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Aktual ity

Statistika trestné činnosti
Pro zajímavost uvádíme, že za rok 201 3 bylo
spácháno na území města Řevnice 85 trestných
činů. Z toho 2 případy krádeže vloupáním do
rodinného domku, 1 4 případů krádeží
vloupáním do motorových vozidel , 5 případů
krádeže motorových vozidel , 4 případy
vloupáním do provozoven, 9 případů krádeží
měděných okapových svodů a parapetů, 7
případů krádeží jízdních kol a 44 případů
ostatní trestné činnosti.

thr

Pozvánka do Modrého
domečku
Křest knihy MUDr. Jindřicha Königa „Řevnice
na starých pohlednicích“ proběhne
v kavárně Modrého domečku v úterý 9. září
v 1 9. 00 hodin. Neúnavný sběratel střípků
řevnické historie a aktivní člen letopisecké
komise publikuje ve své nové knize 1 36
pohlednic dávno zaniklých, ale i  dosud
existujících staveb a zákoutí Řevnic. Knihu,
kterou pokřtí starosta města pan Libor
Kvasnička, bude možné na autogramiádě
zakoupit a nechat podepsat autorem. Akce se
koná ve spolupráci  s  Letopiseckou komisí,
Městským kulturním střediskem a městem
Řevnice. Výstava fotografií Jiřího Hřebíčka
„Křídla“ bude po celé září zpříjemňovat
posezení návštěvníkům kavárny Modrého
domečku. Fotograf, cestovatel a uznávaný
autor fotografií přírody tentokrát prezentuje
nádherné barevné fotografie z ptačí říše.

Zuzana Dudáková

Univerzita třetího věku
v Řevnicích pokračuje
Na tři desítky studentů, ve věku 50- 80 let
řevnické univerzity třetího věku, dokončilo
semestr Astronomie. Skvělá parta to řádně
oslavila pohoštěním i  praktickou částí, když
vyrobila sluneční hodiny před Sokolovnou.
Poslední zářijový den se opět otevřou dveře
řevnického kina a v sále budeme získávat nové
vědomosti, tentokrát na téma lidské zdraví.
Pokud se chcete k nám přidat a plnohodnotně
strávit čas ve skupině Vašich vrstevníků, těšíme
se na Vás. Informační schůzka se koná v Kině
Řevnice 1 6. 9. v 1 0 hodin.

Monika Vaňková,
monika.vankova@sokolrevnice.cz

Pozvánky
Pohádka O princezně, Luciášovi a makových
buchtách, která se pro nemoc v souboru HP
Divadla Praha v červnu nemohla konat, byla
přeložena na 9. 9. 201 4. Začátek bude v 1 0
hodin dopoledne v řevnickém Lesním divadle.
Jednotné vstupné 30 Kč, pedagogický
doprovod větších skupin dětí má vstup volný.
Občerstvení zajištěno.
Další ročník tanečního festivalu studia Hany
Tuháčkové TANEC V BABÍM LÉTĚ se koná
v sobotu 1 3. 9. v řevnickém Lesním divadle.
Začátek je v 1 6 hodin. Občerstvení zajištěno.
Můžete se těšit na nápadité choreografie
v podání tanečníků a tanečnic od těch
nejmenších až po pokročilé.

VS

Milovníci rock´n´rollu a
rockabilly se sešli v Řevnicích

V sobotu 2. srpna se v Lesním divadle konal již šestý ročník open-air festivalu Rockabil ly CZ Rumble,
který se sem v loňském roce přesunul z Málkova. Od 1 4 hodin až do pozdních večerních hodin zde
hrála řada tuzemských i  německých kapel těchto hudebních stylů.
V programu, kterým provázel DJ Gargoil , vystoupily stál ice všech ročníků Slapdash a Mordors Gang,
dále zahrál i Twisted Rod, Vicky Parker či 1 3 Steps to Hell . Zaujala dirty country ve stylu Boba Wayna
v provedení od The Moonshine Howlers a dvě německé kapely The Tin Cans a The Railbones.
V doprovodném programu se představilo duo Boogie-Woogie & Shag  s ukázkami dobových tanců,
akustický jam všech muzikantů a samozřejmě byly pro více než 350 návštěvníků k dispozici stánky
se stylovým oblečením a bohatým občerstvením.

thr

Sport a kultura pod křídly
Sokola již 1 20 let

TJ Sokol Řevnice vznikl v roce 1 894 a od té doby prošel mnohými změnami. K tomuto výročí
připravujeme v Řevnicích oslavu, kde si připomene historii a ukážeme současnost. První říjnový
víkend se otevře budova Sokola široké veřejnosti. Můžete si přijít zacvičit i  zasportovat. Oslavu
zakončíme v neděli 5. 1 0. koncertem Jiřího Stivína. Věříme, že Vás program potěší a společně
oslavíme toto významné výročí:

Kdo jste ještě neviděl a neslyšel naše představení BALADA PRO BANDITU, nenechte si ho ujít a kdo
jste ho již viděl a líbilo se Vám, neváhejte a přijďte znovu! Představení OPAKUJEME 5.9. a 6.9. v 1 9.00
hodin a 7.9. v 1 7.00 hodin v Lesním divadle.

Lenka Kolářová, foto: Vladislav Skala

Program oslav
Pátek 3. 1 0 .
Tělocvična
1 4 – 1 9 hodin volejbalový turnaj žáků
20 – 22 hodin fotbálek muži

Sobota 4. 1 0.
Letní hřiště Sokolák
Volejbalový turnaj družstev

Tělocvična
1 0 – 1 1 hodin žákyně – otevřená hodina
1 1 – 1 2 hodin žáci – otevřená hodina
1 4 – 1 5 hodin Rodiče a děti – otevřená hodina
1 6 – 1 8 hodin Nohejbal - zápas
1 8 – 22 hodin Florbal – zápas se Zadní Třebaní

Kino
1 6 hodin pohádka (členové Sokol Řevnice – sleva)
20 hodin film (členové TJ Sokol Řevnice – sleva)

Klubovna
Slovo starosty Sokola ing. Petra Kozáka
Výstava k výročí Sokola + beseda

Neděle 5. 1 0.
Tělocvična
1 0 – 1 1 hodin předškoláci – ukázková hodina
1 4 – 1 6 hodin badminton – turnaj dorost
1 6 – 20 hodin badminton – turnaj dospělí

Sál
1 0 – 1 1 hodin břišní tance
1 9 – 20 hodin jóga

Kino
1 7 – 1 9 hodin koncert Jiří Stivín

Více na www.sokolrevnice.cz

nebo na tel. 603 40 20 40
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Vážení spoluobčané,
v posledních dvou vydání
Ruchu jsem se věnoval
rekapitulaci uplynulého
volebního období. Nyní
mi opět dovolte seznámit
vás stručně s tím, co jsme
na městském úřadě řešil i
a jaké změny se ve městě
udály v poslední době.

Raisova hotova
Byl dokončen nový povrch v ul ici Raisově.
Dodatečně budou ještě upravována místa, kde
způsobuje problémy dešťová voda.

Zpoždění prací
na Kozinově a Husově
Zahájení prací v ul icích Kozinova a Husova se
zpozdilo z důvodu přípravy projektové
dokumentace dešťové kanalizace v Husově ulici.
Bohužel odhadovaná cena díla se kvůli
problémům s umístěním stávajících
inženýrských sítí více než zdvojnásobila proti
původnímu odhadu a tím přesáhla naše finanční
možnosti. Proto jsme se rozhodli, že dešťová
kanalizace bude vybudována pouze v části
Husovy ulice mezi ul icí Seleckou a Komenského,
a to v návaznosti na vybudování dešťové
kanalizace v ul ici Komenského. Nyní podáváme
žádost o stavební povolení na výstavbu
komunikací. Souběžně proběhne výběrové
řízení na dodavatele stavebních prací.
Předpokládáme zahájení prací v průběhu září.

Práce na Rovinské
a Čajkovského
Byl vybrán dodavatel na opravu asfaltového
povrchu ulice Rovinská a opravu povrchu ulic
Čajkovského a Chodská asfaltovým recyklátem.
Práce budou zahájeny začátkem září.

Oprava elektroinstalace
školní kuchyně
Během srpna probíhají práce na novém
rozvaděči a rozvodech elektřiny ve školní jídelně.
Práce budou dokončeny před zahájením
nového školního roku.

Bagrování řeky
V souvislosti  s  loňskou povodní probíhá
bagrování řeky v podjezí. Práce včetně odvozu
materiálu z mezideponie by měly být
dokončeny do konce srpna.

Nová autobusová
zastávka
Byly zahájeny práce na odstranění starého
přístřešku a vybudování nové autobusové
zastávky na náměstí. Hotovo by mělo být
koncem srpna. Doufám, že nová zastávka bude
sloužit ke spokojenosti všech cestujících.

Zlepšení bezpečnosti
v dopravě
V našem městě přibyly nové přechody pro
chodce v ul icích Pražská a Čs. Armády. Tím se
zvýšila bezpečnost na těchto problematických
místech. Možná jste si všimli nových značek,
které zakazují průjezd Mníšeckou ulicí vozidlům
delším než devět metrů. Instalací značek bylo
završeno dlouhodobé vyjednávání se správcem
komunikace o zamezení průjezdu kamionů
touto silnicí. Nyní je třeba zajistit kontrolu
dodržování tohoto zákazu.

Projektová dokumentace
na dešťovou kanalizaci
Díky podpisu smlouvy na projektovou
dokumentaci na dešťovou kanalizaci se
v lokal itě Za vodou v nejbl ižší době rozběhnou
práce na tomto projektu. Cílem je postupné
vyřešení problémů v Růžové ulici a
také s Rovinským potokem.

Kolaudace páté etapy
skládky
Jsem rád, že se konečně podařilo dokončit
rekultivaci páté etapy skládky na Ekosu a
zkolaudovat ji. Tím jsme odstranil i další
z problémů, který nás trápil .

Ze zastupitelstva
Bohužel ani na podruhé se nám kvůli
odmítavému stanovisku opozičních zastupitelů
nepodařilo prosadit smlouvu o zajištění služeb
městské policie městem Černošice.
Nepřítomnost městské policie nás velmi trápí.
Budeme ale muset počkat, zda se situace po
volbách nezmění, abychom mohli tento
problém vyřešit.

DOTACE
Přednádraží
Městu se podařilo po poměrně složitých
schvalovacích řízeních získat stavební povolení.
Tím se otvírá cesta k čerpání dotace na
komunikaci v přednádražním prostoru.
Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele
prací. Dotace činí 1 1 930 tis. Kč, naše zdroje 3
070 tis. Kč. Souběžně je třeba vyřešit odvodnění
tohoto prostoru. Náklady na odvodnění, jsou
odhadovány na 7,5 mil . Kč. Pracujeme ale na
úspornějším řešení.

Zateplení druhého stupně
ZŠ
Získal i jsme dotaci na výměnu oken, zateplení
budovy a střechy, včetně její opravy. Akce bude
probíhat v průběhu roku 201 5. Předpokládaná
cena je 5,7 mil . Kč, z toho naše zdroje1 ,695 mil .
Kč.

Obnova zeleně
Také jsme získal i dotaci na obnovu zeleně.
Celkové plánované náklady na tuto akci činí 4
900 tis. Kč, z toho naše zdroje 1 220 tis. Kč. Akce
proběhne částečně v letošním roce. Větší část
proběhne až v roce příštím.

