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Hlásek od září nabídne komplexní péči o děti od 1 ,5 roku do 1 2 let • Novinky v EKOSU a technických službách

Aktual ity

Divadlo v září
Pro ty, kdo nestihli zimní představení
v řevnickém kině, popř. by tuhle vtipnou
komedii chtěli vidět podruhé, jsme připravili
zářijové reprízy hry Petera Quiltera OPONA
NAHORU!
Hra, kde účinkují pouze ženy, je komediální
nadsázkou události, co vše se může stát, když
pět žen svede dohromady dědictví:
polorozpadlé, opuštěné divadlo. Co teď? Hrát,
nehrát, využít jej jako fitko nebo ho asanovat?
Nebo vydělat peníze benefičním
koncertem s hvězdou pop- music?
Jak to všechno dopadne, to můžete vidět
v Lesním divadle v termínech: pátek 6. 9. ve 20
hod., sobota 7. 9. v 1 8 hod. a neděle 8. 9. v 1 8
hod. V herecky vyrovnaném představení, které
režíruje Alice Čermáková, uvidíte kromě ní
Majku Šímovou, Moniku Vaňkovou, Lucii Kirovu
a Terezii Červenou.

ač
Divadelní soubor Řevnice

Taneční v Řevnicích
Možná jste již zaregistrovali, že v sousedních
Dobřichovicích probíhají taneční kurzy.
Letos v říjnu se ale z důvodu větší kapacity
sálu přesouvají do Řevnic do„Liďáku“.
Co můžete čekat? Připravil i jsme pro Vás dvě
úrovně kurzu. První pro úplné začátečníky,
které provedeme základními variacemi krok po
kroku a druhý kurz je určen pro pokročilé páry.
Lekce budou probíhat od poloviny října každý
pátek vždy od 1 8.00 a od 20.00 hodin. Naučíte
se jak standardní, tak latinskoamerické tance.
Každá sezona je zakončena závěrečným
plesem a v případě, že si budete chtít taneční
umění ještě prohloubit, můžete se zúčastnit
tanečního soustředění.
Jistě Vás napadá otázka, co na sebe?
Zapomeňte na velkou večerní toaletou a
nepohodlné sako. Na to, abychom Vás naučil i
tančit, je nepotřebujete. Postačí Vám jakékoli
společenské oblečení, ve kterém se budete cítit
dobře a můžete se v něm volně pohybovat.
Pánům postačí tmavé kalhoty a
košile s kravatou. Pokud se chcete odreagovat
od každodenních starostí a zároveň udělat
něco pro sebe, je pro Vás tanec tou správnou
volbou. Nejen že si zlepšíte koordinaci pohybu
celého těla, ale musíte zapojit i  mozkové závity.
Kromě toho se zde poznáte s novými přátel i a
zažijete spoustu legrace. Společenský tanec je
určen pro všechny věkové kategorie či úrovně
pohybového nadání. Více informací naleznete
na webových stránkách www.tanecni-praha.cz.

Na viděnou se těší Růžena Hartmanová

Setkávání ve skladišti
V říjnu 201 3 zahájí svoji činnost Magacín de
cultura při ZUŠ Řevnice. Klub se má stát
platformou pro neformální setkávání knižních,
filmových a jiných kulturních nadšenců,
cestovatelů, umělců a dalších, kteří se chtějí
podělit o své (nejen) kulturní zážitky.
Pravidelná tematická setkání se budou konat
každý první čtvrtek v měsíci, zatím ve Sklad
gal lery 1 3 - dokud to povětrnostní podmínky
dovolí. Plán akcí naleznete vždy včas na webu
ZUŠky. Na první setkání 3. října se těší Zuzana
Hrdinová.

Dílna nápadů
pro územní plán Řevnic

Ve dnech 1 1 . 9. 201 3 a 1 2. 9. 201 3 budou přítomni architekti v zasedací místnosti Městského úřadu
v Řevnicích – 1 . patro od 9:00 do 1 7:00 hodin, můžete je navštívit. Dne 1 1 . 9. 201 3 se uskuteční
společná procházka po Řevnicích, sraz v 1 6 hodin před budovou Městského úřadu. Dne 1 3. 9. 201 3
od 1 8:00 hodin budou prezentovány výsledky workshopu v budově Zámečku.
Cílem dílny nápadů je sběr informací od občanů pro připravovaný územní plán. V územním plánu
potřebujeme společně určit cíle, které by měl nový plán řešit. Rádi bychom, aby se do přípravy
tohoto důležitého dokumentu zapojilo co nejvíce občanů Řevnic.

