
Co mohou způsobit?
Zvíře přebíhající nekontrolovaně silnici může
snadno způsobit dopravní nehodu a už vůbec
nemluvím o tom, že za volně se potulujícími
psisky zůstávají na chodnících a trávnících vý-
kaly, které nikdo neuklízí a které způsobují
značné nepříjemnosti chodcům nebo hrajícím
si dětem.

Platí vyhláška!
To všechno by měli mít na paměti ti, kdo venčí
své čtyřnohé kamarády tak, že je pustí na ulici a
nechají je zde téměř nebo úplně bez dozoru
pobíhat. Pro takovéto chovatele bych rád při-
pomenul, že v Řevnicích platí vyhláška č.
2/2009 o veřejném pořádku, udržování čistoty
a ochraně životního prostředí na území města,
která mimo jiné ukládá:
Hospodářská zvířata lze chovat jen na pozem-
cích rodinných domků a v samostatných zahra-
dách, a to jen tehdy, pokud jejich chov
nepůsobí hygienické závady a nenarušuje sou-
sedské vztahy nadměrným hlukem, zápachem
a pronikáním zvířat na sousední pozemky.
Psy, kočky a některá drobná zvířata je povoleno
chovat, jen pokud tato zvířata a jejich chov ne-
působí hygienické nebo zdravotní závady, neo-
hrožují čistotu a bezpečnost v domech.
Je zakázáno vypouštět domácí a hospodářská
zvířata na veřejná prostranství a na cizí po-
zemky.
Je zakázáno volné pobíhání psů.

Toulavá zvířata
Toulavá zvířata ohrožující bezpečnost a zdraví
občanů budou odchycena a dopravena do do-
časné karantény na náklady majitele zvířete.

Majitel psa je povinen:
a) přihlásit psa do evidence Městského úřadu
Řevnice,
b) zajistit pravidelné očkování psa proti vztekli-
ně,
c) odstraňovat znečištění veřejného prostran-
ství způsobené psem,
d) zajistit, aby osoba, která vede psa v území
města, měla psa opatřeného náhubkem,
e) vést psa na vodítku, pokud není zaručena je-
ho ovladatelnost.

Kdyby se uvedenými ustanoveními řídil i všichni
chovatelé psů v Řevnicích, věřím, že by se ob-
čanům našeho města, ale i  těm psům, u  nás žilo
zase o trošku lépe.

Jan Hruška, místostarosta

Očkování psů
a koček

7. 4. 201 4 provedou MVDr. Oldřich Horák a
Zdeněk Mařík hromadné očkování psů a koček
proti vzteklině. Očkování bude prováděno za
obchodním domem od 1 7.00 do 1 8.00 hodin.
Cena jedné dávky je 1 00,- Kč, kombinovaná
vakcína 250,-Kč.

Psí útulek
Březina útulek, Dukelských hrdinů 2569, 269 01
Rakovník 1 , tel . 31 3 51 4 597, 732 570 700, 732
232 547.

MÚ

1 0. dubna 201 4 od 1 8:00 se ve školní jídelně
ZŠ Řevnice (Legií 662) bude konat velké
setkání ke Strategickému plánu města
Řevnice. Co vás na setkání čeká:
- Dozvíte se, jak vidí budoucnost Řevnic vaši
spoluobčané (představíme výsledky názorové-
ho průzkumu).
- Budeme diskutovat o problémech města a
společně hledat možná řešení.
- Uvidíte, jak si vývoj našeho města představuje
nejmladší generace (setkání bude spo-
jeno s vernisáží děl žáků ZŠ na téma bu-
doucnost Řevnic).

lka

Duben 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma

Brdský cyklobus • Kino Řevnice • Pozvánky na kulturní akce v Řevnicích a okolí

Aktual ity

Pejskaři,
buďte ohleduplní!

V poslední době se v Řevnicích stále častěji setkávám s volně pobíhajícími psy, jejichž majitelé
si asi neuvědomují, že tito čtyřnozí miláčci mohou ostatní obyvatele města také obtěžovat. Ne
každý je totiž milovníkem psů, mnoho lidí má ze setkání s volně pobíhajícím zvířetem strach.
Někoho třeba nějaký pes v minulosti pokousal, jiný se obává, aby mu neporazil dítě nebo
nezranil jeho pejska, kterého má řádně uvázaného na vodítku. I  když je pes hodný a nikomu by
úmyslně neublížil, neznamená to, že se nemůže nic stát.
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Vážení spoluobčané,

opět mi dovolte
seznámit vás
stručně s tím, co jsme
na městském úřadě
v poslední době řešil i a
jaké změny se na
městě udály.

Práce na Selecké ulici
zahájeny
V průběhu března byly zahájeny práce na
opravě povrchu Selecké ulice. Stavbu provádí
firma Froněk, spol. s  r. o. Silnice by měla být
během oprav vždy částečně průjezdná.
Výjimkou bude pouze pokládka asfaltového
povrchu. V době uzávěrky tohoto vydání Ruchu
probíhaly přípravné práce na obrubnících,
k dokončení celého díla by mělo dojít na
přelomu března a dubna. Díky opravě se jednak
významně sníží prašnost na této spádové
komunikaci a zároveň do budoucna ušetříme
nemalé náklady, které nás stojí škody způsobené
na nezpevněném povrchu přívalovými dešti.

Jak jsme na tom s ulicí
Raisovou
Raisovu ulici jsme plánovali opravit souběžně se
Seleckou. Po podepsání smlouvy s dodavatelem
ovšem přišla společnost ČEZ s požadavkem na
přeložení nadzemního vedení do země. Raisova
ulice je tak úzká, že není možné položit vedení
do chodníku, a proto musíme s opravou jejího
povrchu počkat až poté, co zde budou
provedeny výkopové práce pro pokládku
kabelů. Postupovat v obráceném pořadí a
rozkopávat čerstvě položený asfalt by byl
nesmysl .

