
Naše náplň práce vyplývá už z názvu odboru.
Ekonomie, to jsou zejména finance a z toho vy-
plývá základní úkol odboru, tj. zabezpečování
financování všech aktivit města a městského
úřadu podle platného rozpočtu. K dalším
hlavním úkolům ekonomického odboru patří
zejména zpracování rozpočtu na aktuální rok
včetně jeho průběžných aktual izací (formou
tzv. rozpočtových opatření), sestavení roz-
počtového výhledu města na několik let do-
předu, provádění rozboru hospodaření města
ve vazbě na platný rozpočet, zpracování tak-
zvaného závěrečného účtu města za uplynulý
rok. Dále ekonomický odbor zajišťuje vedení
účetnictví města včetně zpracování účetních,
daňových a statistických výkazů, zabezpečuje
veškerý platební styk města, evidenci pohle-
dávek a závazků, vyměření a výběr místních
poplatků (zejména ze psů a za odpad), výběr
správních poplatků a výběr nájemného dle ná-
jemních smluv a dalších předpisů. Současně za-
jišťuje agendu investic, oprav a údržby majetku
města včetně projektové přípravy a zejména
celou agendu grantového a dotačního řízení.
Já osobně zastřešuji agendy spojené s rozpoč-
tem, kontrolu hospodaření a řízení financování.
V rámci odboru mám ještě čtyři spolupra-
covníky, kteří mají na starosti účtárnu,
pokladnu, agendu přípravy investic, oprav a
údržby a nakonec ještě administrativu gran-
tového řízení a investičních i neinvestičních do-
tací.

Jak se vlastně tvoří rozpočet obce?
Celý proces se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Nemůžeme tedy improvizovat, ale musíme do-
držovat předepsané postupy.
Jednotl ivé položky v rozpočtu města jsou roz-
děleny jednak podle odvětvového třídění a dá-
le pak podle druhu operací. Náš rozpočet je
vyvěšený na webu města v sekci „Úřední
deska“, takže kdo má zájem, může se tam podí-
vat na podrobnosti.
Rozpočet by měl být sestaven a schválen před
začátkem roku, což ale neznamená, že se pak
už nijak nemění. Je to samozřejmě živý doku-
ment, který se musí neustále upravovat podle
toho, jak se vyvíjí situace v průběhu roku. Dů-
vodů ke změnám může být velmi mnoho. Na-
příklad v průběhu rekonstrukce či opravy
silnice se zjistí nové skutečnosti mimo schvá-
lenou prováděcí dokumentaci, takže z objek-
tivních důvodů dojde ke zvýšení nákladů proti
plánované výši. Nebo město získá v průběhu
roku další dotaci. Ta může být například na pří-
stavbu MŠ, jak k tomu došlo v předchozím roce,
ale i na jinou investiční akci, pro hasičský sbor,
na zabezpečení voleb a tak dále. Město také
může získat peníze z prodeje pozemku, dostat
vyplacenou pojistku nebo naopak utrpět něja-
kou škodu.. Všechny takové změny je nutno za-
nést do rozpočtu formou takzvaného
rozpočtového opatření, aby tento dokument
byl stále aktuální.
Změny malého rozsahu až do výše 50 tisíc Kč
schvaluje rada města, všechno ostatní musí
schvál it zastupitelstvo.

Z čeho plynou příjmy obce?
Největší příjmy pocházejí z rozpočtového ur-
čení daní. Stát přerozděluje vybrané daně pod-
le určitých koeficientů na jednotl ivé obce a těm
tyto částky vyplácí. Jediná daň, která zůstává
obci celá, je daň z nemovitostí. Vše, co se na na-
šem katastru vybere, můžeme použít.
Dalšími příjmy jsou místní poplatky za psy, za
odpady a podobně. Následují odvody z vý-
herních automatů a správní poplatky. Důležitou
součástí příjmů je rovněž příspěvek státu na vý-
kon státní správy. Z něho obec hradí služby,
které poskytuje, a přitom by je měl vykonávat
stát. Jedná se zejména o matriku a stavební
úřad. Další položkou jsou příjmy z nájmů a
dalších služeb.
To jsem uvedl příjmy, které se v určité výši opa-
kují každý rok a jsou tedy víceméně pravidelné.
Mimo ně může obec získat finance ještě na-
příklad z prodeje majetku nebo prostřednic-
tvím nového úvěru či půjčky, případně
teoreticky také z výnosů cenných papírů, zisků
dceřiných společností a podobně.

Jak si Řevnice vůbec stojí po finanční
stránce?
Podle posledního vývoje se dá říci, že město je
na tom finančně dobře. I když rozpočet na le-
tošní rok byl postavený jako ztrátový, máme v
něm vytvořenou značnou rezervu a schodek
jsme navíc schopni zaplatit z přebytku minu-
lých let. Cash flow je také dobré, na účtech má-
me dost peněz na běžný provoz, a pokud
„nevypadne nějaký opravdu velký hrůzostrašný
kostl ivec ze skříně“, není důvod se obávat, že by
město Řevnice nebylo schopné své potřeby na
provoz a plánovaný rozvoj financovat.

Na zastupitelstvu se mluvilo o refinancování
úvěru, který mají Řevnice od České spořitel-
ny. Můžete čtenářům Ruchu přiblížit, o co
jde?
Město si v roce 201 0 půjčilo 22 mil ionů, které
použilo zejména na budování kanal izace. Úvěr
byl původně sjednán s úrokem 5,4 procenta
ročně a loni v říjnu se podařilo dojednat se
spořitelnou snížení sazby na 2,5 procenta. Pro-
tože si myslíme, že by bylo možné srazit úroky
ještě níž a tím dále uspořit náklady města, vy-
psal i jsme letos na začátku roku výběrové řízení
na refinancování úvěru. Oslovil i jsme napřímo 5
větších finančních ústavů a podmínky řízení
jsme navíc vyvěsil i veřejně na webu. Nezávazně
se nám ozvalo několik subjektů, ale v řádném
termínu pak do výběrového řízení podala na-
bídku pouze Česká spořitelna. A protože podle
zákona o veřejných zakázkách se při jediné na-
bídce musí výběrové řízení zrušit, učinil i jsme
tak, aniž bychom tuto jedinou nabídku otevíra-
l i .
Zastupitelstvo města na únorovém zasedání
rozhodlo, že výběrové řízení budeme opakovat,
takže ho vypíšeme znovu. Já věřím, že se do něj
přihlásí tentokrát více zájemců, a kdyby ne, v
opakovaném výběrovém řízení už můžeme
pracovat i s jedinou nabídkou. Pokud by byla
výhodnější než stávající stav, budeme ji moci
využít.

Co dalšího ještě letos na ekonomickém od-
boru chystáte?
V prvé řadě připravujeme hlubší pravidelné
rozbory hospodaření města, které budeme
kvartálně předkládat radě města. Ta potom bu-
de lépe informována a bude se moci snadněji a
lépe rozhodovat ve finančních otázkách a při
dalších, zejména investičních akcích.
Ještě do konce školního roku bychom také rádi
stihl i prověřit financování základní, mateřské a
základní umělecké školy.

Máte nějaký osobní cíl, kterého byste chtěl
dosáhnout?
Já sám jsme občanem Řevnic a už jenom proto
chci, aby město dobře fungovalo a mělo též
dostatek prostředků na další rozvoj. Aby sou-
časně činnost úřadu byla transparentní, aby se
hospodařilo hlavně racionálně a efektivně a
aby se výsledky hospodaření odrazily i v tom,
jak to tady vypadá a jak se nám tu žije. Věřím, že
se podaří postupně naše životní prostředí kul-
tivovat a dále zlepšovat.

Děkuji za rozhovor.

Pavel Černý

STRATEGICKÝ PLÁN
Strategický plán je dokument, který říká, jak
by se město mělo dále rozvíjet. Řevnice mají
strategický plán z roku 2008. Město i
společnost se ale dynamicky vyvíjí a nové
skutečnosti si vyžadují také nový plán.
Protože bychom rádi do nového
strategického plánu zapracovali názory a
zájmy občanů Řevnic, obracíme se na Vás s
tímto dotazníkem a prosíme o jeho vyplnění.
V dotazníku najdete nejen otázky směřující
k budoucnosti našeho města, ale také máte
možnost zamyslet se nad dalšími problémy
běžného života ve městě. Instrukce k vy-
plnění dotazníku i samotný dotazník najde-
te uvnitř čísla.

Březen 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma

Nezapomeňte zaplatit poplatky za psa a za odpad • Dotazník ke Strategickému plánu města • Pozvánky na kulturní akce

Aktual ity

Chci, aby město dobře
fungovalo

Na městský úřad v Řevnicích nastoupil vloni v říjnu nový vedoucí ekonomického odboru Ing.
Vladislav Tilsch. Jedním z prvních úkolů, který ho zde čekal, byla příprava rozpočtu na rok
201 4.V našem rozhovoru jsme však hovořili i o dalších tématech.
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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.

