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Nezapomeňte zaplatit poplatky za psa a za odpad • Řevnické restaurace a my • Pozvánky na kulturní akce

Aktual ity

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

thr

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

thr

O Pišťáku na Novinkách
Pišťák je vrcholek nad Řevnicemi a zároveň
místo bývalého hradiště z mladší až pozdní
doby bronzové.
Je to zvláštní místo s velkou historickou
minulostí zapsané jako národní kulturní
nemovitá památka od roku 1 958.
Článek o zajímavostech týkajících se tohoto
místa, které je mnohým obyvatelům Řevnic ne-
známé, vyšel na serveru Novinky.cz. Odkaz naj-
dete na webu Ruchu - http://ruch.revnice.cz.

thr

Koncert pro dvě violy
a klavír
začíná v 1 6 hodin v sále Zámečku v neděli
1 6. 2. 201 4. Na úplně nové křídlo značky Petrof
zahraje Ester Godovská, na violy Jana Vavříková
a Michal Trnka.
Tak časného začátku mohou využít rodiče s
dětmi, které ještě nemají velké zkušenosti s
poslechem vážné hudby a chtěl i by to zkusit.
Ostatní milovníci komorní hudby snad uvítají,
že jim po koncertě zůstane volný nedělní večer.

VS

Dejte nám křídlo a my
budeme hrát
Na počest zakoupení nového koncertního
křídla pro ZUŠ Řevnice bude uspořádán dne
1 7. 2. v 1 8 hod. v sále Zámečku KLAVÍRNÍ
KONCERT.
Skladby L. van Beethovena, S. Prokofjeva, L.
Spohra, M. Ravela, A. Scriabina a dalších zahrají
Hana Zemenová, Magdalena Stodůlková,
Kamila Kolářová - klavír, Jitka Mudrová - zpěv,
Jan Pařík - klarinet, Magda Routová - housle,
společně s hlavním hostem večera klavíristou
Petrem Ožanou, vítězem soutěže "Pianista roku
201 3".
Přijďte se s námi radostně proletět na křídle(ch)
vážné hudby!

ZUŠ Řevnice

Univerzita třetího věku
v Řevnicích

Senioři, což je dobře, se chtějí stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti, setkávat se s vrstevníky a
sdílet společné aktivity. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze obohatila
nabídku výuky Univerzity třetího věku (U3V) o Virtuální U3V, která dává možnost zájmového
vysokoškolského studia přímo v místě bydliště. V Řevnicích vznikla Klubovna v Sokole, místo pro
setkávání a vzdělávání, kde je možné Univerzitu 3. věku studovat. Přednášky na různá témata, od
zahrádky přes finance až po dějiny umění, budou probíhat podle počtu účastníků buď v klubovně
nebo v kinosále.
Přijďte se podívat, informovat nebo rovnou přihlásit. Informační dny proběhnou v Klubovně Sokola
(vchod do Kina Řevnice) Opletalova 89 dne 5. a 1 1 . února v 1 0-1 2 hodin. Těšíme se na setkání ve
skupince Vašich seniorských vrstevníků, kteří mají zájem o plnohodnotně strávený čas při získávání
nových poznatků.

Monika Vaňková

Nabídka vzdělávání pro cizince
zdarma!

Jste cizinec či cizinka a chcete zlepšit svoji češtinu nebo si najít lepší zaměstnání? Bydlíte ve
Středočeském kraji? Právě pro vás Evropská kontaktní skupina připravila bezplatné kurzy češtiny,
přípravy na pohovor a rozvoje komunikačních dovedností.„Naše kurzy cizincům kromě praktických
informací nabízejí možnost češtinu trénovat a zlepšovat. Mnoho našich absolventů také jako velmi
přínosné hodnotí příležitost poznat další l idi a navázat nová přátelství“, říká lektorka kurzů Markéta
Cudlínová.
Evropská kontaktní skupina je nezisková organizace, která se více než 1 0 let věnuje vzdělávání
dospělých. V rámci projektu „Na cestě do práce“ financovaného z ESF nabízí vzdělávací kurzy pro
cizince žijící v okolí Prahy. Výuka probíhá v pražské učebně a je v českém jazyce. Zájemcům z Řevnic
a okolí proplatíme jízdenky do Prahy a zpět. Pokud máte o kurzy zájem, kontaktujte koordinátorku
Sandru Najmanovou, sandra.najmanova@ekscr.cz, tel : 774 454 561 , která Vám ráda poradí.

SN

Mateřská škola v novém
Ve středu 22. ledna 201 4 - po uzávěrce únorového Ruchu - byla slavnostně za přítomnosti starosty
Libora Kvasničky a zástupců Regionálního operačního programu Střední Čechy v čele s ředitelem
JUDr. Ing. Tomášem Novotným, Ph.D. (na snímku vpravo) otevřena nová přístavba mateřské školy.
Pro hosty bylo přichystáno krátké vystoupení v podání nejstarších (Sluníčka) a nejmladších žáčků
(Žabičky) školky.
Projekt zpracovali Ing. Jan Šimůnek a Ing. Roman Vejmelka. Díky real izaci stavby se zlepšil celkový
stav stávající budovy a zvýšila kapacita školky o 21 míst. Stavba si vyžádala náklad 7,6 mil . Kč (z
toho dotace činila 6 mil . Kč).

Tomáš Hromádka, foto: Jan Kadlec
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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.

