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Revitalizace veřejné zeleně

Vedení města se rozhodlo zadat zpracování projektu revitalizace části obecní zeleně a na
podzim tohoto roku bude s tímto projektem žádat o získání dotace ze Státního fondu životního prostředí. Vzhledem k tomu, že naše město je na zeleň poměrně bohaté, bylo složité zvolit
lokality, které jsou nejpalčivější a měly by být řešeny. Nicméně nakonec byly zvoleny tři a za
stěžejní se považuje okolí nádraží a bývalých uhelných skladů, náměstí Jiřího z Poděbrad a lesopark Havlíčkovy sady.
V první fázi došlo ke geodetickému zaměření zeleně na řešených pozemcích a následně se zpracoval
detailní dendrologický průzkum, který popisuje nejen zdravotní stav každého stromu či dřeviny. Na
jeho základě vznikl plán vyznačující dřeviny určené ke kácení z důvodu špatného zdravotního stavu
a následně jasná koncepce uspořádání zeleně tak, aby nejen pokácené kusy byly nahrazeny novou
výsadbou. Celý projekt je konzultován se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny a odborem
životního prostředí Středočeského kraje.

Vedení města počítá s veřejným projednáním záměru. Pro případné zájemce o detailní seznámení s projektem byl stanoven termín prezentace v pátek 4. 1 0. od 1 7.00 hod. v Zámečku.
Obecně lze říci, že záměrem je revitalizace a stabilizace stávající hodnotné zeleně. V lokalitě kolem
nádraží půjde hlavně o prořezání lipové aleje, aby suché větve neohrožovaly chodce a majetek. Na
náměstí by mělo dojít jak k prořezu a odbornému ošetření hodnotných dřevin, tak vytvoření jasné a
ucelené koncepce. Ta bude zpracována na základě historických podob místa a v návaznosti na současnou potřebu využití prostoru. Proměnou projdou i sady. V některých místech přerostly nálety
mladých semenáčů meze dlouhodobé udržitelnosti a proto dojde zejména k pročištění často nepřístupných míst a otevření výhledů na krásnou dominantu potoka. Odstraněny budou zcela suché
stromy, o které bohužel v tomto parku není nouze a celkově se pomocí arboristických prořezů na
zdravých dřevinách stabilizuje hodnotná kostra parku. Tam, kde se najde místo, bude realizována
i nová výsadba. Původní podoba lesoparku sadům zůstane.
Ing. Lenka Vyhnálková

Na Bořích vznikne
kompostárna

Za bioodpady, které lidé házejí do popelnic a svozová firma je
vyveze s ostatním komunálním odpadem na skládku, platí
Řevnice ročně 270 000 Kč. Kdybychom dokázali bioodpady
z komunálního odpadu oddělit, mohlo by město tuto částku
ušetřit. To byla základní myšlenka, proč se vedení Ekosu začalo
zabývat možností vybudovat v areálu Na Bořích kompostárnu.

Dalším důvodem je skutečnost, že k oddělenému sběru bioodpadu
směřuje legislativa Evropské unie a dá se předpokládat, že i u nás
bude zavedení sběrného systému pro bioodpad brzy povinné. Nehledě na to, že třídit a zpracovávat bioodpad je ekologické a přináší
to vyšší komfort pro občany.
„Protože v rozpočtu města nebyla investice na kompostárnu
plánována, začal jsem pátrat po vhodném dotačním titulu, z něhož
bychom mohli potřebné finance získat,“ vysvětluje ředitel Ekosu Bc. Pavel Kubásek. A podařilo se.
Z celkových plánovaných nákladů 840 000 Kč na nákup vybavení poskytne Operační program Životní prostředí spravovaný Ministerstvem životního prostředí dotaci necelých 700 000 Kč.
Vzhledem ke kapacitě kompostárny, která byla navržena na 1 50 t/rok není třeba budovat žádné
složité zázemí. V podstatě stačí dostatečně velká rovná plocha na vhodném místě. Ta se našla v areálu bývalé skládky.
„Kdybychom chtěli kompostárnu větší, museli bychom vybudovat nádrže na záchyt povrchových
vod se systémem rozvodů a čerpadel. Také by se značně zvýšila administrativa a provozní náklady.
Taková investice by se nám v tuto chvíli nevyplatila,“ říká Pavel Kubásek a dodává, že kompostárna
proto bude sloužit pouze řevnickým občanům.
Podle podmínek dotace musí být kompostárna hotová včetně všech administrativních kroků do
konce letošního roku. Na jaře se zahájením sezóny prací na zahrádkách a sekání trávy tak bude
schopna plného provozu.
Základními surovinami pro výrobu kompostu jsou zelená hmota (tráva, listí) a dřevní štěpka. Z tohoto důvodu budou hlavním vybavením kompostárny štěpkovač na větve a překopávač, kterým se
uložený materiál pravidelně provzdušňuje. Samotná přeměna odpadu na kvalitní kompost trvá
zhruba 5 týdnů. Ze 1 50 t odpadu naváženého v průběhu roku vznikne cca 80 t kompostu, kterým se
bude přihnojovat zemědělská půda v okolí Řevnic, dále se předpokládá využití pro přihnojování zelených ploch a stromů ve městě, část produkce může být také nabídnuta občanům Řevnic pro jejich
potřeby.
V současné době vedení města a Ekosu jedná o podmínkách svozu bioodpadu od domácností tak,
aby od příštího roku bylo možné poskytnout občanům ucelený systém sběru a nakládání s bioodpadem.
Jak již bylo uvedeno v úvodu článku, díky kompostárně město ušetří cca 270 000 Kč za rok. Na
druhou stranu je třeba postavit náklady na její provoz, které lze ze zkušeností podobných již existujících a fungujících zařízení vyčíslit na zhruba 200 000 Kč. Provoz kompostárny tedy bude soběstačný
a měl by přinést úsporu v řádech desetitisíců korun ročně v nákladech na sběr a likvidaci komunálního odpadu.
Pavel Černý

