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Finišují práce na rozšíření MŠ a ZŠ • Proměny bilancují sezónu • Kam za kulturou a za sportem?

Aktual ity

Letní sportování
LTC Řevnice KLUB MARTINY NAVRÁTILOVÉ
pořádá pětidenní letní sportování pro děti od 6
let se zaměřením na tenis a fyzickou kondici.
Datum kurzu: 26. 8. – 30. 8. 201 3. Datum
uzávěrky přihlášek: 1 0. 8. 201 3.
Kurz je určen pro začátečníky i  pokročilé malé
sportovce. V ceně je zahrnuto – pronájem
tenisových kurtů, trenéři I I . a I I I . kval ifikační
třídy tenisu, sportovní a tenisové potřeby,
stravování.
Trénování, sportovní soutěže, relaxace a spor-
tovní teorie jsou rozvrhnuty na 7 hodin denně,
sraz je ráno v 8:30 na řevnických tenisových
antukových kurtech.Sportovat se bude na 3 – 4
antukových kurtech, zdravotní dohled zajištěn.
Dotazy zodpoví a přihlášky přijímá: Michal
Drašnar: tel .: 603 462 603, e-mail : mi-
chal .drasnar@seznam.cz
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Kino zatím nepromítá
Milí diváci, z důvodu chystané digital izace
bude provoz kina od začátku června přerušen
na cca 1 -2 měsíce.
Děkujeme za pochopení. Věříme, že se kino
podaří zdárně zdigital izovat a budeme Vás v
něm moci opět co nejdříve přivítat.

S pozdravem Robert Bargel, Gong o.s.

Ochotníci
i profesionálové v akci
Řevnický divadelní soubor letos oslavuje 90ku,
ale cítí se jak jinoch a hraje dál ! Takže? I pro
tuto letní sezónu připravil svým skvělým a
(nejen) oddaným divákům náruč plnou před-
stavení. Na žádném z podvečerů či večerů
(vždy jedinečný zážitek!) divák neroní slzy
smutku, ale smíchu. Co víc, čeká ho další
překvapení.

Pane, vy jste vdova!: 20. – 23. 6. (čt a pá 20 hod.,
so oslavy už od 1 9 hod., ne 1 8 hod.) - ověřené
duo Macourek a Vorlíček v režii A. Čermákové

Miláček: 1 9. – 21 . 7. a 26. – 28.7. (pá a so 20 hod.,
ne 1 7 hod.) – Guy de Maupassanta a mladé
sekce se režijně chopil I . Tamchyna

Princezny na ocet? (… aneb šílený rádce): 9. –
1 1 . 8. a 1 6. -1 8. 8. (pá a so 1 9 hod., ne 1 8 hod.) –
autorská crazy pro děti a (dost) dospělé a + r M.
Šmerglová

V září uvádíme nepremiérově: Opona, nahoru!
(6. – 8. září) – režie: A. Čermáková.

Soubor myslel na diváka dětského,
nedospělého i dospělého, na toho, „co rád
klasiku“, na toho, který miluje filmové komedie i
na toho, jenž žádá šílené novinky. Jedním
slovem: „Devadesátník“ je připraven oslovit
nejroztodivnější publikum a… těší se na něj.
Má ho rád! Program, hry, zajímavosti o nás i
aktual izace časů na: www.divadlorevnice.cz,
www.divadlo-revnice.cz.Na konci srpna se bu-
dou konat i tradiční Lesní slavnosti divadla
(dejvického), více na s. 8

MŠ

760 let od první zmínky
o Řevnicích

Brána do brdských lesů, zahradní město s krásnými vilami u řeky Berounky, rodiště slavné
tenistky Martiny Navrátilové, regionální centrum Národní házené, místo se slavnou
ochotnickou tradicí a lesním divadlem – to jsou neznámější přídomky města Řevnic, které si v
letošním roce připomíná 760 let od první dochované zmínky v písemných dokladech.
Psal se rok 1 253, kdy král Václav I . daroval část Řevnice za duši Ojíře ze Slivna nově vzniklému řádu
křižovníků s červenou hvězdou, jehož zakladatelkou byla Anežka Přemyslovna. V pozdějších l istinách
jediné Řevnice ze všech osad podél Berounky nesly označení„civitas“ – městečko. To si již řevnický
majetek dělil i křižovníci se zbraslavskými cisterciáky.
Význam Řevnic byl ve středověku značný – roku 1 304 bylo město uváděno jako „vil la forensis
Hrzebnicz“, roku 1 324 jako „oppidum Rzebenicz“, 1 340 „in oppido Hrzewnycz“. Roku 1 335 poskytl
král Jan Lucemburský městu značné výsady – tzv. právo purkrechntní, které v dalších obdobích
panovníci několikrát potvrdil i a rozšířil i (Ferdinand I .) .Císař Karel VI . potvrdil městská privilegia a
udělil Řevnicím znak – rakouského dvouhlavého orla. Další výsady obdržel i řevničtí v roce 1 800 od
císaře Františka I . v podobě výročních a týdenních trhů. Koncem 1 9. století Řevnice začaly používat
označení„městys“ obdobu středověkého „civitas“. A konečně 1 . 1 1 . 1 968 byly Řevnice povýšeny na
město a při této příležitosti dostaly nynější městský znak. Vlajku města Řevnice získaly až v roce
2008.
Dějiny Řevnic jinak nevynikají žádnými zvláštními událostmi, odrážejí se v nich osudy celé naší vlasti,
jako tomu bylo při různých „nevítaných návštěvách“ – na konci Třicetileté války vypálil i zcela Řevnice
Švédové nebo za nacistické okupace, kdy ustupující Schörnerova armáda se chystala město zničit.
Několikrát v našem městě řádil mor, naposledy v letech 1 771 -1 772 nebo neštovice (1 790) a tyfus
(1 791 ). Katastrofální požár byl zaznamenán v roce 1 866. Berounka se dovedla též občas rozdovádět
– poslední povodeň jsme zaznamenali na začátku letošního června.
Jubileum první zmínky si připomínáme tímto zvláštním číslem, které je určeno nejen všem
řevnickým občanům, ale i turistům a návštěvníkům našeho města.

Hezké léto přeje
Tomáš Hromádka

Občanské sdružení Náruč od roku 2007 provozuje v Řevnicích kavárnu Modrý domeček, která se
stala populární v celém dolním Poberouní. Jde o sociální firmu, kde pracují zaměstnanci, kteří by
jinak velmi složitě hledal i běžné zaměstnání.
Nejnovějším projektem Náruče je výrobna čerstvých těstovin, které budou bez chemických barviv,
konzervantů a éček mnoha tvarů a příchutí ze semolinové mouky. Výroba by měla být zahájena
podle Gabriely Cyrnerové z Náruče už v říjnu letošního roku. Výrobu čerstvých těstovin si mohli vy-
zkoušet i návštěvníci kul inářského festivalu v Dobřichovicích v polovině června.
Dobrovolnictví v Náruči i dalším zajímavostem v Modrém domečku jsou věnovány i některé články
uvnitř čísla.
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Na začátku června se
vlivem trvalého deště
rozvodnila řeka Be-
rounka, následně i po-
stranní přítoky a
v Řevnicích byla zapla-
vena oblast za vodou a
kolem objížďky. Celou
situaci jsme se pokusili
zmapovat se starostou
Liborem Kvasničkou.

Vše začalo v sobotu 1 . června, kdy díky dlouhé-
mu dešti byl zrušen Královský průvod z Prahy na
Karlštejn včetně našeho tradičního Košíkářského
trhu. V 1 7 hodin jsme po dohodě s obcí Lety
uzavřel i objížďku a večer v 23 hodin jsme
spustil i stavidlo na Kejné. Naši dobrovolní hasiči
zahájil i čerpání. Museli jsme také zajistit přístup
k čističce odpadních vod včetně jejího fungo-
vání. Přijela pomoc z kraje s výkonným čerpa-
dlem, které zde čerpalo dvě hodiny. Přítok byl
tak silný, že nebylo možné všechnu vodu od-
čerpat, a tak bylo deponováno jinam. Území
jsme pak museli  s  vědomím nadřízených orgánů
nechat svému osudu.

Proč se neinstalovala protipovodňová stěna
u viaduktu?
Množství srážek z okolních kopců a z Kejné bylo
tak vysoké, že by tato zábrana neměla význam.
Stěna řeší vodu směrem od Berounky, z druhé
strany nikoliv. Domnívám se, že význam této zá-
brany proti povodni by měl posoudit odborník –
hydrolog.

Nejhorší situace byla, pokud vím, z neděle 2.
na pondělí 3. června…
Ano. Za nešťastné považuji, že jsme měli stejné
informace jako veřejnost. K dispozici byly pouze
otevřené zdroje. Nejvíce se to projevilo v situaci,
kdy jsme se rozhodovali, zda protipovodňovou
hráz u  Berounky posíl it pytl i z písku. Držel i jsme
v té době 24 hodinové služby na úřadě. Rád
bych v té souvislosti poděkoval za spolupráci
paní Dercové a pánům Zavadilovi, Sudkovi a
Benešovi. V podstatě hrozila situace, kdy by bylo
potřeba zapytlovat celý úsek 1 ,5 km hráze,
pokud by hranice hladiny v Berouně dosáhla 5
metrů. Nakonec jsme pytloval i „jen“ 400 m u SSŽ
a u letovského mostu. Došlo k evakuaci, celkem
bylo zaplaveno 1 86 domů a nemovitostí, z toho
25, které slouží k bydlení. V evakuačním centru
v sokolovně bylo umístěno celkem 1 5 obyvatel ,
kteří byli následně přesunuti do Lidového domu,
kde jsme pro ně zajistil i i  stravování.