Přístavba ZŠ
Ze získání této dotace mám největší radost,
vždyť jsme na ni také vynaložil i obrovské úsilí.
Dotaci jsme získal i z ministerstva financí.
Díky ní se na zahradě druhého stupně přistaví
deset kmenových tříd, jedna odborná učebna a
družina.
Dále budou vybudovány šatny pro novou
i  starou budovu. Tím by se měly vyřešit
problémy s kapacitou naší školy. Celková
odhadovaná cena díla je 56 mil . Kč. Z toho naše
zdroje činí 1 6,6 mil . Kč.
Akce by měla trvat dva roky. V letošním roce
bychom měli proinvestovat 1 0 mil . Kč. To
nebude jednoduché, protože práce na konci
roku může zastavit nepříznivé počasí. Původně
jsme měli získat rozhodnutí o poskytnutí dotace
od ministerstva o měsíc dříve.
O celé situaci budeme s ministerstvem proto
ještě jednat. V tuto chvíl i probíhá výběrové
řízení na prováděcí dokumentaci a děláme vše
pro to, abychom začal i čerpat co nejdříve.

Odstranění povodňových
škod na lesních cestách
a oprava nádrže Pišťák
Před koncem letošního roku proběhnou práce
na opravě lesních komunikací a nádrže na
Píšťáku. Tato dotace ve výši 1 049 tis. Kč je
vázána na poškození při loňských povodních.

Celkově lze konstatovat, že jsme získal i všechny
dotace, o které jsme žádali. Nově jsou podány
dvě žádosti o dotaci. První na rekonstrukci ul ic
Sádecké a Sochorovy. Zde jsou předpokládané
náklady 9 200 tis. Kč. Druhá dotace je na svoz
bioodpadu v Řevnicích – nákup Avie.
Předpokládané náklady jsou 2 200 tis. Kč.

Libor Kvasnička
starosta

Zeptali jsme se stávajících zastupitelů města.
Do termínu uzávěrky nám odpověděli Roman
Tichý, Martin Sudek, Tomáš Hromádka,
Jaroslava Dercová a Marie Reslová.

Názory zveřejňujeme níže, podle pořadí, jak
došly do redakce.

Volební období 201 0 - 201 4 hodnotím veskrze
kladně. Proč?
1 . Podařilo se především stabil izovat finance.
Přesněji nastartovat jejich tok a příjmy, neboť
počáteční stav byl neuspokojivý. Poté se už
pružněji investovalo do rozvoje města, a to jak
z vlastních zdrojů, tak v j isté míře z dotačních
titulů.
2. Myslím, že jsme také slušně zvládl i situaci
kolem povodně r. 201 3. Jak v dostatečném
varování a zajištění všech ohrožených velkou
vodou, (v míře, jíž nástup zvýšené hladiny a
proměnlivost počasí dovolily), tak v průběhu
i  následném odstranění důsledků velké vody a
škod jí způsobených etc.
3. Jako divadelník mám samozřejmě radost
z nového jeviště Lesního divadla, na jehož
real izaci jsem se dost podílel . Přesto doufám, že
tím obnovovací a kultivační práce na tomto
výjimečném stánku řevnické kultury neskončí.
4. Pravdou je, že mě mrzí, že se přes avizovaný
zájem občanů nepodařilo zajistit službu městské
policie.
5. Za nejtristnější však považuji situaci, k níž
došlo ve zdejší ZŠ (jíž je město zřizovatelem, a
tudíž se jí muselo zabývat), která se časem
vlivem mnoha lidí – možná cíleně, možná
nahodile - stala neprůhlednou, nejasnou a až
zoufalou. Ta mimořádně zdržela zastupitelstvo
o řadu kroků a času, které mohlo užitečně
investovat v j iných sférách, pro zdejší obyvatele
potřebných.
6. Spousta věcí je rozpracovaných, jsou v chodu,
a je na novém (či staronovém) zastupitelstvu, jak
se jich zhostí, a dovede je ke zdárnému konci.
7. Děkuji všem občanům za důvěru, kterou mi
dal i. Naložil jsem s ní, jak nejlépe umím, i  když
hlas l idu může být odlišný. Děkuji i  těm, s nimiž
mi bylo umožněno „na rychtě“ spolupracovat –
bylo mi ctí i  poučením, a loučím se směrem
k novým zastupitelům slovy českého génia Járy
da Cimrmana: „...je marné vzlykat, modliti se
zdrávas, vše záleží jen na Vás, na nás ale hlavně
teda tady vlevo na Vás...“ Hodně zdaru, nezříkám
se pomoci, ale už nikoli jako zastupitel , nýbrž
jako občan.

Roman Tichý

Nyní končící volební období začínalo velmi
sl ibně. Prakticky všechny volební subjekty měly
zástupce v Radě města, takže neexistovalo
rozdělení koalice-opozice. Tato situace brzy
skočila. Nemyslím si ale, že to byl nějak zlomový
moment.
Financím města pomohlo nové rozpočtové
určení daní, což umožnilo mj. i  částečně
vyrovnat schodek v peněžních tocích, který
městská kasa zdědila po předchozím starostovi.

Slovo starosty

Jaké byly uplynulé čtyři roky?
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I  když je nyní rozpočtová situace nepochybně
lepší, nemělo by nás to ukolébávat ve snahách
o snižování nákladů jak provozních, tak
i  nákladů na nejrůznější projekty.
Nepodařilo se vyřešit problémy Ekosu.
Nepodařilo se zajistit lepší fungování (opět
vzniknuvších) Technických služeb. Přebírání díla
(od stavebních zakázek po poradenské
služby)od dodavatelů nefunguje stále tak, jak by
mělo. Interní procesy radnice,
v čele s plánováním investic v dlouhodobém
i kratším horizontu, potřebují zásadní úpravy.
Přes to, že se některé věci nepovedly nebo
neudělaly, hodnotím uplynulé období pozitivně.
Jsem přesvědčen, že bylo odvedeno dost práce
ve prospěch města a že Řevnice nabraly správný
směr.

Martin Sudek

V roce 201 0 jsem byl zvolen do Zastupitelstva
města Řevnice za volební sdružení Naše Řevnice.
Ke své činnosti jsem přistupoval  s  určitým
očekáváním i  přes fakt, že jsem v předcházejícím
období pravidelně navštěvoval jednání
zastupitelstva a bylo mi jasné, že nepůjde
o procházku růžovým sadem. Přiznám se, že na
začátku bylo určité rozčarování z faktu, že
předchozí starosta Miroslav Cvanciger
nekandidoval . Byl jsem proto rád, že jsem s ním
mohl spolupracovat alespoň v Letopisecké
komisi, která se pod vedením dr. Königa
pravidelně scházela.
Zastupitelstvem jsem byl zvolen do pozice
předsedy Kontrolního výboru. Jeho činnost se
mi podařilo aktivizovat za spolupráce Stanislava
Rojíka, Marie Reslové, Petra Kozáka a Jana
Hartmanna - touto cestou všem děkuji. Podařilo
se nám rozkrýt historii EKOSU, upozorňovali
jsme na neaktuálnost a nutnost vypracování
nového Strategického plánu města (což se
stalo), kontroloval i jsme usnesení zastupitelstva
a snažil i se věnovat i  dalším kauzám ve městě.
Po celé čtyři roky bylo mojí snahou co nejvíce
otevřít samosprávu veřejnosti - moje představa
po úpravě jednacího řádu zastupitelstva (a
zavedení jednacích řádů výborů) se setkávala se
střídavými úspěchy. Mám ale radost, že na
zasedání zastupitelstva chodí čím dál více
občanů a že jsou jednání nahrávána. Do
budoucna bych doporučoval, aby záznamy byly
zveřejňovány na internetu a aby se zastupitelé
setkával i alespoň jednou měsíčně. Jednání do
dvou do rána byla na mě opravdu moc. Jsem
rád, že se podařilo zachovat vydávání Ruchu -
jeho smysl byl potvrzen občany anketou v rámci
Strategického plánu. Přeji budoucím
zastupitelům hodně elánu, empatie, vstřícnosti a
nadhledu a děkuji za milou spolupráci všem
občanům i pracovníkům městského úřadu.
V příštím období kandidovat do Zastupitelstva
města Řevnice nebudu. Přesto pro mě město
Řevnice zůstane srdeční záležitostí.

Tomáš Hromádka

Milí spoluobčané,
čtyři roky utekly jako voda a máme tu konec
volebního období, do kterého jsem
vstoupila  s  upřímnou naivitou, že na tak malém
krásném městě se přece nedělá velká politika.
Real ita ale byla trochu jiná. Kauzou Škola, která
radu, zastupitele i  úřad zaměstnávala dva roky
jsme si museli projít všichni včetně Vás a dětí
školou povinných. Jako radní jsme si užil i lží,
pomluv, vyhrožování ztrátou zaměstnání,
trestních oznámení, či obviňovaní rodinných
příslušníků. Bannery zneužívající logo školy
v nesmyslné kampani také zajisté nikdo z vás
nepřehlédl .
Musím jen zkonstatovat, že kdyby všechna ta
energie a finance byly využity pozitivně a
smysluplně, kde by asi dnes už Řevnice byly. Ale
i  přes tyto vypjaté momenty se nám podařila
spousta věcí, o kterých se zmiňuje ve slovu
starosty. Jen bych k tomu chtěla dodat, že se
jedná o mnoho hodin tvrdé práce současného
starosty Libora Kvasničky a úředníků městského
úřadu a za to jim všem patří velký dík. Velmi nás
všechny zasáhla nemoc a odchod Petra Zavadila,
avšak v našich vzpomínkách zůstane navždy.
V pozici radní jsem byla naprostým nováčkem a
ve svých rozhodnutích jsem se musela

spolehnout na získané informace a selský
rozum, a plně důvěřovat ostatním radním a
úřadu. Jsem ráda, že mohu konstatovat, že za
celé čtyři roky nenastal jediný moment, kdy by
někdo z přítomných radních zklamal moji
důvěru. Vždy jsme snažil i daný problém řešit
z pohledu Řevnic a bez osobních vazeb.

Tuto mou životní etapu končím s kl idným
srdcem a vědomím, že i  po 4 letech v místní
politice se všem občanům Řevnic mohu zpříma
podívat do očí. Někteří zastupitelé a občané
Řevnic mají možná s mým otevřeným
pojmenováním věcí problém, ale doufám, že
většina to spíše ocení. Vám všem děkuji za
důvěru a doufám, že jsem své voliče nezklamala.
Ale znáte to. Nikdo není dokonalý a já opravdu
nejsem politik.

Vaše radní J. Dercová

O odpovědnosti v řevnické„politice“
Zastupitelkou jsem byla krátce, mandát jsem
jako náhradník „zdědila“ po smutném odchodu
Petra Zavadila, ale čtyři roky jsem pracovala
v kontrolním výboru zastupitelstva.
Jako nováčka v řevnické politice mě fascinoval
příběh EKOSu. Radní, odpovědní za městskou
firmu, kteří přiznávají, že je jednatel a ředitel
společnosti stran hospodaření vodí za nos.
Přesto nejsou řadu měsíců schopní ho odvolat.
Zastupitelstvo, které jen bezmocně probírá, že
EKOS nepracuje, jak by měl… A mezitím si šéf
EKOSu klidně vyplácí mzdy, na které firma
nevydělá.
Sečteno v roce 201 2: skoro pět mil ionů závazků
po lhůtě splatnosti. Z toho tři mil iony
rozhodnutím zastupitelstva už splatila obec.
A není to jediná „výpomoc“, která do firmy
z městského rozpočtu odtekla. K tomu všemu
dnes EKOS dluží městu 3 mil iony 881 tisíc. Za
mil ióny utopené v městské firmě se
k odpovědnosti jmenovitě nikdo nepřihlásil .
Zastupitelstvo se spokojilo s kolektivní
nezodpovědností.
Díky tlaku kontrolního výboru začal EKOS
v posledních dvou letech předkládat výroční
zprávu. Tento standardní nástroj informací pro
občany o stavu městské firmy do té doby
chyběl.
Nezodpovědné jsou ale i  mnohé – na první
pohled bohulibé – městské investice. Řeší
problémy obce, ale chaoticky, polovičatě, bez
diskuse s občany a rozvahy do budoucnosti, bez
architektonické soutěže.
Není pochyb, že je třeba zvýšit kapacitu školy.
Jenže začínáme přistavovat školu za desítky
mil ionů pouhý rok poté, co jsme prostavěli tři
mil iony v provizorní přístavbě dvou tříd nad
městským úřadem. Projekt přístavby vznikl před
pěti lety za úplně jiné situace, zato stejně zbrkle,
jako se teď bude real izovat. Nikdo ho
neaktual izoval , nikdo pořádně nerozmyslel , kol ik
a jakých tříd potřebujeme. Řešení nezahrnuje
rozpadající se školní kuchyni a jídelnu ani
chybějící tělocvičnu.
Možná by stálo za to ten projekt veřejnosti
konečně představit a mluvit o něm. Třeba by se
ještě dalo společně na něco přijít.