Diskotéka
Chtěl bych se krátce vyjádřit k dění na Palackého
náměstí při pátečních diskotékách v restauraci
Republika. Nedávno mne navštívil jeden z
obyvatelů bydlících na Palackého náměstí se
stížností na neúnosnou situaci při konání
diskoték. Podobné stížnosti jsem řešil j iž dříve a
výsledkem bylo posílení pořadatelské služby ze
strany provozovatele. Bohužel toto opatření
nezabránilo opakujícím se problémům na
přilehlém náměstí. Chápu, že mladí mají právo
se pobavit. Chápu i to, že při konání kulturních
akcí je v okolí větší hluk než obvykle. Z druhé
strany ale i vlastníci přilehlých nemovitostí mají
právo na klidný odpočinek. Chtěl bych požádat
návštěvníky diskotéky, aby se snažil i být
ohleduplní ke svému okolí a uvědomil i si, že ke
konzumaci alkoholu je určená restaurace, nikoli
její okolí. Upozorňuji rodiče nezletilých
návštěvníků, že se vyskytlo podezření, že na
Palackého náměstí popíjí alkohol právě tato
věková skupina. V souvislosti s výše uvedenými
skutečnostmi jsem požádal Policii České
republiky o zesílení hlídkové činnosti ve
zmíněné lokal itě a kontroly na požití alkoholu u
mladistvých.

Osvětlení
Vzhledem ke snaze zajistit bezpečnost chodců v
Řevnicích proběhla montáž výrazného osvětlení
přechodu pro chodce v ulici V Luhu (objížďka).
Proběhla montáž moderního a úsporného LED
osvětlení v ulici Úzká a moderního výbojkového
osvětlení v ulici Žižkova. Osazení těchto svítidel
má napomoci výběru optimálního svítidla pro
komplexnější modernizace osvětlovacích těles v
Řevnicích.

Ekos
Od 4. března bude obnoven „letní“ provoz
sběrného dvora, to znamená, že bude opět
otevřen i v úterý od 1 5 do 1 8 hod. Dále
upozorňuji na den otevřených dveří, který se
koná u příležitosti světového dne vody. Bude
možné zhlédnout technologii čistírny
odpadních vod a úpravny pitné vody. Sraz
zájemců je ve čtvrtek 20. března v 1 7:00 v areálu
ČOV, Alšova 1 084.

Čištění Kejnského potoka
Jak jste si možná všimli, Lesy České republiky,
které jsou správcem toku, vyčistily spodní část
Kejnského potoka. Toto opatření obnovilo funkci
zpomalovacích hrázek a zároveň umožní
ukládání sedimentu u těchto hrázek. Tím se sníží
zanášení kryta potoka u podjezdu.

Libor Kvasnička
starosta

Slovo starosty Zapojte se do plánování budoucnosti Řevnic
Městský úřad Řevnice v současné době intenzivně pracuje na novém strategickém plánu. O
významu tohoto dokumentu a o účasti občanů na jeho tvorbě jsme hovořili se starostou
Liborem Kvasničkou.

Co je a k čemu slouží strategický plán?
O tom, co nás do budoucna čeká, přemýšlí většina z nás. I doma plánujeme, co uděláme letos, co
odložíme na další roky a čeho bychom chtěl i do budoucna dosáhnout. S rozvojem města je to stejné.
I město plánuje, jak se bude dále rozvíjet a co je pro to potřeba udělat. To vše je následně obsaženo
ve Strategickém plánu. Z něj se každý dozví, jestl i je cílem více podporovat třeba rozvoj
průmyslových zón, nebo bude kladen větší důraz na kvalitní životní prostředí apod. Program rozvoje
města je důležitý i proto, aby město mohlo získat různé dotace.

Proč jste se pustili do strategického plánu právě nyní?
Minulý plán byl zpracovaný na období 2008 – 201 3 a od doby jeho přípravy se samozřejmě změnila
celá řada věcí, na které musí město při svém rozvoji reagovat. Rada města proto připravila návrh
nového strategického plánu, zastupitelstvo jej na svém prosincovém zasedání projednalo a uložilo
nám zajistit odborného zpracovatele plánu s tím, že předložený návrh bude vycházet z původního
dokumentu. Mnoho hlasů také volalo po veřejné diskusi a zapojení obyvatel Řevnic do přípravy
nového strategického plánu. Vycházíme těm hlasům vstříc. Nový strategický plán tak zohlední názory
veřejnosti, a co považuji za důležité – bude i propojen s nově vznikajícím územním plánem.

Spousta lidí podceňuje váhu svého hlasu, proto se třeba nechce tvorby plánu zúčastnit. Jak
byste vyvrátil obavy z toho, že mne nikdo stejně nevyslyší?
V rámci přípravy strategického plánu bude mít možnost zapojit se každý občan Řevnic. Do každé
domácnosti bude distribuován dotazník, každý bude moci přijít na veřejné setkání. Je jen na
občanech, jak se rozhodnou. Zárukou, že jejich názory budou zaznamenány a předány městu, je
spolupráce, kterou jsme navázal i s neziskovou organizací Agora CE, která se zapojováním veřejnosti
dlouhodobě zabývá.

Pavel Černý

Bilance Kontrolního výboru
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Řevnice je poradním orgánem zastupitelstva. Jeho členy
jsou od počátku volebního období Marie Reslová, Petr Kozák, Stanislav Rojík, Jan Hartmann a
Tomáš Hromádka, který byl zastupitelstvem jmenován předsedou výboru. Zasedání výboru
jsou ze zákona neveřejná, nicméně předseda výboru pravidelně informuje o jeho činnosti na
řádných zasedáních Zastupitelstva města Řevnice.
Kontrolní výbor na rozdíl od minulých volebních období (kdy se téměř nescházel) jedná pravidelně
před každým řádným zasedáním zastupitelstva, zpravidla v l ichém měsíci. Na programu schůzí jsou
zejména povinné záležitosti dané zákonem 1 28/2000 Sb. – tedy kontrola plnění usnesení
zastupitelstva a další záležitosti, které může výboru uložit zastupitelstvo města. Průběžně členové
výboru např. upozorňovali na nulovou kontrolu a revizi platného Strategického plánu města Řevnice,
podrobně se věnovali situaci v městské firmě EKOS, kde upozornil i na finanční i jiné nejasnosti v
historii, ve fungování i struktuře podniku. V poslední době jeho členy zaměstnává dokumentace ke
stavbě „Oprava komunikací ul ic Tyršova a Revoluční, Řevnice“. Na průběh stavby upozornila členka
výboru Marie Reslová, v dokumentaci pak byly nalezeny ze strany pověřených členů výboru zřejmé
nejasnosti či nesprávnosti, což bylo sděleno zastupitelům a občanům na jednání zastupitelstva města
v prosinci loňského roku.
Jak již bylo uvedeno, kontrolní výbor vystupuje v rámci své činnosti dané zákonem jako poradní
orgán zastupitelstva, není nástrojem žádné politické síly ani činnosti. Jeho snahou je přinášet
doporučení, odhalovat a předcházet případným problémům v aktivitách města.

Tomáš Hromádka

Zastávka na náměstí
Jak byste řešil i autobusovou zastávku na
náměstí? Libí se Vám návrh Řevnické desky
zveřejněný na www.revnice.cz nebo byste
řešil i celou věc jinak? Radu města váš názor
zajímá – napište na taj@revnice.cz.

thr

Masopustní rej, který se konal v Řevnicích po dlouhé době (organizovaný Lesní školkou Země ve
spolupráci s Městským kulturním střediskem Řevnice, základní školou, čajovnou a Klíčkem) se vydařil .
Průvod s maskami dorazil až na náměstí do čajovny Cherubín, kde byl připraven další program.

thr, foto Chris Wilson
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Novinky
z úřadu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

městský les
tel : 605 877 996

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

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

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

Poruchy
plyn 244 472 81 1

244 472 81 2
1 239

voda 702 041 428
elektro 840 850 860

800 1 86 435
veřejné osvětlení 257720090

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

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

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

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

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

Pavel Kubásek

Kontaktní informace

Další důležité telefony

EKOS
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ŠKOLY

Na začátku každého kalendářního roku je pro školáky nejdůležitější
událostí konec ledna, který je spojen s hodnocením výsledků práce po
prvním pololetí školního roku. Vysvědčení, resp. výpis z vysvědčení , přináší
informace o tom, jak se žákům prvních pět měsíců dařilo, co a na jaké
úrovni se naučil i , jaké získal i kompetence. Hodnocení je jedna z
nejobtížnějších činností každého učitele, protože do známky je potřeba
zahrnout i ocenění za píl i , kterou žák vynaložil a jindy je naopak nutné do
ní promítnout nedostatky v přípravě, přístupu k vyučovaným předmětům.
Zvláště obtížné je pak rozhodování u žáků, jejichž vysvědčení se zapisuje
do přihlášky na střední školy nebo víceletá gymnázia. Tuto důležitou
událost v životě školy jsme již zvládl i a nyní, v druhém pololetí, začíná
každý s „čistým“ štítem a v červnu může být vše jinak.
Období od poloviny ledna do poloviny února je ve všech školách po celé
republice spojeno se zápisem do prvních tříd. Do školy přijdou opět noví
žáčci, plni očekávání, co se to v té škole vlastně děje. Moc se na ně těšíme.
Do 1 . ročníku by měly nastoupit děti, které jsou na tuto změnu dostatečně
zralé. To znamená, že jejich vývoj pokročil do určité úrovně tak, aby bez
problémů zvládly školní zátěž, měly vyzrálé všechny funkce pro výuku
čtení a psaní i pro zvládání sociálních situací, kterým jsou ve škole
vystaveny – např. samostatně se obléci, připravit si věci na hodinu,
porozumět zadanému pokynu, zapojit se do práce v třídním kolektivu. Je
naprosto normální, že pokud u některých dětí tento vývoj postupoval
pomaleji nebo nerovnoměrně, dostanou tzv. odklad školní docházky. V
praxi to znamená, že rodiče musí získat pro odklad doporučení na základě
vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně
pedagogického centra a od odborného lékaře a spolu s žádostí o odklad
doručit všechny dokumenty na adresu školy. Na základě své zkušenosti
prosím všechny rodiče, kterým v mateřské škole nebo při zápisu radí, aby
dali svému dítěti odklad – učiňte tak. Umožníte svému dítěti zvládat školní
nároky v době, kdy už je na ně dostatečně připravené.