Pár slov k rozpočtu
na rok 201 4
Rozpočet byl schválen na jednání Zastupitelstva
města dne 1 6. prosince 201 3 s těmito základními
parametry: Celkové příjmy 42 91 0 tis. Kč, celkové
výdaje 51 1 1 4 tis. Kč. Rozpočet města byl tedy
schválen s tím, že je schodkový a schodek je
krytý z přebytků minulých let. Finanční situaci
dále zlepší ještě prodej nemovitosti čp. 2, který
byl real izován na přelomu roku. Výnos z tohoto
prodeje je zatím uvažován na kofinancování k
dotaci na „Přednádraží“, která byla městem
podána a je v jednání na ROP Středočeského
kraje. Finanční situaci též pozitivně dle našich
předpokladů ovlivní refinancování našeho úvěru
u České spořitelny. Věříme, že se nám letos
podaří pro tento úvěr vyjednat buď u ČS nebo u
jiné banky, ke které bychom chtěl i přejít, lepší
podmínky.
Největší položky na straně příjmů jsou daňové
příjmy vč. daně z nemovitostí celkem za 31 570
tis. Kč a dále poplatky, z nichž největší je
poplatek za provoz systému sběru a třídění
odpadu 2 050 tis. Kč
Výdajová část rozpočtu by měla pokrýt jak chod
města a jeho složek, jeho příspěvkových
organizací, tak i investice a opravy majetku
města. Město zajišťuje např. činnost mateřské
školy příspěvkem na provoz ve výši 1 1 1 6 tis. Kč,
základní školy ve výši 4 1 92 tis. Kč. Na vodní
hospodářství je v rozpočtu uvažováno celkem 2
1 50 tis. Kč. Na kulturu a mládež je v rozpočtu
pamatováno částkou 1 986 tis. Kč, z toho nejvíce
na činnost městské knihovny 522 tis. Kč, na
městské kulturní středisko, vč. investice do
jeviště, celkem 952 tis. Kč a na podporu využití
volného času mládeže 300 tis. Kč. Na místní
hospodářství je v rozpočtu vyčleněno celkem 1 2
894 tis. Kč, z toho nejvíce 3 906 tis. na komunální
služby, 2 400 tis. na odstraňování komunálního
odpadu, 1 655 tis. na sběr a svoz ostatního
odpadu. Na veřejné osvětlení je pamatováno
částkou 1 435 tis. Kč a 2 092 tis. Kč směřují do
bytového a nebytového hospodářství. Výdaje
pečovatelské služby jsou rozpočtovány ve výši 1
852 tis. Kč.
Na pozemní komunikace vč. chodníků atd., na
jejich rekonstrukce, opravy a údržbu je v
rozpočtu uvažováno zatím 1 0 565 tis. Kč. V této
částce je oprava ulic Rovinská a Raisova, nový
povrch v ulicích Kozinova a Husova. Rozsah
provedených prací závisí na vysoutěžené ceně.
Dále jsou zde plánované menší opravy dalších
komunikací. Podle dalšího pozitivního vývoje
finanční situace města se uvažuje s dalším
posílením výdajů do této oblasti rekonstrukcí,
oprav a údržby komunikací.
Stávající rezerva ve výši 4 477 tis. Kč je
uvažována na spoluúčast financování k
žádostem o dotace, které byly podány, tj. např.
revital izace zeleně, zateplení budovy druhého
stupně ZŠ atd. Použití rezervy a dalších
investičních prostředků je vždy v kompetenci
schvalování zastupitelstvem města.

Třídění odpadu
Na začátku roku 201 4 jsme v rámci zlepšování
kval ity sběru tříděného odpadu rozšířil i místa
pro odkládání papíru a plastů o křižovatky
Mírová/Revoluční a Selecká/Škroupova.

Děkujeme všem zodpovědným občanům
Řevnic, kteří umístil i svůj nepotřebný textil do
kontejneru ve Sběrném dvoře EKOS. Diakonie
Broumov v lednu odvezla plné auto textilu, který
po protřídění bude předán lidem, kteří takovou
pomoc potřebují.

Ekos
Vzhledem ke změně občanského zákoníku jsme
byli nuceni od roku 201 4 změnit smlouvy na
připojení k vodovodu a kanalizaci. Nové
formuláře, na kterých musí být sepsány všechny
smlouvy od roku 201 4, jsou k dispozici na
EKOSU, podatelně MěÚ Řevnice i www.ekos-
revnice.cz. Původní smlouvy, sepsané s EKOSEM
v roce 201 3 a dříve, zůstávají v platnosti.

Dotace
Dne 1 6. ledna jsem se zúčastnil v budově
Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky semináře na téma „Evropské fondy
201 4+ – víme, kam jdeme? Venkov v novém
programovacím období EU“. Seminář byl
organizován pod záštitou poslankyně Ing. Věry
Kovářové a poslance Mgr. Václava Horáčka. Na
setkání byli přítomni zástupci všech důležitých
organizací, které zastupují zájmy obcí, ale i
zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a
zástupci asociace krajů. Špatnou zprávou je, že
se budou snižovat dotace na rozvoj
infrastruktury obcí. Naopak dobrou je
plánované navýšení prostředků pro místní akční
skupiny, které by měly poskytovat dotace
především spolkům a podnikatelům.

Libor Kvasnička
starosta

Z jednání
Rady města

Během podzimu byly uzavřeny nové nájemní
smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy na věcná
břemena a žádosti o podání dotací. Byly
uzavřeny Smlouvy o partnerství s obcí Lety při
real izaci projektu „Kvalita a bezpečnost místních
komunikací v Letech a dále Smlouvy o
partnerství s OS Náruč, ZŠ Řevnice a Policie ČR
při real izaci projektu „Zkvalitnění dopravní
obslužnosti prostoru vlakového nádraží v
Řevnicích.“
Rada města (RM) schvál ila Strategický plán na
rok 201 4-201 8, který bude předmětem jednání
ZM. RM schválila finanční příspěvek na publikaci
Letopisecké komise „Řevnice na starých
pohlednicích“ a finanční příspěvek Dělnické
besedě Havlíček a vlasteneckému spolku
Baráčníci. Dále byl schválen finanční příspěvek
na provoz protialkoholní záchytné stanice Kolín,
kam Policie ČR převáží i kl ienty z Řevnic. RM
schválila pro rok 201 4 Pravidla pro poskytování
příspěvku organizacím pracujícím s mládeží,
Směrnici č.3/201 3 upravující poskytování
informací podle zák. 1 06/1 999 Sb., včetně
aktuálního ceníku.
RM schválila pronájem budovy postavené na
pozemku u nádraží – tzv. magacín Základní
umělecké škole. Ředitel spol. EKOS Řevnice pan
Bc. Kubásek informoval RM o výsledcích
hospodaření společnosti za měsíce 1 -1 1 /201 3.
Bylo vypsáno výběrového řízení na funkci
jednatele spol. EKOS Řevnice s.r.o. Přihlásilo se 5
zájemců. RM schválila výběrovou komisi, která
následně vybere nového jednatele. RM schválila
také opravy místních komunikací a plán zimní
údržby. Bylo ukončeno výběrové řízení na
vedoucího ekonomického odboru a jmenován
do této funkce Ing. Vladislav Tilsch.
Na MÚ byla provedena kontrola matričního
úřadu Městským úřadem Černošice, nebylo
třeba přijímat žádná nápravná opatření.
Ministerstvo vnitra ČR – odbor dozoru a
kontroly veřejné správy konstatovalo, že
nápravná opatření schválená na zasedání ZM
dne 2. 9. 201 3 jsou adekvátní a kontrolu
považuje za uzavřenou.

RM schválila koupi komunální a zahradní
techniky pro TS. RM schválila přijetí finančního
daru ve výši 1 5.000,- Kč od občanského sdružení
Klub při Mateřské škole v Řevnicích na
rekonstrukci a přístavbu budovy mateřské školy.
RM schválila rozpočtové opatření č.5/201 3 a
č.6/201 3, které je doporučeno ZM ke schválení,
včetně rozpočtu na rok 201 4.