Marie Reslová

ŠKOLY

Co nového ve škole?
Nastává září a  s ním i  začátek dalšího školního
roku. Základní škola Řevnice do něj
vstupuje s celou řadou novinek.
Než představím ty nejvýznamnější, chtěla bych
popřát mnoho úspěchů žákům, kteří studium na
naší škole letos v červnu ukončil i . Na vybranou
střední školu se dostal i všichni deváťáci a na
víceletá gymnázia přešlo 9 žáků z 5. a 7. ročníků.
Držím všem palce, ať dobře zapadnou do
nových kolektivů, ať jim další vzdělávání přináší
radost a ať se dobře připraví na život
v dospělosti.

Nyní k těm novinkám.

Změny ve výuce
Pro učitele, ale i  pro žáky je velmi významnou
změnou nový školní vzdělávací program, na
jehož tvorbě jsme s pedagogy strávil i značnou
část minulého školního roku. Podle tohoto
dokumentu se už nyní začnou vzdělávat letošní
prvňáčci a šesťáci a postupně na něj přejdou
všechny ostatní ročníky. Cílem je přesnější
vymezení toho, co a jak se mají děti učit, lepší
provázanost výuky v jednotl ivých ročnících a
předmětech a celkově zkvalitnění vzdělávacího
procesu na naší škole. Novinkou je zahájení
výuky tělocviku v sokolovně. Tamní tělocvična
nahradí dosud používaný sál v Lidovém domě,
kurty v nafukovací hale budeme využívat nadále.
Věřím, že cvičení na nářadí v sokolovně bude
dětem ku prospěchu a že jim pomůže k vyšší
tělesné zdatnosti.
Na pedagogy naší školy čeká v letošním roce
další rozvíjení zdatnosti po stránce profesní.
Připraven je pro ně čtyřicetihodinový vzdělávací
program Kritické myšlení, po jehož absolvování
by měli být schopni vést žáky k lepšímu
porozumění textu, k přemýšlení a uvažování nad
tím, co přečetl i, a k vyvozování logických závěrů
z informací, které se jim dostávají, nové výukové
metody a strategie. Program Kritické myšlení
patří v odborných kruzích mezi velmi uznávané
a já jsem ráda, že ho absolvují i  všichni učitelé na
naší škole. Skulinky ve svých nabitých
pracovních programech si pro naši školu našly
dvě velmi kval itní a zkušené lektorky Mgr. Květa
Krüger a Mgr. Kateřina Šafránková.
Paletu nepovinných předmětů letos rozšířilo
vaření pro 2. stupeň, pro které využijeme
prostory klubu v 1 . patře sokolovny. Samotnou
mě překvapil zájem, jaký o tento předmět děti
projevily, a jsem zvědavá, co všechno se holkám
a klukům podaří uvařit a jestl i se třeba
v Řevnicích nedočkáme ještě nějaké žákovské
kulinářské soutěže.

Dělení na jazyky
Zásadní změna čeká na naše žáky i  ve výuce
cizích jazyků. Od nynějšího školního roku budou
od 3. tříd děleni do skupin podle výkonnosti a
znalostní úrovně (tak jak to je ve všech
jazykových kurzech). Díky tomu budou jazykové
hodiny probíhat v méně početných skupinách a
pedagog se tak jednotl ivým žákům bude moci
intenzivněji individuálně věnovat. Jak bude
rozdělování do skupin probíhat? První rozdělení
bude na základě doporučení vyučujících, toto se
však ještě může do konce září změnit podle
výsledků práce žáků v hodinách. Ve všech
skupinách a ročnících se budou používat stejné
řady učebnic (Excel lent, Project). Tím, že se
každá skupina skládá z jedinců na přibl ižně
stejné úrovni, dochází ke snížení stresování
některých žáků neustálým porovnáváním svých
(ne)znalostí a ti, kteří se budování jazykových
dovedností intenzivně věnují třeba i  mimo školu,
budou mít naopak více prostoru pro další
zdokonalování. V ostatních předmětech
zůstanou třídy standardně spojeny, takže určitě
nehrozí, že bychom na naší škole systematicky
odděloval i „chytré od hloupých“ a vytvářel i mezi
nimi ještě větší rozdíly. To rozhodně nemáme
v úmyslu, ale na druhou stranu si uvědomujeme,
jak důležité jsou jazykové znalosti pro další
uplatnění v životě. Chceme proto zajistit žákům
co nejkval itnější výuku maximálně
přizpůsobenou jejich schopnostem a znalostem,
které již získal i individuálně třeba v jazykovém
kroužku, doma od rodičů apod. Ti, kteří
nadstandardní jazykové znalosti nemají, se
budou moci ve své skupině více soustředit na
dobré zvládnutí základů, na nichž pak mohou
stavět další zlepšování.

Nový zástupce
Z personálních změn, k nimž v průběhu
prázdnin došlo, bych chtěla zdůraznit především
příchod nového zástupce ředitelky pro 2.
stupeň. PaedDr. Jiřina Tichá, která tuto funkci
vykonávala v předchozím školním roce, se
bohužel rozhodla odejít a já jsem byla
postavena před úkol najít za ni kval itní náhradu.

Základní škola Řevnice
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Přijala jsem proto zkušeného pedagoga Mgr. Vladimíra Vonáska, který má
aprobaci chemie/biologie a zároveň je instruktorem lyžování. Pevně věřím,
že jako muž a sportovec dokáže čelit zátěži, které bude v této vedoucí
pozici bezpochyby vystaven.

Přístavba a zateplení
Na závěr bych ještě ráda zmínila skutečnost, o níž už asi většina Řevničáků
ví, ale která je pro budoucnost naší základní školy velmi důležitá. Městu se
podařilo získat dotaci na přístavbu nového pavilonu a dotaci na zateplení
pláště staré budovy 2. stupně, přičemž nový pavilon by se měl začít stavět
ještě letos. Rozsáhlé stavební práce jistě přinesou spoustu problémů, které
budeme muset řešit, a pravděpodobně se ne vždy podaří nalézt řešení,
které by plně vyhovovalo všem zúčastněným stranám. Prosím proto
všechny, kterých se přístavba a zateplování školy nějak dotknou,
o shovívavost a trpělivost. Vždyť výsledkem několikaměsíčního nepohodlí
bude 1 0 nových tříd, počítačová učebna, družina, velká sborovna a šatny.
Stará budova zároveň díky nové fasádě omládne a zkrásní a město uspoří
nemalou částku za energie na vytápění. Přišlo by mi malicherné
komplikovat již tak dost složitou situaci zbytečnými stížnostmi a
výměnami názorů, které nemohou přinést nic pozitivního a jen ničí nervy
těch, kteří je již mají k prasknutí napjaté starostmi o to, aby vše proběhlo,
jak má. Naopak, přivítám veškerou dobře míněnou pomoc směřující
k tomu, aby se děti, pedagogové i  rodiče cítil i v řevnické škole lépe.

Mgr. Pavlína Seidlerová, ředitelka ZŠ Řevnice

SPOLKY

Havlíček oslavil 1 1 0.
výročí nepřetržitého
trvání spolku
V sobotu 1 4. června 201 4
v dopoledních hodinách průvod
krojovaných spolků Vltavan
z Purkarce, Davle, Štěchovic a Prahy
v čele s hudbou Křídlovanka prošel
z parkoviště u Lidového domu do
Školní ulice, kde proběhlo jejich
oficiální uvítání.
Po uvítání dalších spřátelených spolků,
za všechny můžeme jmenovat Slovan
Třebotov, Spolek Havlíček Kněževes,
XXIV. Župu baráčníků z Prahy a dalších,
se uskutečnila slavnostní schůze v sále
Lidového domu.
Po úvodním slovu předsedy bratra
Jaroslava Kutmana a po uctění památky
zesnulých pozdravil přítomné starosta
města pan Libor Kvasnička. Poté jednatel
spolku bratr František Dusík přednesl
zprávu o bohaté historii našeho spolku.
Součástí programu bylo morální ocenění
členů spolku Havlíček, zástupců
spřátelených spolků a spolků jako
takových čestným uznáním, zlatým
odznakem a čestným členstvím.
1 1 0 let HavlíčkaZdravicí senátora pana
Jiřího Oberfalzera, který se zúčastnil
našich oslav a zdravicemi, které se nesly
v duchu ocenění délky nepřetržitého
trvání spolku byl zdůrazněn význam a
důležitost udržování tradic v současné
době. Po předání finančních darů od
spřátelených spolků skončila slavnostní
část výroční schůze.
Na schůzi nám zahrála hudba Litovanka
vedená kapelníkem panem Uzlíkem.
Současně s konáním slavnostní výroční
schůze probíhala před Zámečkem lidová
vesel ice, kde se ve stáncích prodávalo
občerstvení. K lepší náladě účastníků
přispěla hudba Křídlovanka, vedená
kapelníkem panem Chmelařem.
Vyvrcholením oslav byl slavnostní
průvod ulicemi Řevnic. Výrazný ráz
průvodu podpořily delegace
spřátelených spolků ve svých krojích se
svými prapory. Průvodu se zúčastnil i
Vltavani z Purkarce, Vltavani ze Štěchovic,
Vltavani z Davle, Vltavani z Prahy a dále
Havlíček Kněževes, Slovan Třebotov,
XXIV. Župa baráčníků z Prahy, Baráčníci
Řevnice, Hasiči Řevnice a dětské soubory
Klíček a Proměny. Vedle spolkových

vlajek byl v průvodu také prapor města Řevnic, který nesl starosta pan
Libor Kvasnička. Průvod uzavíral kočár tažený koňským spřežením, který
řídila slečna Kateřina Červená. V kočáře vezl i zástupci spolku kytici, kterou
položil i k pomníku padlých. Průvod se zastavil u  pomníku padlých v obou
světových válkách, kde se rozdělil po obou stranách náměstí. Po
vyslechnutí státní hymny, kterou zahrála berounské kapela Litovanka, po
položení kytice a krátkém projevu starosty města se průvod vrátil
k Lidovému domu, kde byl ukončen.
Poděkování patří také policii ČR v Řevnicích za zajištění dopravní
bezpečnosti průvodu. Před Zámečkem pokračovala l idová vesel ice, kterou
svým vystoupením ozdobily soubory Klíček a Proměny. Jejich vystoupení
bylo odměněno nadšeným potleskem. Po ukončení průvodu také
v Lidovém domě vypukla l idová vesel ice s hudbou, tancem a bohatou
tombolou. Vesel ice se protáhla do večerních hodin.
Výbor Dělnické besedy Havlíček děkuje všem spolkům, organizacím,
všem občanům a především radě města, starostovi města Řevnic a
senátorovi panu Jiřímu Oberfalzerovi, kteří převzali záštitu nad
oslavami a poskytli sponzorské dary, čímž nemalou měrou přispěli ke
zdárnému průběhu oslav 1 1 0. výročí založení našeho spolku.