Co se podařilo?
Podařilo se získat několik sponzorských darů a všem sponzorům za ně
děkujeme. Zisk 1 0 zánovních počítačů pomůže obnovit vybavení zejména
učitelských kabinetů a tříd prvního stupně.
Žáci pátých tříd a 6. A mají nové šatní skříňky a z šaten druhého stupně
zmizely klece, prostor šaten se celkově zpřehlednil .
Obnovil i jsme schůzky třídních důvěrníků. Jejich prostřednictvím mohou
rodiče lépe komunikovat s vedením školy.
Máme nové logo, které si vytvořily a vybraly samy děti.
Žáci 2. stupně se vypravil i do Telnice, aby tam prokázal i své lyžařské
dovednosti. Skvělá atmosféra dýchá ze všech fotografií, které můžete
shlédnout na stránkách školy. (www.zsrevnice.cz)

Co nás čeká?
V souvislosti s množstvím nových elektrických přístrojů ve školní jídelně se
ukazuje, že stávající rozvody již přestávají stačit. Částečnému omezení v
používání vybavení školní kuchyně je přizpůsoben jídelníček a během
letních prázdnin by mělo dojít k rekonstrukci elektrorozvodů. Tato
rekonstrukce je finančně zabezpečena městem, takže na ni nebudou
čerpány prostředky ze školního rozpočtu. Ze školního rozpočtu bych ráda,
kromě běžného provozu školy, zajistila vybavení školy moderními
učebními pomůckami i postupnou obnovu vybavení jednotl ivých tříd,
zejména druhého stupně. Závěrem přeji všem v druhé polovině školního
roku hodně úspěchů, zejména žákům devátých ročníků – aby se dostal i na
školu, kterou si pro svůj další život vybral i.

Mgr. Pavlína Seidlerová

1 7.2. proběhl v sále Zámečku klavírní koncert u příležitosti nákupu nového
koncertního křídla pro ZUŠ Řevnice. Zazněly skladby L.van Beethovena, S.
Prokofjeva, C.Debussyho a dalších. V Árii Dvořákovy Rusalky zazářila svým
zpěvem Jitka Rosypalová. Koncert zakončila uchvacující dvojhra Hany
Zemenové a Petra Ožany se skladbou Uherský tanec J.Brahmse.

Vendula Tropová

KULTURA

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

Ve čtvrtek 1 3.3. od 1 9 h, můžete přijít na besedu s cestovatelem Richardem
Grégrem s názvem Toulky po ostrovech v Baltském moři. Uvidíte fotografie
z 1 5-ti trajektů za 1 6 dnů z Olandu přes Gotland na Alandy a na Rijanu.
Vstupné 60,- Kč za osobu.
Během března bude kavárna hostit prodejní výstavu dadaistických a také
secesně laděných originálních obrazů od malířky Aleny Melton Písařové.
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy, která se uskuteční v úterý 1 1 .3. od
1 9h.Obrazy budou v kavárně ke shlédnutí od 4.března do 9.dubna.

Základní škola Řevnice

Základní umělecká škola Řevnice

Modrý domeček
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Alena Melton v roce 1 996 vystudovala Mistrovskou školu uměleckého
designu v Praze se zaměřením módní návrhář. Avšak hluboké vnímání a cit
pro umění ji dovedl do různých zákoutí světa jako například Jižní Korea,
Švýcarsko, nebo nádherné Skotsko, kde strávila 7 let svého života.
Poznáním evropské a asijské kultury přirozeně začala umělecké techniky
těchto dvou odlišně pestrých světů navzájem kombinovat, což ji vedlo k
vytvoření jejího osobitého stylu. Kolega z Japonska označil její umělecký
styl japonským souslovím „DŽOSOSEI“ / ! ! ! . Volně přeloženo do
češtiny jako lidská citovost, vznešenost, kultivovanost v nemateriálním
smyslu estetiky.
A pokud je zmíněn nemateriální smysl estetiky je nutno podotknout, že její
obrazy jsou hluboce ovlivněné a inspirované studiem kvantové fyziky a
nemateriální dialektikou.
Více na al imelton@hotmail .com, www.facebook.com/alenka.melton
Ve čtvrtek 27.3. od 1 9 hodin se uskuteční další beseda. Tentokrát půjde
o putování po Kamerunu s cestovatelkou Kamilou Axmannovou.
Vstupné 60,- Kč na osobu.

V sobotu 5. dubna od 20h Vás rádi
přivítáme na našem 1 0.
každoročním benefičním plesu.
Opět v prostorách Liďáku v
Řevnicích, ovšem letos ve stylu Sci-fi.
Takže začněte vymýšlet masky a
dejte si datum do kalendáře.
Letos jsme vyhlásil i j iž 6. ročník
Dětské regionální výtvarné soutěže
na téma Poznej svého hrdinu. Děti
ve věku 5-1 5 let mohou soutěžit v
několika žánrech i kategoriích.
Uzávěrka přihlášek do soutěže je v
úterý 8.4. do 1 7h.
Více na www.zus-revnice.cz.
V pondělí 1 4. dubna v 1 6 h
proběhne v sále Zámečku ZUŠ v
Řevnicích slavnostní vyhlášení
vítězů. Výstava v prostorách
kavárny Modrý domeček a ZUŠ
Řevnice potrvá až do 1 5. května.

Šárka Hašková

Film o rodinách vězňů
V Řevnicích málokdo ví, že z nich pochází jedno malé, ale aktivní
občanské sdružení, přesněji řečeno - v terminologii platného
občanského zákoníku - spolek. Jedním z jeho zakladatelů je Jan Frank,
řevnický občan teprve od roku 2009.
Za branou poskytuje služby osobám po výkonu trestu a jejich rodinám. V
praxi to znamená zejména pomoc lidem, kteří se po delší době vrací z
vězení a nemají zázemí. Čeká na ně nesnadný úkol vrátit se do běženého
života, což znamená najít si práci a své místo v životě po všech stránkách,
tzn. včetně mezil idských vztahů. „Po letech praxe jsme se zaměřil i v naší
činnosti právě na tento pilíř resocial izace osob po VTOS a dali dohromady
tzv. Svépomocnou skupinu osob blízkých lidem ve vězení“, prozradil Jan
Frank.
V praxi to znamená, že se v kruhu setkávají pravidelně příbuzní i blízcí
odsouzených, často také těch, kteří se již z vězení vrátil i . Protože výkon
trestu ani zdaleka ve všech důsledcích, psychologických i sociálních, dnem
propuštění z vězení nekončí. Manželky, družky (někdy i manželé nebo
druhové), rodiče a sem tam i kamarádi odsouzených se v jedné klubovně v
centru Prahy scházejí 1 x měsíčně. Zdaleka ne všichni jsou z Prahy.
Vyprávějí si o tom, jak proběhla návštěva ve věznici, jak se jejich vztahy
vyvíjejí, jak oni sami samotu, stigma a velmi často rovněž sociální problémy
snášejí a řeší.
„Asi po roce trvání projektu jsme zjistil i , že blízcí odsouzených jsou hodni
velké pozornosti. Koneckonců v západních zemích jsou jejich sdružení a
služby jim určené, běžné. Abychom na ně upozornil i , spojil i jsme se s
režisérem Petrem Mikšíčkem, a natočil i o nich snímek, na který srdečně
zveme nejen všechny občany Řevnic“.
Příběh Petra a Aleny, rodičů mladého Martina, Saši a Evy, mladých
matek a manželek čekajících na návrat svých mužů, a konečně paní
Ivany, obětavé babičky, která se postarala o dvě děti své odsouzené
dcery, uvede Kino Řevnice 1 1 . 3. 201 4 od 1 9:00. Po projekci následuje
beseda s tvůrci snímku a zvláštním hostem.

ač

Program Kino Řevnice březen 201 4
Sobota 1 .3. - 1 6:00 Ledové království, 20:00 Krásno
Středa 5.3. - 20:00 Show
Pátek 7.3. - 20:00 Vlk z Wallstreet (TIP Ruchu)
Sobota 8.3. - 1 6:00 Lego, 20:00 Blízko od sebe
Úterý 1 1 .3. - 1 1 :00 Univerzita třetího věku, 1 9:00 Rodina počká
Středa 1 2.3. - 1 5:30 300: Vzestup říše, 20:00 Walter Mitty a jeho tajný svět
Pátek 1 4.3. - 20:00 Vejška
Sobota 1 5.3. - 1 6:00 Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana,
20:00 Hořící keř

Středa 1 9.3. - 20:00 Návrat Agneszky H.
Pátek 21 .3. - 20:00 DIVADLO: Vratká prkna
Sobota 22.3. - 20:00 DIVADLO: Vratká prkna
Neděle 23.3. - 20:00 DIVADLO: Vratká prkna
Úterý 25.3. - 1 1 :00 Univerzita třetího věku
Středa 26.3. - 1 0:00 (baby bio) Revival , 20:00 Revival
Pátek 28.3. - 20:00 DIVADLO: Vratká prkna
Sobota 29.3. - 20:00 DIVADLO: Vratká prkna
Neděle 23.3. - 1 8:00 DIVADLO: Vratká prkna

sobota 1 . 3. od 1 5:00 - Alexandr Hendruk o Sebepoznání, téma besedy:
Plynout s proudem, vstupné 50 Kč.