MÚ

EKOS otevře
dveře

U příležitosti světového dne vody plánuje
EKOS 20. 3. 201 4 den otevřených dveří pro
veřejnost. Bude možné zhlédnout technologii
čistírny odpadních vod a technologii prameniště
Berounka, které je hlavním zdrojem pitné vody
do řevnického vodovodu. Věřím, že si tímto
uvědomíme, jak cennou tekutinou pro nás voda
je a zároveň Vám budeme moci přiblížit, jaké
procesy se v rámci úpravy vody uplatňují. Sraz
zájemců 20. 3. 201 4 od 1 7.00 v areálu ČOV
Alšova 1 084.

Pavel Kubásek

Slovo starosty

Masopust se letos koná nejenom v Zadní Tře-
bani. Probuzení medvěda aneb Masopustní rej
uspořádala v Řevnicích po uzávěrce Ruchu - 2.
února 201 4 lesní školka ZeMě ve spolupráci s
Městkým kulturním střediskem Řevnice.
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Novinky
z úřadu

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

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

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

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

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

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

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

tajemnIce
taj@revnice.cz, tel .: 257 720 1 51 , 603 508 806

správní odbor
eso@revnice.cz, tel .: 257 720 1 58, 725 852 822

ekonomický odbor
kadlec@revnice.cz, tel .: 257 720 1 58, 603 293 322

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

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

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

městský les
tel : 605 877 996

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

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

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

Poruchy
plyn 244 472 81 1

244 472 81 2
1 239

voda 702 041 428
elektro 840 850 860

800 1 86 435
veřejné osvětlení 257720090

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

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

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

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

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

Pavel Kubásek

Kontaktní informace

Další důležité telefony

EKOS
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ŠKOLY

Zrození nového loga ZŠ Řevnice
Proč vzniklo nové logo školy?
Mgr. Pavlína Seidlerová přišla s
návrhem, že by bylo dobré,
kdyby si logo školy vymyslely
a vybraly samy děti. Proto
jsme od září začal i na tvorbě
loga pracovat.
Na chodbě jsem zhotovila ná-
stěnku, která obsahovala nej-
důležitější informace o tvorbě
loga. Například, že logo má být
lehce zapamatovatelné, jedi-
nečné, dobře čitelné apod. S
dětmi jsem si o možnostech
vytváření loga povídala a bě-

hem podzimu se žáci zúčastnil i tvorby loga v rámci hodin výtvarné vý-
chovy.
Na začátku listopadu hlasovaly děti ve své kmenové třídě o nejzdařileji na-
kreslené logo (vybrány byly 2- 3 návrhy za třídu). Do celoškolního hla-
sování nakonec postoupilo 25 návrhů. Každý žák i učitel mohl dát svůj hlas
pouze jednomu návrhu. Hlasování se mohli zúčastnit i rodiče a veřejnost,
která navštívila školu během Dne otevřených dveří (20. 1 1 . 201 3).
Poté byly vhozené hlasovací lístky sečteny a bylo vyhlášeno pořadí. Nejvíce
hlasů získal výtvarný návrh tří spoluautorek loga E. Jelínkové, E. Brandej-
sové a A. Bártlové ze 6. B .
Do elektronické podoby logo převedl žák 9. A Jan Hanynets, který práci
pojal jako cvičení k přijímacímu řízení na Střední průmyslovou školu
grafickou, obor užitá fotografie a média v Praze.

Mgr. Věra Horská

20. ledna 201 4 byla v budově ZUŠ
zahájena pololetni výstava na téma
FLÓRA.
Kresby, malby, plastiky, fotografie i
animace překvapily svojí bezpro-
střední nápaditostí. Veškerá dílka je
nadále možné zhlédnout v prosto-
rách Zámečku. Ukázky animovaných
filmů budou dostupné na www.zus-
revnice.cz. Přijďte se podívat na tvor-
bu našich výtvarných atel iérů.

Vendula Tropová

Jaký bude podchod na nádraží?
Účastníky vernisáže v ZUŠ Řevnice pozvala ředitelka školy MgA. Ivana Jun-
ková nejen k prohlídce výstavy žákovských prací, ale také k prohlídce ná-
vrhů na výzdobu podchodu u nádraží, který je dlouhodobým bolavým
místem Řevnic a pro turisty a návštěvníky našeho města prvním místem,
které po výstupu z vlaku vidí.
Návrhy můžete vidět na nástěnce hned za dveřmi při vstupu do Zámečku.

thr

KULTURA

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

Srdečně Vás zveme na vernisáž spojenou s besedou a promítáním
fotografií nejen z výstavy JAN ŠIBÍK STORIES. Vernisáž s uznávaným
fotografem reportážních snímků Janem Šibíkem se uskuteční ve
čtvrtek 6. února od 1 9 hod. v kavárně Modrý domeček v Řevnicích a
zahájí tak výstavu, která zde potrvá až do 3. března 201 4.
Jan Šibík uspořádal desítky workshopů reportážní fotografie. Pracoval jako
porotce v prestižních foto soutěžích. Kromě stovek reportáží z ČR podnikl
250 cest do všech koutů světa. Fotografoval konec komunismu, pád
berlínské zdi, byl svědkem masakrů v Sieře Leone, Libérii a Rwandě,
hladomoru v Súdánu, Somálsku a Etiopii. Zažil následky zemětřesení v
Arménii, Turecku i na Haiti. Fotografoval exodus iráckých Kurdů do Íránu.
Zaznamenal války v Bosně, Kosovu, Čečensku, Afghánistánu, Iráku, Angole,
Demokratické republice Kongo, JAR a Rwandě. Zaznamenal arabské
revoluce v Egyptě a Libyi.
V roce 2004 získal cenu ve WORLD PRESS PHOTO. V Czech Press Photo
získal 44 ocenění, 2x hlavní cenu. Byl 3x oceněn ve Fuji Press Photographer.
Získal 2x hlavní cenu Golden Prisma Award. Roku 2000 zorganizoval
humanitární akci „Podejte ruce dětem ze Siery Leone“, vybral pro
postižené děti 1 1 00 000 korun. Akce „Chci ještě žít!“ na pomoc nemocným
AIDS v Oděse přinesla 1 mil ion Kč.
Vydal tři fotografické publikace: Kdyby všechny slzy světa (1 997), Ďábel v
nás (2001 ) a Stories, mapující léta 2001 –2006. Setkání s takovým
světoběžníkem, který si všímá palčivých a aktuálních sociálních problémů,
bude jistě přínosným i pro Vás. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vstupné na besedu 60 Kč/ osoba.
Více na www.sibik.cz , nebo www.facebook.com/jan.sibik

Na březen chystáme prodejní výstavu dadaistických a také secesně
laděných obrazů od malířky Aleny Melton Písařové.
Náš každoroční benefiční ples se v prostorách Liďáku v Řevnicích
uskuteční až v sobotu 5. dubna 201 4. Letos ve stylu Sci-Fi. Takže
začněte vymýšlet masky a dejte si datum do kalendáře.

