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Aktual ity„Ťuky, ťuky na vrátka“,
řeklo jaro voňavě…

Koncem února začaly děti z mateřské školy jezdit jako každý rok do solné jeskyně na Smíchov.
Každou středu se v deseti lekcích střídají dvě skupiny našich předškoláků. Čekání na nádraží i cestu
vlakem zvládají velmi dobře. Spolucestující jsou často překvapeni, jak jsou klidné a rozumné.
V době jarních prázdnin proběhl „Den otevřených dveří“. Je možné jej uskutečnit právě tehdy, je-l i ve
školce méně dětí. Návštěvníci tak měli možnost nahlédnout do části budovy naší školky, tříd
a zároveň se informovat „jak to ve školce chodí“.„Malí hosté“ si během určeného času hrál i. Začal i se
rozdávat přihlášky k předškolnímu vzdělávání od příštího školního roku.
Svoji zručnost a tvořivou fantazii si naše děti zdokonalují v keramické dílně ZUŠ. Všechny třídy se zde
vystřídají v průběhu měsíce. Výrobky si poté odnášejí pyšně domů.
V květnu nás čeká společný výlet do nově zrekonstruovaného hradu v obci Červený Újezd. V červnu
pak návštěva „malé soukromé farmy“ s poníky, domácími zvířaty i klokanem v Olešné u Hořovic.

Jana Černá

Otevřené dveře v Pikolínu
Školička Pikolín, vzniklá z iniciativy party aktivních matek, pořádá 24. dubna od 1 7 hodin Den
otevřených dveří v budově Komenského 1 1 00, naproti poště. Od tohoto data až do konce května
přijímá přihlášky na školní rok 201 3/201 4. Bude to už čtyři roky, kdy s podporou Sokola zahájila
činnost první třídy v prostorách bývalé šatny.¨
Na webu pikolin.cz se můžete přesvědčit o tom, že činnost školičky je pestrá a stále se rozrůstá. Letos
se poprvé konala i školička v přírodě, konkrétně pobyt na šumavské Čenkově pile.

VS

ZUŠ Řevnice: Otevřený ateliér
Z důvodu velkého zájmu a velké poptávky o studium na naší škole otevíráme volný výtvarný prostor,
kam budou moci docházet nejen žáci naší školy, ale i ostatní, kteří mají chuť tvořit jen někdy a to
včetně dospělých. Podmínky pro přijetí nejsou žádné, jen zájem se výtvarně vyjadřovat. Atel iér bude
veden každý čtvrtek od 1 5 do 1 9 hodin. Seznámíme Vás se základy, kresby, malby, grafiky
a sochařství.

Těšíme se na Vás, za ZUŠ Ivana Junková

1 1 . března 201 3 se konalo v Zámečku za velkého zájmu veřejnosti další z veřejných zasedání
Zastupitelstva města Řevnice. Jednání provázelo množství emocí a schůze se i díky tomu protáhla do
ranních hodin. Mnohým z účastníků přišlo proto vhod občerstvení z improvizovaného stánku
Š. Oršoše umístěného před Zámečkem. Vedle problematiky územního plánu, dostavby mateřské
školy a situace v Ekosu se opět hovořilo o základní škole.

Tomáš Hromádka
Foto: Marie Reslová

Poděkování občanům
Rád bych jménem města Řevnice poděkoval
všem spoluobčanům a podnikatelům, kteří
uklízel i sníh a ošetřoval i chodníky před svými
nemovitostmi a provozovnami. V době, kdy
zákon ukládá povinnost tyto komunikace udr-
žovat jejich majitel i, což je ve většině případů
město, to je významná a nadstandardní po-
moc městu a služba uživatelům těchto
chodníků.

Jan Hruška, místostarosta

Zápis dětí do MŠ Řevnice
Zápis dětí do Mateřské školy Řevnice od
školního roku 201 3/201 4 bude v úterý 7. květ-
na 201 3 v budově MŠ, Mníšecká ul. č. 676 od
1 0:00 do 1 2:00 a od 1 3:00 do 1 7:00 hodin.
Druhý termín: úterý 1 4. 5. 201 3 od 1 5:00 do
1 8:00 hod.
Prosíme rodiče, aby k zápisu přinesl i vyplně-
nou žádost o přijetí, rodný list dítěte a ob-
čanský průkaz, (pokud mají oba rodiče trvalý
pobyt v Řevnicích, okopírovaný občanský prů-
kaz druhého rodiče).
Formuláře žádostí o přijetí do MŠ jsou k dis-
pozici od 26. 2. 201 3 v mateřské škole nebo ke
stažení na internetové stránce www.msrevni-
ce.cz.

MŠ

Ples Klíčku a ZŠ Řevnice
Folklorní soubor Klíček a Základní škola Řevni-
ce vás zvou na XII . ples 1 3. dubna 201 3 od 1 9
hod. v Lidovém domě v Řevnicích. K tanci
hraje Velký taneční orchestr Václava Zelinky.
Předtančení a taneční překvapení zajistí
samotný Klíček. Vstupenky v hodnotě 200 Kč
jsou slosovatelné. Rezervace na tel . 604 702
569.

l ich

Haló, je tu kabaret
Divadelní soubor – Divadelní studio Řevnice –
uvádí v době vydání tohoto Ruchu, tedy 5. a 6.
dubna 201 3 v kině-divadle v našem repertoá-
ru poněkud neobvyklý pořad – Haló, je tu
kabaret.
Kabaret, ten v posledních letech už téměř za-
pomenutý žánr? Nu ano, troufl i jsme si
a předkládáme laskavému a shovívavému
divákovi čtyři kabaretní aktovky z dob rakous-
kého mocnářství a první republiky.
Na jevišti oživnou přitroublí sluhové, rozmarné
milostivé paní, žárl iví továrníci a jiné figurky,
tak jak vyvstaly z trochu oplesnivělých a umo-
lousaných divadelních knížeček, které jsme
objevil i v archivu. Mladí řevničtí herci v nich
nalezl i zalíbení. Kéž by tomu tak bylo i u vás –
diváků.