Škody se ale ukázaly, až opadla voda…
Nejvíce byly zaplaveny nemovitosti na levém
břehu. V některých bylo téměř 1 ,5  m vody. Navíc
byl problém s vytláčením splaškové kanalizace,

se spodní vodou a s dešťovou
vodou z okolních kopců.
V Růžové ulici bylo dokonce na-
sazeno jedno z nejvýkonnějších
čerpadel v České republice, kte-
ré sem bylo dovezeno z Hradce
Králové.
Navíc v neděli 9. června přišla
další povodeň. Ta byla sice míst-
ního charakteru, ale průtrž mra-
čen způsobila značné škody na
nemovitostech v okolí místních
toků – hlavně u Rovinského po-
toka v Čajkovského ulici a podél
Hrnčířské strouhy.
Podle meteostanice na Ekosu
napadlo za 20 minut celkem
1 2 mm srážek. Tolik vody
najednou v Řevnicích nepama-
tuji.
V Souhradí vypadly poklopy od
splaškové kanalizace a z deš-
ťového kanálu bylo vytlačeno
neuvěřitelných 5 tun ne-
pořádku.
Kejnský potok se nezvedl, ale
přesto jsme na několik dní ob-
jížďku uzavřel i.
Musím se zmínit také o hu-
manitární pomoci, která k nám
připutovala z Hřenska, pomáhali
nám profesionální hasiči z Hrad-
ce Králové, Kladna a samozřej-
mě z Řevnic.
Kromě našich dobrovolných
hasičů zde zasahovaly jednotky
ze Stříbrné Lhoty, Mníšku pod Brdy, Klínce,
Rudné, Drahelčic, Ořechu, Solopisk, Jíloviště, Ma-
lé Ledčice, Třebotova, Čisovic a Hořešovic. Za po-
moc jsme vděční, moc nám pomohla. Děkuji
také všem občanům za spolupráci.
Děkuji za rozhovor.

Tomáš Hromádka

Nejvíce byl zaplavený levý
břeh Berounky

Statistika povodně
Povodeň si vyžádala 8 l idských životů, další
l idé se pohřešují. Hasiči evakuovali přes 1 9
tisíc l idí. Záplavy zasáhly také Německo,
Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Polsko.
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ŠKOLY

Novou ředitelkou školy je
Mgr. Pavlína Seidlerová
Rada města jmenovala od 1 . 8. 201 3
ředitelkou řevnické základní školy nynější
zástupkyni ředitele dobřichovické školy, paní
Mgr. Pavlínu Seidlerovou. Rada města tímto
svým rozhodnutím respektovala výsledky
konkurzu, který proběhl 22. května a paní
Mgr. Seidlerová v něm zvítězila. O vítězi
rozhodla sedmičlenná konkurzní komise, ve
které zasedl zástupce krajského úřadu, České
školní inspekce, pedagogů řevnické školy,
školské rady, odborník v oblasti státní správy
ve školství a dva představitelé města. Členové
komise stvrdili svým podpisem, že konkurz
proběhl v souladu s platnou vyhláškou.
Paní Mgr. Seidlerová (1 972) vystudovala
Pedagogickou fakultu UK Praha, aprobaci
učitelství pro 1 . stupeň ZŠ. Na Západočeské
univerzitě v Plzni pak absolvovala rozšiřující
studium anglického jazyka pro učitele 1 . a 2.
stupně. Vzdělání si dále doplnila v řadě kurzů,
jmenujme např. kurz Rozpoznávání agresivity a
šikany ve školách, celou řadu metodologických
kurzů týkajících se výuky čtení a cizího jazyka a
také Studium pro ředitele škol a školských
zařízení. Na dobřichovické základní škole začala
učit již v roce 1 990. Od roku 2004 až dosud byla
zástupkyní ředitele pro 1 . stupeň. Mezi její
koníčky patří volejbal , cykl istika, lyžování,
turistika, cestování, hudba a divadlo.
„Přeji nové ředitelce především hodně sil a
trpělivosti při řízení naší školy. Věřím, že svůj úkol
zvládne, zvýší kval itu školy a zajistí příjemné a
obohacující prostředí pro naše děti,“ říká
starosta Řevnic Libor Kvasnička.

A co si myslí o nové řevnické ředitelce její
bývalé kolegyně?
Monika Přibylová, bývalá vedoucí vychovatelka
ZŠ Dobřichovice
„S paní Pavlou Seidlerovou jsem spolupracovala
8 let a vždy jsme spolu dobře vycházely.
I  v nelehkých situacích mi byla oporou a stála na
mé straně. Je určitě člověkem, který umí druhým
naslouchat a poradit, když je to třeba. Líbí se mi
její přirozená autorita a zároveň lidskost, která je
v její práci vidět. I  když náš vztah byl ryze
pracovní, přesto jsme si dokázaly popovídat
soukromě.“
Daniela Paletová, učitelka v ZŠ Dobřichovice
„Je to stoprocentně férová ženská, ale dokáže jít
tvrdě za svým cílem a nic neodpustí. Své
spolupracovníky umí l idsky podpořit, cítit s  nimi
a být přirozeně empatická. V Řevnicích je nyní na
správném místě a určitě má na to, aby byla
skvělou ředitelkou.“

Petr Hoffmann

Odplouváme dál…
Ne, nejsme kroužek vodáků. Odplouváme dál je
název projektu, do kterého se zapojila po boku
dalších asi 40 škol řevnická základní škola.
Projekt se týká kariérového poradenství a je
financován ze zdrojů Evropských sociálních
fondů.

Cílem projektu je pomoci žákům, kteří stojí či
budou stát před nutností volby střední školy a
povolání, s  výběrem vhodného zaměření – tím
vlastně ovlivnit úspěšnost při studiu a usnadnit
jim orientaci na trhu práce. Není výjimkou, že
dítě odchází z chybně zvolené střední školy a
stává se potenciálním nezaměstnaným. Často je
to zaviněno špatnou informovaností.
Republikové centrum vzdělávání s.r.o. zajistí po
dobu trvání projektu profesní diagnostiku
prostřednictvím výchovných poradců.

Diagnostika je poskytována žákům po dobu
trvání projektu bezplatně. Pokud se osvědčí a
základní škola bude chtít pokračovat i  po
ukončení projektu, bude diagnostika
real izována za mírnou úplatu.
Existuje jedno velmi trefné pořekadlo …za málo
peněz hodně muziky…. Uvážíme-l i, že správná
volba školy a profese ovlivní úplně celý další
život patnáctiletého člověka, je víc než jasné, že
toto je oblast, které je potřeba věnovat
eminentní pozornost a péči, a to jak ze strany
rodiny, tak i  ze strany školy. Nyní máme
příležitost. Žáci naší školy dostanou možnost
využít za nulový poplatek do konce roku 201 4
profesní poradenství. Budou tak nasměrováni na
klidnou plavbu vodami profese, ve které se
nebudou topit.

Mgr. J iřina Dopitová

Škola bude
Dětí v Řevnicích a okolí v posledních letech stále
přibývá a kapacita zdejší základní školy přestává
stačit. I  přesto, že se k výuce a umístění žáků
využívá téměř každá místnost, kterou bylo
možno změnit na třídu, pro školní rok 201 3/1 4
hrozilo, že nápor nových prvňáčků už stávající
prostory základní školy prostě nepojmou. Tímto
problémem se několikrát zabývalo
zastupitelstvo města, probírala jej městská rada
a hledaly se cesty, jak kapacitu školy navýšit, aby
řevnické děti nemusely za vzděláním dojíždět
jinam.
Ze všech možných variant řešení tíživé situace
se nakonec ukázalo jako nejschůdnější
vybudování dvou tříd ve druhém patře budovy
městského úřadu.
„Určitě to není řešení ideální, ale je to v dané
situaci jediná možnost, která se dá časově
stihnout a kterou město zvládne ze svých
prostředků ufinancovat,“ říká starosta Řevnic
Libor Kvasnička.

Nad kancelářemi městského úřadu tak od jara
vládne čilý stavební ruch a bývalá obřadní síň se
proměňuje v nové 2 učebny a nezbytné sociální
zázemí a kabinet pro pedagogy. Stavebně by
mělo být vše hotovo na konci června a během
prázdninových měsíců pak město musí zajistit
vše „papírově“, aby zde od září mohli školáci
zahájit výuku. Do nových čtyřiceti osmi lavic
zasednou pravděpodobně žáci 4. ročníku,
definitivní rozhodnutí je však na nové paní
ředitelce, která se ujme své funkce
o prázdninách. Podle vyjádření rady města lze
ale s j istotou počítat, že do školy nad úřadem
nebudou chodit prvňáčci. Pro ně zůstanou
vyhrazené třídy v budově prvního stupně
základní školy.

Jak dál
Vybudováním dvou tříd nad městským úřadem
se podařilo vyřešit aktuální krizovou situaci,

nejedná se však o řešení optimální a definitivní.
Škola se nyní nachází ve třech naprosto
odlišných a od sebe vzdálených objektech,
mnohé budovy by potřebovaly rekonstruovat a
současná celková kapacita je de facto zaplněna
na maximum. Není zde tedy žádná jistota, že
problém s umístěním žáků se nemůže
v budoucnu znovu opakovat. Je tedy na čase
zamyslet se nad tím, co se školou dál a jak
nastavit její vývoj v dlouhodobějším výhledu.
Jaké jsou možnosti?