Zdarma
Aktuality

Z mateřské školy

Přístavba a rekonstrukce mateřské školy
pokračuje a stavební firma i zaměstnanci
školky dělají vše pro to, aby nová třída mohla
být otevřena co nejdříve. Zatím děti ve staré
budově využívají novou přezouvací šatnu a
rekonstruované záchody a umývárny.
PČ

Církev bratrská zve

Vážení přátelé, dovolujeme si Vám oznámit, že
od 1 . září 201 3 zahajujeme opětovně nedělní
bohoslužby a to pravidelně každou neděli
v 1 7,00 hod. Každý je srdečně zván.
pg

Volnočasový klub

Milí rodiče, chodí vaše děti na základní školu
v Řevnicích či okolí a nemají mezi obědem a
zájmovými kroužky kam jít? Máme pro vás
řešení: Pošlete je do “Volnočasového klubu”
v budově řevnického Sokola. Klub je určen pro
děti 1 . i 2. stupně. Mohou si zde pod dohledem
dospělé osoby napsat úkoly, číst knihy, hrát
deskové hry, povídat s kamarády, v zimě se
zahřát u čaje a pak pokračovat dál v započatém
odpoledni. Od října bude možnost využít tuto
nabídku každý všední den od 1 2. 30 do 1 8. 00
hodin. Více informací sledujte na webu
www.sokolrevnice.cz.
Helena Dušková

Burza oblečení

TJ Sokol Řevnice pořádá Burzu dětského
oblečení, sportovního vybavení a hraček.
Prodej 5. 1 0. 201 3 od 9 do 1 2 hod. v předsálí
kina. Příjem zboží v hale kina (vedle sokolovny)
3. a 4. 1 0. 201 3. Info na tel. 728 872 422. Výtěžek
z prodeje bude věnován na zakoupení nových
cvičebních pomůcek do tělocvičny.
TJ Sokol Řevnice
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
další měsíc utekl jako voda. Dovolte, abych vás
krátce seznámil s děním ve městě.

Dílna nápadů pro územní
plán Řevnic

Ve dnech 1 1 . – 1 3. 9. proběhla Dílna nápadů pro
územní plán Řevnic. Byli jsme mile překvapeni
vysokou účastí občanů na této akci. Své podněty
nám sdělilo 1 56 občanů. Konkrétních podnětů
bylo 468. V pátek 1 3. září odpoledne proběhla v budově Zámečku
závěrečná prezentace. Architekt Pavel Hnilička seznámil asi osmdesát
přítomných občanů s výsledky Dílny nápadů. Samotná prezentace byla
velmi zajímavá a přínosná. Nejčastějšími tématy připomínek a nápadů se
staly problémy s odvodem dešťových vod, stav chodníků a komunikací, ale
i řešení přednádražního prostoru. Prezentace bude po konečném
zpracování zveřejněna na webových stránkách města. Děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravě a zajištění této úspěšné akce. Také děkuji všem
občanům, kteří svými podněty přispěli ke kvalitnějšímu zpracování
územního plánu Řevnic.

Region burza energií

V rámci Regionu Dolní Berounka jsme zorganizovali společný nákup
energií na komoditní burze. Jedná se o nákup energií pro Městský úřad a
objekty vlastněné a spravované Městem. Burzy se zúčastnily obce Srbsko,
Černošice, Řevnice, Lety, Hlásná Třebaň a Všenory. Celkově všichni účastníci
ušetřili na elektřině asi 544 tis. Kč a na plynu asi 1 1 0 tis. Kč. Řevnice ušetří na
elektřině přibližně 1 44 tis. Kč. Plyn budeme mít o korunu na MWh dražší.
Proto zaplatíme navíc asi 1 200 Kč. Této aukce jsme se zúčastnili již
v loňském roce ve spolupráci s městem Černošice. Proto mi dovolte, abych
touto cestou poděkoval Mgr. Filipovi Kořínkovi, starostovi Černošic, který
akci rozběhl.
Aukce energií pro domácnosti, která v Řevnicích též proběhla, s výše
uvedenou akcí nesouvisí. Účastníci aukce pro domácnosti budou
v průběhu podzimu organizující společností vyrozuměni o výsledku a
vyzváni k podpisu nových smluv.

Oprava a přístavba mateřské školy

Práce na mateřské škole probíhají doslova v hektickém tempu a do
zamýšlených akcí často zasáhne tvrdá realita. Značné problémy nastaly
např. s osazením oken do budovy. Subdodavatel nedodržel domluvený
termín dodávky a poslední okna se montovala v sobotu 31 . srpna. Naštěstí
se vše stihlo do 2. září připravit tak, aby mohly nastoupit děti alespoň do
staré budovy. Nečekané komplikace způsobily také vstupní dveře, které
nevyhovovaly požárním předpisům a budou muset být nahrazeny
správnými. Komplikace se objevují i jinde, ale tak už to obvykle na
stavbách chodí. V současné době jednáme s dodavatelskou firmou
o takových opatřeních, abychom zajistili dodržení původně plánovaných
termínů.
Chtěl bych poděkovat všem pracovnicím Mateřské školy Řevnice za práci a
ochotu projevenou při přípravě budovy na nový školní rok a omluvit se za
nepříjemnosti spojené se stavbou. Rovněž rodiče dětí žádám
o shovívavost, když vodí své děti do školky kolem rozbláceného staveniště.
Věřím, že již brzy se dočkáme zdárného ukončení akce a budeme si moci
užívat všech novinek a zlepšení, které nám přinese.

Komunikace kolem budovy prvního
stupně základní školy

V době, kdy vyjde tištěné vydání časopisu Ruch, by měly mít ulice
Revoluční a Tyršova již nový povrch. V ulici Revoluční kolem školy bude
vybudován také nový chodník. Původně jsme opravu chtěli stihnout
v průběhu prázdnin. To se nám bohužel nepodařilo zvládnout. Chci
poděkovat všem spoluobčanům za trpělivost a ohleduplnost. Obě tyto
komunikace byly ve špatném stavu a opravu nutně potřebovaly.