Ivo Tamchyna

Tibetská vlajka
Při příležitosti výročí povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci roku 1 959 1 1 . března 201 3
poprvé zavlála na budově řevnické radnice
vlajka Tibetu. Kampaň “Vlajka pro Tibet” vznik-
la v polovině devadesátých let v západní Ev-
ropě s cílem poukázat na dlouhodobé
porušování l idských práv v Číně.

thr
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Vážení spoluobčané,

předně mi dovolte vyjádřit se k tomu, co se v
posledním měsíci napsalo v různých tištěných či
internetových novinách, zejména pak v pirátském
vydání časopisu Rozruch. Píši záměrně
„pirátském“, protože tento plátek zcela nepokrytě
používá atributy městského časopisu Ruch, čímž
vytváří dojem, jako by měl s tímto snad nějaký
vztah. Nemá.

Politický boj dva roky před volbami
Věřím, že každý v Řevnicích musí cítit, že organizátorům petice za
zachování paní ředitelky už dávno přestalo jít pouze o tento spor a ve
skutečnosti je za bojem o záchranu školy skrytý politický boj a jakási snaha
nerespektovat či zvrátit výsledky voleb. Řevnice tak zažívají komunální
kampaň dva roky před volbami, což je skutečně neobvyklé. Zarážející ale je,
že se autoři této kampaně veřejně nepřihlásí k nějaké politické straně nebo
hnutí, že to dělají takto anonymně, skoro až kmotrovsky. Vždy je jednodušší
se z pozadí, bez politické odpovědnosti, snažit ovl ivňovat a tahat za nitky,
pomlouvat a okopávat kotníky. Pro mne jsou to mafiánské metody, se
kterými se nemůžu ztotožnit. Jediným měřítkem, kdy přijímáte
odpovědnost za své činy, jsou výsledky voleb, kdy rozhodují občané svým
hlasem.
Osobně mě tento konfrontační styl moc mrzí a díky vyhrocené situaci
můžeme mezi sebou vykopat takové příkopy, které i po opadnutí všech
emocí, nemusí ani čas zahladit. A opravdu je to dobré pro Řevnice?
Nezbývá mi, než znovu konstatovat, že důvodem pro vypsání konkursu je
neochota vedení školy věcně spolupracovat se zřizovatelem. Z pohledu
rady je to nezbytná podmínka pro úspěšný chod i rozvoj základní školy.
Škola není v ohrožení, nechystáme nic zlého a vypsaným konkursem
nepoškozujeme školu. Jen se chceme ujistit, že děláme maximum
možného, abychom v Řevnicích měli tu nejlepší školu.

Školka i škola bude mít více míst
Ale pryč od politiky, i když budu pokračovat ještě o škole. Jak už bylo
řečeno dříve, rada řeší školství komplexně v mezích finančních prostředků,
které má k dispozici, včetně rozšíření kapacity mateřské a základní školy.
Mimochodem, třetina letošního rozpočtu města (přes 21 mil . Kč) jde právě
do oblasti školství. Cílem rady je zajistit místa pro všechny řevnické děti, ale
přejeme si v duchu staleté tradice vycházet vstříc i rodičům z okolních
obcí. Jak dostavba školky, tak přestavba tříd je na dobré cestě. Zhruba do
poloviny května by měly být upraveny nové učebny v budově úřadu,
přestavba školky bude vrcholit o prázdninách.

Volby do rady školy začátkem dubna
A je tu ještě jedna věc, která se týká školy. Konečně se uskuteční volby do
školské rady základní školy. Proběhnou ve čtvrtek 4. dubna (od 8.00 do
1 9.00 hod) v budově školy. Bl ižší informace včetně volebního řádu najdete
na internetových stránkách školy. Srdečně zvu všechny rodiče, přijďte a
zvolte si své zástupce ve školské radě.

Občané vytvoří územní plán
Druhým tématem, kterému bych se dnes chtěl věnovat, je územní plán. Na
základě referencí, návrhů od zastupitelů a tipů na atel iéry, se kterými
spolupracují okolní města, jsme vybral i ve výběrovém řízení atel iér pana
architekta Hnil ičky. Protože jsme přesvědčeni, že územní plán musí
vyvažovat zájmy životního prostředí, hospodářství, ale také zájmy
společenství l idí obývajících dané území, bych byl rád, aby hned zpočátku
zaznělo, že jedním z podstatných kritérií řízení bylo, jak bude vybraný
atel iér řešit zapojení veřejnosti do přípravy plánu.
Musíme samozřejmě vyřešit také řadu technických nedostatků, uvést
stávající územní plán do souladu se stavebním zákonem, opravit nesmysly
a dořešit detaily. Ale než se vůbec přistoupí k jeho tvorbě, čeká nás všechny
zajímavý postup, kdy budou architekti pobývat ve městě, diskutovat s l idmi
a v této fázi sbírat veškeré informace, na kterých pak začnou teprve
pracovat. Každý tak bude mít možnost vyjádřit svůj názor nebo vizi a
zapojit se tak do procesu, který ovlivní Řevnice na další generace. Vůbec
poprvé se tak budete mít možnost se s architekty setkat v pátek 1 9. 4. 201 3
od 1 7 hodin v sále Zámečku. Věřím, že nemusím řevnické obyvatele moc
vybízet, aby se v hojném počtu dostavil i .
Když už vás zvu na různá setkání, připojím další dvě pozvánky.

Noční závod veteránů
V pátek 1 2. 4. bude v pozdních večerních hodinách Řevnicemi projíždět
závod veteránů Ral lye Praha Revival . Jde o formu mototuristické soutěže
historických automobilů za přísného dodržování dopravních předpisů. V
Řevnicích se jedná o průjezd v úseku hájovna – Pišťák – hřbitov. Pokud
chováte v srdci nostalgii k automobilovým veteránům, určitě si tento
zážitek nenechte ujít.

Otevřená radnice
Protože chce rada města otevřít prostor pro přímý kontakt s občany
Řevnic, bude vždy v pátek od 8 do 9 hodin možné navštívit radní a
prodiskutovat s nimi aktuální dění v Řevnicích či otázky, které jsou
předmětem různých diskuzí. Budeme moc rádi, když této možnosti
využijete.