středa 5. 3. 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. 3. od 1 9:00 - promítání: 4 dohody, záznam z divadelního
představení Jardy Duška a dalších, vstupné 60 Kč.

pátek 7. 3. od 1 9:00 - Úvod do Reflexní terapie. Přednáší zkušený terapeut
Josef Vrba, který v letech 1 999 absolvoval Školu reflexní terapie Jul iuse
Patakyho a od roku 2000 má vlastní praxi. Od roku 2008 učí reflexní
terapii, baňky, moxování, masáže ve Škole přírodní medicíny, kterou založil .
Vstupné 1 00 Kč (rezervace vhodná).

sobota 8. 3. 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 50 Kč/hod. možnost zapůjčení
bubnů 50 Kč. (rezervace vhodná)

neděle 9. 3. od 1 8:00 - Setkání s Jardou Duškem, čerstvé dojmy z Austrál ie,
vyprodáno.

středa 1 2. 3. 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 1 3. 3. od 1 9:00 - Tippy - film: o čtyřleté dívce, která žije beze strachu
s divokými zvířaty v Africe, vstupné 50 Kč

pátek 1 4. 3. od 1 9:00 - Koncert Vaška Koubka. Vašek zahraje na svou milou
harmoniku a možná i něco povypráví - předprodej, vstupné 1 60 Kč

sobota 1 5. 3. 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 50 Kč/hod. možnost zapůjčení
bubnů 50 Kč. (rezervace vhodná)

středa 1 9. 3. 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. 3. od 1 9:00 - promítání: Cesta čaje a koní - krásný dokument o
čaji, vstupné 60 Kč

pátek 21 . 3. 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 50 Kč/hod. možnost zapůjčení
bubnů 50 Kč. (rezervace vhodná)

středa 26. 3. 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. 3. od 1 9:00 - promítání : Ze života Mongolů - autentický
dokument o nomádské kultuře Mongolů, vstupné 60 Kč

pátek 28. 3. 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 50 Kč/hod. možnost zapůjčení
bubnů 50 Kč. (rezervace vhodná)

sobota 29. 3. od 1 9:00 DUNJINGARAV - Mongolské trio zahraje tradiční
písně na nástroje: morin huur, tovshuur, ever buree a trumpety, předprodej
280 Kč

Čajovna Cherubín v březnu

Kino Řevnice

Den otevřených dveří v Mateřské škole Řevnice se koná
v úterý 4. 3. 201 4 od 1 3:30 do 1 5:30 hodin.

Provedeme Vás po budově, Vaše děti si mohou
prohlédnout třídy v přízemí a zároveň si u nás pohrát.
Zájemcům o umístění dětí na školní rok 201 4 / 201 5
budou k dispozici žádosti o přijetí do mateřské školy.
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Řevnice na starých pohlednicích - 1 1 5
Stržená
železniční trať
Velmi zajímavá, i když ne-
příl iš zřetelná amatérská
pohlednice byla odeslána
1 9. 7. 1 925 z Řevnic do
Prahy – Karlína.
Je na ní – v důsledku
vodních přívalů – poško-
zená železniční trať mezi
stanicemi Řevnice a Zadní
Třebaň.
Stržení kolejí a propadnutí
půdy způsobil rozvodněný
Svinařský potok na ka-
tastru třebaňském.
Na obrázku se trať opravu-
je. Odesilatel pohlednice
řevnický občan Váša

Štumpa píše přítel i do Prahy doslova: „Posílám Ti ukázku povodní stržené trati mezi Řevnicemi a Zadní
Třebaní.“

Kö

Jarmila Horáková
Jarmila Horáková, narozená 7. 3. 1 904, byla herečkou činohry Národního divadla v Praze. Na strán-
kách Ruchu jsme se již dříve o ní zmiňovali. Zemřela předčasně 20. 1 . 1 928 na zhoubné
onemocnění.
Její velmi krátká, ale oslnivá herecká kariéra, začala v našem Lesním divadle, a proto jí opět věnujeme tu-
to vzpomínku.
Od dětství jezdila do Řevnic, kde její otec měl hotel s restaurací u nádraží. V roce 1 91 7 ve svých 1 3 letech
začala účinkovat na řevnické scéně a hrála zprvu v rolích chlapeckých, vodníků a hajných, ve kterých do-
sahovala největších úspěchů. Známá pěvkyně Národního divadla paní Hana Weissová-Caval larová, žijící v
našem městě, rozpoznává její talent a doporučuje ji na hereckou dráhu.
Její první úspěšné velké role v Řevnicích jsou Fanka v Čapkově Loupežníku a Kordula v Tylově Strako-
nickém dudáku.
V letech 1 922 – 26 Horáková absolvovala dramatické oddělení pražské konzervatoře a byla i na herecké
stáži v Německu. Po ukončení konzervatoře v roce 1 926 byla ihned angažována do pražského Národního
divadla.
Vystoupila i na scénách Vinohradského, Švandova a Osvobozeného divadla. Hrála i ve filmu. Celý život si
vedla podrobný deník, který režizér a přítel Jiří Frejka vydal v roce 1 940 jako knihu („Deník Jarmily Horá-
kové“). Jarmila Horáková je pochována v Praze na Olšanských hřbitovech.
Ve Wikipedii je uveden citát známého herce a pedagoga Miloše Nedbala (narozen 1 906), jejího sou-
časníka:„Vzpomněl jsem si na to, co jsem viděl před prázdninami, vzpomněl jsem si na tu kouzelnou
herečku (Jarmilu Horákovou). Panenko skákavá! Hrát tak s ní! To jsem ještě nevěděl, že ona už je v
Národním…“

Kö

Řevnická výročí
v březnu
· 4. 3. 1 91 9 - na obecní úřad se
odevzdávaly rakouské peníze k okol-
kování v rámci měnové odluky od ze-
mí bývalého Rakousko-Uherska. Tuto
akci prozíravě real izoval ministr finan-
cí Alois Rašín.
· 5. 3. 1 994 – zemřel architekt František
Bošek, stavitel a divadelní výtvarník.
Spolupracoval s divadelními ochot-
níky v Řevnicích a v roce 1 948 pod-
pořil vydání jejich knížky „Čas přešel
po prknech…“. V letech 1 946, 1 948 a
1 954 režíroval hry na scénách Lesního
divadla i v sokolovně. V roce 1 983 na-
psal zajímavý příspěvek „Jak se stát
divadelním ochotníkem“ do publikace
60 let práce (1 923 – 1 983). V této kníž-
ce končí své sdělení zvoláním:„Máte-l i
kousek talentu a trochu chuti, nemí-
chejte to a raději s tím přijďte k nám“!
· 7. 3. 1 904 - se narodila Jarmila Horá-
ková, členka činohry Národního diva-
dla v Praze. Svou divadelní kariéru
zahájila na scéně Lesního divadla v
Řevnicích (viz samostatná vzpo-
mínka).

· 1 6. 3. 1 904 – za-
ložena Dělnická
beseda Havlíček

· Ruch 3/1 994 - Dr. V. Maruňak, Ukraji-
nec žijící v Mnichově, byl absolventem
Ukrajinského reálného reformního
gymnázia v Řevnicích a napsal do
tohoto čísla Ruchu podrobný článek s
názvem „Ukrajinské gymnázium v
Řevnicích.“ Gymnázium existovalo v
našem státě celkem 20 let, z toho 1 0
let v Řevnicích (1 927-1 937). V našem
městě školu absolvovalo 1 1 6 studen-
tů, z toho 30 ukončilo některou vy-
sokou školu v Praze. Vznik a existenci
ukrajinského gymnázia v ČSR podpořil
prezident T. G. Masaryk jako výraz
vděku ukrajinské vládě za pomoc čes-
koslovenským legiím v letech 1 91 7-1 8.

Kö

Významné řevnické osobnosti
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Před více než 80 lety v Řevnicích Ladislav
Sitenský na zahradě rodinné vily pořídil svůj
vůbec první snímek. A přesně před 75 lety se
konala v budově Nové techniky v pražských
Dejvicích jeho první samostatná výstava, kterou
však rázně ukončila německá okupace. Aby po
uzavření vysokých škol své fotografie zachránil , s
velkým rizikem je tajně vynášel zadním
vchodem. Předtím ovšem onoho osudného 1 5.
března 1 939 vyrazil do pražských ulic, aby svým
aparátem zachytil atmosféru smutných
okamžiků naší země.
A právě tyto unikátní snímky nestora české
fotografie bude možné vidět na připravované
výstavě v krásných prostorách ambitu
Strahovského kláštera s názvem ČAS
ZOUFALSTVÍ A NADĚJÍ. Na pozadí staré Prahy
zahalené do sněhových vloček uvidíme výrazy
tváří vypovídající o zoufalství i rozhořčení.
Následují snímky z dalších dní okupace, kdy se
začíná chodit a jezdit vpravo. Je zařazeno též
několik fotografií z prvních válečných Velikonoc,
na nichž je rozesmátý běžec a novinář, později
člen protifašistického odboje Evžen Rošický.
Ještě netuší, že bude za heydrichiády popraven.
Expozice provede návštěvníky i všemi
následujícími lety války několika snímky z
Francie a mnoha dalšími z různých
československých perutí v Británii tak, jak je
často v protisvětle jedinečným způsobem
zachytil Ladislav Sitenský. Výstava končí až
šťastným návratem do již svobodné Prahy.
Ti, kdo se na výstavu vypraví, si nejen
připomenou pohnuté okamžiky naší historie, ale
budou mít příležitost pohlédnout do tváří těch,
kteří položil i své životy v boji za osvobození naší
země i do tváří těch, kteří měli to štěstí, že přežil i .
Střídá se tu prostě čas zoufalství s časem nadějí
a nakonec naštěstí přichází i čas vítězství a
svobody.
Přijďte do Strahovského kláštera a nechte si
vyprávět příběh 2. světové války zachycený
objektivem čestného občana Řevnic Ladislava
Sitenského.

