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Love for Guatemala

Charitativní projekt Ireny De Lave, která žije ve Vonoklasech, bude veřejnosti představen 7.
května v řevnické Bio prodejně Moniky Kopecké. Putovní informační výstava s názvem Love
for Guatemala…. takový text byl i na vizitce, kterou mi nedávno podávala sympatická
světlovláska Irena De Lave poté, co jsem obdivovala v Modrém domečku její náušnice.
Jak se vlastně zrodil Váš projekt Love for
Guatemala?
Nad zrozením projektu jsem již přemýšlela od
mé první cesty do Guatemaly. Ale asi musel
dozrát čas a já:). Jsem dnes strašně vděčná
neziskovkám v Praze, které mi po mém návratu
z cestování nedaly možnost u nich pracovat. :).
Vždy projevily nadšení nad mým vzděláním a
širokou praxí v zahraničí, ale ve 3. kole většinou
mi bylo řečeno, že jsem přece nevystudovala
zde a nemám praxi odtud. Bylo to jako snažit se
projít zdí. Narodil se syn a mě nastaly jiné
starosti a radosti Ale časem jsem cítila….. že se
do Guatemaly musím vrátit, neřešila jsem
finance a co a jak. Prostě jsem do toho šla po
hlavě, nenechala jsem si to nikým rozmluvit,
naslouchala jsem svému vnitřnímu hlasu.
Jaký byl návrat do Guatemaly?
Opět jsem se tam setkala s nádhernými lidmi,
co už tam pomáhají a i s těmi domorodými.
Inspirace byla obrovská… Je tam tolika potřeb,
člověk neví, co dřív. Mayské ženy mají hodně
dětí, sami většinou neumí psát ani číst, jen tkát.
Školy se tvrdě platí, třeba v rodině se šesti,
sedmi dětmi má šanci jedno nebo dvě děti jít
do školy na pár let. Holčičky skoro vůbec ne.
Proto jeden z mých cílů je poslat co nejvíce dětí
do školy v oblasti horského Nebaju, kde žije
kmen Maya Ixil. Tento kmen byl strašně
poznamenán civilní válkou, co tu proběhla.
Mnoho mužů bylo zabito před zraky svých dětí
a ženy brutálně znásilněny. Podpora těchto žen
je pro mne též důležitý cíl. Díky svým tradicím-

tkaní mohou mít fair trade mzdu, mohou
rozvinout lépe svou komunitu a získat tak třeba
poprvé v životě trochu sebevědomí. Dalším
mým cílem je reforestace (zalesňování). Je to
velice konkrétní a viditelný cíl. Eroze
v Guatemale je katastrofální, v období dešťů
mnoho lidí přijde o přístřešky i životy, když se
vše řítí z hor dolů. Zde je důležité prezentovat
alternativy na obživu, nekácení a vzdělávání.
Cílem je i přivést komunity, aby vytvářely lesní
školky a tyto stromy prodávat do jiných
komunit.
Toto vše zahrnuje strašně úsilí na dálku:),
koordinace po emailech, skypu. Je třeba kopec
trpělivost a víry, obzvláště když se jedná
o místní orgány a jejich vůdce:).
Jak tento projekt přijímají místní lidé?
Lidé, co o projektu v Guatemale vědí, nám
fandí. Je to malý projekt, zatím:). Maya lidé brzy
vycítí vaše opravdové záměry a neoblafnete je.
Není to úplně lehké se ukázat v horských
komunitách. Mne k tomu vždy pomohlo to, že
už jsem někoho z té komunity znala, kdo tam
byl respektovaný a tím pádem oni věří, že i vy
jste v pořádku:). Jinak by neměli problém vás
vyhostit! Právě jejich obrovská vděčnost je to,
co je jako motor pro mne. Když jsme loni v létě
začali vymýšlet, co tkát, objevily se první
jogové tašky. Ty ženy za mnou osobně chodily
a děkovaly, že budou mít práci, slušnou mzdu a
budou moci dát na stůl jídlo. To mě hnalo
koupit co nejvíce, aniž bych věděla, jak to tady
prodat:). Říkala jsem si, to není mlíko, když tak

Zdarma

Canto Carso zve

Řevnický smíšený sbor Canto Carso si do
Zámečku na 1 4. května od 1 9:00 hodin
připravil vystoupení s ryze českou tématikou
- přednese čtyři balady z pera skladatele
Vítězslava Nováka a Moravské dvojzpěvy
Antonína Dvořáka v úpravě Leoše Janáčka.
Vystoupí i Milena Kolářová z Notiček.
tím zateplíme barák:). Ale tím, že je to vedeno
srdcem a dobrým úmyslem, nemám obavy:).
Když pak dostanu děkovný dopis, cítím v tom
obrovský význam. Když se k místním lidem
chováte s respektem a úctou, není žádný
problém. Jsou to lidé hodně pověrčiví a věří na
spoustu věcí. Turista, co by přišel a jen tak by si
fotil jejich děti, může skončit mrtev. Oni věří, že
to vezme ducha jejich dítěte nebo že ho
unesete do Ameriky…
Jaký je Váš osobní vztah k této krásné zemi?
Je to jako můj druhý domov. Všechny ty vůně
jsou mi tak blízké, všude cítím velké duchovno
a nezvratitelný fakt, že jste na posvátné půdě.
Je to silný vnitřní zážitek. Po mé první cestě
sem jsem věděla intuitivně, že se přímo sem
k posvátnému jezeru Atitlan musím vrátit,
něco mě sem táhlo. Je důležité naslouchat
svému srdci a neposlouchat, kdo vám to
rozmlouvá z praktických důvodů.
A jak se na to vše dívá Vaše rodina?
Mám obrovské štěstí, že mám manžela, který
mě v tom moc podporuje a fandí mi. Byl se
mnou poprvé v Guatemale a viděl, co to se
mnou udělalo:). Je mi vždy oporou. Stojí při
mně, když jsem z projektů nadšená a i když
prožívám období vyčerpání, únavy a
pochybností o tom, zda-li to vše dává smysl.
Když jsem naše veškeré úspory dala loni do
letenek pro mne a pro syna, koupila tam věci,
nenavrhl, že by možná bylo rozumnější koupit
skříně, které doma nemáme nebo předělat
stropy, v kterých jsou díry na půdu. :)
V čem vidíte rozdíl mezi lidmi Maya a námi?
Rozdílů je spoustu. Jeden z hlavních vidím, že
oni většinou žijí tady a teď. Musí, aby přežili.
Nepřemýšlí nad tím, kdy půjdou do důchodu
nebo na mateřskou. Neexistují zde takové
vymoženosti. Rodina musí strašně držet
pohromadě. Jsou vděčni za vše, za maličkosti a
rozdali by se. Mluvím samozřejmě o chudých
lidech, což je tam většina. Ale i bohatí zde
existují takoví, co se prohání v drahých autech.
Žijí silným duchovním životem. Sice většina
přešla na křesťanství, ale i tak stále udržují své
tradice a rituály, např. zabíjí slepice
v katolickém kostele, krkají tam, aby vyhnali zlé
duchy. Mají silný vztah k matce zemi a
respektují přírodní zákony…

Reprodukcí obrázku desetileté Jolany Hartmannové připomínáme, že v uplynulém měsíci byl ukončen další ročník výtvarné soutěže, pořádaný ve spolupráci ZUŠ Řevnice s o. s. Náruč. Bližší informace
si přečtěte na straně řtyři. Obrázek na snímku obdržel cenu poroty a jmenuje se První muž na Měsíci.

Jak se můžeme do pomoci Guatemale
zapojit my?
Koupí výrobků zasadíme více stromů a
umožníme místním ženám mít stálou mzdu.
Pošleme více dětí do škol. Další možnost je se
tam vydat a pracovat jako dobrovolník na
spoustě projektů, možností je tam vážně
nekonečno. Veliká pomoc je i v šíření informací
o těchto projektech, pomoc s reklamou, atd.
Vše je v začátcích a věřím, že bude jen a jen
přibývat možností, jak se k nám připojit pro
toho, kdo bude chtít.
Helena Pelikánová
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Slovo starosty

Z jednání Rady města
Vážení spoluobčané,
opět mi dovolte
seznámit vás stručně s tím, co jsme na
městském úřadě v poslední době řešili a jaké
změny se ve městě
udály.

