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Aktual ity

Řevnice na 4.místě
V ročníku 201 3 soutěže „My třídíme nejlépe” se
Řevnice umístily na IV. místě.
Letos nás porazily obce Strančice, Průhonice a
Zeleneč. Černošice obsadily IX. místo a Dobři-
chovice dokonce až XXI. místo.

thr

Jsem sestra Arnošta
Lustiga
V neděli 26. ledna 201 4 začíná v 1 7 hodin
v sále řevnického Zámečku setkání s Hanou
Hnátovou-Lustigovou pod názvem Jsem
sestra Arnošta Lustiga. Koncepci připravil
Daniel Dobiáš, který také zhudebnil některé te-
rezínské texty.

VS

Pozvánky do Liďáku
4-5.1 . tenisový turnaj
1 1 .1 . pohár v házené
1 8-1 9.1 . tenisový turnaj
25-26.1 . pohár v házené
9.2. dětský karneval - Proměny
1 6.2 tenisový turnaj
8.3. pohár v házené
8.3. zábava - Dělnická beseda Havlíček
1 5.3. pohár v házené
1 5.3. zábava - hasiči
1 6.3. dětský karneval - hasiči
22.3. Poslední leč - mysl ivci
1 2.4. ples - Klíček

thr

Lednové semináře
v klubovně Sokola
Na leden pro vás připravují v Sokole
přednášky na zajímavá témata:
1 2. 1 . 201 4 od 1 4.00 do 1 8.30- 4 hodinový kurz
– První pomoc dětem, cena 500 Kč
1 8. 1 . -1 9. 1 . 201 4 víkendový seminář ZNA-
KOVKY, kurz českého znakového jazyka, kterou
přednáší profesionální neslyšící lektor pan Jan
Wirth, http://www.znakovky.cz, cena 1 .500 Kč
1 5. – 1 6. 2. 201 4 dvoudenní KURZ, Škola Feng
Shui (sobota a neděle) cena 3800,- za 2 dny
včetně občerstvení oběda. Feng Shui nám při-
náší kl id a rovnováhu. Je vhodné pro bydlení,
práci, partnerství, k dětem..

Více informací na http://www.sokolrevnice.cz/

ZUŠ Řevnice má nové
klavírní křídlo!
Ve středu 1 8. 1 2. do školy přibyl nový hudební
nástroj, koncertní křídlo Petrof I . Na jeho náku-
pu se nemalou měrou podílel i  zřizovatel školy
- město Řevnice.
První koncert na novém křídle můžeme na-
zvat Křest klavíru. Koncert bude podě-
kováním všem, kteří podpořili jeho nákup a
proběhne 1 7. 2. 201 4 v 1 8 hodin v sále Zá-
mečku.
Určitě si nenechte ujít tento výjimečný hu-
dební zážitek.
Zahrají žáci školy, Hana Zemenová, Petr Ožana
a hosté.

ZUŠ Řevnice

Pikolín zařídil poštu
pro Ježíška

Akci Balónky pro Ježíška známe z českých měst
a obcí díky několikaleté podpoře Rádia Impuls.
Děti ze škol a školek z celé republiky při ní vždy
v jeden okamžik vypustily k nebi nafouknuté
balónky s uvázanými přáníčky Ježíškovi.
Před Vánoci 201 3 už Impuls hromadné
vypouštění balónků neorganizoval , ale protože
šlo o akci velmi hezkou a příjemnou, pustil i se
do ní l idé na mnoha místech spontánně.
V Řevnicích se zajištění dopravy dětských
přáníček k Ježíškovi ujala školička Pikolín, která
pozvala všechny zájemce na pátek 1 3. prosince
odpoledne před Zámeček. Přestože se dětí sešlo
opravdu hodně, balónek naplněný héliem se
dostal na každého a přichystány byly i  náhradní
pro ty, kterým jejich balónek ulétl předčasně.
Když všichni napsal i svá přáníčka na připravené
kartičky a pevně je uvázal i k balónkům,
odpočítala vedoucí Pikolína Kateřina Šupáčková
poslední vteřiny před startem a pak se
k řevnickému nebi vzneslo pestrobarevné hejno
dětských tužeb a očekávání. Mírný vítr je nesl
směrem severním, takže k Ježíškovi se určitě
dostaly.
Po odletu balónků následovalo hromadné pění
koled a po závěrečném potlesku se
všichni  s  přáním hezkých svátků rozešl i domů
péct vánoční cukroví.

Pavel Černý
Kateřina Šupáčková z Pikolína s balónky nachystanými pro odeslání přáníček Ježíškovi.

Rybova mše před domečkem
Většina řevnických spolků a organizací před Vánoci pořádala množství akcí, které měly připomenout
nejkrásnější období roku a byly důvodem pro zastavení, zamyšlení se nebo vzpomínku na své blízké.
Ať už šlo o oblíbený Adventní trh na náměstí, koncert Notiček v Karlíku, smršť předvánočních setkání
na ZUŠ Řevnice, vánoční akademii ZŠ Řevnice, roznášení Betlémského světla místními skauty,
bohoslužby řevnických církví - všechny se setkaly s velkým zájmem řevnické veřejnosti.
Symbolickým vyvrcholením byla i  letos „Řevnická Rybofka", místní provedení České mše vánoční od
J. J. Ryby na Štědrý den před Modrým domečkem. Desítky nadšenců si zazpívaly „Hej mistře" za
krásného - téměř jarního počasí pod širým nebem.

Tomáš Hromádka, foto Jiří Cysař
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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych
v tomto vydání zre-
kapituloval dění ve
městě za rok 201 3 a
nastínil plány do další-
ho roku.

My třídíme nejlépe
V roce 201 3 byla upravena pravidla soutěže a
naše město se umístilo na čtvrtém místě v kraj-
ské soutěži „My třídíme nejlépe“. V kategorii 2
000 – 1 0 000 obyvatel byly první Strančice s 395
body, druhé Průhonice s 387 body, třetí Ze-
leneč s 378 body, čtvrté Řevnice s 371 body. Sou-
těže se v naší kategorii zúčastnilo 82 obcí. Jak je
vidět z výsledků, třetí místo nám uniklo jen o pár
bodů.

Rada města
V roce 201 3 se rada města sešla 46krát. Kromě
běžné agendy (schvalování smluv, věcných bře-
men atd.) se nejčastěji zabývala společností
Ekos, výběrovým řízením na nového ředitele Zá-
kladní školy Řevnice, přípravou prodeje pozem-
ků, přípravou nového územního plánu, aukcí
energií pro město na komoditní burze,
navýšením kapacity mateřské i  základní školy.

Z naplánovaných akcí na
rok 201 3 se podařilo:
Proběhla přístavba mateřské školy. Byla dokon-
čena vzduchotechnika ve školní jídelně a vybu-
dovány dvě třídy základní školy v budově
městského úřadu. Dále bylo zadáno vypracování
dokumentace na výstavbu nového povrchu Ko-
zinovy a Husovy ulice. Podařilo se real izovat ná-
kup zametacího vozu. Byly vybudovány přípojky
vodovodu v Selecké ulici.

