
Získané informace umožní vytvořit tzv. „profil
města“, tedy to, jak si Řevnice v současnosti
stojí a jak současnou situaci vnímají samotní
občané. V dalším období od dubna až do
června bude připravena druhá, tzv. „návrhová“
část dokumentu, která se zaměří na to, kam do
budoucna Řevnice mají směřovat a na co je
třeba se v nejbl ižších letech zaměřit.
V dotazníku jste se mohli vyjádřit k různým
oblastem fungování a rozvoje města od
dostupnosti služeb, přes hodnocení podoby
veřejných prostor, až po celkovou spokojenost
se životem v Řevnicích. Zájem občanů
o dotazník byl i  ve srovnání s podobnými
průzkumy v jiných městech poměrně velký. Pro
zajímavost v tabulce uvádíme jak ti, kdo se do
šetření zapojil i , obecně hodnotí jednotl ivé
oblasti. Jedná se o jakési „vysvědčení“ města. Ve
většině oblastí (životní prostředí, služby,
bezpečnost, kultura atp.) se l idé cítí spíše
spokojeni. Nejhorší známku dostala veřejná
prostranství města.
Pokud se pokusíme o velmi stručné celkové
shrnutí, pak lze konstatovat, že leitmotivem
hodnocení současného stavu jsou právě
veřejné prostory města. Při interpretaci
různých otázek dotazníku z tohoto pohledu
můžeme říci, že občané v současnosti veřejný
prostor města využívají spíše pro svůj pohyb
městem a netráví v něm příl iš mnoho svého
volného času. Ten tráví raději na svých

pozemcích nebo v okolní přírodě. Přesto by
uvítal i jeho intenzivnější využití například pro
kulturní aktivity. Právě z pohledu pohybu po
městě je však nutné prostory upravit, často
spíše opravit. Vedle prostoru v jádru města
(nádraží a obě náměstí) a komunikací obecně
pak podle občanů nabízí svůj potenciál břehy
Berounky, kde by řada l idí viděla ráda říční
plovárnu.
Během diskuzního fóra pořádaného na
Zámečku v průběhu dotazování jsme se snažil i
od 30 zástupců místních spolků, občanských
iniciativ, poskytovatelů služeb soukromých
i  veřejných zjistit, jaké další problémy či výhody
Řevnice mají do budoucna řešit, respektive
využít. V diskuzi jsme zaznamenali, že další
důležitou oblastí, kterou Řevnice musí zahrnout
do úvah o své budoucnosti, je školství, zejména
kapacity místních škol.
Na veřejné setkání ve čtvrtek 1 0. dubna
dorazilo přes 70 obyvatel Řevnic. Také zde
mohli diskutovat o tom, co je do budoucna
třeba řešit. Diskuze se točila kolem známých
i  méně známých témat. Vedle nutnosti prioritně
zabezpečit základní kval itu infrastruktury
města vyplynula podobně jako na předchozím
diskuzním fóru důležitost tématu územního
rozvoje města. Pohled občanů je spíše
konzervativní – mají zájem o zachování kval ity
současného rázu Řevnic.

Další postup při tvorbě strategického plánu se
zaměří na rozpracování návrhové části pro
jednotl ivé oblasti rozvoje. Pracovní skupiny, do
kterých jste se mohli na jednotl ivých akcích
přihlásit, se zaměří na definování cílů a opatření
pro hlavní rozvojové oblasti. Pracovní skupiny
připraví podklad, který Agora CE zpracuje a
předá k závěrečnému projednání městu
i  občanům.
Závěrečné zprávy a informace o přípravách
strategického plánu je možné najít na webu
města ve složce„strategický plán“.

Vojtěch Černý
Agora CE

HODNOCENÉ OBLASTI
(v závorce je uvedena průměrná známka)

Místní nabídka soc. a zdravotních služeb (1 ,94)
Pocit informovanosti o dění ve městě (2,1 4)
Nabídka kult. a spol. aktivit ve městě (2,47)
Možnosti a zázemí pro sport aj. aktivity (2,48)
Spokojenost s kval itou živ. prostředí (2,51 )
Dostupnost služeb a nabídka obchodů (2,53)
Podmínky pro pěší (2,56)
Spokojenost se životem v Řevnicích (2,64)
Podmínky pro cyklisty (2,72)
Podmínky pro motoristy (3,00)
Podoba veřejných prostranství ve městě (3,04)

Nejčastějším zdrojem
informací je tištěný Ruch!
Na webových stránkách města byl zveřejněn
výstup z dotazníkového šetření ke
Strategickému plánu, ze kterého vyplývá, že
nejužívanějším médiem v Řevnicích je
jednoznačně RUCH, a to zejména ve své
tištěné formě (73,4 % respondentů). Ve velké
oblibě jsou také internetové stránky města
(65,3  %). Zájmu se těší rovněž informační SMS
zasílané z městského úřadu (45,9 %).

Pokračování na s. 4

Červen 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma

Změny v Ekosu • Kulturní přehled • Na kolech kolem republiky

Skončila první část práce
na novém strategickém plánu

Veřejné setkání, které proběhlo 1 0. dubna v jídelně ZŠ, zakončilo první fázi přípravy
strategického plánu. Od letošního února připravilo město za asistence společnosti Agora CE
několik různých aktivit, které umožňují zapojení názorů veřejnosti do jeho tvorby. Vedle
veřejného setkání to bylo dotazníkové šetření a také diskuzní fórum pro zástupce klíčových
aktérů rozvoje města.

Splatnost místních
poplatků
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás upozornit, že splatnost
místních poplatků za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů byla do 30. 4. 201 4 a za psy
do 1 . 5. 201 4. Platbu za poplatek za
odpady musí platit i  l idé, kteří mají trvalý
pobyt na ohlašovně MÚ. Proto žádáme
občany, kteří ještě nezaplatil i místní
poplatky, aby tak neprodleně udělal i .
Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že
pokud platbu neuhradíte, městský úřad
podnikne další kroky, kterými jsou platební
výměr s navýšením, a to až trojnásobným a
následně je možné dlužnou částku
vymáhat exekučně. Poplatek můžete
uhradit převodem na účet města Řevnice č.
0388051 399/0800 nebo v úředních
hodinách hotovosti v pokladně Městského
úřadu Řevnice.

Bl ižší informace na
http://www.revnice.cz/aktual ity/

Podrobné informace o zásazích Hasičské záchranné stanice v Řevnicích se dočtete v pravidelných
článcích Jana Hrušky v elektronickém Ruchu. Fotografií z jedné z autonehod, u  kterých hasiči také
asistují, připomínáme, že při řízení je třeba přizpůsobit rychlost jízdy provozu, stavu vozidla, pově-
trnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,

thr, foto: HZS Řevnice
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Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec
školního roku, který je
spojený s (doufejme)
hezkým počasím a
množstvím kulturních
akcí. Dovolte, abych
dnes zhodnotil období,
kdy jsem byl
jednatelem v Ekosu a
také Vás rád pozvu na
některé kulturní akce.

Nový jednatel Ekosu
Dne 1 9. dubna byl jmenován novým jednatelem
Ekosu Ing. David Kodym. Jmenování proběhlo
na základě doporučení komise pro výběr
jednatele. Členy komise byli kromě mne
Ing. Tilsch, Ing, Beneš, Ing. Mixa a Ing. Rojík.
Dovolte, abych všem poděkoval za práci
odvedenou při výběru nového jednatele.
Protože po cca dvou letech končím ve funkci
jednatele, dovolte mi zhodnotit toto období.
Po volbách v roce 201 0 se rada města a
zastupitelstvo zabývaly řešením problematiky
Ekosu.
Bohužel, názory na řešení byly příl iš rozdílné, a
to jednak vzhledem k nepřehlednosti
hospodaření jednotl ivých středisek, jednak kvůli
rozdílným názorům na řešení situace. Pokud by
Ekos skončil v insolvenčním řízení, mohly by
městu nastat nemalé problémy v zajišťování
svozu komunálního odpadu, zásobování vodou
a likvidace odpadních vod. Na zasedání zastupi-
telstva města dne 7. října 201 1 zastupitelé
schvál il i následující usnesení:
„Zastupitelstvo města souhlasí s  variantou
reorganizace společnosti EKOS Řevnice, s.r.o. a
úpravou smluvních vztahů navrženou starostou
města a ukládá Radě města upravit organizační
strukturu města a učinit další nezbytné kroky
tak, aby v nejkratším možném čase mohly být
pod město převedeny Technické služby, Správa
lesa a Správa vodovodu a kanalizace.
Zastupitelstvo města ukládá Radě města

