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Aktual ity

Program kina Řevnice
2. středa – 20:00 Lars von Trier: Nymfomanka I .
4. pátek – 20:00 Ranhojič
5. sobota – 1 6:00 Zloba – Královna černé
magie, 20:00 Pojedeme k moři
9. středa – 20:00 Tarantino: Nespoutaný Django,
1 1 . pátek – 20:00 Grandhotel Budapešť,
1 2. sobota – 1 6:00 Mikuláš na prázdninách,
20:00 Hřebejk: Zakázané uvolnění
1 6. středa – 20:00 Loft
1 8. pátek – 20:00 Úsvit plantey opic
1 9. sobota – 1 6:00 Dobrodružstí pana
Peabodyho a Shermana, 20:00 Stoletý stařík,
který vylezl z okna a zmizel
20. neděle – 20:00 Ponty Python živě
(převážně)
23. středa – 20:00 Cesta do školy
25. pátek – 20:00 Knězovy děti
26. sobota – 1 6:00 Lego,, 20:00 Díra u
Hanušovic
30. středa – 20:00 Zejtra na pořád

Před Zámečkem bude
promítat Kinematograf
bratří Čadíků
Od 1 3. do 1 6. 8. bude před Zámečkem promítat
Kinematograf bratří Čadíků. Na programu bu-
dou filmy Revival , Příběh kmotra, Kandidát,
Martin a Venuše, Postřižiny a Donšajni.
Kinematograf na filmových projekcích vybírá
dobrovolné vstupné, které je každoročně
věnováno na charitativní účely. Bl ižší informa-
ce najdete na plakátovacích plochách.
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Léto v Lesním divadle
4. 7. 201 4, 20.00 hod., Hledá se panic. Na
motivy Guye de Maupassanta napsala Naďa
Jehličková. Použitá hudba: Jaromír Vomáčka
Režie: I vo Tamchyna
5. 7. 201 4, 20.00 hod., Hledá se panic
6. 7. 201 4, 1 7.00 hod. , Hledá se panic
1 1 . 7. 201 4, 20.00 hod. , Hledá se panic
1 2. 7. 201 4, 20.00 hod. , Hledá se panic
1 3. 7. 201 4, 1 7.00 hod. Hledá se panic
1 8.7.201 4, 20.00 hod..Dívčíválka

Předprodej v MěKS a knihovně
02.08.201 4, Rockabil ly.cz, Podruhé v Řevnicích

www.rockabil ly.cz
24.08.201 4, 20.00 hod. . MOC ART. Husa na
provázku (Operní skeč dua Štědroň – Uhde)
26.08.201 4, 20.00 hod. Spříznění volbou. Podle
románu J. W. Goetheho. Režie: Jan Antonín
Pitínský.
27.08.201 4, 20.00 hod. Brian. Pohádkově
drogová story ze života Briana Jonese a
Medvídka Pú. Napsal a režíruje: Miroslav Krobot
28.08.201 4, 20.00 hod. Bratři Karamazovi. F. M.
Dostojevský. Režie: Lukáš Hlavica
29.08.201 4, 20.00 hod. Muž bez minulosti. Podle
filmu Akiho Kaurismäkiho napsal a režíruje:
Miroslav Krobot, www.divadlovlese.cz

Ruch na internetu
http://ruch.revnice.cz

Máme nové lesní divadlo
Lesní divadlo v Řevnicích je chloubou našeho města. Měřeno lidským věkem je to
úctyhodný senior, blížící se k věku 1 00 let, kterému by ale podle jeho výkonů a podle na
něj kladené zátěže, málokdo tolik hádal . Nicméně zub času vykonal své i u takto akčního seniora, a
tak nastal čas nasadit regenerační terapii. S péčí lázeňských terapeutů se do práce pustil tým
nadšenců i odborníků. Někde se muselo začít, a protože divadlo jsou prkna, která znamenají svět,
začalo se pěkně od podlahy. Zní to jednoduše, ale komplikací bylo více než dost. Důležitý je však
výsledek a ten za to opravdu stojí. Senior omládl o desítky let a je to na něm na první pohled znát. I
když bude potřeba v práci na jeho novém vzhledu dál pokračovat a nebude té práce málo, již dnes
může návštěvník ohodnotit novou vizáž jeviště, které se stane hercům oporou pro jejich umělecké
výstupy. Nakonec, obrázek nechť si každý udělá sám při návštěvě některé z mnoha kulturních akcí,
které zde letos v létě proběhnou. Myslím, že již zahajovací představení, Balada pro banditu, stálo za
to a bylo velmi zdařilé, alespoň podle reakcí diváků.
Nastal čas vyjádřit především veliký dík všem, kteří při stavbě divadla městu Řevnice pomohli.
Jedním z nich je pan Miloslav Šmejkal , který hradil projekt rekonstrukce divadla a stál u jeho zrodu.
Jako druhého musím zmínit Romana Tichého, který při budování divadla, zcela bez jakýchkoliv
nároků na odměnu, tvrdě odpracoval desítky, a troufám si říci i stovky hodin. Pro většinu z nás bude
asi dosti nepochopitelné, jak jeden člověk zvládá chodit pravidelně do zaměstnání, každý pátek
sedět v radě, bourat a budovat divadlo a k tomu se učit rol i na zahajovací představení. U Romana
Tichého je tento stav skutečností. Dále jistě patří poděkování všem členům Divadelního souboru
Řevnice, kteří pomohli každý dle svých možností a stavební firmě HASS-Fertigbau, která stavbu
prováděla.
Závěrem snad už jen zbývá dodat, abychom si v budoucnu společně mohli dopřát takto zdařilých
akcí mnohem víc

JD

Tááák, konečně… už stojí!
V kopci nad Řevnicemi stojí nové Lesní divadlo! Je zkolaudováno a pomalu se sžívá s celým
amfiteátrem. A je už i neoficiálně pokřtěno: první tu odehrál i představení svěřenci Jana Flemra, a to:
Baladu pro banditu.
„Hlavní budování stálo „na městě“ – tedy především na zajištěné stavební firmě Hass Fertigbau etc.,
ale na řevnický divadelní soubor zůstalo také dost práce. Prvotní bourání starého objektu – už od
konce loňského roku – nevyjímaje,“ řekla Michaela Šmerglová, principálka DSŘ. Co padlo na
divadelníky? Stavba podlahy jeviště, forbíny, elektroinstalace, vytvoření pozadí scény ad. Hlavní
budování je sice skončeno, ale…
„Na řadě jsou v naší pracovní a nákladové režii i drobné dodělávky, úpravy, a samozřejmě úklid. Vše
bude ještě chvíl i trvat. Musím přiznat, že pracovní akceschopnost souboru je mnohem subtilnější,
než ta hrací. Což je dnes bolest většiny dobrovolných spolků, trochu daň době… A i proto patří
mimořádný obdiv a poděkování hrstce těch aktivních a obětavých členů, kteří tu makali (a makají)
do vysílena,“ dodala principálka s tím, že velký dík patří též donátorovi – Firmě K&V elektro a.s.„Jaké
divadlo je? Myslím, že elegantní, působí subtilněji, a s lesem si rozumí. Kéž si porozumí i s herci,
zpěváky… a diváky. Nicméně, letos prosíme diváka o mírnou shovívavost, vše, co jsme si
představovali a zamýšlel i, není na 1 80% hotovo,“ uzavřela „šéfka“ divadelníků.

miš

V uplynulém měsíci jste si možná všimli nebývalé aktivity v Lesním divadle. Ve dnech 28. 4. 201 4 – 4.
6. 201 4 zde probíhala stavba nového jeviště, kterou prováděla firma Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
Stavba v hodnotě 825 71 4 Kč už slouží řevnickým divadelníkům, ale i dalším spolkům a organizacím.

Tomáš Hromádka
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Vážení spoluobčané,
myslím, že prázdninové
dvojčíslo Ruchu je
vhodnou příležitostí
pojmout pravidelné
seznamování s tím, co se
na radnici a ve městě
děje, trochu víc do šířky.
Tentokrát se tedy
nezaměřím pouze na

aktuální měsíc, ale pokusím se shrnout to hlavní,
co se událo za celé volební období.

Investice
Podle údajů z ekonomického odboru město
Řevnice investovalo za poslední čtyři roky téměř
1 20 mil ionů korun.
Největší částka směřovala samozřejmě do druhé
etapy kanalizace a do rozšíření čistírny
odpadních vod.
Za tyto akce jsme zaplatil i bez mála 90 mil . Kč a
já jsem rád, že se vše podařilo dokončit ve
stanoveném termínu a že všechny problémy a
komplikace, které takto rozsáhlá stavba zákonitě
přináší, se podařilo vyřešit, aniž by došlo k
výraznému zdržení, k výpadkům ve financování
nebo ke zhoršení kval ity prací.
Druhou nejvyšší investicí byla přístavba a
rekonstrukce mateřské školy. Ta město přišla
zhruba na 8 mil . Kč, za které si školka pořídila
nejen novou učebnu pro 21 žáčků včetně
vnitřního vybavení, ale také šatnu, sociální
zařízení, kabinet a hlavně zateplení celé budovy
a novou střechu. Už se těším, až se příští rok
dokončí terénní úpravy na zahradě, aby se sem
mohly umístit nové herní prvky, jejichž nákup se
také chystá.
Další nemalé investice se týkaly základní školy. O
loňských prázdninách byly vybudovány dvě
třídy nad městským úřadem, aby řevnická
základní škola měla dostatečnou kapacitu pro
příjem prvňáčků, kterých je stále více. Částečnou
modernizací prošla také školní kuchyně a
jídelna, kde došlo k nákupu nových
konvektomatů a instalaci vzduchotechniky. Na
prvním stupni základní školy se původní
elektrické akumulační topení nahradilo
plynovým, což má značný vliv na snížení
nákladů na energie. A do kapitoly „Školství“ patří
i nákup nového klavíru pro Základní uměleckou
školu v Zámečku.
V souvislosti s investicemi musím rovněž zmínit
nové povrchy komunikací. Je mi jasné, že ti, kteří
mají před domem prašnou cestu nebo silnici
plnou výmolů, mnoho důvodů ke spokojenosti
nemají, ale i v této oblasti se podařilo odvést
viditelný kus práce.
Současné vedení města v souladu s usnesením
zastupitelstva ze dne 20. 6. 201 1 vyčleňuje na
opravy a budování nových komunikací částku,
která vznikla navýšením koeficientu daně z
nemovitostí, a daří se najít i nějaké prostředky
navíc.
V posledních letech se tedy nového asfaltového
povrchu dočkaly ul ice: Školní, Revoluční, Tyršova,
Raisova a Selecká. Oprava povrchu recyklátem
byla provedena v ulicích Janáčkova, Fibichova,
Dvořákova a Smetanova, částečné opravy v
ulicích Nezabudická, Lesní a Čajkovského. Byl
bych moc rád, kdyby se minimálně stejné tempo
v opravách komunikací podařilo udržet i v
příštím volebním období.
Ve výčtu investičních akcí nesmím zapomenout
na postupnou obnovu a rekonstrukce veřejného
osvětlení a také na nové jeviště v Lesním
divadle.
Zvláště tato posledně jmenovaná akce přinesla
pro všechny zúčastněné značný nápor na nervy,
ale nakonec se přece jen podařilo dílo dokončit
před první letošní divadelní premiérou.
Poděkování za to si zaslouží členové divadelního
souboru i mnoho dalších, kteří s rekonstrukcí
pomáhali.
Bez jejich práce by musela být letošní sezóna v
Lesním divadle zrušena, což by byla
nenahraditelná škoda.

Úspory
Město peníze nejen investuje, ale také se je snaží
šetřit a snižovat náklady. Jednou z akcí
směřujících k tomuto cíl i byla už zmíněná
výměna elektrického topení na prvním stupni
ZŠ za plynové. Za zdárný průběh této akce bych
chtěl poděkovat zejména Ing. Jiřímu Drvotovi,
který ji měl zpočátku na starosti.
Další nemalé úspory přináší změna dodavatelů
elektřiny a plynu pro město a jím spravovaná
zařízení. Díky výběru levnějších dodavatelů dnes
utrácíme za energie o cca 480 tis. Kč ročně
méně. A několik desítek tisíc přinesla i změna
telefonního operátora. Tím, že se město stalo
plátcem DPH, uspořilo při výstavbě kanalizace
cca 2,4 mil . Kč.
Na snižování nákladů však myslíme i v průběhu
jiných akcí. Např. s dodavatelem kanalizace se
nám podařilo dojednat technické řešení uložení
kanal izace v Bezručově ulici, které nevyžadovalo
plánovanou přeložku vodovodu. Tím jsme
ušetřil i 800 tis. Kč. S obcemi, které zatím neplatily
neinvestiční příspěvek na žáka, jsme se
domluvil i na jeho placení, čímž do rozpočtu
přibylo každý rok více než 1 70 tis. Kč. Hledání a
řešení dalších drobných úspor je součástí naší
agendy takřka denně.