Oproti plánu bylo ještě
realizováno:
Oprava povrchů ulic Revoluční a Tyršova v okolí
budovy prvního stupně základní školy. Z důvodu
havárie byla zakoupena myčka a dva konvekto-
maty do školní jídelny. Ekosu se podařilo získat
dotaci na výstavbu a vybavení kompostárny. Dá-
le byl za podpory grantového fondu firmy Ase-
col v areálu skládky namontován kamerový
systém.

Co se z naplánovaných
akcí nepodařilo:
Rekonstrukce jeviště Lesního divadla. Akce vyža-
dovala vyšší finanční prostředky, než jsme před-
pokládal i, a tak byla zařazena na rok 201 4.
Budeme se snažit o získání dotace. Pokud dotaci
nezískáme, provedeme rekonstrukci z vlastních
zdrojů. V souvislosti  s  přípravou této akce musím
poděkovat panu Miloslavu Šmejkalovi, který na
své náklady zajistil projektovou dokumentaci,
čímž nám ušetřil nemalé prostředky.
Naše žádost o dotaci na komunikaci, která je
součástí přednádražního prostoru, nebyla
úspěšná. Akce je příl iš finančně náročná a bez
dotace ji nejsme schopni real izovat. Proto jsme
podali novou upravenou žádost, a jestl iže bude-
me úspěšní, předpokládáme real izaci na přelo-
mu let 201 4 – 201 5.
Ani  s  žádostí na Seleckou ulici jsme neuspěli.

Protože se jedná o páteřní komunikaci, rozhodli
jsme se opravit ji z vlastních zdrojů. Výběrové
řízení na dodavatele se uskutečnilo v l istopadu,
vlastní oprava proběhne v jarních měsících
příštího roku.

Co plánujeme udělat
v roce 201 4:
Kromě výše zmíněných žádostí o dotace na
přednádraží a opravu jeviště Lesního divadla
jsme podali žádost o dotaci na revital izaci ze-
leně (Havlíčkovy sady, náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad, ul ice Pod Lipami) a opravu jezírka pod
Pišťákem a lesních cest poškozených povodní.
Dále v rámci vypsaných dotačních programů
byla podána žádost o dotaci na zateplení pláště
budovy a výměnu oken v budově I I . stupně Zá-
kladní školy.
Dále plánujeme opravu ulic Rovinská a Raisova
(zde je již vybrán dodavatel) a nový povrch v ul i-
cích Kozinova a Husova (včetně dešťové kana-
l izace). Rozsah provedených prací závisí na ceně,
kterou se nám podaří vysoutěžit ve výběrovém
řízení na dodavatele. Také připravujeme zpra-
cování projektové dokumentace na dešťovou
kanalizaci v oblasti „Za vodou“.

Povodně
Další „ významnou událostí“, která zasáhla do
chodu města, byla červnová povodeň. Prvotní
náklady na odstraňování následků povodně při-
šly město bezmála na mil ion korun. Na jejich
uhrazení jsme dostal i dotaci z Krajského úřadu.

Prodej č.p. 2 a přilehlých
pozemků
Po roce vyjednávání se podařilo překonat
všechny problémy bránící prodeji domu na ná-
městí vedle Modrého domečku a pozemků ko-
lem spojovací cesty k nádraží. Nejsložitější bylo
vyřešit l ikvidaci dešťových vod z pozemku.
Společnost 2Q, která je nyní novým majitelem
uvedených nemovitostí, nakonec navrhla sys-
tém přečerpávání dešťových vod do strouhy
u starého nádraží, která ústí do Berounky. Kupní
smlouva byla schválena Zastupitelstvem města
1 6. prosince 201 3 a hned následující den
společnost 2Q uhradila 1 1 550 000 Kč na účet
města.
Děkuji všem, kteří přispěli k real izaci tohoto
prodeje. Jsem si vědom, že prodejem nemovi-
tosti starosti nekončí, věřím ale, že jde o důležitý
mezník, který povede ke zlepšení prostředí v té-
to části města.

Škola
Nedávno jsem našel v poštovní schránce další
číslo Rozruchu. Nechci se vyjadřovat k jeho ob-
sahu. Chtěl bych ale podpořit ředitelku Základní
školy Mgr. Seidlerovou v její nelehké práci a ujis-
tit ji a všechny ostatní, že mají moji plnou pod-
poru. Také bych chtěl poprosit všechny, kterým
záleží na dobrém chodu školy, aby se snažil i vy-
tvářet kolem školy konstruktivní a dělnou atmo-
sféru. Při takovémto přístupu jistě všichni
dosáhneme lepších výsledků a všem se nám bu-
de pracovat lépe.
V závěru bych se chtěl veřejně vyjádřit k různým
anonymním dopisům, zprávám a mailům, jež
chodí pracovníkům úřadu, radním, či jejich ro-
dinným příslušníkům. Nemá cenu se příl iš roze-
pisovat, že ten, kdo používá takovéto postupy, je
ubožák a zbabělec. To totiž chápe každý slušný
člověk.
Přeji vše dobré v novém roce. Všem. Těm
slušným i  neslušným. Těm neslušným přeji
v novém roce navíc více rozumu a tolerance.

Libor Kvasnička
starosta

Slovo starosty Z jednání Zastupitelstva
města Řevnice
Po uzávěrce tohoto čísla Ruchu se konalo po-
slední jednání Zastupitelstva města Řevnice
v roce 201 3. V předvánočním čase, 1 6. prosin-
ce, si vedle zastupitelů našlo čas i  42 občanů,
kteří se poctivě zapojil i do diskuse
k projednávaným bodům (pro zajímavost
uvádíme, že schůze oficiálně skončila krátce
po druhé hodině ranní).
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávy
Rady města, Finančního a Kontrolního výbo-
ru.
V diskusi zazněla kritika časopisu Rozruch, je-
hož vydavatelem ale není město, k této
problematice se vyjádřil L. Kvasnička (viz
Slovo starosty) i  někteří zastupitelé.
Na lokal itu Za vodou upozornila paní Arnol-
dová, kterou podpořil i i  členově tamějšího
občanského sdružení. Kromě stavu komu-
nikací se hovořilo mj. o lavičkách, vývěskách a
odpadkových koších - na tyto otázky odpo-
věděl p. Kubásek z Ekosu, který byl rovněž pří-
tomen.
V další části jednání zastupitelstvo
projednalo a schvál ilo definitivní uzavření
kupní smlouvy na prodej č.p. 2 a přilehlých
nemovitostí. Novému projektu, který by měl
v nejbl ižších letech oživit centrum Řevnic, tak
nic nebrání v cestě.
V rámci rozpočtových opatření schvál il i za-
stupitelé úpravu rozpočtu města na rok 201 3
 s tím, že rozpočet je schodkový, na straně
příjmů je rozpočet ve výši 68 961 tis. Kč a na
straně výdajů je rozpočet ve výši 73 267 tis.
Kč. Schodek ve výši 4 306 tis. Kč je krytý
prostředky z minulého období.
Podrobně se zastupitelé věnovali také roz-
počtu města na rok 201 4 - s jeho skladbou
seznámil přítomné vedoucí Ekonomického
odboru MÚ Řevnice Ing. Tilsch. Rozpočet na
rok 201 4 byl schválen jako schodkový - na
příjmové straně ve výši 42 91 0 tis. Kč a na
výdajové straně ve výši 51 1 1 4 tis. Kč.
Schodek je krytý prostředky z minulého
období.
Dále zastupitelstvo města schvál ilo přijetí
daru - stavby veřejného dětského hřiště od
Občanského sdružení Řevnice do majetku
města Řevnice.
Kromě dalších drobných majetkových záleži-
tosti se zastupitelé věnovali také schválení
záměrů žádostí o dotace.
V roce 201 4 se tak město Řevnice bude snažit
získat peníze na revital izaci zeleně, zateplení
budovy ZŠ ve Školní ul ici, zkval itnění
dopravní obslužnosti prostoru vlakového
nádraží v Řevnicích, opravu zastřešení jeviště
Lesního divadla, zmírnění povodňových škod
v městském lese.
Rozsáhlou debatu vedli zastupitelé s občany
k tématu Strategického plánu města.
Platnost stávajícího plánu je u  konce a Rada
města zajistila vypracování nového doku-
mentu.
Přítomní občané (z občanských sdružení
Řevnická deska a Za vodou) vesměs pou-
kazovali na fakt, že tento významný doku-
ment nebyl projednán s veřejností.
Zastupitelstvo následně přijalo usnesení, ve
kterém pověřilo Radu města zajištěním
special isty na strategické plánování. Stávající
návrh Strategického plánu bude přitom
podkladem pro další projednání
Strategického plánu.
V závěru schůze zastupitelé opět
projednával i otázku Ekosu. Starosta zastupi-
telům předložil rizika společnosti. Proběhla
diskuze o společnosti – zda Ekos rozdělit na
jednotl ivá střediska, zda ho poslat do
konkurzu apod.
Poslední návrh usnesení přednesl Ing. Kozák.
Bylo uloženo Radě města zajistit provádění
stavebních prací na nově zpevněných
komunikacích tak, aby byly řešeny protlaky,
pokud to technické podmínky umožňují.