Vážení občané,
napište nám prosím, co byste v území rádi změnil i . Prosíme o konkrétní nápady s jednoduchým a
krátkým popisem – například „Rád bych, aby byl zlepšen prostor před nádražím“ anebo „Řevnice
dostatečně nevyužívají nábřeží; Řevnice mají problém s nedostatečnými koryty potoků“ atd.
Nepište nám prosím žádosti o převod konkrétních parcel z nezastavěného do zastavěného území.
Soustřeďte se prosím na společné a obecné věci, které by byly obci ku prospěchu a pomohly
k jejímu rozkvětu.
Vážíme si Vašich názorů, protože si myslíme, že nikdo nerozumí místu lépe, než lidé, co v něm
žijí.
Vaše nápady budeme sbírat na vybraných místech do „studnic nápadů“ a přijímat na e-mailové
adrese: dilnanapadu@revnice.cz. Na této adrese budeme Vaše náměty pouze přijímat, nebude z ní
odpovídáno. Pokud budete žádat odpověď, kontaktujte prosím zastupitelstvo obce na
pod@revnice.cz.
Vaše nápady budou posbírány a vyhodnoceny během dílny nápadů, která proběhne ve dnech
1 1 . 9. – 1 3. září 201 3 (středa až pátek) na Městském úřadu Řevnice. V pátek 1 3. září 201 3
proběhne v budově Zámečku v Řevnicích od 1 8.00 hodin prezentace.
Po celou dobu zde budou přítomni architekti, kteří si sem dočasně přestěhují svojí kancelář a budou
pracovat na vyhodnocení Vašich nápadů. Během doby jejich práce je možné je kdykoli přes den
navštívit a nápady sdělit osobně přímo na místě. Zároveň zde bude připravena mapa, kam bude
možné označovat vlídná a nevlídná místa a aktivně se zapojit do procesu plánování obce. Přijďte
přímo do mapy zakresl it Vaše nápady!

Program dílny nápadů:
1 . den
• definování silných a slabých míst v obci
• práce s dosavadními podklady
• příprava tzv. problémové mapy
• procházka po obci se zastupitel i, občany a architekty

2. den
• práce na třídění názorů občanů (l idé budou mít možnost kdykoli navštívit pracoviště architektů,
být přítomni u  práce a předávat své názory a připomínky)

3. den
• práce na třídění názorů občanů (l idé
budou mít možnost kdykoli navštívit
pracoviště architektů, být přítomni
u  práce a předávat své názory a
připomínky)
• SWOT analýza
• stanovení 3 variant možných scénářů
rozvoje města
• večer prezentace výsledků sběru
názorů – pátek 1 3. 9. v 1 8:00 hodin
v Zámečku
• hlasování o možných scénářích
rozvoje města
• výběr nejdůležitějších témat pro
zadání územního plánu / strategie
rozvoje

Sraz na společnou procházku ve
středu dne 1 1 . 9. 201 3 na náměstí
před budovou městského úřadu
v 1 6:00 hodin. Prezentace výsledků
sběru názorů proběhne v pátek 1 3. 9.
201 3 v 1 8:00 hodin v sále v budově
Zámečku v Řevnicích.
Na společné setkání se těší

starosta Libor Kvasnička, zastupitelé
města a architekti Pavel Hnil ička a

Daniela Šteflová

Na konci června se s architekty Pavlem Hniličkou
a Danielou Šteflovou setkali členové zastupitelstva,
výborů zastupitelstva a komisí rady města.

Foto: Tomáš Hromádka
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Vážení spoluobčané,
doba prázdnin a dovolených je za námi. Doufám,
že jste období odpočinku prožil i příjemně a na-
čerpal i elán do zbývajících měsíců tohoto roku.
Dovolte mi, abych Vás seznámil  s  děním
ve městě.

Dokončení přestavby městského úřadu
pro třídy ZŠ
Na přelomu měsíců června a července proběhlo dokončení výstavby a vy-
bavení dvou tříd v budově MÚ. V této době byly obě třídy i  zázemí zkolau-
dovány. Následně byl vydán souhlas hygienické stanice s užíváním tříd pro
výuku. Po obdržení souhlasu byla podána žádost o zapsání do rejstříku
škol, na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dle vyjádření pra-
covníků tohoto ministerstva bude žádost schválena do konce srpna. Žáci
se mohou těšit do nových, moderně vybavených tříd.

Jak pokračují práce na dostavbě školky?
Práce při rekonstrukci staré budovy s sebou vždy přinášejí komplikace
v podobě nepřesně zmapovaných rozvodů a podobných problémů. Do-
davatelská firma zatím vše zvládá dle harmonogramu. Zároveň se snaží
zkrátit termín dokončení přístavby třídy mateřské školy. V který den přesně
proběhne kolaudace však v tuto chvíl i , bohužel, ještě není možné určit.

Elektronická aukce energií
Koncem srpna a začátkem září budou kontaktováni účastníci elektronické
aukce energií a budou s nimi podepsány smlouvy. První termín byl již
stanoven na středu 28. srpna. Věřím, že občané, kteří se aukce zúčastnil i ,
uspoří významné částky za energie a že budou s výsledky spokojeni.