Správní výbor
Dělnické besedy Havlíček v Řevnicích

Pro RUCH Zdeněk Burián

Fotografie z akce najdete v internetovém Ruchu na http://ruch.revnice.cz

Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE ŘEVNICE jde do voleb

Naše věci Řevnické nám nejsou lhostejné. Ač každý máme dost svých starostí,
chceme, aby Řevnice ekonomicky prosperovaly, společensky žily a pro své
obyvatele představovaly příjemné a bezpečné místo.

Myslíme si, že díky věčnému dohadování a svárům nám okolní svět utíká
mílovými kroky a my často ztrácíme i to málo, co se podaři lo získat. Tíží nás
například i odl iv kulturních akcí z Řevnic do blízkých Dobřichovic. Z těchto
důvodů jsme se rozhodli věnovat do budoucna svůj volný čas veřejné práci a
vrátit Řevnicím dobré jméno.

Rozhodli jsme se hájit Naše věci Řevnické pod heslem „Naše Řevnice“.
Z původních členů tohoto sdružení je mezi námi Jan Klimt, ostatní dřívější
členové přešl i do j iných stran nebo již nekandidují. S předchozím programem
jsme se v mnohém shodli , a proto pod tímto názvem chceme pokračovat. Mezi
našimi kandidáty jsou mimo jiné i zástupci čtyř sportovních spolků, které
navazují na tradici Řevnic a s nimiž nás pojí společný zájem a podnětná
spolupráce.

Máme vizi, jak by Řevnice měly v budoucnu vypadat, a krok za krokem bychom
ji chtěl i naplňovat. Připravíme volební program a následně se budeme ucházet
o vaše volební hlasy.

Petr Kozák, starosta TJ Sokol Řevnice, podnikatel
Květa Zappová, člen Lawn Tenis Club Řevnice
Antonín Štěpánek, člen výboru Sportclubu Řevnice, živnostník
Lucie Strati lová, předseda fotbalu SK Slavoj Řevnice
Luděk Parkan, technik
Linda Tamchynová, special ista na bezpečnostní rizika
Petr Bergr, vodoinstalatér
Markéta Sládková, zdravotní sestra
Jan Klimt, stavitel
Lucie Arnoldová, studentka VŠ
Vladimír Křivánek, elektrotechnik
Kateřina Kroftová, ekonom
Miloš Chroust, elektroinstalatér
Vojtěch Novák, technický ředitel

Lumír Němeček, manažer zahraničního obchodu

Havlíček
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Prachy, prachy! Ray Cooneyho
na prknech řevnického kina!
Řevničtí ochotníci navázal i kontakty se
Spolkem divadelních ochotníků
v Blatné. Ti přijedou do Řevnic s 
komedií Prachy, prachy! od
anglického autora Ray Cooneyho.
Blatenský spolek má dlouholetou
tradici, vznikl již v r. 1 851 . Je tedy po
volyňském souboru nejstarší
v Čechách. Největší rozkvět
zaznamenal za první republiky, kdy
bylo uváděno ročně kolem 1 1 her, v r.
1 934 dokonce 1 8! V současnosti soubor studuje jednu hru ročně a tu
mnohokrát reprízuje. Přijďte se podívat v neděli 1 9. 1 0. od 1 7hod. do
řevnického Bio-divadla, jak si blatenští herci  s  komedií poradil i . Garantuju
vám, že se pobavíte!

Al ice Čermáková

SPORT

Uvedení „omylu”na pravou míru
V letním dvojčísle Ruchu byl zveřejněn článek ing. Černého “Dětem chybí
nářadí”. Informuje veřejnost o tom, že děti nemají v “nafukovací” hale na
čem cvičit. Samozřejmě, že v hale, která slouží k míčovým sportům a
především tenisu, může být těžko stabilně umístěno cvičební nářadí. Po
celou dobu, kdy děti do haly chodí cvičit, je škole k dispozici a je využíván
i  sál Lidového domu, vybavený nářadím, které pro školu, podle její
specifikace na své náklady zcela nové zakoupila Řevnická sportovní.
K dispozici má tedy škola gymnastickou matraci, trampolínu, švédskou
bednu, kozu, odrazový můstek, kladinu, kteréžto nářadí si podle potřeby
dokáží z úložného prostoru přemístit sami. K disposici je také hrazda,
kterou na požádání připraví správce Lidového domu.
Není tedy pravda, že děti nevědí, jak vypadá např. koza, hrazda… Podle
všeho leccos neví, nebo spíše nechce vědět pan Černý, ale o to radši o tom
píše. Nakonec to není poprvé, vzpomeňme jeho článek k problematice

bydlení v zátopové zóně, za což si vysloužil velmi rozhořčenou reakci jejích
obyvatel .
Z uvedeného je tedy zřejmé, že článek měl přesvědčit veřejnost
o správnosti rozhodnutí stávající ředitelky školy, která převádí tělesnou
výchovu žáků prvního stupně, tedy těch nejmenších, z Lidového domu do
sokolovny. Není tomu tak, neboť děti žádnou výhodu nezískají. Jediným
přínosem tohoto rozhodnutí, patrně na popud zřizovatele, je opětovné
nalévání veřejných peněz do pokladny Sokola – budiž jim přáno.
Pronájem dvou kurtů, haly a sálu Lidového domu s nářadím, kde mohly
odcvičit tři třídy najednou, dokonce stálo školu ročně méně než pronájem
jedné tělocvičny Sokola.

Za DTJ Řevnice
Ing. Jaroslav Hrubý

Celostátní turnaj mužů
Ve dnech 5. a 6. července se na dvorcích LTC Řevnice konal celostátní
tenisový turnaj mužů kategorie C. Akce se zúčastnilo 1 8 hráčů a mezi nimi
byli i  známí tenisté Antonín Bolart (Sparta Praha) a Dan Vízner (Wilson-
centrum Modletice). Ve dvouhře zvítězil Bolart a ve čtyřhře dvojice Bolart a
Petr Otradovský (Tenis-centrum Kosmonosy). Turnaj měl tradičně dobrou
úroveň.

Kö

Volejbalová akademie
TJ SOKOL ŘEVNICE nově otevírá VOLEJBALOVOU AKADEMII pro chlapce,
dívky, muže i  ženy na antuce, písku i  v tělocvičně

Nábor a tréninky – 2. týden v září
žáci (2002 – 2006) úterý 1 6,00 – 1 8 hod., pátek 1 5,00 – 1 6,30 hod.
žákyně (2002 – 2004) pátek 1 3,30 – 1 5 hod.
kadeti (1 998 – 2001 ) pátek 1 6,30 – 1 8 hod., neděle 1 6,30 – 1 8 hod.
ženy středa 1 8,00 – 20 hod.
muži a ženy neděle 1 8,00 – 20 hod.
V případě dotazů kontaktujte Moniku Vaňkovou tel .603 402 040,
monika.vankova@sokolrevnice.cz

DTJ Řevnice

LTC Řevnice

TJ Sokol Řevnice
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Koncert Jiřího Stivína
Jiří Stivín Quodlibet Systém - „flétny zobcové, příčné, saxofony, jazz, klasická
hudba, l idová hudba i  mluvené slovo“ to vše bude součástí koncertu dne
5. 1 0. v 1 7 hodin KINOdivadle Řevnice. MV

Kdy budou hrát naši borci házenou?
2. l iga mužů, skupina A

Sportclub nabízí sport
pro mladé

Pohybový rozvoj mládeže a výchova tenistů jsou hlavními cíli
Sportclubu Řevnice. Toto občanské sdružení vzniklo před pěti lety,
přesto má dnes ve svých řadách už více než stovku dětí a třicet
dospělých.
Sportclub spolupracuje s řevnickou školou, do lekcí pohybové výchovy
chodí děti z místních školek a má zájemce i  v j iných městech Poberouní
i  Brd. ”Začínáme u čtyř až pětiletých dětí všeobecnou pohybovou
výchovou. Pokud má někdo talent a zájem, zařadíme ho postupně do
tenisové přípravy ve skupinkách,” říká trenérka Vlastimila Kubátová, která
celý projekt před lety zakládala.
Tehdy měl Sportclub čtyři děti, nyní už zmíněných více než 1 00. Tenis se učí
ve dvou formách: někteří ho chtějí mít jen pro zábavu či sportovní
zručnost, jiní jdou cestou závodní výkonnosti. V té má Sportclub úspěchy.
Mládežnická družstva všech kategorií se drží v krajské špičce, nejlepší hráči
reprezentují na mistrovství republiky a jezdí průběžně trénovat do Prahy
na Spartu, s  níž Sportclub navázal spolupráci.
Zázemím Sportclubu je Sportcentrum Liďák, kde má dlouhodobou
nájemní smlouvu. V Liďáku jsou tři kurty s umělým povrchem, přes zimu
kryté nafukovací halou, šatny, sál , restaurace, ubytování, prostě vše, co je
potřeba pro dobré zázemí. Nově Sportclub vybudoval dva antukové kurty
u  fotbalového hřiště Za vodou, které mají sloužit na přípravu mládeže
během letní sezony. Zvýšila se tím kapacita pro děti i  možnost hrát na
povrchu, který je v českých poměrech tradiční.
Šíři služeb Sportcentra Liďák i  možnost přihlášek do tenisové školy najdete
na www.tenisrevnice.cz
Objednávky akcí v Liďáku zasílejte na tenisrevnice@volny.cz a přihlášky do
tenisové školy na sportclub@tenisrevnice.cz

šve

Stavba kurtů za vodou probíhala loni v říjnu a l istopadu, od konce
letošního dubna se tam hraje. Další snímek dokumentuje původní stav.

Národní házená
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Jaká byla cesta kolem
republiky?

Naše cesta byla velice poučná nejen tím, co jsme viděl i a zažil i , ale hlavně
jsme poznali sami sebe. Původní idea byla, že se budeme držet hranic ČR,
ale v průběhu cesty jsme zjistil i , že bychom vynechali mnoho zajímavých
míst. Tímto nám vyšla naše trasa Děčín-Děčín, která nakonec měřila 1 999,2
km s převýšením cca 21 ,273 km.
Ze začátku jsme zjistil i , že naše cesta nebude úplně růžová – sbalil i jsme si
příl iš mnoho věcí, předem vyplánovaná trasa byla nereálná (to, co jsme na
počítači naplánovali bylo ve skutečnosti nad naše možnosti) , ale rozhodli
jsme se k tomu postavit čelem a i  přes krize a četné defekty cestu dokončit.
Setkal i jsme se spoustou milých a zajímavých lidí a změnilo náš pohled na
lidi a svět kolem nás v pozitivním smyslu. Naučil i jsme se těšit z maličkostí a
to bylo asi nejduležitější. Také si dávat krátkodobé a dosažitelné cíle, a tím
jsme zjistil i , že veškeré l idské snažení je jen o hlavě!
Cestou jsme objevil i spoustu krás naší země. Sečteno podtrženo cesta se
nám moc líbila, jsme rádi, že jsme CZ Challenge 201 4 absolvovali a všem
podobné akce doporučujeme.