Tomáš Hromádka
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Novinky
z úřadu

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

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

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

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

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

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

místostarosta
mistostarosta@revnice.cz, tel .: 724 380 739

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
kadlec@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

městský les
tel : 605 877 996

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

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

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

Poruchy
plyn 244 472 81 1

244 472 81 2
1 239

voda 702 041 428
elektro 840 850 860

800 1 86 435
veřejné osvětlení 257720090

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

Svoz nebezpečného dopadu proběhne v roce
201 4 v termínech 1 0. 5. 201 4 a 8. 1 1 . 201 4 na
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad od 9 do 1 1
hodin.

V uplynulém roce EKOS rozesílal výzvy
k doplnění smluv na dodávky pitné vody a
kanalizaci. Tón výzvy byl schválně trochu tvrdší,
neboť v době, kdy EKOS provozování sítě
přebíral , byl i všichni zákazníci osloveni  s  výzvou
o změnu smlouvy, ale velké množství zákazníků

na tuto výzvu nereagovalo. Děkuji všem
občanům, kteří smlouvu doplnil i , bylo jich 70%
z oslovených. Ti, kteří tak ještě neučinil i si nadále
mohou smlouvy vyzvednout v podatelně MÚ, na
stránkách EKOSU či v kanceláři EKOSU osobně.

V roce 201 4 vyprší platnost smlouvy na
hrobové místo pro cca 21 0 nájemců. Nájemci
budou obesláni poštou s žádostí o prodloužení
smlouvy. Z tohoto důvodu bude v příštím roce
otevřeno detašované pracoviště EKOSU na MÚ
Řevnice k sepsání těchto dodatků.Věnujte proto
v příštích týdnech pozornost informacím na
místech obvyklých.

Pavel Kubásek

Kontaktní informace

Další důležité telefony

EKOS
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ŠKOLY

Ve škole se stále něco děje. Proběhl Den otevřených dveří, museli jsme
zvládnout odstávku elektrické energie, rozběhlo se přijímací řízení pro
žáky z devátých ročníků, rodiče byli seznámeni s hodnocením
výsledků práce svých dětí na třídních schůzkách, žáci školy se úspěšně
účastní různých soutěží, byl u nás Mikuláš a čerti… Podrobnější
informace o proběhlých akcích se můžete dočíst na webových
stránkách školy – www.zsrevnice.cz.
Největší změnu asi zažily děti ze druhé třídy, protože mají novou paní
učitelku. Ředitelka ZŠ Zadní Třebaň, Mgr. Pavlína Fialová, nabídla své
bývalé kolegyni místo u  sebe ve škole. Paní učitelka Kopačková se
rozhodla této nabídky využít, protože ji práce na malotřídní škole lákala.
Za jejím odchodem tak rozhodně není složité dojíždění. Ve 2. C nyní učí
Mgr. Stanislava Niklová, velmi zkušená a kvalitní paní učitelka, kterou
mnozí rodiče znají z doby vlastní školní docházky.
Ke změnám došlo také ve školní jídelně. Kromě drobných změn
v interiéru jídelny byla spuštěna internetová aplikace e-jídelníček. Rodiče
tak mají možnost vybírat jídlo s dětmi, snadněji odhlašovat oběd, zjistit,
kol ik obědů mají ještě zaplaceno. Všechny změny by měly vést k zajištění
většího komfortu stravování.
Mezi další příjemné změny patří připravované zakoupení nových
šatnových skříněk pro žáky 5.A, 5.B a 6. A. Díky dotaci města tak z druhého
stupně zmizí poslední klecové šatny. Všichni budou mít uzamykatelný
prostor pro své věci. Doufám, že se o skříňky budou jejich dočasní majitelé
dobře starat, aby je po nich mohli užívat i  další žáci.
Na třídních schůzkách rodiče dostal i možnost zvolit třídního důvěrníka. Co
tato funkce obnáší? K čemu má sloužit? Doufám, že povede ke snadnější
komunikaci mezi školou a rodiči, k možnosti podílet se na řešení různých
situací či problémů a asi také k objasňování nejrůznějších fám, které se po
Řevnicích šíří.
Do konce listopadu se podávaly přihlášky na střední školy s talentovou
zkouškou. Několik žáků naší školy se rozhodlo této možnosti využít. Ti
ostatní mají ještě na toto důležité rozhodnutí čas do 1 5. března. ZŠ Řevnice
je zapojena do projektu Odplouváme dál, který je zaměřen na kariérní
poradenství. Žáci, kteří se do něho zapojí , dostanou informace o svých
studijních předpokladech a mohou se tak snáze rozhodnout, na jaké škole
pokračovat po ukončení základního vzdělání. Všichni se však již teď musí
snažit pracovat ze všech sil , aby na vysvědčení získal i známky, které
napomohou přijetí na vybranou školu.
V říjnu zde byla Česká školní inspekce. Nyní jsme obdržel i inspekční zprávu.
Ze závěrů vyplývá, že fungování školy je dostatečně zajištěno a chod školy
probíhá řádně. Problémy byly shledány ve Školním vzdělávacím
programu. Byl zjištěn nesoulad v hodinové dotaci anglického jazyka na
prvním stupni. Zde již několik let probíhala výuka angličtiny od druhého
ročníku ve špatné hodinové dotaci. Děti měly ve druhé i  ve třetí třídě 2
hodiny angličtiny týdně. To ale podle Rámcového vzdělávacího programu
není správné. Na prvním stupni mají mít žáci od třetí třídy vždy tři hodiny
cizího jazyka. Dále se nepodařilo dostatečně zapracovat všechny změny
v RVP vydané v lednu 201 3 a finanční gramotnost nebyla správně
doplněna do učiva prvního stupně. Museli jsme vše zvládnout během
krátké doby. Vše je ale již změněno a učební plán je upravený dle
zákonných norem. Po zveřejnění zprávy na stránkách ČŠI bude možné si ji
celou přečíst i  na stránkách školy.
Závěrem bych se chtěla zmínit o posledním mimořádném vydání časopisu
Rozruch. Autoři mi ho dovezli až domů do schránky. Možná jsem velký
optimista, ale ještě stále věřím, že slušní l idé si dokáží vybrat, co si přečtou
a čemu budou věřit.
Přeji všem mnoho dobrého v roce 201 4.