Výsledky hospodaření
EKOSU za rok 201 3
Celkový obrat společnosti za rok 201 3 činil 1 5
273 tis. Kč, aktiva i  pasiva činila 22 771 tis. Kč, cizí
zdroje byly ve výši 9 297 tis. Kč. Společnost za
rok 201 3 dosáhla zisku ve výši 704 tis. Kč.
Pokud od zisku odečteme jednorázové příjmy za
převod techniky na město a prodej kontejnerů
na jedné straně a odpisy na straně druhé, vyjde
nám provozní zisk za rok 201 3 ve výši 41 2 tis. Kč.
Tento výsledek je o 41 0 tis. Kč vyšší, než se
původně plánovalo. Bl ižší informace
o hospodaření EKOSu za rok 201 3 budou
přehledně rozebrány ve výroční zprávě po
jednotl ivých střediscích.

Byla zahájena oprava
rekultivace páté etapy
skládky
Možná jste si všimli pohybu techniky na povrchu
skládky. Jedná o práce související s  opravou
rekultivace páté etapy. Jsem rád, že se nám
podařilo rozběhnout tuto akci, která je nezbytná
pro to, abychom mohli uzavřenou skládku
úspěšně zkolaudovat. Zadání těchto prací jsme
odkládal i do doby, než se podaří firmě EKOs
nashromáždit dostatečné prostředky na jejich
úhradu. Soutěže na real izaci stavby se zúčastnily
firmy SKANSKA a.s., STRABAG a.s., EUROVIA a.s.,
Polansky Group a.s. Vyhrála firma
Skanska s cenou 2 066 324 Kč bez DPH. Doufám,
že se termín dokončení 31 . května 201 4 podaří
dodržet, a tím úspěšně odstraníme další
problém, který EKOS zatěžoval .

Dotace Sádecká,
Sochorova
Regionální operační program Středočeského
kraje vypsal neočekávaně ještě jednu dotační
výzvu v oblasti podpory 1 .1 – Regionální
dopravní infrastruktura. V rámci této výzvy
pracujeme na podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci povrchu ulice Sádecké a nového
povrchu ve vrchní části Sádecké ulice a ulice
Sochorovy v úseku od Sádecké ulice k ul ici
Vrchl ického. Podání žádosti ještě musí schvál it
zastupitelé.

Schůzka starostů regionu
Dolní Berounka
Dne 1 3. března se v zasedací místnosti MÚ
Řevnice sešl i starostové z regionu Dolní
Berounka. Řešil i jsme problematiku povodní,
kapacitu škol, real izované dotační akce a také
nabídku na spolupráci při vybudování psího
útulku.

Diakonie Broumov
Občané si pomalu zvykají na
kontejner s použitým textilem, který je umístěný
v areálu sběrného dvora EKOS. Nicméně možná
nevíte, že se do kontejneru může ukládat
i  nepoužitý textil o ploše nad 1 m2 (ne odřezky
látek), lůžkoviny i  péřové, ručníky, utěrky, záclony,
domácí potřeby, hračky, nádobí, skleničky
případně obuv. Nepoužitelné věci diakonie
zpracuje na různé textil ie a výtěžek bude
věnován potřebným.

Strategický plán
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnil i
další fáze přípravy strategického plánu. Setkání
se konalo 1 8. března v budově zámečku.
Zároveň bych chtěl všechny pozvat na velké
veřejné setkání, které se bude konat ve čtvrtek
1 0. dubna 201 3 od 1 8:00 ve školní jídelně (Legií
662). Co vás na setkání čeká:
- Dozvíte se, jak vidí budoucnost Řevnic vaši
spoluobčané (představíme výsledky
názorového průzkumu).
- Budeme diskutovat o problémech města a
společně hledat možná řešení.
- Uvidíte, jak si vývoj našeho města představuje
nejmladší generace (setkání bude
spojeno s vernisáží děl žáků ZŠ na téma
budoucnost Řevnic).
Pokud vám tedy záleží na směru, kterým se
Řevnice v příštích letech budou vyvíjet, přijďte si
o tom popovídat a podělit se o své názory. Je to
jedna z možností, jak můžete budoucnost města
sami aktivně ovlivnit.

Libor Kvasnička
starosta

KULTURA

České písně proslavené
ve světě
V tomto pořadu připraveném Vladimírem
Frantou, který už v Řevnicích představil Hudební
Hollywood, zazní nejznámější skladby českých
autorů, které se staly evergreeny i  ve světě.
Vyslechneme písně B. Smetany, A. Dvořáka, B.
Martinů, R. Piskáčka, R. Frimla, L. Korbaře, J. Ježka,
J. Vejvody a dalších. Vedle Vladimíra Franty
(baryton) účinkují Anna Dushkina (soprán) a
Zdeňka Košnarová (klavír).
Koncert se koná v neděli 6. dubna v sále
řevnického Zámečku.
Bl ižší informace na adrese:
http://www.art.itinerary.cz/

VS

Jak šel čas, šel
Tak se jmenuje jedna z písní, která zazní ve
stejnojmenném pořadu hudebního seskupení
Two Voices. Tvoří ho Jana Rychterová – autorka
všech písní, kytara, zpěv – a občas zpívající
housl ista Vladimír I l j ič Pecháček. Četbou svých
fejetonů obohatí pořad Václav Větvička. Bude
číst např. z knih Moje vzpomínková dobrá jitra,
Něco pro zahřátí duše nebo Korálky na šňůrce
života. Písně i  fejetony jsou vesměs vtipné a nic
l idského jim není cizí.
Two Voices jste zřejmě zaznamenali jako
představitele žánru crazy classic, kdy vedle Jany
Rychterové zpívá Janin inovovaný text (např.
Šavlový tanec o krádežích nebo Na krásném
modrém Dunaji o jídle) školená pěvkyně.
Pořad se koná v neděli 1 3. dubna od 1 8 hodin
v sále řevnického Zámečku.