Co se děje kolem nového územního
plánu pro Řevnice
Ve dnech 1 1 . až 1 3. září se uskuteční dílna nápadů pro územní plán Řevnic.
První dva dny budou přítomni architekti v zasedací místnosti Městského
úřadu v Řevnicích v 1 . patře od
9. 00 do 1 7. 00 hodin. V tuto dobu je můžete navštívit a předat jim své ná-
měty a připomínky. Odpoledne 1 1 . září v 1 6. 00 hodin se uskuteční
společná procházka po Řevnicích, sraz je před budovou Městského úřadu.
Dne 1 3. září od 1 8. 00 hodin budou prezentovány výsledky workshopu
v budově Zámečku.
Cílem dílny nápadů je sběr informací od občanů pro připravovaný územní
plán. Společně bychom také chtěl i určit cíle, které by měl nový plán řešit.
Do přípravy tohoto důležitého dokumentu chceme zapojit co nejvíce ob-
čanů Řevnic, aby jeho konečná podoba vyjadřovala skutečný zájem míst-
ních obyvatel a nevznikla jen od „zeleného stolu“. Budu proto velmi rád,
když se dílny nápadů zúčastníte a svým názorem a nápady přispějete k to-
mu, aby územní plán Řevnic byl připraven opravdu kvalitně.
Více informací k územnímu plánu a dílně nápadů najdete na webových
stránkách Městského úřadu.
Přeji Vám příjemný závěr léta.

Libor Kvasnička
starosta

Rád bych využil stránek městského časopisu k informování občanů o tom,
co se za poslední měsíce událo ve společnosti EKOS a v Technických služ-
bách města.

Povodně
Událostí, která se letos dotkla života občanů Řevnic asi nejvíce, byla bezpo-
chyby velká voda. Ta naštěstí nedosáhla úrovně z roku 2002, i  tak však na-
páchala mnoho škod a vyžádala si spoustu práce a úsilí vynaloženého
k ochraně majetku a zdraví našich občanů.
Na tomto místě chci poděkovat všem dobrovolníkům, kteří v průběhu po-
vodní městu pomáhali, ať vlastní technikou, rukama, nebo i  jen radou či
včasným upozorněním. V nejbl ižší době plánujeme zasedání povodňové
komise, která bude mít za úkol zpracovat všechny návrhy na úpravy po-
vodňového plánu vyplývající z letošních zkušeností. Návrhy na zlepšení
protipovodňových opatření mohou podávat i  jednotl iví občané, stačí je
poslat e-mailem na adresu: ts@revnice.cz, případně doručit do podatelny
Městského úřadu. Povodňová komise se jimi bude určitě zabývat.

Smlouvy na vodu
S povodněmi souvisí i  dodávky pitné vody. Díky úpravám na Prameništi
ležícím v těsné blízkosti Berounky, které zde byly provedeny po povodni
v roce 2002, se letos podařilo ochránit všechny důležité technologie před
zaplavením a dodávka pitné vody v Řevnicích nebyla v důsledku povodní
nijak vážně narušena.
Ne zcela v pořádku je však administrativa a v databázi EKOSu chybí smlou-
vy s některými zákazníky, jimž dodáváme pitnou vodu a zajišťujeme odvá-
dění odpadních vod. V minulých týdnech jsme proto těmto občanům
rozeslal i dopisy s žádostmi o doplnění smlouvy. V případě sporů by totiž
uživatel , který nemá uzavřenou smlouvu, byl považován za neoprávněné-
ho a hrozily by mu sankce. Uzavření smlouvy je podle zákona starostí
uživatelů. Naším cílem je tedy vše napravit, aby občané Řevnic nebyli vy-
staveni zbytečnému riziku.

Odpady pod kontrolou
V červenci se EKOSu podařilo uspět se žádostí o grant firmy ASEKOL na vy-
budování kamerového systému hlídání sběrného dvora. Instalace kamer a
návazné technologie proběhne pravděpodobně na začátku podzimu tak,
abychom vše mohli spustit nejpozději v l istopadu. Tříděný odpad, který se
ve sběrném dvoře stává častým cílem nájezdů různých „zlatokopů“ a
nenechavců, tak bude lépe chráněn a nám se zde bude snáze udržovat
pořádek a čistota.
Před prázdninami město také zakoupilo fotopast, kterou v první fázi bude-
me nasazovat k monitorování sběrných míst na tříděný odpad. Černé
skládky v okolí kontejnerů totiž enormně zatěžují Technické služby a roz-
počet města. Každý měsíc musíme z těchto míst uklidit a odvézt až 20 t
odpadu, který tam nepatří. Město se takto připravuje o peníze a pracovní
čas, které by jinak mohlo věnovat např. péči o zeleň, údržbě chodníků,
opravám městského mobil iáře apod.
Odpadového hospodářství v Řevnicích se týká rovněž změna v provo-
zování sběrného dvora, která bude uplatňována od 1 1 . 8. Na základě roz-
hodnutí Rady města je stanoven limit pro bezplatné uložení odpadů ve
výši 500 kg/osobu a rok za komunální odpad, 400 kg/ osobu a rok za
velkoobjemový odpad a 600 kg/osobu a rok za směsný stavební odpad. Po
vyčerpání tohoto limitu bude uložení odpadu zpoplatněno. Žádáme proto
občany, aby při každé návštěvě sběrného dvora zastavil i na váze a kontak-
toval i obsluhu. Všechny odpady přivážené do sběrného dvora budou po-
drobně evidovány. Výše uvedené limity platí pouze v otevírací dobu SD
pro občany Řevnic, a to v úterý 1 5 – 1 8 hod. a v neděli 9 – 1 2 hod. Více
informací najdete na www.ekos-revnice.cz.