Mgr. Pavlína Seidlerová

ZUŠ Řevnice Vás zve spolu s lektorkou HANOU VINKLÁRKOVOU na
kurz malování (a současně přednášku o této technice) - KOBALT NA
PORCELÁNU - Tradiční technika ze staré Číny.
Kurz je určen pro širokou veřejnost, proběhne v pátek 24. 1 . v ZUŠ Řevnice
od 1 7. 30 do 1 9. 30 hod. v přízemí Zámečku, Mníšecká 29.
Malování a dekorování kobaltem na porcelán je jednou z nejstarších
technik. V Evropě se první porcelán podařil vyrobit teprve až na konci 1 8.
století. My se budeme snažit pouze o část z této složité techniky, a to
o finální dekorování modrým kobaltem na bílý porcelánový střep. K výběru
budou nejrůznější porcelánové tvary - šálky, misky, talíře - které bude
možně výtvarně pojednat. Jako předloha můžou posloužit reprodukce
historického porcelánu, ale Vaším výtvarným představám se meze
nekladou. Můžete zhmotnit své sny v modrém dekoru.
Místa jsou omezena. Další informace na www.zus-revnice.cz, tel .: 257 720
922, nebo na emailu zus.rev@seznam.cz.

Na 21 . 1 . též připravujeme pololetní výstavu výtvarné sekce ZUŠ. Na
vernisáži, kterou spojuje společné téma FLÓRA, se budou prezentovat
jak techniky malby, kresby, plastiky, tak i animovaného filmu a
fotografie. Budou zde běžet ukázky animace na velkém plátně.
Předáme ocenění "Řevnický tygr". Na vystavení čekají i  ukázky návrhů
soutěžního projektu " Nádražní podchod ČD Řevnice " - (měl by být
slavnostně otevřen vítěznou real izací koncem června 201 4). Celou akci
zahájí vstup hudebního oddělení s vítěznou skladbou hudební soutěže.
Srdečně zveme všechny naše příznivce.

Otevření dočasného muzea
V sobotním podvečeru dne 30. 1 1 .
201 3 bylo slavnostně otevřeno
"Dočasné muzeum" ve starém
skladišti (Gallery 1 3 ) u řevnického
nádraží.
Prokřehlé návštěvníky mohl zahřát
u  srdce nejen sváteční a vzletný zpěv
sboru Cante Corso, ale především
i  řada nasvícených artefaktů
z arzenálu atel iéru UMPRUM, které ve
svém dočasném působišti přivítal i
úvodním slovem paní ředitelka ZUŠ
I vana Junková a Kurt Gebauer. Tyto
objekty byly vybrány jak
z "archeologických vykopávek", tak
i  z novějších počinů studentů. Ač
skulptury promlouvají především
moderním jazykem, neuvěřitelně
dotvářejí prostor starého omšelého skladu a dovolují tak návštěvníkům
alespoň na chvíl i se ocitnout v lehce nadpřirozeném světě a zamýšlet se
tak nad smyslem veškerého lidského putování.

Naše dočasné muzeum bude otevřeno každou poslední a první neděli
v měsíci od 1 4-1 5h a to až do května 201 4, kdy budou následovat další
akce. Větší skupiny provedeme po domluvě. Pište na
zus.rev.info@seznam.cz . Více na www.zus-revnice.cz , nebo na www.so-
charstvi.vsup.cz.

Dva velké úspěchy
V l istopadu nám udělaly velkou radost úspěchy našich žáků z výtvarného
oddělení v oboru digitální fotografie a animace.
V kategorii Cena pro mladého fotografa (do 1 6 let) v soutěži MFF UK
FOTOFEST 201 3 zvítězil se snímkem Jo-jo Martin Sláma ze třídy J. Milfaita.
Na 5. národní přehlídce dětské a studentské audiovizuální tvorby dětí a
mládeže do 26 let Animánie - získal Zvláštní cenu Plzeň EHMK 201 3 film
žáků ZUŠ Řevnice „Na vlnách“, autoři: Mikoláš Sodomka, Kryštof Jukl,
Metoděj Hovorka, pod vedením Diany Winklerové. Blahopřejeme!

ZUŠ (zkráceno, celý text na webu Ruchu)

Základní škola Řevnice

Základní umělecká škola Řevnice
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KULTURA

Znovuotevření kina Řevnice
Občanské sdružení Gong v Řevnicích uspořádalo v sobotu dne 7.
prosince 201 3 slavnostní znovuotevření řevnického kina v digitálním
provozu.
Diváky uvítaly zajímavé zvuky australského lidového hudebního nástroje
didgeridoo (didžeridů). Na počátku programu vystoupila taneční skupina
Martiny Babincové, která předvedla ukázky bolywoodského tance.
Následovaly krátké proslovy Ing. Petra Kozáka, starosty Sokola Řevnice a
pana Radomíra Hanačíka z MAS Karlštejnsko, které divákům přiblížily
peripetie provázející digital izaci kina. V projevech byly zdůrazněny zásluhy
členů Gongu, kteří projekt dotáhli do konce (Robert Bargel, předseda, Josef
Dušek, František Jungman, Michal Šára). Potom byl uveden film „Přijde
letos Ježíšek?“ v česko-mexické koprodukci  s  Josefem Abrhámem a Libuší
Šafránkovou v hlavních rolích.
Věříme, že nové otevření kina s kval itním obrazem a lepším zvukem rozšíří
kulturní možnosti občanů ve městě.

Kö

Novinky
Vážení diváci řevnického kina, dovolte abychom Vám s příchodem
nového roku 201 4 popřáli vše dobré a zároveň Vás
seznámili  s několika programovými novinkami, které jsme pro Vás
připravili od ledna.
První novinkou je obnovení pravidelného promítání ve středu. A to
v podobě dvou projekcí. První od 1 5:30 hod, označené jako “levné středy”
za snížené vstupné nejen pro studenty a seniory ale pro všechny, kteří si
najdou čas. Druhé pak od 20 hodin. Dále bude každou poslední středu
v měsíci od 1 5:30 uveden film označený jako “baby bio”, kdy bude filmové
představení přizpůsobeno návštěvě maminek s malými dětmi. Částečně
osvětlený sál , snížená hlasitost filmu umožní Vašim dítkám nerušeně spát
buď v kočárku v sále nebo si hrát v dětském koutku. Vstupné pro rodiče
60kč, děti zdarma. Pro větší děti je možné využít návštěvy tvořivého
koutku v 1 . patře kina (vstupné 1 00 Kč).
Druhou novinkou je uvedení akce 1 +1 zdarma v rámci které bude každý
měsíc zařazen do programu jeden film, u  kterého při zakoupení jednoho
lístku dostanete druhý lístek pro Váš doprovod zdarma.
Doufáme, že výše zmíněné novinky oceníte a zachováte nám Vaši přízeň!