Matěj Neubert a Jakub Velfl

Zahájení prací na výstavbě kruhového
objezdu
Dne 1 4. 7. 201 4 v 8:00 hodin ráno začaly probíhat práce na vybudování
kruhového objezdu na křižovatce silnic I I/1 1 5 a I I/1 1 6 v obci Lety. Průjezd
je křižovatkou umožněn pouze kyvadlovou dopravou, která znamená
značné zpomalení dopravy pro pojíždějící vozidla.
Kruhový objezd se bude budovat na dvě etapy. Nyní zahájená první etapa
sice stále umožňuje průjezd křižovatkou do všech tří směrů (na Karlštejn,
Dobřichovice i  Řevnice), ale s velkými časovými ztrátami.
Druhá etapa plánovaná od poloviny září do konce října uzavře odbočení
na I I/1 1 6 – ve směru na Karlštejn tak zůstane neprůjezdná.
Žádáme všechny výletníky, aby se určitě obci Lety vyhnuli a pro cestu na
Karlštejn využil i j iné příjezdové cesty (z D5 sjel i v obci Mořina na Hlásnou
Třebaň, ze Strakonické sjel i až na exitu na Mníšek a dál pokračovali přes
Řevnice na obec Liteň až do Karlštejna.
Obyvatele místních obcí žádáme, aby pro cestu do Prahy využil i taktéž
výjezd na Mníšek nebo směrem na Kuchař a Ořech, určitě tak lze
dosáhnout včasných příjezdů do zaměstnání.
Žádáme tímto všechny řidiče o respektování dočasného dopravního
značení a skutečně opatrnou a ohleduplnou jízdu obcí Lety po dobu
výstavby kruhového objezdu a obnovy povrchu komunhikací Pražská a
Karlštejnská.
Práce by měly bát dokončeny do konce října 201 5.

Barbora Tesařová
starostka obce Lety

Medové odpoledne
Medové odpoledne letos ve Společenském domě v Zadní Třebani
proběhne již v sobotu 1 3. září. Tradičně bude věnováno včelám a včelaření
a kultuře, ale na své si přijdou i  rodiče s dětmi. Děti budou moci zdobit
medové perníčky a malovat obrázky se včelími motivy. Vše pochopitelně
o sladké ceny. Vedle společenského domu pak pro ně bude přichystána
projížďka na koních a po dobu přednášky se zde bude konat pohádka
Divadla v kufru.

LF
(zkráceno)

Z okolí
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Co v Ruchu nebylo…
Ještě bych se vrátil k článku “Slovo starosty” z prázdninového vydání. Je
pravda, že události okolo školy rozdělovaly Řevnice na dva tábory a je
jenom dobře, že už to skončilo, ale o tom už bylo napsáno víc než dost.
Chtěl bych vyzdvihnout jinou akci, která se povedla a která podle mého
názoru velmi výrazně přispěla k ochraně zdraví a života všech obyvatel , ale
i  návštěvníků Řevnic. Také velkou měrou přispěla ke zlepšení bezpečnosti
obyvatel Řevnic a k výraznému zlepšení životního prostředí ve městě
snížením emisí a hluku.
Tou akcí je podstatné omezení průjezdu těžké nákladní dopravy, která si
přes Řevnice zkracovala a zlevňovala cestu, aniž by cokoliv pro obec
přinesla, snížením maximální délky dopravního prostředku na povolených
9 m. Toto omezení je vyznačeno dopravními značkami oboustranně na
silnici č. 1 1 6 mezi Řevnicemi a Mníškem pod Brdy.

Zdeněk Burián

Zametací stroj na titulní stránce
Před Vánoci se na titulní stránce Ruchu objevil zametací stroj. Nevyhrával
koledy, nebyl vánočně ozdoben ani nehlásal evangelium. Snad bych na
absurdní novinový zjev zapomněl, kdyby se nestal symbolem obecnějšího
problému: závislosti, resp. nezávislosti novin. S blížícími se volbami je to
problém bohužel stále závažnější.
V Mladé frontě Dnes jsem se vícekrát setkal  s  větou: Mafra patří pod
holding Agrofert, který vlastní pan Babiš. Věta je psána kurzivou a má
článku dodat punc objektivnosti a nezávislosti. Je to spíš trapné. Umíme si
představit, jak funguje autocenzura. Jak velký hrdina dokáže být novinář,
který má hypotéku a tři děti? Chce-l i někdo dělat politiku a vlastnit média,
znamená to, že chce mít novináře pod kontrolou.
Politický a ekonomický tlak na redakce je ve „velkých“ médiích real itou.
Snad jsem jen trochu přecitl ivělý, ale zdá se mi, že něco podobného se
začalo objevovat i  v RUCHu: pravidla pro publikování stanovená radními;
prolomení termínu uzávěrky kvůli PR radnice; používání Ruchu k vlastní
prezentaci. Nemusí jít vždy o zlou vůli. Pro toho, kdo vládne, je to prostě
svůdné. Občas ale neškodí připomenout si, že jakékoliv radniční noviny
nejsou noviny radních, jako jsou MF Dnes nebo LN noviny Babišovy. Radní
je nefinancují z vlastních kapes, jsou to čtenáři, kteří si místní tisk
z rozpočtu obce zdarma platí, a proto se na něj mohou každý první týden
v měsíci těšit.
Sním o tom, že si dovolíme v Řevnicích malý luxus: mít Ruch nezávislý.
Nemyslím tím objektivní, protože redaktor i  redakční rada jsou vždy nějak
ovlivnění svým přesvědčením, hodnotami, zkušenostmi. Měli by si být vždy
jisti svým postavením a necítit se nijak ohroženi. Oni jsou garantem kvality
a zárukou, že do Ruchu budeme rádi psát a hlavně ho budeme rádi číst.
A časem snad i  ubyde zametacích strojů na titulní stránce.

Ondřej Skripnik

Slovo šéfredaktora: K textu pana Ondřeje Skripnika uvádím, že pořízení
zametacího stroje jsem považoval jako šéfredaktor za důležitou událost
(šlo ze strany města o významnou investici) . Jsem ve svém rozhodování
zcela nezávislý a nikdo mě nenutil k tomu, abych uvedenou fotku na první
straně zveřejňoval .
Za celých osm let, co se podílím na tvorbě Ruchu, jsem měl to štěstí, že mi
do práce zasahovala Rada města (a to jak pod vedením Miroslava
Cvancigera, tak i  Libora Kvasničky) minimálně, snad  s výjimkou roku 201 2,
kdy si prosadila reakci na texty, kritizující její práci, v témže čísle – což,
přiznávám, se může zdát nestandardní.
Ruch není zpravodajem určité skupiny nebo občanského sdružení
(podobné noviny si můžete zakoupit v řevnických trafikách), ale
zpravodajem města a z toho vyplývají jeho možnosti dané aktual izovaným
tiskovým zákonem a jeho vydavatelem, kterým je město Řevnice.
Mrzí mě, že místo spolupráce na tvorbě Ruchu, který je zpravodajem všech

občanů Řevnic, vládne u některých občanů trvale konfrontační a odmítavý
tón. Mojí snahou po celá léta bylo a zatím i  je, se v rámci tištěného
i  elektronického Ruchu poctivě snažit o čistou komunikaci mezi občany a
volenými či jmenovanými zástupci, a poskytování objektivních informací a
pokud možno vyváženého spektra názorů. Ve své činnosti se řídím již
dlouhá léta “Kodexem dobrého radničního periodika,” které prosazuje
o.p.s. Otevřená společnost prostřednictvím webu pro otevřenost veřejné
správy.

Tomáš Hromádka

Řevnická škola
Řevnická škola má krásné okolí. Ve srovnání s velkými městskými školami,
kde je kolem prach a beton, mají naše děti obrovské štěstí, že se mohou
učit uprostřed přírody. Škola je malá, mohla by být žákům, učitelům
i  rodičům „blíž“. Ale až na výjimky (některé třídy jsou báječné), celkový
obraz takový není. Někde na pomyslné cestě do školy se vytvořilo bojiště,
které ne a ne se uklidnit. Rána tady, pomluva tuhle, anonymní udání
tamhle – není se čemu divit, že rodiče, kteří to do místní školy mají jen pár
minut cesty, vozí děti do jiných obcí, do jiných škol. Všeobecný názor
– s prvním stupněm jsme spokojeni, ale pak honem s dítětem pryč, slyšíme
na každém kroku, a to je velmi smutné.
Převládá mínění, že děti se na druhém stupni nerozvíjí tak, jak by měly. Od
rodičů žáků druhého stupně slyšíme stížnosti, že škola dostatečně
nepřipravuje žáky k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia, že děti,
které chtějí přestoupit na gymnázium, musí všechno „nadřít“ doma v rámci
doučování a že rozhodující část přípravy probíhá doma nebo mimo školu.
Přitom v jedenácti nebo třinácti letech by děti měly získat všechny
podstatné znalosti během školní docházky a doma by je měly pouze
procvičovat.
Takový je názor mnoha rodičů žáků naší školy a my se chceme na tuto
situaci zaměřit. Opravdu zjistit,v čem je problém, a najít řešení, najít
správný způsob komunikace mezi školou a radnicí, mezi školou a dalšími
institucemi ve městě, mezi školou a rodiči.
Aby v Řevnicích byly děti šťastné a aby nemusely dojíždět do jiných
základních škol. Aby rodiče nebyli ve dne v noci zaměstnáni myšlenkami,
co mám, proboha, dělat, abych dítěti dal všechno, co by mělo ve škole
dostat.
Starat se o školu jistě není snadný úkol, ale je spousta základních škol,
které fungují dobře. Jsou města, kde to jde. A my věříme, že se nám to
podaří i  v Řevnicích.

Pavel Drhl ička, knihkupec
Kandidát pro volby do zastupitelstva města Řevnice – TOP 09 a nezávislí

(Placená inzerce)

Všimli jste si?
V Selecké ulici se objevily dvě nové
dřevěné lavičky. Vyrobila a
nainstalovala je sem na vlastní
náklady rodina Šupáčkova. Vzhledem
k tomu, že jsou vyrobeny z masivního
dřeva a podle toho i  váží, tak snad na
svém místě vydrží dostatečně
dlouhou dobu odolávat vandalům a
nenechavcům, kteří by si je snad
chtěl i odvézt na zahradu k vlastní
chalupě.
Teď ještě zbývá doplnit chybějící
odpadkové koše a městský mobil iář pod Selcem by mohl být kompletní.

Pavel Černý

ANO, bude líp v Řevnicích
Vážení občané, rádi bychom vám oznámil i, že v Řevnicích byla založena
místní organizace politického hnutí ANO. Rozhodli jsme se spojit své
kroky s úspěšným politickým hnutím, které dnes představuje hybnou sílu
tol ik potřebných změn v naší zemi. Jsme přesvědčeni, že stejné změny je
potřeba učinit i  v Řevnicích. Nechceme jen nečinně přihlížet rozvoji
okolních obcí, ale aktivně se pokusit o totéž. Budeme se ucházet o vaše
voličské hlasy v nadcházejících komunálních volbách. Nevstupujeme do
politiky za účelem získání funkcí. V případě, že získáme vaší důvěru,
chceme svůj čas, zkušenosti a nasazení věnovat zlepšení podmínek života
v našem městě.