Dotace
Velmi důležitou součást příjmové stránky
městského rozpočtu tvoří dotace. Je skutečností,
že od schopnosti získávat peníze z dotací se v
mnohém odvíjí vybavenost dané obce a kvalita
života v ní. Jsem rád, že se nám i na tomto poli
poměrně daří a věřím, že v současném volebním
období získané a investované peníze ponesou
své ovoce ještě dlouho v budoucnosti.
V rámci těchto investic v celkové hodnotě 90
mil . Kč jsme na dotacích získal i 62 mil . Kč.
Nejvíce těchto prostředků bylo použito na
budování kanal izace a rozšíření čistírny
odpadních vod. Další dotační akcí bylo rozšíření
a rekonstrukce mateřské školy, nákup
zametacího stroje, změna topení na prvním
stupni a v neposlední řadě vybudování
kompostárny.
V současné době ještě jednáme o dotaci na
úpravu komunikace před nádražím a na
rozšíření kapacity základní školy, akceptovány
jsou žádosti o dotace na zateplení budovy
druhého stupně ZŠ a úpravu městské zeleně.
Také jsme podali žádost o dotaci na opravu
povrchu ulice Sádecká a nový povrch části ul ice
Sochorova.

Ostatní dění ve městě
Během mého působení v úřadu starosty jsem
musel řešit i několik velmi složitých, dalo by se
říci až vyhrocených situací. Mezi
nejkomplikovanější patřila určitě stabil izace
společnosti Ekos. V době mého nástupu do
funkce představoval Ekos pro město značnou
zátěž. Jeho hospodaření bylo ztrátové a jeho
dluhy hrozivě rostly. Vzhledem k nedořešenému
uzavření páté etapy skládky Na Bořích hrozily
značné sankce. Po dlouhých a velmi složitých
jednáních s věřitel i Ekosu a se zastupitel i města
se mi podařilo prosadit řešení, kdy část činností
Ekosu byla převedena pod město. Sám jsem se
stal jednatelem společnosti a rada města
odvolala tehdejšího ředitele společnosti a
jmenovala nového, který vzešel z výběrového
řízení.
Bylo to opravdu značně náročné a vyčerpávající,
a o to víc mě těší, že se nakonec situaci v Ekosu
podařilo stabil izovat a zamezit jeho dalšímu
zadlužování. Starý dluh se postupně splácí a ke
zdárnému konci spěje i kolaudace uzavření 5.
etapy skládky. Nedávno jsem předal funkci
jednatele a věřím, že nastartovaný proces bude
úspěšně pokračovat a že již nedojde k žádnému
negativnímu zvratu.
Podobně „horkým tématem“ byla i řevnická
základní škola a situace v ní. Dění kolem školy
rozdělilo zúčastněné do několika skupin, které si
mezi sebou vyměňovaly názory prostřednictvím
médií, a to někdy dosti nevybíravým způsobem.

Pověst naší školy značně utrpěla a negativní
atmosféra nemohla prospět ani kval itě výuky ani
zájmu rodičů umísťovat sem své děti. Rada
města proto rozhodla o vypsání výběrového
řízení na ředitelku školy. K tomuto kroku jsme
přistoupil i přesto, že bylo jasné, že vyvolá
nesouhlasné reakce části zastupitelů i veřejnosti.
Ale považovali jsme to za správné a skutečnost
nám dala za pravdu. V současné době už je
atmosféra kolem školy mnohem klidnější, vše se
soustředí hlavně na výuku a podle výsledků
dotazníkového šetření ke strategickému plánu
už valná většina řevnických občanů nepovažuje
základní školu za problém, který by bylo třeba
řešit.
I když událostí a akcí, jimiž bylo naplněno právě
se završující volební období, proběhlo mnohem
více, chtěl bych na závěr připomenout ještě dvě
témata, která považuji za důležitá. Jedná se o
územní a strategický plán. Na přípravě obou
dokumentů s námi spolupracovali i občané
města. Byl vykonán velký kus poctivé práce a já
jsem přesvědčen, že se tyto dokumenty stanou
užitečnými podklady pro rozvoj Řevnic v
budoucích letech. S tímto cílem jsme k jejich
tvorbě přistupovali a věřím, že je ocení i
představitelé města vzešlí z příštích voleb.

Libor Kvasnička, starosta

Město přispělo recyklací
k ochraně životního
prostředí
V roce 201 3 občané Řevnic odevzdali k recyklaci
1 81 televizí, 74 monitorů a 1 668 kg drobného
elektra.
Občané města Řevnice již několik let
zodpovědně třídí elektroodpad. I letos můžeme
přesně vyčísl it, kol ik elektrické energie, ropy,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
ušetřil i životnímu prostředí. Víme také, o kolik
jsme snížil i produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro
nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných
elektrozařízení. Již potřetí získalo město Řevnice
certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také o
významu sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA (Life Cycle Assessment – posouzení
životního cyklu) posuzuje systém zpětného
odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a
drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotl ivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu. Pro každou
frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí.
Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší,
vody a produkce odpadu. Konečná bilance
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních
telefonů uspoří tol ik energie, kolik spotřebuje
moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku
provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku
dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní
automobil ujede téměř 1 00 kilometrů, nebo
dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné
množství je například spotřebováno při 30
cyklech myčky nádobí.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané města
Řevnice v loňském roce vytřídil i 1 81 televizí, 74
monitorů a 1 668 kg drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořil i 79 MWh elektřiny, 3621 l itrů ropy,
354 m3 vody a 3,29 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížil i emise skleníkových plynů o
1 7,79 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných
odpadů o 69,84 tun.
Když si uvědomíme, že například osobní
automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná
domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2
MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.
Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a
přispívají tak k ochraně životního prostředí,
zaslouží obrovský dík.

MÚ

Slovo starosty
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Porta
s novinkami

Lesní divadlo, hvězdy nad hlavou i na pódiu,
romantika, dobré jídlo, borovice, soutěž,
příjemný zvuk, tři dny krásných písniček a
plejáda skvělých muzikantů z oblasti folk,
country, trampské muziky, písničkářů ale i
žánrových výjimek . To je současná Porta v
Řevnicích.
Základem celého finále je napínavý program, v
němž se 1 7 final istů bude snažit o získání sošky
Porta, kterou vyrobil akademický sochař
Miroslav Raboch. Výkony final istů bude
hodnotit odborná porota a mezi tím vystoupí
hvězdy naší folk a country scény, jako například
Hana a Petr Ulrychovi, Naďa Urbánková, Jaroslav
Samson Lenk, Pavel Žalman Lohonka, Roman
Horký, Nezmaři, Petr Kocman, Zelenáči a další.
Na úvod festivalu zazní hymna Porty – Vlajka, v
podání řevnického dětského sboru Notičky.
Závěr bude patřit poctě textaře Zdeňka Rytíře,
který v Řevnicích žil a pro tento žánr napsal
množství krásných textů a písniček. Jeho
písničky zazpívají Vašek Neckář a Bacily, Lenka
Fil ipová, Tereza Černochová, Petr Kocman a
Radek Tomášek.
V 1 5 oblastních kolech po celé republice
soutěžilo neuvěřitelných 228 přihlášených
soutěžících, ze kterých do finále postoupilo 1 4
soutěžících a do semifinále 1 2. Ze semifinále,
které se bude odehrávat na malé scéně,
postoupí do finále 3 soutěžící. Vítěz bude znám v
neděli 29. 6. v odpoledních hodinách. Jsme moc
rádi, že ze strany mladých hudebníků zájem o
Portu je čím dál větší
Helena Rytířová zavzpomínala na úplně první
Portu v Řevnicích: „Já jsem vlastně s Portou v
Řevnicích začínala společně s manželem,
Zdeňkem Rytířem, který seděl v porotě, a já byla
šéfredaktorkou novin Portýr, který každý den
vychází pro návštěvníky festivalu. Nyní se vracím
a moc ráda jsem mezi všemi, kteří folku a
country fandí. Letos se budu opět podílet
Portýru, ale pomáhám hlavně s organizací
závěrečné „Hodiny H“, která je věnována poctě
Zdeňku Rytířovi. Dokonce se mi stalo, že jeden
zpěvák byl smutný, že jsme ho na tuto Hodinu H
nepozvali. Ale možná se představí jako tajný
host.“
Jiří Vondráček představil hlavní cíle Porty, kam
patří především podpora a propagace mladé
generace písničkářů a interpretů Folk & country
hudby spolu se současnými hvězdami tohoto
žánru. Zároveň vyzvedl romantické prostředí
Lesního divadla a jeho přírodní akustiku, které
Portě velmi sluší.
Cenou, která se předává po celou dobu
existence Porty, je keramická soška, jejímž
autorem je akademický sochař Pavel Raboch.
Dále vítěz získá možnost natočit písničku ve
studiu Chevalier Helenky Rytířové, kytaru od
Františka Furcha, hodinový medailonek na
Country rádiu a klip v TV Country No1 . Součástí
cen pro tři první soutěžící, je i postup na
Mezinárodní Portu v Ústí n/Labem a nominace
na další partnerské festivaly. Zdařilé nahrávky
final istů se objeví i na CD Porta 201 4, které
natáčí Český rozhlas Olomouc. Porta jedná i o
větší videoprezentaci na TV Country No.1 . Také
pro další umístěné soutěžící jsou připraveny
ceny, návštevy rádií, festivaly ale také například
50 sad kytarových strun od Music centr.

red

Program na hlavní scéně
pátek 27.6.
1 8.00 Vlajka - Notičky
1 8.1 5 Falešná karta pustit video
1 9.00 soutěž - CZ (Celé Znova), Paapaa, Čáry máry, Loukaband
20.1 0 Naďa Urbánková a Bokomara pustit video
21 .00 soutěž - Potokap, Rendez-fou, Nevermore&Kosmonaut
22.00 Jaroslav Samson Lenk

sobota 28.6.
1 2.00 hudební dílny
1 4.00 Sem Tam pustit video
1 4.50 soutěž - J. Černohorský s kapelou, Honza OMBRE Blahynka, Dunibuch, Disneyband,
Marod

1 6.1 5 vítěz kytarové soutěže SAI - Ladislav Pazdera
1 6.30 Švédova trojka
1 7.20 soutěž - Trio P.E.S., 3 postupující ze semifinále, Choroši
1 8.40 Drum circle Petr Šušor

1 9.1 0 Klíč kvartet
20.00 Vojta Kiďák Tomáško
21 .00 Hana a Petr Ulrychovi - Javory
22.00 Nadoraz

neděle 29.6.
1 1 .00 Zelenáči
1 2.00 BG Styl
1 2.40 Petr Kocman a PK band
1 3.40 Monogram
1 4.40 Nezmaři
1 5.40 vyhlášení výsledků
1 6.1 0 Roman Horký a Kamelot
1 7.1 0 Žalman a spol.
1 8.1 0 pocta Zdeňku Rytířovi – Václav Neckář a Bacily, Lenka Fil ipová, Tereza Černochová,
Petr Kocman, Radek Tomášek
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Tvoříme nový školní
vzdělávací program

Již téměř rok je ve funkci ředitele Základní školy Řevnice Mgr. Pavlína
Seidlerová. Při příležitosti ukončení školního roku 201 3/201 4 jsme
paní ředitelce položili několik otázek.
S jakými pocity jste vstupovala v den svého nástupu do budovy školy?
To už je tak dávno a překryto tolika zážitky, že si jen obtížně
vzpomínám… možná ten nejsilnější byla obava, zda se vše podaří
zvládnout tak, aby se škola od září rozjela.

Podařilo se Vám některého z prvotních cílů v uplynulém roce
dosáhnout?
Ten nejzákladnější byl seznámit se s učitel i, provozem školy, navázat
spolupráci a ten považuji za splněný. Přes počáteční velkou nedůvěru,
která ale byla vzhledem k vyhrocené situaci na konci loňského školního
roku pochopitelná, nyní již fungujeme jako tým. Jak moc je vstřícná
atmosféra ve škole pro učitele důležitá jsem se dozvěděla i z plánovacích
rozhovorů, které jsem měla s učitel i na konci školního roku. Naprostá
většina z nich ocenila, že došlo k uklidnění a navázání spolupráce.
S provozem školy se seznamuji stále a stále víc do hloubky, myslím, že je
nutné, aby proběhl celý jeden školní a kalendářní rok, abych mohla snáz
vyhodnocovat a lépe plánovat změny.”