Vaše KINO ŘEVNICE

Program
3. pátek – 20.00 – Pěna dní 80 Kč
4. sobota – 1 6. 00 (děti) – Ledové království 80 Kč,

20. 00 (1 +1 zdarma) – Colette 90 Kč
8. středa – 1 5. 30 (levné středy) – Diana 60 Kč,

20. 00 - Diana 80 Kč
1 0. pátek - 20. 00 - Velká nádhera 90 Kč
1 1 . sobota – 1 6. 00 (děti) – Letadla 70 Kč,

20. 00 – Hobit I : Neočekávaná cesta 70 Kč
1 5. středa – 1 5. 30 (levné středy) – Klauni 60 Kč,

20. 00 – Nymfomanka I . 80 Kč
1 7. pátek – 20. 00 – Klauni 80 Kč
1 8. sobota – 1 6. 00 (děti) – Šmoulové 2. 70 Kč,

20. 00 – Hobit I I : Šmakova dračí poušť 90 Kč
22. středa – 1 5. 30 (levné středy) – Donšajni 60 Kč,

20. 00 – Hunger Games: Vražedná pomsta 90 Kč
24. pátek – 20. 00 – Nymfomanka I I . 80 Kč
25. sobota – 1 6. 00 (děti) – Thor: Temný svět 80 Kč,

20. 00 – Příběh kmotra 80 Kč
29. středa – 1 5:30 (pro rodiče na mateřské -) Křídla Vánoc 60 Kč,

20. 00 – Dobrý řidič Smetana 80 Kč
31 . pátek – 1 5. 30 (děti) – Univerzita pro příšerky (70 Kč / 0 Kč za samé

jedničky), 20. 00 – Donšajni 80 Kč

Devadesátník jede jako mladík!
Čtyři divadelní hry ve vlastní režii (Pane, vy jste vdova! – r. Al ice Čermáková,
Miláček – r. I vo Tamchyna, Princezny na ocet – r. Michaela Šmerglová a
Opona nahoru! – r. Al ice Čermáková) plus velkolepá oslava 90 let bytí – to
je stručná bilance snažení Divadelního souboru Řevnice. Jinými slovy,
v roce 201 3 řevničtí ochotníci makali. A to na různých stavech!
„Především jsme trochu rekonstruovali a zvlídnil i areál Lesního divadla,
stejně jako herecké zázemí, což je sice mravenčí práce, a ne vždy do očí
bijící změna, ale jasné pozitivum určitě,“ řekla principálka DSŘ Michaela
Šmerglová s tím, že kromě budování samozřejmě ochotníci zkoušel i a hrál i.
„Tři premiérově uvedené hry, jedna z toho autorská a jedna hra
reprízovaná, to je slušný počin, ne? Stejně za velký úspěch považuji vydání
mimořádného bulletinu a vytvoření webových stánek k DEVADESÁTCE
souboru, a nesmím zapomenout ani na celkem milou oslavu oněch
narozenin v Lesním divadle. To z mého – respektive našeho pohledu,
důležité ovšem je, aby si totéž myslel i i  diváci. Doufám, že myslí?“ podotkla

„šéfka“ souboru a dodala: „I  když podle občanky je DSŘ starší pán, v reálu
je plný sil , což snad dokážeme i  příští rok, kdy nás čekají nemalé změny
v prostorách Lesního divadla… Nechte se překvapit a přijďte, určitě!“

DSŘ
(Foto z představení Princezny na ocet)

neděle 5.1 . od 1 8:00 - Novoroční setkání s Jardou Duškem. Tentokrát
o tmě a světle. Vstupné 300 Kč.
středa 8.1 . 20:00 - Léčení s Cherubíny. Šamanská očista šalvějí a křídlem -
celkové léčení a harmonizace. Vstupné 250 Kč (účast oznamte na tel : 739
694 464)
čtvrtek 9.1 . od 1 9:00 - 4. DOHODY - promítání, záznam z divadelního
představení Jaroslava Duška, vstupné 60 Kč.
pátek 1 0.1 . od 1 9:00 Společné bubnování  s Cherubínem. Přijďte si
vyzkoušet hrát na buben – hrát umí každý! Vhodné i  pro děti od 1 0 let –
naučíme se základy rytmiky, Vstupné 1 00 Kč/hod., možnost zapůjčení
bubnů 50 Kč (rezervace vhodná).
sobota 1 1 .1 . od 1 5:00 - Alexander Hendruk o Sebepoznání. Téma besedy:
pocit „Já konám“ tě otravuje jako jed hada. Vstupné 50 Kč.
středa 1 5.1 .. 20:00 - Léčení s Cherubíny. Šamanská očista šalvějí a křídlem -
celkové léčení a harmonizace. Vstupné 250 Kč (účast oznamte na tel : 739
694 464)
čtvrtek 1 6.1 . od 1 8:00 - Léčitel mezi dvěma světy. Film: Lékař západní
medicíny se vydává léčit cestou šamanů. Vstupné 50 Kč.
sobota 1 8.1 . od 1 9:00 - Společné bubnování  s Cherubínem. Přijďte si
vyzkoušet hrát na buben – hrát umí každý! Vhodné i  pro děti od 1 0 let –
naučíme se základy rytmiky,. Vstupné 1 00 Kč/hod., možnost zapůjčení
bubnů 50 Kč (rezervace vhodná).
neděle 1 9.1 . od 1 4:00 - Léčení s Cherubíny. Šamanská očista šalvějí a
křídlem - celkové léčení a harmonizace. Vstupné 250 Kč (účast oznamte na
tel : 739 694 464)
čtvrtek 23.1 . od 1 9:00 - Na Počátku bylo světlo. Unikátní film Klemence
Kubyho o l idech, kteří se živí světelnou stravou – Pránou. Vstupné 50 Kč.
pátek 24.1 2. od 1 9:00 - Společné bubnování  s Cherubínem. Přijďte si
vyzkoušet hrát na buben – hrát umí každý! Vhodné i  pro děti od 1 0 let –
naučíme se základy rytmiky,. Vstupné 1 00 Kč/hod., možnost zapůjčení
bubnů 50 Kč (rezervace vhodná).
středa 29.1 . 20:00 - Léčení s Cherubíny. Šamanská očista šalvějí a křídlem
- celkové léčení a harmonizace. Vstupné 250 Kč (účast oznamte na tel : 739
694 464)
čtvrtek 30.1 . od 1 9:00 - film 1 3. Babiček. Domorodé šamanky z celého
světa se setkávají za účelem pomoci globálnímu Vědomí lidstva. Vstupné
60 Kč.
pátek 31 .1 . od 1 9:00 - setkání s Inuitou Hivshu TIP! Krásný večer
strávený s autentickým Eskymákem, který bude vyprávět příběhy, léčit
tradičním zpěvem a bubnem.
Také se budou promítat videa a fotky ze života Eskymáků. Večer bude
překládán do češtiny. Vstupné 250 Kč - rezervace vhodná.

Kavárna Modrý domeček bude otevřena od 6. ledna 201 4.
Otevírací doba kavárny: Út – So: 9 hod. – 1 9 hod., Ne: 1 0 hod. – 1 7 hod.