Selecká hotova

V tuto chvíli jsou již dokončeny všechny práce
na Selecké ulici. V případě, že se při deštích
objeví problémy s odtokem vody v ulici
Škroupově nebo Karolíny Světlé, budeme
problém operativně řešit. Doufám, že obyvatelé
bydlící u této komunikace mají z nového
povrchu stejnou radost jako já.

Práce v Raisově ulici
začaly

Firma Štika zahájila začátkem dubna práce na
rozvodech elektřiny v Raisově ulici. Dokončeny
by měly být v závěru dubna. V návaznosti na to
pak začne oprava komunikace.

Dotace přednádraží

ROP Střední Čechy nám oznámil schválení
projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti
prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“
k financování. Jedná se o komunikaci Pod lipami
v rozsahu od restaurace Republika k nádraží a
dále o komunikaci Nádražní. Město v tuto chvíli
jedná se SŽDC o vyřešení umístění výložníku
trakčního vedení. Souhlas SŽDC je poslední
podmínkou k získání stavebního povolení. Po
dlouhodobém snažení se nám naskýtá možnost
nastartovat změnu přednádražního prostoru,
jehož nevábný vzhled nás všechny trápil.

Tříděné odpady

Město vyrobilo informační ceduli s rozmístěním
sběrných míst na tříděný odpad. Žádám tímto
občany, aby v případě zaplněných kontejnerů
uložili tříděný odpad na jiné místo sběru a
neriskovali pokutu za tvorbu černé skládky.
Odpad odložený u kontejneru se totiž považuje
za černou skládku.
Dále v rámci snahy o zlepšení
nakládání s odpady město podalo žádost
o poskytnutí dotace na pořízení auta typu AVIA
na svoz bioodpadu z nádob o objemu 1 20 l,
240 l a 1 1 00 l. V rámci dotace by došlo k nákupu
základní sady popelnic pro školu školku atp.
Občané, kteří budou mít zájem o svoz bio
odpadu z domácností, si budou moci tuto
službu objednat.

Strategický plán

Chtěl bych poděkovat všem, kteří využili
možnost a vyplnili dotazníky. 462 odevzdaných
dotazníků považuji za velký úspěch. Výstupy
z nich, budou využity nejenom pro tvorbu
strategického plánu, ale i pro další činnost
městského úřadu. Na veřejném setkání na téma
„Strategický plán aneb jak budou vypadat
Řevnice v roce 2030“ bylo přítomno cca 70
občanů. Vážím si toho, že se velký počet občanů
Řevnic zajímá o dění ve městě a aktivně se
účastní přípravy strategického plánu. Děkuji i ředitelce ZUŠ Řevnice MgA. Ivaně Junkové a ředitelce ZŠ Řevnice Mgr. Pavlíně Seidlerové za
poskytnutí prostor pro setkání nad budoucím
strategickým plánem města.
Libor Kvasnička
starosta

Rada města (RM) se sešla od posledního
zasedání zastupitelstva města v únoru, na
kterém byli přítomní seznámení s činností
Rady města Řevnice, 8x.
Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy, darovací
smlouvy, smlouvy na věcná břemena. RM po
projednání v zastupitelstvu města schválila
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Návrh variant
zapojení veřejnosti do zpracování Strategického
plánu a požádala zastupitelstvo města
o prodloužení platnosti Strategického plánu
schváleného dne 1 7. 3. 2008. RM schválila pro
rok 201 4 Pravidla pro poskytování příspěvku
organizacím pracujícím s mládeží a v souladu se
zákonem č.1 28/2000 Sb., zákon o obcích.
RM schválila Domovní řád budovy č. p. 928 –
pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor a
společných částí a zařízení domu. Schválen byl
nový Volební řád školské rady při ZŠ Řevnice.
RM souhlasila s pořádáním koncertu dechové
hudby plzeňské konzervatoře v rámci oslav
výročí krále Jiřího z Poděbrad dne 22. 6. 201 4.
RM souhlasila s uzavřením Dohody o používání
loga časopisu RUCH, jehož autorkou je paní
MgA. Silvie Klempererová – dohoda byla
uzavřena bezplatně, na dobu neurčitou, za což
město paní Klempererové děkuje.
Na městském úřadě byla provedena Krajským
úřade Středočeského kraje kontrola výkonu
přenesené působnosti na úseku výherních
hracích přístrojů a tombol – nebylo třeba
přijímat žádná nápravná opatření. Byla
provedena veřejnoprávní kontrola na MŠ, ZUŠ a
ZŠ. Nebyly shledány závažné nedostatky.
RM uložila ekonomickému odboru vypracovat
soupis plánovaných oprav všech budov
v majetku města a dále vypracovat seznam
chodníků, které vyžadují opravu. RM uložila
ekonomickému odboru podle vhodných
klimatických podmínek obnovit zatravněné
pásy v Tyršově ulici. Proběhlo výběrové řízení na
realizaci opravy zastřešení Lesního divadla.
Ředitel spol. EKOS Řevnice pan Bc. Kubásek
informoval RM o výsledcích hospodaření
společnosti za měsíce 1 -2/201 4.
MÚ

Z usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo města na svém jednání dne
7. dubna 201 4 mimo jiné
vzalo na vědomí:
• zprávu o činnosti Rady města
• zprávu o činnosti Finančního výboru
• zprávu o činnosti Kontrolního výboru
• informace jednatele spol. EKOS Řevnice
o plánu hospodaření této společnosti pro rok
201 4
schválilo
• prodloužení Strategického plánu schváleného
Zastupitelstvem města Řevnice dne 1 7.3.2008
do 31 .1 2.201 4.
• záměr uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Řevnice a městem Černošice –
zajišťování výkonu činnosti podle zákona
o obecní policii podle zákona č. 553/1 991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů na
dobu určitou, jednoho roku.
• Rozpočtové opatření č. 1 /201 4 s tím, že
rozpočet je schodkový, na straně příjmů je
rozpočet ve výši 43 070,4 tis. Kč a na straně
výdajů je též rozpočet ve výši 57 788,2 tis. Kč.
Schodek – financování ve výši 1 4 71 7,8 tis. Kč je
krytý prostředky z minulého období. RO č.
1 /201 4 je nedílnou přílohou zápisu.
• poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Řevnice
ve výši 1 30.030,- Kč organizaci TJ Sokol Řevnice
a poskytnutí příspěvku ve výši 62.720,- Kč
občanskému sdružení SPORTCLUB Řevnice.
• uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav
a technického zhodnocení objektu č.p.1 74
města Řevnice v souladu se Statutem ze dne
1 6.4.201 2 ve výši 820 000,- Kč na:

- rekonstrukci elektroinstalace a IT rozvodů
v celém objektu stanice
- rekonstrukci topného systému
- opravu podlahy výjezdové šatny a její rozšíření
• uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav
a technického zhodnocení objektu č.p.29 města
Řevnice v souladu se Statutem ze dne 1 6.4.201 2
ve výši 200 000,- Kč na rekonstrukci sociálního
zařízení ve 2. patře budovy č.p.29.
• uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav
a technického zhodnocení objektu č.p.27 města
Řevnice v souladu se Statutem ze dne 1 6.4.201 2
ve výši 240 000,- Kč na výměnu oken na severní
straně a posouzení odstranění vlhkosti ze
západní stěny.
• uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav
a technického zhodnocení objektu č.p.928
města Řevnice v souladu se Statutem ze dne
1 6.4.201 2 ve výši 350 000,- Kč na opravu
obkladu střešního podbití č.p.928 a opravu
ploché střechy
• koupi pozemku parc.č. 423/1 2 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře 76 m2.
• koupi pozemku parc.č. 1 49/2 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře 25 m2
• koupi pozemku parc.č. 2947/28 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře 21 8 m2 v obci a
k.ú. Řevnice
• prodej id. ½ pozemku parc.č. 21 3 o výměře 5,5
m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci a k.ú.
Řevnice za kupní cenu 5.500,- Kč společnosti 2 Q
spol. s r.o.,
• záměr podání žádosti o dotaci z fondu SFŽP –
program DE MINIMIS na nákup vozu typu AVIA
na zajištění svozu biodpadu z domácností města
Řevnic.
• záměr podání žádosti o dotaci na ROP
SČ s názvem:„Zkvalitnění dopravní obslužnosti
ZŠ a dalších objektů v Řevnicích.
neschválilo
• záměr prodeje části pozemku parc. č. 830
o velikosti 33 m2 z celkové výměry 1 604 m2 (ul.
Mařákova) specifikované v přiloženém nákresu
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za účelem stavby
nové transformační stanice a to za kupní cenu
1 .500,- Kč/m2.“
souhlasilo
• se zařazením správního území města Řevnice
do územní působnosti SCLLD (CLLD) MAS
Karlštejnsko, z.s. pro plánovací období EU
v letech 201 4-2020 s tím, že schválením zařazení
do územní působnosti SCLLD (CLLD) obci
nevznikají finanční závazky vůči MAS.“
• s vypořádáním užívání školnického bytu bývalého bytu (34,6 m2), sklepu (3,8 m2) a
přístupu ke sklepu (5,2 m2) v budově č. p. 64 na
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích
o výměře 43,6 m2 - v minulých letech dle emailové nabídky PENCO spol. s r.o., tj. doplatek
50.000,- Kč ve prospěch města a uložilo Radě
města jednat s nájemcem o podmínkách nové
nájemní smlouvy na dotčenou část budovy.
thr