Možnost č. 1 : Penco
Na náměstí vedle městského úřadu stojí budova
bývalé školy. Ta je v majetku města, které ji
ovšem v 90. letech dlouhodobě pronajalo
společnosti Penco. Nájemní smlouva je uzavřena
do roku 201 7, a pokud ji město vypoví dříve,
hrozí soudní spory, jež by se pravděpodobně
táhly několik let. V budově by bylo možné
relativně snadno obnovit 4 původní třídy a
zrekonstruovat sociální zázemí a prostory pro
učitele. Nevýhodou tohoto řešení je, že areál
školy by zůstal rozdělen do několika vzdálených
objektů: 1 . stupeň, 2. stupeň, budova na náměstí
(Penco) a případně ještě třídy nad městským
úřadem.

Možnost č. 2: Půdní vestavba
Půdní vestavba na budově 2. stupně ZŠ by
zároveň vyřešila havarijní stav střechy, která
potřebuje opravu. Otázka je, kolik nových tříd by
se takto získalo a za jakých finančních nákladů.
Městský úřad v současné době nemá k dispozici
žádný projekt či studii, z nichž by se efektivita
tohoto řešení dala zodpovědně posoudit.

Možnost č. 3: Přístavba
Na městském úřadě je z dřívějších let připraven
projekt Ing. Arch. Starčeviče na vybudování
nového pavilonu vedle stávající budovy 2.
stupně. V něm je plánováno 1 0 nových tříd a
nezbytné zázemí. Tím by vznikla dostatečná
kapacita školy na dlouho dopředu a většina
výuky by se mohla soustředit do jednoho areálu.
(I  když vzhledem k demografickému vývoji by
asi 1 . stupeň musel i  nadále zůstat samostatně.)
Problém je, že výstavba nového pavilonu je
finančně značně náročná a obec ji nejspíš
nebude schopna real izovat z vlastních
prostředků. Nadále také zůstává nevyřešen
havarijní stav střechy 2. stupně ZŠ.

A co s nově rekonstruovaným prostorem nad
městským úřadem?
„V případě, že by se podařilo vyřešit kapacitu
školy tak, aby nové třídy nad úřadem už nebyly
potřeba, vůbec se nebojím, že bychom pro ně
nenašl i j iné smysluplné využití. Mohli bychom
sem třeba rozšířit ZUŠku, které prostory
v Zámečku už také přestávají stačit,“ nabízí
jednu z řady možností starosta Libor Kvasnička.
Naši zastupitelé a radní tedy mají o čem
přemýšlet.

Pavel Černý

Vchod do prostoru „nové školy“ v červnu příl iš
hezky nevypadal, ale v září, až jím začnou
procházet první školáci, bude i  tady určitě vše
dokončeno.

Základní škola Řevnice
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Práce na přístavbě mateřské školy už jsou
v plném proudu. V polovině června již byla
hotová základová deska a začala výstavba
obvodových zdí.

PČ

Příměstský tábor
ZUŠ Řevnice
CO JE TO PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR? Příměstský tábor
je alternativou ke klasickým vícedenním
táborům.
Pokud zůstane Vaše dítě některý den
o prázdninách v Řevnicích a vy nevíte, jak se mu
postarat o zábavu, můžete využít možnosti
příměstského ZUŠka tábora.
Koná se v naší ZUŠce a okolí, kam budeme
pořádat poznávací výlety.
Pro děti je připravený bohatý program přes celý
pracovní týden – kreslení v plenéru, modelování,
promítání tematických filmů, výroba vlastních
filmů – animací, výroba užitých předmětů
z keramiky, tanec a další. Jedná se o týdenní
tábor.
Děti stráví zábavný den a večer mohou být
opět s rodinou.

Obor filmové tvorby
OD ZÁŘÍ 201 3/1 4 OTEVÍRÁME OBOR FILMOVÉ
TVORBY. Žáci se zde seznámí se základy
animačních technik, kresby, jednoduchým
střihem, kamerou a fotoaparátem. Obor bude
veden samostatně. Výstupem ročního studia by
měl být krátký film, video.
Pár dní jsme si oddechli od školy a hned se musí
myslet na její začátek. Zapsat se do kroužků
i  kurzů můžete i  během prázdnin a to na email
školy zus.rev@seznam.cz.

Výtvarný kurz
pro dospělé
Ve školním roce 201 3/1 4 pro vás ZUŠ Řevnice,
jako jeden z významných hráčů na poli
poberounské kultury, otevírá další pokračování
kurzu výtvarných technik pro dospělé. Kurz se
otevírá na tři roky výtvarného studia. V prvním
roce studenti ovládnou především techniku
kresby a to zátiší, hlavy a figury podle modelu.
Dále se seznámí s pastelem, l inorytem,
perokresbou a akvarel pootevře cestu k dalšímu
ročníku, kde se studuje malba. Zde si již kresbou
vycvičení studenti osahají techniky malby od
tempery přes akryl a airbrush až po napnutí
plátna a olejomalbu. Poslední ročník je věnován
sochařství a soše jako takové. Jednotl ivé ročníky
jsou vedeny zkušenými výtvarníky v oboru (J.
Slovenčík a F. Černý). Součástí studia jsou
paralelně probírané dějiny umění a cesty za
uměním. Celý kurz není myšlen jen jako zdroj
technik a cvičení, ale jde tady především
o zkulturnění vlastního pohledu na život, chuť
posunout si své estetické vnímání a tím rozšířit
řady citl ivě a kulturně smýšlejících obyvatel
našeho regionu.

js

Co nabízí ZUŠka?
Výtvarka…
Kroužek keramiky pro děti od 4 let, horní věková
hranice není omezena. Na základě zájmu budou
vytvořeny věkově shodné skupiny dětí a rodičů.
Intenzivní jednoletý kurz přípravy na střední a
vysoké školy s výtvarným zaměřením. Příprava
zahrnuje všeobecnou a figurální kresbu, kresbu
perspektivy, základy kompozice, prostorová
cvičení, modelování hlavy a další.
Jednoletý kurz digitální fotografie pro dospělé –
začátečníky a pokročilé. Kurz je pro každého,
kdo rád fotí a cítí potřebu se v tomto oboru
zlepšovat.

Výtvarný kurz pro dospělé – KRESBA, MALBA,
SOCHAŘSTVÍ. Kurz bude otevřen na 3 školní
roky. Podmínkou pro přijetí je chuť tvořit a něco
nového se dozvědět, absolvovat celý tříletý kurs
a letmé talentové zkoušky. Počet míst je
omezen.
Kurz počítačové grafiky (také pro dospělé) –
seznámení s grafickými programy od vytvoření
snímku digitálním fotoaparátem po proces tisku,
se začleněním typografie.
Volný atel iér – výtvarný prostor, kam může
chodit tvořit každý, kdo má zájem. Lze si
předplatit lekce, které student může vyčerpat
během celého školního roku. Učební plán je
postaven dle požadavků studenta – kresba,
malba, fotka, socha, grafika a další.

Tanec …
Kroužek tance pro čtyřleté děti. Pohybová
průprava, seznamování se s tanečními krůčky.

Dramaťáček…
Divadelní kroužek pro děti od 5 – 7 let.
Procházka do světa fantazie, na cestě budou děti
potkávat pohádkové postavy, ale i  starosti
všedního dne.

Hudba …
Hudební kroužek pro děti od 5 -7 let, které mají
zájem se o hudbě něco dozvědět (zpěv, orffovy
nástroje).
Všechny kurzy probíhají v prostorách
řevnického Zámečku.

Kvítko informuje
S písničkou Tluče bubeníček zahájily děti
z folklorního souboru Kvítko své vystoupení
na Staročeských májích, které probíhaly
v sobotu 1 8. května v Mníšku pod Brdy.
Kvítko již třetím rokem nacvičuje lidové
písničky, básně a tance při mníšecké pobočce
ZUŠ Řevnice pod vedením paní Ivy Bydžovské
a Jarmily Matouškové.
Členy pěveckého sboru Kvítko doprovodily na
housle paní Iva Bydžovská a maminka jedné
z vystupujících holčiček paní Eva Matějková. Do
rytmu písniček hezky zapadl bubínek
i  vozembouch, který nám vyrobil pan Koval.
Malí tanečníci a tanečnice zaujal i díky skvělé
choreografii jejich učitelky paní Jarmily
Matouškové, která k textu písniček vybrala
vhodné rekvizity – a tak kluci při „Bubeníčkovi“
šermovali dřevěnými meči jako skuteční vojáci,
při písničce Já mam koně vraný koně projížděli

po jevišti na dřevěných konících. Holčičky zase
tančily za zpěvu textu Já mam doma
trnku s malovanými hrnečky a vařečkami.
Vystoupení Kvítka bylo odměněno velkým
potleskem a stalo se vlastně neoficiální
generální zkouškou před vystoupením souboru
na červnovém mezinárodním
západoslovanském folklórním festivalu ve
Slaném.