Poděkování
Velký dík patří pedagogům Mateřské školy Řevnice, kteří vedou děti
k ohleduplnosti k životnímu prostředí a třídí s  nimi odpad. Ředitelka školky
Hana Kvasničková předala na začátku prázdnin do EKOSu 7,5  kg vytřídě-
ného hliníku, který děti nashromáždily z víček od jogurtů, plechovek apod.
Hliník si spolu  s dalším tříděným odpadem převezme odborná firma
k recyklaci.
Na závěr touto cestou děkuji všem občanům, kteří sekají trávu na zelených
pásech před svými domy a pomáhají tak, aby Řevnice byly hezčí.

Pavel Kubásek, ředitel EKOS a vedoucí Technických služeb

Práce běží podle plánu
Všichni rodiče, kteří vodí své děti do Mateřské školy v Řevnicích nebo se
díky navýšené kapacitě chystají je sem přihlásit, j istě s napětím sledují po-
stup prací na přístavbě a rekonstrukci budovy. Abychom získal i aktuální
informace, obrátil i jsme se na vedoucího výroby Ondřeje Práška ze
společnosti Tost, která stavbu provádí.

Jakou historii má vaše firma a jaké podobné stavby jste už realizovali?
Společnost Tost je na trhu 1 2 let. Založena byla v roce 2001 . Staveb a re-
konstrukcí máme za sebou už řadu, z mateřských škol mohu jmenovat na-
příklad Doubravčice, Zlatníky, Kostomlaty u  Nymburka, Přistoupim, Světlá
nad Sázavou, Kostelec u  Křížků, Zruč nad Sázavou, apod.

V jaké fázi je v současné chvíli přístavba a rekonstrukce MŠ Řevni-
ce(rozhovor proběhl 9. srpna)?
Nyní už máme kompletně hotovou hrubou stavbu přístavby. V obou ob-
jektech jsou provedeny hrubé instalace, tedy rozvody elektřiny, vody, kana-
l izace, topení a vzduchotechniky a betonové podlahy. Nyní provádíme
vnitřní omítky. Dokončena je i  část zateplení, která se nachází pod úrovní
terénu. V současné době začíná výměna oken v celém objektu, příští týden
začneme zateplovat obvodový plášť. Pokračuje výměna střechy. K dokon-
čení objektu zbývá instalace vnitřního vybavení, zařizovacích předmětů,
tedy baterie, umyvadla, záchody, zásuvky, vypínače, osvětlení, dlažby, ko-
berce, l ina a podobně. Nakonec akce se provedou terénní úpravy v okolí
stavby.

Jak se daří plnit termíny?
Zatím vše pokračuje podle stanoveného harmonogramu a nepředpoklá-
dám nic, co by nás mohlo zaskočit a termín ohrozit. Dodávky veškerého

Slovo starosty

EKOS a Technické služby - zpráva o činnosti
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zařízení i  materiálů, které jsou nutné pro dokon-
čení díla, máme potvrzené, takže by celkový ter-
mín dokončení neměl být ohrožen.
Stará budova by se měla pro děti, s  určitými
omezeními vyplývajícími z dokončovacích prací,
otevřít v září.
Přístavbu bychom měli dokončit v polovině říj-
na.

Nastaly v průběhu stavby nějaký krizové mo-
menty?
Celá akce je termínově opravdu velmi napjatá a
vše se navíc zdrželo hned na začátku kvůli kont-
role ze strany poskytovatele dotace. Opravdu
kritický moment však nastal na přelomu červen-
ce a srpna, kdy nám dodavatel oken oznámil , že
nedokáže splnit nasmlouvanou zakázku, protože
má poruchu ve výrobě. Náhradní termíny, které
nám nabízel , byly naprosto nevyhovující.
Musím se přiznat, že jsem se pořádně zapotil , ale
nakonec se podařilo sehnat nového dodavatele
a výměna oken už začala. Chvílemi jsem pře-
stával věřit tomu, že vše vyřešíme, ale dokázal i
jsme to. Žádnou další podobnou katastrofu už
nepředpokládám.