VS

Recitál Barbory Kolářové
1 1 .5.201 4 v 1 8.00 hodin v sále Zámečku
v Řevnicích se koná houslový recitál Barbory
Kolářové,řevnické rodačky a dlouholeté
primášky Notiček, studentky americké YALE
University, vítězky mnoha Mezinárodních
houslových soutěží, členky orchestru České
filharmonie a mnoha významných amerických
orchestrů..

thr

Kavárna Modrý domeček, náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad 3, Řevnice

Až do 9. dubna můžete v kavárně zhlédnout
prodejní výstavu dadaistických a také secesně
laděných originálních obrazů od malířky Aleny
Melton Písařové. Více na
www.facebook.com/alenka.melton
V sobotu 5. dubna od 20 hod. s  námi pojďte
oslavit jubilejní desátý benefiční ples. Opět
v prostorách Liďáku v Řevnicích, ovšem letos ve
stylu Sci-fi. Vstup možný i  bez masek- 220Kč/
osoba. Čeká Vás soutěž o nejlepší masku a
zajímavý program.

Výtvarná soutěž
V pondělí 1 4. dubna v 1 6 hod. proběhne v sále
Zámečku ZUŠ v Řevnicích slavnostní
vyhlášení vítězů šestého ročníku Dětské
regionální výtvarné soutěže na téma Poznej
svého hrdinu…
Děti ve věku 5-1 5 let mohou soutěžit v několika
žánrech i  kategoriích. Uzávěrka přihlášek do
soutěže je v úterý 8. 4. do 1 7 hod. Více na
www.zus-revnice.cz. Výstava bude v prostorách
kavárny Modrý domeček a ZUŠ Řevnice až do
1 5.května.

Módní přehlídka
Ve čtvrtek 24. dubna od 1 9 hod. zveme převážně
dámy, které zajímá móda na přehlídku
modelů  s možností nákupu od česko- švýcarské
návrhářky Jarmily Tschanz, která miluje krajky a
brokáty. Vdala se do Švýcarska, kde si otevřela
obchod s vlastními elegantními kreacemi,
kostýmy, šaty, látkovými taškami, které máte
možnost vidět, vyzkoušet i  zakoupit jako jediní
v ČR před jejím definitivním návratem do
Švýcarska. Rezervace možná na sarka@os-
naruc.cz, vstupné 60,-Kč/ osoba

Beseda
V úterý 29. dubna Vás od 1 9 hodin zveme na
další besedu s MVDr. Zdeňkem
Valešem s názvem – Tajemství ptačího zpěvu.
Poslechnete si a seznámíte se s ptačími zpěváky
kolem nás. Následující vycházka: v sobotu 3. 5.
v 7:00, sraz na Palackého náměstí. Zažijte
určování ptáků podle hlasu a ukázku
kroužkování. Vstupné na besedu: 60 Kč/ dosp.,
30 Kč /dítě

Slovo starosty

Městské kulturní středisko

Modrý domeček
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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
tilsch@revnice.cz, tel .: 257 720 1 58, 603 293 322

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

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

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

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

Přebor ZŠ Řevnice v Šachu
Den před začátkem jarních prázdnin řevnické školy, tedy v pátek 28. 2.
201 4, se v Lidovém domě v Řevnicích hrál Přebor ZŠ Řevnice v šachu.
Přebor se těšil velkému zájmu dětí, přihlásilo se jich 42, což je v poměru
k počtu členů šachového kroužku, kteří řevnickou školu navštěvují, číslo
úctyhodné.
Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol tempem 2×1 5 min. Mezi favority
patřil i v obou kategoriích zejména současní i  bývalí členové řevnického
šachového kroužku, z nichž nejvyšší kval ifikaci měl Jirka Kolomazník (4. B),
který je držitelem 3. výkonnostní třídy, následován dvěma držitel i čtvrté
výkonnostní třídy, kterými byli J irkův bratr Ondřej Kolomazník (5. A) a
Kryštof Vávra (9. B). Zajímavé bylo sledovat, jestl i se někomu z ostatních
podaří mezi tyto “profesionály” vklínit, ale tentokrát se to nikomu
nepovedlo. Mezi startujícími bylo i  sedm dívek, což je vzhledem k běžnému
šachovému poměru velmi slušné číslo. Jediným účastníkem, který
řevnickou školu nenavštěvuje (ale bude) byl ani ne šestiletý předškolák
Alex Jonáš.
Turnaj proběhl hladce, i  když jsem jako rozhodčí měl podle očekávání
o něco víc práce než na běžných turnajích, protože znalost šachových
pravidel měla u  většiny dětí k dokonalosti dost daleko, nakonec se ale
hrálo celkem korektně.
Na předních stolech obou turnajů se už od začátku usadil i favorité a zůstal i
na nich až do konce. V turnaji mladších žáků byla rozhodující partie mezi
bratry Jiřím a Ondřejem Kolomazníkovými. Ta skončila remízou a všechny
ostatní partie Jirka s Ondrou vyhrál i, takže o prvenství rozhodovalo
pomocné hodnocení, kterým je součet výsledků všech soupeřů
posuzovaných hráčů a toto kritérium rozhodlo o vítězství Ondry. Protože
se turnaje zúčastnilo několik žáků prvních tříd, vyhlásil i jsme pro ně
kategorii prvňáků, kterou suverénně vyhrál Martin Kolomazník (1 . A), takže
ani jeden ze tří bratrů Kolomazníkových neodešel bez medaile. Speciální
kategorii sám pro sebe pak měl předškolák Alex Jonáš.
Ze šachového hlediska byl turnaj často úsměvný, ale především na
předních šachovnicích se už docela hrálo a hlavně byla na všech vidět
velká snaha a vůle po vítězství. Ve výhodě proti ostatním byli členové
šachového kroužku, protože tam se začínající děti učí především základní
techniky vedení matových útoků a to je pak v partiích proti méně
vzdělaným soupeřům hodně znát.