Jakým způsobem jste postupovala v ožehavé otázce složení
pedagogického sboru?
Učitelé se sami rozhodli, zda zůstanou nebo odejdou a s těmi, kteří zůstal i,
jsme rozjel i nový školní rok. Mrzelo mě, že jsem se nemohla podílet na
výběru spolupracovníků, kteří nastupovali nově. Pokud se nějakým
způsobem měnilo složení sboru, bylo to vždy v reakci na neočekávanou
situaci. Např. když mi paní učitelka Byloková na konci srpna oznámila, že
chce odejít, protože má zajištěnu práci v blízkosti svého bydliště. Nebo
když došlo k dlouhodobým onemocněním – př. p. Dopitová, p. Vašek, p.
Lejskeová. Najít v průběhu roku někoho na zastupování je obtížné. Chtěla
bych proto také poděkovat paní učitelce Niklové, že se rozhodla pomoci a
převzala třídu po paní učitelce Kopačkové, která využila nabídky své
bývalé kolegyně, nyní ředitelky ZŠ Zadní Třebaň.

Jakými projekty a aktivitami žila škola v uplynulém roce?
Ten nejobtížnější, který nyní dokončujeme, je vytvoření úplně nového
školního vzdělávacího programu (ŠVP). Ten původní, který byl sestaven
před mnoha lety, nebyl dokumentem, který by byl pro učitele i rodiče
srozumitelný a praktický. Rozhodovala jsem se mezi možnostmi opravit a
doplnit starý, nebo vytvořit úplně nový. Nakonec jsem zvolila možnost
tvorby úplně nového dokumentu. Vážím si toho, jak se učitelé do práce na
něm zapojil i , především paní učitelka Bezděková, která souhlasila s
absolvováním ročního kurzu pro koordinátory ŠVP.
Účastníme se různých soutěží a olympiád, získanému grantu od Nadace
Pangea byly pořízeny sady drumbenů – speciálních bubnů, které slouží k
výuce, muzicírování i k relaxaci.

Co vám udělalo v uplynulém roce radost, z čeho jste naopak byla
smutná?
Řevnice jsou krásné místo a potkávám zde mnoho velmi vstřícných lidí. Za
to jsem moc ráda a těším se na naši další spolupráci.
Bohužel se ale setkávám i s velkou zlobou, které úplně nerozumím. Jak
jinak si mám vysvětl it, že na ČŠI , na MŠMT proudí stížnosti na školu, které
se ale nikdo nesnažil řešit nejprve se mnou? Mám pocit, že zde nejde o
snahu pojmenovat problém a pokusit se najít jeho řešení, ale spíš o snahu
zdiskreditovat a uškodit. A z toho jsem smutná.

Podařilo se vylepšit vybavení školy, jsou nějaké plány do budoucna v
této oblasti?
Plánů je mnoho. Od zajištění rozsáhlých oprav a rekonstrukcí až po obnovu
vnitřního vybavení. Velké rekonstrukce musí probíhat ve spolupráci se
zřizovatelem. Nyní je v běhu několik akcí, např. postupná rekonstrukce
sociálních zařízení na prvním stupni, rekonstrukce elektrorozvodů ve
školní jídelně, žádosti o dotace na zateplení budovy 2. stupně nebo žádost
o dotaci na přístavbu školy.
Pokud bych měla jmenovat některé z již proběhlých akcí – na druhém
stupni byly doplněny zamykatelné skříňky pro všechny žáky (už nemáme
žádné klecové šatny), také byly zakoupeny dvě nové pylonové tabule.
Jedna bude na prvním stupni a pomocí systému e-beam, který jsem ve
škole nalezla nevyužitý, se z ní stane tabule interaktivní. Stará funkční
tabule a druhá nová budou umístěny na druhém stupni v učebnách, kde
dosud byly tabule bez pojezdu. Učitelé na druhém stupni využívají
prostory nové velké sborovny a také na prvním stupni byly dokončeny
úpravy – propojení dvou kabinetů, takže vznikla malá sborovna i tam.
Postupně budeme vybavovat jednotl ivé místnosti novým nábytkem tak,
aby i prostor tříd působil esteticky.”

Co vše může škola řevnickým i přespolním dětem v oblasti vzdělávání
nabídnout?
Jsme škola, kde se děti učí číst genetickou metodou čtení a psát
nevázaným písmem Comenia Scipt. Snažíme se zajistit bezpečné a vstřícné
klima školy, klást přiměřené nároky na rozvíjení a vzdělávání dětí. Během
školního roku všichni učitelé absolvovali několikadenní školení osobnostní
a sociální výchovy, které bylo zaměřeno na pochopení vztahů a interakcí

mezi dětmi v různých školních situacích. I tato zkušenost přispívá k
vytváření dobré atmosféry ve škole. Spolupracujeme se školní
psycholožkou Mgr. Janou Pelinka Doksanskou. Je nám velkou oporou při
řešení mnohých krizových situací, i odborníkem pro diagnostiku a pomoc
žákům se specifickými poruchami učení. Od nového školního roku se
budeme snažit nabídnout řadu zajímavých volnočasových aktivit, v plánu
je také rozšíření nabídky školní jídelny o ovocné nebo zeleninové saláty.
Chceme se zapojit do vzdělávacího programu I ve mně je lídr, který je
zaměřen rozvoj sociálních kompetencí žáků. Snad všechny tyto aktivity
pomohou přesvědčit děti i jejich rodiče, že naše škola je pro ně ta pravá.

Tomáš Hromádka

Kroužek stolního tenisu
Úspěšným dal by se ohodnotit letošní rok kroužku stolního tenisu. Jako
vždy byl o stolní tenis na začátku školního roku velký zájem, a tak jsme
přijal i 1 5 nových členů. Ne všichni si však uvědomil i, že budou muset
pravidelně kroužek navštěvovat, zejména pak tvrdě makat. Proto nás 3 žáci
během roku museli opustit. Ti, kteří zůstal i, udělal i velký pokrok a zvládl i
základní údery. Zvlášť talentovaní začátečníci byl i během roku přeřazeni
do družstva pokročilých.
V současné době navštěvuje kroužek 31 žáků od 3. do 8. třídy. Jsou
rozděleni do tří skupin dle výkonnosti. Ti nejšikovnější a nejpilnější chodí
do závodního družstva a je pro ně samozřejmostí objíždět okresní turnaje.

Největší počet zúčastněných je vždy ze Řevnic. Zásluhu na tom mají rodiče,
kteří děti na turnaj vozí, celý den tam s nimi tráví, koučují, ukl idňují,
mnohdy i utřou slzičku, když se nedaří. Moc jim za to děkuji.
Soutěže jsou pro děti velká motivace. Letos nám zvláště udělala radost
děvčata. El iška Exnerová je 3. na okrese v nejmladším žactvu, Terka Fialová
2. v mladším žactvu a patnáctiletá Veronika Drechslerová si zahrála
dokonce turnaj dospělých v Z. Třebani. Obsadila 3. místo v singlu i deblu.
Porazila velmi dobré a zkušené hráčky a na okrese už se ví, že s Veronikou
to nebudou mít soupeřky lehké.
Dne 27. 3. 201 4 jsme uspořádal i školní turnaj, kterého se zúčastnilo 1 6
hráčů. Vyhrál David Haňkovský, 2. místo obsadil Béďa Exner, 3. byla Terka
Fialová. Tito žáci obdržel i krásné poháry a diplomy a všichni zúčastnění
dostal i spoustu dobrůtek. Dne 22. 5. 201 4 jsme sehrál i turnaj deblů, v nichž
1 . místo získal Haňkovský s Exnerem, 2. místo Exnerová s Blechou, 3. místo
Fialová s Drechlerovou.

Ještě nás čeká turnaj mixů a pak dlouhá pauza – prázdniny. Už teď se ale
všichni hlásí k pokračování v příštím roce, což je velmi dobrá zpráva a já se
na své svěřence moc těším.

Krásné prázdniny přeje Eva Řezníčková, ZŠ Řevnice

Aktuality ze ZŠ Řevnice najdete na http://www.zsrevnice.cz
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ENTER ŘEVNICE
Projekt výtvarného zpracování podchodu pod tratí ČD v Řevnicích
žáky ZUŠ Řevnice.

Cílem projektu je náležitě uvítat veřejnost, citl ivě a přesvědčivě pojednat
podchod, aby uvozoval příjemný prožitek při vstupu do města. Zároveň
můžeme eliminoval vandalizmus v podobě nezkušených sprejerů na
občansky podstatném místě. Projekt je myšlen jako celistvá práce jednoho
autora tak, aby podchod působil jako výtvarný celek s jasnou koncepcí. Na
vítězném návrhu se ve výsledku budou podílet i ostatní studenti,
pedagogové a tvůrčí osobnosti Řevnic.

Pro veřejnost bylo portfol io s projektem umístěno na www.zus-revnice.cz
od 1 9. 5., těšíme se na naše názory. Real izace by pak měla proběhnout do
konce června.

Jan Slovenčík

Odborná porota:
Svatopluk Sládeček, architekt; Dan Merta, ředitel Galerie Jaroslava Fragne-
ra; Lukáš Rittstein, sochař; Radek Wohlmuth, teoretik umění; Helena
Sequens a Adam Stanko, vizuální umělecká dvojice; ČD zastupuje v porotě
Jan Marek,a město Řevnice Veronika Stará, odbor kultury.

Císař Karel Král navštívil Řevnice
Královský průvod 201 4 byl trochu skromnější, ale náš. Role Karla IV. se
zhostil Karel Král a byl stejně přesvědčivý jako v Noci na Karlštejně, jen
z purkrabího povýšil na císaře.
Na řevnickém trhu se v rámci dne dětí skvěle
prezentovaly školky ZeMě a Pikolín, v jejich
dílničkách bylo pořád plno. Příjemným
překvapením v programu bylo vystoupení
souboru Gaudium (ZUŠ). To co zaznělo, mělo
vysokou úroveň a je jasné, že té se nedosahuje
snadno – díky Kristýně Němečkové i všem
členkám! Na Portu pozvala skupina Excelence.
O finále programu i uvítání průvodu se s
přehledem postaral Klíček, pod vedením
Ludmily Chroustové zvládl i zpoždění
průvodu. Účinkovaly všechny věkové skupiny
a tance i vybraná hudba byly působivé.
Ozdobou vítajících davů byli uniformovaní
členové mysliveckého sdružení a především
Havlíčci nejen ve slavnostních úborech, ale s
praporem i stuhami. Takového uvítání se jistě
císaři nedostalo nikde jinde na trase. Díky
všem, kteří přispěli ke zdaru trhu i průvodu.

VS (Foto: Daniel Kudlička)

Beseda letopisecké komise
V sále Zámečku proběhla oblíbená beseda, která měla tentokrát tři
témata: 1 00 let od počátku první světové války, 1 60 let od narození
Ignáta Herrmanna a 1 20 let od založení Sokola v Řevnicích.
Zahájil hlavní organizátor Dr. König. Shrnul počty odvedených i padlých
Řevničanů a vyčísl i l i množství legionářů. Publikum si mohlo prohlédnout
dojemné loučení odvedených členů tenisového klubu na řevnickém
nádraží. Zazněly i rodinné vzpomínky potomků řevnických vojáků. Na
jedné z fotografií byl i syn Ignáta Herrmanna, takže se dvě témata
propojila.
Referát o životě a díle Ignáta Herrmanna a hlavně o jeho vztahu k Řevnicím
přednesla Petra Veselá, vedoucí místní knihovny, která nese jeho jméno.
V závěrečné třetině shrnul Dr. König fakta o vzniku Sokola v Řevnicích a
obsáhle se věnoval osobnosti Antonína Hřebíka.
Máte-l i doma nějaké staré řevnické fotografie nebo dokumenty, můžete je
věnovat letopisecké komisi, případně je dát alespoň k dispozici na os-
kenování.

VS

Křest publikace: Evropan Jiří z Poděbrad
Město Řevnice uspořádalo křest publikace Evropan Jiří z Poděbrad, král do
bouřl ivých časů. Akce se konala v neděli 22. 6. 201 4 na náměstí jeho
jména, tak jako v dalších 24 městech v republice. Oslavílo tak 550. výročí
jeho mírové evropské mise. Hrála 1 2° Plzeň, dechový orchestr plzeňské
konzervatoře pod uměleckým vedením Jindřicha Koláře, zpíval i Barbora
Čížková a Jan Šimůnek.