Skvělá zpráva slušným
lidem

Zastupitelstvo města na svém 23. zasedání 7.
dubna letošního roku schválilo jednání města
Řevnice s městem Černošice a jeho městskou
policií o veřejnoprávní smlouvě o městské
policii, kterou bychom zabezpečili dohled nad
pořádkem a klidem v Řevnicích, a to po celých
365 dní v roce. Nabídka MP Černošice navrhuje
variantu dvou strážníků po dobu 4 hodin denně.
Tato služba by měla řešit mnoho přestupků a
nešvarů, které naše město trápí a nemá jinou
možnost se s nimi vypořádat. Každá mince má
dvě strany a ani přítomnost MP nebude řešit
všechny problémy beze zbytku. Bude třeba
součinnosti občanů, případně instalace dalších
monitorovacích a bezpečnostních prvků. Tuto
smlouvu musí nejprve schválit zastupitelstvo
Černošic, následně zastupitelé naši. Pokud vše
dobře dopadne, mohli by městští policisté být
v našich ulicích již koncem letošního nebo
začátkem roku nastávajícího.
Jan Hruška, místostarosta
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Novinky
z úřadu

Kontaktní informace

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

Další důležité telefony
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

EKOS

Nebezpečný odpad

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.

Pitná voda

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, byli všichni zákazníci osloveni s výzvou
o změnu smlouvy, ale velké množství zákazníků
na tuto výzvu nereagovalo. Děkuji všem
občanům, kteří smlouvu doplnili, bylo jich 70%
z oslovených. Ti, kteří tak ještě neučinili si nadále
mohou smlouvy vyzvednout v podatelně MÚ,
na stránkách EKOSU či v kanceláři EKOSU
osobně.

Hřbitov

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.

Jaký byl Den vody?

Na návrh OSN se od roku 1 993 každoročně
22. 3. koná Světový den vody.
K této příležitosti EKOS uspořádal 20. 3. den
otevřených dveří. Příchozím byla předvedena
technologie na čistírně odpadních vod a
úpravně pitné vody na prameništi u letovského
mostu (viz foto). Věřím, že pro občany, kteří
v krásném slunečném odpoledni dorazili, byla
prohlídka zajímavá a poučná. Těším se třeba
u dalšího dne otevřených dveří na viděnou.
Pavel Kubásek

ŠKOLY

Mateřská škola Řevnice

Jaro vítej...

Rodiče se nás často ptají, co by mělo jejich dítě
zvládnout ve školce i na konci předškolního období.

Odpovídáme jim – dětem je třeba se věnovat
průběžně. Povídat si s nimi, společně číst, zpívat,
hrát si, tvořit, sportovat, pozorovat, objevovat a
také se často smát.
Do konce školního roku se naše děti jednou
týdně střídají v keramické dílně ZUŠ, kde pod
vedením paní Blanky Lacigové tvoří z hlíny.
Jejich výrobky jsou roztomilé a osobité.
V rámci poznávání dění v našem městě jsme
navštívili novou prodejnu knih na náměstí. Děti
měly možnost si vše v klidu prohlédnout a paní
učitelky jim z tajemných knížek také kousek
přečetly.
Výtvarné soutěže „Poznej svého hrdinu“, kterou
vyhlásila ZUŠ spolu s Modrým domečkem se
zúčastnilo několik našich dětí a práce dvou
z nich byly oceněny čestným uznáním. Protože
děti rády pozorují a pojmenovávají věci kolem
sebe, navštívili jsme s nimi Výstavu lega
v Berouně. Cesta vlakem a návštěva výstavy děti
nadchla. Od konce dubna získávají základy
plavání v předplavecké přípravce bazénu
v Příbrami. Čeká je deset lekcí, kde se všechny
seznámí s pravidly chování ve vodě a pod
vedením zkušených instruktorek většina začne
samostatně plavat.
Jana Černá

ZUŠ Řevnice

„ENTER ŘEVNICE“

Návrhy podchodu (ZUŠ Řevnice) - leden
201 4Projekt
výtvarného
zpracování
podchodu pod tratí ČD v Řevnicích žáky ZUŠ
Řevnice se blíží k závěru.
V pololetí školního roku jsme prezentovali v
rámci žákovské výstavy projekt na výtvarné
zpracování podchodu. Uchopit veřejný prostor
je náročné i pro profesionální výtvarníky. Šlo
o první ideové návrhy, které ukazovaly jen
orientačně, kam se bude projekt vyvíjet. Žáci
ateliéru Jana Slovenčíka se problematice umění
ve veřejném prostoru věnovali celý rok a
výsledek bude stát za to.

Cílem projektu je náležitě uvítat veřejnost, citlivě
a přesvědčivě pojednat podchod, aby uvozoval
příjemný prožitek při vstupu do města. Zároveň
můžeme eliminovat vandalizmus v podobě
nezkušených sprejerů na občansky podstatném
místě. Projekt je myšlen jako celistvá práce
jednoho autora tak, aby podchod působil jako
výtvarný celek s jasnou koncepcí. Na vítězném
návrhu se ve výsledku budou podílet i ostatní
studenti, pedagogové a tvůrčí osobnosti Řevnic.
Komise složená z odborníků, zástupců města a
drah zasedne 23. 5. 201 4. Pro veřejnost bude
portfolio s projektem umístěno na www.zusrevnice.cz, a na Facebooku ZUŠ od 1 9. 5., těšíme
se na naše názory. Realizace by pak měla
proběhnout do konce června.
Ivaňa Junková
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Na Skalce byla zahájena výstavní
sezóna

V kostelíku sv. Maří Magdalény na Skalce se 1 3. dubna konala vernisáž
žaček Večerního výtvarného kursu při ZUŠ Řevnice. Lenka Havlíčková,
Vendula Tropová a Zuzana Hrdinová pod vedením Filipa Černéh0 zde
představují výtvarné kompozice vytvořené přímo pro poutní kostel.
Vernisáž byla doplněna verši Pavla Jonáka v podání autora, na saxofon
zahrál Jan Grunt.
Výstava je přístupná do 1 1 . 5. 201 4 – v sobotu, neděli a svátek od 1 0 do 1 7
hodin, v úterý až pátek od 1 3 do 1 7 hodin.
Tomáš Hromádka

6. ročník regionální výtvarné soutěže
Poznej svého hrdinu

Mateřské školy, základní školy, ZUŠky a výtvarné ateliéry regionu Dolní
Berounky se opět setkaly u příležitosti 6. ročníku výtvarné soutěže, kterou
pořádá ZUŠ Řevnice spolu s Modrým domečkem. Letošního ročníku se
zúčastnilo deset škol a ateliérů, počet prací se vyšplhal až na 240. Porota
měla nelehký úkol vybrat ta nejlepší díla. Kdo získal medaile, čestné uznání
a cenu poroty se můžete podívat na výsledkové listině na www.zusrevnice.cz. Celkem jsme rozdali 25 cen 45 dětem – (individuální a
skupinové ocenění). Vítězné práce jsou ke zhlédnutí v Modrém domečku.
Výstava pokračuje v ZUŠ Řevnice v přízemí a prvním patře školy až do
konce května.