Za os Náruč
Šárka Hašková

Sobota 1 . 2. 1 6:00 Čtyřlístek, 20:00 Martin a Venuše
Středa 5. 2. 1 5:30 Hobit 2, 20:00 Pěna dní
Pátek 7. 2. 20:00 Lásky čas
Sobota 8. 2. 1 6:00 Turbo, 20:00 47 Roninů
Středa 1 2. 2. 1 5:30 Carmen, 20:00 Carmen
Pátek 1 4. 2. 20:00 Velký závod
Sobota 1 5. 2. 1 6:00 Husiti, 20:00 Něžné vlny
Středa 1 9. 2. 1 5:30 Velký Gatsby, 20:00 Velký Gatsby
Pátek 21 . 2. 20:00 Pedro Almodovar: Rozkoš v oblacích
Sobota 22. 2. 1 6:00 Putování s dinosaury, 20:00 Dědictví aneb kurva se
neříká
Středa 26. 2. 1 5:30 Něžné vlny, 20:00 DK
Pátek 28. 2. 20:00 Cyril a Metoděj (TIP RUCHU)

Znovuzrození lékárny
U stříbrné hvězdy

Setmělo se, jen v
lékárně U STŘÍBRNÉ
HVĚZDY září vá-
noční stromeček.
Přesto, že okolní
výkladní skříně
pomalu zhasínají,
prostory lékárny se
plní hosty. Ne s
recepty v rukou, ale
s pozvánkami a
květinami, neboť
rekonstruované
prostory se dne 20.
1 2. 201 3 slavnostně
otevírají veřejnosti. Schází se přátelé a ti, kteří přispěli k obnově
interiéru i exteriéru. Ty se pro tento večer proměnily v minigalerii kreseb D.
Renertové, části devadesátidílného cyklu „Herbář“. Majitelce Dr. D. Vávrové
přišel popřát i pěvecký sbor CANTO CORSO, se kterým si sama, jako jeho
člen, zazpívala. Srdečná atmosféra u dobrého vína a dobrot by se byla jistě
protáhla do pozdních hodin, ale všichni měli před sebou náročný vánoční
čas, takže když i zde dočasně zhasla světla, přejeme STŘÍBRNÉ HVĚZDĚ i
sobě, aby nám zářila ku zdraví!

DR

Základní škola Řevnice

Základní umělecká škola Řevnice

Kino Řevnice

Modrý domeček
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sobota 1 . 2. od 1 5:00 Alexander Hendruk o sebepoznání. téma besedy:
Všechno ani Není ani Je, to jen Prázdno vibruje. Navíc ochutnávka elixíru
mládí. Vstupné 50 Kč.

středa 5. 2. 20:00 Rekonektivní léčení s Cherubínkou šamanská očista
šalvějí a křídlem celkové léčení a harmonizace (účast oznamte na tel : 739
694 464), vstupné 250 Kč.

čtvrtek 6. 2. od 1 9:00 Překrásný slovenský film: Vlčie hory, znovuzrození
evropské divočiny. Vstupné 70 Kč.

pátek 7. 2. od 1 9:00 ATAPANA. TIP! Setkání s etnologem a spisovatelem
Mnislavem Zeleným, který za posledních 40let víceméně splynul s
indiánským Duchem původních obyvatel Latinské Ameriky. Vstupné 70
Kč(rezervace vhodná).

středa 1 2. 2. 20:00 Rekonektivní léčení s Cherubínkou - šamanská očista
šalvějí a křídlem celkové léčení a harmonizace (účast oznamte na tel : 739
694 464) Vstupné 250 Kč.

pátek 1 4. 2. od 1 9:00 Společné bubnování s Cherubínem. Přijďte si
vyzkoušet hrát na buben – hrát umí každý! Vhodné i pro děti od 1 0 let –
naučíme se základy rytmiky, vstupné 1 00 Kč/hod., možnost zapůjčení
bubnů 50 Kč (rezervace vhodná).

sobota 1 5. 2. od 9-1 7:00 I . seminář se známým léčitelem a bylinářem
Romanem Kindlem. Náplň: stravovací návyky, fytoterapie,
diagnostika, příčiny nemocí, Cena 2 500 Kč.

neděle 1 6. 2. od 9-1 5:00 I I . seminář se známým léčitelem a bylinářem
Romanem Kindlem, náplň: stravovací návyky, fytoterapie, diagnostika,
příčiny nemocí

středa 1 9. 2. 20:00 Rekonektivní léčení s Cherubínkou, šamanská očista
šalvějí a křídlem, celkové léčení a harmonizace (účast oznamte na tel : 739
694 464), vstupné 250 Kč.

čtvrtek 20. 2. od 1 8:00 4 DOHODY - promítání, záznam z divadelního
představení Jaroslava Duška. Vstupné 60 Kč.

pátek 21 . 2. od 1 9:00 Společné bubnování s Cherubínem. Přijďte si
vyzkoušet hrát na buben – hrát umí každý! Vhodné i pro děti od 1 0 let –
naučíme se základy rytmiky, vstupné 1 00 Kč/hod., možnost zapůjčení
bubnů 50 Kč (rezervace vhodná).

sobota 22. 2. od 20:00 Koncert Shakuhachi – zenová flétna v podání mistra
Vlastislava Matouška. Vstupné 80 Kč.

středa 26. 2. 20:00 Rekonektivní léčení s Cherubínkou, šamanská očista
šalvějí a křídlem, celkové léčení a harmonizace (účast oznamte na tel : 739
694 464), vstupné 250 Kč.

čtvrtek 27. 2. od 1 9:00 Na Počátku bylo světlo, unikátní film Klemence
Kubyho o lidech, kteří se živí světelnou stravou – pránou. Vstupné 50 Kč.

pátek 28. 2. od 1 9:00 Společné bubnování s Cherubínem. Přijďte si
vyzkoušet hrát na buben – hrát umí každý! Vhodné i pro děti od 1 0 let –
naučíme se základy rytmiky, vstupné 1 00 Kč/hod., možnost zapůjčení
bubnů 50 Kč (rezervace vhodná).

Kurz první pomoci
dětem

V neděli 1 2. ledna 201 4 proběhl kurz první pomoci dětem. Účast byla
hojná, přišly paní učitelky z mateřské školky, základní školy i maminky dětí.
Byl zde i jeden muž, tedy s přednášejícím dva. Garantem tohoto kurzu byla
společnost Support Life Praha a my bychom rádi poděkovali
přednášejícímu panu magistru Brandovi, který nám podal nejčerstvější
informace a trendy při poskytnutí 1 . pomoci a fungování záchranné služby,
která je nepřetržitě k dispozici na l ince 1 55. Děkujeme.