Adéla Kándlová

Výstava se koná v Křížové chodbě Strahovského
kláštera, Strahovské nádvoří 1 , Praha 1 od 1 4.3.
do 28.4.201 4. Vernisáž výstavy proběhne tamtéž
v čtvrtek 1 3.3. od 1 9:00 hodin.

Rok neuvěřitelně zrychlil tempo a jsme tady
zas. V sále řevnického „Liďáku“, pod
dekorativními vějíři a figurálními kresbami
naší plesové výzdoby. Na tuto společenskou
událost, 6. REPREZENTAČNÍ PLES PROMĚN,
upozornil nepřehlédnutelný plakát nejstarší
skupiny Proměn – Boys & Girls, jehož počet
členů dosáhl čísla 52.
Téměř všichni byli součástí plesového
programu. Jako první se představil i ti nejmenší
tanečkem Shrek a pokračovaly starší děti na
hudbu Mamma Mia, pod vedením L. Zrostlíkové,
J. Hertlové a D. Navrátilové. Dospěláci předvedli
dvě perfektní předtančení. Kreaci Fantom opery
na hudbu ze stejnojmenného filmu v nápadité
choreografii L. Zrostlíkové včetně návrhů
kostýmů ušitých všestrannou Ivanou. Následoval
Step v nové choreografii J . Martínka, který v této
fyzicky náročné taneční disciplíně dává svým
svěřencům, včetně sebe, pěkně do těla! Všechny
tance byly po zásluze odměněny velikým
potleskem. Zaslouží si blíže zmínit dvojici, která
po boku „šéfové“, představuje velkou oporu
Proměn. Náš „Honzíček“, hudební profesionál , je
nepostradatelným kolečkem v soukolí
choreograficko-hudebním, neboť umí vykouzlit i
nemožné. „Lenďa“ při svém pracovním a
studijním vytížení je nejen tanečně aktivní, ale i
pravou rukou Ivany, což by se dalo pracovně
zařadit jako náměstek ředitele! Ten, jak je už
dávno známo, je neúnavným motorem Proměn,
bez kterého by to všechno nejen nefungovalo,

ale především ani nevzniklo. Jak dějiny ukázaly, i
nejlepší generál nemůže válčit bez vojska. Tím je
celý soubor, včetně výborné party rodičů, kteří
pomáhají podle svých možností, kdy a kde je
třeba. Jim patří velký dík za přípravu a dokonalý
průběh onoho krásného večera 7. 2. 201 4, který
vtipně a pohotově provázeli naši moderátoři F.
Nebřenský a L. Marval . Fotodokumentaci celého
večera zajistil na věčné časy pan Kencl.
Dovolte, abych se na chvíl i zastavila i nad mým
„zrnkem do mlýna“. Vracím se v zamyšlení (asi
věkem) do vlastní taneční minulosti, která mě
přivedla až do Proměn. Od studia tance, přes
osobní aktivitu, včetně porození tanečního
kroužku Kvítko, které se dožilo pubertálního
věku patnácti let, až po tanečně pedagogickou
činnost víc než před půl stoletím. Kolik mi prošlo
rukama dětí, nadějných, talentovaných, ale i
těch, které hopsaly jen tak pro radost. Kolik z
nich je už dávno maminkami (i babičkami)
dnešních Proměn. K nim patří i známá bývalá
Kvítka, taneční principálky Iva Zrostlíková a Lída
Chroustová. Nebyla to marná práce. Klasický
balet byla moje životní láska. Proto dodnes
předem vyvracím mylné představy holčiček, že
se stanou baletní hvězdou obutím špiček.
Naopak zdůrazňuji, že je to veliká dřina, píle a
kázeň zakódovaná v řádu, který platí pro celý
baletní svět, od vzniku francouzského
královského baletu dodnes. A pro pohled rodičů
dodávám, že zákaz docházky do tanečních
kroužků by neměl sloužit jako trest, protože
potrestán je především pedagog za svou
marnou práci. Ale když se naopak stane zázrak,
narodí se podporovaný talent, který má před
sebou profesionální dráhu, je to největší
odměna učitel i a důkaz jeho dobré práce.
Zde se tedy zase vrátím do real ity, zpět do sálu k
plesovému programu, k vystoupení
proměnovských baletek. Pod titulem Půlnoc z
baletu Popelka jsem připravila příběh o čase
mezi nocí a dnem, o boji temna a vítězství dne.
Nemohu se znovu nezamyslet, kam jednou
dotančí mé nadané žačky, zejména D.
Randáková jako Noc, A. Hochová v roli Kyvadla
času a E. Zikánová jako Malá hodinová ručička.
Velkou ručičku představovaly H. Grycová a A.
Veselá. Budoucnost poslední dramatické
postavy je už dnes jistá. U mne před několika
lety začínající dítě s absolutním předpokladem –
Eliška Kenclová, je dnes žačkou taneční
konzervatoře. Za doprovodu malých světlušek
vrcholně profesionálně zatančila hlavní postavu
děje, Den.
Kdybych za celou svou pedagogickou činnost
naučila první baletní krůčky jenom ji a otevřela
před ní sice krátký, ale kouzelný svět baletu, byla
by to moje životní odměna. Ještě jednou
okouzlila El iška obecenstvo svým sólovým
tancem Modrý pták z baletu Šípková Růženka.
El iško, jsem na tebe pyšná!
Důležitým slovem k tanečnímu projevu je
samozřejmě kostým, má druhá, sice náročná, ale
milovaná hračka. Když se povede, stojí za
námahu. O tom má co říci i Ivanka, která si ty své
také šatí. Kdo by dnes zadarmo ušil 1 0 pánských
fraků, nemluvě o dalších šatičkách. V
programové části plesu jako vždy děkovala
Ivanka se společenským glancem všem svým
spolupracovníkům. Odnáším si domů krásnou
kytici s teplem u srdce. Co víc si člověk může
přát. Kdo dnes ocení jen to, co děláte rád?
Snad se mi podařilo pootevřít zákulisí
proměnovské dílny a života kolem ní. Držte nám
palce a přijďte nám zatleskat.
Za Proměny a taky trochu za sebe

D. Renertová

Farní charita Řevnice děkuje všem
koledníkům, dárcům a organizátorům
tříkrálové sbírky. Díky velkorysosti dárců
vynesla Tříkrálová sbírka 201 4 celkem 1 07
391 Kč.
V našem regionu využijeme 65% z této částky
na podporu rodin, které se ocitly v tísnivé životní
situaci. Zbývající část, tedy 35 %, použije
Arcidiecézní charita Praha na tyto projekty:

1 . Azylový dům sv. Terezie v Praze 8
2. Pomoc rodinám
3. Pomoc zdravotně postiženým
4. Nemocnice v Ugandě
Ve sbírce se v naší farnosti koledovalo již popáté,
poprvé to bylo v roce 201 0. Pro představu
uvádíme informace o obcích, kde se koledovalo:
Černošice, Mokropsy, Všenory, Lety,
Dobřichovice, Řevnice, Halouny, Všeradice, Osov,
Osovec, Klínec, Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň,
Mořinka, Karlštejn. Celkově se zapojilo asi 40
skupinek koledníků. Tradičně se do sbírky
zapojily i děti z Dětského domova v Letech, děti
z Lesní školky v Řevnicích. Příští rok velmi
uvítáme další koledníky.

Farní charita Řevnice

Kdo by neznal kapelu Vosí hnízdo. Od roku
1 992 jsou na hudební scéně v Dolním
Poberouní jako doma a po úspěšném
koncertu, který odehráli v dobřichovické
hospůdce Na Schůdkách, společně se skvělou
kapelou SCB, se přesouvají do Mokropes.
Akce se uskuteční 1 5. 3. 201 4 v restauraci
Jedl ičkovy lázně a „Vosáči” si k sobě opět přizval i
SCB, kteří zahrají, jako jejich předkapela.
Mladá řevnická kapela ve spojení s místní
legendou vám zaručí perfektní zábavu. Přijďte s
námi i vy oslavit 22 roků vosího rocku!