Tanec

Taneční obor Základní umělecké školy Řevnice vás srdečně zve na
Závěrečné vystoupení, které se uskuteční v pondělí 2. června 201 4 od
1 8 hodin v řevnickém kině.
Pod vedením Hany Rubkové zde zatančí všechny ročníky, od nejmenších
pětiletých dětí až po nejstarší dívky tanečního oboru ZUŠ. Těšit se můžete
na tance na hudbu Hradišťanu, Ludovica Einaudiho či „Čtvero ročních dob“
od Antonia Vivaldiho, na kterém se společně podílí dívky 3. – 6. ročníku
tanečního oboru.
Těšíme se na hojnou účast všech příznivců tance.

Výtvarka

Z dětské výtvarné mezinárodní soutěže Lidice, která je jednou z největších
na světě si opět odnášíme ocenění. Žáci digitální fotografie ze třídy Jiřího
Milfaita získali medaile.
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) byla založena
v roce 1 967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice,
zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve
válečných konfliktech.
Tato původně národní výstava se stala v roce 1 973 výstavou mezinárodní a
během své historie se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli u nás,
ale doslova v celém světě. V posledních letech do výstavy přichází
pravidelně více než 25 000 velice kvalitních výtvarných děl od dětí nejen
z České a Slovenské republiky, ale i z dalších 60 – 70 států, včetně tak
vzdálených zemí jako jsou Čína, Japonsko, Filipíny, Indie, Keňa, Malajsie, Srí
Lanka nebo Zimbabwe.

SOBOTNÍ ODPOLEDNE 24. 5. V ZUŠ.
DÍLNA MALOVÁNÍ NA PORCELÁN!

Z důvodu velkého zájmu opakujeme kurz malování na porcelán. KOBALT
NA PORCELÁNU, lektorka Hanka Vinklárková. Tradiční technika ze staré
Číny. Kurz je určen pro širokou veřejnost, proběhne v sobotu 24. 5. v ZUŠ
Řevnice od 1 3 00 do 1 8 00 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, vázy,
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, více www.zus-revnice.cz.

MixFestival

Již nyní srdečně zveme na II. ročník MixFestivalu, který se bude konat
1 3. 6. 201 4 před řevnickým Zámečkem. Podrobný program uveřejníme
v dalším čísle. Určitě se máte na co těšit.
ZUŠ Řevnice

Další úspěchy ZUŠ Řevnice

8. 3. na Mezinárodní houslové soutěži Mistra J.Micky opět zazářila
houslistka řevnické ZUŠ MAGDA ROUTOVÁ, žačka paní učitelky L. Kolářové,
která získala z rukou předsedy, houslového virtuóza Václava Hudečka
krásné 3. MÍSTO. Ve velmi silné kategorii, která byla zastoupena patnácti
vynikajícími houslisty, převážně vítězi mezinárodních soutěží, Magda

nadchla nejenom posluchače, profesory konzervatoří, ale hlavně porotu,
která ocenila pouze tři houslisty, včetně Magdy.
V pondělí 24. 3. se zúčastnila Kamilka Kolářová ze třídy Hanky Zemenové
krajského kola klavírní soutěže ZUŠ. Ač do nymburské zušky dorazily kvůli
dopravním komplikacím těsně před vystoupením, a Kamilka se nemohla
rozehrát a připravit jako ostatní účastníci, svým výkonem předčila všechny
a ve své kategorii zvítězila. Naše ZUŠka bude mít tak konečně svého
zástupce i v celostátním kole národní soutěže ZUŠ.
Ovšem její soutěžení tak neskončilo, neboť se o týden později zúčastnila
Mezinárodní klavírní soutěže Karlovarská růžička, kde coby nejmladší
účastnice získala nádherné 3. místo.
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na housle se konalo 2. a 3. 4. Terezka
Petrová (I. kat.) a Magda Routová (IV. kat.) ve svých kategoriích získaly první
místa a navíc v konkurenci 93 houslistů napříč všemi kategoriemi (I. – IX.
kat., žáci 7 – 1 8 let) obsadily v celkovém hodnocení porotců i první dvě
příčky. Magda dokonce s nejvyšším možným počtem bodů a zvoláním
bravo od samotné poroty.! Obě tak budou reprezentovat naší ZUŠku
v celostátním kole národní soutěže ZUŠ v Liberci.
„ Děkuji a ještě jednou gratuluji, zejména výkon Magdy Routové byl
nádherný a zcela oprávněně a bez jakýchkoliv pochybností se stala
absolutní vítězkou celé soutěže“, napsala na ZUŠku Jitka Adamusová,
předsedkyně KUR. Magda navíc získala zvláštní ocenění poroty za
interpretaci skladby B. Martinů Arabeska č. 1 a paní učitelka Lenka
Kolářová obdržela diplom za nejlepšího pedagoga.
Krajského kola se zúčastnily i Marianna Krutská (I. kat. – 2. místo) a Berenika
Brennerová (IA. kat. – čestné uznání I. stupně), pro které to byla první
zkušenost s vystoupením na takto velké soutěži. Ve IV. kategorii pak naši
ZUŠ reprezentovala spolu s Magdou ještě Anežka Krutská, která získala
krásné 3. místo.
LK

KULTURA

Modrý domeček

V pondělí 1 4. dubna v sále Zámečku ZUŠ v Řevnicích proběhlo slavnostní
vyhlášení vítězů šestého ročníku Dětské regionální výtvarné soutěže. Letos
na atraktivní téma: Poznej svého hrdinu. Jistě byste nečekali, že mezi
klasickými hrdiny dnešní mládeže nebudou jen Spidermani a Supermani,
ale také asistenční vodící psy, zemědělci, hasiči, muži zákona nebo děti,
které se těší do školy. Unikátem byl hrdina Agátky Klimtové – dědeček,
který skutečně zachránil svého kamaráda zasypaného v dolech.
Práce těch nejlepších, kteří získali ocenění, můžete obdivovat v naší
kavárně až do 1 5. května. Všem výhercům ze srdce blahopřejeme!
1 . místo I. kategorie – František Chloupek – LETEC, 6 let, ZUŠ Řevnice
2. místo I. kategorie- Tobiáš Hazuka – ADMIRÁL, 6 let, ZUŠ Řevnice
3. místo I. kategorie- Barbora Cihlová – PRINC V BOJI S DRAKEM, 5 let, MŠ
Mníšek pod Brdy
Čestné uznání I. kategorie- Tereza Švédová – HASIČ ZACHRÁNCE, 6 let, MŠ
Řevnice
Čestné uznání I. kategorie- Adam Nahi – DĚDEČEK ZEMĚDĚLEC, 6 let, MŠ
Řevnice
1 . místo II. kategorie – Alžběta Nebřenská – MÁLOKDO DO ŠKOLY CHODÍ
RÁD, 8 let, Ateliér Ivy Fialové
2. místo II. kategorie- Alžběta Bartáková – HARRY POTTER, 7 let, ZUŠ
Řevnice
3. místo II. Kategorie – Stropková Stella – MUŽ ZÁKONA, 9 let, ZUŠ Řevnice
Čestné uznání II. kategorie- Emma Férová – MATRIX, 9let, ZUŠ Řevnice
Čestné uznání II. kategorie- Adam Zobaník, LETEC, 6 let, ZUŠ Řevnice
III. kategorie- Ema Kándlová, HRDINKA, 1 1 let, ZUŠ Řevnice
1 . místo III. kategorie – Agáta Klimtová – DĚDEČEK ZACHRANIL PŘÍTELE
V DOLE, skut.událost, 9.let, ZUŠ Řevnice
2. místo III. kategorie – Antonie Nebřenská – PRVNÍ HRDINOVÉ ADAM
A EVA, 1 0 let, Ateliér Ivy Fialové
3. místo III. kategorie – Ludmila Váňová a Nela Hartmannová – SLEPECKÝ
PES, 1 0 let, ZŠ Řevnice
Čestné uznání III. kategorie- Ema Kándlová, HRDINKA, 1 1 let, ZUŠ Řevnice
Čestné uznání III. kategorie- Kateřina Fantová – MŮJ HRDINA, 1 1 let, ZUŠ
Dobřichovice
Čestné uznání – soubor počítačové grafiky ze ZUŠ Řevnice, Ludmila
Lišková, Matyáš Trachta, Mikoláš Sodomka, Eliška Tumová, Andrea
Lacigová, Anna Dvořáková, Kryštof Jukl
1 . místo IV. kategorie – Marie Masnerová – NEBÁT SE ČASU JE HRDINSTVÍ,
1 4 let, Ateliér Ivy Fialové
2. místo IV. kategorie – Adéla Jindrová – HRDINA VZOR PŘEDSEDA, 1 4 let,
ZUŠ Řevnice
3. místo IV. Kategorie- Ondra Brůha- HOROLEZEC, 1 4 let, ZUŠ Řevnice
Čestné uznání IV. kategorie- Natálie Částková- MAGICKÁ SÍLA,
1 4 let, ZŠ Řevnice
Čestné uznání IV. kategorie- Marie Paličková – ZVÍŘECÍ LÁSKA
1 4 let, ZŠ Řevnice
Cena poroty za zvládnutou kresbu- Julie Slovenčíková- STROM ŽIVOTA, 9.
let, 3. kategorie, ZUŠ Řevnice
Cena poroty za zvládnutou kresbu – Jolana Hartmannová, NEIL
ARMSTRONG, 1 0 let, ZUŠ Řevnice
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Vycházka