Ve Slaném zaujali
„Roztomilé a nadané děti“, tak nazvala
moderátorka II. Západoslovanského
folklórního festivalu ve Slaném členy
dětského souboru Kvítko, který reprezentoval
Mníšek pod Brdy, přesněji zdejší pobočku
řevnické Základní umělecké školy.
Na festivalu organizovaném Českomoravským
slovanským svazem, který proběhl v sobotu 8.
června, tedy v první opravdu slunečný den po
dlouhých deštích, bylo Kvítko jediným dětským
souborem. Kvůli povodním totiž nedorazila
některá další uskupení. O to víc byla přítomnost
malých tanečníků a zpěváků, vedených paními
učitelkami Bydžovskou a Matouškovou, pro
celou akci osvěžující. Děti, které do Slaného
většinou přivezl i rodiče, se již během dopoledne
zúčastnily krátkého krojovaného průvodu
souborů městem. Kráčely tak po pěší zóně
bývalého královského města například
spolu  s kapelou Baráčníků, Rusínským tanečním
souborem Skejušan, Akademickým souborem
písní a tanců Jedliniok, či  s  dudáckou muzikou
Pracharanda.
Odpoledne pak jako první zahájilo Kvítko na
náměstí, kde se konal i  tradiční jarmark, sérii
vystoupení, a skl idilo velký potlesk. Děti ukázaly,
že i  na malém městě, jako je Mníšek pod Brdy,
může díky obětavým učitelkám vyrůst během
několika málo let kval itní umělecký soubor.
Navíc pomohly splnit cíl festivalu, kterým bylo
podle slov organizátorů: „Oživit staročeské a
slovanské tradice, připomenout slávu českého
národa a ostatních západních Slovanů,
prohloubit lásku k vlasti, posíl it vědomí
slovanské sounáležitosti a vyvolat pocit národní
hrdosti v našich duších.“
A zdá se, že touto první akcí mimo Mníšek
o sobě dalo Kvítko dostatečně vědět a otevírají
se další možnosti a místa, kde bude moci
v budoucnu své umění předvést.

Zdena Lacková (maminka zpěvačky z Kvítka)

www.zus-revnice.cz

Základní umělecká škola
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NAŠE MĚSTO

Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy, darovací smlouvy a smlouvy na
věcná břemena. RM schválila plán investic na rok 201 3-201 5, byla vypsána
výběrová řízení na nákup silničního stroje, přístavbu a přestavbu MŠ,
schváleny hospodářské výsledky MŠ, ZŠ a ZUŠ a také výroční zpráva spol.
EKOS Řevnice za rok 201 2. Na MÚ proběhla kontrola hospodaření odbo-
rem kontroly a dozoru Krajského úřadu Středočeského kraje. RM řešila
havárii sporáku ve školní jídelně, stavební úpravy v budově I . stupně ZŠ,
uzavření smlouvy na kontrolu Dětského hřiště s firmou Tomovy parky.
Město Řevnice se spojilo s okolními obcemi do společné akce – Elektro-
nická aukce elektřiny a plynu pro obyvatele Řevnic. Proběhly doplňující
volby do Školské rady při ZŠ Řevnice. Rada města vypsala výběrové řízení
na ředitele Základní školy Řevnice a v této souvislosti byla jmenována
7členná konkursní komise. Dne 22.5.201 3 proběhlo konkursní řízení a ko-
mise doporučila RM pořadí uchazečů ke jmenování nového ředitele ZŠ
Řevnice. RM respektovala toto doporučení a RM jmenovala paní Mgr. Pavlí-
nu Seidlerovou, ředitelkou ZŠ Řevnice s nástupem k 1 .8.201 3.
ZUŠ Řevnice podala žádost o možnost využít budovu skladiště v předná-
dražím prostoru k multifunkčním účelům. RM schválila žádost JUDr. Buri-
ánové, zastupující občanskou iniciativu k osázení zelených ploch na
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, před kostelem a kolem budovy Zámečku
na vlastní náklady. Akce spočívající ve vyplení záhonů a výsadbě keřů
proběhla dne 1 7.5.201 3.
RM schválila reorganizaci MÚ a bylo vypsáno výběrové řízení na pozici ve-
doucího ekonomického odboru s předpokládaným nástupem ke dni
1 .9.201 3.
RM připravuje na červen setkání zastupitelů se zpracovatelem územního
plánu panem Ing. arch. Hnil ičkou.

Zastupitelstvo města dne 1 0. 6. 201 3 schvál ilo Závěrečný účet města
Řevnice za rok 201 2 s výhradou společně se Zprávou o výsledku přezkou-
mání hospodaření města Řevnice za rok 201 2 vypracovanou Odborem fi-
nanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
Na RM byl EO předložen ke schválení návrh Závěrečného účtu s tím, že In-
ventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty
města k zahájení inventarizace majetku města Řevnice za rok 201 2 ze dne
20.1 1 .201 2 ke dni 31 .1 2.201 2. Předmětem inventarizace byl veškerý maje-
tek města včetně pohledávek a závazků ve výši 364 687 1 1 3,- Kč. Souhrnný
inventarizační zápis je součástí roční účetní závěrky.
V roce 201 2 město nezastavilo žádný movitý ani nemovitý majetek, neruči-
lo svým majetkem a nehospodařilo s majetkem státu. Nekoupilo ani ne-
prodalo cenné papíry, obligace, neuskutečnilo majetkové vklady,
neuzavřelo žádnou smlouvu o poskytnutí úvěru či půjčky. Uskutečnilo
pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 1 2 odst. 3 zák. č. 1 37/2006 Sb.)
Rozpočtové příjmy po konsolidaci dosáhly v roce 201 2 celkové výše
56 852 465,- Kč.
Rozpočtové výdaje po konsolidaci byly real izovány ve výši 56 643 627,- Kč.
Na běžných účtech převedeny do roku 201 3 finance ve výši 1 1 538 1 96,-Kč.
V roce 201 2 město obdrželo rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 3,600 tis.
Kč od StřFŽP na „Rozšíření kanal izace a intenzifikaci ČOV“. Smlouvu o do-
taci dostalo město až v prosinci 201 2, tj. po ukončení real izace akce. Město
dotaci dočerpá v roce 201 3 po ZVA. (ZVA = závěrečné vyhodnocení akce).

Stavy na účtech: ke dni 1 . 1 . 201 3
Základní běžný účet : 9 059 949,60 Kč
Účet rozvoje bydlení: 1 02 787,76 Kč
Účet kanal izace: 91 0 586,48 Kč
Účet z prodeje nemovitostí: 290 000,00 Kč
Fond oprav čp. 29 – Zámeček: 70 783,00 Kč
Fond oprav čp. 1 74 – HZS: 469 1 77,62 Kč
Fond oprav čp. 928 – Penzion: 461 048,52 Kč
Fond oprav č.p. 27 1 48 203,1 9 Kč
Sociální fond: 25 659,92 Kč
Depozita: 400 000,00 Kč

Úvěry a půjčky ke splácení:
Úvěr ČS a.s.: – 1 8 41 8 61 2,29 Kč
Půjčka SFŽP 2003: – 1 41 0 000,00 Kč
Půjčka SFŽP 201 1 : – 5 753 042,90 Kč

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
město, byly předloženy Radě města Řevnice a jsou uloženy na Správním
odboru MěÚ Řevnice.

Příspěvková organizace Hospodářský výsledek (+ zisk/ – ztráta) v Kč
Základní škola Řevnice 0,00
Mateřská škola 3 335,74
Základní umělecká škola 81 686,1 9

Výsledek přezkoumání hospodaření města Řevnice Odborem finanční
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje: Hospodaření města za rok
201 2 přezkoumal ve dnech 8. 4. 201 3 a 9. 4. 201 3 Odbor finanční kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje, podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2001
Sb. ve znění předpisů pozdějších. Byly zjištěny následující chyby a nedo-
statky:
§ 1 6 odst. 4 – nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v
případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, a to na položce
41 1 1 – Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy ( ve vý-
ši 1 1 3.000,00 Kč), 41 1 5 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ( ve výši
1 46.975,60 Kč), Neinvestiční přijaté transfery od obcí ( ve výši 51 5.239,00
Kč), 41 22 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů ( ve výši 60.000,00 Kč),
421 6 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ve výši
2.474.1 65,1 8 Kč).
Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 201 2 je pří-
lohou závěrečného účtu. Závěrečný účet byl projednán ve Finančním vý-
boru.

Prosíme, aktual izujte svá spojení sms, e-maily pro zasílání zpráv a nahlaste
změny u vlastníků nemovitostí, které jsou v oblastech, které jsou ohroženy
povodní.

Městský úřad ŘEVNICE
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74

252 30 Řevnice
tel .: 257 720 1 57

e-mail : info@revnice.cz

KULTURNÍOZVĚNY

Tuto sezónu zahájil benefiční
festival Školky ZeMě poslední
květnovou neděli. Byla zima,
celý den pršelo, ale nikdo
ještě nevěděl, co bude v příš-
tích dnech následovat.
Organizátoři i návštěvníci byl i
dostatečně nadšení, účinkující
dost obětaví a publikum ra-
dostné a otužilé. Program byl
plný krásných zážitků pro děti i
dospělé. Tato akce si nepo-
chybně zaslouží mnohem větší

zájem a také lepší počasí. Jestl i
se podaří akci zopakovat, bude
se konat v neděli 1 5. září. Podí-
váte-l i se na www.skolkaze-
me.blogspot.cz, můžete si
prohlédnout další fotografie a
přesvědčit se, že tento stručný
text není žádný PR materiál , ale
jen strohý popis krásné akce.
Přijdete-l i v září, budete
nadšeni.