Zakázku jste vyhráli díky nízké nabídnuté
ceně. Nepromítne se to v horší kvalitě prací a
použitého materiálu?
Cena zakázky je opravdu nízká, to je pravda. Vý-
běrové řízení probíhalo na jaře, kdy je méně za-
kázek, takže jsme dali nízkou cenu. Projevit na
kval itě se to ovšem nemůže.
Stavba má podrobnou dokumentaci a v ní je
přesně nadefinováno, co a jak má být prove-
deno, jaké parametry je třeba splnit, které mate-
riály máme použít.
V případě kvalitní dokumentace a správně za-
jištěného stavebního dozoru si nedovedu před-
stavit, jak by bylo možné stavbu provést
nekvalitně.

Děkuji za rozhovor.
Pavel Černý

Bouřky, provázené hustým deštěm a silným vě-
trem, byly příčinou pádů mnoha stromů. Hasiči
z Řevnické stanice vyjížděli v srpnu k l ikvidaci
padlých stromů dvaatřicetkrát. Padlých stromů
bylo l ikvidováno něco kolem padesáti. Ve větši-
ně případů se jednalo o stromy přes silnici,
stromy padlé na rodinné domy a rekreační ob-
jekty a pod. K jejich l ikvidaci jednotky používaly
motorové pily, ale také těžkou techniku, na-
příklad automobilový jeřáb, jeho deseti tunový

naviják, automobilový žebřík, lezeckou techniku
a jiné. Některé stromy musely l ikvidovat speci-
ální firmy, se speciálním vybavením, protože se
k nim hasiči  s  technikou nedostal i nebo ji
nemohli použít. Hasiči také zasahovali  s  jednot-
kami dobrovolných sborů obcí, které l ikvidovaly
další desítky padlých a větrem polámaných stro-
mů. Vcelku měli hasiči z HZS Řevnice od 1 . do 1 3.
srpna 47 výjezdů.

JH

KULTURA

Žádost o pomoc
Naše občanské sdružení Náruč poskytuje jak so-
ciální služby, tak rovněž vytváříme pracovní pří-
ležitosti l idem s mentálním postižením a
duševním onemocněním v sociální firmě Modrý
domeček v Řevnicích. Tady jsme zaměstnal i už

více jak 1 9 osob zdravotně znevýhodněných.
Koncem roku 201 3 plánujeme otevření výrobny
čerstvých těstovin, kde opět budou pracovat
osoby zdravotně znevýhodněné. Rádi bychom
zde vybudovali relaxační zónu, v níž by si naši
zaměstnanci mohli v průběhu pracovního dne
odpočinout od stresu a napětí, relaxovat a na-
čerpat sílu a energii do další práce.
Pro tuto místnost hledáme jakýkoliv, i  starší, ra-
tanový nábytek (2 křesla + stolek) a fontánku.
Dále bychom uvítal i ledničky min. 1 80 l – 350 l ,
pokud možno s co nejmenším mrazákem. Tyto
ledničky bychom použil i na uskladnění vyro-
bených čerstvých těstovin. Pokud Vám doma leží
nějaká lednička v garáži a již ji nepotřebujete,
budeme rádi, když se zapojíte Vaší podporou do
našeho projektu sociálního podnikání. Budeme
rádi za každý projev Vaší laskavosti.

Můžete nás kontaktovat emailem: gabriela@os-
naruc.cz či telefonem 722 633 078.
DEJME SI PRÁCI S LÁSKOU!

Gabriela Cyrnerová

Modrý domeček
Kavárna Modrý domeček na náměstí v Řevnicích
Vás srdečně zve na výstavu fotografií CO KDE
LÉTÁ, ANEB POHLED DALEKOHLEDEM DO PTAČÍ
ŘÍŠE. Autory výstavy jsou MVDr. Zdeněk Valeš a
MVDr. Vladimír Šoltys.
Výstava potrvá od začátku září do 6. října a jejím
vyvrcholením bude přednáška o pozorování
volně žijících ptáků (birdwatchingu) a jeho
možnostech v nejbl ižším okolí Řevnic.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 26.9. od 1 9
hodin v kavárně Modrý domeček. Její praktickou
částí pak bude ornitologická vycházka v sobotu
28. září v rámci Festivalu ptactva. Sraz v 8:00 na
Palackého náměstí.
Festival ptactva je kampaní BirdLife Internatio-
nal , která má za cíl upozornit na fenomén ptačí
migrace a na nebezpečí, která ptáky na jejich
cestách mohou potkat. Festival připadá na první
říjnový víkend, kdy partneři BirdLife Internatio-
nal organizují v jednotl ivých evropských zemích
vycházky do přírody spojené s pozorováním
ptáků a dalším doprovodným programem.
V říjnu chystáme výstavu a prodej obrazů
z 1 1 .aukčního salonu výtvarníků Konta Bariéry.
Budete si moci zakoupit kval itní obraz od zná-
mých českých výtvarníků za nízkou cenu a ještě
tím podpoříte charitativní činnost Konta Bariéry.

