
organizoval Československý Sokol v exilu.
Jeho posledním přáním bylo, aby po jeho
smrti urna s ostatky byla převezena do
Československa a uložena do rodinné
hrobky na řevnickém hřbitově. V roce

1 994 američtí Sokolové jeho přání splnil i . Dne 1 9. l istopadu 2004
zastupitelstvo města Řevnic udělilo dr. Hřebíkovi za jeho
celoživotní činnost a za vlastenecké postoje titul Čestný občan
Řevnic in memoriam.

Předkládám zde dva staré obrázky.
Obraz číslo 1 je pohlednicová fotografie z roku 1 922, popsaná jako
„Sokolské legrácky“. Na ní je Antonín Hřebík v dlouhém černém
plášti jako soudce šermířského zápasu (plášť má rovněž připomínat
počátek jeho studií na právech). Šermíř vpravo je Miloslav Lisý,
pozdější náčelník řevnického Sokola. Obrázek pochází ze zahrady
Lisých vedle jejich domu v Komenského ulici.
Druhá fotografie zapůjčená paní M. Veselou, je z roku 1 934 z oslav
40 let Sokola v Řevnicích. Na ní je dr. Hřebík, tehdy již náměstek
vzdělavatele ČOS, při projevu k otevření cesty Tyršovo stromořadí.
JUDr. Antonín Hřebík se zasloužil o rozšíření a přežití sokolské
myšlenky doma i v zahraničí.

Kö

Jaké byly
oslavy Sokola?
Sokol Řevnice byl založen na jaře 1 894.
Přípravný výbor byl ustaven v hostinci u Kučinů.
Aktivní cvičení probíhalo na mnoha místech,
často v prostých podmínkách. Prvním starostou
byl zvolen Alois Říha, místostarostou Josef
Hřebík.
První veřejné vystoupení bylo v r. 1 894 ve
Všenorech. Další rok později bylo provedeno
veřejné vystoupení v Řevnicích. Cvičení a
všechna další činnost se musela spokojit s
pronajatými prostorami. Velké přerušení činnosti
způsobila l . světová válka. Výbor jednoty
využíval prosperující “činnost biografní” a za
podpory některých podnikatelů zakoupil za
výhodných podmínek dům Na Kopečku, který
patřil “l ihové společnosti”. Další průběh naší
jednoty byl obdobný celému osudu ČOS v naší
republice, nejen za okupace nacisty, ale
nástupem komunistické strany po roce l945.
Znovunarození jsme pocítil i s revoluční vlnou
demokratizace naší republiky po roce 1 989.
Majetek se nám konečně vrátil po sametové

revoluci. V prvním výboru byli členové Šedivý,
Drašnar, Vlášek, Pivodová, Křivánková, Podrazská,
Bubníková, Veselá, Buchal , Řežábková, Valešová.
V současné době má TJ Sokol Řevnice okolo 300
členů a nabízí sport pro všechny věkové
kategorie. V řevnickém Sokole v současnosti
najdete 23 druhů aktivit od rekreačních až po
kondiční sporty. Sportuje se nejen v tělocvičně a
zrcadlovém sále, ale i na antukových, či beach
volejbalových kurtech. Současným starostou
Sokola je ing. Petr Kozák.
První říjnový víkend se za podpory města konaly
oslavy 1 20 let TJ Sokol Řevnice. V pátek se konal
turnaj žákyň, žáků a kadetů ve volejbale, v
sobotu zhlédli exhibici beach volejbalu a poté
změřil i síly dospělí.
Tělocvična se zatím postupně plnila rodiči, kteří
se přišl i podívat na cvičení všestrannosti svých
dětí. Předškoláci se předvedli své dovednosti na
nářadí, mladší žáci dokonce na kruzích. Mladší a
starší žákyně ukázaly své dovednosti např. na
hrazdě. Ti nejmenší si přišl i zacvičit s rodiči.
Po cvičení si šly děti odpočinout na pohádku do
kina. Zatím co byly děti v kině, jejich tatínci vedli
vyrovnaný florbalový turnaj TJ Sokol Řevnice
proti K. K. T. Zadní Třebaň.
K večeru se všichni sešl i na výstavě fotografií
Sokol byl, je a bude. Na závěr výstavy, kde
vzpomínali pamětníci, byla za hudby sokolských

pochodů slavnostně uvázána pamětní stuha na
prapor jednoty.
Ti, kdo měli ještě síly, zhlédl i v kině večerní film
Fair play.
Nedělní den začal oddíl orientačního běhu, kde
závodníci během či chůzí poznával i řevnický les,
jak ho ještě neznal i. Mezitím se v tělocvičně
odehrával turnaj žáků i dospělých v
badmintonu. Závěrem velice vyvedených oslav
byl famózní koncert Jiřího Stivína.
Všichni si oslavy moc užil i v nových tričkách s
ilustrací Lukáše Urbánka a řevnickým logem
Sokola. Přejme nejen řevnickému Sokolu, ale i
celému sportu, hodně sil !

Monika Vaňková

Jóga pro maminky a děti
každou středu 9:30 – 1 0:30 v sále Sokola Řevnice
Spojíme naše světy, harmonizujeme tělo,
pohladíme na duši. V první části se budeme
věnovat světu dětí, fantazie, skotačení. Pomocí
básniček, písní a zvířat si ukážeme jednotl ivé
asány. Druhá část bude věnována maminkám. Po
porodu, ať už jakkoliv dlouho, zažívají naše těla
své. Zaslouží si tedy pozornost a péči. Těšíme se
na viděnou.

Martina Chomátová a Ema, tel . 606 292 464
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PC Akademie pořádá:

Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé

- večerní, víkendové a individuální.