VS

Řevničtí malíři vystavovali v prostorách bývalé galerie.
VS

Informace z jednání Rady města Řevnice

Zastupitelstvo města schvál ilo závěrečný účet

Aktual izace údajů SMS a e-mailového servisu

90. sezóna Lesního divadla
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Řevnice a Porta
Tradiční Porta - festival folk, trampské a
country hudby se letos uskuteční o víken-
du od 28. do 30. června v Řevnicích
u Prahy. Tak jako každý rok i letos ná-
vštěvníci uvidí řadu zajímavých hostů a
nové tváře vzešlé z oblastních kol sou-
těžní části Porty. Současná Porta ale již
překračuje své hranice žánrů a divák se
bude moct těšit také na bluegrass, rock
nebo soul. Nebude chybět ani tradiční
překvapení pro diváky v podobě in-
terpreta, kterého by nikdo nečekal.
První den sedmačtyřicátého ročníku
festivalu se na jevišti ukážou jakou první
Stráníci, po nich bude následovat vystou-
pení prvních soutěžících. Pak vystoupí vítěz
Porty z roku 2007 skupina Bodlo a jejich
vlastní styl spojení folku a bluegrassu. Ná-

sledovat bude další kolo soutěžících a po jejich zpěvu je vystřídá skupina
Pacifik a jejich klasické trampské písně. První festivalový den uzavře Vlasta
Redl, který se podělí s  diváky o mnohé svoje folkové hity a také jej bude
doprovázet zajímavý hudebníci.
„Opět necháme plně rozeznít nad berounskými lesy do morku kostí
známé, ale i  zcela nové, melodie. Jedinečnost festivalu spočívá v tichu,
které paradoxně navozuje v srdcích příchozích. Hraje a poslouchá se
hudba. To je vše. Nikdo se ji nesnaží překřičet. Věřím, že tomu tak bude
i v době, kdy je z festivalu zralý sedmatřicátník,“ vysvětluje Jiří Von-
dráček, člen dramaturgické rady a přípravného týmu festivalu.
29. červen přinese ještě víc muziky. Zahajovat budou mladí hosté z l íhně
pořadů Open MIC následováni folkovou kapelou Lážo Plážo. Před dalším
kolem soutěže se na jevišti ukáže ještě Borůvková Šárka Rezková,
manželka Jiřího Brabce a současná přední country zpěvačka, která se vyda-
la osobitou cestou. Právě vydala nové album a postavila vlastní kapelu.
Další soutěžící si budou moci diváci vychutnat co nevidět. Druhé sobotní
kolo bude následovat hned po vystoupení manželské skupiny Žamboši,
rozdávající laskavý a chytrý humor. V podvečer druhého dne se představí
skupina Marien, která je skalním divákům známá z roku 201 1 . Následuje
Robert Křesťan, který je znám překladem amerických písní a básní a díky
němuž je česká scéna známá také v Americe. V závěru dne se můžete těšit
na skupiny Yellow sisters, New rangers a nakonec jedna z nejpo-
pulárnějších skupin, která působí již 50 let, Spirituál Kvintet.

Poslední festivalový den se na začátku představí stále populárnější duo
Kieslowski, které zaujme svými neotřelými texty odrážející současné život-
ní příběhy. Poté vystoupí skupina Giant mountains band, která zastupuje
hudební žánr bluegrass. Radek Tomášek bude dalším hostem festivalu, kte-
rý představí několik evergreenů a něco tvorby z jeho posledních let
ovlivněné španělskou a latinskoamerickou hudbou. Jako nováček přichází
na Portu Ivan Hlas se svým triem, kterého bude následovat speciální host
festivalu skupina Marsyas. Ta na Portě vystupuje v rámci sérii několika výji-
mečných koncertů a tentokrát ve velmi zajímavé sestavě: Zuzana Mich-
nová, Jiří Vondráček, Pavel Skála, Olin Nejezchleba, Jiří Zelenka a Jakub
Zitko. Bluegrassova ikona skupina COP zazpívá své největší hity před vy-
hlášením výsledku soutěže. Poté, co bude již veřejně známo, kdo je vítě-
zem finálového kola soutěžní části Porty, uzavře festival svým vystoupením
Wabi Daněk, kterému dělá společníka na scéně v současné době Miloš
Dvořáček a posléze se svým výjimečným a originálním hlasem Věra Marti-
nová, kteří patří k pil ířům historické, ale i  současné Porty.
Správnou atmosféru Porty opět zajistí Lesní divadlo v Řevnicích,
obklopené panenskou přírodou. Pro návštěvníky, kteří budou chtít
v Řevnicích přespat, je k dispozici stanové tábořiště na louce nedaleko are-
álu divadla. Na tábořišti je zajištěna tekoucí voda a toalety. Ti, kteří dají
přednost pohodlné postel i, si mohou zajistit nocleh např. v blízkých Dobři-
chovicích.

o.s. Porta

V programu
vystoupí:
Věra Martinová, Vlasta Redl,
Spirituál kvintet (na
snímku), Wabi Daněk, Ro-
bert Křesťan, Ivan Hlas, COP,
Pacifik, Bodlo, New Rangers,
Šárka Rezková, Yelow Si-
sters, duo Kieslowski, Žam-
boši, Radek Tomášek,
Marien, Giant mountains
band a Marsyas ve složení:
Zuzana Michnová, Jiří Von-
dráček, Pavel Skála, Olin
Nejezchleba, Jiří Zelenka a
Jakub Zitko.

1 4. června 201 3 se konalo v Zámečku tradiční Vítání občánků.
Foto: Kateřina Seifertová
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Jaká byla ŠOU?
Školní rok dobíhá do finále a sladké slovo prázdniny otevírá brány ráje. Ale
než zazvoní školní zvonec a povinnostem bude konec, je čas účtování.
Proměny sice nerozdávají vysvědčení, ale o celkovém prospěchu informují
svou tradiční „ŠOU“ – přehlídkou celoroční práce svých čtyř skupin, tj.
Malých, středních, velkých a baletu. 1 7 jednotl ivých výstupů bez přestávek
vyplnilo téměř dvouhodinový program. Jako korálky na niti odsypávaly
pestré choreografické nápady a taneční výkony s neodlučitelným efektem
kostýmů. Elegance „velkých“ tanečníků se střídala  s roztomilostí těch
nejmenších. Existuje však jak víme i  zákon schválnosti. Odnesly to ty naše
baletní labutě. Ne že by je odnesla velká voda, ale ze sehrané čtyřky se dvě
polámaly. Postižená ručička a nožička málem způsobily kapitulaci
v programu. Statečný zbytek týmu to však nevzdal a právem byl potleskem
náležitě odměněn. Večer se k radosti všech vydařil . Díky divákům i těm,
kteří přiložil i ruce ke společnému dílu. Každý co kdo umí a může,
samozřejmě v režii Ivany, tomu neúnavnému motoru Proměn.
Na závěr malá zpráva. V košíčku dobrovolného vstupného naskočila čísl ice
6.850 Kč. Tento košíček předala osobně Ivanka mamince naší milé Lucinky
Pokorné, do jejichž domova taky vpadla velká voda. Proto i  díky těm, kteří
ten košíček naplnil i . To bylo to nejkrásnější vystoupení celého večera.

D. Renertová
za Proměny

Vzpomínky na řevnické
osobnosti

Ve znamení vzpomínání se nesla
tradiční Beseda nad kronikami,
kterou uspořádala Letopisecká
komise při Radě města Řevnice ve
spolupráci se Státním okresním
archivem Praha – západ 24.
května 201 3 v sále Zámečku.
Svým vyprávěním o JUDr. Václavu
Bohuslavovi a JUDr. Václavu
Horovi posluchače zaujal nejen
MUDr. Jindřich König, ale také
spisovatelka Ludmila Vaňková,
která připomenula životní osudy
JUDr. Oldřicha Pecla popraveného
v procesu  s dr. Miladou
Horákovou. Zájem byl také
o historické školní kroniky, které
předvedl PhDr. Pavel Buchtele
z okresního archivu.

thr

ZÁJEZD NA ZAHRADU ČECH
Občanské sdružení »ZAHRÁDKÁŘI ŘEVNICE«

pořádá dne 1 4. 9. 201 3 zájezd.
Odjezd v 8.00 z náměstí.

Nejprve návštěva města Úštěka,
pak plavba lodí do Litoměřic.

Cena 450 Kč.
Závazné přihlášky od 1 . 8. 201 3 - 1 5. 8. 201 3

v prodejně zdravotnických potřeb v Řevnicích.
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Červencová výročí
• 27. 7. 1 943 – v Řevnicích zemřel profesor Václav Láska, geodet, astronom a
matematik evropského významu. Narodil se 24. 8. 1 862 v Praze. Rozsah
jeho vědeckých zájmů byl neobyčejně široký. Vystudoval astronomii
v Praze, učil na univerzitě ve Lvově, od roku 1 91 1 se stal profesorem
aplikované matematiky na Karlově univerzitě v Praze. 1 920 založil v Praze
Geofyzikální ústav, který se později stal součástí ČSAV. S řevnickým
profesorem B. Šalamonem organizoval  m. j. geofyzikální a seismologickou
službu v ČSR. Ve vyšším věku studoval vztahy matematiky, logiky a filozofie.
Od roku 1 938 žil v Plzni na penzi u  jednoho ze svých synů. V posledních
letech života nebyl schopen chůze a za války při náletech na plzeňskou
Škodovku musel být přenášen do sklepa do krytu. Proto poslední měsíce
života strávil v Řevnicích u  svého švagra dr. Meisnera, který byl bratrem
jeho manželky. Zde zemřel 27. července 1 943. Je pozoruhodné, že
posledním dílem jeho více než 50 leté publikační činnosti je kniha „Základy
filozofie“ z roku 1 939. V Praze 4 nese jeho jméno i  ul ice.
• 1 928 červenec – v prostorách školy na náměstí začala první
všeživnostenská výstava
• Ruch 7-8/1 993 – v něm zajímavý článek o autorce „Káji Maříka“ Marii
Wágnerové-Černé (pseudonym Felix Háj), která se narodila v Mníšku 27. 5.
1 887 a zemřela tamtéž 25. 7. 1 934. Je pochována na mníšeckém hřbitově.
• 1 3. 7. 1 998 Rada města změnila název Společenského a informačního
střediska (SIC) na Městské kulturní středisko.
• 6. 7. 2003 v Galerii Salon No I  byla zahájena putovní výstava fotografií
Karla Neuberta. Výstava je tematicky zaměřena na region Dolní Berounka.
• 6. 7. 2003 – Martina Navrátilová získala spolu  s indickým tenistou
Leandrem Paesem vítězství ve Wimbledonu ve smíšené čtyřhře. Tím
vyrovnala rekord 20 výher na tomto turnaji, který dosud má Američanka B.
J. Kingová.
• 1 3. 7. 2003 v dobřichovickém zámku bylo zahájeno sochařské sympozium
„Cesta mramoru“, jehož iniciátorem je karl ický sochař Petr Váňa, který
pochází ze Řevnic.