připravit návrh finančního a daňového řešení
převodu činností (převodu části podniku,
převodu nebo prodeje majetku) společnosti
Ekos Řevnice s.r.o. na město Řevnice.“
Bohužel i  po tomto usnesení docházelo
k názorovým střetům. Celá situace vyvrcholila
odstoupením místostarosty a jednoho z radních.
Dne 1 5. února 201 2 byl odvolán stávající
jednatel Ekosu pan Zdráhal a já jsem nastoupil
na jeho místo. Cílem bylo nastartovat změny
v Ekosu, a také ušetřit za mzdu jednatele (která
v té době činila 48 tis. Kč/měsíčně), rozhodl jsem
se pracovat jako jednatel bez nároku na
odměnu. Původním plánem bylo převést
všechny činnosti kromě monitoringu skládky
zpět na město. Smyslem byla úspora na DPH
v případě technických služeb a úspora nákladů
na administraci, ale i  větší zástupnost na úřadu.
V neposlední řadě také lepší kontrola
hospodaření. Následovala jednání s dodavatel i
služeb, kterým Ekos dlužil . Po mnoha jednáních,
kdy nakonec zástupci TS Beroun a SUK Beroun
požadovali ručení města za dluh Ekosu a
zastupitelé toto ručení odmítl i, jsme původní
plán upravil i a rozhodli jsme se pro variantu
převedení technických služeb pod město a
zachování ostatních činností pod Ekosem do
doby, než budou uhrazeny závazky. Dne 1 1 .
června 201 2 byl zastupitelstvem schválen
příplatek mimo základní kapitál na vytvoření
vlastního kapitálu podle § 1 21 odst. 2 obch. zák.
ve výši 3 mil . Kč s tím, že budu
dojednávat s věřitel i splátkový kalendář na 24
měsíců bez záruky města. Ten byl v srpnu 201 2
podepsán a doposud je řádně plněn.

Personální a organizační
změny v Ekosu a na
městském úřadu
V srpnu 201 2 byla přijata nová administrativní
pracovnice. V říjnu 201 2 byl přijat na poloviční
pracovní úvazek nový ředitel společnosti, Bc.
Pavel Kubásek, který byl vybrán komisí pro výběr
ředitele.
Zároveň byl odvolán Ing. Václav Zdráhal , dále
proběhl převod technických služeb pod město a
pan Kubásek se stal na druhou polovinu úvazku
jejich vedoucím.

Hospodářské výsledky
Ekosu
V roce 201 1 byla po korekcích provozním
výsledkem ztráta ve výši cca 1 mil . Kč. Zhruba
stejný výsledek byl v roce 201 2. Za rok 201 3 se
nám podařilo vytvořit provozní zisk ve výši cca
400 tis Kč.
To považuji za velký úspěch, jednak proto, že
jsme dokázal i splnit, respektive překročit
plánované výsledky, jednak proto, že se zároveň
zastavilo vnitřní zadlužování společnosti.
Upozorňuji, že zde mluvím o provozních
výsledcích, to znamená, že jde o výsledky
očištěné o jednorázové příjmy na jedné straně a
o odpisy na straně druhé. Více informací
o hospodaření společnosti můžete najít na
http://ekos-revnice.cz/, kde jsou vyvěšeny
výroční zprávy.

Co se ještě podařilo
Podařilo se získat dotaci na výstavbu a vybavení
kompostárny na bioodpad. Dále probíhá oprava
rekultivace páté etapy skládky. Práce by měly
být dokončeny koncem května. Rozeběhly se
opravy infrastruktury vodovodu a kanalizace.
Proběhly opravy komunikací a výměny závor
v lese.

Budoucnost
Ing. David Kodym, který byl jmenován novým
jednatelem, je odborníkem v oblasti vodovodů a
kanalizací. Jedním z hlavních cílů jeho činnosti
budou úspory energií a také optimalizace
nákladů v tomto oboru. K tomu je motivován
i  vypsanými finančními bonusy.

Závěr
Tomáš Hromádka, šéfredaktor Ruchu mi kromě
otázek, na které jsem myslím dostatečně
odpověděl v článku, položil ještě jednu: „Proč
jste se vzdal funkce jednatele Ekosu – na začátku
volebního období jste prohlásil , že jde o Váš
projekt?“. Odpovědi jsou v zásadě dvě. První
praktická. Protože jsem nikdy neuvažoval, že
budu jednatelem i  po ukončení volebního
období, myslím, že je vhodná doba předat funkci
tak, aby byl čas vše v kl idu a řádně předat. Druhá
je l idská. Když děláte něco zadarmo se snahou
posunout Ekos dál , nesete při tom nemalou
odpovědnost spojenou i  s  ručením osobním
majetkem (což je situace která mne stála
nejednu bezesnou noc), a zároveň máte pocit, že
vám někdo neustále „okopává kotníky“, pak vás
to nevyhnutelně, dříve či později přivede
k otázce, zda to máte zapotřebí. Myslím ale, že
důležitější je ta první odpověď. Respektive
abych odpověděl přesněji. Otrávený jsem již
delší dobu, ale časově a z hlediska společnosti
první odpověď vnímám jako důležitější.
Jsem přesvědčen, že jsme v Ekosu odvedli kus
dobré práce (člověk si při tom denním shonu ani
neuvědomí, co vše se podařilo). Za to bych chtěl
poděkovat všem, kteří mi v tom pomohli.
Zejména Pavlu Kubáskovi, kterému jsem naložil
mnohem větší porci práce, než jsem původně
zamýšlel . Dále bych chtěl panu Kodymovi popřát
mnoho úspěchů ve funkci jednatele. Z naší
dosavadní spolupráce mám dobrý pocit.
A nyní mi dovolte seznámení s kulturními akce-
mi, kterými bude v červnu žít naše město:

Královský průvod
31 . května a 1 . června se uskutečnil tradiční
Královský průvod z Prahy na Karlštejn. Letos
procházel obcemi od Radotína po Karlštejn.
Pořádající agentuře se totiž nepodařilo získat
dostatek finančních prostředků, a tak se
organizace a finančního zajištění ujal Ing. Michal
Pánek - starosta Dobřichovic ve
spolupráci  s  ostatními obcemi. Bylo to vše
organizováno trochu narychlo, jsem ale
přesvědčen, že by byla škoda v takovém
zavedeném a úspěšném projektu nepokračovat.
Představitelem Karla IV. byl řevnický rodák Karel
Král . Více o průvodu najdete na
http://pruvodkarlaiv.web-rychle.cz/. U  nás
proběhl jako vždy košíkářský trh, a jak je již
tradicí, vystoupily naše spolky. Letos byl
program navíc tematicky zpestřen dětským
dnem.

Porta 201 4
Ve dnech 27. až 29. června se koná hudební
festival Porta. Jeho finále se usídl ilo v našem
Lesním divadle a příznivci folkové a country
hudby se mohou těšit na program nabitý
novými a neotřelými tvářemi tohoto žánru.
Představí se také celá plejáda umělců, bez nichž
by Porta nebyla Portou. Hana a Petr
Ulrychovi  s  Javory, Zelenáči, Roman Horký a
Kamelot, Petr Kocman a PK Band, Nezmaři,
Žalman a spol., V. K. Tomáško, nebo dvojití
vítězové Porty 201 2 a 201 3 Švédova trojka.
Tento festival patří k mým oblíbeným, a to jak
hudebním žánrem, tak romantickým prostředím,
ve kterém probíhá.

Pocta králi Jiřímu
Jedná se o akci, která proběhne pod širým
nebem současně ve 24 českých městech a
obcích, na náměstích, třídách a ulicích nesoucích
jméno Jiřího z Poděbrad. Termín je 22. června ve
1 4 hod.

Pozvánka
Závěrem mi dovolte, abych vás pozval na řádné
zasedání zastupitelstva města, které se bude
konat v pondělí 23. června 201 3 od 1 9 hodin
v budově Zámečku. Jste srdečně zváni!

Libor Kvasnička, starosta

Slovo starosty

Vzpomínka
na Petra

Dne 1 3. 5. nás opustil náš kamarád
a spolupracovník, radní Petr Zavadil .
Myslím, že mohu bez nadsázky říct, že
jsme s Petrem prožil i mnoho složitých
a vypjatých okamžiků při správě města. Petr
mi ve všech těchto chvílích byl oporou.
Člověk během života považuje mnoho věcí
za samozřejmost. Hodnotu lidí okolo sebe
nejvýrazněji pocítí v momentě, kdy
odejdou. Petře, budeš mi chybět.
A nejenom mně.