Na závěr si dovolím ještě jednu poznámku. Jistě jste si všimli, že tentokrát
je můj úvodník trochu v jiném stylu. Rádi bychom občerstvil i způsob,
jakým rada informuje veřejnost. Proto jsme také například zavedli páteční
setkání, proto v nejbl ižší době trochu pozměníme obsah našeho Ruchu a
internetových stránek. Ale o tom až příště.
Přeji vám krásné velikonoční svátky, které jsou pro nás každým rokem vždy
novou nadějí, že po těžkých časech přijdou lepší a vyléčí i ty nejtěžší
chmury, které na nás po zimě doléhají.

Libor Kvasnička
starosta

- Rada města vzala na vědomí informaci ředitelky ZŠ Řevnice o čerpání
zdrojů a hospodaření v roce 201 2 s tím, že ZŠ Řevnice hospodařila s
celkovým objemem 24 1 87 741 ,35 Kč a schválila hospodářský výsledek
Základní školy Řevnice za rok 201 2 ve výši + 939,98 Kč.
- Rada města vzala na vědomí informaci o Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na projekt„Snížení imisní zátěže na území města Řevnice“.
- Rada města schvál ila vnitřní Pokyn tajemnice č. 3/201 3 týkající se
předkládání požadavků na opravy a rekonstrukce objektů v majetku města
Řevnice.
- RM trvá na svém původním rozhodnutí ze dne 29.1 1 .201 1 , kdy přijala
usnesení, ve kterém souhlasila s prodejem pozemků parc.č. 5 a parc.č. 6
pod bytovými domy a částí pozemků parc. č. 9/1 a parc.č. 26 vše v obci a
k.ú. Řevnice s tím, že preferuje prodej jako celek, avšak souhlasí s prodejem
i poměrných částí pouze některým spoluvlastníkům bytových jednotek.
Uložila tajemnici jednat s Občanským sdružením majitelů domu Legií č.
837-838.
- Rada města schvál ila na základě Smlouvy o zajištění provozu
vodohospodářské infrastruktury města Řevnice ze dne 30.6.201 0
proplacení spol. EKOS Řevnice s.r.o. investici do ČOV Řevnice ve výši 49
806,- Kč bez DPH a ukládá EO zařadit tento výdaj do RO č.2/201 3.
- Rada města pověřila starostu jednáním s Arcibiskupstvím pražským, které
plánuje opravu kostela sv. Mořice v Řevnicích a obrátilo se na Město se
žádostí o finanční příspěvek.
- Rada města schvál ila uzavření Smlouvy o výpůjčce se společností EKO-
KOM, jejímž předmětem je bezplatné užívání 1 4 kusů sběrných nádob na
tříděný komunální odpad.

(8. 3. 201 3)

Slovo starosty

Z jednání Rady města
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Novinky
z úřadu

Na základě zákona č. 1 74/201 2 Sb., kterým se
mění zákon č. 565/1 990 Sb. o místních
poplatcích, byla schválena nová Obecně závazná
vyhláška č. 6/201 2 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „komunální odpad“). Změna zákona se
týká sazby poplatku a rozsahu osob, které
od 1 . 1 . 201 3 jsou povinny platit za komunální
odpad.

Od 1 . 1 . 201 3 platí komunální odpad fyzická
osoba:
1 . která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravující pobyt
cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
nebo pobývá na území ČR přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
3. která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba.
Poplatník je povinen ohlásit Městskému úřadu
Řevnice nejpozději do 1 5 dnů skutečnost, že se
stal poplatníkem.

Od 1 . 1 . 201 3 činí sazba poplatku za ko-
munální odpad 600,- Kč za kalendářní rok.

Sazba poplatku je tvořena z částky 250,- Kč za
osobu, objekt uvedený výše, za kalendářní rok
a z částky 350,- Kč, která je stanovena na základě
skutečných nákladů města předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu.

Poplatek můžete uhradit v hotovosti
v pokladně Městského úřadu Řevnice:
Po a St 7.30 – 1 2.00 1 3.00 – 1 8.00
Út a Čt 7.30 – 1 2.00
Pátek ZAVŘENO
Informace ohledně platby jsou zveřejněny
v časopisu Ruch – tabulka na jiném místě, dále
pak na internetových stránkách Řevnic:
http://www.revnice.cz/aktual ity/
Při platbě z účtu je nutné uvést ve zprávě pro
příjemce text: TKO a jména, za koho platíte“ pro
správné přiřazení platby.
Od 1 . ledna 201 3 je na městském úřadě zaveden
nový program na komunální odpad a každý
plátce má svůj variabilní symbol.(viz. tabulka).
Po zaplacení komunálního odpadu na rok 201 3
bude vydávána městským úřadem evidenční
samolepka, kterou poplatník označí sběrnou ná-
dobu.

Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu v roce 201 3
proběhne stejně jako v roce 201 2 ve dvou
termínech. Na jaře se bude konat v sobotu 1 8.
května a na podzim v sobotu 9. listopadu.
Sběrné nádoby budou v uvedených dnech
přistaveny od 9.00 do 1 1 .00 hod. na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad. V případě nejasností,
co vše je možné jako nebezpečný odpad
odevzdat, se obracejte na společnost Ekos
řevnice, tel .: 257 720 090, e-mail : ekos.revni-
ce@c-box.cz.