Srpnová výročí
• 1 . 8. 1 983 – stěhování Okresního podniku služeb z radnice do budovy
u nádraží
• 1 . 8. 1 993 – Pečovatelská služba přestěhována z Čajkovského ulice do
Školní
• 1 6. 8. 1 253 – Král Václav I . věnoval Řevnice řádu Křížovníků  s červenou
hvězdou, založenému jeho mladší sestrou Anežkou rok předtím.
• 1 6. 8. 1 863 – v Řevnicích zřízen poštovní úřad
• 22. 8. 1 91 8 – poprvé v Řevnicích přistálo letadlo, kterým přiletěl Klement
Adamec
• Ruch 7-8/1 993
• od 1 6. 8. 1 993 je občanům ČR vydáván nový cestovní pas
• 1 2. 8. 1 998 nastoupila do funkce ředitelky MŠ Libuše Švarcová
• 1 . 8. 2003 byla v Zámečku zahájena výstava k výročí 750 let od první
písemné zmínky o Řevnicích, které se zúčastnilo 1 9 řevnických spolků. Na
výstavě bylo možné spatřit staré dokumenty, fotografie a další doklady
o historii města. Při sobotních slavnostech 1 6. srpna (konal se mj. první
dixieland) byl pokřtěn právě vydaný řevnický Almanach – 750 let.
Publikace je dílem letopisecké komise a mnoha dalších řevnických ob-
čanů.

Kö

Kulturní přehled
20. - 22. 6. 20 hod. Lesní divadlo Pane, vy jste vdova
23. 6. 1 8 hod. Lesní divadlo Pane, vy jste vdova

Představení řevnických ochotníků,
režie Alice Čermáková

26. 6. 1 6.30 hod. Lesní divadlo Výroční ceny ZŠ Řevnice
28. - 30. 6. Lesní divadlo Porta
4. - 28. 7. Sál Zámečku Václav Havel pomáhá

Modrý domečekVýstava fotografií
1 9. a 20. 7. 20 hod. Lesní divadlo Miláček
21 . 7. 1 7 hod. Lesní divadlo Miláček
26. a 27. 7. 20 hod. Lesní divadlo Miláček
28. 7. 1 7 hod. Lesní divadlo Miláček

Představení řevnických ochotníků, režie Ivo Tamchyna
3. 8. Lesní divadlo Rockabil ly festival

Informace na www.rockabil ly.cz
9. a 1 0. 8. 1 9 hod. Lesní divadlo Princezny na ocet?
1 1 . 8. 1 8 hod. Lesní divadlo Princezny na ocet?
1 6. a 1 7. 8. 1 9 hod. Lesní divadlo Princezny na ocet?
1 8. 8. 1 8 hod. Lesní divadlo Princezny na ocet?

Autorské představení
Michaela Šmerglové

26. 8. - 1 . 9. Lesní divadlo Lesní slavnosti divadla 201 3
26. 8. 20 hod. Lesní divadlo Balada pro banditu

Husa na provázku
28. 8. 20 hod. Lesní divadlo Brian

Dejvické divadlo
29. 8. 20 hod. Lesní divadlo Černá díra

Dejvické divadlo, světová derniéra
30. 8. 20 hod. Lesní divadlo Ucpanej systém

Dejvické divadlo
1 . 9. 1 5 hod. Lesní divadlo Ten Halywůd

Kašpárek v rohlíku
6. a 7. 9. 20 hod. Lesní divadlo Opona nahoru
8. 9. 1 8 hod. Lesní divadlo Opona nahoru

Představení řevnických ochotníků,
režie Alice Čermáková

1 4. 9. Lesní divadlo Tanec v babím létě
4. ročník tanečního festivalu
pořádá studio Hany Tuháčkové

1 5. 9. Lesní divadlo Benefiční festival Lesní školky Ze-Mě

Indiánské léto
v Bambináriu
Jako každé prázdniny nabízí naše
mateřská škola Bambinárium
prázdninový program pro všechny
děti z Řevnic a okolí. Letošní prázdniny
jsou v indiánském stylu. Na zahradě ve
školce budou mít děti k dispozici
opravdové indiánské týpí. Vydáme se
po stopách legendárních indiánských
náčelníků. Prožijeme týdny naplněné
osudy indiánských bojovníků. Čeká
nás jízda na koních, střelba
z indiánského luku, tradiční indiánské
hry a bojové hry inspirované
indiánskými příběhy. Naše školka se
promění v indiánskou vesnici, kde
budeme přes den žít, bydlet,
odpočívat, jíst a hrát si každý pracovní
den od 7:30 do 1 7:30. Vrátíme se o sto
padesát let zpátky a zavzpomínáme
na tradice, rituály a kořeny přírodních
kultur. Budeme mít možnost si vyrobit
něco z korálků, kůže a ze dřeva.
Vyrobíme si vlastní pytlíček„na byliny“
a lapač snů, který ochrání náš spánek.
Indiánská hudba a tance, bubnování,
válečné malování na obličej to vše a
spousta dalších zajímavých akcí čeká
na Vaše děti v Bambiáriu. Ceny a
podrobné informace naleznete na
našich internetových stránkách
www.bambinarium.eu
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Náruč bude vyrábět
těstoviny

Už 1 3 let pomáháme osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám
prožít aktivní a spokojený život. Poskytujeme jak sociální služby, tak rovněž
vytváříme pracovní příležitosti l idem s mentálním postižením a duševním
onemocněním v sociální firmě Modrý domeček v Řevnicích.
Náruč se před lety vydala cestou sociálního podnikání, protože už nechtěla
být plně závislá na podpoře od státu. Nechtěl i jsme zůstat
stát s  nataženýma rukama a čekat, až se stát začne starat o ty, kteří v životě
neměli tol ik štěstí. Zcela bez zkušeností jsme v roce 2007 otevřel i kavárnu,
které se velmi daří a jejíž zisk významně přispívá do našeho celkového
rozpočtu, ze kterého financujeme nedostatečně dotované sociální služby.
Teď má dokonce i  novou kuchyň, která je přichystaná nabídnout
zákazníkům i  teplé občerstvení. Její kapacita, co do množství chráněných
pracovních míst, je však už bohužel naplněná. Proto jsme se rozhodli
vybudovat další gastronomický provoz, který by zaměstnal l idi
znevýhodněné na trhu práce a jehož zisk by zároveň přispíval na
financování sociálních služeb. Pro tento účel jsme založil i
společnost s ručením omezeným, jejímž jsme 1 00% vlastníkem, protože
jinak bychom nedosáhli na některé dotace.
Tím novým provozem bude výrobna čerstvých těstovin, které budou bez
chemických barviv, konzervantů a éček. Budeme dělat mnoho tvarů a
příchutí, vše ze semolinové mouky. Výroba by měla být zahájena v říjnu
201 3.
V tuto chvíl i máme již projekt dětské dílničky, kde si děti vyrábějí vlastní
těstoviny a poté si je mohou sníst.

Gabriela Cyrnerová

Proč čerstvé těstoviny?
Naše představy o stravování předků jsou mlhavé. Ulovený jelen se rožní a
smečka hladových psů čeká na zbytky večeře feudálního pána. Tyto
představy jsou mylné. Hostina u  Lukula, řeckého boháče, je dodnes
synonymem přepychu a kulinářských zázraků starověku. Také těstoviny
byly součástí naší historie starověku. Sušily se na jihu I tál ie a při arabské
invazi na Sicíl i i dostaly první podobu makaronu.
Jídlo uvařené z těstovin má mnoho barevných a chuťových variací.
Nevylučuje možnost kombinací podle fantazie, nálady a podle obsahu
lednice. Těstoviny se dají vařit, péct, dusit. Mohou se podávat s masem, sýry,
zeleninou. Chutnají studené, teplé, sladké a slané. Jsou skvělé do
zeleninových
salátů a plněné tvarohem jsou chutným moučníkem. Těstoviny mohou být
slavnostním jídlem nebo, pokapané dobrým panenským olivovým olejem
a posypané strouhaným kvalitním parmazánem, lehkou večeří. Jsou tedy
všestrannou potravinou.
Díky chladicím technologiím a potřebě úspory času při vaření se
v minulém století začaly vyrábět čerstvé těstoviny. Čas strávený v kuchyni
při přípravě jídla z čerstvých těstovin se zkracuje na pouhých několik
minut.
Předtím, než se těstovina změní v suchou těstovinu v podobě jantaru, je
těstovina čerstvá a má vlastnosti, které sušením ztrácí. Čerstvá těstovina
neobsahuje žádné konzervační látky ani umělá ochucovadla. Její
trvanlivost není prodloužena dusíkatým plynem, je chlazena při teplotě,
která je nejvýše +4C.
Díky vysoké poréznosti nasákne čerstvá těstovina více chuť ostatních
surovin a omáčky; ušetříte tedy na ingrediencích a čase a navíc získáte
daleko chutnější jídlo. Uvaříte si vždy jen tolik, kolik sníte a jídlo bude vždy
čerstvé.
Při vaření al dente - na skus se neplýtvá elektrickou energií a díky tomu, že
se vaří kratší dobu než sušená těstovina, má čerstvá těstovina menší
glykemický index (45-55); proto se těstovina hodí i  při redukční dietě.
Mnoho lidí se mylně domnívá, že těstovina je kalorická, ale u  čerstvé
těstoviny je opak pravdou. Je nutné dát si pozor na kalorickou hodnotu
omáčky a ingrediencí. „Výhodu těstovin je to, že obsahují velké množství
cenné vlákniny. Tělo totiž tuto látku tráví pomalu a těstoviny nás zasytí na
delší dobu.“
Žlutá barva mouky z tvrdé pšenice Triticum durum neboli semolinové
mouky lahodí oku a harmonizuje s představou čerstvého produktu. Na
zázraku vytvořeném rukama šikovného kuchaře se podílí i  vaječná vůně,
žlutost semolinové mouky a lahodná křupavost dvou minut, po které
čerstvou těstovinu vaříme. Je tedy estetická a povyšuje těstovinu na hlavní
chod i  při slavnostní příležitosti.
Pokud máte zdravotní problémy, příjemně překvapí nízký obsah
kuchyňské soli a možnost její regulace. Nejen diabetici uvítají vysokou
nutriční hodnotu v malé porci uvařených čerstvých těstovin.
Z výše uvedených důvodů se čerstvé těstoviny zařadily do moderní
kuchyně a jejich oblíbenost u  nás stoupá. Dnešní mladá rodina nechce
věnovat nakupování potravin a přípravě domácího jídla mnoho času. Chce
jíst zdravě a moderně. Je tedy na těstovině, aby nahradila tradiční české
kynuté knedlíky.
Dobrá těstovina je jako malé kouzlo. Překvapí, zaujme, a protože triky jsou
jednoduché, přijdete brzy jak na to....
Kval itní čerstvé těstoviny mohou být českou potravinou třetího tisíciletí.