V lednu si můžete v prostorách kavárny prohlédnout výstavu věnovanou
našemu novému projektu – výrobě čerstvých těstovin značky PASTA FIDLI .
Jejich výrobu a prodej jsme zahájil i v Mníšku pod Brdy a jakmile získáme
grant na rekonstrukci budovy starého nádraží v Řevnicích, zreal izujeme ji a
začneme s výrobou i v našem městě.
Od února pro Vás připravujeme mnoho zajímavých výstav a besed, o
kterých Vás budeme včas informovat. Nezapomeňte také, že Vás v březnu
čeká náš každoroční ples, letos ve stylu Sience fiction.

Za OS Náruč
Šárka Hašková

Kino Řevnice

Divadelní soubor Řevnice

Čajovna Cherubín

Modrý domeček
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Řevnice na starých pohlednicích - 1 1 3

Vily na Větrově
Stará řevnická pohlednice odeslaná 1 6. 7. 1 931 z Řevnic do Soběslavi byla zhotovena v roce 1 930 K. Zunou
v Praze na Vinohradech. Jde o pohled na oblast vil na Větrově, který v podstatě navazuje směrem západním
na starou pohlednici číslo 1 1 0, publikovanou v Ruchu. Expozice snímku byla provedena těsně nad silnicí
vedoucí ke hřbitovu. Obrázek je zajímavý tím, že zástavba tehdy končila v dnešní Husově ulici a dále směrem
k Vrážce jsou pole a louky.

Kö

Významné řevnické osobnosti
Vladimír Houška
(28. 7. 1 924 - 1 4. 1 . 2004)
Řevnický rodák Vladimír Houška byl po celý život věrný našemu městu.
Zanechal v něm výraznou stopu v řadě kulturních oblastí.
Byl od přírody nadán kreslířským uměním, což uplatňoval již jako školák.
Později vystudoval grafiku a léta působil v tiskařských závodech POLYGRAFIA
v Praze. Měl četné zál iby, např. ho zajímala klasická hudba. Jako školák byl
členem chrámového sboru řevnického kostela. Jeho velkou láskou byla
činnost v řevnickém ochotnickém divadle, kde vystupoval jako herec,
v sedmdesátých letech 20. století jako režisér a tvůrce scény i  hudebních
doprovodů. Graficky upravoval divadelní ročenky, např. 50 let práce divadla
v Řevnicích (1 923-1 973) a 60 let práce divadla (1 923-1 983), a také programy.
Uměl kval ifikovaně odpovídat na otázky z historie, zejména řevnické. Zájem a
znalosti ho přivedly do řevnické Letopisecké komise, kterou po mnoho let
vedl. Působil také v redakční radě měsíčníku Ruch v letech 1 992-2003.
Přispíval i  do Našich novin.
Vladimír byl člověkem hluboce věřícím. Oženil se s Jarmilou Gruselovou, která
byla též členkou řevnických ochotníků. Děti neměli. Smrt jeho ženy po autohavárii (7. 7. 1 998) na něj velmi
negativně zapůsobila, neboť jí byl naprosto oddán. Vladimír Houška zemřel 1 4. 1 . 2004 v nemocnici
v Třebotově. Oba manželé jsou společně pochováni na hřbitově na Šiberném.
Houškova osobnost je v řevnické kultuře rozhodně výrazná a pro historii města i  významná.

J. König

Ještě k J.V. Bohuslavovi
JUDr. Josef Václav Bohuslav, v pořadí čtvrtý čestný občan Řevnic, je
uznávanou osobností v historii české (československé) turistiky. a v minulém
ročníku Ruchu jsme jeho osobnosti věnovali nemálo řádek. Letopisecká ko-
mise navíc jeho osudy připomenula při tradičním Setkání nad kronikami.
Ve dvacátých letech 20. století se J. V. Bohuslavovi podařilo sjednotit všechny
turistické spolky na území ČSR do Klubu československých turistů, což se
před ním nepodařilo ani tak významnému předsedovi KČT jako byl dr. J iří
Guth-Jarkovský.
Dr. Bohuslav žil mnoho let v Řevnicích, napsal o nich dvě turistické publikace,
byl předsedou řevnického Okrašlovacího spolku a je zde na hřbitově
pochován. Činovníci dnešního vedení KČT mě požádali, abych se
spolu  s nimi zúčastnil vzpomínkového aktu u příležitosti 1 50. výročí narození
dr. Bohuslava. 1 2. 1 2. 201 3 jsem doprovodil tříčlennou delegaci k jeho hrobu
na hřbitově na Šiberném, kde jsme položil i květiny. V l istopadu 201 3 napsal
člen vedení KČT Mgr. Jan Sládek o dr. Bohuslavovi článek do časopisu Turista
číslo 1 1 , v němž uvádí, že dr. Bohuslav bude v roce 201 4 uveden do Síně
slávy české turistiky.

J. König

Řevnická výročí
v lednu
• 1 . 1 . 1 944 – na příkaz německých
okupačních úřadů pronajímá obec
část měšťanské školy na dobu 4 let
německé branné moci (za 1 2.200
K měsíčně).
• 8. 1 . 1 924 – prvním městským kroni-
kářem byl zvolen P. Jan Nepomuk
Dvořák, římskokatolický farář v Řevni-
cích v letech 1 923-1 933.
• 1 7. 1 . 1 959 – zemřel JUDr. Václav Ho-
ra, profesor občanského práva na čes-
ké univerzitě v Praze, před válkou po
dvě období děkan právnické fakulty
UK, ve třicátých letech 20. století před-
seda řevnického Okrašlovacího
spolku. Od roku 1 939 až do smrti žil
trvale v našem městě. Měl dva syny a
dceru. Oba jeho synové Vladimír a Jiří
byl i právníky. Dcera Ludmila se pro-
vdala za JUDr. Oehma a měla též dva
syny Jaroslava a Vratislava a dceru
Ludmilu. Oba synové též vystudovali
práva. Jaroslav, který zemřel 3. 1 2.
201 3, byl pokračovatelem dědečka
v oboru. Naposled působil jako člen
legislativní rady české vlády. Ludmila
Oehmová, provdaná Vojtová, žije v na-
šem městě.
Ruch 1 /1 994 - V. Houška napsal vzpo-
mínku na významnou řevnickou
osobnost – profesora Th. et PhDr. Vác-
lava Hazuku. Ten působil na pražské
univerzitě, kde vyučoval staré semi-
tské jazyky. V Řevnicích koupil vodní
mlýn a provedl elektrifikaci našeho
města, která byla ukončena v roce
1 91 2.

Další výročí
• 1 304 – na zachované listině z tohoto
roku jsou Řevnice (tehdy „Hrzebnitz“)
uvedeny jako městečko, kde se provo-
zují trhy.
• 1 534 – byl údajně držitelem Řevnic
nejvyšší purkrabí Království českého
Jindřich Berka z Dubé.
• 1 874 – v srpnu nastoupil na místo ře-
ditele školy František Los a v této
funkci působil nepřetržitě 33 roků (do
roku 1 907).
• 1 874 – první vila v Řevnicích čp. 86,
která patřila rodině Til lově
• 1 884 – v květnu zřízena první plovár-
na na Berounce („koupadla“), která pa-
třila Okrašlovacímu spolku
• 1 884 – otevřena nová budova školy
na náměstí (čp. 64).
• 1 91 4 – v obci zaveden telefon
• 1 924 – při kopání hrobu na starém
hřbitově došlo k nálezu pozůstatků
základů druhého řevnického kostela.
Dle techniky opracování kamenů po-
cházejí nalezené fragmenty z doby
před polovinou 1 4. století.