PČ

Aktuality na webu
Na webu Ekosu (www.ekos-revnice.cz) si můžete
nově stáhnout smlouvy na vodné a stočné.
Rovněž jsou zde mj. zveřejňovány aktual ity týka-
jící se svozu odpadu.

thr

· Město Řevnice nabízí k prodeji pozemek parc. č.
642 o výměře 1 1 1 4 m2 v ulici Máchova. Více
informací na www.revnice.cz. Na webu města
najdete nově také přehled veřejných zakázek a
výběrových řízení. Aktuálně se jedná o zakázky
Změna užívání části stavby č.p. 74, k.ú. Řevnice
na výukové prostory a Přístavbu a stavební
úpravy mateřské školy v Řevnicích. K dispozici je
situace a průvodní zpráva k žádosti o dotaci tý-

kající se úpravy přednádražního prostoru. Zá-
jemcům bez přístupu k internetu jsou tyto
materiály k dispozici také přímo na městském
úřadě, kde lze také studovat zápisy z jednání za-
stupitelstva města (včetně zvukových záznamů).
Internet je v našem městě veřejně k dispozici v
Městské knihovně Ignáta Hermanna, bezplatně
je možné se připojovat také v místních restaura-
cích a kavárnách. Povinné informace jsou zveřej-
ňovány fyzicky na úřední desce, která se nachází
v podloubí městského úřadu. Pozor, ostatní
městské nástěnky jsou pouze informativní.

thr

Změna platby za odpad

EKOS informuje

Další aktual ity z radnice
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Nabídnout občanům,
co ještě chybí

Jednatelkou spol. s r.o. 2Q, která vyhrála soutěž na zástavbu pozemku
kolem čp. 2 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad je RNDr. Jana Ryšlinková,
CSc. Proč Vaše společnost vstoupila se záměrem koupi čp. 2?
Je férové ono “proč” nehledat ve firmě, ale v konkrétních l idech. Před
časem vznikla pro Řevnice studie atel iéru architekta Pleskota
o možnostech rozvoje našeho města. Velmi mne, stejně tak jako další
obyvatele Řevnic, tehdy potěšilo, že naše městečko má při rozvahách o své
budoucnosti k dispozici jednoho z nejlepších architektů v této zemi,
člověka nesmírně vnímavého k přírodě, k historii místa i  k potřebám lidí.
Když se město rozhodlo prodat pozemky spojující cestu
k nádraží s  hlavním náměstím, začala jsem usilovat o to, aby se při přípravě
soutěže brala Pleskotova studie v potaz. A tak se stalo, že mne nakonec
Helena Vaňková a Petr Kozák, kteří zvažovali, že do soutěže vstoupí
z podobných pohnutek, oslovil i se žádostí pomoci jim získat pro soutěž
dobré architekty. Naším hnacím motorem byla snaha udělat něco dobrého
pro Řevnice. Teprve následně jsme hledal i nástroj – firmu, pod jejímž
znakem bychom mohli do soutěže vstoupit a naše představy real izovat.

Můžete krátce vaši společnost představit (majitelé, jmění, realizované
projekty)?
Nejjednodušší se zdálo použít momentálně spíše spící firmu 2Q,
vlastněnou firmou K&V. a.s., která byla původně zřízena pro správu a
údržbu jejích nemovitostí. Její základní kapitál činí 1 mil . Kč a až dosud se
zabývala provozem a údržbou nemovitostí.

Jaká je hlavní představa revitalizovaného areálu čp. 2?
Měli jsme dva základní cíle: Tím prvním byl respekt k zelené zóně, která je
součástí centra našeho města. Pan architekt Pleskot používal výraz
„zachovat prostupnost zeleně“. Nechtěl i jsme tedy vytvořit žádné řady
domů, žádné úplné přerušení zelených ploch. Z toho atel iér arch.
Šrámkové, kterou jsme ke spolupráci vyzval i, vyvodil , že je zapotřebí
postavit oddělené, individuální domy, takové 4 vila domy, každý trochu
jiný, a přeci něčím propojené do městského celku, navazující na
prvorepublikovou i  současnou výstavbu v Řevnicích. K tomu je citl ivě
přiřazena dostavba historického domu čp. 2, která zachovává jeho
charakter a navíc vytváří takové malé zákoutí v rámci náměstí, jakých je
kolem něj více a jsou pro řevnické náměstí typickým prvkem, v němž
probíhá jeho život. Tím jsme se napojil i na druhý cíl : totiž podpořit aktivity

v centru města a nabídnout občanům něco, co jim tady ještě chybí. Vlastně
ještě třetí cíl , který stál na samém počátku, byla touha přispět k rozvoji
Řevnic, pomoci je znovu zařadit mezi vyhledávaná místa pro život
i  rekreaci na pokraji hlavního města Prahy, jsem už zmínila a jeho real izaci
jsme vložil i do rukou významných architektů. Ještě nás čeká mnoho práce,
aby se ve spolupráci  s  dalšími osobami, firmami i  městem samotným,
podařilo celý areál vskutku oživit a udělat z něj místo, které budou mít jak
jeho obyvatelé, řevničtí i  návštěvníci ,rádi.

Jak je vyřešena doprava v klidu (parkování)?
Pod horní částí, blíže k náměstí, jsou umístěny podzemní garáže, v dolní
části, kde očekáváme nemalé problémy s podzemní vodou, jsou venkovní
stání.

Někteří občané a zastupitelé upozorňovali na nedořešené odvodnění
pozemku. Jak toto budete řešit?
Dokud nebudou provedena všechna měření, nemůžeme tvrdit, že máme
konečné řešení. Ale zcela určitě budeme muset velmi úzce
spolupracovat s městem, které plánuje pod názvem SO 301 odvodnění
komunikací stavby přednádraží - výstavbu nové dešťové stoky D1 , do níž
bude stoka z nového obytného souboru svedena.

Předpokládáte při stavbě a provozu spolupráci  s místními firmami?
Rádi budeme s místními spolupracovat. Nicméně budeme muset velmi
hlídat rozpočet, a proto zatím plánujeme, že pro výstavbu budeme
vypisovat veřejná výběrová řízení. Ale další spolupráce, samotné činnosti,
život v té části města – to můžeme udělat jenom s místními. S těmi, kterým
na našem městě záleží, kteří tady chtějí žít a vydělávat si tu na živobytí,
přinášet svým spoluobčanům služby, vymýšlet, co potřebují naše děti, naši
senioři, maminky, i  ti , co ráno a večer spěchají na vlak.

Jaký bude harmonogram výstavby?
Harmonogram teď ve spolupráci  s  městem dolaďujeme – v některých
aspektech budeme na městu závislí.