Pozvánky
z kulturního střediska

Výstava

Setkání u pomníku

V sobotu 3. května se můžete vydat na krásnou jarní
vycházku s populárním ornitologem a zvěrolékařem MVDr. Zdeňkem
Valešem, který Vám přímo v terénu ukáže kroužkování a odchyt ptáků.
Můžete s ním zkusit poznávat naše opeřené přátele podle hlasu. Sraz je
v 7:00 na Palackého náměstí v Řevnicích. Vycházka navazuje na besedu,
kterou pan Valeš v kavárně Modrý domeček přednášel 29. dubna.
Od 20. května jste zváni na prodejní výstavu výtvarnice Ivany
Kubátové inspirovanou pestrým světem orchidejí v Botanické zahradě
v Praze. Výstava bude v kavárně do 20. června.
Paní učitelka Ivana ze ZŠ Třebotov studovala na pedagogické fakultě UK
v Praze obor český jazyk a výtvarná výchova. Nyní vede také keramické
kroužky a kromě pedagogické práce ve výtvarných oborech se věnuje
příležitostně vlastní tvorbě jako je kresba, malba, keramika, fotografie.
Inspirací je jí především příroda a velká láska k orchidejím. Impulsem pro
tuto výstavu byla před pěti lety orchidejová farma na Madeiře.
„Zdejší kraj - Český kras, Brdy, Berounku… jsem si zamilovala, zapustila zde
kořeny a jsem moc ráda za příležitost vystavovat u Vás…“, říká paní Ivana
Kubátová o spolupráci s Modrým domečkem.
Na červen pro Vás chystáme, jako každý rok, ve spolupráci se ZUŠ Řevnice,
FOTOSALÓN.
Krásný květen plný barev a slunce Vám
přeje za OS Náruč
Šárka Hašková

Notičky

Notičky chystají na červen Baladu pro
banditu

Notičky - Ať žijí duchové 201 2Řevnická lidová muzika Notičky se po roční
odmlce rozhodla navázat na velmi úspěšné divadelní představení Ať žijí
duchové, které do “lesňáku” přilákalo stovky diváků. Na letošní červen
chystá spolu s osvědčenými ochotníky hru Balada pro banditu,
proslavenou filmovým zpracováním s Miroslavem Donutilem a Ivou
Bittovou v hlavních rolích. Hru loni v srpnu na řevnickou lesní scénu
přivezlo brněnské divadlo Husa na provázku, pro které ji v roce 1 975 na
motivy románu Ivana Olbrachta napsal Milan Uhde s použitím písniček
Miloše Štědroně.
V hlavních rolích se představí někdejší klarinetista Notiček Miroslav Smola
jako Nikola Šuhaj a basistka souboru Diana Šeplavá jako Eržika. Velitele
četníků zahraje Alexandr Skutil, hostinského Mageriho Roman Tichý a
v rolích hlavních bídáků se objeví Kryštof Chvojka a Lukáš Marval. Diváky
čekají více než tři desítky písniček, které většinou přednesou sami herci
podporovaní dvacetihlavým divadelním sborem řízeným vedoucí Notiček
Lenkou Kolářovou. Písně upravil Jan Martínek, který bude rovněž řídit malý
divadelní orchestr. Režisérem představení je stejně jako v případě “Duchů”
Jan Flemr.

Představení se konají 6. a 7., 1 3. a 1 4. června vždy od 1 9:00 hodin.
V neděli 8. a 1 5. června se začíná už v 1 7:00. Část výtěžku z představení
bude věnována na rekonstrukci řevnického lesního divadla.
JF

Knižní tipy
Nejprodávanější knihy v řevnickém knihkupectví v uplynulém měsíci:
Robert Galbraith (pseudonym J. K. Rowlingové): Volání kukačky.
Vzrušující detektivní román J. K. Rowlingové, napsaný pod pseudonymem
Robert Galbraith. Když se slavná modelka Lula Landryová zřítí ze svého
zasněženého balkonu v londýnské čtvrti Mayfair, dojdou vyšetřovatelé

U příležitosti výročí ukončení II. světové války se sejdeme 7. května v 1 7
hodin. Zváni jsou všichni, představitelé obce, spolků a sdružení, mladí,
starší i nejstarší. Státní hymnu provedou žáci a pedagogové řevnické
ZUŠ, ke krátkému programu přispějí i žáci ZŠ. Ke zpěvu se může přidat
každý, kdo přijde. Chcete-li, můžete oficiální kytici doplnit kytičkou
z vaší zahrady.
VS

Notičky zvou

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.
Lenka Kolářová

Košíkářský trh

Letos připadl termín konání trhu a Královského průvodu na
Mezinárodní den dětí – 1 . 6. Bude se konat jako vždy od 9 hodin na
náměstí, trhovci se zajímavým zbožím se mohou hlásit na
kultura@revnice.cz.
Tentokrát se dočkáme několika vítaných novinek. Např. sám výrobce
bude prodávat pivo zvané Moucha. Paní Irena de Lave bude prodávat
nádherné tašky a taštičky vyrobené v Guatemale. Výtěžek z prodeje
pak spolu s dobrovolníky promění v nově zasazené stromy přímo
v Guatemale. Další podrobnosti o tomto projektu naleznete na loveforguatemala.com.
VS

Koncert v Zámečku

Koncert Kristýny Kolářové (housle) a Šimona Marka (violoncello) 8. 6.
201 4 od 1 5 hodin v Zámečku. Na programu zazní: J. S. Bach, J. Haydn, C.
Saint-Saens, H. Wienawski, W. A. Mozart. Klavírní doprovod: Sára
Bukovská, Ester Godovská.
LK