Klubovna v Sokole

Hasičská bilance
Skončil rok 201 3 a nastal čas pro krátké ohlédnutí do statistiky minulého
roku. PS Řevnice bylo předáno v loňském roce celkem 41 8 událostí, z nichž
některé byly opakované po několik dnů a jsou zde uvedeny jako jedna,
např. monitoring řeky Berounky v době povodní, který se opakoval cca po
čtrnáct dnů, někdy i vícekrát denně a je v konečném výčtu uveden pouze
jako jeden výjezd. Stejně tak se spojily i některé akce při odstraňování
vyvrácených nebo polámaných stromů a větví při srpnové vichřici.
Největší počet událostí byl uveden jako technická pomoc, celkem 1 64krát.

Sem patří l ikvidace padlých, životy, zdraví či majetek ohrožujících stromů,
čerpání vody, spolupráce se složkami IZS, otevírání uzavřených prostor,
měření koncentrací par a plynů, odstraňování překážek z různých prostorů
a míst. Dopravní nehody s počtem 97 zaujímají druhé místo. Na třetím
místě jsou požáry, na které vyjel i hasiči šestašedesátkrát. Z toho byl požár
nízké budovy 26x, výškové budovy 2x, průmyslové nebo zemědělské
objekty a sklady 6x, shromaždiště osob 1 x, lesní porost, tráva 9x, požár
trafostanice 2x, dopravní prostředky 6x a nakonec požár kontejneru nebo
popelnice 1 4x. 39 zásahů bylo provedeno na záchranu osob a zvířat z vody,
výšky, hloubky, uzavřených prostor, zasypaných nebo zavalených. Únik
nebezpečných látek, nejčastěji ropných produktů, bylo zasahováno ve 27
případech. Ostatní mimořádné události jsou zastoupeny 1 x. Plané
poplachy se sumou 24 tento výčet událostí uzavírají. V loňském roce
dominovaly počtem nahlášených událostí červnové povodně a srpnová
vichřice.
V l istopadu 201 3 odešel do důchodu velitel PS Řevnice ppor. Bc. Petr
Jeřábek. V jeho funkci ho prozatímně nahradil ppor. Bc. Miroslav Český,
který již několik let vede stanici HZS v Jílovém u Prahy. Z dotací z Evropské
unie do Řevnic přibyla jedna cisterna Tatra Terrno, o niž jsem již čtenáře
informoval v dvanáctém čísle loňského Ruchu.
Na závěr ještě přidám nejčerstvější informace o posledních lednových
zásazích. Od Nového roku jednotka zasahovala šestnáctkrát. Čtyři dopravní
nehody, osm požárů a čtyři technické pomoci, např. otevření bytu,
vyproštění osoby z hloubky, pomoc ZS…

nstržm. Jan Hruška
HZS ŘEVNICE

XXV. Poberounský masopust
Masopust Zadní Třebaňse koná v sobotu 1 . března 201 4. V roce 1 990 se v
Zadní Třebani konala první novodobá oslava masopustu. Letošní
třebaňský »fašaňk« tedy bude výroční, pětadvacátý. Velkolepý rej maškar
vypukne jako vždy poslední sobotu v masopustě – ta letos připadá na 1 .
března.
Program XXV. Poberounského masopustu, který patří mezi největší akce
svého druhu v celém Středočeském kraji, začne v 1 0.00 na zadnotřebaňské
návsi zabíjačkou a stylovým staročeským jarmarkem, na kterém budou
kromě řemeslných výrobků k dostání preclíky, perníky, koláče, pečené
maso, víno, medovina.. Děti se budou moci svézt na konících.
Počínaje 1 0.00 se na improvizovaném jevišti v podobě valníku postupně
představí:
- staropražská kapela Třehusk
- kejklíř a iluzionista Petr Theimer
- dětská l idová muzika Notičky
- dětský taneční soubor Klíček
- taneční skupina Proměny
- řevničtí ochotníci s tradiční masopustní fraškou

Nakonec bude symbolicky pochován Masopust a oceněny nejoriginálnější
masopustní převleky. K účasti jsou zváni všichni – místní i přespolní.
Poté se vydá Zadní Třebaní průvod maškar v čele s kapelou a kvartetem
»hlavních« postav: medvědem a medvědářem, policajtem i Masopustem-
Bakchem. Všichni budou ochutnávat dobroty – jedlé i tekuté – které pro ně
připraví místní hospodyňky a hospodáři.
Loni průvod pohostilo přesně 34 domácností – podaří se letos tento
rekord překonat…?

Tři vítězové neformální soutěže o nejlepší koblihu, šišku či jiné masopustní
občerstvení budou jako každoročně oceněni. Bezprostředně po skončení
průvodu, tedy přibl ižně od 1 8.00-1 8.30, se ještě bude konat sousedské
posezení s kapelou Třehusk ve Společenském domě.
Masopustní oslavy uzavře v neděli 2. března 201 4 od 1 4.00 ve
Společenském domě v Zadní Třebani DĚTSKÝ KARNEVAL.
Pro děti budou připraveny hry, soutěže, volba nejhezčí masky i kolo štěstí.
Soubor AC OLYMPIA předvede ukázky aerobiku, vyhlášeni budou vítězové
vánoční kreslířské soutěže. Zahraje staropražská kapela Třehusk.

Zima bez sněhu, zima v CKP
V Centru komplexní péče Dobřichovice jsme se neuložil i k zimnímu
spánku, ale stále pro Vás připravujeme program.
Již 1 8. 2. 201 4 se otevře Relaxační skupina. Zájemci se naučí, jak snadno
mohou některé relaxační techniky aplikovat v jakékoli životní situaci.
Velmi vhodný je tento skupinový program v případech bolestí hlavy,
vysokého krevního tlaku, nespavosti, srdečních potížích, při depresích,
emoční nerovnováze, úzkostných stavech apod.
Dále je lákavá nabídka na kurz taneční terapie s názvem Pohyb, sny a
aktivní imaginace, který je plánován na 22. 2. 201 4.
Stejně jako v předchozích cyklech zájemce povede Mgr. Klára Čížková. Kurz
je sebezkušenostní a je vhodný pro odborníky i širokou veřejnost.
Pro všechny, kteří potřebují být ošetřeni rehabil itačním lékařem či
neurologem, máme řešení. Od nového roku 201 4 u nás budou nadále
působit zkušený rehabil itační lékař a primář CKP Roseta MUDr. Jan Slovák.
Můžete se spolehnout i na naše rehabil itační lékařky a neuroložky MUDr.
Barboru Šťastnou, MUDr. Helenu Ungerovou a MUDr. Libuši Brabcovou. Ke
všem lékařům se můžete objednávat přímo přes recepci CKP na
telefonním čísle 723 603 600 (nejsou třeba jiná doporučení)..