VS, thr

Základní umělecká škola Řevnice

Kulturní ozvěny

Melounová Tereza / 1 5

Slámová Agáta / 1 5

Lacigová Kristýna / 1 5
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Dělnická beseda Havlíček oslavila 1 1 0. výročí svého vzniku.
Foto: Veronika Stará

Balada v lese
Poté, co bylo zkolaudováno zrekonstruované jeviště Lesního divadla,
přišla s napětím očekávaná premiéra Balady pro banditu nastudované
Notičkami a mnohými hosty. Shodou okolností jsme ten samý kus
viděli na stejném místě i loni v podání divadla Husa na provázku, které
se k této inscenaci vrátilo po 30 letech. Nelze srovnávat nesrovnatelné
a tak od toho upustíme.
Hnidopišský divadelní kritik by možná začal tvrzením, že se nejedná o
muzikál , protože představení nemá taneční složku. Měl by sice pravdu, ale
když řekneme, že v Lesňáku je k vidění a slyšení skvělá zpěvohra v tom
nejlepším slova smyslu, je to taky pravda pravdoucí.
Na premiéře byla chvilkami znát pochopitelná nejistota, vždyť přestavba
jeviště a další úpravy dovolily jen jedinou zkoušku na scéně. Při reprízách
přibývalo jistoty, sól isté přidal i, obdivuhodná kapela i kompaktní sbor
držely všechno pohromadě a divák už si užíval .
Cenu za nejlepší herecký výkon ve vedlejší rol i by měl dostat nepochybně
Roman Tichý za přesného Mageriho. Ústřední dvojice – Eržika Diany
Šeplavé a Nikola Miroslava Smoly – s každým představením rostla a bez
ohledu na strašidelnou obtížnost hlavně Nikolova partu může být
přiměřeně pyšná. Miláčci publika Alexandr Skutil a Jiří Nikodým byli velmi
přesvědčiví a v baladickém příběhu našl i i vtipné momenty. To bude jistě
také zásluha režiséra Jana Flemra, který si sice podle zlatých pravidel režie
nepřiděl il žádnou roli, zato ale celé představení ve sboru vedeném Lenkou
Kolářovou odzpíval . Divák často ani nezaznamenal, kdy jednotl iví členové
sboru náhle zmizel i, aby se za chvilku stal i hybatel i děje (někteří i ve více
rolích). V čerstvě navezeném štěrku do bahnitých kolejí po jeřábu před
scénou bylo jistě těžké nejen jezdit na kole, ale vůbec se pohybovat.
Vy, kteří jste si představení nechal i ujít, doufejte. Snad se bude hrát ještě v
září.
Na závěr jen poznamenám, že Zdeněk Pospíšil není pseudonymem Milana
Uhdeho, ale režisér, který se stal tzv. pokrývačem pro nedovoleného autora.

VS

NORDICWALKING TOUR poprvé
v Řevnicích.Vzniká nová tradice?
V sobotu 7. června 201 4 se v Řevnicích poprvé uskutečnila jedna z
etap Nordic Walking Tour 201 4. Tento celorepublikový seriál letos již
popáté pořádá Český klub Nordic Walking a v letošním roce se skládá z
1 3 etap.

Opravdu letní počasí přivítalo v parku před Zámečkem 48 příznivců nordic
walkingu různých věkových kategorií ze všech koutů České republiky, i
když pochopitelně většinu představovali sportovci z nejbl ižšího okolí.
Registrace startujících začala kolem půl desáté, samozřejmostí byla
možnost zapůjčení nebo i zakoupení nordic walkingových holí a dalšího
vybavení pro tento sport. V půl 1 1 přivítal přítomné předseda ČKNW Radek
Douša, na kterého navázal řevnický garant akce Honza Čermák, který všem
přítomným vysvětl i l délku tras, značení, kudy povedou, co zajímavého
uvidí a další informace. Pak následovala instruktáž techniky nordic walking
a rozcvička vedená instruktorem Honzou Holečkem. V 1 1 hodin byl start a
dlouhý had nadšenců se vydal s hůlkami na trať po řevnických lesích.
Čermákovi připravil i pro účastníky dvě náročné trasy v délce 4,2 a 8,9 km.
O tom, kterou trasu si startující zvolí, bylo možné se rozhodnout až během
etapy. Všichni účastníci si pochvaloval i, jak byly trasy perfektně značené a
celá akce, včetně propozic a popisu příjezdu k místu registrace, skvěle
připravena. Na trati panovala, jak již je na akcích ČKNW pravidlem, velmi
dobrá nálada a po návratu čekalo na účastníky kýžené občerstvení v
místní hospůdce Mirka Kratochvíla – studené točené, gulášovka a
vynikající „smažák“. Kolem půl druhé produkční tým zahájil všemi
očekávanou tombolu, kde lístkem bylo každé startovní číslo. Těm, kteří
měli štěstí a vyhrál i, patří gratulace, ostatním bude přát štěstěna určitě na
příštích akcích NW TOUR 201 4.
Po skončení mnozí zůstal i a vychutnával i krásný slunný den při posezení u
místní fontánky nebo zašl i se svými novými přátel i na něco dobrého a
domlouvali si účast na dalších akcích NW TOUR 201 4. Velké poděkování
patří sponzorům, generálnímu partneru NW TOUR 201 4 společnosti Lesy
ČR, společnosti PROSPORT, městu Řevnice a dalším partnerům akce,
firmám Dare2b a Earth Power.
Během prázdnin pokračuje Nordic Walking Tour 201 4 ve Svitavách. Více
informací o celém projektu Nordic Walking Tour 201 4, zejména propozice
jednotl ivých etap, najdete na www.cknw.cz a www.nordicwalkingtour.cz.

Jan Čermá

Jubilejní Lesní
slavnosti divadla

Na konci srpna Řevnice již podesáté ožijí Lesní Slavnosti Divadla a
desátý ročník bude naplněn vynikajícím programem. Brněnské
Divadlo Husa na provázku připravilo pro festival lesní premiéru titulu
Moc art aneb Amadeus v Brně, Dejvické divadlo pak přijede se čtyřmi
kusy. Jeden z nich bude také uveden v„lesní“ premiéře, a to Spříznění
volbou.

Festival odstartuje v neděli 24. srpna představením Moc art… Divadlo
Husa na provázku. Příběh možného pobytu génia hudby v Brně autorů
Milana Uhdeho a Miloše Štědroně v režii Vladimíra Morávka je druhým
dílem projektu Géniové a podvodníci. Po jednodenní přestávce bude už
řevnický amfiteátr patřit Dejvickému divadlu. Jako první uvidí diváci v
úterý 26. srpna přírodní premiéru inscenace.
Druhým představením se ve středu 27. srpna atmosféra odlehčí za přispění
titulu Brian, který na motiv skutečných událostí kolem skupiny Roll ing
Stones napsal i režíroval Miroslav Krobot. Pro velký divácký zájem se
představení vrací na prkna Lesního divadla po roce podruhé.
Čtvrtek 28. srpna přinese vzpomínku na první ročník festivalu, bude totiž
uveden dnes již legendární počin dejvického souboru Bratři Karamazovi.
Festivalové dění v Řevnicích Karamazovými v roce 2005 začínalo celý
festival a představení se dodnes těší velké divácké oblibě.
Festival v pátek 29. srpna uzavře divácky opulentní kus finského autora
Akiho Kaurismäkiho v režiiMiroslava Krobota Muž bez minulosti. V
inscenaci hraje celý herecký soubor Dejvického divadla, tři hosté a někteří
zaměstnanci divadla.

Zdroj: http://www.kulturissimo.cz/
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Divadlo jsem hrála už
na základní škole

Není mnoho kulturních akcí v naší krajině, kde byste ji nepotkali. Není
to žena, která se dá jen tak lehce přehlédnout. Mluvíme o Řevničance
Pavle Švédové. S kytarou nebo bez, na prknech, která znamenají svět,
či masopustním voze, ale také na mnoha jiných místech....tam všude
na ni můžete narazit. V novinách pracovala od roku 1 999 do 201 0 -
Metro, Zemské noviny, Večerník Praha, Mladá fronta Dnes, Sedmička,
Ruch, Naše noviny. Nyní pracuje na berounské radnici v pozici tiskové
mluvčí, ale jak sama dodává - píše vlastně stále.....Svým zaměřením je
tak trochu holčičí perpetum mobile - a těší ji cokoliv vyrábět, šít, tvořit,
zpívat, hrát, zkrátka lenošení prý pro ni vymyšleno nebylo :-)
Vzpomeneš si ještě, jaké to bylo, když jsi byla šéfredaktorkou Ruchu?
A jak ses k této činnosti vlastně dostala?
Ruch jsem vedla v době, když jsem studovala vysokou školu a měla dost
volného času. Je třeba přiznat, že to byl pouhý rok. Tedy opravdu jen
příslovečná kapka v moři měsíčníku, který si letos připomíná už čtvrt
století. Do té doby jsem psala do dalšího letošního oslavence - Našich
novin. Když se tehdejší šéfredaktorka paní Navrátilová loučila  s  Ruchem,
řekla jsem, si, že to zkusím. Klobouk dolů před těmi, kteří u  toho vydržel i
dodnes. Je to opravdu ohromný závazek a žrout času.

O jakých věcech píšeš nejraději?
Nikdy jsem o tom moc nepřemýšlela. Dřív, když jsem pracovala v novinách,
jsem měla ráda živé reportáže ze zajímavých akcí, o zajímavých lidech. Teď
coby mluvčí berounské radnice píši denně jen krátké zprávy o dění ve
městě.

K Tvým veřejným aktivitám patří i  činnost divadelní, jak herecká tak
i autorská a také hudební - kdy to přišlo? Máš ještě v paměti svoji
úplně první roli? A první pěvecké vystoupení?
Divadlo jsem hrála už na základní škole. Dodnes vzpomínám a beru si
k srdci první rady paní Krejčokové a Křivánkové. Na první rol i si pamatuji
přesně, dokonce jsem z ní uměla ještě krátké pasáže. Bylo to asi v sedmé
třídě a byl to čert v Pohádkách Šaška Vendelína. Přibl ižně v té době jsem si
zahrála poprvé i  v Noci na Karlštejně. Tehdy jsme se na scéně mihl i coby
poddaní asi dvakrát. Činnost autorská je hodně nadnesený výraz. Jde jen
o krátké scénky, které připravuji pro třebaňský masopust. K muzice,
konkrétně k Třehusku, jsem se dostala díky Mílovi Frýdlovi poprvé v roce
1 995, když jsem se vrátila z Anglie, a od té doby v něm hraji. Poprvé jsem
vystupovala na podzim ve Vinařicích, tehdy ještě v sále Hotelu Český kras.
Na to se nedá zapomenout.

Co tě z výše zmíněných zálib těší nejvíc?
Všechno. A čím jsem starší, tím víc. Jsem opravdu vděčná za to, že jsem se
k tomuhle všemu přichomýtla.

A jaká role je Tvoje vysněná?
Jéé, takovou nemám. Jsem ráda za jakoukoli rol i. A tak si ve svých
osmatřiceti  s  chutí zahraji v komedii Vratká prkna naivní Lidunu, stejně
jako Maryšku v Postřižinách nebo prostořekou Káču na Masopustu.
S vůbec mojí nejmilejší rolí Alenkou v Noci na Karlštejně se chci letos roz-
loučit.

Na závěr mi dovol osobní otázku, jak to všechno stíháš s pracovní
profesí?
Vše dělám ve volném čase. I  když je pravda, že třeba až do října
nemáme s partnerem jediný volný víkend. Většinou ale říkám, že člověk má
čas na to, na co chce mít čas. Záleží na prioritách.

Helena Pelikánová
(Foto: Pavla Švédová v Noci na Karlštejně a se svou sestrou na horách)

6. června 201 4 se konalo v Zámečku tradiční Vítání občánků. Foto: Kateřina Seifertová
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Při příležitosti končícího volebního období jsme rozmlouvali se
starostou města Řevnice Liborem Kvasničkou…
S jakými ideály jste vstupoval na konci roku 201 0 do role starosty
města Řevnic?
Základním ideálem byla snaha Řevnice posunout dál . Uvědomoval jsem si,
že to nebude snadný úkol vzhledem k dluhům v Ekosu. Ona ani finanční
situace města nebyla nijak růžová, protože město mělo poměrně velký
úvěr určený k financování kanal izace, který bylo třeba splácet. To logicky
omezovalo možnosti dalších investic. Docela dost l idí v mém okolí mne
právě z těchto důvodů od přijmutí funkce starosty odrazovalo.

Jak hodnotíte činnost rady města v uplynulém období?
Činnost rady za celé období hodnotím pozitivně. Je třeba si uvědomit, že
radní, kromě starosty a místostarosty, dělají tuto práci zdarma a ve svém
volném čase.
Odhaduji, že se konečný počet schůzek rady na konci volebního období
bude pohybovat někde kolem čísla 1 70, to je odhadem asi 500
odpracovaných hodin. To jsou zhruba tři měsíce v běžném pracovním
poměru. A to nemluvím o čase spojeném s přípravou na jednání a účasti
na dalších akcích.
Rada se během volebního období jednou obměnila po rezignaci Tomáše
Smrčky a Jiřího Drvoty a bude se ještě měnit v souvislosti s úmrtím Petra
Zavadila. Tyto změny jsou vždy komplikací. Mohu ale potvrdit, že nálada v
radě byla vždy „dělná“ ať již v jakékoli sestavě. Za to všem předchozím i
současným radním děkuji.