Nabídka kurzů:
- základy ovládání PC

- základy práce s Internetem
- základy MS Office 201 0

Kurzy jsou vhodné i pro seniory! ! !

Informace a přihlášky na tel. 602395228 a na www.pckademie.cz

* StopDluhum o.s. pomoc při řešení exekucí, dražeb a oddlužení.
Hledání možností jak odpustit až 70% dluhu. Občanská poradna tel : 606
588 506, www.dluhum.cz

(PI)
* Nejprodávanější knihy v řevnickém knihkupectví: Vaříme s Láďou
Hruškou, Vraždy s monogramem, Hvězdy nám nepřály, Doktor Proktor a
vana času, Modrý Poťouch

· 7. 1 1 . 1 974 – slavnostní otevření rozšířené požární zbrojnice
· 1 0. 1 1 . 1 924 – Sokol zakoupil hotel „Na Kopečku“ za 1 90.000 Kč
· 1 2. 1 1 . 1 91 4 – do Řevnic začal i přijíždět uprchlíci z Hal iče. Bylo jich přes
500, v Zadní Třebani 60
· 1 8. 1 1 . 1 994 – obecní volby: starostkou - Marie Tatarová, místostarosta –
Petr Kubásek
· 20. 1 1 . 1 984 – v Chicagu zemřel JUDr. Antonín Hřebík, významný sokolský
činovník (viz samostatná vzpomínka)
· 20. 1 1 . 1 989 – založeno Občanské fórum
· Ruch 1 1 /1 994 – M. Křivánková se zamýšlí nad dnem 28. října. Je to den,
který se stal symbolem československé nezávislosti, svobody a
demokracie. Za války se neslavil , 1 951 byl prohlášen Dnem znárodnění,
1 968 Dnem federal izace státu a od roku 1 975 byl už jen dnem
významným, leč pracovním. Všichni ale víme, že 28. října 1 91 8 vznikla
samostatná Československá republika.

Kö

Malý oznamovatel

Listopadová výročí

Hledáme spolupracovníky
Hledáme spolupracovníky pro posílení redakční rady - aktivní
psavce, redaktory, fotografy, zájemce o tvorbu webových
stránek, kteří spolu s námi chtějí informovat o dění v našem
městě, které bylo, je a bude nejlepší a nejkrásnější v celém
dolním Poberouní. Kontakt: ruch@revnice.cz

P
la

c
e
n
á

in
z
e
rc

e



Ruch 1 1 /201 48

Vydalo Město Řevnice dne 6. 1 1 . 201 4. Číslo 1 1 /201 4 (296. vydání). 25. ročník.

IČO 00241 636

Redakční rada: Mgr. Tomáš Hromádka (šéfredaktor), MUDr. Jindřich König,

Jazyková lektorka: Milada Horká

Adresa redakce: MěKS Řevnice, Mníšecká 29, 252 30 Řevnice

E-mail : ruch@revnice.cz URL: http://ruch.revnice.cz

Telefon: 731 483 833

Tisk: Klára Novotná, Dobřichovice. Distribuce: Gordica Communication  s.r.o., Řevnice.
Vydání povoleno pod č. MK ČR E 1 2924. Články označené (PI) = placená inzerce.

Uzávěrka příštího čísla je 1 5. 1 1 . 201 4.

Adresát:

PSČ:

P
la

c
e
n
á

in
z
e
rc

e

Zasílání příspěvků do časopisu Ruch
Textové příspěvky dodávejte pokud možno elektronicky v běžných
textových editorech (Word – doc, docx, txt, rtf) nebo jako vlastní text e-
mailové zprávy.
Délku textů necháváme na Vašem uvážení, ideální jsou pro nás texty s
délkou do 1 0 řádek běžného strojopisu. V případě rozsáhlejšího materiálu
– vzhledem k omezenému rozsahu zpravodaje – si redakce vyhrazuje text
zkrátit, rozdělit na více pokračování nebo zveřejnit pouze na internetu.
PROSÍME – pište příspěvky co nejjednodušeji. NEPOUŽÍVEJTE žádné
zbytečné formátování, dodržujte základní pravidla pro psaní na počítači.
Texty prochází v redakci minimálně dvojí korekturou – sloupcovou a
stránkovou, přesto nám ulehčíte mnoho práce, pokud budete tato
jednoduchá pravidla dodržovat.
Za obsah sdělení si je zodpovědný autor (příspěvky nemusí vyjadřovat
stanoviska Rady města, Zastupitelstva města ani redakční rady Ruchu),
redakce si vyhrazuje odmítnout příspěvky, které svým obsahem porušují

zákonné a morální normy stanovené v České republice, obsahují pasáže,
které zasahují do osobnostních práv občanů (pomluvy, napadání apod.),
jde o bezdůvodnou skrytou inzerci nebo je-l i článek zaslán po uzávěrce a
ztratil aktuálnost.
Fotografie posílejte co možná v největším rozl išení, nijak je po stažení z
fotoaparátu neupravujte! Pamatujte, že i možnosti elektronické pošty jsou
omezené a nezahlcujte zbytečně e-mailovou schránku. Podporovaný
formát fotografií a dalších elektronických podkladů je JPG, TIFF, PDF.
Příspěvky a fotografie nám můžete zasílat na ruch@revnice.cz nebo
vhazovat do schránky na budově Zámečku.
Po dohodě jsme schopni zpracovat i neelektronické podklady (zejména se
jedná o staré fotografie nebo kresby čtenářů).
Uzávěrka je vždy 1 5. v měsíci v 1 8 hod. Uzávěrka je stanovena
vzhledem k výrobním lhůtám časopisu a nelze s tímto okamžikem
nijak hýbat. Časopis Ruch vychází vždy první pátek v měsíci, pokud
není tento den právě státním svátkem.