Ekos

Společnost dosáhla v roce 201 2 následujících hospodářských výsledků:
Náklady …………………………….. 1 9 476 349, 83 Kč
Výnosy ………………………………1 7 452 899, 91 Kč
Ztráta ……………………………… -2 023 449, 92 Kč
Odůvodnění rozdílu proti předběžným výsledkům za rok 201 2
Účtárna předložila vedení společnosti předběžné výsledky hospodaření za
rok 201 2 dne 24. 1 . 201 3 s informací, že tyto výsledky neobsahují
uzávěrkové operace, jako například odpisy majetku, které mohou účetní
výsledek ovlivnit. V této výsledovce byl vykázán zisk 679 tis. Kč.
V konečné závěrce předložené po zaúčtování všech nezbytných úprav je
vykázána ztráta ve výši 2 023 tis. Kč.
Dotazem na účtárnu a dalším prověřením rozdílů v účetnictví bylo zjištěno,
že v rámci provádění uzávěrkových operací byly na základě inventury

zásob vytvořeny náklady na zrušení nesprávně účtovaných dohadných
položek na stočné za rok 201 1 ve výši 1 251 tis. Kč a dále byl proveden
odpis nedobytných pohledávek ve výši 1 75 tis. Kč. Jedná se o náklady,
které vznikly vzhledem k nesprávnému postupu v předchozích letech,
nemají bezprostřední časovou souvislost s rokem 201 2 a jejich tvorbu
nebylo možno ovlivnit.
Dalšími uzávěrkovými úpravami bylo navýšení nákladů na prodané zboží
o 532 tis. Kč na základě provedené inventury zásob a dále na základě
uhrazených záloh byly navýšeny náklady na spotřebované energie o 1 634
tis. Kč a náklady na správu vodovodu a kanalizace o 421 tis. Kč.
Tyto náklady v celkové výši 2 587 tis. Kč měly být zohledňovány
v průběžných měsíčních výsledovkách i v roční výsledovce předběžné,
k čemuž bohužel nedocházelo. Jejich jednorázové zaúčtování po
předložení předběžné roční výsledovky tak výrazně ovlivnilo
předpokládaný výsledek.

Kompostárna

Společnost Ekos získala dotaci na výstavbu kompostárny. Informace
o kompostárně jsou uvedeny v samostatném článku.
Libor Kvasnička
starosta

Z jednání Rady města
Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy a smlouvy na pronájem Lesního
divadla, darovací smlouvy, smlouvy na věcná břemena a účelové dotace,
které jsou na programu jednání zastupitelstva města (ZM). Rada města
(RM) schválila koupi dopravních prostředků a nákup zahradní a komunální
techniky od spol. EKOS Řevnice a v souvislosti s tím došlo k ukončení
smluv o jejich nájmu. Schválila rovněž záměr pořízení staršího smykového
nakladače pro potřeby Technických služeb. Ředitel spol. EKOS Řevnice pan
Bc. Kubásek informoval RM o výsledcích hospodaření společnosti za
měsíce 1 -7/201 3. S účinností od 1 1 . 8. 201 3 byly schváleny změny
podmínek na ukládání odpadu na sběrném dvoře a nad povolené limity
bude odkládání odpadů zpoplatněno.
RM schválila také opravy místních komunikací. Byla informována
o vyrozumění a závěrech Ministerstva vnitra ČR týkajících se Volebního
řádu Školské rady při ZŠ Řevnice a neshledalo důvody k uplatnění
dozorových opatření. RM schválila s účinností od 1 . 9. 201 3 navýšení
kapacity Základní školy Řevnice ze stávajících 460 na 508 žáků s tím, že
konečná kapacita bude dána výsledným stanoviskem Krajské hygienické
stanice Středočeského kraje. Byly dokončeny 2 nové dislokované třídy
v budově městského úřadu, které byly i zároveň vybaveny novým
nábytkem. Dne 1 . 8. 201 3 nastoupila paní Mgr. Pavlína Seidlerová, která
byla jmenována ředitelkou ZŠ Řevnice. RM dále schválila a potvrdila ve
funkcích ředitelek – pro MŠ paní Hanu Kvasničkovou a pro ZUŠ paní MgA.
Ivanu Junkovou na dobu určitou 6 let.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího ekonomického odboru.
V prvním kole nebyl nikdo vybrán, proto bylo výběrové řízení prodlouženo
do 1 6. 8. 201 3. RM se opětovně zabývala bezpečnostní situací ve městě a
pověřila starostu jednáním s městy Černošice a Mníškem pod Brdy
o zřízení detašovaného pracoviště Městské policie s jedním policistou
v Řevnicích. Na září připravila třídenní workshop – Dílna nápadů – aktivní
zapojení občanů do formulace zadání Územního plánu. RM doporučila ZM
ke schválení vypsání výběrového řízení na refinancování úvěru pro město
Řevnice.
MÚ

Soutěž o logo
zpravodaje RUCH
Rada města Řevnice č. 1 20 dne 30. 8. 201 3 schválila vyhlášení
soutěže o nové logo zpravodaje RUCH.
Zpravodaj RUCH je periodikum, které vychází již od roku 1 990 a je
registrováno Ministerstvem kultury České republiky.
Základní prvky nového zpravodaje zůstanou v dalších číslech
nezměněny, některé prvky se však budou v každém čísle měnit
(rozsah a specifikace těchto variabilních prvků je na grafikovi).
Současná obálka časopisu (jeho letos končící podoba) a také více
informací o časopisu lze nalézt zde: www.revnice.cz
Vítěz soutěže vytvoří obálku pro první a druhé číslo časopisu a
navrhne grafický styl vnitřku časopisu společně s šéfredaktorem
zpravodaje Mgr. Tomášem Hromádkou.
Návrhy obálky – loga prvního čísla zpravodaje RUCH pošlete
na adresu: taj@revnice.cz