Proč bývala většina jednání zastupitelstva města ve vyhrocené
atmosféře?
Na to neumím jednoznačně odpovědět. Možná je to nedostatkem
vzájemné úcty, možná neochotou ke kompromisům, bez kterých se
podobná jednání neobejdou.
Důvodem může být také systém komunikace, který jsme si na
zastupitelstvu nastavil i . V každém případě mohu potvrdit z pozice
předsedajícího, že jednání bývají stresující a po pětihodinovém zasedání
bývám dost vyčerpaný.

Neuralgickým bodem v uplynulém období byla situace v ZŠ Řevnice.
Jak s ročním odstupem hodnotíte změnu, která ve škole nastala?
Současná paní ředitelka nemá lehkou pozici. Škola je atakována
neustálými stížnostmi a od začátku školního roku proběhne již druhá
kontrola České školní inspekce. Škola byla kontrolována i po stránce
bezpečnosti práce. Vím z vlastní zkušenosti, jak těžko se pracuje pod
neustálým tlakem a jak těžko v sobě člověk v takovéto situaci sbírá energii
nejen na nové nápady, ale vlastně na cokoli. Přesto paní ředitelka vede
školu podle mého názoru dobře.
Já sám konkrétně vnímám velmi dobré reference na novou zástupkyni pro
první stupeň. Oceňuji změnu účetního, ale i změnu klimatu ve škole. Pokud
bychom se nemuseli zabývat stížnostmi členů občanského sdružení
Řevnice dětem a paní Mgr. Dopitové, pak bychom řešil i pouze běžné
provozní záležitosti.
Mám také pozitivní reakce od některých rodičů, že se děti více učí,
respektive více času tráví výukou a méně výlety a podobnými aktivitami.
Negativní reakce jsem zaznamenal v souvislosti se zrušením lyžařského
výcviku v nižších třídách prvního stupně.
V současné době pracujeme na přípravě Strategického plánu města
Řevnice. Součástí jeho přípravy byl i dotazník a schůzky týkající se různých
problémů ve městě. Situace kolem školy v něm nebyla vyhodnocena jako
problémová. To je pro mě rovněž pozitivní informace.

Měla by být řevnická škola do budoucna spádovou i pro ostatní obce –
a měly by se okolní obce podílet na jejím financování (případně lze
popsat – zda už tak činí)?
Jsem přesvědčen, že řevnická škola spádová je a bude, ať chceme, nebo ne.
Pokud přestaneme přijímat děti z okolních obcí z důvodu nedostatečné
kapacity, dojde k tomu, že rodiče využijí příbuzenských svazků a děti
přihlásí k trvalému pobytu do Řevnic. Samozřejmě, bylo by spravedlivé, aby
se okolní obce podílely na investicích potřebných k zajištění školní
docházky.
Čelem se k tomuto problému staví Hlásná Třebaň, která dlouhodobě
deklaruje ochotu přispět finančně na řešení tohoto problému. S ostatními
obcemi je třeba jednat. Nejdříve ale musíme mít jasno, jaké bude konečné
řešení kapacity řevnické školy. V krátké době budeme podávat žádost o
dotaci na přístavbu školy. Pokud bude tato žádost úspěšná, mohli bychom
se posunout dál .

Jak hodnotíte vznik tří nových občanských sdružení v Řevnicích (Za
vodou, Řevnice dětem, Řevnická deska)?
Vznik občanských sdružení je v dnešní době běžná záležitost. Podstatné
jsou cíle těchto sdružení. Řevnická deska zorganizovala několik diskuzí na
různá témata týkající se veřejného prostoru v Řevnicích. To vnímám
pozitivně. Občanské sdružení Za vodou se zaměřuje na zlepšení prostředí
v této lokal itě. Na to má plné právo. Já mám jenom trochu obavu, aby
nezačala vznikat podobná sdružení v ostatních částech Řevnic. Dovedu si
totiž představit, jaké problémy by v takovém případě nastaly při přípravě
rozpočtu. Se sdružením Řevnice dětem, které se zaměřuje na dění kolem
školy, mám rozdílné názory. A to jak na formu komunikace, tak i na způsob,
jakým by vůči škole mělo takovéto sdružení postupovat.

Z čeho máte největší radost?
Víte, když se octnete na pozici starosty, a asi i radního, dostanete se po čase
do jakési bubliny vytvořené stěžovatel i, (protože ti vás navštíví na rozdíl od
spokojených občanů) a snadno pak podlehnete pocitu, že se nic nedaří.
Když nyní rekapituluji, tak si uvědomuji, že toho vůbec nebylo málo, co se
podařilo udělat. Celkem investice a větší opravy dosahují v této chvíl i
zhruba 1 25 mil . Kč. A to není málo.
Největší radost mám ale z toho, že se nám podařilo stabil izovat finanční
situaci města a našim následovníkům budeme předávat město v dobré
finanční kondici.

Co vám naopak nejvíce přidalo vrásky na čele?
Nejvíce starostí jsem měl s Ekosem a kolem školy. Ani přístavba školky
nebyla bez problémů. Nějaké problémy se ale vyskytnou kolem každé
investice. Také mě trápil pocit, že když jsme se v radě rozhodli nasměrovat
náš „vozík“ nějakým směrem, vždy se našlo dost takových, kteří tlačil i proti
nám. To je ale asi nedílnou součástí řevnické komunální politiky.

Tomáš Hromádka
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Budeme předávat město v dobré kondici

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

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

týdny

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

týdny

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

v chlazeném prostoru. Praxe výhodou. Jednosměnný provoz.

Tel. 777 66 1111, 296 828 302 po 14. hodině

PC Akademie Všenory pořádá:

Počítačové kurzy pro začátečníky i  pokročilé.

Večerní kurzy - víkendové kurzy - individuální konzultace

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

Základy Word a Excel 201 0.

Naše kurzy jsou vhodné i  pro seniory!!!

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

HORTIM International s.r.o.
Velkotržnice Lipence

je česká obchodní společnost, zabývající se prodejem ovoce,
zeleniny a dalšího sortimentu.

HORTIM s.r.o. rozšiřuje svůj tým a hledá vhodné kandidáty
na pozice:

Vedoucí směny
Skladník

V případě zájmu zašlete Váš životopis na email :
zamestnani@hortim.cz
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Červencová výročí
• 1 . 7. 1 930 – PhMr. Hostonský otevírá lékárnu „U červené hvězdy“
• 2. 7. 1 939 – zemřel pěvec Otakar Mařák. Řadu let jezdil do své vily v Řevni-
cích a vystupoval v Lesním divadle. Byl synovcem malíře Jul ia Mařáka
• 8. 7. 1 935 – zemřel spisovatel a novinář Ignát Herrmann
• 1 0. 7. 1 994 – byly uloženy urny manželů Hřebíkových do rodinné hrobky
na hřbitově na Šiberném Urny s jejich ostatky přivezl i z Ameriky kanadští
Sokolové, kteří se aktivně zúčastnil i všesokolského sletu v Praze, a byli také
přítomni na slavnosti na řevnickém hřbitově
•1 3. 7. 1 879 – výstava učebních pomůcek a žákovských prací ve staré škole
uprostřed náměstí
• 1 8. 7. 1 889 – vytrasována první turistická značená cesta v Brdech
z řevnického nádraží na Skalku s odbočkou na Babku
• 23. 7. 1 989 – zemřel Ing. Arch. Vladimír Weiss
• RUCH 7/8 1 994 – obsahuje referát paní Křivánkové s řadou obrázků z XI I .
všesokolského sletu v Praze
ve dnech 5. a 6. července 1 994
• RUCH 7/2004 – podrobně referováno o oslavách 1 00. výročí trvání
Dělnické besedy Havlíček v Řevnicích. Oslavy se konaly 1 9. června.

Srpnová výročí
• 1 . 8. 1 939 – ve Faustovně na náměstí otevřena první mateřská školka
• 7. 8. 1 91 9 – se narodil Ladislav Sitenský, známý fotograf
• 1 0. 8. 1 929 – založení spolku Baráčníků
• 1 2. 8. 1 854 – se narodil spisovatel a novinář Ignát Herrmann
• 1 2. 8. 1 91 4 – první řevnický padlý ve světové válce, 1 4 dní po jejím začát-
ku. Byl to Jan Straka z čp. 1 8, syn řevnického starosty. Byl zastřelen v Srbsku.
• 22. 8. 1 884 – kolaudace školní budovy na náměstí
• 24. 8. 1 924 – slavnostní otevření hřiště DTJ
• RUCH 8/2004 – je referováno, že 1 5. 8. 2004 za přítomnosti starosty města
a asi stovky účastníků bylo slavnostně otevřeno nové hřiště na beach vo-
lejbal na letním sokolském cvičišti.

Kö

Postup rekonstrukce Lesního divadla

Průběh rekonstrukce zachytily Michaela Šmerglová a Veronika Stará.

Společenská kronika
Dne 31 .5.201 4
oslavila krásné
životní jubi-
leum - 90 let -
naše ma-
minka,babička
a prababička
paní Marie
Hebká .
Touto cestou
bychom jí chtěl i
poděkovat a do
dalších let po-
přát pevné
zdraví a mnoho
optimismu jako
doposud.

Rodina
Hebkých

a Vejvodova

Dne 1 2. 8. 201 4 uplyne 1 00 let od naro-
zení našeho otce pana Václava
Hrdličky z Řevnic.
Vzpomínají syn a dcera se svými rodi-
nami.
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Chráněná kavárna
Modrý domeček

O. s. Náruč, které kavárnu a Denní stacionář Náruč v Dobřichovicích
provozuje, působí v regionu Dolní Berounka již od roku 2000. Cílem
občanského sdružení je podpora vzdělání, vhodného pracovního
uplatnění a samostatného života znevýhodněných spoluobčanů. Proto v
kavárně pracují l idé s mentálním postižením a s duševním onemocněním
na postech barista, číšník, pomocník v kuchyni nebo v úklidu.

Klidný přístav v parném létě
Jsme rádi, že se kavárna stala centrem komunitního dění v Řevnicích a to
nejen díky našim akcím pro veřejnost, jimiž jsou besedy, vernisáže, výstavy
a benefiční koncerty, ale také díky naší kval itě občerstvení a kávy, které pro
Vás denně s láskou a trpělivostí připravujeme. Své velké místo tady mají i
maminky s dětmi, které si mohou hrát v dětském koutku nebo před
kavárnou na klouzačce.
Na parné dny jsme pro vás připravil i osvěžující novinky - například Aperol
či okurkovou limonádu. Díky novému projektu čerstvých těstovin PASTA
FIDLI , které jsme začal i vyrábět z italské semolinové mouky v Mníšku pod
Brdy, Vám denně po celé léto nabízíme i lehká teplá jídla, která lze zabalit
sebou.
O prázdninách si můžete prohlédnout výstavu řevnického Fotosalonu N.9.
V září se můžete těšit na besedu o Ukrajině, či na fotografie z říše ptactva
od pana Hřebíčka.

Pomůžete?
I přes to, že se naší kavárně daří, nejsme soběstační, co se samofinancování
týče. Jsme stále závislí na státních dotacích a na darech od sponzorů. Je
veliká škoda, že nám stále chybí drobní dárci, kteří by nás pravidelně
podporovali třeba jen 200 Kč měsíčně. Pravidelné finanční příspěvky jsou
pro naše plánování nenahraditelné.
Proto děkujeme všem našim dárcům, dobrovolníkům i zákazníkům
kavárny za jejich podporu, bez které by se nám nepodařilo naplňovat naše
poslání a cíle.
A na závěr si dovolujeme malý inzerát :-))
Hledáme zaměstnance na pozici pomocný číšník a pomocný kuchař na
chráněném pracovním místě v kavárně Modrý domeček. Tyto pozice jsou
určeny pro OZP, které spadají do cílové skupiny o.s. Náruč (l idé s duševním
onemocněním, mentálním postižením, zdravotním postižením).
Nabízíme poloviční úvazek, práci ve směnném provozu, podporu
pracovního terapeuta. Zájemci mohou kontaktovat Bc. Anežku Vernerovou
na tel . 602 603 257 nebo e- mailem: anezka@os-naruc.cz
Více o nás naleznete na www.os-naruc.cz.
Přejeme Vám krásné léto plné veselých zážitků.