Občanské sdružení Náruč,
Kavárna Modrý domeček,

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3
Řevnice

Modrý domeček

Zásahy HZS Řevnice

Hrubá stavba nově budované části je již hotová, začíná se s instalací oken a střešní krytiny.
Foto: Pavel Černý

Nové třídy ZŠ nad městským úřadem byly již v srpnu připraveny na žáky, kteří sem nastoupil i 2. září.
Foto: Pavel Černý
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ProMěNa ZeMě
Druhý benefiční festival pro lesní škol(k)u  ZeMě se bude konat v neděli 1 5.
září v Lesním divadle od 1 2 do 22 hodin. Účinkující budou dobří známí
z prvního ročníku (třeba neuvěřitelná podunajská Mama-Papa banda)
i  další taháky – Dagmar Voňková, Petr Nikl , Oldřich Janota a Létající kobe-
rec.
V infostánku se dozvíte vše o lesní školce i  komunitní škole, v tvůrčích
dílnách se vy i  vaše děti můžete naučit třeba plstit a Jez dobré naděje a
čajovna se postarají o vaše žaludky. Věřme, že počasí bude příznivě naklo-
něno a nálada ještě lepší než na propršeném prvním ročníku. Po dvou
týdnech nového školního roku si všichni zaslouží příjemnou relaxaci a
v Lesním divadle se nabízí její optimální varianta.
Aktuální informace na www.skolkazeme.blogspot.cz.

VS

SPORT

Celostátní turnaj dospělých
Ve dnech 6. - 8. července 201 3 se hrál na dvorcích LTC Řevnice celostátní
tenisový turnaj dospělých v kategoriích mužů a žen, a to ve dvouhrách i  ve
čtyřhrách. Turnaje se zúčastnilo 33 mužů a 1 3 žen. Obě dvouhry a čtyřhra
mužů se odehrály v kategoriích 5 a čtyřhra žen v kategorii 4. Ve finále
dvouhry mužů zvítězil Štěpán Vančuřík nad Ondřejem Kvasničkou 6:3, 6:1 ,
ve čtyřhře ve finále zvítězil i Carlos Vašut a Fil ip Michl nad Danem Šebíkem
a Ondřejem Kvasničkou 6:1 , 7:5. Ve finále dvouhry žen vyhrála Tereza Klo-
cová nad Michaelou Hlavatou 5:0,scr. a ve čtyřhře se staly vítězkami Klo-
cová s Nicole Martincovou, které porazily Andreu Havlínovou a Gabrielu
Tilkeridisovou 6:3, 3:6, 1 :0. Celkově měl turnaj velmi dobrou úroveň a obě-
tavě jej řídil i Mirek Šebík, Míša Drašnar a Sláva Klement. Zdá se, že tradice
slavných řevnických turnajů by se mohla obnovit.

Kö

Hlásek od září nabídne komplexní péči
o děti od 1 ,5 roku do 1 2 let
Hlásek začínal před 2 lety jako občanské sdružení, které mělo zajistit ná-
hradní péči o děti v Hlásné Třebani, které nebyly přijaty do státní mateřské
školy.
Po roce působení, kdy bylo více než zřejmé, že se situace ve státních škol-
kách nezmění, se majitelky Hlásku rozhodly rozšířit a zkval itnit posky-
tované služby.
Prvním krokem bylo stěhování do nových prostor a velmi náročná regis-
trace mateřské školy do školského rejstříku, dalším krokem bylo založení
jesl iček pro děti od 1 ,5 roku do 3 let. V nové budově také již druhým rokem
probíhá celoprázdninový tématický příměstský tábor pro děti od 2 do 1 2
let.
Letos v únoru nastal další zlom, kdy bylo rozhodnuto o založení prvního
stupně soukromé školy Hlásek. Opět proběhlo náročné schvalování a
registrace do školského rejstříku a na ministerstvu školství. Prostory nám
nabídl majitel penzionu Hubert v Hlásné Třebani, který je naprosto ide-
álním místem pro školu a zájmové aktivity. Budova je kousek od vlakového
nádraží Zadní Třebaň, čímž se stala doprava pro školní děti naprosto bez-
problémová a bezpečná.
Hlásek tedy bude od září působit ve dvou budovách, kdy v jedné budově
zůstane pouze mateřská škola a v budově penzionu Hubert vznikne zá-
kladní škola, jesl ičky a místo pro kroužky a Klub „ po škole“. Děti v obou bu-
dovách se navíc mohou těšit na nové Oranžové hřiště, na které nám
Nadace ČEZ poskytla grant.
Majitelky Hlásku si l ibují, že 1 00 % zaměstnanců a lektorů našly v Hlásné
Třebani a okolí. Ti, co se o děti starají, jsou pečlivě vybíráni, což umožňuje
snadné začlenění i  dětí, které mají v j iném kolektivu potíže. Tým je
složen s odborníků a pedagogů, kteří pro děti společně připravují vzdě-
lávací program.
Jesl ičky připravují děti do školky, tety a paní učitelka je učí samostatnosti a
pomáhají jim v začleňování do většího kolektivu. Po prvním roce udělal i
malí jesl ičkáčci velké pokroky a reakce rodičů i  dětí jsou velmi pozitivní.
Děti se v jesl ičkách cítí jako„doma“.
Mateřská škola má stejně jako jesl ičky nadstandartní počet tet, které se
o děti starají, což umožňuje individuální přístup ke každému dítěti. Už ve
školce mají děti každé dopoledne řízený program s výukovými bloky jako
je matematika, angličtina  s českým učitelem a Američanem, kritické myš-
lení a nechybí samozřejmě pohybové aktivity, výtvarné a hudební lekce.
K dispozici je speciální pedagog. Samozřejmostí je každodenní pobyt
venku, procházky, TV v sokolovně, výlety na zajímavá místa, plavání, divadla
a další aktivity.
Základní škola bude letos otevřena pro 1 5 dětí, v příštím roce počítají maji-
telky s rozšířením na cca 20 dětí. Do ZŠ Hlásek se překvapivě nepřihlásil i
jen prvňáčci, ale i  druháci, třeťáci a páťáci. Děti tak budou pracovat ve dvou
skupinách, aby byla výuka co nejvíce přizpůsobena jejich potřebám. Výu-
kový program musí splňovat kritéria rámcového vzdělávacího programu,
děti ale nebude učit jedna paní učitelka, každou lekci povede pedagog,