SCB

Vratká prkna
Řevničtí divadelníci zvou do Biodivadla (Kino) na
Vratká prkna od Arnošta Goldflama Jedná se o
komedii trochu hořkou, trochu ironickou, která si
bere na paškál l idi od divadla, režiséry
nevyjímaje. Děj se odehrává především na
divadelní zkoušce, kde se seznámíme s
jednotl ivými aktéry této panoptikální groteskní
hry. Jsou zde zastoupeny všechny modelové
charaktery:
skeptická „singl“ Jaruška, sebestředný floutek
Vlasta, zakomplexovaný starý herec toužící
marně po uznání jak doma, tak na divadle, jeho
žena semetrika, které už je na něj po létech
alergická a taky „mohla být hérečka, kdyby se
mu neobětovala“, naivní Liduna, i nepochopený
inspicient, co „všechno umí, přišel do divadla s
takovým přetlakem a nikdo to nevidí!“ Sám
režisér se ukáže jako neurotický šmírácký
diletant, který nezvládá práci s textem stejně
jako s herci. Autor, sám dramatik, herec i režisér,
čerpá inspiraci z prostředí, které dokonale zná.
Své hrdiny má dokonale prokouknuté, trošku se
jim vysmívá, ale cítíme, že je má rád. Tato hra je
už třetí v trilogii her z divadelního prostředí,
kritici soudí, že nejzdařilejší. Závěr hry patří
mejdanu po premiéře, kde se pod vlivem
alkoholu prolínají situace ze hry s osobním
životem hrdinů v komické nadsázce.
Herci předvádějí posedlost sebou
samými,potřebu dokázat ostatním svůj talent a
jedinečnost a sobě vlastní nenahraditelnost.
Hru, kterou autor psal na tělo hercům z
Ypsilonky, tento soubor uvedl prvně v dubnu
201 1 .
Představení Řevnického divadelního souboru
režíruje Alice Čermáková, hrají Petr
Štechmüller, Lucie Kirova, Ondra Wald, Ondra
Nováček, Pavla Švédová, Zdeněk Valeš a Alice
Čermáková.
Premiéra bude v pátek 21 . března ve 20
hodin, ostatní představení jsou 22.-23. března
a 28.-29. března, vždy ve 20 hodin, derniéra je
v neděli 30. března (POZOR!) v 1 8 hodin.

ač

Ladislav Sitenský - pozvánka

O Proměnách a nejen o nich

Výsledky Tříkrálové sbírky

SCB vystoupí v Mokropsech

Divadelní soubor Řevnice

Pořádáte v Řevnicích a okolí zajímavou akci?
Pošlete pozvánku na revnice@ruch.cz, rádi ji

zveřejníme.
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Z OKOLÍ

Zveme vás na zbrusu nový hudební ples, který chystá lidová muzika
Notičky z Řevnic 29. března v 1 9 hodin ve Společenském domě v Zadní
Třebani – letos bude v duchu česko-moravské hudby, tradic, specialit a
také krojů.
Moc se těšíme, že se příchozí zapojí a vyrazí na ples v kroji, těšíme se na
skvělou Haraficu, která tradičně hraje na plesech na Uheskohradišťsku, děti
se těší na to, že se předvedou nejen se svým vystoupením a muzikou, ale
hlavně se svými překvapeními, která každoročně chystají pro své rodiče a
všechny návštěvníky plesu. Soutěžit se bude o nejoriginálnější krojovaný
pár, hlavní ceny při slosování vstupenek budou tradiční česko-moravské
special ity, tombola, volenka květinová a se škvarkovými plackami.

Lenka Kolářová

SPORT

1 7. ročník Řevnického bandycupu odstartoval druhý lednový víkend na
novém asfaltovém hřišti jen o pár metrů vzdáleného od předchozího
asfaltového plácku za hospodou u fotbaláku. Starší hřiště muselo ustoupit
tenisovým antukovým kurtům zbudovaných řevnickým Sportklubem,
který do svého projektu zahrnul i víceúčelové hřiště pro naše “hokejisty”. Za
to patří Sportklubu dík. Pátý hrací víkend základní části sedmnáctého
ročníku ŘBC se již stabil izovaly sestavy i výkony jednotl ivých družstev,
které se snaží získat výhodnou pozici do závěrečného play-off. S
přehledem vede obhájce titulu Bája Pic, další 4 týmy se vejdou do pěti
bodů a poslední Boston taky už dokázal pokousat favority. Komplikaci v
herním systému způsobilo odstoupení týmu Blink-Off, jehož hráči se
neztotožnil i s vyhlášením kontumačního výsledku za neoprávněný start
jednoho hráče. Finálový pavouk se odehrál 1 . 3. 201 4.
František Zavadil

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

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

PC Akademie Všenory pořádá:

Počítačové kurzy pro začátečníky i  pokročilé.

Večerní kurzy - víkendové kurzy - individuální konzultace

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

ZákladyWord a Excel 201 0.

Naše kurzy jsou vhodné i  pro seniory!!!

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

POMOC S ÚKLIDEM

domu v Řevnicích.

Jedenkrát týdně na 5 hodin.

Fakturace je vítána.

Telefon : 733 326 146

Bandy cup 201 4



Vyplněné dotazníky je možné odevzdat do boxů umístěných na následujících místech:

Dotazník je také uveřejněn na webové stránce: www.dotaznik.revnice.cz

POZOR! Poslední sběr dotazníků bude 25. března.

Vážená paní, vážený pane,

dotazník, který držíte v ruce, pro Vás připravilo město Řevnice ve spolupráci s neziskovou 
organizací Agora CE, o.p.s. Dotazník a následující kroky jsou součástí procesu přípravy nového 
strategického plánu Řevnic založeného na úzké spolupráci s veřejností. 

Strategický plán je dokument, který říká, jak by se město mělo dále rozvíjet. Řevnice mají strategický plán z roku 2008. Město i společnost 
se ale dynamicky vyvíjí a nové skutečnosti si vyžadují také nový plán. Protože bychom rádi do nového strategického plánu zapracovali 
názory a zájmy občanů Řevnic, obracíme se na Vás s tímto dotazníkem a prosíme o jeho vyplnění. V dotazníku najdete nejen otázky 
směřující k budoucnosti našeho města, ale také máte možnost zamyslet se nad dalšími problémy běžného života ve městě. 

Dalším krokem projektu bude veřejné setkání, které proběhne 10. 4. 2014 ve školní jídelně od 18.00 hodin. Každý, kdo na setkání 
přijde, se bude moci vyjádřit k tomu, co mu ve městě vadí, chybí, co by chtěl zlepšit. U kulatých stolů budete moci diskutovat se 
zastupiteli i úředníky o budoucnosti města i o problémech každodenního života.  

Budete-li se chtít zúčastnit veřejného setkání, prosíme Vás, abyste na konci dotazníku do návratky uvedl/a svůj kontakt a my Vám 
pošleme osobní pozvánku. Návratku s adresou před odevzdáním dotazníku můžete oddělit a odevzdat stejným způsobem jako dotazník.

 Děkuji Vám za čas, který věnujete vyplnění a odevzdání dotazníků a za Vaši ochotu pomoci k rozvoji města Řevnice.

Libor Kvasnička
starosta města Řevnic

INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ:
Dotazník je anonymní. Každá domácnost obdržela jeden výtisk. V případě, že by jej chtělo vyplnit více členů Vaší domácnosti, mohou si jej vyzvednout na 

místech pro odevzdání dotazníku.  Dotazník je také k dispozici k vyplnění on-line na adrese www.dotaznik.revnice.cz
Po vyplnění vhoďte dotazník do některého ze sběrných boxů. Seznam míst, na kterých jsou sběrné boxy k dispozici, je uveden níže.

Dotazník je možné vyplnit a odevzdat nejpozději 25. března, kdy bude dotazování ukončeno!
U každé otázky označte jednu odpověď, není-li uvedeno jinak! Pokud nedodržíte instrukce k vyplnění, nebudeme moci Vaše odpovědi zpracovat. 

Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

1.     Jak dlouho bydlíte v Řevnicích?
¨ méně než 5 let
¨ 5-15 let
¨ více než 15 let

2.     Ve které části Řevnic bydlíte? 
¨ Centrum
¨ Za vodou
¨ Pod Selcem
¨ Na objížďce
¨ u ulice Třebáňská
¨ na Stránce
¨ Za tratí
¨ Tyršova - Kejná
¨ jinde, v jaké ulici:..................................................

3.      Jakým způsobem pobýváte v Řevnicích?
¨ trávím zde většinu svého pracovního a 

volného času
¨ trávím zde především svůj volný čas, za 

prací / studiem odjíždím
¨ jezdím sem pouze přespat, veškerý svůj 

zbývající čas trávím většinou jinde
¨ jezdím se sem hlavně rekreovat, trávím 

většinu času jinde
¨ jinak, jak: ..............................................................

................................................................................

4.    Vezmete-li v úvahu všechny stránky života 
ve městě (např. kvalita bydlení, kulturní 
vyžití, kvalita životního prostředí, atd.), 
jak jste celkově spokojen/a s životem 
v Řevnicích? (Oznámkujte jako ve škole na 
stupnici 1 – 5, kde 1 je plná spokojenost.)

           1    -     2    -    3    -    4    -    5  -  nevím

ÚVODNÍ OTÁZKY
¨ zanedbaná údržba zeleně  
¨ neuklizená veřejná prostranství
¨ špatný přístup k řece
¨ nedokončená kanalizace 
¨ nedostatečná ochrana proti povodním
¨ jiné, vypište: ..........................................................

.................................................................................
¨ nevím

7.     Jakým způsobem se běžně po Řevnicích 
pohybujete? (Můžete označit více možností.)

¨ automobilem
¨ pěšky
¨ na kole
¨ jinak, jak: ...............................................................
8.     Nakolik jste spokojen/a s podmínkami pro 

jednotlivé druhy dopravy ve městě?
(Oznámkujte jako ve škole na stupnici 1 – 5, 
kde 1 je plná spokojenost.)

pěší    1   -   2   -   3   -   4  -  5  -  nevím
cyklistická  1   -   2   -   3   -   4  -  5  -  nevím
automobilová   1   -   2   -   3   -   4  -  5  -  nevím

Pokud jste ve všech ohledech plně spokojen/a, jděte 
NA OTÁZKU Č. 10.
9.     Které z následujících problémů spojených 

s dopravou Vás v Řevnicích nejvíc trápí?
(Zaškrtněte MAX. 5 ODPOVĚDI.)