Poslední den pro přijímání návrhů je 30. listopadu 201 3.
Porota, složená ze členů redakce a členů Rady města Řevnice,
oznámí vítěze do 1 5. prosince 201 3.
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ŠKOLY

Lesní školka Na dvorečku
Školka Na dvorečku v Řevnicích byla založena
a otevřena v září 201 2 občanským sdružením
Jeden strom. Funguje na principu lesní mateřské
školy a je určena skupině 1 6 dětí ve věku 2,5-6
let každý všední den v časovém rozmezí 7,30 –
1 5,00. Ve školním roce 201 2/1 3 bylo do klubu
na principu LMŠ Na dvorečku přihlášeno 25 dětí.
Zázemí školky, jehož součástí je velký stan
a malá farma s kozami, poníky, králíky i ovcemi,
najdete nedaleko železničního viaduktu
na okraji Řevnic na rozhlehlém pozemku
u chatové osady.
Kouzelné místo nabízí různorodé prostředí – ze
zázemí louky a hřiště se několika kroky ocitnete
na loukách, v lese, u potoka i řeky.

Co můžete čekat?

Filosofie lesní školky Na dvorečku je ukotvena
v principech výchovy k trvale udržitelnému
rozvoji a vychází z předpokladu, že čím
důvěrněji přírodu známe, tím více ji v dalším
životě vyhledáváme a o to vstřícněji reagujeme
na vše, co naši návštěvu doprovází.
Naší vizí je dítě, které čerpá sílu z prostředí, ve
kterém žije, roste vzhůru a zraje uvnitř, dokáže se
vyrovnat se změnami… je silné jako strom JEDEN STROM.
Naším heslem je: „Není špatné počasí, jen špatné
oblečení!“

První rok ve školce

První rok působení Dvorečku byl ve znamení
celoročního projektu Divokrajné putování, pro
který se stala předlohou kniha M. Bobkové
Divokraj.
Děti tak mohly s pomocí skřítka Větvičky
prozkoumat tři nejbližší ekosystémy- les, louku a
potok.
Do každodenního běhu školky jsme přirozeně
zapojili rodiče nejen při společných brigádáchzřídili a osázeli jsme políčko, vytvářeli z prutů
habrů wigvamy a bludiště pro děti nebo
například připravili venkovní sezení – ale i při
slavnostech, které se pravidelně opakovaly 1 x za
2 měsíce.
Nedílnou součástí provozu Dvorečku byla a je
práce s dětmi se speciálně vzdělávacími
potřebami, ať se jedná například o děti s ADHD
nebo vývojovou dysfázií.

V souladu s přírodou.

Dílna nápadů k novému územnímu plánu vyvolala zájem veřejnosti.
Významným okamžikem bylo rozhodnutí stát se
čekateli pro vstup do Asociace lesních
mateřských škol. Účast na sletech asociace,
získávání a sdílení zkušeností nám pomohlo
v našem vývoji a rozvoji.
Do začátku školního roku 201 3/1 4 vstupujeme
se zcela zaplněnou kapacitou a s plánem
celoročního projektu „Vnímat přírodu všemi
smysly.“

Základní informace
Název: Na dvorečku

Zázemí: stan 6×1 0 m, věk dětí: 2,5 - 6 let,
kapacita: 1 6 dětí / den

Provozní doba: po-pá: 7,30 – 1 5,00 hod.

Adresa (místo setkávání): areál klubu na
principu LMŠ Na dvorečku, katastrální území
Lety, chatová osada nedaleko železničního
viaduktu v Řevnicích
Provozovatel: občanské sdružení Jeden strom

Kontakt: Mgr. Alena Laláková,
Tel. 777 258 450, jedenstrom@volny.cz,
www.jedenstrom.cz, www.nadvorecku.cz
Zápis probíhá celoročně.

Foto: Na dvorečku

KULTURA

Foto: MÚ

Modrý domeček

Modrý domeček, ve spolupráci s Kontem
BARIÉRY, pořádá prodejní výstavu originálních
obrazů od známých českých umělců, kteří
věnovali svá díla Kontu BARIÉRY. Od 8. října do
30. listopadu budete moci v kavárně Modrý
domeček zakoupit umělecká díla z 1 1 . Aukčního
salonu výtvarníků za velmi zajímavé ceny a ještě
tím přispět na dobrou věc. Výnos z prodeje
uměleckých děl totiž opět poslouží na
financování
stipendií
pro
studenty s handicapem. V roce 201 2/1 3
podporuje Stipendium Bariéry 62 studentů,
z nichž 51 pokračuje z předchozích let.
Stipendium je určeno pro středoškoláky a
vysokoškoláky z řad těžce zdravotně
handicapovaných studentů. Středoškolákům (od
druhého ročníku studia) a vysokoškolákům je
vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1 000 až 4000
korun na jejich konto. Tento příspěvek není
podmíněn studijními výsledky, ale je chápán
jako sociální podpora, která pomáhá hradit část
nákladů spojených se studiem. Pro mnohé
studenty je tato podpora rozhodující.
V prosinci 201 2 Konto BARIÉRY úspěšně
vydražilo umělecká díla z 1 1 . Aukčního salonu za
4 986 000 korun. A další podpora bude přibývat
z doprodeje u nás. Do letošního salonu přispělo
rekordních 383 umělců. Za nejvyšší cenu – 31 0
000 korun – byla na aukci vydražena Kulová
hlava, tavené broušené sklo dvojice LibenskýBrychtová. Boj o ni byl dramatický, z vyvolávací
ceny podražila více než třikrát.
Božena Jirků, ředitelka Konta BARIÉRY, byla po
skončení aukce spokojená: „Letošní ročník byl
v mnoha ohledech opravdu rekordní. Jsem
z atmosféry aukce naprosto nadšená. Zájemci
soupeřili, přetahovali se, přihazovali a to vše pro
to, aby získali nejen umělecké dílo, ale také
přihodili peníze na naši chloubu – na
Stipendium bariéry. Věřím, že další peníze ještě
přibudou díky doprodeji, který zahajujeme
v kavárně Modrý domeček v Řevnicích.“
Tak neváhejte a přijďte si vybrat.
Otevírací doba kavárny MD: Po: 1 2 h – 1 9 h, Út –
So: 9 h – 1 9 h, Ne: 1 0 h – 1 7 h.
Více na www.kontobariéry.cz v katalogu
doprodeje 1 1 . Aukčního salonu a na www.os-naruc.cz.
Šárka Hašková
o.s. Náruč
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Hudební Hollywood v Zámečku