V jakém stádiu je v současné době stav přípravy?
Momentálně se pracuje na podrobném projektu, probíhají měření,
zkušební vrty a hlavně – pracujeme na „papírech“. Je jich potřeba hodně a
podle mé zkušenosti počítáme, že zaberou jeden rok práce, minimálně,
když všechno půjde hladce.

Na co se z Vašeho pohledu z realizovaného projektu nejvíce těšíte?
Kdybychom nakonec měli všichni ze změněného prostředí radost,
potěšení a užitek. Aby tam rádi l idé bydlel i, aby tudy rádi chodil i , aby se
tam rádi scházeli, našl i tam nějaké užitečné služby … a třeba jednou naši
potomci, aby si řekl i – no, to se jim povedlo. Budeme se svými spoluobčany
nadále o projektu hovořit, jejich názory jsou pro nás důležité.
Děkuji za rozhovor.

Tomáš Hromádka

KULTURA

Kapela Akustik
Frontmanem této kapely je známý herec Martin Písařík. Znáte ho asi
hlavně z televize (Ordinace, Zdivočelá země, Ententýky), hraje ale
i  v divadlech (v současné době např. v Divadle ABC, Rokoku nebo Na
Jezerce, kde hraje Francoise Vil lona.) V dabingu má na svém kontě spoustu
věhlasných herců – třeba Andyho Garcíu a Joaquina Phoenixe. Zahrál si
i  ve filmu, poprvé u Karla Kachyni v roce 1 993 (Městem chodí Mikuláš).
V kapele Akustik hraje na kytaru a zpívá, je i  autorem hudby a textů. Na
další kytaru hraje Omar Khauoaj, absolvent Konzervatoře Jaroslava Ježka,
obor elektrická kytara. Doprovázel Zuzanu Navarovou, Marii
Rottrovou, s  kapelou KOA spolupracuje dodnes.Na perkuse hraje Camilo
Cal ler, absolvent Státní konzervatoře, obor bicí nástroje. Už na studiích hrál
v Šumu svistu, účinkoval  s  Českou filharmonií, se skupinou Laura a její tygři,
Čechomorem a stejně jako Omar doprovázel Zuzanu Navarovou. Bicí
vyučuje i  na řevnické ZUŠ, takže jeho žáci mohou přijít na koncert zdarma.
Koncert se koná v neděli 28. 4. od 1 8 hodin v sále Zámečku.

VS

Čuňas v Modrém domečku
Pan František Stárek zvaný Čuňas je představitelem undergroundu z dob
normalizace. Podílel se na distribuci i  vydávání samizdatové literatury. Od
roku 1 979 vydával časopis Vokno. K 20. výročí jeho prvního vydání byl
uspořádán skvělý festival v našem Lesním divadle. Moderoval Magor, ve
chvílích indispozice ho zastoupil právě Čuňas.
Po roce 1 989 byl Stárek pracovníkem BIS, dnes pracuje v ÚSTR. Zabývá se
hlavně popularizací vědomostí o naší nedávné historii. Vše, co chcete
o Čuňasovi vědět, se dozvíte na jeho osobních stránkách www.cunas.cz,
jejichž motto zní: Nikdo ti o mně víc nepoví - Než moje stránky webový.
Přijďte si tohoto zajímavého chlapíka poslechnout ve středu 24. 4. v 1 9
hodin do Modrého domečku a ptejte se na vše, co vás zajímá.

VS

Pozvánky
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Třináct otázek
pro řevnické kino

Stálicí na kulturní scéně Řevnic je místní kino, kte-
ré v zimě slouží místním ochotníkům jako divadlo.
Protože po „uhelných prázdninách“ opět začalo
kino promítat, zeptali jsme se Roberta Bargela
z o.s. Gong, jak se kinu daří a jaké novinky chystají
pro rok 201 3.

Kolik v loňském roce navštívilo kino diváků? Kolik
bylo odpromítáno filmů?

Vzhledem k výraznému úbytku filmů na 35 mm filmových kopiích, v dů-
sledku loňské celoplošné digital izace českého filmového trhu, bylo diváků
méně než polovina proti dřívějším letům, tj. cca 2500. Z téhož důvodu jsme
museli snížit počet představení na polovinu, tj. na cca 1 00.

Které filmy byly nejúspěšnější?
Z českých - Líbáš jako ďábel, z cizích - Nedotknutelní.

Kolik je adoptovaných sedaček a jaké jsou reakce na tento projekt?
Asi 70. Reakce jsou, myslím, poměrně kladné zejména u skalních diváků,
kteří jsou zároveň silnými lokálními patrioty a záleží jim na tom, aby ve
městě byla zachována kultura a také místo, kde se mohou místní potkávat
a utužovat tak své sousedské vztahy a přináležitost k místu bydliště.

Jak hodnotíte spolupráci se Sokolem a Městem Řevnice?
Se Sokolem máme od počátku nadstandardní vztahy, kinu velmi přejí.
Město nás loni velmi mile překvapilo, neboť se rozhodlo podpořit kino
částkou 50 000 Kč.

V jaké fázi je digitalizace kina?
Final izujeme přípravy výběrového řízení a doufáme, že začátkem jara bude
zdigital izováno.

Bude v té souvislosti zvýšena cena vstupného?
Bohužel ano. Minimální vstupné určují distribuční společnosti, tedy s cena-
mi určitě nepůjdeme výš než na povinné minimum. U  velké části filmů se
navýšení tol ik neprojeví. Dražší budou především filmy uváděné v premi-
éře či krátce po ní. Pokud však divák na premiérové časy nespěchá a neva-
dí mu vidět film se stejným zpožděním, jaké bylo u  nás dosud (1 -2 měsíce),
zaplatí pak o něco méně. Ale abychom vyrovnali jisté zdražení, rádi
bychom uváděli speciální levnější dopolední či odpolední představení pro
seniory a také pro maminky či tatínky na rodičovské. Nejvýrazněji se
zvýšení vstupného projeví u  speciálních ne – kinových představení (kon-
certy, přenosy z opery či divadla), kde cena odpovídá určité exkluzivitě
programu a nákladům s tím spojených. Nicméně stále to vyjde výrazně
levněji než osobně navštívit např. Metropolitní Operu:-) K navýšení
vstupného navíc nutno dodat, že spolu  s ním dojde k výraznému zvýšení
kval ity filmové projekce, jak pokud jde o obraz (odpadá problém se za-
pršením či přetržením filmu atd.), tak pokud jde o zvuk, na nějž si mnozí
diváci stěžovali jako na nesrozumitelný. A konečně, návštěva řevnického
kina vyjde pořád výrazně levněji než návštěva pražských multikin.