Pavla Stine

Historie těstovin
Ve vzpomínkách vidím babiččiny nudle s mákem - ještě zavlhka krájené
placky stočené do ruliček. Nudle, vyrobené babičkou, hustě posypané
mákem a zalité rozpuštěným máslem. To byla dobrota.
Kouzlo domácí těstoviny bylo zničeno školními a závodními jídelnami.
Nudle, kolínka, fleky a flíčky, uprostřed syrové a slepené a na okraji
rozvařené, se staly pouhou poživatinou. Umění dobrých nudlí, jaké uměla
moje babička, zmizelo.
Učíme se nahrazovat laciné kvalitním; do našich kuchyní, srdcí a žaludků
vstupují italské těstoviny. Krátce se vaří, jsou žluté a chutnají. Dobrota na
talíři se stává zpěvem bel canto chuťového vnímání.
I talské kulinářské umění zrcadlí dějiny. Těstoviny jsou nedílnou součástí
našeho jídelníčku. Vaření„lagane”, což jsou dnešní lasagne, je známo již v 1 .
století.
V 8. století po invazi Arabů na Sicíl i i se poprvé objevily nudle „makarony“,
jak je pojmenovali Arabové.
Na jihu I tál ie se v r. 1 839 těstovina poprvé spojila  s  rajským jablkem. Tento
svazek dal gastronomii kul inářský impuls. Objevily se desítky tvarů
těstovin, desítky barev a variace chutí italských rajčatových omáček. Podle
italských zákonů pasta (těstovina) musí být vyrobena a sušena jen
z pšenice Triticum durum. Pšenice Triticum durum se mlela v kamenných
mlýnech Etrusků a Římanů a míchala se do těst. Durum mouka a durum
semolina (krupice) je základní surovinou na výrobu těstovin, které se vaří
podle italské tradice - na skus (al dente). Každý region I tál ie má své tvary,
barvy a chutě. Těstovina se vaří, dusí,peče, používá místní potravinové
zdroje a tím rozšiřuje bohatost chuťových variací. Každá italská domácnost
má svůj recept na těstoviny, který se předává z generace na generaci. Je
známo, že I tal sní za rok asi 60 kg těstovin. Těstoviny jsou celosvětově
nejvíce žádaný vývozní artikl I tál ie.

Pavla Stine
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Víte, co vás naplní
štěstím?

Zkuste někomu nezištně pomoci a uvidíte. Občanské sdružení Náruč
již několik let s dobrovolníky spolupracuje a jejich pomoc se stala
nedílnou součástí fungujícího systému, v němž dochází k propojení
charity s místní komunitou.
Ale než bychom složitě popisovali, co dobrovolnická práce obnáší,
pojďme si raději popovídat se dvěma půvabnými představitelkami
dobrovolnic v Náruči - Helenou Pelikánovou a Klárou Veselou.

Co Vás přimělo k tomu začít s dobrovolnickou prací?
Helena P. : Do jisté míry moje hyperaktivita, jsem tvůrčí člověk a práce ve
výtvarném atel ieru je pěkná, rozmanitá, s  l idmi, kteří jsou fajn. Hodně
výrobků, které se tu vyrábějí, jsou opravdu dobře vymyšlené
kousky s nápadem - vtipem. Také mám pocit, že to poslouží dobré věci.

Co Vám tato práce přináší?
H. P. : Jedním slovem - potěšení. Pocit smysluplného využití času, když
člověk něco vytváří, je sám se sebou, soustředěný na tu konkrétní věc a to
je příjemný pocit.

Jak dlouho se dobrovolné práci věnujete?
H. P.: Asi od nepaměti, v Modrém domečku konkrétně asi rok...
Podle čeho jste si vybrala právě OS Náruč?
H. P.: V případě Modrého domečku - podle l idí. Karin Řeháková, která atel ier
vede, je nesmírně šikovná a hýří skvělými nápady. Další takovou osobou je
Klára Veselá - lesní žena, která z procházky s kočárkem vleče několik větví,
pytel šišek, vykotlaný pařez, tunu mechu a ještě dvě vlastní malé děti :-) .
Doma pak z těch věcí vytvoří nějaké veledílo, nad kterým já kolikrát jen
žasnu.

Měla jste dobrovolnické sklony již v dětství?
H. P. : Dobrovolnické ani ne, byli jsme doma tři, dost divoké děti a kdo si co
urval , to měl. Já se v dětství spíš prala, tehdy jsem měla takové ty
ochranitelské sklony (stéblo pro tonoucí) - za mladšího bratříčka, za naši
mámu, která měla druhého manžela opilce a divobije. Obracet se to začalo,
až když mi svět začal ukazovat i  tu lepší stránku a já mu to oplácela. Dnes
vím, že pokud někomu dám stovku, vrátí ji někdo jiný, a že když dám najíst
cizímu dítěti, někdo cizí zase nakrmí to moje. Je to neviditelný řetěz, který
spolehl ivě funguje. Teď už je můj svět bezpečné místo a tvořím si ho sama.

Věnujete se dobrovolné činnosti ve více organizacích? Pokud ano,
jmenujte ve kterých.
H. P. : Mimo atel ier jsem členem Našich novin - jako nadšenec, který to dělá
rád. Mám skvělý pocit, když píšu o něčem pěkném, něčem, co může
druhým dát třeba radost, nebo naději, světlo do lucerny ..... je to potřeba
mojí duše psát o věcech, l idech, vyprávět příběhy.
Vedla jsem také v místní škole tvůrčí kroužek. A dětský spolek, kde jsme
nevybíral i žádné peníze.
Ten přinesl jídlo, ten pití, někdo barevné křídy a podobně, některé z těch
akcí děláme dodnes, i  když naše děti už je trochu přerostly. Byla to krásná
doba, jedna z nejšťastnějších v mém životě. S pár milovníky zvířat
chystáme sdružení na pomoc týraným a zanedbaným zvířatům, a uvidíme,
jaké výzvy mi ještě život nabídne.

Doporučila byste svým známým
podstoupit podobnou zkušenost? A proč?
H. P.: Určitě ano. Můj život je o sdílení, baví mě
spolupracovat na věcech, které mají smysl a
dobrou myšlenku.
Když se l idi spojí pro něco nebo někoho, kdo
to potřebuje, vytvoří se úžasná vlna a jedinci
to dává zažít pocit, že opravdu žije.
To by měl zkusit každý ..... to je k nezaplacení
a ničím se to nedá nasimulovat. Ani sud piva,
ani drogy ti tenhle pocit nedají. I  když
 s drogami moc zkušeností nemám.

Myslíte si, že v dnešní době zájem
o dobrovolnictví spíše stoupá nebo naopak
klesá? Znáte důvody, proč tomu tak je?
H. P. :Já se domnívám, že se l idi začínají
probouzet ze spánku . Asi někde princ políbil
Růženku ..... Zájem o dobrovolnictví a pomoc
bližnímu spíš stoupá.
Lidi jako by hledal i potvrzení vlastní existence
, naplnění a tím je dávání (ne však bez
rozmyslu - stále je víc těch, kteří chtějí druhé
ovládat a využívat).
V samotné bibl i stojí - dej a bude ti dáno a
o to tu jde. Sobci, kteří nic nedají, nakonec nic
nedostanou, nic opravdového. Lidi to snad
začínají chápat a rovnováha se pomaličku
začíná nastavovat - to je tedy můj osobní
názor. Chraň bůh to někomu nutit!

Máte nějakou zajímavou příhodu nebo nezapomenutelný zážitek
z Vaší dobrovolné činnosti?
H. P.: Nezapomenutelný zážitek z dobrovolné činnosti mám rozhodně
z doby nedávné.
Když jsme se začal i zabývat případem týraných Všenorských koní, byl i jsme
se s kamarádkou na té farmě podívat. Ty nejhorší kusy už tam nebyly, ale
i  přesto atmosféra toho místa je šílená. Některá zvířata tam bohužel
musela zůstat.
Když jsme pak odcházeli, šla za námi a my je tam museli nechat. Brečely
jsme obě. Takovou bezmoc a zoufalství jsem nepoznala, ale zároveň jsem
věděla, že tímhle to nesmí skončit, že je v tom nenecháme.