Libor Kvasnička
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Budou mít Řevnice
napodruhé policii?

O zajištění služby městské policie jednalo zastupitelstvo Řevnic už
zhruba před rokem. Tehdy byl návrh na pronájem městských policistů
z Černošic většinou zastupitelů odmítnut. Bude se stejná situace
opakovat i  letos?
Že po stránce bezpečnosti a pořádku nepanuje v Řevnicích zrovna ideální
stav, nás přesvědčují převrácené a vysypané koše na veřejných místech,
černé skládky v okolí stanovišť kontejnerů na tříděný odpad, ulámané
stromky Na Stránce, psí exkrementy v ul icích, servané měděné okapy a
parapety z některých domů, vykradená auta před mateřskou školou a další
podobné vady na kráse. Státní policie má svých vlastních starostí a práce
dost a  s řešením těchto „maličkostí“ nám moc nepomůže. Na zřízení vlastní
plnohodnotné městské policie zase Řevnice nemají dostatek finančních
prostředků. Co s tím? Možností je pronajmout si policisty z j iné obce,
v našem případě z Černošic. Toto řešení už před námi zvolil i např.
v Dobřichovicích, v Karlíku, v Hlásné Třebani, v Řitce, v Kosoři nebo
v Třebotově. Když to funguje tam, proč by to nemělo fungovat u  nás? Řada
řevnických zastupitelů však stále pochybuje.
Je jasné, že pronájem dvou policistů na 4 hodiny denně nemůže vyřešit
úplně všechno a nezaručí, že se z Řevnic rázem stane oáza klidu, bezpečí a
pohody. Ale jestl iže se třeba postaví v sobotu večer, když končí diskotéka,
policejní hlídka před restauraci Republica, když čas od času vyměří pokutu
pejskaři, který zapomněl uklidit po svém miláčkovi, když tu a tam v době
vyzvedávání dětí bude hlídkovat před školkou a když se začne konečně
kontrolovat a vymáhat dodržování pravidel pro parkování na náměstí,
jsem přesvědčen, že se situace v našem městě musí viditelně zlepšit. Pokud
totiž na pořádek nedohlíží vůbec nikdo a nikdo také není za přestupky
potrestán, troufají si pachatelé stále víc a může se stát, že za pár let nám
skutečně dva strážníci na 28 hodin týdně nebudou stačit. Když však
nastoupí ještě letos nebo začátkem příštího roku a když je město bude
správně úkolovat, mám za to, že dokážou odvést pořádný kus práce a
v Řevnicích se bude žít zase o něco lépe.
Jaký je váš názor? Přijďte se o něj podělit na zasedání zastupitelstva 23.
června od 1 9,00 hod. do Zámečku. Bude se tam projednávat veřejnoprávní
smlouva s Černošicemi o zajištění služby městské policie.

Pavel Černý

ŠKOLY

Den Země
Projektový den na oslavu Dne Země se konal na naší škole 25. 4.
Mezinárodní Den Země připadá sice na datum 22. 4., ale vzhledem k tomu,
že tento den navazoval rovnou na Velikonoční prázdniny, zvolily jsme
raději o tři dny pozdější termín. Přeci jen jsme potřebovali ještě nějaký čas
na přípravu…
A přípravy probíhaly ve velkém. Starší žáci, ti druhostupňoví, dostal i
nelehký úkol: seznámit mladší žáčky – ty prvostupňové, s  některými
tématy environmentální výchovy. 6. třídy se náležitě
popraly s Ekosystémem, 7. třídy se Základními podmínkami života, 8.
třídy s tématem: Lidské aktivity a problémy životního prostředí a 9. třídy se
Vztahem člověka k prostředí.
Na naší škole máme na druhém stupni od každého ročníku dvě třídy a tak
jsme využil i tohoto faktu a vytvořil i jedno kolečko se čtyřmi stanovištěmi
v budově prvního stupně a jedno v budově na druhém stupni. Žáci
druhého stupně připravil i prezentace, přednášky, pracovní l isty, křížovky a
osmisměrky, koupil i pro děti odměny a byli na malé školáčky dobře
připraveni. Vyzkoušeli si, jaké to je stát před tabulí a být v kůži pedagoga,
jak náročné je zaujmout a upoutat posluchačovu pozornost. V šestých
třídách si žáci dokonce nakresl i l i v hodinách výtvarné výchovy plakát
rybníku a jednotl ivé organismy, které v ekosystému rybníku žijí. Malí žáčci
kromě toho, že poznávali zvířata a rostl iny, učil i se je zároveň zařadit do
správného místa a určit, jakým vzájemným vztahům podléhají.
Akce se povedla. Ti mladší ji ohodnotil i dokonce na jedna s hvězdičkou.
Velký dík patří žákům druhého stupně a všem pedagogům, kteří s  žáky
prezentace, přednášky a další materiál připravovali.

Gabriela Galbavá

Otevíráme kurz kresby, sochařství a
otevřený ateliér pro dospělé
Od září příštího školního roku opět otevíráme semestrální kurzy pro
dospělé. Původní tříletá koncepce vedení kurzu letos prodělá koncepční
transformaci. Pilot je již ukončen a naše úžasné studentky, které prošly
všeobecným tříletým studiem – kresbou, malbou a sochařstvím, nám
poskytly řadu inspirativních zkušeností, které budeme aplikovat při dalším

otevření a vedení kurzů. Práce studentek budete moci zhlédnout na
podzimní výstavě, která bude otevřena 5. 9. 201 4 ve Sklad Galerii 1 3/bouda
na nádraží, Pod Lipami v Řevnicích.
Kurzy budou vedeny samostatně jako – kresba, malba sochařství a OPEN
SPACE (je určen pro absolventy všech kurzů, kteří chtějí dál pokračovat ve
studiu, pod odborným vedením s individuálním plánem).
Zájemci, kteří nemají výtvarnou zkušenost, by určitě měli začínat kresbou.
Pro inspiraci Vám zde představíme semestrální kurz KRESBY – (1 9 lekcí, 1 20
min.) je určen pro širokou veřejnost. Věk studentů nemá horní hranici,
spodní hranice se určuje podle osobní konzultace s lektorem. Kurz je určen
pro začátečníky, mírně pokročilé i  pokročilé studenty, náplň kurzu je
možno po dohodě individuálně upravovat.
Náplň kurzu je zaměřena na základy kresby, navazující na tradiční pojetí
výuky studiem podle skutečnosti a volné tvorby, která vychází z vlastní
představivosti. Během kurzu jsou studenti seznámeni se základními
výtvarnými technikami a tématy (probírá se kresba tužkou, uhlem, rudkou
a postupně se přechází k malbě – pastel , akvarel). Naši studenti se učí se
poznávat základy stavby kompozice s cílem dosažení výtvarného výrazu.
Současně se seznamují s  uměleckou vědou. Snažíme se nahlédnout do
vývoje výtvarného umění a nabádáme ke snaze navázat na aktuální
výtvarné tendence.

Co nás v kurzu čeká za témata?
Perspektiva - problematika prostoru v technice kresby uhlem či tužkou.
Kompozice - zásady pro komponování obrazu, povrch a struktura –
vyjádření různých materiálů v technice kresby rudkou, tužkou či
pastelkami.
Motiv a volba námětu obrazu - otázky výběru vlastního tématu obrazu ve
vztahu k vývoji témat obrazů v historii v technice akvarel , světlo a stín.
Kresba a malba zátiší lavírovanou tuší, prostor - budování prostoru
odstupňovanou barevností v technice olej či akryl .
Volná kopie dle vlastního výběru.
Sádrová hlava - studie dle modelu v technice kresby a lavírované tuše.
Živá hlava – portrét.
Malba figury dle živého modelu.
Reflexe prací (témata připravuje lektor dle konkrétní skupiny a
pokročilosti) .

Kresbu vede sochař Jan Slovenčík. Veškeré informace o kurzech malby,
sochařství a otevřeném atel iéru se dozvíte na webových stránkách školy
www.zus-revnice.cz. Den otevřených dveří a konzultace jsou 20. 6. od 1 8
hodin, ZUŠ Řevnice, 2. patro. Závazné přihlášky zasílejte do konce června.

ij

Talentové zkoušky
pro školní rok 201 4/201 5

HUDEBNÍ OBOR
Středa 1 8. 6. 201 4
1 3:30-1 4:1 5 hra na klavír
1 4:1 5-1 4:45 zpěv a hra na kytaru
1 4:45-1 5:1 5 hra na bicí nástroje
1 5:1 5-1 5:45 hra housle
1 5:45-1 6:1 5 hra na dechové nástroje - zobcová flétna, klarinet,

hoboj

VÝTVARNÝ OBOR
Středa 1 8. 6. od 1 5 do 1 8 hod.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR (pro děti od 8 let)
Pátek 20. 6. od 1 4.30 do 1 6.00 hod.