Co Vám v minulém roce udělalo v souvislosti  s kinem nebo biodiva-
dlem největší radost?
Dary a dotace, které jsme dostal i na kino a jeho digital izaci, celkem přes 2
mil iony – od MAS Karlštejnsko z programu rozvoje venkova (ze státního in-
tervenčního fondu ministerstva zemědělství), dále od MKČR, Fondu na
podporu a rozvoj české kinematografie a také dary od Řevnic, Řitky a
Dobřichovic a samozřejmě dary diváků v podobě adopcí sedaček.

Co Vás naopak zarmoutilo nebo nepotěšilo?
To, že zmíněnou dotaci od MKČR musíme vrátit, neboť není slučitelná s do-
tací od ministerstva zemědělství. Budeme tak bohužel muset zatím oželet
3D systém, který sl iboval nový rozměr filmových zážitků a také vyšší ná-
vštěvnost, jak se ukazuje u  j iných kin. Zejména kvůli našim dětským
divákům budeme ale v budoucnu o 3D usilovat.
Sice by se dotace MKČR dala použít na 3D odděleně od zbytku digital izace
coby samostatný projekt, v tom případě bychom ale potřebovali získat
ještě 50% pořizovací ceny 3D systému, tj. cca 1 50 000 Kč. I  tak ovšem bude-
me muset své diváky oslovit s  žádostí o prodloužení adopcí, protože i  na
digital izaci bez 3D nám chybí asi 50 – 1 00 tis. Věříme, že diváci své kino
ještě podpoří.

Jaké jsou plány pro rok 201 3?
Především zdigital izovat kino. To však kromě běžných filmů s sebou snad
přinese i  novinku – možnost různých „ne – kinových“ projekcí jako divácky
velmi oblíbené přenosy z metropolitní opery či koncerty slavných hu-
debníků a skupin atd. Pokud nám to dovolí naše personální možnosti, rádi
bychom zavedli levnější odpolední představení (nejen) pro seniory a také
v j iných kinech oblíbené projekce pro maminky a tatínky – s mírným
osvětlením a tišším zvukem, aby si mohli brát své děti  s  sebou do sálu a
mohli si tam hrát v hracím koutku na dohled od rodičů, kteří si tak budou
moci i  na rodičovské užít návštěvy kina.
Zároveň budeme pokračovat v tradici oblíbených outdoorových festivalů
či bio-bluesu, divadel atd.

Jak hodnotíte filmový klub, kolik je přihlášeno diváků?
Průkazky FK jsme dočasně přestal i vydávat. Diváci na artové filmy rádi cho-
dí i  bez možnosti slevy.

Budete promítat i  nadále nějaké alternativní filmy?
Ano. Stále ve stejném početním poměru k ostatním filmům.

Proč navštěvovat řevnické kino a nejezdit do pražských multiplexů?
Zdá se mi, že nejen návštěva místního kina, ale obecně účastnění se míst-
ního života, jsou dnes velmi potřebné. Je to určitý protipól k současnému
trendu oslabování místních vazeb a přináležitosti k místu bydliště, kdy lidé
tráví velkou část času mimo své bydliště a domů chodí spíše přespat. Účast
na místním životě je přitom velmi důležitá pro náš pocit, že někam patří-
me, že v daném místě jsme skutečně doma. Navíc to i  podporuje vznik
opravdového občanského postoje, neboť kdo je silněji spjat s  místem byd-
l iště, tomu na něm bude záležet a bude mít zájem, aby vzkvétalo.

Jakým směrem se bude ubírat spolupráce s místními ochotníky?
Ve stejném duchu jako dosud. Ale to je zejména otázka na Sokoly coby
pronajímatele.

Děkuji za rozhovor.
Tomáš Hromádka

Pátek 5.4. - Haló, je tu kabaret (Divadlo ZUŠ Řevnice),
Sobota 6.4. - Haló, je tu kabaret (Divadlo ZUŠ Řevnice)
Pátek 1 2.4. - 20:00 Paříž – Manhattan
Sobota 1 5.4. - 20:00 - Renoir
Pátek 1 9.4. - 20:00 - Láska v hrobě (TIP RUCHU)
Sobota 20.4. – 20:00 - Z prezidentské kuchyně
Pátek 26.4. - 20:00 - Hledá se prezident
Sobota 27.4. - 20:00 - Ve stínu

Filmy Ve stínu a Láska v hrobě jsou v kině uváděny jako ozvěny Českého
lva. Detektivku  s Ivanem Trojanem nemusíme představovat, patřila k nejú-
spěšnějším titulům loňského roku. Dokumentární film Láska v hrobě je
lovestory režiséra Davida Vondráčka o Janovi a Janě, což jsou dva lidé bez
přístřeší, kteří našl i domov na opuštěném evangelickém hřbitově v praž-
ských Strašnicích. Film nezavírá oči před nepříjemnými aspekty bez-
domovectví a ukazuje, kam až člověka může dovést nefunkční rodinné
zázemí či osobní tragédie.