Za kolektiv OS Náruč
Šárka Hašková

Jak se mají Rebelky?
Na konci roku 201 3 bylo založeno občanské sdružení Rebels O.K. Rope
Skipping Řevnice.
V prosinci 201 3 děti přivezly z mistrovství ČR v Rope Skippingu 1 3 zlatých,
5 stříbrných a 3 bronzové medaile. O adventu skl idily velký potlesk na
dobřichovickém Mostovém plese.
Jak Ruchu prozradila Olga Kepková, v letošním roce pokračují ve
spolupráci s basketbalovým týmem USK Praha na Folimance.
V lednu z mezinárodních závodů v Brand-Erbisdorfu děti přivezly 1 zlatou,
4 stříbrné a 2 bronzové medaile.
Pro finanční náročnost se omluvil i z mistrovství světa konaného letos v
americkém Orlandu i ze soutěže pódiových sestav v rakouském Graz, kam
Rebelky nominovala evropská ambasadorka pro ČR.
V březnu se dva týmy zúčastnily celorepublikové soutěže Česko se hýbe a

oba týmy postoupily do finále ČR, které se bude konat 6. 6. v Praze ve
Vršovicích. Celkem 24 dětí ze Řevnic, Dobřichovic, Litně, Karlíku, Mořiny a
Řitky.

Zásahy požární stanice HZS Řevnice
Od posledního článku z 1 5. května vyjeli řevničtí profesionální hasiči
42x. Požárů bylo tentokrát nahlášeno 1 1 , 1 0 dopravních nehod, jedna
nehoda železniční a zbytek tvořily další zásahy v podobě záchrany
osob, záchrany zvířat, otevření bytů, likvidace ropných produktů na
vozovce, padlé stromy, pomoc záchranné službě s transportem
pacienta apod.

21 . 5. 201 4 1 0:28 hod
Požár kontejneru se zbytky z výroby hliníku byl l ikvidován hasiči HZS PS
Řevnice. K hašení byl použit suchý písek a kontejner z vnější strany
ochlazován vodním proudem. Později se přidala také jednotka SDH
Mníšek pod Brdy. Návrat 1 1 :55 hod. Ještě téhož dne po desáté hodině
večer jednotka l ikvidovala také požár kontejneru se směsným odpadem v
obci Dobřichovice.

24. 5. 201 4 1 7:39 hod
S vozidlem CAS 20 Tatra 81 5 Terrno vyjel i hasiči z PS HZS Řevnice na
dopravní nehodu nad Řevnicemi směrem na Svinaře. Srazila se zde dvě
osobní vozidla, z nichž jedno skončilo v kotrmelcích v poli, druhé příčně
přes silnici. Vozidlo bránilo průjezdu, a tak byla doprava odkláněna přes
Svinaře, Zadní Třebaň do Řevnic. Posádka s CAS 20 byla i s tímto
automobilem odeslána k chemickému ohrožení do Dobřichovic. Vystřídala
ji jednotka s vozidlem CAS 27 Dennis, která společně s DN PČR Praha
venkov západ likvidaci nehody dokončila. Jednotka v Dobřichovicích
zjistila, že se jedná o dva sudy s chlorovým vápnem, určeným k desinfekci
blízké bažantnice. Návrat ve 20:06 hod.

25. 5. 201 4 1 6:30 hod
Po příjezdu jednotky HZS PS Řevnice na místo události bylo zjištěno, že se
jedná o dopravní nehodu dvou osobních automobilů. Jeden se nacházel
na silnici, druhý na střeše v příkopu, mezi obcemi Dobříč a Jinočany. Na
místě již byla PČR, ZS ze stanoviště Hostivici a HZS h. m. Prahy PS Jinonice.
Dle sdělení lékaře ZS byla nehoda bez zranění, malé dítě, které se v
jednom z vozů při havárii nacházelo, však bylo převezeno na kontrolu do
zdrav. zařízení. Hasiči z Prahy provedli odpojení akumulátoru u vozu Ford
Maverick a po dohodě s VZ byli odesláni zpět na základnu Jinonic.
Jednotka HZS PS Řevnice společně s PČR řídila dopravu, poté byla silnice
zcela uzavřena pro vyšetření nehody a následné práce. Po
zdokumentování nehody jednotka provedla převrácení vozidla Ford Focus
zpět na kola pomocí navijáku, provedla PPO a pomohla s jeho naložením
na odtahovou službu. Dále jednotka provedla úklid vozovky a příkopu,
posyp uniklých provozních kapalin sorbentem, následný úklid. Příjezd na
základnu v 1 8:45 hod.

6. 6. 201 4 1 0:20 hod.
S vozidly CAS 20 Terrno a CAS 32 Tatra 81 5 vyjely jednotky z PS Řevnice k
požáru nákladního automobilu s tlakovými lahvemi. Při příjezdu k požáru
hasiči zjistil i , že jde o lahve s propan butanem. Vozidlo bylo téměř v plném
rozsahu zachváceno požárem, některé lahve byly mimo tento automobil
na silnici a unikal z nich hořící plyn. Několik desítek metrů vzdálená
benzínová stanice byla požárem bezprostředně ohrožena a hrozilo riziko
rozšíření požáru. Hasiči použil i k účinnému hašení jeden proud s těžkou
pěnou a druhý vodní proud. Při hašení jedna lahev explodovala, později
byly její střepiny nalezeny až ve 1 60metrové vzdálenosti. Naštěstí nedošlo
k žádnému poranění v důsledku této exploze. Postupně byl požár
l ikvidován, lahve ochlazovány, měřeny termokamerou a potom odneseny a
složeny mimo místo požáru. Na vozidle a mimo něj se nacházelo 6
desetikilových a dvě třicetikilové lahve, z nichž dvě – jedna před a druhá
po příjezdu jednotek explodovala. K zásahu přijela také jednotka SDH
Dobřichovice, která s PČR obvodním odd. Řevnice zastavila dopravu,
dodávala do řevnické CAS vodu a pomáhala s dohašováním, chlazením a
evakuací lahví. Dále přijely na místo zásahu jednotky HZS Praha PS Radotín
a PS Petřiny, PS Beroun, vyšetřovatel z PS Kladno, sbory dobrovolných
hasičů Řevnice, Mokropsy, Lety a Jíloviště. Jel ikož voda, použitá při hašení a
smíchaná s neshořelou asfaltovou penetrací vyteklou ze spáleného
zásobníku na ložné ploše, počala stékat do blízkých vpustí dešťové
kanalizace, hasiči učinil i kroky, které zabránily průniku této směsi do
Karl ického potoka, do kterého tato kanalizace vede. Byly použity různé
typy sorbentů a k vyústění kanal izace i do potoka byly instalovány sorbční
norné stěny. Po požáru také zasahovala posádka ZS Trans Hospital Řevnice,
která ošetřila jedno lehké popálení na zápěstí zasahujícího příslušníka HZS
Řevnice a prověřovala, zda nedošlo ještě k nějakým zraněním v souvislosti
s explozí lahví. Dále se zásahu zúčastnila také pohotovostní služba
elektrorozvodných závodů a pracovníci odboru životního prostředí z ORP
Černošice, celkem 46 hasičů s 1 8 zásahovými automobily. Návrat na
základnu byl ve1 4:30. Jednotka SDH Dobřichovice ještě v součinnosti s
HZS PS Řevnice 3 dny monitorovala a poté l ikvidovala norné stěny a
sorbent z vyústění kanal izace v Karl ickém potoce. V souvislosti s tímto
požárem nedošlo k žádné kontaminaci vody v potoce a řece.

Honza Hruška HZS Řevnice

Kruhový objezd v Letech
Již několik měsíců se připravuje stavba kruhového objezdu v Letech,
stavba by měla začít v druhé polovině června. Příjezd do Řevnic bude
komplikovanější a povede po objížďkách místními komunikacemi, provoz
bude řízen světly.

thr

Co Rebelky připravují,
kam se chystají?
7. - 1 1 . 7. 201 4 Příměstské sportování – každý den jiný sport, pro děti
od 1 . – 4. tříd – Řevnice
22. – 27. 7. Summer Camp Beelitz – Mezinárodní Rope skippingový
kemp (Německo, USA, ČR)
24. – 30. 8. Soustředění celého týmu Rebels O.K. ve Zbraslavicích
Listopad – přivítají německé kolegy na soustředění v Řevnicích
Podzim – zima s basketbalovým týmem USK Praha v nové hale na
Letné.
Nyní veškeré úsilí směřují k mistrovství světa 201 5 v Paříži. Konečně se
koná v Evropě!
Další informace najdete na www.cvictesnami.cz

Tomáš Hromádka
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Portugalská ohařka
ve mně vyvolala sen

Pokud se náhodou někde setkáte s pojmem Chovatelská archa, vězte,
že se nejedná o obdobu té známé biblické záchranné stanice, ale o
chovnou stanici Gábiny Železné a jejích Portugalských ohařů. V české
republice je jich zatím velmi málo, to i přes to, že jsou to krásní a
povahově velmi kvalitní tvorečkové.

Vedeš chovnou stanici Portugalských ohařů, můžeš nám toto plemeno
představit?
Portugalský ohař patří v Čechách mezi takové plemenné rarity. Pokud
potkáte psa, který bude lehce připomínat Pointra zkříženého s Maďarským
krátkosrstým ohařem, právě jste měli to štěstí a potkal i jedno z nejstarších,
nejprošlechtěnějších a nejzajímavějších evropských plemen, tedy
Portugalského ohaře. Většina l idí, které má Fanynka zaujala, překvapilo, že
je to dospělý pes, protože svými lehce nakrabaceným obočím a zvídavým
kukučem vzbuzuje pocit věčného štěněte. Ve skutečnosti je Portugalský
ohař jedno z nejstarších evropských plemen a začátky jeho chovu je
možné vysledovat až do V. století. Portugalský ohař je výborně a lehce
ovladatelné plemeno, které v sobě nemá zbrklost ani zlobu a je ochotné a
také schopné pracovat v jakémkoliv prostředí a to i v těžkých podmínkách.
Jeho povaha i zajímavý vzhled zaujaly chovatele do té míry, že jej použil i
při šlechtění několika nových plemen psů. A tak jeho geny můžeme najít u
většiny současných loveckých plemen. Nejvýraznější stopu asi Portugalský
ohař nechal u Pointra.

Je to tedy celkem málo početná rasa v naší republice. Máš představu,
kolik dalších jich u nás je?
Myslím si, že představu o počtu PP v naší republice mám, jel ikož jsem
většině šťastným majitelům jejich Portugalského ohaře pomohla sehnat
přímo v Portugalsku. Momentálně vím o 6 Portugalcích v České republice.
Sehnat tohoto psa není zrovna nejsnazší.

Jak jsi tedy přišla ke své Portugalské
ohařce Ty?
Mé pátrání po Fanynce trvalo déle než půl
roku. Nakonec jsem se rozhodla si zajet pro
Portugalského ohaře přímo do Portugalska.
Chtěla jsem toto plemeno poznat v jeho
přirozených podmínkách a hlavně vidět
úroveň chovatele a seznámit se s rodiči
mého budoucího štěněte. Nebylo to ale
vůbec jednoduché, portugalští chovatelé
(na rozdíl od amerických a francouzských)
moc nekomunikovali. Až po dvouměsíčním
pátraní na internetu se mi podařilo
zkontaktovat portugalského chovatele
Tiaga Fortunu. Jeho chovatelskou stanici
jsem přes internet sledovala déle než půl
roku a čekala jsem na chvíl i , kdy narazím na
to pravé štěně pro mě, na to, které mi pošle
informaci – „Kup letenku a přijeď si pro
mne“. A to se stalo hned, jak jsem uviděla
fotku Fanynky. A hned od našeho prvního setkání vím, že já a moje
BeFunny máme to štěstí, že mezi námi funguje takové to “tajemné,
vzájemné, tiché napojení”.

Jsi i nadále v kontaktu s portugalským chovatelem?
Nejen s ním, ale i s mnoha dalšími. Já jsem totiž při mé první návštěvě
Portugalska propadla nejen plemeni Portugalského ohaře, ale i
Portugalsku. Má Portugalská ohařka ve mně vyvolala sen uvést toto
neznámé plemeno v Čechách. A tak se o tomto plemeni snažím dozvědět
co nejvíc a mám v plánu se do Portugalska vracet.
Loňský rok jsem se v Portugalsku účastnila 29. mezinárodní výstavy a
lovecké soutěže Portugalských ohařů “29 Exposicao Monografica do
Perdigueiro Portugues”. Toto pravidelné setkávání chovatelů Portugalských
ohařů v Portugalsku má již třicetiletou tradici. Návštěva Monografie
Portugalského ohaře pro mne byla jedinečnou příležitostí vidět přibl ižně
60 typických představitelů tohoto plemene ve výstavních kruzích a hlavně
při práci v jeho přirozených podmínkách.
Na této soutěži jsem se potkala i s Tiagem Fortunou, chovatelem mé
Befunny a po poradě s ním on vybral vhodného krycího psa pro mou fenu.
Původně jsem měla v plánu na krytí do Portugalska zajet autem, abych psy
nestresovala leteckou přepravou. BeFunny však začala hárat o pár týdnů
dřív než jsem očekávala, a tak jsme se s Tiagem domluvil i , že psa pošle
letadlem. Nebyla to však nejšťastnější volba, jel ikož let byl pro nepříznivé
sněhové podmínky (leden 201 3) odložen a pes tak dorazil o dva dny
později ve velmi špatném psychickém i fyzickém stavu. Původní domluva
byla ta, že po krytí pošlu psa dál novému majitel i, ale vzhledem ke stavu
zvířete jsem budoucímu majitel i oznámila, že si ho necháme u nás doma o
pár týdnů déle – než se dostane do lepší kondice. Tento čas s ním strávený
rozhodl o tom, že už u nás zůstal a zřejmě i zůstane. Jeho jméno El Nino – v
překladu Klučík, Chlapeček, vypovídá za vše :-)

Takže Tvoji psi s Tebou neleží na gauči?
Leží, to je jejich hlavní domácí náplň, ale když z něho slezou, musí pracovat.
No zas tak těžkou tu práci nemají, protože lov je jejich přirozenost, a já

jsem si díky soužití s loveckým psem zjistila, že téměř každá společná
procházka v přírodě dokáže jejich vlohy a schopnosti rozvíjet.