Pocta králi Jiřímu

22. 6. se po celé republice koná křest Královské monografie věnované
Jiřímu z Poděbrad jako připomínka 550. výročí jeho evropské mise.
Autorem publikace je Petr Hora Hořejš, iniciátorem celé akce město
Poděbrady.
Oslavy zařadilo UNESCO do významných událostí roku 201 4. Záštitu
převzali nejvyšší ústavní činitelé. K oslavám se připojilo 25 měst, ve
kterých se nachází náměstí nebo třída Jiřího z Poděbrad. Na těchto
místech proběhnou najednou koncerty a hromadný křest knihy bude
zapsán do Guinessovy knihy rekordů.
I na našem náměstí se bude křtít a koncertovat. Zahraje 1 2° Plzeň,
originální dechovka plzeňské konzervatoře.
Občerstvení publika bude zajištěno.
VS
rychle k závěru, že šlo o sebevraždu. Případ se zdá být uzavřen. Lulin bratr
má však stále jisté pochybnosti. A najatý soukromý detektiv má za něj
odhalit pravdu.
Lenka Eckertová, Lucie Seifertová: Hustej Internet. V knize jsou
zábavnou a poutavou formou dětem představovány nástrahy virtuálního
světa. Jsou stejně nebezpečné jako ty z reálného života.
Eva Papoušková, Galina Miklínová: Kosprd a Telecí. Malý Kosprd, hrdina
naší knížky, miluje tatínkovu dílnu a moc rád tátovi pomáhá při výrobě
vzducholodi, ale jednoho dne se rodiče rozhodnou, že jejich syn musí začít
chodit do školky. Toto rozhodnutí se mu nelíbí, a velmi hlasitě protestuje –
při příchodu do školky. Téměř každý rodič, který vedl poprvé své dítko do
školky, ví, o čem je řeč. A také spousta dětí zná takovou situaci. V našem
příběhu však malý Kosprd má velké štěstí, protože hned první den ve
školce potká báječnou kamarádku…
Naomi Aldortová: Vychováváme děti a rosteme s nimi. Kniha
respektované americké terapeutky a rodinné poradkyně představuje
ucelený koncept výchovy, kde nedominuje ani rodič ani dítě a namísto
mentorování, ovládání a manipulace je s dítětem zacházeno s úctou a
respektem. v V knize je mnoho příkladů z teorie a praxe. Zjistíme, že se
musíme zbavit starých naučených a nefunkčních vzorců chování.
Marek Podhorský: Brdy a Hřebeny. 50 pečlivě vybraných pěších tras
v turisticky atraktivní oblasti Brd, Hřebenů a Příbramské pahorkatiny.
Navštivte řevnické knihkupectví na nám. Krále Jiřího z Poděbrad nebo
na www.knihyrevnice.cz
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Řevnická výročí
v květnu

· 3. 5. 1 994 – slavnostně otevřena nová
pošta v Řevnicích
· 1 2. 5. 1 934 – se narodila PhDr. Hana
Seifertová, historička umění, bývalá
ředitelka Oblastní galerie v Liberci.
V roce 1 970 se přestěhovala se svým
manželem sochařem Jiřím Seifertem
do Řevnic.
· 1 4. 5. 1 907 – do Řevnic zaveden
telefon
· 1 6. 5. 1 884 – se narodil Jan Šťastný,
knihtiskař. Rodák z Mníšku pod Brdy,
ve dvacátých letech 20. století se
přestěhoval ze Sedlčan do Řevnic do
ulice Na Stránce, kam přeložil i svou
tiskárnu. Od roku 1 928 vydával
regionální časopis „Kazín“. V roce 1 948
vydal svou knihu „Městečko pod
Skalkou“. V ní informuje o historii
oblasti
a
podává
svědectví
o společenském a kulturním dění své
doby a o významných osobnostech,
které si oblíbily náš kraj a navštěvovaly i jeho vilu.
· 21 . 5. 1 304 – král Václav II. věnoval
část Řevnic zbraslavskému klášteru
cisterciáků.
· 22. 5. 1 921 – Ignát Herrmann založil
obecní knihovnu
· 27. 5. 1 942 – v Praze atentát na
Reinharda Heydricha, vyhlášeno
stanné právo. Při něm nacisté uvěznili
a popravili velké množství českých
občanů. Z Řevnic byli zastřeleni JUDr.
Václav Vaněk a Antonín Žáček.
· RUCH 5/94 – zveřejněn článek
o navrácení lesního majetku městu.
Městský les se rozkládá na ploše cca
440 ha. Vzpomenuta paní Věra
Prchlíková, tehdy nejstarší občanka
Řevnic, která zemřela 21 . 4. 1 994.
V roce 1 937 byla společně s MUDr.
Pražským a redaktorem Tůmou
zakládající členkou ČsČK v Řevnicích.
· RUCH 5/04 - 29. 5. 2004 byla
v Havlíčkových sadech pokřtěna
stavba nového amfiteátru. Umělci a
muzikanti
v
něm
vystoupili s kulturním pořadem „ Další
setkání v parku“. Vzpomínka na Jana
Šťastného, k jehož výročí narození
proběhla výstava v Galerii No 1 paní
Terezy Bartákové.
Kö
Kö
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Řevnice na starých pohlednicích - 1 1 7
Nejstarší vila v Řevnicích

·Na předkládaném obrázku je z výsuvné plošiny vyfotografována vila čp. 86 v Komenského ulici. Ve starých
dokladech je tento dům uváděn jako první vila v našem městě.
V červenci 1 874 Antonín Müller z Müllersheimu s manželkou Marií předložili obci (starosta František Baloun)
návrh na stavbu svého nového letoviska – vily v Řevnicích. Nezastavěný pozemek koupili od Václava Ráže,
rolníka z čp. 44. Marie Müllerová zemřela v roce 1 895 a vlastníkem vily se stal Ing. Jan Tille, geometr z Prahy –
Královských Vinohrad. Tille byl vášnivým tenistou a jedním ze zakládajících členů I. českého lawntenisového
klubu v Praze (I. ČLTK Praha), a proto si dal na zahradě postavit tenisový dvorec. Jeho dva synové Jan a Vilém
pokračovali v tenisové tradici a přispěli k rozvoji klubového tenisu v Řevnicích.
Vila již dlouho Tillově rodině nepatří a tenisový dvorec byl dávno zrušen.
J. König

Pozvánka

Letopisecká komise při Radě města Řevnice pořádá pravidelné každoroční „Posezení nad
kronikami“ v pátek 30. května 201 4 v 1 8 hodin v sále řevnického Zámečku. Na programu budou
stěžejní témata pro rok 201 4 – 1 00. výročí vypuknutí I. světové války (1 91 4), 1 60. výročí narození Ignáta
Herrmanna (1 854) a dvě sokolská výročí (založení řevnického Sokola v roce 1 894 a úmrtí JUDr. Antonína
Hřebíka v roce 1 984). Během schůzky budou v sále vystaveny některé dobové dokumenty a k nahlédnutí
staré kroniky. Účast všech vítána!
MUDr. Jindřich König, předseda komise

Mníšek pod Brdy

Vzpomínka na Jana
Šťastného

Městské kulturní středisko Mníšek pod Brdy
vás zve na besedu s vnučkou JANA
ŠŤASTNÉHO paní SYLVIÍ ŠÍROVOU a jeho
vnukem, panem LADISLAVEM BEDŘICHEM,
která se uskuteční v sále MKS V Lipkách ve
čtvrtek 22. května 201 4 v 1 9 hodin.
Budou se promítat staré fotografie, které nám
přiblíží osobnost jednoho z našich
nejvýznamnějších rodáků, autora "Městečka pod
Skalkou".
thr

Kino Řevnice

· PÁTEK 2. 5. - 20:00 – V NITRU LLEWINA DAVISE
· SOBOTA 3. 5. - 1 5:30 (děti) – UNIVERZITA PRO
PŘÍŠERKY, 1 7:30 – CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT
PRVNÍHO AVENGERA, 20:00 1 2 LET V ŘETĚZECH
· STŘEDA 7. 5. 20:00 – TRABANTEM AŽ NA
KONEC SVĚTA

· PÁTEK 9. 5. 20:00 -LÁSKA, SOUDRUHU
· SOBOTA 1 0. 5. 1 5:30 – TURBO, 1 7:30 JUSTIN
BIEBER´S BELIEVE, 20:00 VLK Z WALL STREET
(Tip Ruchu)
· STŘEDA 1 4. 5. 20:00 - JIM JARMUSCH: PŘEŽIJÍ
JEN MILENCI
· PÁTEK 1 6. 5. 20:00 – POJEDEME K MOŘI
· SOBOTA 1 7. 5. 1 5:30 - LEGO® PŘÍBĚH, 1 7:30
GODZILLA, 20:00 YVES SAINT LAURENT
· STŘEDA 21 . 5. 20:00 – VŠECHNY MOJE DĚTI
· PÁTEK 23. 5. 20:00 - NÁSLEDKY LÁSKY
· SOBOTA 24. 5. 1 6:00 (děti) – THE AMAZING
SPIDERMAN, 1 7:30 – TRANSCENDENCE, 20:00 –
FAIR PLAY

Čajovna Cherubín
· čtvrtek 1 . 5. od 1 9:00 promítání: 4 DOHODY,
záznam z představení Jaroslava Duška
· sobota 3. 5. 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
· středa 7. 5. 20:00
Rekonektivní
léčení s Cherubínkou, šamanská očista šalvějí a
křídlem, celkové léčení a harmonizace
· čtvrtek 8. 5. od 1 9:00 promítání: V kůži vlka -1 /2,