Tomáš Smrčka, člen Hnutí ANO

Omluva z tiskárny a redakce
Tiskárna Kláry Novotné se omlouvá za špatné sešití prázdninového čísla
Ruchu. I  přes tento fakt mělo dvojčíslo značný ohlas mezi veřejností,
podobně jako červnová soutěž, kterou jsme vyhlásil i pouze pro interne-
tové čtenáře našeho zpravodaje.
Úkolem bylo v průběhu června vyfotografovat cokoliv, co se nějakým způ-
sobem týkalo Řevnic. Do redakce došlo překvapivé množství snímků,
z nichž některé si můžete prohlédnout na následující stránce. Výhrou měly
být vstupenky na představení Dívčí válka v Lesním divadle, které nám
sponzorsky věnoval pořadatel , ten však bohužel pro nezájem diváků před-
stavení zrušil .

thr

Z dopisů
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Foto: Jan Hlaváček, Zdeňka Trenčínská, Hanka Křepe-
lová a další účástníci soutěže.
Hanka Křepelová (autorka série fotografií s  klobouky
na Portě) nám mj. napsala: PORTA totiž není jen
o písničkách a kamarádství, ale i  o trampské módě.
Myslím, že všem oči přecházely nad různými krásnými
klobouky, popř. i  j inými pokrývkami hlavy – třeba pro
skřítky.
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Kino Řevnice - září
Středa 3. 9. – 20:00 Fakjů pane učitel i
Pátek 5. 9. – 20:00 Díra u Hanušovic
Sobota 6. 9. – 1 6:00 Letadla 2,

- 20:00 Kouzlo měsíčního svitu
Středa 1 0. 9. – 20:00 Love-Song
Pátek 1 2. 9. – 20:00 Sin-City: Ženská, pro kterou bych vraždil
Sobota 1 3. 9. – 1 6:00 Tři bratři,

- 20:00 Lepší teď než nikdy
Středa 1 7. 9. – 20:00 Magický hlas rebelky
Pátek 1 9. 9. – 20:00 Láska na kari
Sobota 20. 9. – 1 6:00 Pošťák Pat,

- 20:00 Místa
Středa 24. 9. – 1 5:00 Díra u Hanušovic,

- 20:00 Ztracen 45
Pátek 26. 9. – 20:00 Sex tape
Sobota 27. 9. – 1 6:00 Útěk z planety Země,

- 20:00 Nymfomanka 1 : Režisérská verze
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Saxofon
byl od malička můj sen
Mladá sympatická Řevničanka Ema Klementová, to by se dalo na první
pohled napsat. Na ten druhý je to bojovnice, která již ve svém věku ví,
co od života chce, kudy hodlá při svých životních cestách kráčet. Při
dalších úhlech pohledu zjistíte, že je v ní mnoho dalších zajímavých
barev a každá stojí za prozkoumání – tedy pokud Vám to Ema dovolí.
Již nějakou dobu hostuje se saxofonem v místní nadějné kapele SCB,
která koncertuje v širokém Berounském okolí. Emu Klementovou stojí
za to poznat, je v ní zvláštní kultivovaná síla, odhodlání a zároveň
něžná lidskost, to když například hovořila o svém příteli, který v SCB
zpívá…
Jaká byla Tvoje cesta k saxofonu?
Saxofon byl od malička můj sen. Vlastně už si vůbec nepamatuji, jak přesně
mi přišel na mysl zrovna tenhle nástroj, protož žádného saxofonistu ani
saxofonistku jsem v té době ještě neobdivovala. Bylo mi myslím šest, když
jsem to oznámila doma. Začala jsem pak chodit na hudební nauku, kde
začíná asi každý muzikant. Když se nás pak ptal i, na jaký nástroj chceme
hrát, stála jsem si pořád za svým. Jenže saxofon v té době nevážil o moc
míň než já. Tak jsem musela začít u  flétny, což je skvělý základ a snad
i  samozřejmost pro jakýkoliv dechový nástroj, alespoň když někdo začíná
hrát takhle brzy. Na flétnu jsem hrála do páté třídy a potom nám dali
znovu vybrat. A já jsem k tomu saxofonu stále ještě jaksi nedorostla. Zvolila
jsem hoboj, který je sice lehčí, co se váhy týká, ale hrát na něj pro mě bylo
utrpení a obdivuji každého, kdo to zvládá. Já po dvou třech minutách
cvičení rudla a přestávala dýchat. Po půl roce trápení a v mém podání
neposlouchatelného bečení jsem se rozhodla, že ten saxofon prostě unesu,
ať se děje, co se děje. Měla jsem toho nejhodnějšího a nejlepšího učitele,
jakého si kdo může přát, a tak mě hraní opravdu bavilo. V pubertě jsem
měla trochu krizi, protože chodit do lidušky místo bezcílného zevlování
v parku  s kamarády mi tehdy přišlo trapný. Musím poděkovat svojí mamce
Martině, kterou tady v Řevnicích pravděpodobně budou lidi znát ještě jako
Hejdovou, že mě tenkrát nenechala napospas pubertálním náladám a
chodila se mnou na hodiny, psala si, co pan učitel říká a doma mě pak
nutila cvičit. Takhle to zní dost drasticky, ale jsem jí za to vážně vděčná a
některé mámy by si z toho možná mohly vzít příklad :) Měla bych taky
přiznat, že nejsem bůhvíjaký hráč, nikdy jsem neměla moc silnou vůli
doma pilně cvičit, což je strašně důležitý. Takže jsem většinou chodila na
hodiny nepřipravená a lovila tóny. Ale i  když jsem nepatřila k hudebním

elitám z okolí, hraní mě bavilo, a to je nejdůležitější. No a pak už to bylo
lepší a lepší. Dostala jsem svůj vlastní saxofon, na který hraju dodnes, a
který mi koupila moje milovaná babička Libuška Klementová. Tak doufám,
že mě shora poslouchá a má radost, že mi tak dlouho vydržel .

A jak ses dostala ke spolupráci  s SCB? Pokud vím, není to Tvoje první
kapela, se kterou vystupuješ….
Já a kapely – to je zase na docela dlouhé vyprávění. Jsem hrozně vděčná za
to, že v hudebce v Lysé nad Labem, kam jsem chodila, nás v tomhle směru
podporovali a tak jsem po pár letech hraní měla tu čest vystupovat se
staršími, lepšími a hlavně zkušenějšími muzikanty v jazzovém orchestru.
Byla to úžasná zkušenost, na kterou hrozně ráda vzpomínám. Byli tam
skvělí l idé, dirigent a zároveň učitel měl spoustu energie a nadšení, a tak
sám psal aranžmá, aby to sedělo na složení kapely a každému muzikantovi
na míru. Jezdil i jsme i  na soutěže, orchestr byl třikrát třetí na Celostátním
kole soutěže ZUŠ Jazzových orchestrů. Už si nepamatuji, jestl i se tam
dostal i  za mého působení, ale úspěchy prostě sklízel , kde se dalo.
Když mi bylo asi třináct, slyšel mě brácha jednou hrát na chodbě ve škole,
kde jsme bydlel i, a řekl mi, že to ságo nezní zas tak blbě, a že bych si mohla
zkusit zahrát s jeho kapelou Sek jsi bonbónky. Měla jsem velkou radost,
protože hrát v kapele se starším bráchou, navíc když mě k tomu sám
vyzval , bylo super. A tak jsem začala. Improvizovat jsem neuměla vůbec,
takže mi nevlastní táta psal noty. Byly srandovně jednoduché a přesně to
jsem potřebovala. První koncert jsem měla v sedmé třídě. Vracela jsem se
z lyžáku, ani jsem si nevybalila a šl i jsme do jednoho z největších pajzlů ve
městě. Myslím, že tam bylo tak 20 lidí, ale mně to tehdy připadalo jako
velkej dav. No tak jsem tam odehrála těch svých pár písniček, do všech
jsem se tenkrát nehodila, a šla jsem spát.
Kapela postupně rostla a rostla, hrála líp a líp a na koncerty chodilo víc a
víc kamarádů. S příchodem studovanejch muzikantů konzervatoristů se
hudba hodně pozvedla a písničky byly skvěle napsaný. Můj brácha zpíval ,
hrál na basu a psal texty. Nakonec nás bylo osm, jeden tenor saxofonista, já
na alt, pak trubka, příčná flétna, bicí, baskytara, kytara a klávesy. Hrál i jsme
celkem osm let, dokonce jsme vyhrál i hlavní cenu na TPCA Beatfestu
v Kolíně. Byl to slušnej balík peněz, tak akorát na natočení studiového alba,
a tak se šlo nahrávat. Občas jsme hrál i i  větší koncerty, každý rok před
Vánoci jsme zaplnil i music club Calypsso v Lysé nad Labem a jednou nebo
dvakrát jsme si v nočních hodinách zahrál i i  na Otvíráku. A už se konečně
dostáváme i  do Řevnic.
Táta Slávek s Kačkou slavil i výročí založení Salónu Klementýna a
uspořádal i koncert, na kterým jsme s Bombónkama zahrál i. Tam jsem taky
potkala Adama, kterého jsem předtím viděla jen jednou na tenise. No a
každý, kdo zná Adama ví, že se s ničím moc nepáře, a tak mě rovnou
pozval, ať si přijdu někdy zahrát i  s  jeho kapelou. To mi přišlo trochu divný,
protože jsem neznala pořádně jeho, a už vůbec ostatní členy kapely. Takže
jsem si  s  nima nepřišla zahrát až do doby, kdy jsme to s Adamem dali
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům,že opět
prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý,Tetra hnědá
a Dominant–černý,modrý,žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 1 5-20 týdnů.
Cena 149 -180,- Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice,ale téměř
dospělé slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 18. září a 16. října 2014

Řevnice - u hasičů od 14.00 hod.

Při prodeji slepiček výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

Případné bližší informace:
Po-Pá 9.00-16.00 hod, tel. 601 576 270,606 550 204,728 605 840

PC Akademie Všenory pořádá:

Počítačové kurzy pro začátečníky i  pokročilé - večerní,
víkendové a individuální.

Nová nabídka kurzů pro seniory!!!

Základy ovládání PC, Jak na Internet

Místo konání: ZŠ Řevnice, zahájení: 1 . 1 0. 201 4

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

Prodej
deseti jedinečných bytů
ve zrekonstruované prvorepublikové vile

v Sádecké ulici .

Více na www.rezidencesadecka-revnice.cz
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dohromady a i  potom to ještě chvíl i trvalo. Jsme spolu přes dva roky a je to
podle mě tak maximálně třičtvrtě roku od mého prvního hraní ve
zkušebně s SCB. Byl to jeden z večírků, které se tam občas pořádají. Všichni
jsme něco popil i , a tak jsem popadla ságo. Kluci byl i nadšení, nebo to
alespoň říkal i, a už jsme začal i plánovat, jak s nima budu hrát nastálo. Jenže
jsem si říkala, a doteď si říkám, že Adamovi nebudu lézt do zelí, a tak
si  s  nima zahraju občas na koncertě, když mě pozvou. Třeba to někdy
přijde a stanu se stálým členem, uvidíme.

Muzika ale neníTvojí pracovní profesí, že?
To není, pracuji na Nově jako reportérka zahraničního zpravodajství. Je to
skvělá práce, při které uplatním angličtinu, svou prořízlou pusu
i  spisovatelské střevo a vždycky jsem říkala, že je super živit se mluvením,
protože to je věc, se kterou se člověk narodí a nikdo mu jí nevezme, pokud
teda moc neřve na koncertech :)

Práce s médii byl odjakživa Tvůj sen? Bylo těžké se dostat na pozici, na
které jsi dnes?
Ve třinácti jsem si napsala do deníčku, že budu moderátorkou v rádiu. To se
taky stalo, rok po maturitě na gymplu jsem začala moderovat dopolední
vysílání rádia Kiss Delta v Mladé Boleslavi a byla to pro mě tehdy práce snů,
ze které jsem po dvou letech kvůli občas trošku více než nevrlému šéfovi
odešla. Myslela jsem si, že sehnat jinou v práci v oboru bude hračka. Jenže
nebyla. Googlila jsem, pořád někam volala a většinou jsem se nedočkala
ani pozvání na konkurz nebo pohovor. Po půl roce zoufalého shánění jsem
šla dělat obchoďáka a s kufříkem plným kosmetiky na nohy jsem ve svém
starém autě projezdila půlku Čech. Moc mi to nešlo, nemám asi obchodní
talent, a tak jsem po ani ne dvou měsících skončila. Pak jsem chvíl i byla
v televizi Metropol, dělala jsem tam takovou podržtašku, vyplňovala
formuláře, obvolávala hosty, sháněla akce, kam by se mohlo jet točit. Tam
mně a ostatním kolegům pro změnu přestal i platit, a tak jsem zase odešla
a sháněla další práci, protože jsme s Adamem chtěl i začít bydlet. Šla jsem
na pohovor na letušku společnosti Travel Service, kam mě vzali
spolu  s dalšími osmi stovkami uchazečů, takže to nebylo nic těžkého.
Když jsem měla skoro po přípravném kurzu, volal i mi z Novy, kde jsem byla
pár měsíců předtím na kamerovkách, abych přišla na pohovor na tu pozici,
na které jsem dnes. Vzal i mě, ale já nemohla nastoupit, protože jsem se
zavázala, že zůstanu pár měsíců u Travelu. A tak jsem byla naštvaná, ale
usměvavá letuška, nosila jsem jídlo a pití a doplňovala toaleťák na
záchodech. Pak jsem to nevydržela, zavolala do Novy, že s tím létáním
končím, a jestl i mají pořád místo. Měli, a tak jsem tady.