Nevíte-li co s večerem, jste-li milovníci krásných melodií, neváhejte a
podlehněte kouzlu muzikálových písní, které pro Vás připravilo naše trio
v pořadu nazvaném Hudební Hollywood. Zahrát Vám přijedeme 6.1 0.
201 3 do řevnického Zámečku. Předvedeme Vám některé broadwayské,
hlavně však hollywoodské hity napsané renomovanými skladateli, které se
staly ozdobami slavných filmů. V našem repertoáru si hýčkáme šlágry od
dvacátých do devadesátých let XX. století. Zaposlouchejte se do ozvěny
legend stříbrného plátna, přenesených na koncertantní pódium. Na
setkání s Vámi se těší:
Naďa WEPPEROVÁ: Sólistka projektu StarDance – když hvězdy tančí;
muzikálová zpěvačka (Hrabě Monte Cristo); sólistka orchestru Karla Vlacha;
jako vokalistka spolupracuje s předními zpěváky (L. Bílá, K. Gott); pedagog
zpěvu na popovém oddělení Pražské konzervatoře; sólistka orchestru
Moon Dance.
Vladimír TRUC: Klavírista, skladatel, dirigent a rozhlasový redaktor
populární hudby; autor šansonů, kabaretních písní i scénických skladeb.
Momentálně redaktor jazzových pořadů ČRo Vltava.
Vladimír FRANTA: Zpívající filolog, veršotepec, obdivovatel klasických
muzikálů, koumák, písmák a milovník života.
www.art.itinerary.cz

Koncert Barbory Kolářové

MěKS Vás srdečně zve na HOUSLOVÝ RECITÁL BARBORY KOLÁŘOVÉ a
jejích hostů. Studentka americké YALE University - 20. října 201 3 v 1 8.00
hodin, sál Zámečku v Řevnicích.
VS

Setkání u pomníku

při příležitosti výročí vzniku ČSR se bude konat 28. 1 0. 201 3 v 1 6 hod.

VS

Čajovna Cherubín
středa 2. 1 0. od 1 8.00 Společné bubnování s Cherubínem, přijďte si
vyzkoušet hrát na buben – hrát umí každý! Vhodné i pro děti od 1 0 let –
naučíme se základy rytmiky. Vstupné 1 00 Kč možnost zapůjčení bubnů 50
Kč.
pátek 4. 1 0. od 1 8.00 setkání s Jaroslavem Duškem. Vstupné 230 Kč,
rezervace předem- kapacita omezena.
středa 9. 1 0. od 1 9.00 – promítání filmu: Na počátku bylo světlo. Krásný film
o lidech, kteří přešli spontánně na světelnou stravu. Vstupné 50 Kč.
sobota 1 2. 1 0. od 1 5.00 Beseda s Alexandrem Hendrukem na téma:
Sebepoznání v praxi: odpoutání – nelpění. vstupné dobrovolné.
čtvrtek 1 7. 1 0. od 1 9.00 Setkání s Ondřejem Smeykalem – přednáška
světového hráče č. 1 na Australský domorodý nástroj Didgeridoo, a navíc
KONCERT - vstup 1 30 Kč.
pátek 1 8. 1 0. od 20.00 Koncert alternativně - punkové kapely Haj hou
z drsného Podkrušnohoří. Vstup: 70 Kč.
středa 23. 1 0. od 20:00 Meditace s Cherubíny - přijďte se naučit základy
meditace a ztišení mysli. Vstupné 70 Kč.
Tento měsíc se též uskuteční Setkání s Royem Littlesonem - stařešinou
indiánského kmene Hopi, avšak indiáni nepotvrzují termíny návštěv, a tak
sledujte aktuálně informace o dni, kdy se u nás zjeví.

Nejlepší bioprodejna
je v Řevnicích

Ocenění pro nejlepší a nejoblíbenější Bioprodejnu roku v České
republice putuje letos do Řevnic v okrese Praha západ. Rozhodli o tom
zákazníci v hlasování na internetu, kteří vybrali nejprve kandidáty a
z nich posléze odborná porota PRO-BIO Svazu ekologických
zemědělců zvolila nejlepší Bioprodejnou roku 201 3 obchod BiJo jako
od maminky Moniky Kopecké z Řevnic. Její bio obchod s kavárnou sídlí
v komplexu Bening v ulici Komenského 1 1 00.

„Odborná porota ocenila především osobní přístup paní Kopecké
k zákazníkům, její aktivní komunikaci s lidmi na sociálních sítích a její
přínos pro popularizaci bioproduktů, ekologického zemědělství a
zdravého životního stylu, vycházejícího ze zkušeností našich předků“ řekla
správkyně pobočky bioprodejen PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců
ing. Lukešová.
Monika Kopecká převzala ocenění u příležitosti konání mezinárodní
Bioakademie 201 3 na Státním zámku v Lednici.„Snažím se o to, aby lidé
nebrali biopotraviny jako něco nového a zázračně zdravého, ale jako něco,

co bylo pro naše babičky a
prababičky zcela samozřejmé.
Přála bych si, aby se ke
stravovacím návykům našich
předků vracelo stále více lidí “
řekla při přebírání ceny Monika
Kopecká.
V rámci Bioakademie byla
vyhlášena také Biopotravina roku
a Nejlepší sedlák roku.
„Ocenění
malého
bioobchůdku
s
kavárnou
z Řevnic beru jako velký úspěch,
ale také závazek, pokračovat ve
své práci s ještě větším úsilím i do
budoucna.“ Je to nesporně
i velká reklama pro Řevnice.
Vždyť kolik obcí se může
pochlubit tím, že má nejlepší
bioprodejnu roku?
PK

Z boudy u nádraží
bude juke joint!