Hedvábná stezka Čingischána, nejúspěšnější
snímek expediční kamery
· pátek 9. 5. od 1 9:00 Regae in Tea House, živě
zahraje kapela Karla Babuljaka – Chichimeku a
poté Vám dj Admirál Kolíbal namixuje regé drink
· sobota 1 0. 5. 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
· neděle 1 1 . 5. od 1 2 do 1 6hod.
Setkání s Jaroslavem Duškem tentokrát na
zahrádce čajovny
· čtvrtek 1 5. 5 od 1 9:00 promítání: V kůži vlka
-3/4, Hedvábná stezka Čingischána nejúspěšnější snímek expediční kamery
· sobota 1 7. 5. od 1 5:00 Alexandr Hendruk
o Sebepoznáním, téma besedy: „ Duchovní
člověk“
· středa 21 . 5. 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
· čtvrtek 22. 5. od 1 9:00 film: Když kámen
promluví - svědectví Jaroslava Duška
· sobota 24. 5. od 1 9:00 Jsme na festivale v Hradci
Králové
· pátek 30. 5. od 1 8:00 Setkání s Viliamem
Poltikovičem
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(Staro)nová ODS
v Řevnicích

V Řevnicích byla nedávno založena ODS. Pro
někoho to může být překvapení, protože každý
si myslí, že „ta tu byla přece odjakživa“. Tehdejší
předseda Václav Klaus předával přece zakládací
listiny paní Součkové již před více než dvaceti
lety. Ne, není to žádný omyl, je to pravda. ODS
byla v roce 201 4 v Řevnicích založena opět.
Počátkem roku 201 3 byla sdružení ODS nejen
v Řevnicích, ale v celé oblasti Praha západ,
zrušena.
Důvodem byly tzv. „velrybářské“
praktiky, tj. účelové zvyšování počtu členů
místních organizací. Nebudu polemizovat o tom,
zda, či jak se to stalo. O tom bylo již napsáno
hodně. Rozhodně to však nebyl případ Řevnic,
kde se počet členů dlouhodobě pohyboval
okolo patnácti až dvaceti a spíše klesal.
O umělém navyšování počtů členů u nás tedy
nemohla být řeč. A takových místních sdružení
ODS bylo více, přesto byly všechny šmahem
zrušeny.
Tento krok rozhodně nebyl správný. Výkonná
rada ODS, která sdružení rušila, si mohla bez
problémů ověřit, kde je počet členů dlouhodobě
stabilní a kde příp. k nadměrnému nabírání
nových členů docházelo. Bylo ale zvoleno plošné
rušení místních sdružení. Byl zvolen princip
kolektivní viny. Kdyby byl další postup korektní,
tak by to ještě nebylo tak strašné. Ukázalo se ale,
že scénář je již hotov.
Každá z místních organizací měla možnost do 3
měsíců požádat o obnovení licence. To jsme
v Řevnicích udělali. Přesto naše licence
obnovena nebyla. A to již byl, velmi diplomaticky
řečeno, značně nestandardní postup.
Proces licencování na Praze západ řídil senátor
Oberfalzer, „náš“ senátor. Tento člověk
předkládal Výkonné radě ODS žádosti
o obnovení licence jednotlivých místních
sdružení a doporučoval další postup. Některé
žádosti předložil a byly schváleny. Co se
stalo s tou naší, jsme se však nedozvěděli.
Nevíme, zda byla Výkonné radě předložena a
pokud ano, tak z jakých důvodů byla zamítnuta.
Počátkem července jsme pak dostali mailem
zprávu, že už nejsme členy ODS.
Tento účelový postup byl velmi nekorektní, byl
na hony vzdálen principům, na kterých ODS
dříve stavěla. Že by se až tak vyvinula
„vnitrostranická soutěž“?
Došlo tedy k tomu, že ODS v Řevnicích byla
zrušena. A nyní se rodí (staro)nová…
Martin Sudek
(pokračování příště)

Lesk a bída Řevnic

Placená inzerce

Běžný pracovní den. Ráno vás probudí cvrlikání
ptáčků, ale z postele se nechce. V hlavě se
začnou rojit první myšlenky na práci. Převalujete
se z boku na bok, až vás pak neúprosné zvonění
budíku vytáhne z postele ven. Následuje
obvyklá honička s časem. Všichni to známe:
„Kdybych vstal/a o pět minut dříve…” Tak takto
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začal i můj dubnový pátek. To jsem ještě
netušila, co všechno ten den zažiju. Kromě
obvyklé jízdy autem do práce po silnicích “osmé”
třídy, devíti hodin strávených vyřizováním
emailů a zpětným drkocáním domů, mě
napadlo, že bych mohla trochu stresu upustit
rychlým pohybem na čerstvém vzduchu.
A proto si jdu zaběhat. Hned na začátku obvyklé
trasy mě napadne změnit směr a vydat se
protentokrát třeba Havlíčkovými sady. Po pěti
minutách vidím, že nejsem zrovna dvakrát
v kondici a tak běh střídám s rychlou chůzí, nu
což, na maraton se ještě nechystám. Přeběhnu
hlavní silnici a probíhám mezi domky v ulici 5.
května. Najednou uslyším z jednoho staršího
obydlí volání o pomoc. Běžím ze setrvačnosti
ještě pár vteřin a pak zařadím “zpátečku”. Přes
otevřené okno se ptám volající, jestli potřebuje
lékaře. Říká, že “jistě”. Prý je zamčená, nemůže se
hýbat. Mobil u sebe nemám, chci tedy zazvonit
na sousedy, ale bohužel, zvonky už vyšly z módy.
Nakonec se mi podaří odchytit jednu ochotnou
paní o pár domů dál, která okamžitě vytáčí číslo
1 55. Ochotná paní stráví dalších pět minut
vysvětlováním, kdo je a jaký má vztah k paní
volající o pomoc. Mezitím projíždí kolem domku
kamarádky.
Zastaví, a ihned se chopí činu. Přelézají plot a
zjišťují, že ani hasičů nebylo zapotřebí, jelikož
bylo v domku odemčeno. Po delší době přijíždí
policie a nakonec sanitka. Mezitím se nám všem
naskytne obraz zkázy – MORÁLNÍ ZKÁZY, se
všemi důsledky, které si nikdo z nás, běžně
smýšlejících lidí, nedovede ani ve snu představit.
Vejdete vstupními polorozpadlými dveřmi do
předsíně páchnoucí močí, špína a bída na vás
kouká ze všech stran. Neuniknete pohledu na
otevřenou WC místnost, kde i veřejný záchodek
na Smíchovském nádraží by byl luxusní toaletou
ve své kategorii. Další mezipředsíň, temná jako
sluj, vás už nepřekvapí. A pak přijde ten
nejsmutnější obrázek, který jste si kdy přáli vidět.
Stařenka, schoulená v křesle jako hromádka
neštěstí, kolem ní holé stěny a studená podlaha
a puch, který nevyženete ani otevřeným oknem
ven, očividně odkázaná na pomoc druhých, již
půl dne čeká na to, až se vrátí její vnuk a postará
se o ni. Prý jel do Prahy pro matraci, aby měla na
čem spát. Na čem spí dosud, jsem se nedopídila.
Paní trpí silnou cukrovkou, potřebuje pravidelně
pít a jíst a to s sebou obnáší i další tělesné
potřeby, které nemůže uspokojit vzhledem
k tomu, že je po operaci obou kyčlí a nemůže
chodit. Od sousedů se dozvídám, že její muž
i syn jsou oba již mrtvi a jediný, kdo jí z rodiny
zůstal naživu, je povedený vnuk. Ten se jí
pravidelně postará o důchod, který se svou
drogově závislou přítelkyní utratí zřejmě za
“potěšení”, které prý drogy mohou přinášet. Když
se ochotní sousedé začnou o paní a jejího psa
starat, vyhrožuje jim, hází po nich kameny a
sprostě je uráží.
Dle sdělení nemocné paní jí prý již jednou byla
žádost o pobyt v domově důchodců zamítnuta.
Sociální úřad prý neshledal na její situaci nic
závažného. Já si ale myslím, že takové stáří si
nezaslouží nikdo z nás, a proto udělám vše,
abych této paní dopomohla k lepšímu životu.
Přála bych si, aby občané, nejen Řevnic, nebyli
nevšímaví k tomu, co se děje kolem nich, a i když

se to netýká přímo jich, neváhali a využili
veškerých svých možností, aby druhému v nouzi
pomohli. Nikdy nevíme, co nás čeká v životě a
kdy my sami budeme potřebovat pomoc od
druhých. A ne vždy se můžeme spolehnout na
své nejbližší příbuzné, jak je patrno z tohoto
smutného příběhu.
Lída Černá