thr

Tento měsíc prodejní výstava Markéty Kotkové „Ve víru květů“ - suché
pastely a litografie.
Čtvrtek 4. 4. od 1 8:00 - dokument: 1 3 babiček. Film o světovém propojení
1 3 domorodých šamanek ze všech tradic světa.
Pátek 5. 4. od 1 9:00 - drumm session, společné uvolnění skrze bubnování,
a další netradičně tradiční nástroje
Sobota 6. 4. od 1 5:00 - beseda s Alexandrem Hendrukem na téma: boží ne-
bo osobní vůle?
Neděle 7. 4. od 1 6:00 - pohádka pro děti kolem 1 0 let – Rebelka
Čtvrtek 1 1 . 4. od 1 8:00 - léčitel mezi dvěma světy, dokument o doktorovi
západní medicíny, který začal léčit posvátnými rostl inami.
Pátek 1 2. 4. od 1 9:00 - „solo didgeridoo“ na australský domorodý nástroj
hraje lesní muž
Neděle 1 4. 4. od 1 6:00 - pohádka
čtvrtek 1 8. 4. od 1 7:30 - film: Na počátku bylo světlo, o l idech, kteří nemusí
jíst a přesto žijí
Pátek 1 9. 4. od 1 9:00 - drumm session, společné uvolnění skrze bubnování,
a další netradičně tradiční nástroje
Čtvrtek 25. 4. od 1 7:30 - dokument: Voda, vědecko-mysteriozní snímek o in-
tel igenci vody
Čajovna Cherubín, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 5, Řevnice. Bližší
informace na tel: 775 388 205.

Tak se jmenoval 5. ročník dětské regi-
onální výtvarné soutěže, jejíž uzávěrka
byla 2. dubna 201 3. Vernisáž výstavy a
slavnostní vyhlášení vítězů proběhne
v ZUŠ Řevnice, v sále Zámečku, v úterý
9. dubna 201 3 v 1 6 hodin. Výstava po-
trvá do 5. června 201 3. Od 6. 6. 201 3
budou práce k vyzvednutí v Modrém
domečku nebo v ZUŠ Řevnice.

ŠH, thr

Program kina na duben

Čajovna Cherubín

Cesta do budoucnosti
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Řevnice na starých pohlednicích - 1 04

Turistické cíle Babka a Kamenná
Díky železnici (byla postavena 1 862) a poště (otevřena 1 863) se zemědělská obec Řevnice začala postupně
měnit na místo dovolené a odpočinku pro obyvatele měst, protože měla příznivou polohu mezi řekou
Berounkou a lesy. Z Řevnic bylo možno podnikat řadu výletů do okolí.
Byl to Okrašlovací spolek v Řevnicích, založený v roce 1 882, který se jako první pokoušel zpřístupnit lesy nad
Řevnicemi budováním můstků, cest a úpravou stezek. Již v roce 1 890 ve spolupráci s Klubem českých turistů
(založen 1 888) rozšířil a označil cestu z Řevnic na Babku. Babka je zalesněný kopec, na jehož vrcholu (506 m
nad mořem) je rozeklaný skalnatý útvar s výhledem na jih a na západ, snadno dostupný, takže se stal
nejoblíbenějším cílem vycházek turistů. Ve stejném roce 1 890 spolek opatřil cestu na Babku lavičkami a na
vrcholu postavil dřevěný altán (obrázek 1 - reprodukce z roku 1 909). Zároveň byly upraveny cesty na Skalku a
na Strážný vrch (505 m). Také na místě dnešního Lesního divadla na Moklinách stála bouda, kde se turisté
mohli při výletech ukrýt před deštěm (obrázek 2). Zub času altán na Babce natolik poškodil , že v letech 1 908 –
1 91 0 byl nahrazen novým. Situace se opakovala v
roce 1 925. V roce 1 930 byla též vybudována nová
(dnešní) příjemnější varianta cesty vzhůru k vrcholu.
Bohužel i poslední altán na Babce zanikl a dnes tam
nacházíme jen vrcholovou turistickou značku. Bouda
na Moklinách již také dávno nestojí.
V roce 1 929 dala obec společně s Okrašlovacím
spolkem podnět k častějším návštěvám vrcholů
Kamenná (472 m) a Hvíždinec (476 m) zřízením nové
cesty a úpravou vrcholu Kamenná, odkud je výhled
směrem k severu. Vznikla dokonce myšlenka postavit
tam rozhlednu. K tomuto účelu byl založen Fond dr. J.
V. Bohuslava, který asi po 1 0 letech – na počátku I I .
světové války – zanikl .
Josef V. Bohuslav, senátní prezident Nejvyššího
správního soudu v ČSR, jezdil do Řevnic nejprve jako
letní host a později zde trvale bydlel v Selecké ulici
čp. 243. Svou právní profesi doplňoval aktivní
turistikou a cestováním. Od roku 1 895 se stal členem
výboru Klubu českých turistů. V roce 1 926 se
přechodně stal i předsedou Klubu čs. turistů.
Dr. Bohuslav si Řevnice velmi oblíbil . V letech 1 91 3-1 6
byl zvolen předsedou řevnického Okrašlovacího
spolku. Napsal tři publikace o Řevnicích a v roce 1 943
– u příležitosti svých osmdesátých narozenin – se stal
čestným občanem města. Zemřel 24. 3. 1 952 a je
pochován na řevnickém hřbitově na Šiberném.
Letos uplyne od narození dr. Bohuslava 1 50 let
(narozen 1 2. 1 2. 1 863 v Radenicích u Nymburka).
Letopisecká komise v Řevnicích plánuje věnovat
památce dr. Bohuslava samostatnou přednášku,
pravděpodobně v květnu t.r. V letošním roce má být
dr. Bohuslav zařazen do Síně slávy české turistiky.
Časopis Klubu československých turistů v roce 1 924
o něm napsal : „Jemným a důsledným vystupováním
dovede odzbrojiti zastánce zcela protivných názorů
a usmířiti strany nanejvýš rozladěné“.
Článek může být námětem k úvaze o turistickém
využití vrchů nad naším městem.