Sobota 26. října se blíží a s ní
i další ročník festivalu
BioBlues! Tentokrát se však
přesuneme z biografu, který
dal festivalu jméno do trochu
alternativních
prostor
nádražního překladiště (naproti Grandhotelu). Tento
prostor nám
doufejme
umožní vytvořit pro jeden
večer atmosféru starého
amerického juke jointu.

Hlavní hvězdou bude jistě Jan
Kořínek & GROOVE s chicagsko
u zpěvačkou Sharon Lewis,
která u nás slavila obrovský
úspěch už v roce 201 1 . Máme velikou radost, že se nám podařilo pro
BioBlues získat také legendární Originální Pražský Synkopický Orchestr se
zpěvačkou Alicí Bauer.
OPSO přestaví ty nejstarší formy blues, které nemáme možnost slyšet ani
na jejich pravidelných koncertech! Velkým překvapením a energetickou
bombou bude také Maranatha Gospel Choir - cca 30ti-členný gospelový
sbor, doprovázený vynikající rytmickou sekcí. Strhující taneční závěr večera
pak obstará skupina Hi-fi oceňovaného skladatele a multiinstrumentalisty
Petra
Wajsara.
Rozhodně je tedy
na co se těšit! Další
informace, videa a
on-line vstupenky
najdete na www.bioblues.cz, předprodej
je
také
v Modrém domečku a Městském
kulturním středisku.
Za organizátory
Lu-káš Prchal
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SPORT
TJ Sokol Řevnice
Takhle si to užili
řevničtí volejbalisté
na
soustředění
v Brači. Přidejte se
do oddílu volejbalu
nebo volejbalové
akademie pro děti
i Vy. Zatím hrajeme
na antuce nebo
písku, od podzimu
v tělocvičně.
Volejbalovou
akademii
vede
zkušená trenérka
Míša Šádková. Mladí volejbalisté jsou rozděleni do třech věkových
kategorií: přípravka, mladší žactvo, starší žactvo a kadeti. Na kurtech se
schází dobrá parta kamarádů z Radotína, Černošic, Dobřichovic, Řevnic
i Třebaně. Rozvrh najdete na www.sokolrevnice.cz
Monika Vaňková

Národní házená

2. liga mužů

NH Řevnice – Baník Most NH 1 7:1 3 (9:5)

Řevničtí házenkáři zahájili nový soutěžní ročník domácí výhrou
druholigových mužů, vzhledem k tomu, že „mosťáci“ byli se svým
komentářem na webu rychlejší, nechávám je, aby oslovili i Vás:
„Oproti prvotnímu nástřelu rozlosování sezóny 201 3/1 4 vypukly
druholigové souboje národních házenkářů již poslední srpnovou neděli,
tedy 25. 8. 201 3 (moje poznámka: s rozpisem byl zmatek ještě týden před
začátkem soutěží a ten oblastní ještě není k mání). Baníkovci odcestovali
ku středu Čech, na hřiště Řevnic, kde je čekal nelehký zápas, nejen
vzhledem k léty prověřeným kvalitám soupeřovým, ale také vinou národní
házené nepřejícímu dešti.

Mokro a sílící déšť lépe zvládli domácí útočníci, hlavně v prvním poločasu,
a protože v daných podmínkách šlo zejména o útočné zkrocení kulatého
nesmyslu, nemohli pomýšlet Baníkovci ani v nové sezóně na bodové
vyplenění řevnické pevnosti, byť se drželi na dostřel většinu zápasu.
V první půli ve 20. minutě vsítili Baníkovci pohříchu teprve pátý a pro první
část hry také poslední gól, zatímco v poslední desetiminutovce domácí
útok dokázal třemi góly po třech minutách rozhodnout o poločasové
výhře 9:5.
Největším rozdílem mezi oběma útoky byla potence při proměňování
trestných hodů, které jsou pro Baníkovce i v začátku nové sezóny vskutku
za trest. Obdobný vývoj měl také druhý poločas.
Opět mostecká defenziva dodala přehršel vyhraných balónů, ovšem
ofenzivní kolegové dokázali zúročit do 1 9. minuty 2. poločasu nadějných
osm, pak však do konce utkání zdárně třikrát střílelo pouze řevnické
útočné trio Zavadil-Hartmann-Knýbel a hostím tak zůstalo na cestu domů
pouze zklamání z výsledku 1 7:1 3, který naopak kvitovali domácí příznivci
národní házené.“

NH Žatec – NH Řevnice 20:1 8 (9:8)

Žatec jsme proháněli až do konce. V závěru nám chyběl kousíček štěstí.
První zářijovou neděli jsme jeli do Žatce odehrát druhé kolo II. ligy.
Nastoupili jsme pouze s jedním brankářem, ale jinak kompletní. Obraz hry
a vývoj skóre byl obdobný jako na jaře.Sestava a branky: Buzek- Leinweber,
Smrčka, Knajfl, Hartmann P. – Zavadil 8, Knýbel 5, Hartmann 5, Stříž, Štech.
Ze začátku zápasu jsme hodně chybovali a držela nás hlavně obrana,
domácí měli neustále náskok jedné až dvou branek.
Za stavu 1 7:1 5 pro Žatec byl za letmou facku vyloučen bek Leinweber a
paradoxně nám tato situace pomohla ke srovnání skóre na 1 7:1 7 a 1 8:1 8.
Žatečtí dvě minuty před koncem zvýšili na 1 9:1 8 a nám domácí
obrana s vypětím všech sil zastavila poslední šanci na brankové čáře. Po
čase domácí ještě přidali gól z trestu.
FZ