který se na daný předmět special izuje. Bonusem je americký lektor, který
bude ve škole 2 x týdně celý den, což dětem umožní nenásilně vstřebávat
cizí jazyk. Odpoledne se k dětem mohou připojit i  žáci z j iných škol do Klu-
bu „po škole“, pro který je sestaven vzdělávací a relaxační program pod ve-
dením pedagogů Hlásku. Děti mohou svůj čas využít i  se speciálním
pedagogem, je zde prostor i  pro individuální doučování.
Každému, kdo má chuť Hlásek poznat, jsou majitelky plně k dispozici. Děti
si mohou jesl ičky i  školku vyzkoušet , a to i  zájemci o školu od září 201 4 se
mohou zapojit do některé aktivity a vyzkoušet si, zda by jim právě tato
škola vyhovovala.
Cílem Hlásku je nabízet komplexní péči a ukázat dětem i  rodičům, že vzdě-
lávat se je vlastně zábava.

Více na www.skolyhlasek.cz (PR)

Počítače pro každého
Myslíte si, že nedokážete zvládnout počítač? Přesvědčíme Vás o opaku –
od září 201 3 bude ve všenorské základní škole pokračovat osvědčený
projekt počítačového vzdělávání pro dospělé, který nabízí výuku zá-
kladních počítačových dovedností ve večerních i  víkendových kurzech,
vhodných jak pro naprosté začátečníky, tak pro již pokročilé uživatele. Má-
me pro Vás k dispozici moderně vybavenou poč. učebnu a všechny kurzy
vede zkušený a trpělivý lektor, s  více jak 20ti letou praxí. Více se můžete
o nabídce PC Akademie Všenory dozvědět na stránkách
www.pcakademie.cz nebo přímo u lektora na tel . 602 395 228.

Aleš Liber (PR)

LTC Řevnice

Nabídky z okolí
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Řevnice na starých pohlednicích -1 09

V Tůních
Předkládaná stará řevnická pohlednice, odeslaná
z Řevnic do Prahy dne 30. 1 0. 1 943, tj. před 70 lety,
zobrazuje východní část města, a to oblasti zvané
V Tůních a V Koncích. V Koncích pod lesem stál
autor této fotografie, kterou vytvořil v letním
období žní – viz řady „panáků“ na polích (obr. 1 ).
Vidíme na ní hezký celkový pohled na Řevnice, ale
detaily jsou špatně rozl išitelné.
Oblast Tůní na pohledu vlevo je ohraničena na
levé straně ulicí Tyršovou, kde vpředu nacházíme
dům čp. 621 , dále keře a stromy rostoucí až
k bývalé Adamcově vile čp. 403 (viz Ruch 5/2007).
Pokles terénu směrem k tůním není patrný. Po
pravé straně tůní jde cesta a za ní se doprava
rozkládají rozsáhlá pole, která končí u  domů v ul ici
V Luhu. Na pohledu uprostřed za poli jsou vilky
ulice Pod Strání a nad jednou z nich se tyčí střecha
budovy řevnického nádraží.
Napravo od tůní vzadu je nepříl iš zřetelná dřevěná
Říhova stodola. Na samostatném obrázku (obr. č. 2)
vlevo od ní je dřevěná přístavba s komínem. Dnes
se nám ani nechce věřit, že tato „bouda“ byla
trvale obydlena! V průběhu I I . světové války byla
stodola i  s  přístavkem zbourána.