Pochvala

V březnovém čísle Ruchu jsem se mimo jiné
i dočetla v článku „Co nás čeká“, že během
letních prázdnin má dojít k rekonstrukci
elektrorozvodů ve školní jídelně a tím i ulehčení
v práci kuchařkám. Přiznám se, že mně to
potěšilo, neboť to množství chutného jídla, které
dokáží
uvařit a s úsměvem vydávat se„hned tak nevidí“.
Jsou ochotné a mají pochopení i k „móresům“
některých z nás penzistů.
A tak si myslím, že je k nim nepatřičné a nevděčné, že jim nikde nebyla uveřejněna
pochvala a poděkování. Já osobně před nimi
„hluboce smekám".
Marie Váňová, Řevnice

Z OKOLÍ

Dobřichovice

Putování za pokladem
skřítka Dubínka

Rok se s rokem sešel, a tak vás Rodinné centrum
Fabiánek z Dobřichovice opět zve na výpravu za
brdskými skřítky. Tentokrát vás zve do lesa
skřítek Dubínek. Připravil si pro děti spoustu her
a úkol a těm, které všechny splní, určitě poradí,
kde hledat vzácný poklad.
Přijďte v sobotu 1 7. května mezi 1 5. a 1 6.
hodinou na odpočívadlo na křižovatce ulic
Krajníkovy a Svážné (nad závorami
u dobřichovického nádraží). Odtud se vydáte po
vyznačené trase do lesa. Zveme všechny děti od
nejmenších po mladší školáky, úkoly budou
přizpůsobené různým věkovým kategoriím.
Trasu zvládnete i s terénním kočárkem. Vstupné
je 50 Kč za dítě.
Více najdete na www.rcfabianek.cz.
Libuše Stupavská

Jaro v CKP Dobřichovice

CKP Dobřichovice pořádá v průběhu celého
roku Týdenní rehabilitačně-rekondiční pobyty
pro klienty z daleka. Nyní se zájemci mohou
hlásit na následující květnové akce. Tělo, pohyb,
krajina s Klárou Čížkovou nabízíme 1 7. 5. jako
jednorázové setkání nebo od 20. 5. do 24. 6. jako
šest setkání v úterý večer. Gabriela Halounková
povede 8 setkání rehabilitačního cvičení
Rozhýbej se od 1 5. 5. do 3. 7. ve čtvrtky večer. Pro
lepší
psychickou
pohodu
navštivte
Bioenergetiku 23. 5. nebo seminář Tělo a stres
24. 5.
www.ckp-dobrichovice.cz
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SPORT

Povedený vstup do druholigového jara

Baník Most NH – NH Řevnice 1 3:1 7 (5:5)
Řevničtí druholigoví muži zahájili nový soutěžní ročník výhrou v Mostě a
vzhledem k tomu, že „mosťáci“ byli se svým komentářem a fotkami na
webu rychlejší, nechávám je, aby oslovili i Vás:
Házenkářská bída s nouzí, budiž všeříkající parafrází na střet obou
účastníků zahajovacího střetnutí jarní části 2. A ligy mužů v mosteckém
sportovním areálu. Prvopoločasový výsledek 5:5 hovoří sám za sebe, tedy
o nadvládě obou defenziv. Pro domácí hráče přitom jaro nemohlo začít
lépe, když se ujali v 7. minutě vedení 3:1 a díky precizní obraně se domácí
příznivci těšili na nárůst průběžného rozdílu ve výsledku. Hostující útok
přidal druhý gól v minutě 20., bohužel bezzubý byl počínaje osmou
minutou také útok domácí. Středočeši tak zvládli srovnat krok. Druhý
poločas byl o něco divočejší, začátek (rozuměj prvních 7 minut) se znovu
vydařil domácímu útoku, tentokráte však domácí defenziva byla o poznání
propustnější a tak pravidelně hýbali skórem útočníci na obou stranách
hřiště, až do stavu 9:9. Dalších 8 minut přidávaly góly výhradně Řevnice,
jejichž hráči si tak vybudovali rozhodující pětibrankový náskok. Až ve 22.
minutě druhé půle přidali branku také domácí, kteří se dále již nezmohli na
více než korekci výsledku 1 3:1 7. V řevnickém dresu potvrdil Ivan Stříž šesti
brankami, že na mostecký tým si věří. (Ivan Stříž dal 6 gólů,
Knýbel s Hartmannem po pěti a Veselý přidal jeden.)
Oblastní soutěž začala v sobotu 1 2. 4. utkáním se Starou Hutí. Porazit
„huťáky“ je nad naše síly. Není se co divit, je to někdejší prvoligový celek,
který pod vedením mistra národní házené Jirky Peška dokázal vyhrát
o týden dříve přípravný turnaj prvoligových družstev v Krčíně.
Stará Huť – NH Řevnice„B“ 1 3:24 (5:9)
Branky: Štech 6, Veselý P. 2, Jelínek 2, Veselý M. 2, Kraus 1 .
Hned druhý den v neděli se na našem hřišti hrál turnaj dorostenců.
NH Řevnice – KNH Spoje 24:9 (1 3:5)
Branky: Veselý P. 9, Kraus 5, Bíl 5, Holý 4, Jelínek 1 .
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V zahajovacím utkání turnaje si naši se soupeřem pohráli a jasně ho
přestříleli, i když jsme šetřili útočníky, zaskočili obránci a na obraně hráli
mladší kluci: Moravec, Jandus, Šnajberk.
NH Řevnice – Bakov n /J 26:1 4 (1 5:5)
Branky: Holý 7, Kraus 7, Veselý 6, Jelínek 5, Štech 1 .
Ani Bakov není to, co býval a tak se zase mohli útočníci šetřit, takže vynikali
střílející obránci.
NH Řevnice – TJ Avia Čakovice 21 :1 3 (1 0:6)
Branky: Jelínek 1 0, Kraus 5, Veselý P. 4, Štech 2.
Překvapivě nás nejvíce potrápili kluci z Čakovic. Celý poločas jsme
dotahovali náskok soupeře. V závěru poločasu jsme pak výsledek otočili a
dostali se do mírného náskoku. Ve druhém poločase už o vítězi nebylo
pochyb!
(HoP)

Malý oznamovatel
Anglická jazyková školka a škola Kryštof otevírá nový projekt:
KRYŠTOF CLUB mini JUNIOR
Je určen dětem ve věku 3-6 let a bude se konat pravidelně v pátek ( 8-1 3
hodin) v přívětivém prostředí školky Kryštof, předchozí znalost angličtiny
není podmínkou. Skupinku 4-6 dětí (předpokládáme stálou skupinku po
dobu školního roku) náš zkušený lektor-rodilý mluvčí provede novým
jazykovým prostředím a dá tak základ komunikace v angličtině jako
rovnocenného ekvivalentu češtiny vč. přirozené výslovnosti. Angličtina se
tak stane bez námahy samozřejmostí jejich dětského světa.
Angličtina s Kryštofem je hra, kterou děti baví hrát! A JOY TO JOIN! :
www.klckrystof.cz
(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, která je
určena zejména pro prázdninové dvojčíslo Ruchu. To vyjde ve zvýšeném
nákladu a bude distribuováno na akcích Řevnického kulturního léta.
Informace o cenách najdete na adrese http://ruch.revnice.cz/cenik-inzerce/. Bližší informace rádi zájemcům poskytneme na tel. 731 483 833 nebo
e-mailu ruch@revnice.cz.

PC Akademie Všenory pořádá:

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
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Adresát:

PSČ:

Placená inzerce

Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé.
Večerní kurzy - víkendové kurzy - individuální konzultace