Další zápasy
6.1 0.201 3
1 3.1 0.201 3
20.1 0.201 3
26.1 0.201 3
27.1 0.201 3

1 5:00
1 5:00
1 5:00
1 5:00
1 5:00

NH Řevnice : TJ Všenice
NH Řevnice : TJ Litohlavy
NH Řevnice : TJ A. Čakovice
TJ S.Ejpovice : NH Řevnice
TJ S.Kyšice : NH Řevnice
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Řevnická výročí
v říjnu

• 1 . 1 0. 1 968 – Místní národní výbor
povýšen na Městský národní výbor
• 1 . 1 0. 1 993 – lesy předány městu
• 5. 1 0. 1 953 – zemřel profesor Jindřich
Feld, houslový pedagog, po mnoho let
stálý letní obyvatel Řevnic a aktivní
člen Okrašlovacího spolku.
• 28. 1 0. 1 91 8 – oslavy získání státní
samostatnosti – vlajky, lampionové
průvody, projevy
• Podzim 1 91 8 – počátkem října
i Řevnice zachvátila epidemie
španělské chřipky. Na její následky
v našem městě zemřelo 7 osob.
• Říjen 1 938 – po celý měsíc přicházejí
uprchlíci ze Sudet, Slovenska a
Podkarpatské Rusi
• Ruch 1 0/1 993 – v pondělí 28. října
1 91 8 procházely Řevnicemi zástupy
lidí, zejména mládeže a provolávaly
slávu republice. V úterý a ve středu
večer školní mládež s lampiony
zaplavila náměstí – zpívala, tančila a
slavila vznik republiky a zásluhy
prezidenta Wilsona. Řevnický farář P.
Čapek pozval písemně zástupce všech
spolků na děkovné bohoslužby
v kostele na svátek Všech Svatých 1 .
listopadu o deváté hodině. Zástupci
spolků se sešli v restauraci Na Větrově
a v čele s hudbou odešli pod svými
prapory do kostela. Kostel byl tak
přeplněn lidmi, že hasiči museli
vytvořit ochranný půlkruh před
hlavním oltářem (dobový záznam
z městské kroniky).
• Vladimír Houška se zamyslel nad
jmény obyvatel Řevnic. Za typická
považuje příjmení Straka, Ráž,
Kocourek, Černý. Za nejstarší pak Říha,
Ráž (rod přišel z Povltaví), Bláha, Spilka,
Rys a další. V současnosti jsou – dle
Almanachu z roku 2003 – nejčastější
příjmení Svoboda (37 x), Dvořák,
Novák, Matoušek, Hrubý aj. Nejčetnější
mužská křestní jména jsou dnes Jiří a
Jan, ženská Marie a Jana.
Kö

Vhodným dárkem nebo pozorností
může být publikace předsedy
Letopisecké komise při Radě města
Řevnice MUDr. Jindřicha Königa, která
vyšla v loňském roce pod názvem
Historická procházka po náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad.
Brožuru si můžete zakoupit přímo
u autora nebo v kavárně v Modrém
domečku.
Tomáš Hromádka
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Řevnice na starých pohlednicích -1 1 0

Pohled na Větrov

Jak jsem se již zmínil v Ruchu číslo 1 1 v roce 2007, oblasti Řevnic za Nezabudickým potokem se po dlouhá
léta říká „Na Větrově“. Tato část Řevnic je přibližně ohraničena ulicemi Čs. armády, Komenského a Husovou.
O Větrově jsem již psal nejen v článcích číslo 47 (Na Větrově před 1 00 lety) a číslo 48 (Žižkova ulice před 75
lety), ale také v článku číslo 80 (Pohled z třešňového sadu).
Předkládaná pohlednice poskytuje čtenáři celkový pohled na oblast Větrova směrem více západním než
v článku číslo 80.
Pohlednice pochází z konce dvacátých let 20. století a jejím autorem byl fotograf Růžička z Loun (zkratka F. R.
L. a její číslo), který v období mezi světovými válkami vytvořil v našem městě velké množství pohlednicových
obrázků.
Jde o pohled z třešňového sadu na svahu Šiberného (viz jeho orámování třešňovými stromy), na kterém je
v jeho středu Žižkova ulice lemovaná řadou domů na levé straně.
Na pravé straně fotky vedle kmene třešně vidíme část Nerudovy ulice, na levé straně pohledu je nepříliš
patrná Husova ulice.
Dole jde příčně silnice vedoucí na Halouny.Ve středu obrázku stojí nápadná bílá vila čp. 41 8 s věžičkou,
původně nazývaná Sakrytova vila (dle majitele), ve které je dnes farní úřad církve československé husitské.
Tento Růžičkův obrázek Řevnic nese číslo 51 . Pokládám jej za zajímavé doplnění starých celkových pohledů
na naše město.
J. König
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Malý oznamovatel

· Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky

snáškových plemen Hisex hnědý,Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček 1 5-1 8 týdnů cena 1 49 – 1 70 Kč/ks – v začátku snášky
1 78 Kč/ks. Prodej se uskuteční v neděli 27. října 201 3, Řevnice – u hasičů 1 4.00 hod. Bližší informace Po-Pá 9-1 6 hod. – tel : 728 605 840, 728 1 65 1 66,
41 5 740 71 9. Při prodeji slepiček nová služba - výkup králičích kožek, cena
1 5-22 Kč/ks.
· Poděkování Františku Šedivému . Pan František Šedivý věnoval řevnické
knihovně několik desítek knih. Všechny se samozřejmě vztahují k jeho
ústřednímu tématu – lidská práva, boj proti totalitě, oživování paměti
národa. Jen několik titulů pro ilustraci: Haslinger Josef: Jáchymov, román
o osudu Bohumila Modrého, Gorbaněvská Natalia: Poledne, vzpomínky
účastníků protestu na Rudém náměstí v roce 1 968, Dvořáková Zora: Všední
den v kleci … i taková byla totalita, Vittvarová Zuzana: Osudová kaňka,
příběhy dcer politických vězňů, Vlček Vojtěch: Totalitám navzdory,
rozhovory s politickými vězni.
· Dne 20. 9. 201 3 zemřela ve věku 83 let prof. Radana Königová
mezinárodně uznávaná profesorka specializující se na popáleninovou
medicínu. Patřila k častým návštěvníkům Řevnic.