¨ nezpevněné povrchy „prašných“ komunikací
¨ špatná údržba a stav komunikací 
¨ bezpečnost silničního provozu, můžete

uvést i konkrétní nebezpečná místa: ................
................................................................................

¨ chybějící vymezení obytných zón, 
zpomalovací prvky na silnicích 

¨ chybějící chodníky, přechody, můžete uvést
konkrétní místa: ..................................................
................................................................................

¨ stav a údržba chodníků
¨ zatížení města tranzitní dopravou
¨ parkování u nádraží
¨ parkování automobilů na chodnících
¨ nedostatek cyklostezek a zázemí 

pro cyklisty ve městě
¨ špatné napojení místních cyklostezek 

na dálkové trasy
¨ velké množství bariér (schodiště, obrubníky)

pro osoby se sníženou pohyblivostí
¨ nedostatečná obslužnost místní 

veřejnou dopravou
¨ jiné, vypište stručně jaké:....................................
¨ nevím
10.   Jak by bylo podle Vás nejlepší řešit komp-

likovanou dopravní situaci u nádraží?
¨ zavést placené parkování s možností dlouho-

dobé parkovací karty pro místní obyvatele
¨ vybudovat parkovací dům
¨ posunout parkovacích stání do prostoru býva-

lých uhelných skladů a navazujících prostor
¨ podporovat pěší a cyklistickou 

dopravu k nádraží 
¨ nějak jinak, jak: ....................................................

.................................................................................

•	 1. STUPEŇ ŠKOLY

•	 JÍDELNA ZŠ

•	 POŠTA

•	 MĚSTSKÝ ÚŘAD

•	 MODRÝ DOMEČEK

•	 PRODEJNA POGRR

11.   Ohodnoťte, jak jste celkově spokojen/a s 
podobou veřejných prostranství ve městě? 
(Známkujte jako ve škole.)

 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -   nevím

Pokud jste plně spokojen/a, jděte NA OTÁZKU Č. 13

12.   Co jsou pro Vás hlavní důvody k nespoko-
jenosti s podobou veřejných prostranství? 
(Zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI.)

¨ poničený mobiliář (lavičky, koše atp.)
¨ nedostatečné vybavení lavičkami
¨ nedostatečné vybavení koši 
¨ neudržovaná zeleň
¨ nepořádek kolem míst určených k 

třídění odpadu
¨ znečištění ulic psy
¨ zanedbaný vzhled některých částí města, 

napište kterých: ....................................................
.................................................................................

¨ něco jiného, vypište co: .......................................
.................................................................................

¨ nevím

13.   U kterých z následujících veřejných prostor 
by město mělo do budoucna přednostně 
řešit jejich podobu a přístupnost? 
(Zaškrtněte MAX. 4 ODPOVĚDI.)

¨ náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
¨ prostor mezi nádražím a Palackého náměstím
¨ pěší cestu mezi nádražím, kostelem sv. Mauri-

cia a náměstím Krále Jiřího z Poděbrad
¨ Havlíčkovy sady
¨ břehy Berounky
¨ Tůně 
¨ prostor kolem  Zámečku
¨ prostor starého fotbalového hřiště
¨ hřbitov a okolí
¨ Tyršovo stromořadí a cesta k Lesnímu divadlu
¨ jiné místo, napište jaké: .......................................

.................................................................................

14.   Jakým způsobem nejraději trávíte 
v Řevnicích svůj volný čas? (zaškrtněte 
MAX. 3 ODPOVĚDI)

¨ sportem v místních sportovních 
zařízeních či klubech

¨ sportem v přírodě v okolí města
¨ procházkami po okolí
¨ s dětmi na dětském hřišti
¨ návštěvou místních restaurací a hospod
¨ návštěvami místních kulturních zařízení 

a akcí (kino, Lesní divadlo, Zámeček atp.)
¨ zájmovou činností v místních spolcích 

(např. chovatelské, zahrádkářské)
¨ prací a rekreací u sebe doma či na zahradě
¨ jinak, případně doplňte jak: ...............................

.................................................................................
¨ volný čas raději trávím někde jinde 

než v Řevnicích
¨ nevím

5.     Co považujete za hlavní přednosti Řevnic?
V čem Vám nabízejí podmínky pro 
příjemný život? (Zaškrtněte MAX. 3 
ODPOVĚDI.)

¨ dobrá poloha a dopravní dostupnost
¨ čisté životní prostředí
¨ příroda v okolí města
¨ dobré možnosti pro sportování 

ve městě i okolí
¨ architektura prvorepublikového 

zahradního města
¨ bohatý spolkový a kulturní život
¨ dostupnost práce
¨ vybavenost obchody a službami
¨ dostupná zdravotní péče
¨ jiné, vypište: ..........................................................
¨ nevím

15.   Ohodnoťte, jak jste spokojen/a s nabídkou 
kulturních a společenských aktivit ve městě? 
(Známkujte jako ve škole.)

 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  nevím

Pokud jste plně spokojen/a, jděte NA OTÁZKU Č. 17

16.   Co je podle Vás potřeba více podporovat 
nebo vytvořit pro zlepšení podmínek kul-
turního a společenského života v Řevnicích?
(Zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI.)

¨ činnost místních zájmových spolků
¨ konání velkých kulturních akcí (Porta apod.)
¨ akce pořádané ve veřejném prostoru 

(trhy, jarmarky atp.)
¨ program Městského kulturního 

střediska (Zámečku)
¨ zázemí Lesního divadla včetně 

okolí a přístupu
¨ kapacity Městské knihovny 
¨ společenská místnost pro spolkovou činnost
¨ sál využitelný pro kulturní akce pro děti
¨ činnost ZUŠ 
¨ něco jiného, vypište co: .......................................
¨ nevím

17.   Ohodnoťte, jak jste spokojen/a s možnostmi 
a zázemím pro sport a jiné oddechové 
aktivity? (Opět jako ve škole.)

 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  nevím

Pokud jste plně spokojen/a, jděte NA OTÁZKU Č. 19

6.     A naopak, jaké jsou hlavní nedostatky?
Co Vám život v Řevnicích znepříjemňuje?
(Zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI)

¨ dopravní zatížení města automobily 
¨ nedostatečná kapacita parkovacích míst
¨ špatný stav místních komunikací
¨ nevyřešené okolí nádraží 
¨ nedostatečná kapacita místních škol

18.   Co Vám v Řevnicích nejvíce chybí pro 
sportovní a jiné oddechové aktivity?
(Zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI.)

¨ veřejně přístupné sportoviště
¨ víceúčelová sportovní hala
¨ skatepark pro náctileté
¨ říční plovárna
¨ plocha na bruslení (zimní stadion či kluziště)
¨ veřejné prostory určené k odpočinku 

(např. park s lavičkami)
¨ naučná stezka kolem Tůní
¨ více stezek pro procházky v okolí města 
¨ odpočívadla v lese
¨ něco jiného, vypište co:........................................

.................................................................................
¨ nevím

19.   Ohodnoťte, jak jste spokojen/a s 
dostupností služeb a nabídkou obchodů ve 
městě? (Známkujte jako ve škole.)

 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  nevím

Pokud jste plně spokojen/a, jděte NA OTÁZKU Č. 21

SPOKOJENOST SE ŽIVOTEM 
V ŘEVNICÍCH

DOPRAVA

KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ

Pokud máte zájem podílet se svými nápady a připomínkami na změnách ve Vašem okolí 
a rozvoji celého města,  přijďte ve čtvrtek 10. dubna na veřejné setkání,  které se koná od 
18 hodin v jídelně ZŠ Řevnice. Setkání se bude konat za účasti zastupitelů města a 
pracovníků radnice. Setkání bude řídit nezávislý moderátor. 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ



21.   Ohodnoťte, jak jste spokojen/a s místní 
nabídkou sociálních a zdravotních služeb? 
(Známkujte jako ve škole.)

 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  nevím

Pokud jste plně spokojen/a, jděte NA OTÁZKU Č. 23

22.   Které z následujících služeb nejvíce pos-
trádáte nebo podle Vás nemají dostatečnou 
kapacitu? (zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI)

¨ praktický lékař
¨ dětský lékař
¨ odborný lékař, vypište zaměření: 

................................................................................
¨ rehabilitace, fyzioterapie
¨ lékárny
¨ domov pro seniory
¨ pečovatelská služba
¨ denní stacionář pro seniory
¨ osobní asistence
¨ jiné, vypište:  .........................................................
¨ nevím

        ODDĚLITELNÁ NÁVRATKA

23.   Cítíte se ve městě bezpečně?
¨ ano, naprosto bezpečně -

¨ spíše ano   
¨ spíše ne
¨ rozhodně ne
¨ nevím 

24.   Co podle Vás  nejvíce ohrožuje bezpečnost 
v Řevnicích? (Zaškrtněte MAX. 2 ODPOVĚDI.)

¨ drobná kriminalita (krádeže kol, 
vykrádání aut)

¨ častý výskyt problémových osob
¨ podnapilé osoby
¨ nedostatečná činnost policie 
¨ nedostatečné pouliční osvětlení
¨ jiné, vypište: ..........................................................