Oblast „V Tůních“ je pozůstatkem původního starého řečiště Berounky, která protékala pod starým hřbitovem
směrem k ul ici „V Luhu“, známé již ve středověku a již tehdy takto pojmenované. V ul ici stával údajně mlýn,
který byl zničen za třicetileté války a nebyl nikdy obnoven.
Mlynářství v Řevnicích má velmi starou tradici: artikule pořádku mlynářského, které potvrdil i  císař Karel IV.,
jsou nejstarší na celém zbraslavském panství.
V tůních najdeme ještě dnes zajímavou faunu i  floru a je správné, že existuje snaha je dále zachovat jako
přírodní památku.

J. König

Řevnická výročí
v září
• 1 . 9. 1 91 3 – učitel Josef Brejcha
jmenován řídícím učitelem školy. Ve
funkci působil 1 3 let.
• 1 . 9. 1 928 – obec vykoupila domi-
nikánský vodovod v Selci za 23.000 Kč.
Za pozemky o vel ikosti 1 .200 sáhů da-
la 20.000 Kč, za roury 3.000 Kč, za za-
chycení pramenů v Selci 1 0.000 Kč.
Celkové výdaje činily 56.000 Kč.
• 3. 9. 1 998 – město převzalo další čtyři
dokončené úseky plynofikace, která
začala v roce 1 995.
• 9. 9. 1 873 – se narodil univerzitní
profesor JUDr. Václav Hora, významný
odborník v oboru civilního práva pro-
cesního, po dvě období děkan
právnické fakulty UK v Praze. Mnoho
let žil v Řevnicích, kde po 1 2 let půso-
bil jako předseda Okrašlovacího
spolku. Zemřel 1 7. 1 . 1 951 v Řevnicích,
je ale pochován v Praze na Olšanských
hřbitovech. V jeho vile, o které jsem
psal v Ruchu číslo 7 v roce 2008, žije
vnučka paní Ludmila Vojtová s rodi-
nou. Vnuci Jaroslav a Vratislav
Oehmové jsou pokračovatel i dědečka
v oboru.

Na obrázku z roku 1 956 jsou zleva
vnuk Jaroslav, dále dědeček profesor
Hora, vnučka Lída, dcera profesora Ho-
ry Ludmila, provdaná Oehmová,
a vnuk Vratislav.

• 21 . 9. 2003 – program oslav 750 let
Řevnic, které probíhaly celé léto, byl
ukončen slavnostním krojovaným prů-
vodem zástupců řevnických spolků. Po
něm následovaly oslavy v Lidovém
domě pro členy spolků i  pro ná-
vštěvníky města.
• 1 6. 9. 1 923 – volby obecního zastupi-
telstva. 982 voličů, 971 platných hlasů:
soc. dem. - 270 , živn. -1 62, národní
dem. - 1 60, nár. soc. - 1 44, l idovci - 1 00,
agr. - 74, nepolit. - 61 .
• 22. 9. 1 91 8 – na hřbitově posvěcen
tzv. „hrob v dál i“ na paměť padlých
řevnických vojáků v I . světové válce. Je
to 31 mužů ze Řevnic, 7 ze Zadní
Třebaně a 1 z Hlásné Třebaně a jejich
jména jsou na hrobě uvedena.
• 26. 9. 1 968 – Řevnice povýšeny na
město.
• 30. 9. 1 933 – ředitel školy Karel Cvak
odešel po 6 letech aktivní činnosti do
penze. Po něm se stal ředitelem školy
Jindřich Severa.

Kö
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Malý oznamovatel
· Mateřská škola a základní škola Hlásek s.r.o. Přijme šikovného
školníka nebo paní školnici  s  řidičským průkazem, který by se staral
o chod a opravy budov, dovoz dětí a rozvoz obědů. Plat by se odvíjel
od počtu odpracovaných hodin, upřednostňujeme fakturaci. Klub Hlásek
přijmeme do svých řad: Paní učitelku MŠ nebo dětskou zdravotní sestru do
našich jesl iček.Počty dětí se zvyšují a my chceme dětem dopřát ještě více
péče. Lektorku či lektora pro dětské tanečky. V případě zájmu se hlaste
na tel . čísle 724 903 405 ( Markéta Bosáková - zástupce ředitele).
· 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 29. září 201 3, Řevnice – u hasičů -
1 4.00 hod. Bl ižší 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 král ičích kožek, cena
1 5-22 Kč/ks.

· DLOUHODOBÉ UBYTOVÁNÍ v hotelu Grand v Řevnicích. Dvoulůžkový
pokoj/měsíc Kč 7500 Kč. Jednolůžkový pokoj/měsíc Kč 6000 Kč. Tel . 257
721 81 0, karm@iol.cz.
·  RESTAURACE HOTELU GRAND rozvoz obědů - soboty, neděle, svátky.
V hygienických krabičkách nebo ve vašich vlastních jídlonosičích vám na
místo určení přivezeme oběd, který se skládá z polévky a hlavního jídla Kč
80 Kč. Možnost i  osobního odběru, jídlo dle vlastního výběru – připravíme
Vám oběd s sebou.
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Adresát:

PSČ:

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