Jan Paukert

Ples školy a Klíčku
Klíček a ZŠ Řevnice pořádají tradiční jarní ples. Letos už potřinácté.
Poslední roky vždy s velkým tanečním orchestrem Big band Václava
Zelinky. Během večera si zatančíte v rytmu čača, waltzu, rumby i  tanga a
dalších společenských tanců a můžete se pobavit pestrým programem,
který pro vás děti připravily. Tanečníci si mohou zapisovat zvolené partnery
do tanečního pořádku, je připravena tombola, dámská volenka i  slosování
vstupenek. Těšíme se na krásnou jarní atmosféru při setkání s vámi. Ples se
koná v sobotu 1 2. dubna od 1 9 hod. v Lidovém domě v Řevnicích. Bl ižší
informace na stránkách školy www.zsrevnice.cz.

Ludmila Chroustová

Zápis dětí
Zápis dětí do Mateřské školy Řevnice od školního roku 201 4/201 5 bude
v úterý 6. května 201 4 v budově MŠ, Mníšecká ul. č. 676 od 1 0:00 do 1 2:00
a od 1 3:00 do 1 7:00 hodin. Druhý termín je v úterý 1 3. 5. 201 4 od 1 5:00 do
1 8:00 hod. Informace k zápisu a formuláře žádostí o přijetí do MŠ najdete
na www.msrevnice.cz.
Termín zápisu bude možné rezervovat na webu MŠ cca 1 4 dní předem. Ti,
kdo si rezervují termín, budou moci přijít na konkrétní hodinu a nebudou
muset stát frontu.

MŠ

Velký úspěch ZUŠ Řevnice
Na Mezinárodní houslové soutěži Mistra J. Micky opět zazářila housl istka
řevnické ZUŠ Magda Routová, ze třídy Lenky Kolářové, která získala z rukou
předsedy, houslového virtuóza Václava Hudečka, neuvěřitelné 3. místo.
Ve velmi silné kategorii, která byla zastoupena patnácti vynikajícími
housl isty, převážně vítězi Mezinárodních soutěží, Magda nadchla nejenom
posluchače, profesory konzervatoří, ale hlavně porotu, která ocenila pouze
tři housl isty, včetně Magdy.

„Hrálo se mi moc hezky, snažila jsem se nevnímat porotu, ale zahrát si pro
radost a moji paní učitelku,“ řekla po výkonu Magdička. ,,Když vyhlašoval i
moje jméno, měla jsem obrovskou radost a nevěřila jsem, že bych mohla
vůbec nějakou cenu získat.“

LK

Další pozvánky

STŘEDA 2. 4. – 1 6:00 GRAVITACE, 20:00 GRAVITACE
PÁTEK 4. 4. – 20:00 NĚŽNÉ VLNY
SOBOTA 5. 4. – FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ EXPEDIČNÍ KAMERA
1 7:00 1 . BLOK, 20:00 2. BLOK
ÚTERÝ 8. 4. – 1 1 :00 UNIVERZITA 3. VĚKU
STŘEDA 9. 4. – 1 6:00 NEED FOR SPEED, 20:00 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
PÁTEK 1 1 . 4. – 20:00 KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
SOBOTA 1 2. 4. – 1 6:00 RIO 2, 20:00 PHILOMENA
STŘEDA 1 6. 4. – 1 6:00 HOŘÍCÍ KEŘ, 20:00 ROZBITÝ SVĚT
PÁTEK 1 8. 4. – 20:00 PRODLOUŽENÝ VÍKEND
SOBOTA 1 9. 4. – 1 6:00 MRŇOUSKOVÉ, 20:00 NOE
STŘEDA 23. 4. – 1 6:00 1 0 PRAVIDEL, JAK SBALIT HOLKU
STŘEDA 23. 4. – 20:00 ŠMEJDI
PÁTEK 25. 4. – 20:00 ONA
SOBOTA 26. 4. – 1 6:00 HOBIT I I : ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ, 20:00 KANDIDÁT
STŘEDA 30. 4. – 1 0:00 (BABY-BIO) LÍBÁNKY, 1 6:00 LÍBÁNKY, 20:00 LÍBÁNKY

Brdský cyklobus
V sobotu 5. dubna 201 4 zahájí již dvanáctou sezónu cyklobus jezdící od
dobřichovického nádraží přes Mníšek pod Brdy do Kytína. Cyklistům
autobus pomáhá dostat se z údolí Berounky na hřebeny Brd, kde jsou
k dispozici zajímavé cyklotrasy. Rozsah provozu cyklobusu zůstává stejný
jako v minulých letech. Z Dobřichovic odjíždí pět spojů (poslední pouze do
Mníšku) každý nepracovní den a z Kytína zpátky do Dobřichovic se vrací
čtyři spoje. Každoročně cyklobus využívá víc než 2000 cestujících.

thr

Brdská stezka 201 4
KČT TJ SOKOL Mníšek pod Brdy a SOKOL Voznice Vás co nejsrdečněji zvou
na 47. ročník dálkového pochodu - BRDSKÁ STEZKA, Memorial Honzy
Zajíčka. Motto: S Brdskou stezkou na rozhlednu na Studeném vrchu.
V sobotu 1 2. dubna 201 4.