TANEČNÍ OBOR
Pondělí 1 6. 6. od 1 5.30 do 1 6.1 5 hod.
Podrobné informace najdete na webu školy www.zus-revnice.cz.

Program MIXFESTIVALU 201 4
PÁTEK 1 3. 6. 201 4
Zahájení - 1 6. 00 ZUŠ / VÝTVARKA
Vernisáž výstavy žákovských prací (Inspirace starými mistry, Enter Řevnice,
prostorová a filmová tvorba) projekce, digitální fotografie / projekce.
Lázeňský orchestr / kytarová třída
1 6. 40 zahájení programu před Zámečkem moderátorem akce a
dalšími hosty
1 6. 45 ZUŠ / TANEC
Čtvero ročních období / Antonio Vivaldi
1 7. 00 ZUŠ / DIVADLO
Prolhaná Emily na motivy povídky Prolhaný Henry Mawdsley z knihy Sedm
strašidelných příběhů od B. Jacquese
1 7. 1 5 ZUŠ / KONCERT
Lesl ie Searle / Evening song Harry Warren / Chattanooga choo choo
Klarinetový kvartet
Až na Sněžku s partou ježků / E. Hradecký
Život je jen náhoda / J. Ježek Gaudium
Jimba / africká l idová Houpu, houpu panenku / Sylvie Bodorová Každý den
/ Z. Svěrák, J. Uhlíř Pěvecký sbor Mníšek
Monty Norman / James Bond Theme, Bono / Golden Eye, Adele / Skyfal l
Kapela LES / BomBarďák / Delfín, Josef Kainar / Míval jsem
Stopy / A. Skutil / skladba napsaná pro naši školu – zahraje ORCHESTR ZUŠ,
tanec – žákyně tanečního oboru ZUŠ

Základní škola Řevnice

Základní umělecká škola Řevnice
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1 7. 50 ZUŠ / SOUBOR
Kvítko / směs l idových písní
1 8. 05 ABSOLVENTI / Sunrise quartet
Americký kvartet / Antonín Dvořák
1 8. 20 Canto Carso – smíšený pěvecký sbor
1 8. 35 ZUMBA
1 8. 40 ZUŠ / TANEC / ZPĚV
Cheesecake / L. Armstrong tanec Mníšek
Smil ing / I t dont mean a thing / Sing sing sing zpěv / Chattanooga choo
choo / zpěv
Hit the road Jack / Nina Simones tanec Mníšek
1 8. 55 A. Piazzolla / skladby – Jitka Rozsypalová / zpěv, Jan Pařík /
klarinet, Magda Stodůlková / klavír
1 9. 05 Divadelní studio / A. P. Čechov / Medvěd – Terezie Červená,
Markéta Hřebecká, Mariana Vašáková, Marie Vágnerová, Martin Cicvárek,
Tomáš Horáček, Jan Kavalírek, Matěj Kencl , Bořek Ledvinka, Pavel Paleček /
režie Ivo Tamchyna
1 9. 30 Zpěvačka Jana Fučíková-Vaculíková / písně z alba Návraty a
coververze ZAZ a Adelle / kapela / Ondřej Ekrt / kytara / Tom Drábek /
housle / Jindra Marek / klávesy / Karel Singl / bicí
1 9. 50 Konzervatoř Jaroslava Ježka
Martin Kryštof Quartet – klávesy, kytara, baskytara a bicí – instrumentální
skladby z oboru soul-jazzu a funku, z let 60. -70.
20. 20 ABSOLVENTI / Vepřové komety
Jakub Jelínek / hlavní zpěv, el . kytara / Jan Jelínek / bicí, zpěv / Jan Paukert/
basová kytara, zpěv / Jindřich Paukert / saxofon, klarinet, flétna, bg. Vocals /
Matěj Drs / klávesy / Adam

V Pikolínu se objevila chobotnice
Na zahradě školičky Pikolín se v květnu objevil nový herní prvek.
Červenožlutá chobotnice slouží dětem k nácviku házení míčků, které se po
správné trefě do hlavy vykutálí ven jedním z chapadel.
„S chobotnicí jsme se seznámil i loni na letním táboře a moc se nám líbila,
proto jsme se rozhodli, že si pořídíme do Řevnic její sestřičku,“ říká
ředitelka školky Kateřina Šupáčková.
Od nápadu k real izaci to sice nějaký čas trvalo, ale nakonec se dílo podařilo
a nová chobotnice si už hraje se svými kamarády v Pikolínu. Za pomoc s její
výrobou děkuje školička zejména Romanovi Tichému, který chobotnici
věnoval dobrovolně spoustu hodin ze svého volného času.
Školička Pikolín se 1 . června zúčastnila Královského průvodu, v jehož rámci
otevřela na řevnickém náměstí tvořivou dílničku pro děti. Zájemci se zde
také mohli blíže seznámit s fungováním tohoto zařízení pro předškolní
děti a informovat se o možnostech zápisu na školní rok 201 4/201 5.

Pavel Černý

Nordic walking
v Řevnicích

Český klub Nordic Walking (ČKNW) je občanské sdružení podporující
zdraví prospěšný sport Nordic Walking (severská chůze). Jednou z hlavních
akcí ČKNW je celorepublikový projekt NORDIC WALKING TOUR (NWT).
Letos se již bude konat 5. ročník této největší sportovně propagační akce
Nordic Walking v ČR. Prostřednictvím projektu NWT je popularizován tento
sport po celé České republice. Instruktoři ČKNW mimo tuto sportovně
společenskou akci pořádají pravidelné vycházky ve svých regionech.
ČKNW úzce spolupracuje na školení nových sportovních instruktorů a
metodice Nordic Walking.
V rámci Nordic Walking Tour 201 4 bude ve spolupráci se SKI KLUBEM
Řevnice zajištěna 8. Etapa NWT (z celkem 1 3) a to 7. 6. 201 4 od 9:30
v Řevnicích. Start bude před Zámečkem v Mníšecké ulici a jako obvykle
budou pro všechny příchozí zajištěny 2 trasy, pohodová v délce přibl ižně 4
km a sportovní devítikilometrová. Všichni zájemci a to i  ti , kteří ještě neměli
možnost se s touto sportovní disciplínou seznámit, si budou moci zapůjčit
na místě hole na Nordic Walking a instruktoři ČKNW jim vysvětlí základy
tohoto sportu. Pro všechny účastníky bude zajištěno drobné občerstvení.
Na závěr jsou startovní čísla slosována a vylosovaní účastníci získají ceny
od sponzorů akce.

Tomáš Hromádka

Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách ČKNW www.cknw.cz,
případně www.nordicwalkingtour.cz, a na plakátech v dostatečném
předstihu před akcí.

Nejčastějším zdrojem informací je
tištěný Ruch
Dokončení ze s. 1 : Více než třetina dotázaných navíc čerpá informace také
z Našich novin (36,5  %). Nezanedbatelnou popularitu pak mají i  e-maily
z městského úřadu (26,6 %). Naopak poměrně malému zájmu se těší ty
formy získávání informací, které vyžadují osobní zapojení (účast na jednání
zastupitelstva a organizovaná setkání). Mezi jinými zdroji informací
respondenti uváděli zejména vlastní sociální sítě – tj. přátele, známé a
„drby“.

Respondentů, kteří se necítil i být plně informování o dění ve městě
(takových bylo 71 ,3  %) se společnost AGORA CE ptala, jaký typ informací
postrádají. Hlasy respondentů se v tomto případě rozdrobily mezi
nabízené možnosti. Na jedné odpovědi se shodla nejvýše cca třetina
z nich. V tomto případě šlo o respondenty, kteří postrádají informace
o plánování a rozvoji města (34,9 %). Obdobná část respondentů (30,8 %)
by ocenila přehledné informace o dění ve městě (o kulturním a
společenském dění, sportovních příležitostech apod.). Více než čtvrtina se
navíc domnívá, že ve městě chybí dostatek informací o službách pro
občany (27,7 %). Nezanedbatelná část respondentů by také ocenila
přehledné informace o využívání rozpočtu města (22,7 %).
Výzkumu se zúčastnilo 462 respondentů z celkového počtu více než 3200
obyvatel města Řevnic.

Tomáš Hromádka

KULTURA A SPORT

Akce o. s. Náruč v letním období
Kavárna Modrý domeček, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice

Do 20. června hostuje v kavárně prodejní výstava výtvarnice Ivany
Kubátové – Svět orchidejí.
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.