Kö

Turistické pochody
Řevnické nádraží bude 22. 2. 201 4
místem startu 48. ročníku Zimního
brdského přechodu a 37. ročníku
Zimní brdské padesátky,
organizovaného turistickým odborem
TJ Čechie Karlín.
Start tras v délkách 6 km, 26 km, 35 km
a 50 km bude od 6. 45 do 1 0. 00 hodin
(50 km do 8.00 hod)  s cílem v Davli od
1 1 . 00 do 1 9. 00 hodin.
Základní informace lze získat u  J itky
Vyleťálkové, tel .: 244 470 577, mail :
vanesa.dobrovic@seznam.cz,
Korandova 36, 1 47 00 Praha 4.

thr
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S díky učitelům
Při besídkách, akademiích, dnech otevřených
dveří školy i  školky vždy znovu žasnu, kolik se
děti dokáží naučit a jak je učitelé umí pro věc
nadchnout. Vděk se těžko vyjadřuje, a tak
alespoň pro učitele opíši citát, který má jedna
moje kolegyně na nástěnce. Jen pro pořádek
uvádím, že je to jedna z mých nejšikovnějších
kolegyň, která dokáže ze studentů dostat to nej-
lepší.

„Učitelství jest těžký, robotný úřad, vysilující duši,
ochromující fantazii, pijící sílu z organismu; děti
přicházející do školy jsou zlé, svéhlavé, bludně
vychované bytosti, rafinované, zlomyslné,
zhýčkané, zbloudilé, instinktivně nepřátelské a
ve velkém procentu úžasně neschopné; vracím
se po pěti hodinách vyučování fyzicky i  duševně
vysílen, disgustován, umrtven, zatemněn, tupý,
mdlý a sešlý. Pouze noc jest vyhrazena mé du-
ševní práci a i  tu nedostavuje se vždy dispozice,
vystřebaná celodenním rozechvíváním nervové-
ho systému a stálým krvácením intelek-
tuálním… “

(Otokar Březina, 1 892)

Klademe někdy příl iš velký důraz na objem látky,
kterou se děti mají ve škole naučit. Většinu toho,
co se naučí, zapomenou nebo už nebudou po-
třebovat. Učí se ale učit, pěstují v sobě touhu po-
znávat nové a přijít věcem na kloub. Dobrý učitel
žije především tím, že může otevírat svým
žákům nové věci, že miluje svůj předmět a snaží
se ho objevit i  pro ty, které má rád.
Být učitelem je nelehký úkol. Vyhořet lze snadno.
Je to i  trochu na nás, na rodičích. K učitelům mů-
žeme být kritičtí, ale nesmíme je podezírat a pře-
dem podceňovat. Naopak si zaslouží naši
podporu.

Ondřej Skripnik
(1 .B, motýlci)

Rozšíření ordinační doby
Od 1 . 1 . 201 4 začne v ordinaci praktické lékařky
MUDr. Vladimíry Hejmové, na adrese 28. října
1 1 60 v Řevnicích, pracovat MUDr. Jiří Chochola.
Rozšiřujeme ordinační hodiny, registrujeme
nové pacienty. Na vyšetření se nadále předem
telefonicky objednávejte na tel . 602 61 2 533 ne-
bo 739 451 845.

Vladimíra Hejmová

Český rozhlas v Řevnicích
V prosinci naše městečko navštívil L. Smatana
z Českého rozhlasu  s reportážní akcí s výlety po
celé České republice - Zima na přání. Na pozvání
portálu www.cysnews.cz, se z náměstí vydali do
barokního areálu na Skalce. A po hodině již mohl
reportér prohlížet celý barokní areál včetně inte-
riérů. Následná reportáž bude na www.zimana-
prani.cz a také na vlnách Radiožurnálu. Místa
návštěv jsou vybírána velmi pečl ivě a jsme rádi,
že naše město a blízký skvost v lesích bude více
zviditelněn po celé naší zemi.

Jiří Cysař

Co prozradí pomístní
jména o minulosti Řevnic
a okolí?
Pomístními jmény se rozumí názvy neobyd-
lených objektů na zemském povrchu, zejmé-
na kopců, potoků, rybníků, cest, lesů, ale
i  památných stromů, křížků apod. Že jsou tato
jména úzce spjata s obcí, na jejímž území se
vyskytují, a s životem tamějších obyvatel, je
nesporné.
V letech 1 963 až 1 980 probíhal na území Čech
organizovaný sběr těchto jmen, při kterém jich
bylo shromážděno zhruba půl mil ionu. V oblasti
Řevnic a blízkého okolí jich bylo sebráno více
než 1 00. Všechna jména však současní řevničtí
obyvatelé znát nemusejí. Řadu jich užívá ve své

mluvě už jen nejstarší generace, jiná mohla za-
niknout (a nová naopak vzniknout). Navíc je
pravděpodobné, že některá užíváme, aniž
bychom se kdy zamyslel i nad jejich významem.
Proto chce tento článek na některá zajímavá po-
místní jména řevnického okolí upozornit.
Pomístní jména vznikla jako ryze praktická zá-
ležitost, neboť se člověk jejich prostřednictvím
začal lépe orientovat ve svém okolí a usnadnilo
mu to komunikaci  s  druhými. Dnes představují
důležitý historický pramen, který umí zprostřed-
kovat historii krajiny. Jako příklad uveďme ves
Nezabudice, která sice ve středověku zanikla,
ale Nezabudický potok uchovává ve svém ná-
zvu vzpomínku na ni i  nadále.
Jiná pomístní jména zase dokládají činnosti ne-
bo události typické pro konkrétní prostor: na-
příklad na místě dnešního rozcestí U Šraňku
přecházeli naši předkové hrazení obory, z Hrn-
čířské strouhy si bral i místní hrnčíři hlínu, pole
zvaná Biřická zmiňují, kdo býval jejich majite-
lem nebo uživatelem.
Místo nazvané Kobylí smrt připomíná zřícení
povozu ze stráně a smrt koně a pomístní jméno
U dubu se začalo užívat poté, co se na tomto
stromě oběsil zaměstnanec dráhy, který zavinil
srážku vlaků.
V řadě pomístních jmen najdeme zaznamenán
bývalý (někdy i  současný) porost místa, který
může být blíže specifikován (Třešňová, Na bo-
řích) , nebo nemusí (V Porostlinách) .
J iná jména označují vzhled nebo tvar místa (Ští-
tek, V tabulkách) a dokládají, jak se krajina na-
šim předkům jevila, neboli jaký rys místa byl pro
ně tak dominantní, že podle něj místo poj-
menovali.
V případě Červené rokle byly tím převládajícím
znakem místa kameny s příměsí železa. Rovněž