Vím, že Tvá Portugalská ohařka má spoustu ocenění a dokonce má
titul Český šampión. Jak jste přišly ke všem těm cenám?
Tak trochu jak se říká, já k nim přišla „ jako slepá k houslím“. Nejsou to moje
ceny, ale ceny mé fenky. Co se mých loveckých a výcvikových zkušeností
týká, jsem naprostý amatér začátečník. K nápadu začít se věnovat
loveckému výcviku mě přivedla paní Helena Dvořáková, která viděla
Fanynku běhat v poli… teda já tomu říkala běhat, kdežto ona svým
zkušeným okem viděla její dobrý nos, vytrvalé tempo a výborný styl… či
jak se to vše v loveckém sportu odborně nazývá.
A já najednou začala vnímat nejen její radost z pohybu, ale hlavně její
přirozenost, která ji dělá šťastnou a to bylo to, proč jsem se rozhodla začít
se věnovat loveckému výcviku. Z prvních oficielních zkoušek vloh - T.A.N.
si Fanynka dovezla zlatou medail i a tak jsem se po tom našem společném
úspěchu rozhodla, že půjdeme i k Podzimním zkouškám.
Při těch už ale nestačí pouze běhat s křepelkami po poli, ale chce to mít
nějakou mysliveckou zkušenost. Tu jsem neměla a uběhl rok, kdy jsem o
tom jen mluvila a ležela při tom na tom gauči a Fanynku drbala za uchem.
V tomto období se mi ozval pan Marian Roden, který na internetu pátral po
plemenu Portugalského ohaře. Krátce na to se pan Roden rozhodl navštívit
nás v Řevnicích. Fanynka se mu moc líbila a Marian chtěl vidět fenu při
práci v poli. A tak jsem měla příležitost vidět pana Rodena při komunikaci s
jeho zvířaty a hned bylo zřetelné, že jeho způsob komunikace, vnímání
zvířat a soužití s nimi je velmi podobné tomu mému. Domluvil i jsme se
spolu, že Marian připraví mou fenu k Podzimním zkouškám.
Befunny složila Podzimní zkoušky pod Marianovým vedením v první ceně
a získala pohár za 2. místo. Mé feně to pomohlo získat titul Českého
šampióna a panu Rodenovi upevnilo rozhodnutí do budoucnosti rozšířit
svou smečku i o plemeno Portugalského ohaře.

Nedá mi to se nezeptat „Marian Roden? Ten známý herec?
Ano i já jsem byla překvapena, když přijel . Věděla jsem, že přijede Roden,
ale rozhodně po telefonu jsem nečekala, že to bude pan Roden z té známé

herecké rodiny. Ale teď už vím, že je i
veřejnosti známo, že život bratrů Rodenů je
spojen se zvířaty a přírodou. A já teď vím, že
jejich soužití a hlavně Marianova komunikace
se zvířaty probíhá takovým tím nejhezčím a
nejpřirozenějším způsobem, který se může
mezi člověkem a zvířetem odehrávat.

Proč Ty si se rozhodla si pořídit
Portugalského ohaře?
Já jsem na rozdíl od pana Rodena, který chce
PP především pro jeho lovecké schopnosti,
jsem si Portugalce původně pořídila proto, že
se mi líbil jeho vzhled a vyhovovala mi jeho
velikost.
Zaujal mě jeho krabatý výraz ve tváři a pak že
vypadá jako velkej pes, co je tak malej, že se
vejde všude a že ho unesu – nesměj se,
protože to je dost důležitý. Já jsem dost
aktivní, chodím na túry, jezdím na kole,
běhám na běžkách a to vše se mnou ten můj
gaučák s radostí zvládne. Když potřebuju, je

tak malý, že se v pohodě vejde ve vlaku pod sedačku. Navíc je v rodinném
soužití neuvěřitelně souzněnej a opatrnej. Miluje děti. Je přátelský i ke
všem našimi zvířatům.
Když přiletěl el Ninio, bála jsem se, že budu muset hlídat nejen svou malou
dceru, ale i všechna svá zvířata, aby jim neublížil , ale stačilo mu pár týdnů,
aby pochopil a mohl s námi každý den obcházet naše zvířectvo a tak
společně krmíme králíky, kočky, rybičky, ptáky a přepočítáváme želvy.

Jéžiš, kolik máš doma zvířat?
Dost na to, abych byla šťastná a spokojemá já i oni. Zvířata jsou můj svět,
kolem kterého se všechno točí… tedy nejen chod mé rodiny, ale i má práce.
Už několik let se věnuju chovu zakrslý šlechtěných králíčků, želv a ptáků a
kromě toho všeho máme ještě dvě kočky a dva další psy.
Ale teď právě čekám pro mne tu nejdůležitější chovatelskou událost,
narození prvních štěňátek. Pokud vše dobře dopadne, budou to první
odchovaní Portugalští ohaři v Čechách. A mě se snad do budoucna podaří
splnit svůj malý sen, tedy představit toto plemeno našim milovníkům psů a
budoucím chovatelům.

Vím o Tobě, že jsi plánovala otevření ” mini ZOO “, je tato myšlenka
stále živá?
No ani né tak mini ZOO, jako spíš udělat takový ZOO koutek, ve kterém
budu moci ukázat zvířata běžně chovaná v našich domácnostech v
ideálních podmínkách pro domácí chov.
Zvířata držená v našich domácnostech jsou na nás totálně závislá a mají se
jen tak, jak mi jim to umožníme. A já z vlastní zkušenosti vím, že i z mála se
dá pro zvíře udělat v našich rodinných podmínkách prostředí, které se
bude líbit jejich majitel i a zvířeti bude dobře vyhovovat a budou mu
alespoň v malé míře nahrazovat jeho přirozené prostředí. Já sama se k
takovým odchovům svých domácích zvířat vracím… (to je ale na dlouhé
povídání).

Helena Pelikánová
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Je třeba škole pomoci
Je to již rok, co byla jmenována na základě řádného konkurzu nová
ředitelka školy. Její role nebyla a není jednoduchá. Škola se od počátku
roku potýká s několika problémy. Jedním z nich je dlouhodobá pracovní
neschopnost některých učitelů, za které paní ředitelka pochopitelně
nemůže v krátké době najít vhodnou náhradu. Další věcí jsou kontroly ČŠI ,
které na popud pana “Svobody” probíhají nestandardně často. Při mém
zjišťování jsem dospěl k názoru, že není obvyklé, aby stěžovatelé řešil i
problémy stále se opakujícími stížnostmi směřovanými na adresu
náměstka generálního ředitele ČŠI , místo aby oslovil i vedení školy a učitele
a snažil i se spolu  s nimi najít řešení. Škola není v takovém stavu, jaký líčí
pan “Svoboda”, (osoba, kterou se zatím nikomu nepodařilo dohledat, neboť
má pouze e-mailovou adresu). Domnívám se, že nemůžeme posuzovat,
zda je ve škole vše v pořádku.
Rozhodně však nemůžeme
tvrdit, že se škola potácí
v existenčních či jiných
problémech. Oslovil jsem
některé učitele z prvního
i  druhého stupně, takže mám
informace nejen od rodičů,
ale i  od těch, kterých se
kontroly a inspekce dotýkají
asi nejvíce. Bezdůvodné
napadání a odsuzování jejich
práce, aniž by jim byla
poskytnuta možnost se
jakýmkoli způsobem bránit,
nemá daleko k šikaně.
Je proto třeba škole pomoci
a jsem přesvědčen, že je to
možné. Sám jsem škole
nabídl pomoc a řešení. Chci,
aby se škola podílela jako
partner při různých
mimoškolních kulturně-
vzdělávacích akcích, aby
škola jako taková byla
proaktivní. Spolu  s některými
rodiči se nám to začíná dařit.
Ve spolupráci  s  kavárnou
Modrý domeček chceme
pořádat přednášky. V měsíci
květnu byl hostem kavárny
Adam Drda – novinář a
publicista, který hovořil
o terezínských Židech
v Osvětimi. Škola zde byla
uvedena jako partner
přednášky, byli přítomni
někteří učitelé i  paní
ředitelka školy. Přístup
ředitelky O. S. Náruč Zuzany
Dudákové a PR manažerky
Šárky Haškové byl příkladný
a velmi vstřícný. Chceme
pomáhat sociálnímu zařízení
Náruč, protože je skvělé,
jakou činnost u  nás
v Řevnicích dělá a není to
vůbec samozřejmé. Děti by
se měly
setkávat s handicapovanými
l idmi.
Nechceme se schovávat za
naše děti a jen kritizovat, co
je ve škole špatně. Chceme
se spíše snažit o kval itní
diskuzi a spolupráci. Je velmi
snadné napadat druhé, jejich
práci, ale stavět a pomáhat je
vždy těžší. Doufám, že se
nám to společně podaří.

J iří Kylar
kandidát do školské rady

za rodiče

(Staro)nová ODS v Řevnicích
V posledních dvou číslech našeho zpravodaje byly zveřejněny články
týkající se Místního sdružení ODS. Zastávám názor, že vnitřní problematika
politických stran či uskupení se neřeší prostřednictvím místních
zpravodajů a nebudu tedy s autorem předcházejících článků komunikovat
tímto způsobem a vyvracet jeho vlastní pohled, se kterým rozhodně
nesouhlasím. Přeji všem čtenářům prožití krásných letních dnů.

Miroslav Cvanciger

Řevničtí Sokolové zakončili školní rok
Asi tři desítky dětí se sešlo na Sokoláku, aby se rozloučily se školním rokem.
Tentokrát děti závodily v orientačním běhu. Pomocí fotek hledaly
kontrolky a odměnou jim kromě medailí byly i buřty. Závod připravil p.
Skripnik s manželkou, kteří od září povedou kroužek orientačního běhu v
Sokole. Přejeme prosluněné prázdniny a 3. září 201 4 připravujeme
Tradiční lesní závod Sokola.Těšíme se na vás v září.

Váš Sokol
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Z dopisů

Diskuzní příspěvky
na téma řevnické

školství najdete také
na webu Ruchu
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Dětem chybí nářadí
Smutným faktem, který hned tak nikdo nenapraví, je, že řevnická škola ne-
má tělocvičnu. Tento nedostatek se alespoň částečně kompenzuje ab-
solvováním hodin tělesné výchovy v nafukovací hale u Liďáku, kterou si
škola pronajímá. Je to určitě lepší řešení než žádné, ale klasickou tělo-
cvičnu nahradit nemůže. V hale sloužící primárně pro tenis totiž chybí tělo-
cvičné nářadí.
A bez hrazdy, šplhadel, kozy, koně, hradel, kruhů, žíněnek atd. se správné
motorické schopnosti dětí trénovat nedají. Leda že by snad místo tělocviku
lezl i žáci po stromech, šplhal i po skalách a přeskakovali potoky. Což je v
rámci školní výuky nesmysl , a že by se těmto činnostem děti věnovaly od-
poledne, si v dnešní době poznamenané strachem vypustit je bez dozoru
ven, nedostatkem času a lákavou nabídkou zábavy u počítače snad ani ne-
dokážeme představit.
Našim potomkům se tedy hrbí záda, křiví páteř, hroutí nožní klenba, a než
aby si vylezl i na strom pro hrušku, raději si koupí nějaký pamlsek v obcho-
dě. O poklesu fyzické zdatnosti dětí v posledních letech hovoří mnohé sta-
tistiky, ale jenom zveřejňování alarmujících čísel a grafů situaci nezlepší.
Řevnická škola tělocvičnu nemá a asi ještě hodně dlouho mít nebude. Ale
ve městě se přece nachází tělocvična Sokola. Do ní by sice museli žáci na
hodiny tělocviku docházet, nemají ji hned u nosu, také některé nářadí by
asi bylo třeba dokoupit nebo aspoň opravit, ale kdyby byla vůle a chuť, jis-
tě by se nějaký způsob, jak školním dětem umožnit alespoň jednou týdně
zacvičit si na nářadí, našel . Nevím, jak složité je dát vše organizačně dohro-
mady a proč v posledních letech škola tělocvičnu v Sokole neužívala, když
dříve do ní prý děti s učitel i docházely. Jsem moc rád, že současné vedení
školy na tuto tradici navázalo a se Sokolem o spolupráci jedná. Od příštího
školního roku tedy snad zase žáci naší školy začnou skákat přes koně a já
se těším, že mé dvě dcery při studiu, co je to výmyk, flop nebo skrčka, ne-
budou odkázány pouze na internet.