Srdečně Vás také zveme na zahájení výstavy fotografií LIFE, v rámci
Řevnického FOTOSALONU N.9/201 4, která proběhne v sále ZUŠ
Řevnice v pátek 27. června od 1 7 hodin. Kurátorem výstavy je Piva. Na
klavír zahraje Kamila Kolářová a na housle Magda Routová. Druhá část
expozice a občerstvení bude v naší kavárně.
Na letošní výstavě fotografií se projdete krajinami Islandu, Maroka, Francie,
evropskými městy a jejich zákoutími. Uvidíte pohledy zcela mladé
nastupující generace, která fotografii používá jako jeden z vyjadřovacích
prostředků, kdy nemá ukotven jasný postoj k definitivnosti výtvarného
sdělení skrze fotografii. Pomyslným kontrastem je pak pohled školeného
oka profesionálních fotografů, kteří vnímají kompozice, barvy, hru světel a
stínů v kontextu svých zkušeností. V rámci fotosalónu představí svou
absolventskou práci Martin Sláma. Vystavují: Ladislav Sitenský, Gabriel
Urbánek, Martin Sláma, Klára Dudáková, Natál ie Hofmanová. Výstava
potrvá do konce září.

Zámeček, Mníšecká 29, Řevnice.
Otevřeno po – čt: 1 3 – 1 8 hodin, září po – pá: 9 -1 8 hodin.

Modrý domeček, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice.
Otevřeno út – pá: 9 – 1 9, so: 9 – 1 9, ne: 1 0 – 1 7 hodin.

Pořádající organizace: ZUŠ Řevnice za podpory: Modrý domeček, Městské
kulturní středisko Řevnice, Klub při ZUŠ v Řevnicích o. s.

Můžete se těšit na kulturní léto!
Za OS Náruč

Šárka Hašková

4. středa – 20:00 Olga
6. pátek – 20:00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
7. sobota – 1 5:30 (děti) Velká oříšková loupež, 1 7:30 Na hraně zítřka,
20:00 Zakázané uvolnění
1 1 . středa – 20:00 Cesta do školy
1 3. pátek – 20:00 Grace, kněžna monacká
1 4. sobota – 1 5:30 (děti) Kráska a zvíře, 1 7:30 Divergence, 20:00 Bony a klid
1 8. středa – 20:00 Spirit of 45
20. pátek – 20:00 Liv a Ingmar
21 . sobota – 1 5:30 (děti) Jak vycvičit draka, 1 7:30 Captain America: Návrat
prvního Avengera, 20:00 Všiváci
25. středa – 1 0:00 (baby-bio) Zakázané uvolnění, 20:00 Pulp Fiction:
Historky z podsvětí
27. pátek – 20:00 Walesa: Člověk naděje
28. sobota – 1 5:30 (děti) Rio 2, 1 7:30 Transformers: Zánik, 20:00 Koleje
osudu

Informace o kině najdete
na http://www.kinorevnice.cz

Modrý domeček

Mateřská škola Pikolín

Kino Řevnice
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Karlštejnské šachy
počtvrté

Naučný turistický okruh Karlštejnské šachy mohou návštěvníci obcházet již
4 roky. Propojuje 31 nejzajímavějších míst Karlštejnska a dvaatřicátá figura
stojí v Pelhřimově jako velvvyslanec Karlštejnska ve světoznámém Muzeu
rekordů a kuriozit. Zde jsou Karlštejnské šachy také zapsané jako největší
na světě a navíc se staly kuriozitou roku 201 1 . Poloha pelhřimovského
pěšce a jeho vzdálenost od zbytku „karlštejnské šachovnice“ rovněž
připomíná cimrmanův pověstný tah na políčko G1 2, tedy zcela mimo
šachovnici. I  proto je tato figurka připomínající první aut v dějinách šachu
věnována českým velikánům. Járovi Cimrmanovi, Ladislavu Smoljakovi a
Zdeňku Svěrákovi.
V blízkosti figur pak můžete sbírat turistická razítka a dokonce s nimi
i  soutěžit. První cenou je víkendový pobyt pro 2 na Karlštejnsku a ani další
ceny nejsou k zahození. Hra je zcela bezplatná.
Hrací kartu si můžete stáhnout z www.karlstejnskesachy.cz nebo si ji
vyzvednout v některém z míst, kde je možné získat razítka.

gla

Porta přivítá Neckáře
Hudební festival Porta představí v Řevnicích již po sedmé hvězdy folk a
country hudby. Letos půjde již o 48. ročník a do Lesního divadla se 27. – 29.
6. 201 4 sjedou opět významné osobnosti folk a country hudby. Portovní
klasiku představí Jaroslav Samson Lenk, Hana a Petr Ulrychovi, Roman
Horký a Kamelot, Petr Kocman, Pavel Žalman Lohonka nebo Naďa
Urbánková s Bokomarou.
Netradičními hosty v Hodině „H“ budou Václav Neckář s Bacily, Lenka
Fil ipová s dcerou Lenny, Tereza Černochová a Radek Tomášek, kteří na
závěr festivalu spolu  s Petrem Kocmanem uctí památku nedávno
zesnulého textaře Zdeňka Rytíře. Konec června bude opět svátkem kytar a
romantiky ve stínu řevnického lesa.

Pátek
Festival Porta 201 4 letos odstartuje 27. června v 1 8:00hod v Lesním
divadle v Řevnicích vystoupením místního sboru Notičky. Bránu folk a
country muziky otevře skupina Falešná karta, která získala už v roce 2003
ocenění diváků Trampské porty. Hitem prvního večera festivalu bude jistě
Bokomara a hvězda české country Naďa Urbánková. V roce 201 1 byla této
osobnosti předána cena Senior Prix nadací Život umělce.
Finále pátečního večera bude patřit Jaroslavu Samsonu Lenkovi, který se
svojí autorskou i  koncertní činností zapsal do zlatého fondu nejen Porty,
ale celé naší trampské a písničkářské scény.

Sobota
Sobota se nenechá pátkem zastínit, takže podium zaplní hned v úvodu
bluegrassoví Sem Tam nebo vítězové z předchozích dvou ročníků
Porty mladá kapela Švédova trojka. Na percuse a bicí nástroje přijede
zahrát „indián“ Petr Šušor se svým šamanským projektem Drum Circle, jenž
dokáže hrou na bicí nástroje strhnout publikum do hudebního tranzu. Než
se slunce úplně skloní za středočeský horizont, zahraje své folkovo-
renesanční sbohem Klíč kvarteto. Západočeský vítr zas do amfiteátru
zavane loketského písničkáře a držitele tří Port Vojtu Kiďáka Tomáška. Pro
milovníky stromořadí vyrostou na pódiu i  Javory a Hana a Petr Ulrychovi.
Seskupení, jež sourozenci založil i j iž v roce 1 974, představí portovnímu
publiku svůj legendární moravský folklór – poznávací znamení této
proslulé dvojice doplněné o cimbál a housle. Moderní l idovku vystřídá
původně folková kapela Nadoraz, která ve své tvorbě mísí swing, dixieland,
ale nezapomíná ani na kořeny country. Energické rozloučení na dobrou
noc.

Neděle
Do neděle, kdy vyjde opět třetí vydání Portýra, festival probudí
Zelenáči. Na Portu 201 4 si veteráni české countryové scény připravil i
průřez svojí tvorbou, jež čítá úctyhodných 23 dlouhohrajících desek.
Nepochybně zazní jejich známé šlágry. Ostravskou scénu pak budou
reprezentovat bluegrassoví BG Styl a možná kapela návštěvníkům dovolí
nahlédnout „pod pokličku“ nového alba, na které se netrpělivě čeká.
V Česku se k tomu nenajde ideálnější místo než Porta 201 4. Petr Kocman
už není dávno neznámé jméno. S vlastní doprovodnou kapelou PK Band,
kterou založil v roce 2002, koncertuje se svými hity, ale i  písničkami
z posledního alba Crazy Man. Pražské uskupení Monogram je plné
oceněných hudebníků. V kapele je totiž jak několikanásobný mandolinista
roku Zdeněk Jahoda, tak i  banjista roku 2004 Jaromír Jahoda. Sympatická
bluegrassová kapela, před jejímž umem se usadí nejedna “sedínka”. Další
žánrovou stál icí v programu pak budou Nezmaři. Jejich tvorbu rozpoznají
fanoušci, kterých je v každém českém a slovenském městě dostatek.
Charakteristický je jejich vícehlasý vokál  s  akustickým doprovodem. Kdo
nestihl doposud zachránit koně, ať se těší na vystoupení Romana Horkého
a Kamelotu. Titulní skladba alba Zachraňte koně dokonce získala titul Hit
desetiletí. Roman Horký zahraje v Lesním divadl le již potřetí. K jantarové
zemi se návštěvníci festivalu přiblíží s  Žalmanem a spol.