START – MNÍŠEK p/Brdy Školní jídelna, ZŠ, Nádražní 420 od 6.00 do 1 3.00
hod- TRASY 50; 40; 35; 25; 1 6; 7 km, ŘEVNICE - žel . stanice od 7. 00 do 1 0.
30 hod – TRASY 50; 35; 25; 1 6 km, DOBŘÍŠ – žel . stanice – trasy na
rozhlednu Studený vrch od 7. 00 do 9. 30 hod – TRASY 40; 27 km

CÍL - Trasy 35 km ze Řevnic, zpět v Řevnicích (diplom Mníšek, jídelna ZŠ).
Trasa 27km z Dobříše, v Dobříši (předání diplomu na rozhledně)
OSTATNÍ TRASY - cíl MNÍŠEK p/B, jídelna ZŠ, do 1 9.00 hod. Popisy tras na
startech Vás zavedou do oblasti krásné přírody brdských lesů. Oblasti
brdského hřebene – Skalka, Babka, Jezírko, Červený kříž, Halouny, Na
Rovinách, Stožec, rozhledna na Studeném vrchu. Na rozhlednu vedou
trasy 40 a 27 km z Dobříše a 50km z Mníšku a Řevnic. Výchozí místa pro
návštěvu rozhledny na Studeném vrchu ze severní strany Hořovice,
Hostomice, pro turisty od vlaku Beroun, Zdice!

Průchozí bod – rozhledna Studený vrch. Po prezentaci zde účastníci obdrží
diplom a upomínku za startovné 1 0 Kč, včetně vstupu na rozhlednu. Cílové
místo l ibovolné dle výběru.
Trasy pro volný čas - vhodné pro rodiče s dětmi, mládež a začínající turisty
7 km – start a cíl jídelna ZŠ – trasa ke Skaleckému kostelíku a zpět, 1 6 km
– start Mníšek a Řevnice – CÍL Mníšek, jídelna ZŠ. Na Skalce opékání vuřtů
na ohni. STARTOVNÉ - 30,- Kč, skupiny Junáka a děti 1 5,- Kč. UPOMÍNKA –
každý, kdo absolvuje trasu, získá nášivku, diplom. OBČERSTVENÍ z vlastních
zásob a v restauracích po trasách. Zajištěn nákup potravin a pití v místě
startu, v jídelně ZŠ. Dále v restauracích v Mníšku pod Brdy- Sokolovna,
Velká adt. restaurace Na Slovance v Dobříši, na Skalce, v rest. U  Dernerů, na
rozhledně Studený vrch, Kytín – rest., cukrárna u  Jarolímků v Mníšku.
UBYTOVÁNÍ - ve vlastních spacích pytlích na podlaze v určených
prostorách v Mníšku dle dispozic při prezentaci, pro přihlášené
písemně do 6. dubna 201 4 na adresu: KREJSA Josef, Fričova 1 240 /1 37  *
263 01 DOBŘÍŠ, j.krejsa@credo-elektro.com tel.: 602 402 701 .

DOPRAVA pro start mimo Řevnice – do místa startu v Mníšku: 1 . Vlakem
-trať číslo 21 0, odjezd Praha hl . nádr., Vršovice, Krč, Braník, vystupuje se
Rymáně zast., neb Mníšek p. Brdy, asi 1 km pěšky, 2. Autobusem - l inka č.
1 30445 CUP TOUR Praha Smíchov - metro„B“, Na Knížecí - nástupiště č.
7 – výstup Mníšek, závod, 3. Autobusem pražské integrované dopravy.
Nástupiště Smíchovské vlak. nádraží, metro„B“, l inka č. 31 7,321 , Výstup ve
stanici Mníšek náměstí. Doba jízdy asi 35min. Pro start na Dobříši nádraží
doba jízdy 45min.

Základní škola Řevnice

Kino Řevnice v dubnu

Mateřská škola Řevnice

Základní umělecká škola Řevnice

Turistika
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Z OKOLÍ

JOIN ENGLISH COMPANY WITHOUT AN AIR TICKET, IN A COUPLE OF
MINUTES – NOT ONLY DURING SCHOOL HOLIDAYS.

Would you like your children to grow fond of English, want to use it and
communicate fast in English? Send them to our part-time camp in
Černošice or Prague 1 0 - Skalka, or to NONSTOP English camp in
Špindlerův Mlýn. English preschool and school KRYŠTOF does not offer the
usual two lessons of English a day, common at language camps. With
KRYŠTOF, children immerse ful ly into English. Native speakers spend time
with them NONSTOP during projects, games, trips, snacks, lunches, sports
and walks. Czech is simply not enough to get by, it just won´t do. We have
chosen the fol lowing themes for this summer: THE FIRST PEOPLE WERE IN
AFRICA, HOW DID THEY DO THAT?, WHO WAS WALT DISNEY? a BE FIT IN
ENGLISH !

Please have a look: www.klckrystof.cz
(PI)

Jarní nabídka Centra komplexní péče
Dobřichovice
V březnu jsme úspěšně spustil i sobotní provoz (fyzioterapie, masáže,
vířivka). Další vypsané soboty, na které je možné se objednávat, jsou 5. 4. a
26. 4. Stejně tak se můžete objednávat přes naši recepci na akupunkturu,
která řeší mj. odvykání kouření či problémy s nadváhou. V dubnu jsme pro
Vás připravil i následující. Hned 1 . 4. začíná Relaxační skupina I I .  s  PhDr.
Luďkem Vajnerem, na kterou se mohou hlásit zájemci  s  bolestmi,
nespavostí, úzkostnými stavy apod., kteří mají zkušenosti  s  relaxačními
technikami. Vzápětí se 5. 4. pořádá konference Mít, či nemít dítě? Chceme
na ní bořit mýty, že starosti  s  početím řeší pouze ženy. Chceme upozornit
na to, že i  muži mají své problémy.