Helena Pelikánová
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Olympia Wellness ve Všenorech od září
nabídne desítky nových kurzů, špičkové
trenéry i modernizované vybavení
Publikováno 1 9.8.201 4 | Autor redakce časopisu Ruch | Upravit
Známé sportovní centrum Olympia Welness ve Všenorech čekají po
prázdninách velké změny. Nový nájemce rozšířil centrum o několik zón,
například crossfitovou tělocvičnu nebo sál bojových sportů. Návštěvníky
dále čekají 4 kategorie tréninků a hlavně špičkoví sportovní special isté, do
nichž provozovatel investoval . Výrazně také stoupne počet kurzů pro děti.
V centru Olympia Wellness to zkrátka od září bude naplno žít sportem.
Přijďte se podívat!

Všenorské sportovní centrum chce navázat na období největší slávy
Olympia Wellness bylo na konci devadesátých let oblíbeným místem, kam
kvůli výjimečnému vybavení i  kval itě služeb jezdil i cvičit milovníci pohybu
z daleka. Od té doby ovšem konkurence v oboru hodně vzrostla a udržet si
jedinečné postavení mezi dobře vybavenými fitness centry je
mnohonásobně těžší. Přesto je právě to cílem nových nájemců Olympia
Wellness. Vsadil i přitom na spolupráci  s  nejlepšími odborníky,
sofistikovanou skladbu nabízených programů a na pozitivní dopad cvičení
na zdravotní stav klientů.

Tréninky pro každého
Sportovní tréninky jsou rozděleny do čtyř základních kategorií, aby si
každý mohl vybrat přístup, který mu bude vyhovovat. Základní úroveň
představuje studiová hodina s instruktorem s kapacitou 1 8 osob, po ní
následuje studiová hodina s osobním trenérem s maximální kapacitou 1 0
l idí. Náročnější zájemci si mohou vybrat skupinový osobní trénink pro max.
4 osoby a ti, kdo vyžadují skutečně čistě individuální přístup, mají
k dispozici osobní trénink jeden na jednoho.

Nové uspořádání vychází vstříc současným trendům
Návštěvníci sportovního centra ve Všenorech se od září mohou těšit také
na některé zbrusu nové tréninkové zóny s novým vybavením. Jednou
z nich je tělocvična pro cross tréninky. Tento typ cvičení zažívá v poslední
době masivní rozmach, po celém světě vzniká jedna crossfitová tělocvična
za druhou, ale bohužel často chybí dostatečná odbornost při vedení těchto
velmi náročných tréninků. Cvičení pak ztrácí na účinnosti, a dokonce může
být i  nebezpečné. V Olympia Wellness však věnovali výběru trenérů
mimořádnou pozornost a tak zde bude tento druh pohybové aktivity
v rukou skutečných profesionálů.
Další novinkou bude sál bojových sportů, kde zájemci mohou navštěvovat
silové kruhové tréninky, extrémní MMA tréninky i  osobní boxerské

tréninky. Přímo uprostřed posilovny dále vznikne nová funkční zóna, která
bude věnována funkčním tréninkům v mini skupinkách. Návštěvníky na
této ploše čeká cvičení s Kettlebel ls, Vipr a Flowin. Zóna s konstrukcí pro
TRX zůstane zachována. Velký sál pak bude nově hostit spoustu nových
lekcí rozdělených podle l imitu maximálního počtu cvičících. Osobní trenéři
povedou hodiny s maximální kapacitou do deseti l idí, nebudou jen
předcvičovat, ale chodit mezi kl ienty, opravovat, pomáhat a nastavovat
správné držení těla.

Cvičení pro děti
Další novinkou v Olympia Wellness je výrazné navýšení nabídky cvičení
pro děti. Velký důraz bude kladen na vytvoření správných návyků a
osvojení si základních technik v co nejranějším věku, které později dětem
značně usnadní provozování všech pohybových aktivit – a to zdaleka
nejen těch sportovních. V pojetí nového Olympia Wellness se dětské
sportování nepojí s  bolestmi, úrazy, nevyváženým a jednostranným
svalovým rozvojem či postojovými defekty, ale naopak je tím, co může
takovým problémům efektivně předejít. Skladba kurzů i  volba trenérů má
za cíl co nejvyváženější rozvoj dětí.

Od září otevíráme tyto nové kurzy pro děti
Baletní, dramatická a taneční průprava pro předškolní děti
Základy jógy pro děti
Zdravotně nápravné cvičení pro matky s dětmi
Jóga a balet pro školní děti
Základy silového tréninku pro juniory
Základy cvičení na posilovacích strojích pro juniory
Pokračovat dále budou kurzy: Dětský aerobik, Kick box, Zumba pro děti
i  Squashová školička.

Nalákal i jsme vás na novinky ve sportovním centru Olympia Wellness?
Těšíme se na shledanou v září! Další informace najdete na našem webu
www.olympiawellness.cz či na našem Facebooku.

(Placená inzerce)
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Zářijová výročí
· 1 . 9. 1 904 – v Řevnicích zřízena živnostenská škola Společnosti smíšených
živností. Odpovídala typu pozdějších učňovských škol
· 1 . 9. 1 934 – do funkce řídícího učitele obecné školy nastoupil Josef
Dvořák. 30. 4. 1 939 odešel do penze.
· 1 . 9. 1 939 – nacistické Německo přepadlo Polsko a tím začala I I . světová
válka v Evropě (75 let).
· 1 . 9. 1 939 – řád Dominikánů zřídil v Zámečku studentský Juvenát. Bylo to
nižší gymnázium navazující na arcibiskupské gymnázium v Praze. Škola
byla zrušena v roce 1 948.
· 7. 9. 1 884 – slavnostně vysvěcena a otevřena nová škola na náměstí. Celou
událost zapsal do obecní kroniky tehdejší řídící učitel obecné školy a
řevnický kronikář František Los. Stojí za zmínku, že místní školní rada
věnovala na přípravu a provedení akce 50 zlatých a stejnou sumu dala
i  obec Řevnice. Oslavě byli přítomni okresní hejtman Karel Herrmann,
školní inspektor Matějíček, starosta Řevnic Matěj Bílý, důstojný pan vikář a
mnoho řevnických občanů i  l idí ze širokého okolí. Podrobný popis oslav je
v kronice uzavřen takto:„Tak skončil pro zdejší školu a obec velepamátný
den“.
· 22. 9. 1 91 8 – na starém hřbitově posvěcen tzv. „hrob v dál i“, jeden
z prvních v Čechách vybudovaných památníků válečným obětem ještě
v průběhu války.
· 26. 9. 1 968 – Řevnice povýšeny na město
· Září 1 91 4 – proběhla 2. vlna mobil izace mužů do rakouské armády.
Z Řevnic narukovalo 71 mužů (všichni ve věku do 42 let). V první vlně
(červenec-srpen 1 91 4) odešlo do armády 84 řevnických občanů. Celkem
bylo během války z Řevnic odvedeno 1 84 mužů, z nich 31 ve válce padlo
(asi 1 6%). Do legií vstoupilo 75 osob. Pro informaci uvádím, že při sčítání
obyvatel v roce 1 91 0 měly Řevnice 1 . 235 občanů.
· 1 949 – během září byl zřízen městský rozhlas
Ruch 9/1 994 – schválen a zveřejněn seznam plakátovacích ploch
v Řevnicích (1 2 míst)
· Ruch 9/2004 – Vladimír Roztočil napsal o významu a výstavbě retenční
vodní nádrže „Na Pišťáku“, 7. 9. 2004 oslavil 95. narozeniny řevnický občan a
tenista LTC Václav Kounovský. Je pozoruhodné, že hrál tenis až do svých 88
let. Kounovský zemřel několik týdnů před dosažením věku 1 00 let.

Kö

Krátká vzpomínka
V roce 1 971 jsme očekávali ve zdravotnickém středisku Řevnice
nástup dalšího obvodního lékaře. Několik měsíců jsme žili v napětí,
„jaký“ bude. Měli jsme obavy, zda nastoupí slušný člověk, zda bude
spolehlivý a zda s ním bude dobrá spolupráce a zda bude mít všechny
vlastnosti, které jsme u lékaře předpokládali, tj. empatii a zápal pro
své povolání, bez ohledu na své pohodlí a pracovní dobu.

V květnu téhož roku nastoupil MUDr. Jaromír Skyva svou práci v Řevnicích.
Po velmi krátké době jsme zjistil i , že naše obavy byly zbytečné. Získal i jsme
velmi kval itního a plně zodpovědného lékaře, na kterého bylo spolehnutí a
to i  mimo zaměstnání.
MUDr. Jaromír Skyva měl pro své nemocné plné pochopení a nemocní
získal i kval itního a znalého lékaře. Ve zdravotnickém středisku Řevnice
pracoval více jak dvacet roků, poté jako posudkový lékař a vedoucí lékař
sociálního zabezpečení okresu Praha-západ. V posledních letech pracoval
pro úřad soc. zabezpečení v Praze až do své smrti.
Zpráva o úmrtí dr. Skyvy mne velmi překvapila. Protože mu vděčím za
krásné přátelství a bezchybnou spolupráci, jeho nemocní za obětavou péči
o ně, musím mu poděkovat za sebe i  za „jeho“ nemocné. Pracovat s ním
byla radost. Tak zůstane v mé paměti.

MUDr. Jan Pany
em. obv. lékař Řevnice

Kdo byla Alba Bedřichová?
V červnu jsem předala panu starostovi Kvasničkovi obraz Podzim na
berounsku autorky Alby Bedřichové, který mi byl svěřen k opravě.
Kdo byla Alba Bedřichová? Dnes už mezi námi žije jen velmi málo
starousedlíků, kteří mají v paměti drobnou, málomluvnou ženu, na tehdejší
dobu zvláštní svým chlapeckým vzezřením, což si v maloměstských
poměrech některé zlomyslné a méně chytré jazyky vykládaly po svém.
Narodila se 1 1 . 2. 1 889 v Korkyni na Příbramsku. Byla velmi vzdělaná,
zvláště v oblasti ekonomiky, ve které úspěšně pracovala. Ovládala několik
jazyků. V době první republiky se usadila v Řevnicích jako správkyně
majetku bohaté židovské rodiny Löwensteinů. Zakoupila si dům č. 1 1 6
v Berounské ulici, ale později si postavila domov podle svých představ,
především s atel iérem, neboť její životní láskou a náplní bylo malování, ve
kterém dosáhla mistrovského vrcholu.
Krajina okolí Řevnic byla v každé roční době stálou inspirací. Milovala
květiny, které s věcmi kolem sebe uměla zakomponovat do působivých
zátiší. V portrétní tvorbě zachycovala podoby místních spoluobčanů a
přátel . Ve svých malířských představách byla později ovl ivněna předzvěstí
a hrůzami války. Část tvorby tohoto období bude instalována v trvalé
expozici připravovaného památníku odboje v Panenských Břežanech –
Horním zámku, bývalém majetku židovské rodiny Blochových, později sídla
K. H. Franka.
Po vpádu Němců v r. 1 939 vzal její poklidný život jiný směr. Pomáhala
postiženým v rámci domácího odboje. Snažila se před transportem
ukrývat ve svém domě i  blízkou přítelkyni paní Paulu Löwensteinovou –
Blochovou, která jako židovka musela opustit svůj dům, dnešní mateřskou
školu. To však byl jen dočasný, marný boj.