Porta v Řevnicích překračuje s každým ročníkem žánrové hranice, a tak
to bude i v roce 201 4. Závěr letošního ročníku vyvrcholí již tradiční
„Hodinou H“, ve které zesnulému textaři Zdeňkovi Rytířovi vzdají hold a
zavzpomínají na něho Václav Neckář se skupinou Bacily, Lenka Fil ipová se
svojí dcerou Lenny, Tereza Černochová, Petr Kocman a Radek Tomášek.
Netradiční bude jistě i  podání Rytířovek řevnickou kapelou Space Cripple
Bastards. Vystoupení sl ibuje unikátní a nezapomenutelný zážitek
v příjemném prostředí, všudypřítomnou pohodou a romantiku Lesního
divadla.
Významnou součástí třídenního programu je pro Portu
charakteristická tradiční soutěž, ze které vzešly přední osobnosti
českého folku, country hudby a trampských písniček. I  letos budou
vítězové patnácti oblastních kol i  semifinal isté bojovat o nejvyšší stupínek
Porty. Oceněním pro tři nejlepší bude účast na Mezinárodní Portě v Ústí
nad Labem, vítěz získá nejen kytaru od firmy Furch, ale také nahrávací
frekvence ve studiu Chevalier Helenky Rytířové, hodinový medailonek
v Country rádiu a písničky tří soutěžících interpretů se objeví
spolu  s dalšími dvaceti nahrávkami na CD Porta 201 4.
Letošní 48. ročník bude natáčet Český rozhlas Olomouc a videa z Porty
201 4, ale i  z minulých ročníků, představí nová televize Country No1 .
Informace o předprodeji vstupenek a festivalu najdete na www.porta-
festival .cz
Vstupenky: denní (299 Kč) a permanentní (599 Kč) na všechny tři dny.

Kulturní kalendář
Koncert v Zámečku
Koncert Kristýny Kolářové (housle) a Šimona Marka (violoncel lo) 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 převzal i 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. Na našem náměstí se
bude křtít a koncertovat. Zahraje 1 2° Plzeň, originální dechovka
plzeňské konzervatoře. Občerstvení publika bude zajištěno.

VS

Dívčí válka v Lesním divadle
1 8. července 201 4 od 20 hod. opět na scéně Lesního divadla vystoupí
František Ringo Čech spolu  s dalšími herci v oblíbené hře Dívčí válka.
Vstupenky v předprodeji za 259 Kč zakoupíte u  paní Staré (Městské
kulturní středisko) v Zámečku. Tel . 725 852 81 5.

thr

ROCKABILLY CZ RUMBLE 201 4
Šestý ročník rokenrolové párty se bude v Lesním divadle konat 2. srp-
na 201 4 od 1 4 do 23 hodin. Vystoupí kapely: The Tin Cans (D), Mordors
Gang, Slapdash Rockabil ly, The Railbones (D), The Moonshine Howlers,
Lemon Nashvil le, Twisted Rod a 1 3 Steps To Hell . Vstupné je 250 Kč.
Více informací na http://www.rockabil ly.cz/rumble.

thr

Lesní divadlo
5. - 8. 6. 201 4 - Balada pro banditu
1 3. - 1 5. 6. 201 4 - Balada pro banditu
1 9. - 22. 6. 201 4 - Vratká prkna
25. 6. 201 4 - Výroční ceny ZŠ Řevnice
27. - 29. 6. 201 4 - Národní finále Porty
4. - 6. 7. 201 4 - Divadelní soubor Řevnice
1 1 . - 1 3. 7.201 4 - Divadelní soubor Řevnice
1 8. 7. 201 4 - Dívčí válka
2. 8. 201 4 - ROCKABILLY CZ RUMBLE 201 4
8. - 1 0. 8. 201 4 - Divadelní soubor Řevnice
1 5. - 1 7. 8. 201 4 - Divadelní soubor Řevnice
22. - 29. 8. 201 4 - Lesní slavnosti divadla
5. - 7. 9. 201 4 - Balada pro banditu

Podrobnější informace přineseme
v příštím čísle Ruchu, které vychází

27. 6. 201 4
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Řevnice na starých pohlednicích -1 1 8

Fotbalový starověk
Kopaná v Řevnicích se začala hrát v roce 1 923. Architekt Eduard
Sochor soustředil kolem sebe skupinu nadšenců, kteří hrál i zápasy
na oploceném hřišti v „Třešňovce“, v místech pozdější pískovny za
vodou (viz pohlednice z roku 1 928). Mužstvo hrálo přátelská utkání
pod jménem S. K. Řevnice, ale říkalo se mu „Sochorova jedenáctka“.
Skutečný sportovní klub (SK) Řevnice byl založen v červenci 1 931 .
První utkání se hrálo za vodou 2. 8. 1 931 proti SK Liteň a čestný
výkop provedl známý sportovní komentátor Josef Laufer. Řevnice
vyhrály 2:1 . V roce 1 932 se začalo hrát na novém hřišti u  nádraží.
Tam se hrálo až do roku 1 941 , kdy jarní velká voda hřiště zaplavila a
zničila. Dvě sezóny hrál i fotbal isté na hřišti sousedních Letů. Od
roku 1 943 se hrálo na novém hřišti u  Berounky za vodou a od roku
1 963 je již v provozu dnešní stadion.
V letech 1 934-7 hrál i řevničtí fotbal isté I . třídu a z tohoto období je
pohlednice číslo 2 s tablem fotbalistů v roce 1 935. Na něm jsou
shora a zleva doprava tito hráči: Říha, Škarvada, Hořejší, Duchoslav,
Maruňák (ukrajinský student), Pipota, Cvak, Harasimiv (ukrajinský
student), Novotný, Hrdl ička, Nevrlý.

J. König

Řevnická výročí
v červnu
· 7. 6. 1 936 – slavnostní uložení
urny s ostatky Ignáta Herrmanna na
hřbitově
· 1 6. 6. 1 924 – velká povodeň na
Nezabudickém potoce. Jeho regulace,
ukončená v roce 1 907, zachránila řadu
domů před zaplavením
· 23. 6. 1 989 – zahájeno pokládání
panelů v ul ici Na Stránce
· červen 1 941 - vily pražských letních
obyvatel a vily po židovských
občanech začal i obsazovat říšští
Němci. Všechny veřejné nápisy
(označení ul ic, firem, plakáty) musely
být dvojjazyčné: německo-české.
Z budovy školy na náměstí byl proto
odstraněn nápis „Našim dítkám“, aby
se nemusel překládat do němčiny
· Ruch 6/2004: 1 1 . a 1 2. 6. proběhly
první volby do Evropského
parlamentu. V Řevnicích přišlo
k volbám 39% oprávněných voličů.
Žáci ZŠ se zúčastnil i okresní
matematické olympiády, ve které
pozoruhodně uspěli. Získal i dvě první,
jedno druhé a několik třetích míst.

Kö

· Hledáme ženu/muže na částečný úvazek
v Řevnicích. Nabídka je určena výhradně pro
inval idní důchodce. Jedná se o standardní
pracovní poměr se zkráceným úvazkem.
Nejedná se o prodej. Kontakt: Marek Klásek, tel .:
776 676 467, e-mail : klasek@55.cz

(PI)

· Jesličky Hlásek. Pro nový školní rok 201 4/201 5
hledáme z důvodu rozšíření služeb
kvalifikovanou paní učitelku Mateřské školy pro
skupinu dětí 1 roku až 3, 5 roku v jesl ičkách
Hlásek v Hlásné Třebani. Paní učitelka bude mít
k dispozici zkušenou zdravotní sestřičku, lektory
(AJ a Montessori) a dvě paní vychovatelky.
Nabízíme profesionální ustálené prostředí,
možnost vzdělávání, spolupráce s MŠ Hlásek i  ZŠ
Hlásek. Jesl ičky jsou velmi hezky vybaveny,
k dispozici je herna, jídelna, tvořící místnost a
ložnička. V případě zájmu nám pošlete svůj
životopis na email : hlasekvedeni@seznam.cz
obratem Vám odpovíme a pozveme Vás na
pohovor. Veronika Vaculovičová a Markéta Bosá-
ková.