V moderovaném rozhovoru se zaměříme i  na dvojici mladých žen, které
měly odvahu sdílet své přání mít dítě.
V pondělí 7. 4. ve večerních hodinách začíná další cyklus deseti setkání na
Terapii pánevního dna s Bc. Janou Šimkovou.
V průběhu května se pak můžete těšit na další opakování cyklu Tělo,
pohyb a krajina  s Mgr. Klárou Čížkovou, taneční terapeutkou a
psycholožkou. Stejně tak plánujeme uzavřenou bioenergetickou skupinu
již tradičně s Mgr. Terezou Koryntovou.

Bl ižší informace naleznete na www.ckp-dobrichovice.cz

Výstavy na zámku
28. března – 1 1 . dubna
První výstavou roku 201 4 bude ve velkém sále výstava obrazů malířky Katii
J iránkové Levanti. Dcera známého kreslíře Vladimíra Jiránka působila
dlouhá léta v nonverbálním divadle „Komedie a grotesky“, s  nímž
vystupovala po celé Evropě, Blízkém východě a nakonec v Kennedy Center
Washington DC.
Katia se po celou dobu zároveň věnovala studiu výtvarného umění. Její
obrazy dnes visí v soukromých sbírkách nejen v Praze, ale i  v Moskvě a
především v galeriích New Yorku, Coloráda, Texasu, Masachusetts,
Tennessee a především Connecicutu, který je od r. 2006 jejím novým
domovem.
Provdala se za hudebníka a básníka Daniela Levanti (USA), s  nímž svoji
rodnou zemi každoročně navštěvuje. Katia je v posledních letech
pravidelnou návštěvnicí Dobřichovic, které si oblíbila natol ik, že zde letos
strávila několik měsíců. Vernisáž proběhne ve velkém sále, v pátek 28.
března od 1 8 hodin. Vstup volný.

1 3. – 29. dubna
V neděli 1 3. dubna se slavnostní vernisáží otevře další výstava dětského
tvoření – výtvarného kurzu pod vedením Radky Charapovové. Radka svou
práci dělá srdcem, má krásné nápady, každé dítě se pod jejím vedením
stává nadšeným výtvarníkem :-) Děti i  dospělí ji mají rádi, a proto všechny
její výtvarné kurzy praskají ve švech…

1 2. dubna, sobota – zámek od 1 1 :00
Jarní trhy aneb velikonoční inspirace. Ve spodním sále budou připraveny
tvořivé dílničky pro děti  s  Arte Radky, pečení jidášků  s Náručí. Malování
krasl ic předvede paní Šarounová. Svou vlastní pomlázku si přijďte uplést
ke Skautům. Pohádka Zajíček a Velká mrkvová záhada bude ve velkém sále
od 1 5 hod. a přijede ji zahrát divadlo Mimotaurus.
Řemesla, trhovci na nádvoří i  na náměstí, malý farmářský trh pod lípou
u řeky. Pro malé i  velké budou u řeky soutěže a hry – inspirace pro
prázdninové tábory s CK Robinson. Na nádvoří své řemeslo předvede mistr
kovář.

Besedy a další akce
1 2. dubna, sobota – sál Dr. Fürsta od 1 9:30
Beseda – autem Škoda 1 000MB kolem světa. Povídání mladých
cestovatelů, kteří škodovkou objel i svět. Dokument o této cestě jsme měli
příležitost před pár lety shlédnout v pořadu Objektiv. Nenechte si ujít
jedinečné povídání plné dobrodružství.

1 3. dubna, neděle – velký sál , zámek
Vernisáž výstavy – Arte Radky, dílka dětí výtvarného kurzu pod vedením
Radky Charapovové.

1 3. dubna, neděle – sál Dr. Fürsta od 1 5:00
Interaktivní představení pro děti: NEŠIŠLEJ.
Logopedické písničky pro odvážné děti a jejich rodiče. Děti se během
představení s písničkami důkladně seznámí, většinu jich doprovodí
pohybem, zkusí hlasově improvizovat, pracovat s dechem, dozvědí se nové
věci ze světa hudby i  ekologie a odnesou si i  pár morálních ponaučení.
Účinkují: Amálka K. Třebická – autorka CD Nešišlej!, studovala skladbu a
pop-skladbu u Michaela Kocába a Zdenka Merty na Pražské konzervatoři.
Hudební skladatelka, lektorka hudební výchovy pro děti při FOK a
Brněnské filharmonii, lektorka České Orffovy společnosti
Valéria Radzová – absolventka Hudebně-dramatického oboru na Církevní
konzervatoři, studentka pantomimy a klaunérie na AMU, lektorka
hudebních a pohybových lekcí.

1 5. dubna, sobota – sál Dr. Fürsta od 9 -1 1 :00
Jarní burza dětských věcí. Tradiční burza dětského oblečení a vybavení
především pro předškolní děti. Více informací na www.rcfabianek.cz.

1 9. dubna, sobota – kostel sv. Martina a Prokopa v Karlíku od 1 8 hod.
Sbor Naši pěvci: Antonín Dvořák – Stabat Mater (sbormistra Stanislav Mistr,
varhany Jaroslav Šaroun)

21 . dubna, pondělí, zámek – sál  s  krbem od 1 7 hod.
Mastičkář (www.ludusmusicus.cz)

25. dubna, pátek – sál Dr. Fürsta od 20:00
Koncert Jaroslava Hutky – folk. Předprodej vstupenek v místní knihovně
257 71 0 834.