Pavel Černý

SPORT

V sobotu 1 7. května se na dvorcích LTC Řevnice tradičně uskutečnil již 1 9.
ročník Memoriálu Pepy Semanského – veteránský tenisový turnaj mužů ve
čtyřhře. Hrálo se, jako vždy, ve dvou věkových kategoriích nad 45 let věku.
Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů. Účast v turnaji je stále omezena na hráče z
regionu Dolní Berounka.

Kö

Plážový volejbal – na Sokoláku
si zahrajete a ještě se opálíte!
Začalo léto a řevnický Sokol
nabízí své kurty pro
prázdninové sportování. Na
Sokoláku (nad házenou)
můžete využít antukové
kurty na volejbal či nohejbal
a kurty na plážový volejbal.
Na písku si nejen zasportu-
jete, ale ještě se můžete
opálit. J Nenechte děti o
prázdninách lenošit a pošle-
te je naučit se hrát volejbal,
nebo se jen podívat. Tré-
ninky jsou o prázdninách
otevřené veřejnosti. Těší se
na Vás banda kluků a holek.
Po prázdninách se zase otevřou dveře a v tělocvičně i zrcadlovém sále bu-
de rušno.
Řevnický Sokol letos slaví 1 20 let a nabízí sport pro všechny generace. Na
své si přijdou děti i babičky. S říkadly, klouzačkami i soutěžemi si užijí oddíl
rodiče i děti. Mladší žáci a žákyně si osvojí základy všestrannosti na šplha-
dle i skokem přes kozu. Kluci fotbalem i florbalem, holčičky například
hvězdou. Kluci i holky od 1 0 let se mohou přihlásit do oddílu volejbalu, kte-
rý má v Řevnicích tradici. Volejbal tak budou trénovat nejen v tělocvičně,
ale i na antukových kurtech pod lesem a později i na kurtech plážového
volejbalu. V Řevnicích se také trénuje badminton a to jak děti, tak i dospělí.
Novinkou pro děti bude oddíl orientačního běhu a sportů v přírodě. Ženy
si své tělo můžou protáhnout body styl ingem, zdravotním cvičením nebo
si mohou zahrát volejbal . Muži se schází při fotbálku, florbalu, nebo nohej-
balu. V zrcadlovém sále si užijete Jógu, cvičení s gymbaly, břišní tance nebo
zdravotní tělocvik. Věřím, že si v široké nabídce najde každý tu svou hodi-
nu, kdy se oprostí od každodenních starostí. Moc se na Vás těšíme. www.-
sokolrevnice.cz

MV

Zpráva od seniorů Virtuální univerzity
třetího věku v Řevnicích
Univerzita 3. věku Ukončil i jsme
první semestr a úspěšně
vypracovali testy. Obor, kterým
jsme se zabývali, byla “Astronomie”.
Postavil i jsme díky našim novým
poznatkům jednoduché sluneční
hodiny před Sokolem v Řevnicích.
Moc jsme nevěřil i , že tam vydrží a
sláva, zatím jsou tam dosud. Díky
patří nejen České zemědělské
univerzitě v Praze, která toto
virtuální vzdělávání pro seniory
provozuje, ale i naší milé
konzultantce paní Monice
Vaňkové, která o nás pečuje jako o děti školou povinné.
V podzimním semestru se budeme věnovat tématu “Lidské zdraví”. Pokud
si chcete s námi procvičovat mozek a dozvědět se něco nového, tak se na
vás všechny těšíme.

Yvona Weissová

LTC Řevnice

Kam za sportem? Přece do Sokola!
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Řevnice na starých pohlednicích - 1 1 9, 1 20
Pozdrav slečně
Mařence
Kolorovaná pohlednice Řevnic,
poslaná v srpnu 1 902 do Prahy, je
adresována slečně Mařence v České
kuchyni v Praze 2, Palackého ulice
číslo 5. Snad šlo o restauraci na této
adrese.
Ve středu obrázku je řevnický kostel
svatého Mořice, před kostelem
vpravo je dům čp. 1 78, který stojí v
místě styku ulic Pražské a Nádražní.
Budova na levém okraji pohledu
patřila k domu čp. 1 1 5 v Pražské ulici.

Babka na obraze
Otakara Štáfla
Babka je kopec nad Řevnicemi, který
již více než sto let patří k oblíbeným
výletním místům. Turistická cesta na
vrcholek Babky byla vybudována a
vyznačena již v letech 1 889 a 1 890.
Malíř Otakar Štáfl počátkem 20.
století namaloval obraz vrcholu
Babky, který zde předkládám. O
Babce jako turistickém cíl i jsme
podrobně psal i v Ruchu 4/201 3.

Kö

V srpnu 1 923 na tenise
Díky laskavosti paní MUDr. Zdeňky Límanové, která pořádala pozůstalost své matky JUDr. Marie
Vahalové, rozené Ostrčilové (narozené 1 906), se mi dostala do rukou pozvánka na tenisový večírek
řevnického Okrašlovacího spolku 22. srpna 1 923.
Titulní stranu pozvánky otiskuji, ale program večírku a tenisové výsledky turnaje budu jen komentovat.
Turnaj se hrál v sedmi soutěžích, dvouhru pánů vyhrál MUDr. Rubeška a dvouhru dam paní H. Šourková.
Ze známých sportovců se soutěží zúčastnil i tehdy velmi mladý Jan Koželuh a známý reprezentant v jízdě
na koni kapitán Kačer. Ostatní soutěže byly tzv. vyrovnávací, tj. hráčům různých úrovní byly přidělovány
pro hru handicapy tak, aby byly soutěže vyrovnané a tím i zajímavější.
Kulturní pořad večírku měl úroveň. Na zahájení zazněla skladba „Popěvky nejrůznější“, kterou pro tenisty
složil a sám zahrál hudební skladatel Otakar Ostrčil , dirigent a ředitel opery Národního divadla v Praze a
strýc dr. Vahalové-Ostrčilové. Dále zarecitovaly – pozdější herečka Jarka Horáková a autorka příběhů pro
děti o Kulihráškovi Marta Voleská. Následoval baryton dr. Bulíře a komické číslo Česty Ryšánka. Večírek
vyvrcholil kabaretním představením s hudbou, zpěvy a tanci „Jednou ty, jednou já, jednou naše Anka“ v
podání pánského tria Edmund Konrád, Česta Ryšánek a Handa Til le a tanečnice Anky Čekanové, tehdy
devatenáctileté.
Mladí sportovci se uměli bavit v každé době.

J. König
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Město Mníšek pod Brdy a Římskokatolická
farnost sv. Václava Vás zvou na tradiční akci

SKALECKÁ POUŤ 201 4
pátek 1 8. července – neděle 20. července

Nejvýznamnější kulturní a společenská akce
města Mníšek pod Brdy a celého regionu. Je
výjimečná svou desítky let trvající tradicí,
nabídkou kulturních akcí a společenským
významem.

PÁTEK 1 8. ČERVENCE
BAROKNÍ AREÁL SKALKA
1 9.00 Koncert skupiny YELLOW SISTERS

SOBOTA 1 9. ČERVENCE
NÁMĚSTÍ F. X. SVOBODY – KOSTEL SV.
VÁCLAVA
7.30 k účasti v poutním procesí svou hrou zve
soubor | | :RITORNELLO:| | :
8:00 Odchod procesí na Skalku

BAROKNÍ AREÁL SKALKA
1 0.00 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ s doprovodem
farní rodinné kapely, mši celebruje P. Jan Dlouhý
1 1 .30 koncert farní rodinné kapely – Famil ion
1 2.1 5 Vernisáž výstavy: EVA OVA: OBRAZY v
kostelíku sv. Maří Magdalény
1 3.00 Koncert k letnímu odpoledni:
MIROSLAVA ČASAROVÁ (soprán), MAGDA
ŠÍRKOVÁ (klavír)
1 4.00 Čtení z Bible
1 5.00 Pobožnost Křížové cesty u skaleckých
kapliček směrem k poustevně
9.00 – 1 6.00 mimořádná možnost prohlídky

Poustevny se sousoším Pieta od Jana Brokofa

NÁMĚSTÍ F. X. SVOBODY
8.00 Pouťový a farmářský trh
1 2.00 MEZCLA ORQUESTA
1 4.30 THE TAP TAP
1 6.30 ANETY LANGEROVÉ
1 8.45 VÁCLAVA NECKÁŘE
Programem vás provedou VLAĎKA PIRICHOVÁ,
moderátorka z radia Frekvence 1 a MARTIN
HRUBÝ, básník z kapely Bůhví.

RESTAURACE SOKOLOVNA
21 .00 Pouťová zábava – hraje kapela
„PORUCHA“

NEDĚLE 20. ČERVENCE
FARNÍ ZAHRADA
1 0.00 Loutková pohádka „KOCOUR V BOTÁCH”,
Divadlo ELF (Při nepřízni počasí v objektu OÁZA
na farní zahradě.)

ZADNÍ RYBNÍK
1 4.00 5. MNÍŠECKÁ POUŤOVÁ NECKYÁDA
Plavidla všeho druhu, vodní soutěže, hrátky na
vodě i na souši, zábava, občerstvení. Hraje
ELDORÁDO. (Při nepřízni počasí se akce nekoná.)

KOSTEL SV.VÁCLAVA
1 8.30 SLAVNOSTNÍ KONCERT DUCHOVNÍ
HUDBY
Daniela Demuthová – mezzosoprán, Alexander
Shonert – housle, Vladimír Jelínek – varhany

DALŠÍ DOPROVODNÉ
AKCE
ZÁMEKMNÍŠEK POD BRDY
Sobota a neděle 1 9. a 20. července:Po oba dny
bude probíhat šerm v zámecké zahradě i

speciální prohlídky zámku pro děti. V sobotu
prohlídky s názvem Zvířátka a mazlíčci
šlechtických pánů, v neděli prohlídky Cesta za
pohádkou.

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
ZO ČSCH Mníšek, louka u penzionu Obora
Sobota 1 9. července 8.00 – 1 7.00
Neděle 20. července 8.00 – 1 3.00

DOPRAVA PRO
ÚČASTNÍKY POUTĚ
NA SKALKU
Pro osoby se sníženou pohyblivostí v sobotu 1 9.
7. 201 4 odjezd autobusu v 9.00 hodin od
přesunuté zastávky Mníšek – náměstí (pošta).
Odjezd ze Skalky po 1 5.00 hod.
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Pozvánka na Skaleckou pouť
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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
Prahazápad:

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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Řevničtí badmintonisté – žáci
Jako každoročně se nám chýlí konec školního roku a s ním i turnájek
našich badmintonistů, který se konal v řevnické sokolovně dne 3. 6. 201 4.
Děti dorazily v hojném počtu a byly rozděleny do 4 kategorií a to na mladší
žáky holky a kluky a totéž u starších žáků na holky a kluky. I několik rodičů
a prarodičů přišlo podpořit své ratolesti. V kategorii mladších žáků se na
prvním místě umístil Lukáš Krupka, ve starších žácích tradičně zvítězil
Jaroslav Blažek. Dívčí klání bylo též nabité energií a v kategorii mladší
žákyně zlatou medail i a pohár vybojovala Tereza Basiková, ve starších
dívkách se na první místě umístila Petra Pražská. Všechny děti byly oceněny
medailemi a úplně všichni získal i diplom s drobnou sladkostí. Všem dětem
a jejich rodičům děkujeme, přejeme krásné léto a v příštím roce na
shledanou a to již v úterý 9. 9. 201 4 od 1 4.00 do 1 6.00 v sokolovně
Řevnice.

Lenka Dvořáková, Bohumil Kos

Špunti na hřišti
Špunti oslavil i 8. 6. 201 4 na hřišti národní házené dětský den. Byly
připraveny soutěže a hry pro všechny děti. Za splnění her děti byly odmě-
něny Špuntary, které se vyměňovaly ve Špuntanele za dárečky podle
vlastního výběru.
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Nejčtenější... v řevnickém knihkupectví
Krysburger: David Wall iams
Jonas Jonnason: Analfabetka, která uměla počítat
Daniela Krolupperová: Mizící hmyzíci
Daniel Howell : Naboso
Eva Obůrková: Výlety s dětmi v Praze a středních Čechách
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