Čajovna Cherubín v únoru

Z okolí
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Řevnice na starých pohlednicích - 1 1 4

Ulice Pod Lipami
Pohlednicová fotografie ze dne 5. 7. 1 936 zobrazuje dnešní ul ici Pod Lipami, která vede podél plotu
řevnického nádraží směrem k Palackému náměstí. Na obrázku sedí babka s dřevěným vozíkem, na kterém má
gramofon s troubou. Takových „hráčů“ na gramofon nebo na flašinet bývalo zejména v létě v našem městě
více. Gramofon zaujatě pozoruje rok a půl starý Jára Oehm se svou maminkou paní Ludmilou Oehmovou,
rozenou Horovou.
Původní cesta podél železnice byla již v letech 1 884/5 osázena kaštany. Tato kaštanová alej – podle dr.
Bohuslava, ve své době „pravá ozdoba Řevnic” – v tuhé zimě roku 1 928/9 silně promrzla a v letech 1 931 /2
byla z bezpečnostních důvodů pokácena. Dráha, které pozemek patřil , dala náhradou za ni osázet cestu
mladými l ipkami. Odtud název ulice.
Rodinný obrázek k uveřejnění laskavě zapůjčil i manželé Lída a JosefVojtovi.

Kö

Otvíráme Barevný strom
Barevný strom je denní klub pro seniory, který najdete v poklidném
a krásném místě v centru Dobřichovic, v Palackého ulici 453.
Během ledna dokončujeme přípravy pro otevření prvním zájemcům, na
které se budeme těšit již v únoru. Klub je zamýšlen pro malou skupinu
seniorů (7 max. 8), kterým se budou během dne věnovat dvě asistentky.
Dopoledne i odpoledne budou probíhat programy jako osvědčené
trénování paměti, účinné a bezpečné cvičení na židlích, odpočinkové hudební programy i jemnou a hrubou
motoriku rozvíjející tvoření. Příjemným zpestřením bude jistě také společné pečení či péče o zahrádku.
V místě klubu bude zajištěn oběd a lehké občerstvení v průběhu dne.
Motivací pro založení klubu je pro její zakladatelku, paní Hanku Habartovou, pomoc seniorům i jejich
rodinám, a proto počítáme se společnými setkáními seniorů, jejich rodin a zaměstnankyň Barevného stromu.
Na první společné setkání přijala pozvání paní Petra Nováková, která je odbornicí ve fyzioterapii. Poradí a
ukáže, jak pomoci seniorovi s omezenou hybností, tak abychom sami sebe uchránil i před zbytečnými
zdravotními komplikacemi, které může přinést například nesprávná pomoc člověku při zvedání ze židle,
posunování na postel i apod. Beseda proběhne v úterý 25. 2. od 1 8.30 v Barevném stromu (vstupné 50,- Kč/os.
pro veřejnost, 30,- Kč /os. pro rodiny seniorů navštěvujících denní klub). Přeji Barevnému stromu, aby jeho
koruna byla časem pěkně košatá.J
První týden v únoru nabízíme možnost vyzkoušet denní klub zdarma. Žádáme zájemce, aby si zajistil i své
místo zasláním emailu na adresu barevnystrom@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 603 383 523. Děkujeme.

Veronika Kusová
www.barevnystrom.cz

Kultura v Dobřichovicích
2. února, neděle – spodní sál zámku v 1 6.00 hod. Hromnice – koncert souboru Ludus Musicus pod vedením
Františka Běhounka

8. února, sobota - Vinotéka u Karolíny v 1 9.00 (zámek) - Koncert zpěvačky Mil l i Janatkové. Hudební tvorba
Mil l i je ovlivněna improvizací, jazzem, českým jazykem a portugalštinou. Do svého hudebního projevu vkládá
neobvyklé originální zvuky a sama se doprovází na kytaru. Více na www.mil l i janatkova.com

9. února, neděle – sál Dr. Fürsta v 1 5.00 hod. Malé divadélko Praha uvádí pohádku O Palečkovi, vhodné pro
děti od 3 let, 45 minut.

22. února, sobota – zámek v 1 9.00 - Koncert housl isty Jana Hrubého a křest jeho nového CD Společné světy a
knihy Housle tečka Hrubý s podnázvem Rozhovor Milana Tesaře s Janem Hrubým. Jako hosté vystoupí
anglický harfista Sean Barry (pětinásobný mistr Velké Británie ve hře na keltskou harfu oceněný královnou
Alžbětou a držitel několika cen BBC), dcera Andrea Kudrnová a Hrubého kamarád z dětství spisovatel
a reportér Josef Klíma. CD i knihu bude možné zakoupit na místě. Předprodej vstupenek v místní knihovně.

Řevnická výročí
v únoru
Únor 201 4 je skoupý na významná
výročí pro Řevnice. Uvádíme tedy dvě,
a to jen „částečně kulatá“.
•  21 . 2. 1 946 – zemřela v Řevnicích
Marie Janků-Sandtnerová, učitelka,
autorka kuchařských příruček a
propagátorka zdravé výživy. Ačkoliv se
narodila v Praze 8. 1 2. 1 885, řadu let
žila v našem městě. Její kuchařské
knihy se dočkaly mnoha vydání.
Společně s Magdalenou D. Rettigovou
patří mezi zakladatelky české
kuchyně.
• 24. 2. 1 902 – se narodil JUDr. Antonín
Hřebík, představitel Sokola v
předválečném i poválečném období
doma i v zahraničí. Za války byl
vězněn v koncentračním táboře a po
Únoru 1 948 odešel do exilu. V USA se
stal náčelníkem Sokola a v l istopadu
1 984 tam zemřel. Jeho otec František
a děd Josef byli zakládajícími členy
Sokola v Řevnicích v roce 1 894 (bližší
uvedeme v průběhu letošního roku).
Otec František byl starostou Řevnic v
letech 1 928 – 31 . Antonín Hřebík má
pamětní desku na domku čp. 90 v ulici
Čs. armády, kde se narodil .
•  Ruch 2/1 994 - Marie Křivánková
napsala článek „Řevnickému Sokolu
bude v letošním roce 1 00 let“, v němž
uvádí, že první výbor tělovýchovné
jednoty Sokol v Řevnicích v roce 1 894
měl 1 6 členů a náčelníkem byl Alois
Říha. Je zajímavé, že poprvé se
řevničtí Sokolové v roce 1 895 v počtu
1 2 cvičenců zúčastnil i 3.
všesokolského sletu v Praze.

Kö

Komise chystá zápis
do kroniky
Letopisecká komise při Radě města
Řevnice jako každoročně připravuje
zápis do městské kroniky za uplynulý
rok. Pří té příležitosti její členové tra-
dičně oslovují všechny spolky a or-
ganizace v Řevnicích s prosbou
o zaslání výroční zprávy o činnosti,
která bude podkladem pro zpracování
zápisu. Městská kronika je v Řevnicích
vedena nepřetržitě již mnoho desítek
let. S obsahem, který schvaluje každo-
ročně Rada města se můžete seznámit
např. při tradičním Posezení nad kro-
nikami. To by se mělo konat i letos. Po-
drobnosti zveřejníme v některém
z příštích vydání Ruchu.

thr

Z okolí

Ruch na Facebooku - http://www.facebook.com/ruch.revnice
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Proč je výrobna těstovin v Mníšku a ne ve
starém nádraží, jak bylo slibováno?