Kö

Řevnická výročí
v dubnu
• 8. 4. 1 928 – byl položen základní
kámen Lidového domu. Již 25. 1 2.
téhož roku byl Lidový dům slavnostně
otevřen.
• 1 5. 4. 1 898 – se narodil řevnický lékař
MUDr. Tomáš Koudelka. Byl praktickým
lékařem v Dobřanech a v roce 1 938
převzal v našem městě praxi po ze-
mřelém dr. Šimůnkovi. V Řevnicích pů-
sobil až do své smrti 1 9. 1 0. 1 952.
Zemřel po autonehodě, když se vracel
z návštěv pacientů v Mníšku, kde za-
stupoval nemocného mníšeckého ko-
legu. Měl tři děti, dvě dcery a syna,
všechny se staly lékaři. Dr. Koudelka
po svém příchodu do Řevnic nejdříve
ordinoval v domě čp. 46 na náměstí.
V krátké době se přestěhoval do do-
minikánské vily čp. 24 (nyní „Šva-
dlenka“). Je pozoruhodné, že ve své
době byl jedním z mála praktických
lékařů, kteří měli v ordinaci svůj vlastní
rentgen. Sám vzpomínám, že v roce
1 950 mi dr. Koudelka šil roztržené
horní víčko po úraze. Do ordinace mě
dovezl v plavkách přímo z plovárny
kamarád na motorce.
• 1 5. 4. 1 983 – ukončil svou činnost
Dětský domov v Sádecké ulici. Do ob-
jektu se nastěhovala „Škola v přírodě“
pro děti mateřských škol z Prahy 2.
• 1 5. 4. 1 993 – policie se stěhuje
z radnice k nádraží
• 1 8. 4. 1 948 – slavnostní valná hroma-
da řevnických ochotníků (25 let
činnosti)
• 25. 4. 1 983 – předsedou MěNV zvolen
Ing. Frant. Holeček
• 27. 4. 1 993 – knihovna se přestěhova-
la z Komenského ulice do Zámečku
• 28. 4. 1 888 – navštívil Řevnice pražský
arcibiskup František Schönborn
• 28. 4. 1 923 – farář P. Rudolf Čapek od-
chází z Řevnic jako probošt na Marián-
ský Chlum. Střídá jej P. Jan Dvořák,
pozdější řevnický kronikář.
• 29. 4. 1 908 – se narodila Ludmila
Červinková, členka opery ND v Praze.
Řadu let žila v našem městě a
mnohokrát vystoupila v Lesním diva-
dle.
• 1 923 – architekt Eduard Sochor zalo-
žil první fotbalovou jedenáctku. Zápa-
sy se hrály za vodou na oploceném
hřišti v „Třešňovce“ v místech pozdější
pískovny. Hráči i  diváci jezdil i na zápa-
sy přívozem, protože most přes Be-
rounku tehdy ještě neexistoval .
• 1 990 – v dubnu vyšlo první číslo Ru-
chu
• RUCH 3/2003 – poprvé uveřejněno
logo oslav k výročí 750 let od první
písemné zmínky o Řevnicích, jehož
autorem je pan Štěpán Barták. Zá-
roveň se uvádí program květnových
oslav – celkem 9 akcí v měsíci květnu.
podrobně referuje o největší šachové
akci v dějinách Řevnic, kterou byl Pře-
bor mládeže uskutečněný ve školní jí-
delně v sobotu 5. dubna. Turnaje se
zúčastnilo přes 60 chlapců a dívek ve
věku od 6 do 1 5 let včetně 1 4 šachistů
z našeho města.

Kö

Letopisecká komise
Tak jako každý rok, i  na začátku roku
201 3 prosí Letopisecká komise při Ra-
dě města Řevnice o poskytnutí vý-
ročních zpráv místních organizací a
spolků pro účely zpracování zápisu do
kroniky města Řevnice za rok 201 2.
V roce 201 3 hodlají letopisci připo-
menout při setkání nad kronikami
životní i  profesní osudy čestného ob-
čana Řevnic J. V. Bohuslava.
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90 let Zdeňka F. Šedivého
Zdeněk F. Šedivý se narodil 1 2. března 1 923 v Řevnicích. Po skončení války
pracoval jako novinář v redakci Práva l idu. Pro svůj kritický postoj vůči
l idově-demokratickému zřízení byl ve dnech únorového komunistického
puče na zasedání akčního výboru vyloučen ze Svazu novinářů. Ihned
opustil Československo. První roky exilu žil v Lucembursku. V únoru 1 951
začal pracovat v Mnichově na organizování a programových přípravách
rozhlasové stanice Svobodná Evropa. V roce 1 955 a 1 956 byl editorem
známého pořadu Vzkazy domovu. V květnu 1 956 odešel do Spojených
států, kde byl o rok později přijat do Hlasu Ameriky ve Washingtonu.
Nejprve pracoval jako hlasatel a překladatel , později jako redaktor a režisér.
V březnu 1 985 nastoupil opět ve Svobodné Evropě jako ředitel
československého vysílání. V květnu 1 991 se ujal místa šéfredaktora Lidové
demokracie v Praze. Zemřel 27. ledna 2006.

red
(s využitím internetu)

O dění v Řevnicích se lze dočíst nejenom v městském časopisu. Již více než
dvacet let vycházejí v Zadní Třebani péčí dobrovolníků a nadšenců Naše
noviny, které publikují řadu zajímavých informací z našeho města. Od roku
2008 je zdarma distribuován do poštovních schránek čtrnáctideník Náš
region, kde se objevuje rovněž množství textů a pozvánek na místní akce,
podobně jako v Dobnet zpravodaji – měsíčníku regionu Dolní Berounka.
Druhý rokem vychází časopis Brejlovka, který si vytvářejí v rámci
reportérského kroužku žáci ZŠ Řevnice.

thr

Malý oznamovatel
· Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček 1 6 – 1 8 týdnů, cena 1 59 – 1 70 Kč / ks – v začátku snášky 1 78
Kč/ks. Prodej se uskuteční :ve středu 24. dubna 201 3 v Řevnicích – u hasičů
– v 1 4 hod. Případné bližší informace na tel . :728 605 840, 728 1 65 1 66 a
41 5 740 71 9. Při prodeji slepiček - nová služba: výkup král ičích kožek
(cena 22-35 Kč/ks).
· Mám zájem o pronájem bytu (pro jednu osobu a psa do 8.000,- Kč s
poplatky) či domu (pro tři osoby a psa do 1 6.000,- Kč s poplatky) v lokal itě
Praha-západ, Dobřichovice, Řevnice. Tel . 604 983 084.
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