i  u  Černé skály bylo východiskem pojmenování
zbarvení.
Vrch Babka (na snímku) zase vypadal jako záda
ohnuté stařeny a les Na pupku svým tvarem při-
pomínal vypouklé břicho.
Skalní útvar Čertova putna se patrně zdál našim
předkům natolik tajemný, že jeho původcem
nebo obyvatelem určil i čerta – zlého démona
symbolizujícího pokušení, které číhá na člověka.
Některá jména mohou vyvolat úsměv na tváři.
Jsou to kupříkladu Habešany, které zdůvod-
ňoval tehdejší sběratel pomístních jmen
řevnického okolí takto: jedná se o název něko-
l ika odlehlých domků stavěných v roce 1 908,
kdy zrovna probíhala v hlavním městě Jubilejní
výstava, na níž byla jedním z exponátů habešská
vesnice i  se skutečnými živými habešskými
domorodci. Řevnickým starousedlíkům patrně
připadal i noví obyvatelé jejich obce stejně exo-
tičtí jako v Praze vystavovaní Habešané, a proto
pojmenovali vznikající zástavbu tímto po-
směšným názvem.
Pomístní jména jsou jakýmisi nenápadnými po-
zorovatel i l idských dějin. Nejsou neměnná, ba
naopak, mnohá zanikají, zanikne-l i objekt jimi
pojmenovávaný, nebo pokud vymře generace,
která ještě pamatuje skutečnost obsaženou
v jejich jméně. Některá se paralelně vyskytují ve
více variantách, další jsou zase užívána jen ně-
kterými obyvatel i obce. Pomístní jména jsou
skutečně rozmanitým pramenem poznání dějin
našeho regionu. Tak schválně, na která další si
vzpomenete Vy?

Martina Kojetínová

Z dopisů

Co očekáváte od roku 201 4
v Řevnicích?

Blanka Veselá: Že definitivně skončí nesmyslné handrkování a špinění jeden druhého a budeme
zde společně žít jako dobří sousedé. Je to nejen moje očekávání ale i  přání do nového roku:-)

Květa Beranová: Ono by toho bylo hodně, něco je v l idech, jako příklad: Bydlím u lesa, a co si
dovolí vyhodit usedlíci a chataři je zarážející. Máme sběrný dvůr, skoro každý má auto – ale
šup s tím do lesa. Že zaplní rokli, kterou jde odpadní voda z vodojemu, nezájem. Po nás potopa.
Zářný příklad obyvatelů okolo vodárny u Červených louky. Tady by se vyplatila fotopast. A to je
jen jeden případ.

Eva Svitáková: Trápí mě Sochorova ulice, bydlím zde 35 roků a za tu dobu se nikdo nepostaral
o tento doslova tankodrom. Nedělám si naději, že se to zlepší, ale pro občany z této ulice by to
byla veliká úleva.

(Příště: Co si myslíte o řevnických restauracích? Své názory můžete psát na Facebook Ruchu nebo
přímo do redakce.)
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SPORT

Ohlédnutí za 38. ročníkem Lesního
slalomu
Před 38 lety byl v Řevnicích založen lyžařský oddíl TJ Slavoj Řevnice. Oba
zakladatelé, Petr Holý a Josef Beneš, přišl i tehdy s nápadem uspořádat
v rámci podzimní předsezónní přípravy Lesní slalom. V lese u  řevnické
vodárny vytyčil i v lesním porostu slalomovou trať, ve které závodníci
běhali bez lyží dvoukolový závod. Lesní slalom získal záhy velkou
popularitu a tradice Lesního slalomu nebyla nikdy přerušena.
I  v roce 201 3 SKI KLUB Řevnice uspořádal tento tradiční závod. Ředitelem
závodu i  jedním ze soutěžících byl jako vždy Petr Holý, který zatím
nevynechal žádný ročník. Běželo se na klasické trati na modré turistické
cestě mezi vodárnou a Lesním divadlem. V 6 věkových kategoriích od
nejmenších po dospělé startovalo 1 7 závodníků, na které čekaly hodnotné
ceny od sponzorů akce, firem PROSPORT PRAHA s.r.o. (velkoobchod,
internetový obchod sportovním zbožím) a EKORENT s.r.o. (leasing
zdravotnické techniky). Nižší účast proti jiným ročníkům ovlivnila pár dní
před startem zveřejněné místně neupřesněné varování mysl ivců o zákazu
vstupu do lesa kvůli honu na kance. Ten však probíhal v j iné lokal itě.
V absolutním pořadí zvítězil Ondřej Skripnik časem 39,6 s a v ženách Alena
Čermáková časem 52,4.

JČ

Z OKOLÍ

Děti – průsečíkmezi rodinou a školou
Rádi vás informujeme, že anglická jazyková škola a školka KRYŠTOF ve
spolupráci  s  nadací Jana Klimenta připravila pro širokou veřejnost rodičů a
pro učitele z Černošic a okolí jedinečný projekt. Pásmo aktivních
přednášek na téma „Děti – průsečík mezi rodinou a školou“ v termínu
leden-červen 201 4.Pro projekt jsme získal i špičkové odborníky z České
republiky, kteří mají vysoké renomé ve svém oboru. Místo konání: ZŠ
Černošice, Mokropsy. Čas: 1 7.30-20.00 hodin.
23. ledna - Děti a vyjádření emocí (hněv, smutek, strach, atd.) a uvolnění
(Šimanovský)
20. února - Najděte si svého marťana (Herman)
27. březen - Výchova bez trestů (Mertin)
24. dubna - Proč nejde navážit 1 5 deka něhy (Herman)
1 5. května - Výchova bez trestů I I (Mertin)
5. června - 1 6 výchovných maličkostí aneb co bychom neměli vynechat ve
výchově(Halda)
Cena přednášky: ZDARMA (garant KLC Kryštof a nadace Jana Klimenta).
Přijďte se spolu  s těmi, kteří o dětech mnoho vědí, přenést do světa
dětského myšlení. Pojďme se učit, naše děti si to zaslouží.
Aktuálně budou informace umístěny na www.klckrystof.cz.

Marcela Polová, KLC Kryštof

Centrum komplexní péče
Uzavřená skupina Taneční pohybové terapie od 21 . 1 . 201 4.
Od 1 3. 1 . 201 4 se otevírá Terapie pánevního dna pro ženy.
Workshop pro příznivce Feldenkraisovy® metody první víkend v únoru.

Více na www.ckp-dobrichovice.cz
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SKI klub Řevnice

Počítačové kurzy pro začátečníky i  pokročilé.

Večerní kurzy - víkendové kurzy - individuální konzultace

Naučte se: Základy ovládání PC. Základy práce s Internetem.

Základy Word a Excel 201 0.

Naše kurzy jsou vhodné i  pro seniory!!!

Informace a přihlášky na tel. 602 395 228 a na www.pcakademie.cz

Sdělení redakce
V roce 201 4 vyjde opět jedenáct čísel Ruchu (v červenci a srpnu dvojčís-
lo). Ceny inzerce zůstávají zatím na stejné výši jako v roce 201 3. Inzeren-
tům nabízíme slevy za pravidelné opakování inzerce (minimálně třikrát
za sebou). Uzávěrka inzerce a příspěvků je vždy 1 5. den v měsíci v 1 8
hodin. Časopis Ruch je zdarma distribuován do všech trvale obyd-
lených domů v Řevnicích. V případě nedodání Ruchu kontaktujte redak-
ci, budeme doručení Ruchu reklamovat u  firmy Gordica
Communication  s.r.o., která roznos Ruchu pro město Řevnice zajišťuje.

Černošice

Dobřichovice