Odpovídá Gabriela Cyrnerová, produkční
marketingu o. s. Náruč:
“Občanské sdružení Náruč, které už 1 3 let
pomáhá osobám se zdravotním postižením a
jejich rodinám prožít aktivní a spokojený život,
založilo sociální firmu Náruč s.r.o., kde se budou
vyrábět čerstvé těstoviny. Tento nový projekt
měl být původně real izován v Řevnicích v
budově starého nádraží, ale protože jsme zatím
nedostal i investiční grant na přestavbu tohoto
domu, který jsme již koupil i , bude výrobna
čerstvých těstovin a obchod real izován v Mníšku
pod Brdy v areálu Eden (v blízkosti školy). Na
rekonstrukci a vybavení jsme si vzal i půjčku od
České Spořitelny v rámci jejich programu
podpory sociálního podnikání.
Výrobnu bychom rádi přesunuli zpět do Řevnic
do budovy starého nádraží, jakmile si vyděláme
na částečnou rekonstrukci a v Mníšku pod Brdy
bychom udělal i další kavárnu nebo bistro, to je
zatím pouze otázka do budoucna. V současné
době nás najdete na regionálních trzích či
akcích a od Nového roku již v síti prodejen,
jejichž seznam postupně budeme uvádět na
našich webových stránkách www.pastafidl i.cz.”

thr

„Tady je jedna velká řeka, a když je přívalový
déšť, tak na této silnici je více než deset čísel
vody. Valí se to tady. A i když je tu dešťovka, tak
jak je to z kopce, tak to nepobere a nedá se to
zvládnout,“ ukazuje starosta Řevnic za sdružení
Pro Řevnice Libor Kvasnička.
Stejně jako Černošice i Řevnice zasáhly jarní
velká voda a následný přívalový déšť. A i tady
čekali na dotace marně. Po státu chtěl i dva
mil iony korun.
„Komunikace co je před námi, byla zaplavená do
výšky minimálně jednoho metru. Domy byly
zaplavené a je tu i spousta chat,“ dodává
Kvasnička.
Řevnice proto po povodních provedly jen ty
nejnutnější opravy – převážně zasypaly díry
štěrkem. Na zpevnění povrchu nemají. V novém
roce jim však možná svitne naděje. Na konci
prosince rozhodla vláda o změně původního
usnesení. V roce 201 4 tak možná ministerstvo
dopravy požadované částky pošle.

Zdroj: Rozhlas.cz, 7. ledna 201 4

· Osobní asistentka poskytne službu
klientovi/kl ientce (osoba se zdravotním
znevýhodněním) v okolí Řevnic a Dolní
Poberouní. Tel . 737 91 5 592 (PI)

· Pro soukromou čtenářskou inzerci („prodám
zánovní pianino“) je určen Malý oznamovatel ,
kde cena inzerátu závisí na jeho rozsahu. Platí 1
slovo = 1 0 Kč + 21 % DPH. Za jedno slovo se
přitom považují telefonní čísla, e-maily,
internetové adresy, zkratky. Nepočítají se
předložky, a interpunkční znaménka. Příjem
inzerce: Mgr. Tomáš Hromádka – tel . 731 483
833, ruch@revnice.cz.
· Ceny plošné firemní inzerce zůstávají na
stejné úrovni jako v loňském roce. Celá stránka
4.000 Kč, polovina strany 2.000 Kč, třetina strany
1 .400 Kč, čtvrtina strany 1 .000 Kč, osmina strany
500 Kč. Ke všem cenám se navíc připočítává DPH
(21 %). Firemním zákazníkům nabízíme navíc
řádkovou inzerci o rozsahu 300 znaků na jeden
inzerát v ceně 400 Kč + 21 % DPH. Uzávěrka
inzerce pro následující číslo je vždy 1 5. den v
měsíci v 1 8 hodin (tzn., že pokud máte zájem
inzerovat v červnovém čísle, musíte inzerci
závazně objednat do 1 5. května 1 8 hodin).
Slevu 1 0% poskytujeme inzerentům, kteří
inzerují minimálně třikrát za sebou (při použití
stejného inzerátu).

Ptáte se - odpovídáme Anketa: Jaké máte zkušenosti
s řevnickými restauracemi?

Klára Veselá: Jelínek - 1 pivo

Luděk Hrdina: Nejlepší řevnická hospoda je
U Paviána na Halounech (sic!)

Romana Kotěrová: Ještě lepší je na Rochotách

Jiřina Křížová: Republika, U Rysů

Pavlína Tylková: Pavián je nejlepší

Jindřich Hurych: Díky za tu otázku. V Řevnicích bydlím 4 roky, tak se nechci dotknout
starousedlíků ani letitých podniků. Ačkoli mám z domova do deseti minut pěšky určitě nejmíň
deset různých zařízení, skutečně dobrou restauraci jsem ještě nenašel . Snad ta zmiňovaná
Republica, i když s přivřením obou očí, např. vzhledem k zakouřenému prostředí a kolísající
kval itě jídla. A škoda, že se odchýlil i od původního konceptu, protože takhle jsou v jídelníčku ta
samá jídla, jako v tisících jiných restaurací. Takže, když se chci dobře najíst a hlavně si dát dobré
pivo, jdu do Pivotelu v Letech. Dobrá česká klasika je Na růžku v Mořině. No, jinak potom Mníšek,
Beroun, Praha..... Jsem zvědavý na těstoviny v Modrém domečku, ale tam zase brzy zavírají.

Pavel Kubásek: Taky chválím dobře podanou otázku. Mám asi podobné pocity jako pan Hurych.
Mimo Řevnice u mě vede Marjana na Mníšku. Hezké prostředí, zajímavé jídlo s nápadem, příjem-
ná obsluha.

Taxi Praha Západ: U Máni ve Třebáni, nebo Restaurace Chalupa.

Eva Kvasničková: Taky souhlas. Na to, kolik toho tu máme, je to docela smutné... Ne úplná
tragédie, ale když přijede někdo na návštěvu, horko težko vybírám, kam bych ho vzala, abych
Řevnicim neudělala ostudu, protože kvalita jídla i pití je všude dost proměnlivá! V Republice je to
od majitele k majitel i ...škoda původního konceptu pizzerie, která mi v Řevnicích dost chybí! No,
když už se sejdeme, tak většinou skončíme v letovské Chalupě na tatarák party! Bylo by fajn mít v
Řevnicich misto x hospod alespoň jednu poctivou a spolehl ivou!