.................................................................................
¨ nevím

25.   Považujete některé místo v Řevnicích 
za opravdu nebezpečné?

¨ ve městě takové místo není
¨ ano, místo vypište (případně připište i důvod): 

................................................................................
¨ nevím

26.   Ohodnoťte, jak jste celkově spokojen/a 
s kvalitou životního prostředí v Řevnicích? 
(Známkujte jako ve škole.)

 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  nevím

Pokud jste plně spokojen/a, jděte NA OTÁZKU Č. 28 
 

27.   Co podle Vás nejvíce ohrožuje kvalitu 
životního prostředí v Řevnicích? (Zaškrtněte 
MAX. 4 ODPOVĚDI.)

¨ prašnost nezpevněných komunikací
¨ znečištění ovzduší lokálními topeništi
¨ automobilová doprava
¨ znečištěné okolí řeky
¨ hluk při údržbě zahrad 

(nerespektování nedělního klidu)
¨ opuštěné průmyslové objekty (býv. Eurovia)
¨ zanesené Tůně
¨ nedostatečná infrastruktura pro 

odvod dešťové vody
¨ nedostatečná kapacita sběrných míst 

pro tříděný odpad
¨ černé skládky, případně vypište kde: .................

.................................................................................
¨ povodně
¨ jiné, vypište: …......................................................

.................................................................................
¨ nevím

28.   Ohodnoťte, nakolik se cítíte být 
informován/a o dění ve městě? 

Pokud se cítíte plně informován/a, 
jděte NA OTÁZKU Č. 30.   

29.   Jaký typ informací postrádáte? (Zaškrtněte 
MAX. 2 ODPOVĚDI.)

¨ přehledné informace o dění ve městě 
(o kulturních a společenském dění, spor-
tovních příležitostech apod.) 

¨ informace o plánování a rozvoji města 
¨ informace o službách pro občany 
¨ informace o práci radnice
¨ přehledné informace o využívání 

rozpočtu města
¨ včasné a přesné informace o výběrových 

řízeních, které se město chystá vypisovat
¨ jiné, vypište: ..........................................................

.................................................................................
¨ nevím

30.   Jestliže potřebujete získat informace o 
dění ve městě, jaké zdroje informací 
nejčastěji využíváte? (Zaškrtněte MAX. 5 
ODPOVĚDI.)

¨ vývěska městského úřadu
¨ internetové stránky města
¨ RUCH - tištěný  
¨ RUCH - elektronická verze
¨ revnice.info
¨ SMS z městského úřadu
¨ e-maily z městského úřadu
¨ Naše noviny
¨ organizovaná setkání občanů k různým  

problémům ve městě
¨ internetové stránky či facebook občanských 

sdružení a spolků
¨ účast na jednání zastupitelstva města
¨ osobní dotaz na městský úřad 

(telefonicky, návštěva)
¨ odjinud (vypište okud):.......................................

................................................................................
¨ informace nevyhledávám, nemám o ně zájem
¨ nevím

Následující otázky se zabývají budoucností města. 
Máte zde možnost vyjádřit svoji představu o tom, 
jak by měly Řevnice vypadat v roce 2030 a co je pro 
to třeba udělat. 
31.  Čím by se podle Vás měly Řevnice stát v bu-

doucnu? (Zaškrtněte MAX. 2 ODPOVĚDI.) 
¨ klidným městem s kvalitním bydlením a 

službami místním obyvatelům
¨ spádovým centrem služeb pro občany Řevnic 

a obyvatele okolních obcí
¨ městem s bohatým kulturním a 

společenským životem
¨ městem otevřeným podnikatelům 

a investorům 
¨ městem s kvalitním bydlením a službami 

místním obyvatelům
¨ městem pečujícím o vysokou kvalitu 

životního prostředí
¨ rozvíjejícím se městem se sídlem institucí 

regionálního významu
¨ východiskem pro místní turistický ruch
¨ jiné (vypište):.........................................................
¨ nevím

32.  Kdybyste se ocitl/a  na místě starosty města 
a rozhodovala se o svých prioritách, jak 
byste v budoucnu podporoval/a následující 
oblasti?

Oblast, která je pro Vás prioritní označte VÍCE, 
zároveň však jinou musíte označit MÉNĚ - 
rozpočet města je omezený. (Odpověď označte 
křížkem v odpovídajícím sloupci.)

33.   Zamyslete se nad budoucností Řevnic do 
roku 2030 a uveďte, jakým způsobem mo-
hou využít svůj potenciál pro další rozvoj? 
(Zaškrtněte MAX. 4 ODPOVĚDI.)

¨ přeměnit rekreační objekty na trvalé bydlení
¨ podporovat novou bytovou výstavbu zacho-

vávající charakter zahradního města/letoviska
¨ upravit a zatraktivnit okolí nádraží 
¨ zvýšit kvalitu veřejného prostoru ve městě
¨ využít a zpřístupnit břehy Berounky
¨ více zapojit občany a jejich iniciativy do 

rozvoje města
¨ posílit pozici Řevnic jako výchozího bodu 

pro lokální turismus
¨ využít areál bývalé továrny Eurovia
¨ posílit pozici spádové obce pro školství 

(ZŠ, ZUŠ)
¨ rozvíjet nabídku služeb pro seniory 
¨ jiné (vypište): ........................................................
¨ nevím
34.   Co podle Vás představuje největší rizika 

rozvoje města? (Zaškrtněte MAX. 3 
ODPOVĚDI.)

¨ nedostatečná občanská vybavenost jako 
důsledek nekontrolované výstavby bytů

¨ nová výstavba ohrožující životní prostředí 
¨ stárnutí populace
¨ město je pouhou „noclehárnou“ pro Prahu
¨ nedostatek prostředků na dokončení a 

údržbu infrastruktury
¨ využití areálu bývalé továrny Eurovia 

(např. pro znečišťující průmysl)
¨ nárůst zatížení automobilovou dopravou
¨ nezájem obyvatel o řešení dalšího 

rozvoje obce 
¨ zájmy lobbyistických skupin 
¨ nedostatečná ochrana proti povodním
¨ jiné (vypište): ........................................................
¨ nevím

Pro účely zpracování a vyhodnocení dotazníků 
prosíme, odpovězte na následující otázky. Uvedené 
odpovědi slouží k čistě statistickým účelům a nebu-
dou spojovány s Vaší osobou!! 

35.   Jaké je složení Vaší domácnosti? 
¨ jednotlivec
¨ oba rodiče s dítětem (dětmi) 
¨ jeden rodič s dítětem (dětmi)
¨ manželé žijící v domácnosti bez dětí 

(příp. děti jsou starší a žijí jinde)
¨ vícegenerační domácnost
¨ jiný typ

36.   Jaké je Vaše zaměstnání?
¨ pracující, zaměstnanec
¨ student/ka
¨ podnikatel/ka
¨ nezaměstnaný/á
¨ důchodce/důchodkyně
¨ v domácnosti
¨ v invalidním důchodu/práce neschopný/á

38.   Jaký je Váš věk?
¨ méně než 15 let
¨ 15 - 19 let 
¨ 20 - 24 let
¨ 25 - 34 let
¨ 35 - 44 let
¨ 45 - 54 let
¨ 55 - 64 let
¨ 65 - 74 let
¨ 75 let a více

37.   Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
¨ nedokončené základní vzdělání
¨ základní
¨ střední bez maturity, vyučen/a
¨ střední s maturitou 
¨ vysokoškolské

39.   Pohlaví:
¨ muž 
¨ žena

40.   Byl/a byste ochoten/ochotna strávit 
podvečer diskusí se zastupiteli města, pra-
covníky městského úřadu a dalšími občany 
o výsledcích tohoto průzkumu a dalším 
rozvoji města?

¨ ano                
¨ ne    
¨ nevím

CHYBĚLO VÁM V DOTAZNÍKU 
NĚJAKÉ TÉMA?

BEZPEČNOST

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INFORMOVANOST OBČANŮ A 
KOMUNIKACE S RADNICÍ

1 - 2 - 3 - 4 - 5

ROZVOJ MĚSTA

Oblast více stejně méně nevím
školství
sociální služby 
zdravotnictví
dopravní infrastruktura
sport
kultura
bydlení
prevence kriminality
čistota města a péče o zeleň
ochrana a zlepšování životního prostředí 
cestovní ruch
činnost spolků a zájmových organizací
technická infrastruktura (vodovod, plyn…)
péče o historické památky
podpora vytváření pracovních míst
jiné:..........................................................................

ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY

PŘÍPRAVA STRATEGICKÉHO PLÁNU 
ROZVOJE MĚSTA

20.   Které obchody či komerční služby Vám 
v Řevnicích nejvíce chybí? (zaškrtněte MAX. 
2 ODPOVĚDI) 

¨ drobné obchody v různých částech města 
¨ obchod s širší nabídkou kvalitního zboží
¨ určité specializované prodejny, případně 

vypište které: .........................................................
¨ zcela chybí některé služby, vypište 

jaké:.........................................................................
¨ obchody ani služby mi v Řevnicích nechybí, 

jsou dostupné v okolních městech
¨ nevím

Vyplněný dotazník bude zpracován anonymně! Po vyplnění tuto návratku oddělte od 
dotazníku a vhoďte do boxů připravených k odevzdání dotazníku. V žádném případě 

nebudou Vámi uvedené údaje spojovány s Vaší osobou!

Zaškrtněte pokud:

 ¨ Chcete dostávat průběžné informace o přípravě strategie

 ¨ Účastnit se podobných anket k aktuálním otázkám života v Řevnicích

Uveďte zde, prosím, svoji adresu, abychom Vám mohli zaslat pozvánku. 

Jméno a příjmení: …………………………………………………...........

Adresa: ……………………………………………………………............
.
E-mail: .............................................................Telefon …...............................

nedostatečně 
informován

 plně 
informován

přejděte 
na otázku č. 25

nůžky

Využijte zbývajícího místa pro Vaše další náměty 
a připomínky k budoucnosti města. 