(dokončení na následující straně)
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Řevnice na starých pohlednicích - 1 21
Strakovo řeznictví
Na pohlednicové fotografii po-
cházející z dvacátých let 20. století,
pořízené zřejmě pro reklamu, je celá
rodina řezníka Josefa Straky před
dominikánskou vilou čp. 24 na ná-
městí Krále Jiřího z Poděbrad. Vila
byla postavena podle návrhu archi-
tekta Sochora v letech 1 897-8 pro
řád dominikánů. Snad od roku 1 908
měl Straka v domě obchod a později
dům koupil . Koncem první republiky
přešel dům do vlastnictví Strakova
zetě JUDr. Antonína Hřebíka.
Na obrázku stojí Josef Straka vpředu
před autem s manželkou Otýlií.
Vlevo od něj je syn Alois, rovněž řez-
ník, za ním je dcera Anna a vedle ní
částečně zakryt Antonín Hřebík.
V autě u  volantu sedí druhý syn
Josef, také po otci řezník, který měl
později živnost v Dobřichovicích.
Další dva muži jsou zaměstnanci
Strakova obchodu.
Řeznická profese ve Strakově rodině
měla tradici. Pokračoval v ní i  vnuk
starého Straky a syn Aloise Josef. Ja-
ko řezníka „Josku“ a nadšeného
sokola ho pamatuje i  moje generace.

Kö

Kdo byla Alba Bedřichová? (dokončení z předchozí strany): Sama byla zatčena a až do konce války přežila v koncentračním táboře Ravensbrück, kde
každá hodina rozhodovala o životě a smrti, kde zázrak přežití závisel i  na obětavých, tam uzavřených přátelstvích. Tak se poznaly i  s  mojí maminkou, se
kterou si navzájem několikrát zachránily život. Po společném pochodu smrti se vrátila do svých milovaných Řevnic, do svého Němci vykradeného domu.
Pro svou moudrost a životní zkušenosti byla zvolena starostkou našeho města, ale po únoru 1 948 se této funkce na protest vzdala. Odešla do ústraní ke
svému malování, které se stalo jejím povoláním a obživou. Dožila v kruhu rodiny Kopřivových, kterou na úkor svého vlastního soukromí zachránila před
poúnorovými represemi. Zemřela 1 8. 5. 1 966 v sesterské péči a doslovně v náruči El išky Kopřivové, věrné přítelkyně z koncentračního tábora. Její ostatky
spočívají v rodinném hrobě Kopřivových v Řevnicích.

Dagmar Renertová – Kopřivová
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* Ambulantní zdrav. zařízení – alergologie, imunologie, pl icní, orl
v Řevnicích u  Prahy přijme 1 zdravotní sestru do ambulance na denní
provoz, práce v týmu, nástup lze ihned. tel . 602 275 1 1 3, e-mail :
rakosnik@uvn.cz (PR)
* StopDluhum o.s. pomoc při řešení exekucí, dražeb a oddlužení. Hledání
možností jak odpustit až 70% dluhu. Občanská poradna tel : 606 588 506,
www.dluhum.cz (PR)
* Nejprodávanější knihy v řevnickém knihkupectví: 1 . J indřich Kónig:
Řevnice na starých pohlednicích, 2. Bridget Asherová: Láska v Provenci,
3. John McCann: Gumičkování, 4. Erich Kastner: Luisa a Lotka, 5. BBQ ku-
chařka
* V září 201 4 (od 26. do 29. 9.) Národní archiv zpřístupní v hlavní budově
v Praze 4 – Chodovci pod názvem „Jiří z Poděbrad, husitský král – přítel
míru“ vybraný soubor unikátních l istin a dalších archivál ií dokládajících
Jiřího mírovou zahraniční politiku i  jeho vládu v českých zemích.
Návštěvníci mimo jiné uvidí přátelskou a spojeneckou smlouvu českého a
francouzského krále z 1 8. 7. 1 464, a také vzácný rukopis s vyobrazením
krále Jiřího, pocházející z majetku jeho přímých potomků, minstrberských
knížat.
Město Řevnice se připojilo k oslavám výročí Jiřího z Poděbrad. V červnu
starosta města Libor Kvasnička pokřtil na náměstí knihu o tomto
významném českém panovníkovi.
* 8.7. 201 4 vydalo nakladatelství Academia knihu Jaroslavy Hoff-
mannové: Václav Novotný - Život a dílo profesora českých dějin. Václav
Novotný (1 869 - 1 932) prožil poslední období svého života v Řevnicích a
v našem městě i  zemřel. Monografie přibl ižuje jeho život. Byl žákem
především J. Golla a J. Emlera, ovl ivnil ho rovněž T. G. Masaryk a po studiích
se stal pomocníkem V. V. Tomka. Jako zemský stipendista odjížděl do Říma
v roce 1 898 coby zaměstnanec Místodržitelského archivu. Teprve v roce
1 908 po jmenování skutečným mimořádným profesorem se mohl plně
věnovat pedagogickému a vědeckému působení. Z obsáhlé řady jeho
historických prací jsou nejznámější, vedle některých základních
pramenných edic, první čtyři svazky Českých dějin a dva svazky Mistra Jana
Husa. O vztahu Václava Novotného k Řevnicím psala právě Jaroslava Hoff-
mannová v Ruchu v č. 7-8/201 2. Knihu si budete moci od října půjčit
v městské knihovně.
* Pediatrická ordinace MUDr. Ladislavy Bartošové v Dobřichovicích
pokračuje i  přes nenadálou situaci (úmrtí paní doktorky). Bl ižší informace
najdete na webových stránkách ordinace.
* Uzávěrka příštího Ruchu je 1 5. září. Prosíme inzerenty a přispěvatele
o dodržování uzávěrky. Říjnové číslo vychází 3. října.
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Záměr města Dobřichovice
prodat nemovitosti

Město Dobřichovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr
prodat následující nemovitosti – pozemky v jeho vlastnictví. Všechny
nemovitosti jsou zapsány na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Dobřichovice
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Praha-západ:

1) Soubor stavebních pozemků p. č.
2503/1 o výměře 2.352 m2 - zahrada a
p.č. 2503/5 o výměře 425 m2 – ostatní
plocha
Jedná se o atraktivní soubor stavebního
pozemku a pozemku vyhrazeného jako
přístupová komunikace v pravobřežní
lokalitě Brunšov na vnějším okraji
(bezprostředně sousedící s lesem, jehož
ochranné pásmo do pozemku částečně zasahuje) staré zástavby na
křižovatce ulici K tenisu a Generála Pellé, určený pro výstavbu jednoho
rodinného domu, na kterou bylo Stavebním úřadem v Dobřichovicích
vydáno Územní rozhodnutí o umístění stavby č. 394/1 3/AJu ze dne
25.února 2014 (dále jen „ÚR“). Na hranici pozemku je zavedena elektřina,
ostatní sítě (plyn, voda, kanalizace) se nacházejí v ulici Generála Pellé a
napojení na ně je možno realizovat dle existujícího projektu na základě ÚR.
V oplocení budoucího vjezdu na příjezdovou cestu (pozemek 2503/5) jsou
umístěny hlavní uzávěry plynu (HUP), pozemek je nezpevněný a jsou na
něm vzrostlé stromy – veškeré úpravy tohoto pozemku na příjezdovou
komunikaci budou k tíži nového vlastníka. Předpokládaná minimální
prodejní cena je 3.500,-Kč/m2 u pozemku p.č. 2503/1 a 1 .000,-Kč/m2

u pozemku p.č. 2503/5. Pozemek tvoří jeden logický celek se sousedním
prodávaným pozemkem parc.č. 2503/2. Celková výměra souboru pozemků
činí 2.777 m2 (případně spolu s pozemkem 2503/2 3.921 m2).

2) Stavební pozemek p. č. 2503/2 o výměře 1.144m2 - zahrada
Jedná se o atraktivní pozemek v pravobřežní lokalitě Brunšov na vnějším
okraji staré zástavby (bezprostředně sousedící s lesem, jehož ochranné
pásmo do pozemku významně zasahuje a znemožnilo v současné době

vydání územního rozhodnutí o umístění stavby) v ulici K tenisu. Pozemek
je plánován (zahrnut v platném územním plánu) pro výstavbu jednoho
rodinného domu, avšak díky výše uvedenému v současné době bez
územního rozhodnutí pro výstavbu. Na hranici pozemku je zavedena
elektřina, ostatní sítě (plyn, voda, kanalizace) se nacházejí v ulici K Tenisu
a napojení na ně je možno realizovat dle existujícího projektu.
Předpokládaná minimální prodejní cena je 3.500,-Kč/m2. Pozemek tvoří
jeden logický celek se sousedním prodávaným pozemkem parc.č. 2503/1 .
Celková výměra pozemku činí 1 .1 44 m2 (případně spolu s pozemky 2503/1
a 2503/5 3.921 m2).

3) Soubor stavebních pozemků p. č. 2503/24
o výměře 1.178 m2 – zahrada a p.č. 2503/25
o výměře 157 m2 - zahrada:
Jedná se o atraktivní soubor stavebních pozemků
v pravobřežní lokalitě Brunšov na vnějším okraji
(bezprostředně sousedící s lesem, jehož ochranné
pásmo do pozemku částečně zasahuje) staré
zástavby v ulici Generála Pellé, určený pro
výstavbu jednoho rodinného domu, na kterou
bylo Stavebním úřadem v Dobřichovicích vydáno
Územní rozhodnutí o umístění stavby č.
0389/1 3/AJu ze dne 25.února 2014 (dále jen
„ÚR“). Na hranici pozemku je zavedena elektřina, ostatní sítě (plyn, voda,
kanalizace) se nacházejí v ulici Generála Pellé a napojení na ně je možno
realizovat dle existujícího projektu na základě ÚR. Předpokládaná
minimální prodejní cena je 3.500,-Kč/m2. Celková výměra pozemků činí
1 .335 m2.
Výše uvedené pozemky, resp. jej ich soubory, lze prodat buď samostatně dle
uvedeného členění, nebo jako celek, nebo jako kombinaci obou způsobů,
přičemž Město Dobřichovice si vyhrazuje právo předložené nabídky
posuzovat v celém kontextu nejvýhodnějšího prodeje nabízených
nemovitostí – tedy ve výběru takové kombinace nabídek, která bude pro
Město Dobřichovice tvořit celkově nejvýhodnější nabízenou cenu. Město
Dobřichovice si rovněž vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a to
bez udání důvodu. Připomínky k záměru prodeje a nabídky na odkoupení
pozemků včetně uvedení nabídkové ceny předkládejte poštou nebo osobně
k rukám starosty na Městský úřad Dobřichovice, Vítova 61 , 252 29
Dobřichovice nejpozději do středy 20.srpna 2014 do 12,00 hod a to
v uzavřené obálce nadepsané: PRODEJ POZEMKŮ BRUNŠOV –
NEOTEVÍRAT.

Adresát:

PSČ:
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