Eva Kvasničková: Pak ještě mimořevnické mám dvě oblíbené... a to hlasnotřebaňskou Českou
hospodu, kde mají skutečně luxusní jídlo a ještě nikdy nezklamali... a případně dobřichovická Na
Schůdkách, která sice zvenku vypadá omšele, ale jídlo podávají výtečné! Takže, kdo znáte
výbornou řevnickou restauraci?

Zuzana Hrdinová: Pokud bych měla hodnotit celkově - prostředí, jídlo, pivo, obsluha, žádná
dobrá podle mě v Řevnicích není. Na pivo (nejlépe s sebou domů) k Jelínkům, na jídlo do celkem
příjemného prostředí do Modrého domečku, obsluha jak kdy, jak kde. Škoda...

Jiří Cysař: Dobrý den, mohu konstatovat, že pokud se chci jít jen naobědvat nebo navečeřet, tak
chodíme k Rysům nebo do Republiky. Jídlo je dobré a nemohu si stěžovat, i cena odpovídá
kvalitě. Na tzv. slavnostní večeři bych raději vol il Prahu. Obě restaurace totiž jsou i kuřácké a
pravidelní hosté dost často jsou hluční a trochu připomínají parní lokomotivu s počtem cigaret.

Blanka Veselá: Pokud se chci dobře najíst v pěkném prostředí, volím raději zařízení v okolních
obcích než v Řevnicích. Občas zajdu na rychlý oběd do Modrého domečku, je tam příjemné
nekuřácké prostředí, jídlo jednoduché a chutné, zákusky výtečné. Pivo je nejlepší u Jelínků.

Martina Vacířová: Hezký den, do Republiky chodíme docela často na polední menu a jsme vždy
spokojeni s výběrem, kval itou jídla i obsluhou, ale na večerní posezení je to takový přeci jen
kumbál. Na rodinné oslavy nebo s návštěvou většinou vyrážíme do okolí: do Všeradic (U paní
Magdaleny) - to je taková spíš babičkovská, ale vaří dobře; do Dobřichovic do Zámeckého hada;
do Mníšku do Esmarinu (restaurace, hotel a sportovní centrum) - spíš moderní podoby; moderní
je ještě Aquarius v Černošicích - v celku fajn; jednou jsme byli na Karlštejně ve Mlýně - jídlo
dobré, ale už je to taková až moc snobárna; naposledy jsme vyzkoušeli restauraci Ve století v
Loděnici - venkovský styl na mně trochu přehnaný a zrovna tam bylo dost narváno, ale jídlo bylo
skvělé; naopak jídlo nepovedené pro všechny zúčastněné v rest. Pod lesem na Jílovišti (zkoušel i
jsme dvakrát, ani interiér není moc vkusný); již zmíněné Máňa ve Třebáni a Pavián na Halounech
jsou prima a jako taková výletní restaurace je ještě fajn Kája Mařík v Mníšku pod zámkem. A
doporučuji cukrárnu a pekárnu v Malé Hraštici, mají tam spousty dobrot, dá se tam i posedět u
kávy a je to tam tak strašně kýčovité, až je to hezké

Jan Cherubín: Souhlasím s panem Hurychem, Pivotel je dobrej, ale kdyby jste někdy chtěl i
vyzkoušet vege sushi v čajovně ,tak se stavte, je tu i pár dalších jídel , hospoda to sice není , ale
prostředí je tu příjemné, taky se najíte i v pozdních hodinách.

Jiří Cysař: Rochota je uzavřená!!! Od 1 .1 0.

Monika Kopecká: Na svačinu se dá jít do bio kavárny na Komenského

Romana Kotěrová to: Jan Cherubín, děkuji za skvělou zprávu, netušila jsem, že nabízíte i takovou
dobrotu jako je vede sushi. Určitě se brzy stavíme.

Aleš Klemperer: V Řevnicích je nejlepší restaurace v Halounech :)) anebo v Dobřichovicich :) vě-
řím pevně, ale že se celkové poměry změní! Snad už brzy...

Příště: Co si myslíte o veřejném osvětlení v Řevnicích? Kde chybí? Kde je rozbité?
Své názory můžete psát na Facebook Ruchu nebo přímo do redakce.

Zaslechli jsme v rádiu

Malý oznamovatel
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SPORT

Pro děti ve věku od 4 až 1 0 let otevíráme nové kroužky.
V úterý od 1 4. 00 do 1 4. 30 a 1 4. 30 do 1 5. 00 hodin vás zveme na Flétnové
dílničky po 30 minutách. Se hrou na zobcovou flétnu lze začít již
v předškolním věku od cca 4 až 5 let. Dílničky vede paní Eva Kolandová,
absolventka hudební konzervatoře s pedagogickou nástavbou. Výuka
zahrnuje komplexní hudební vzdělání, moderní metody výuky,
individuální, pozitivní a trpělivý přístup.
V úterý od 1 5. 00 do 1 6. 00 hodin jsme otevřel i kroužek doučování
angličtiny pro žáky z 1 . a 2. stupně základní školy. Lektorka paní Mgr.
Ludmila Janišová vaše děti povede zábavnou formou, zaměřenou na
doučení gramatiky, idiomů a konverzací na zajímavá témata.

Každou středu od 1 5. 1 5 do 1 7. 00 hodin v rámci akce "baby bio" jsme
v Klubovně otevřel i kurz "Tvořivé dílničky" pro děti 4 až 7 let, ale i starší.
Zde si děti vyzkouší práci nejen s papírem, štětcem, nůžkami, barvami a
lepidlem, ale další výtvarné techniky jako korálkování, batika, kreslení na
trička, ubrouskování a další. Zájemci rezervujte si místa na email :
klubovna.sokol@email .cz a do předmětu pište název kurzu.
Na únor jsme ve spolupráci s Klubem HANIEL pro vás připravili
seminář na téma Harmonizační den s Čchisung dance a Self-shiatsu
v Klubovně Sokol Řevnice. Přijďte si vyzkoušet sebeléčbu, odreagovat
se a načerpat čistou energii.
Můžete si vybrat ze dvou termínů: pondělí 1 7. února nebo 22. února 201 4.
Začínáme od 9. 30 hodin: O meridiánech – energetických drahách a čínské
medicíně. Energetická rozcvička a orgánová sestava Makko Ho, 1 0. 00
hodin Čchisung dance – sestavy cviků a tanečních prvků z orientálního
tance zaměřená na aktivaci meridiánů, tentokrát Elementu vody, 1 0. 30 -1 1 .
30 hodin Self-shiatsu – oblast hlavy, šíje a ramen. Naučíme se dát shiatsu
sami sobě, ulevit si při migréně, rýmě, horečce, uvolnit napětí, posíl it
soustředění a revital izaci. Rezervace zasílejte na email :
klubovna.sokol@email .cz.
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PSČ:

Klubovna TJ Sokol Řevnice

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