(PI )

· Nejprodávanější knihy v uplynulém měsíci:
Milan Syrůček: Záhady Brdských lesů. Jaká
tajemna se skrývají v desítkách jezer a studánek,
ve vrcholcích a hlubokých hvozdech Brd a jejich
podhůří? Nejen o nich vypráví tato kniha.
Zabývá se především novodobými záhadami
brdských lesů.
Jonas Jonnason: Stoletý stařík, který vylezl
z okna a zmizel. V den, kdy se mají
v přítomnosti různých hodnostářů slavit jeho sté
narozeniny, vyleze Alan Karlsson z okna domova
důchodců, a jak praví název knihy, zmizí.
Jeff Kinney: Deník malého Poseroutky 8 – Fakt
smůla. Gregu Heffleymu ujíždí půda pod
nohama. Jeho nejlepší kamarád Rowley
Jefferson se na něj vybodnul...
Irena Dousková: Medvědí tanec. Píše se rok
1 922 a my se ocitáme ve venkovském světě,
kam se Jaroslav Hašek uchýlil , aby dopsal své
životní dílo. O Švejkovi sice padne pár zmínek,
ale to je vše. Dousková totiž nenapsala
biografický román o spisovatel i, který se dočkal
světové slávy až po smrti.
Jo Nesbo: Červenka. Píše se rok 1 944.
V zákopech u Leningradu na východní frontě
bojuje jednotka norských vojáků v německých
uniformách za věc, v niž věří: za svobodné
Norsko.

· O prázdninách vychází Ruch jako dvojčíslo, po
loňském úspěchu bude mít opět barevnou
podobu. Pravidelným inzerentům nabízíme
zvýhodněnou barevnou inzerci. Uzávěrka je 1 5.
června. Bl ižší informace na ruch@revnice.cz, tel .
731 483 833.

· Kontaktní telefon Městského kulturního
střediska - rezervace vstupenek na představení
do Lesního divadla - p. Veronika Stará,
tel . 725 852 81 5.

Okresní přebory
V sobotu 26. 4. 201 4 se na dvorcích LTC Řevnice
konaly okresní přebory dospělých v tenise.
Turnaje se zúčastnilo 1 6 mužů, ženy pro malý
počet nehrály. Ve finále mužské dvouhry zvítězil
Ondřej Říhovský, Sokol Nučice, který porazil
Dana Muchnu z domácího LTC poměrem 6/3,
6/2. Ve čtyřhře zvítězila dvojice Čihák, Málek
z Dobřichovic nad domácími hráči Muchnou a
Hüblem 6/1 , 6/3.

J. König

Malý oznamovatel

LTC Řevnice
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(Staro)nová ODS
v Řevnicích
V minulém článku o (staro)nové ODS jsem
popisoval , jak byla ODS v Řevnicích zrušena
proti své vůli (viz http://ruch.revnice.cz/ - rubrika
Z dopisů).
Musím ještě dodat, že členové měli možnost se
přihlásit do jiného místního sdružení a tak si
„uchovat“ členství. Rozhodli jsme se však toto
neudělat, neboť u  nás v Řevnicích k žádnému
pochybení nedošlo. Bylo zřejmé, že se jedná
o čistku a mocenský boj. A v případě Řevnic ke
všemu ještě o zneužití situace. V době, kdy ODS
lapala po dechu (a po zbytku svých voličů), si
uvnitř ODS někteří l idé zajišťoval i svoje místo na
další kandidátce. Bez ohledu na to, jestl i to bude
možná poslední angažmá. A nejen pro ně.
Vrátím se teď o 4 roky zpět. Tehdy probíhaly
přípravy na komunální volby 201 0 a
připravovala se kandidátka. Miroslav Cvanciger
byl ve svém druhém funkčním období
starostování. Tehdy jsme na vedoucí místo
kandidátky starostu Cvancigera již nenavrhl i a
bylo mu nabídnuto 2. místo. Poté bývalý starosta
z ODS Řevnice odešel bez rozloučení. Není bez
zajímavos, že přítelem M. Cvancigera je senátor
Oberfalzer. Senátor byl starostovi vždy nablízku,
když měl nějaké potíže. Když Naše Řevnice
žádaly jeho odvolání, když bylo horkým
tématem jeho působení v Ekosu, když začal
ztrácet podporu vlastních členů ODS… A právě
senátor Oberfalzer navrhoval Výkonné radě ODS
jak naložit s  žádostí o obnovení l icence
řevnického sdružení. Těžko říci, jestl i „náš“
senátor Oberflazer myslel na svého přítele
i  v okamžiku, kdy dostal do ruky naši žádost.
Otázka, proč Řevnické ODS nebyla obnovena
licence, stále není zodpovězena.
Zcela jistě ke zrušení celé oblasti Praha západ
nedošlo kvůli Řevnicím a také zcela jistě
k podobným unfair praktikám stranických
aparátčíků docházelo i  j inde. A tím nemám na
mysli pouze senátora Oberfalzera, ale mimo
jiných také Výkonnou radu ODS. Ta by měla
především dbát na to, aby veškeré její kroky byly
transparentní a její činnost, v tomto případě
nečinnost, byla zdůvodněna alespoň těm, jichž
se to týká. Je s podivem, že se nikdo z nich
nepokusil získat fakta a důvody, proč někomu
má být l icence obnovena a někomu ne.
Koncem léta 201 3 jsem požádal
o patnáctiminutový rozhovor na toto téma jak
tehdejšího místopředsedu Kubu, tak i  paní
Němcovou. Ani jeden z nich si čas neudělal .
Tragikomické bylo, že právě v tu dobu oba dva
se zaujetím vysvětloval i, že ODS potřebuje opět
získat důvěru voličů. Pravda, o členech ODS se
nezmiňovali. Jediný, kdo mne vyslechl a (nejen)
Řevnic se veřejně zastal , byl p. Bendl. Bohužel byl
v menšině. Bylo po čistce a mnozí nepohodlní
v té době již členy ODS nebyli.
Současnému předsedovi ODS p. Fialovi držím
palce a fandím mu v jeho snaze o obrodu ODS.
Jestl i však má po boku (a v zádech) kolegy, kteří
podobné akce vymýšlejí
a/nebo se na nich
podílejí, tak by se měl
začít ohlížet po
neprůstřelné vestě
(myšleno obrazně).
ODS v Řevnicích nyní
založil Miroslav
Cvanciger, který z ní před
několika lety odešel .
Jeho členství při čistce
totiž zrušeno nebylo. On
nyní bude přesvědčovat
řevnické občany, že ODS
je zde zpět v plné síle.
Jako za starých časů…

Martin Sudek

Vydařená naučná akce
23. března 201 4 se konala velmi zdařilá akce
„Den otevřených dveří ČOV“. Pozvání na její
konání bylo uveřejněno i  v časopise RUCH.
Bohužel zájem o akci a tím účast občanů byla
minimální (7 občanů). Pořádající firma EKOS,
provozovatel vodovodů a kanalizace
v Řevnicích, nás fundovaně přímo za účasti pana
ředitele Bc. Pavla Kubáska a p. Smoly
seznámila  s celým systémem a postupem
likvidace a čistění tekutých odpadů ze splaškové
kanalizace, svedených z celých Řevnic do ČOV
(Čistírna odpadních vod). Složitý proces
postupného mechanického i  biologického
čistění odpadních vod byl velmi zajímavý a
zvláště závěr, kdy zcela čistá a průzračná voda
odtéká z ČOV do koryta Berounky nás velmi
zaujal , včetně prohlídky velínu, kde všechny
procesy jsou zobrazovány na monitorech,
včetně stavu vody v systému vodovodu.
Kromě prohlídky ČOV jsme si prohlédli i  systém
získávání pitné vody z prameniště u  letovského
mostu, její filtrování, úpravu a přečerpávání do
vodojemů nad Řevnicemi.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
organizátorům velmi zajímavé a poučné akce
k rozšíření našich obzorů a popřát jim mnoho
zdaru v jejich nelehké činnosti, zvláště v oblasti
rozvodu pitné vody, který vzhledem ke svému
stáří je zdrojem častých poruch.
Jistě by bylo zajímavé uspořádat podobné dny
otevřených dveří i  u  dalších firem sloužících
občanům Řevnic.