TJ Slavoj Řevnice

Hráči Sparty Praha přijeli podpořit
rozvoj mládežnické kopané

V úterý 3. 9. 201 3 přijeli na fotbalové hřiště “ZA VODOU” hráči AC SPARTA
PRAHA Roman Bednář a Lukáš Vácha. Po neformální autogramiádě a
rozdání mnoha upomínkových dárků s logem AC SPARTA PRAHA si oba
hráči s mládežníky oddílu kopané Slavoje Řevnice zatrénovali. Po tréninku,
přímo na hřišti, proběhla beseda dětí s hráči. Při této besedě Roman i Lukáš
ochotně odpovídali na všechny dotazy.
Doufejme, že tato akce zanechala v našich dětech dobrý dojem a zlepší
jejich vztah ke sportu. Na závěr dovolte, abych touto cestou poděkoval –
Katce Dragounové, která vše potřebné zajistila jak s hráči, tak se Spartou
Praha.
Dále si poděkování zaslouží mládežničtí trenéři David Lacina, Lucka
Stratilová, Jirka Sýkora a Honza Hruška, kteří se vzorně starají o fotbalovou
omladinu. S přáním ať podobné akce v Řevnicích pokračují a lákají další
děti na sportoviště se za Slavoj Řevnice loučí
Miroslav Kratochvíl

LTC Řevnice

Tenisová školička LTC Řevnice

V týdnu od 26. do 30. srpna t.r. pořádal LTC Řevnice na svých dvorcích
tradiční tenisovou školičku pro dětské začátečníky i pro – v tenise –
pokročilejší děti. Celkem se jí zúčastnilo 22 dětí, které vedli trenéři M.
Drašnar, J. Hustoles, L. Šebíková, B. Šedivá a přítomna byla i zdravotní sestra.
Všechny děti po tréninku také soutěžily ve svých kategoriích o ceny. Ve
středu proběhlo též tetování dětí omyvatelnými barvami. Poslední den se
hrál turnaj dvojic – vždy dítě a jeho rodič, pod taktovkou Slávy Klementa.
Turnaj byl ukončen společným grilováním burgrů. Dle zájmu a účasti dětí
i rodičů se dá uzavřít, že akce se zdařila.
M. Drašnar, J. König
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Uzávěrka příštího čísla je 1 5. 1 0. 201 3.

Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé.
Večerní kurzy - víkendové kurzy - individuální konzultace
Nabízíme: Základy ovládání PC. Základy práce s Internetem.
Aplikace MS Office 201 0.

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

Memoriál Jany Navrátilové

V sobotu dne 31 . srpna 201 3 pořádal LTC Řevnice, tenisový klub
Martiny Navrátilové, na svých dvorcích již 5. ročník Memoriálu Jany
Navrátilové, v prosinci 2007 zemřelé maminky naší slavné tenistky
Martiny. Hrál se mixový a deblový turnaj domluvených dvojic.

Účast aktivních hráčů přesáhla očekávání. Turnaje se zúčastnilo 40 členů
klubu, kteří vytvořili 20 dvojic. Hrálo se na jednu sadu. Ve finále zvítězili
Karel a Katka Hüblovi nad dvojicí Míša Drašnar a Jolana Posseltová
poměrem 6:4. Ve finále soutěže útěchy vyhrála dvojice Jirka Nosek, Ivana
Kochová nad dvojicí Aleš Hoznauer, Radka Košťalíková-Hoznauerová.
Turnaj se vyznačoval nadšením všech hráčů, kteří byli za hru odměněni
bohatým občerstvením. Celou akci úspěšně řídila Jolana Posseltová, členka
výboru. Během turnaje byly vystaveny některé staré tenisové fotografie,
které měly připomenout bohaté sportovní aktivity zemřelé Jany.
Oslavenkyně by jistě z akce měla radost, vždyť byla nositelkou medaile
Karla Koželuha „Za zásluhy o rozvoj tenisu“.
J. König

Sportclub Řevnice
K tenisu nepatří pouze tenisový dril založený na trénincích a zápasech.
Tenisté také musí brát v potaz, že je pro jejich výkonnost důležitá
i vedlejší příprava. Do této oblasti patří především kondiční příprava,
kompenzační cvičení a regenerace. To vše pro vás připravil Sportclub
Řevnice před blížící se zimní sezonou.

Cílem kondiční přípravy je všestranný tělesný rozvoj, stimulace
specifických motorických schopností (dynamická a statická rovnováha,
orientace v prostoru, koordinace, reakce, výbušnost, vytrvalost, rytmus,
adaptace..), zvyšování zátěže a prevence zranění.
Náš klub se snaží vymýšlet co nejvíce programů sloužících ke správnému
vývoji našich tenistů. Tuto zimní sezonu budou tudíž zavedeny dvě části
vedlejší tenisové přípravy – kondiční příprava a kompenzační cvičení.
Programy budou probíhat pod vedením tenisové a kondiční trenérky
Lucie Vodičkové, která se v této oblasti pohybuje již třetím rokem a na toto
téma i zpracovala svou bakalářskou práci. Touto problematikou se bude
v tenisové sféře i dále zabývat.
(z webu tenisrevnice.cz)
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