26. dubna, sobota – park
Dobřichovická míle, pořádá ZŠ Dobřichovice

Černošice

Dobřichovice

TENISOVÁ ŠKOLA
pořádá nábor nových členů

pro děti školkou
i školou povinné

pro dospělé, začátečníky
i pokročilé

na antukových dvorcích
LTC ŘEVNICE .

Bližší informace a přihlášky:

MICHAL DRAŠNAR
tel. 603 462 603

michal.drasnar@seznam.cz

http: //www.ltcrevnice.cz
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Řevnice na starých pohlednicích - 1 1 6
Klubovna LTC Řevnice
V letošním roce uplyne 90 let od založení tenisového areálu LTC Řevnice
v dnešní ul ici Legií (1 924). Klub byl založen v roce 1 902, ale hrálo se na
soukromých dvorcích. Hřiště se začala budovat v roce 1 924 na zakoupeném
pozemku „V Platanech“. Ul ice Legií vznikla teprve později. Areál byl budován
postupně. Nejprve vznikly dva dvorce (zřejmě horní). Dřevěnou tenisovou
klubovnu navrhl architekt Vladimír Weiss, který byl sám nadšeným tenistou
(obr.). Klubovna stojí dodnes. V roce 1 926 je již známo 5 antukových dvorců,
které tvoří s  klubovnou celek, jak jej známe v dnešní podobě.
Československá tenisová ročenka z roku 1 925 uvádí, že klub měl 90 členů a
jeho předsedou byl JUDr. Ladislav Šourek.
Fotografie tenisové klubovny pochází z roku 1 928.

J. König

Řevnická výročí
v dubnu
· 5. 4. 1 909 – se narodil v Kopidlně
Jindřich Severa, akademický sochař.
Studoval mj. na AVU v Praze, kde byl
žákem profesora Španiela. Vždy ho
zajímalo spojení architektury a
sochařství. Je např. autorem reliéfního
portrétu zakladatele čs. Skautingu A. B.
Svojsíka na pomníku u Štěchovic.
Téměř 30 let žil v Řevnicích ve
Wolkerově ulici. Zemřel v roce 1 980.
Severa je autorem řevnického
městského znaku
· 22. 4. 1 974 – otevřena klubovna
mládeže ve Školní ul ici. Dnes je na
jejím místě penzión pro důchodce.
· 24. 4. 1 909 – založena Křesťansko-
demokratická strana v Řevnicích
· 28. 4. 1 939 – v Řevnicích ustaveno
Národní souručenství, jediná povolená
politická organizace v období
Protektorátu. Vznikla 23. března 1 939
v Praze.
·  Duben 1 91 9 – po březnovém
bolševickém převratu v Uhrách vtrhl i
Maďaři na jižní Slovensko a obsazovali
je. V Čechách se začaly tvořit útvary
zvané „Prapory stráže svobody“, do
kterých se hlásil i dobrovolníci.
I  z Řevnic odjelo v dubnu 1 91 9 na
Slovensko sedm řevnických Sokolů na
pomoc československé armádě a
legionářům, kteří se již vrátil i po
skončení války domů. Spojenými
silami se podařilo vytlačit maďarské
jednotky ze Slovenska.
· Ruch 4/2004 - Cyklobus do Brd.
V sobotu 3. 4. 2004 zahájila provoz
linka cyklobusu do Brd, která měla
zpřístupnit cykloturisticky atraktivní
oblasti v brdských lesích. Trasa vedla
z Dobřichovic do Černolic, Řitky,
Mníšku a Kytína – v provozu byl
o sobotách, nedělích a o svátcích.
V letním období jezdí autobus již
několik let. - Zajímavý je i  článek„Kája
Mařík a Řevnice“. Propagátorem Káji
v našem městě byl knihtiskař Jan
Šťastný, původem z Mníšku.

Kö

Zde může být i váš inzerát. Více informací na http: //ruch.revnice.cz
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Hlásek – zápisy
pro rok 201 4/201 5
Školy Hlásek od září 201 4 otevřou
jednu třídu jesliček, 2 třídy mateřské
školy, kde u starší třídy bude v ceně
intenzivní příprava pro předškoláky a 2
třídy základní školy.
Výukový program jednotl ivých stupňů je
propojen a děti znají své tety a učitele od
malička. Lektoři a učitelé ze základní školy
vedou odborné lekce již v mateřské škole,
aby je naučil i samostatně přemýšlet,
samostatně pracovat, odhadnout své
možnosti, soustředit se a hlavně aby
podpořil i jejich schopnosti a chuť se učit.
Hlásek ale není pouze škola, pro všechny
děti je po celý rok připravena spousta
aktivit od divadla, přes sportovní akce
jako je lyžování a plavání po tvořivé dílny
a společná setkání, v létě příměstský
tábor. V letošním školním roce například
školáci velmi ocenil i animaci vlastního
filmu, lyžování nebo dny ve škole naruby,
kdy se již dvakrát učil i odpoledne a
přespával i ve škole.
Pro děti zajišťujeme i  svoz z domova nebo
od vlakového nádraží Zadní Třebaň.

Více informací najdete
na www.skolyhlasek.cz

Hlásná Třebaň
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Burza s úspěchem
V sobotu 1 5. března 201 4 proběhla v řevnickém kině tradiční jarní burza
dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb. Dveře se v kině téměř
nezastavily, i  když se burzy dětského oblečení pořádaly zároveň
i  v okolních městech. Návštěvníci nakoupil i věci za bezmála 1 7.700,- Kč.
Blížící se jaro asi napomohlo tomu, že tentokrát „frčela“ především kola a
kolečkové brusle. Pro Sokol jsme získal i téměř 3.300,- Kč na nákup nových
cvičebních pomůcek. Děkujeme všem prodávajícím i  těm, kteří si přišl i
něco vybrat. Jel ikož se letos jednalo o jubilejní 1 0. burzu, tak bych ráda
poděkovala Ireně Svitákové, Janě Polákové, Monice Vaňkové a Markétě
Chocové za to, že pokaždé věnovaly svůj volný čas a energii její přípravě a
průběhu.