Ing. Karel Koška

Na kolech
kolem
republiky

Dva mladí studenti Jakub Velfl z Řevnic a Matěj
Neubert z Dobřichovic se rozhodli, že v červnu
letošního roku procestují Českou republiku po
její hranici na kole. Redakci Ruchu prozradil i :
„Státní hranice je lemována řekami a horami, a
i  proto jsme si vybral i právě tuto trasu, jel ikož
nám umožní vidět krásnou českou krajinu.
Cestujeme na kolech, protože se jedná
o prostředek, který nám umožní relativně rychle
projet vytyčenou trasu, přičemž budeme vždy
v přímém kontaktu  s okolní krajinou – trasa vede
co nejvíce po vedlejších, polních, cyklistických a
turistických cestách, chceme se vyhnout asfaltu.”
Nechtějí přitom cestu pouze odšlapat, ale mají
v plánu navštívit významné památky, poutní
místa či přírodní rezervace. Proto si na cestu
vyhradil i 30 dní. Dodávají: „Na cestě nás bude
podporovat několik firem, díky kterým je cesta
možná. Za zmínku stojí pan Štorek, který nám
kola připraví. Z cesty budeme pravidelně posílat
aktual ity ve formě krátkých zpráv na Twitteru;
fotografií a zpráv na Facebooku; videí na
Youtube.” Zpravodajství z objezdu republiky
najdete také na webu www.czchal lenge201 4.cz
a webu Ruchu.

Tomáš Hromádka

Vřeskovice byly
produktivnější
Ve II . l ize se nám stále nedaří ovládnout hru
i  výsledkově, zůstáváme předposlední.
Ve Vřeskovicích jsme chtěl i v neděli 4. května
bodovat, ale domácí střelci byl i proti a vyučil i
nás v jednoduchosti a produktivitě střelby. Nám
je poslední dobou málo platné tvořit desítky
skvělých šancí ke skórování, když nedokážeme
proměnit ani polovinu. Navíc naši útočníci
přidal i i  spoustu školáckých chyb. Příští zápas
bychom měli brát na domácím hřišti všechny
body, jinak už to s námi bude hodně nahnuté.
TJ Vřeskovice – NH Řevnice 20:1 6 (9:8)
Branky: Knýbel 7, Zavadil 5, Hartmann 4.

Zpravodajství z dalších zápasů národní
házené najdete v elektronickém Ruchu na
http://ruch.revnice.cz

Z dopisů

Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence, Praha 5,
při jme na pozici:

POKLADNÍ,
jedná se o jednosměnný provoz pondělí-pátek, sobota 1 x za 3

týdny

SKLADNÍK,
jedná se o jednosměnný provoz pondělí-pátek, sobota 1 x za 3

týdny

SKLADNÍK CHLAZENÝCH VÝROBKŮ,
v oddělení maso-uzeniny, mléčné výrobky. Práce částečně

v chlazeném prostoru. Praxe výhodou. Jednosměnný provoz.

Tel. 777 66 1111 , 296 828 302 po 1 4. hodině

Národní házená
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Při plavání bylo možné
pozorovat velké ryby

Pokud budete mít to štěstí a potkáte
se s Mgr. Josefem Svobodou, (držite-
lem světového rekordu v přejezdu
Austrálie na kole), vězte, že se nebu-
dete nudit ani chviličku. Je to po čer-
tech vtipný a chytrý chlapík.
Sportovec tělem i duší, táta dvou ma-
lých kluků, podle vyjádření své ženy
Kateřiny milovaný manžel (po kte-
rém se jí i  po čtrnácti letech stýská,
když je na cestách). Jeho aktivity by
vydaly na pět životů, inu, posuďte sa-
mi.

Ty ses nedávno vrátil z dalšího svě-
tového závodu Iron man, můžeš nám
povědět, kde to bylo tentokrát a ko-
likátý uskutečněný iron man to byl?
Tentokráte jsem navštívil Mexiko a zú-
častnil se závodu v letovisku Los Cabos
nacházející se na Mexickém polo-

ostrově kopírující Kal ifornskou zátoku. A byl to můj 55 zářez do statistiky
Ironmanských závodů.

Jak se Ti závodilo? Kolik bylo letos přihlášených nadšenců (v závodě
startují muži i  ženy!!!)?
Jel ikož tato oblast je známá kopcovitou krajinou, bylo jasné, že ve spo-
jení s větrem, který vždy silně fouká od moře, bude závod patřit mezi ná-
ročné a dle toho i  vypadalo. Jinak tohoto závodu na tradičních distancích
čítajících 3,8km plavání, 1 80km cyklistiky a 42,2km běhu se zúčastnilo
celkem 2.1 32 závodníků ze 46 zemí světa a myslím, že si to všichni, stejně
jako já, řádně užil i .

Byl tento závod něčím výjimečný v celé Tvé sérii? A vzpomeneš si, kte-
rý byl pro Tebe ten nejdůležitější?
Tento závod byl výjimečný nejen místem, ale také specifickými kl imatický-
mi podmínkami. Při závodě bylo 37°C ve stínu (který jsem tam ovšem hle-
dal marně) a již zmíněným silným větrem. Jinak při plavání bylo možné
pozorovat velké ryby a krásné útesy a na kole nekončící kopce poseté kak-
tusy a na straně druhé moře. Běh už byl jen poslední kapkou fyzického
i  duševního očistce všech závodníků. Pro většinu účastníků se stal právě
“běh” bojem o přežití, jel ikož slunce bylo neúprosné a vytvořilo na mém tě-
le pár pěkných puchýřů ze spálené kůže – prostě spousta zážitků. :-) Na
jedné z občerstvovacích stanic se dokonce podávalo tradiční fazolové bu-
ritos, které mělo účastníky zřejmě zrychlit. Ovšem asi největším zážitkem
bylo setkání s velrybami (a tím nemyslím pozorování obézních Američanů
na plážích krmících se Burgery). A pro mě nejdůležitější závod?? Byl to asi
ten úplně první před řadou let. Jednalo se o to ho přežít, což se povedlo. To
ve mě zřejmě zažehlo touhu umírat na trati pravidelně a já tomu sportu
propadl.

Přeješ si ještě stále tento specifický závod vyhrát nebo ho už dáváš
spíš tak pro legraci?
Po pravdě na vyhrávání při mojí treningové morálce myslet nemohu, ale
poznávání nových krajů a zvyklostí je pro mě vždy silným motorem k to-
mu, abych se odjel potrápit někam hodně daleko. Takže v mém podání je
to již spíš o sbírání zážitků a dnem stráveným sportem.

Ty nejsi ale “jen” celoživotním pokušitelem ir.m. Ty jsi ještě ke všemu
držitelem světového rekordu v …..
Ano, ano. To je také informace z doby kamenné. :-) Ale je fakt, že v minulém
století jsem objel Austrál ii jako kontinent na kole a to za 65dní. Jednalo se
o 1 5 tisíc kilometrů a následný zápis mezi světové rekordmany (jinak tento
rekord ještě nebyl překonán). Jednalo se také o jednu z výzev, kterou jsem
jako mladík toužil pokořit a náhodou se to povedlo.

Máš kromě sportování ještě čas na nějaké další koníčky či aktivity?
Vím o Tobě, že jsi i  nadšený motorkář….
Na další koníčky čas mám. Rád vyšívám, pletu a háčkuju. Zejména člunkový
steh ve spojení s pal ičkováním jsou bezva. Na motocyklu se občas také
projedu, ale již to není, co to bývalo. Jinak s rodinkou jezdíme na koně, je-
l ikož koňských sil není nikdy dost… :-) Ale mezi hlavní koníčky jistě patří
dělání vylomenin se syny a následné opravy věcí, které těmito činnostmi
devastujeme… :-)

Kromě řádění s Patrikem (1 0) a Tobi-
áškem (4) jsi ještě bravurní kuchař
(např. Pepova svíčková – nemá
chybu), fenomenální moderátor,
bývalý bubeník a příležitostný zpě-
vák písní Tří sester – spíš Ty vůbec
někdy?
Spánek je samosebou luxus, který si
občas musím dopřát i  já. A jak vidno,
spím zřejmě tvrdě, jel ikož se mi za po-
slední 4 dny z domu ztratil okap a to
hned ve dvou kusech, když celá rodina
spala. Jinak vaření vzhledem k tomu, co
vše sním, se stalo z části povinností,
jinak bych moji úžasnou manželku při-
koval na stálo k plotně, což bych ne-
chtěl . :-) Hudba a básně jsou již spíš jen
relaxem k tomu, co dělám a v mode-
rování si léčím mindráky z dětství, kdy
jsem byl nucen recitovat při taškařicích
jako Puškinůn památník či Bezručův
týden. :-) Dnes můžu žvanit, co mě na-
padne, což je fajn!

Helena Pelikánová
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Adresát:

PSČ:

PC Akademie Všenory pořádá:

Počítačové kurzy pro začátečníky i  pokročilé.

Večerní kurzy - víkendové kurzy - individuální konzultace

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

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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