M.Sudková

Řevnický Sokol i  jeho starosta slaví
jubileum
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. V dalším roce bylo
provedeno veřejné vystoupení v Řevnicích. Cvičení a všechna další činnost
se musela spokojit s  pronajatými prostorami. Velké přerušení činnosti
způsobila  l . světová válka. Z rozhodnutí ministerstva vnitra byla dokonce
Česká obec sokolská a Svaz českoslovanského sokolstva rozpuštěn. Přesto
ale v těchto letech byl zakoupen pozemek pod lesem v rozsahu přes 6 000
m2 a započalo se s terénními úpravami. Většina namáhavé práce byla
prováděna dobrovolně bez finanční úhrady. Celý prostor se později ukázal
nedostatečný k postavení tělocvičného sálu a tak zde vzniklo jen letní
cvičiště.
Výbor jednoty využíval prosperující “činnost biografní” a za podpory
některých podnikatelů zakoupil za výhodných podmínek dům Na
Kopečku, který patřil “l ihové společnosti”. Zábavní a divadelní sbory byly
rovněž velmi populární a tak se dluhy brzy podařily zaplatit. Nový projekt
předpokládal přestavbu hostince na tělocvičný a zábavní sály, které by
sloužily široké veřejnosti města a okolí. Návrh tehdejšího starosty br. Karla
Černého vyhovoval všem dobovým potřebám, což se projevilo i  prudkým
nárůstem členské základny a zájmem nejširší veřejnosti. Jednota měla přes
600 členů.
Další průběh naší jednoty byl obdobný celému osudu ČOS v naší
republice, nejen za okupace nacisty, ale nástupem komunistické strany po
roce 1 945. 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.
Nyní je starostou řevnického Sokola Ing. Petr Kozák, bez jehož
podpory by se Sokol neobešel. K velikému díku připojuji gratulaci
k životnímu jubileu, hodně štěstí, zdraví a splněných snů.

Monika Vaňková

· Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann
hnědý, Tetra hnědá a Dominant – žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a
bílý. Stáří: 1 5-20 týdnů. Cena 1 49 až 1 85 Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé
kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu! Prodej se
uskuteční: Ve středu 1 6. dubna 201 4, Řevnice - u  hasičů ve 1 4 hod. Při
prodeji slepiček výkup král ičích kožek (cena 20 - 30 Kč/ks). Případné bližší
informace: Po-Pá 9 až 1 6 hod., tel . 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.

(PI )
NOVINKA: Ruch nabízí barevnou inzerci! Dovolujeme si informovat naše
inzerenty, že od 24. 1 . 201 4 došlo k úpravě cen inzerce Ruchu. Ceny
černobílé inzerce v řevnickém zpravodaji zůstaly na stejné výši jako
v minulých letech, nově byla zavedena možnost barevné inzerce (její
rozsah je v každém čísle omezen, pouze prázdninové dvojčíslo bude vy-
hrazeno barevné inzerci bez omezení). Informace o cenách najdete na
adrese http://ruch.revnice.cz/cenik-inzerce/. Bl ižší informace rádi zájem-
cům poskytneme na tel . 731 483 833 nebo e-mailu ruch@revnice.cz.

· Nejprodávanější knihy v řevnickém knihkupectví v uplynulém měsíci:
Evžen Boček: Poslední aristokratka. Chudobný navrátilec, krkolomně
navazující na slavný rodokmen, emigrantství, místní zemitost, zámek jako
konkurenceschopná atrakce, kníže Schwarzenberg, zpěvačky Cher a
Helenka Vondráčková, to jsou motivy, z nichž autor, profesí kastelán, upředl
sérii panoptikálně komických situací.
Kateřina Schwabiková: Cesty dětí do staletí aneb Jak Běla s Kubou
poznávali naši minulost. Velké množství dějově plných kreseb a čtivý,
zábavný a srozumitelný text jsou hlavní přednosti knihy, která dětské
čtenáře poutavým způsobem seznámí s naší historií.
Peter Nielander: Popeláři jedou. Jak popeláři pracují? Jak to vypadá
uvnitř popelářského vozu? Kam se odpad odváží? Jak odpad vzniká a jaké
druhy odpadu známe? Máte doma malého syna a chce být popelářem?
Také má spoustu otázek? Potom je tato kniha přesně pro něho!
Kristina Ohlssonová: Sedmikrásky. V bytě na stockholmském náměstí
Odenplan je nalezen zastřelený kněz s manželkou - detektivka.
Dita Pecháčková: Deník Dity P. Dita Pecháčková nám představuje, jak
vypadá tak trochu jiná kuchařka - Deník Dity P."Nemyslete si, že jsem
bůhvíjaká kuchařka. Nejsem. Normálně to ke mně přišlo.

www.knihyrevnice.cz
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Adresát:

PSČ:

TJ Sokol Řevnice

PC Akademie Všenory pořádá:

Počítačové kurzy pro začátečníky i  pokročilé.

Večerní kurzy - víkendové kurzy - individuální konzultace

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

ZákladyWord a Excel 201 0.

Naše kurzy jsou vhodné i  pro seniory!!!

Informace a přihlášky na tel. 602 395 228 a na www.pcakademie.cz
P
la
c
e
n
á
in
z
e
rc
e

Malý oznamovatel