Klára Veselá nám na toto téma prozradila:
Cesta k dobrovolnictví byla velmi přirozeným vývojem mého letitého a
dobrého přátelství s  Karin Řehákovou (vedoucí atel iéru Modrého
domečku).
Jel ikož naše společné večeře doprovází vždy nějaká diskuze nad tvorbou,
pak se logicky pouštíme i  do tvorby samotné. Je to přirozený kousek nás
dvou a stejně tak se má věc i  s  Helenou.
Zkrátka pro mě je to logická cesta, která trvá již několik let a dnes by mi to
vše asi chybělo. Jen mě často mrzí, že nás l imitují finance a kapacita rukou
ve výtvarném atel iéru co do počtu.
Nápadů je více než samotných produktů, ale zájem o výrobky naštěstí
podporuje a inspiruje nás všechny pokračovat a jít dál touto cestou.
Cestou dobrovolné pomoci  s  neuvěřitelnými zážitky a to jak pozitivními,
pak i  negativními.
Ale vše má pikantní chuť úsměvných historek, když např. visíme někde na
stromě v sukni a v žabkách, jak jinak a sbíráme jablka pro využití Modrého
domečku nebo pak pod vlivem únavy vymýšlíme něco velmi kuriózního.
(směje se)

Měla jste tyto sklony již v dětství?
Ano. Jako malá, ale i  dnes ve svých „ceti“ letech, vše rozdám. Vážně. Jsem
taková klasická "ryba", která žije z pocitu druhých. A ne vše jde měřit pouze
hodnotou peněz. Ty vnáší často jen rozpory a bolest. Hlavně v dnešní době.

Doporučila byste svým známým, aby zkusili dobročinnou pomoc?
A proč?
Práci na něčem v rámci dobročinné činnosti bych doporučila těm, kteří
chtějí zažít čistou radost.
Všichni můžeme občas zahodit naše společenské tváře a říci si, že
kolektivně zvládneme více bez ohledu na to, co umíme, "kdo jsme" a co
máme. Je fajn mít navařeno a posekáno, ale podílet se touto cestou na
něčem, je jiné. K nezaplacení - a to pro obě strany.

Děkuji za rozhovor Vám oběma a ze srdce Vám za OS Náruč děkuji za
Vaši mnohaletou dobročinnou pomoc, které si nesmírně vážíme.
Zájemci o dobrovolnickou činnost a pomoc (v kavárně, ve výtvarném
ateliéru, nebo při kulturních akcích pro veřejnost) se mohou hlásit
přímo v kavárně Modrý domeček, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3,
Řevnice, nebo na mailu karin@os-naruc.cz.

Šárka Hašková
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Z dopisů

Co je to Řevnická deska?
a) dlouhohrající gramofonová deska plná evergreenů
b) vzpříčená litosférická deska, která vytvořila Hřebeny.
c) kreslící prkno pro rýsování vyrobené z OSB desky
d) řevnický spolek

Založil i jsme spolek a nazval i
ho snad trochu neskromně
Řevnická deska.Jeho činnost
je inspirována Metropolitní
ozvučnou deskou, poradním
or-gánem Rady hl .  m. Prahy.
Naším cílem je poskytovat
zpětnou vazbu radě města
v otázkách strate-gického
plánu rozvoje města,
územního plánování, do
pravní koncepce,real izace
jednotl ivých veřejných
projektů. Zároveň chceme
být iniciátorem,podporova
telem, případně ve vlastní
režii real izovat projekty, které
zlepšujíkval itu života
v Řevnicích.
Deska je prostor pro se
tkávání l idí, udržování kul
turní paměti, společné
hledání identity místa. Deska
je otevřená všem nápadům,
zakládá si nanadstranickosti,
snaží se sledovat konkrétní
projekty v širším kontextu a
dlouhodobé perspektivě.
Deska chce přispět k rozvoji
veřejného prostoru,v němž
se lidé potkávají, komunikují,
společně vytvářejí kulturní
prostředí,a které pak zpětně
utváří je.
Budeme rádi, když se k nám
přidáte.
O prázdninách stlučeme naši
internetovou Desku :
www.revnickadeska.cz
Najdete tam námětovou stu
dii pro Řevnice architektů
Pleskota, Vavřína aŽiž
kovského, jejíž jednotl ivé
motivy chceme rozvíjet,
promýšlet a deba-tovat
o nich. Proč je důležitý
přednádražní prostor? Co
nám může dát Be-rounka?
Souvisí spolu Kejná, Tůně a
zatopené domy? Chceme
mít v okolíŘevnic naučnou
stezku pro děti? Šlo by pro
pojit nádraží, kostel sv. Moři
ce anáměstí křížovou
cestou?
Na Desku lze lepit žlu
ťáky s úkoly, rýt do Desky
kudlou neslušné vzkazy,tře
ba Desku i  prošlápnout a za
nechat v ní svou stopu. Jen ji,
prosím,nenechte někde po
valovat.
Za zakládající výbor spolku
Hraba, Hartmann, Kramoliš,
Reslová, Stará,Schl in
denbuch, Smrčka, Skripnik,
Vacířová.

Řevnická deska

(Správnáodpověďje„d“jakoDeska.)

LETNÍ SOUTĚŽ
Ondřeji Hejmovi vyšla v nakladatelství Fragment knížka AMERICKÝ
BLUES.
Křest knihy se uskutečnil 29. 5. 201 3 v paláci knih Luxor. Kmotrem
knihy byl exprezident Václav Klaus, který je jednou z hlavních postav
textu, který částečně reflektuje události kolem Klausova končícího
prezidentského období a volby jeho nástupce.
Chcete mít tuto knihu ve své knihovně? Napište nám do 1 1 . srpna
201 3 na ruch@revnice.cz, jak se jmenuje hudební skupina, ve které
Ondřej Hejma zpívá. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho
šťastl ivce, který knihu získá.

thr
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SPORT

Okresní přebory v tenise
na Praze- západ
V sobotu 25. dubna t.r. se na dvorcích LTC Řevnice konaly okresní přebory
v tenise. Za účasti 1 5 hráčů zvítězil ve finále mužské dvouhry Tomáš Lacina
nad Danem Muchnou ve dvou setech. Ve čtyřhře mužů vyhrál i Veselý a
Bartoníček z Radotína. Ženy pro malý počet přihlášek nehrály.

Mistrovství České republiky novinářů
v tenise
Ve dnech 1 8. - 1 9. 5. 201 3 se uskutečnil na dvorcích LTC 1 8. ročník Tipsport
press cupu – mistrovství ČR novinářů v tenise. Celkem se přeboru
zúčastnilo přes 30 hráčů. Hrály se dvouhra mužů ve věkové kategorii do 45
let a nad 45 let a společenská čtyřhra. V mladší kategorii zvítězil Radek
Luzar, Rádio Impuls a mezi staršími Josef Zábranský. Ve čtyřhře zvítězil i
MarekWollner a Michal Heřman.

Memoriál Pepy Semanského
Ve dnech 8. a 9. června t.r. se na dvorcích LTC již tradičně uskutečnil 1 8.
ročník Memoriálu Pepy Semanského – veteránský tenisový turnaj mužů ve
čtyřhře. Populární turnaj se hrál jako vždy ve dvou věkových kategoriích.
Letošní účast byla nižší – celkem 1 8 hráčů. Důvodem absence některých
hráčů byly povodně v obcích regionu Dolní Berounka, ze kterých se
turnaje zúčastní nejvíce tenistů.
Velký sportovec Josef – Pepa Semanský by se letos dožil 77 let!

J. König

Tenisové kempy
LETNÍ TENISOVÉ KEMPY pro děti od 5 let výše se blíží. Sportclub je bude
pořádat v těchto místech a termínech: Příbram (1 4.-1 9. července), Řevnice
(21 .-27. července), Frýdlant v Čechách (4.-1 0. srpna). Podrobné informace
(program, přihlášky, cena, způsob plateb atd.) najdete na
www.tenisrevnice.cz.

Dorost hraje o záchranu
Co si nikdo nepřál , je real itou. Dorost, kde má Sportclub nejsilnější generaci
hráčů, bude hrát o udržení v nejvyšší krajské soutěži. Přispěla k tomu
nečekaná porážka 3:6 s Nymburkem, když mužstvo už poněkolikáté
nastupovalo do zápasu  s mankem. Naše dorostenecká jednička El iška
Petráčková pro zdravotní potíže znovu nemohla odehrát svá utkání.
Mužstvo tím přišlo o papírově téměř jisté dva body, takže místo vítězství
5:4 a záchrany přišla porážka 3:6 a stav nouze. El išku provázejí už delší
dobu potíže s bolestmi v ruce, které si toto pondělí vyžádaly operativní

řešení. To je nepříjemné a všichni ve Sportclubu přejí El išce co nejrychlejší
uzdravení. Bez ní a dlouhodobě zraněné Terezy Škudrnové je náš dorost
značně oslaben, přibývá skrečovaných zápasů, což se podepsalo na
postavení mužstva v tabulce.
Každopádně si přejme, aby mužstvo celou situaci zvládlo, totéž mladší
žactvo, které rovněž hraje o udržení ve středočeské lize.

DOSPĚLÍ: TK Březnice B – Sportclub 8:1
Sportclub – TK PBtisk Bohutín B 8:1
Dva shodné výsledky, ale jen jeden ve vítězném poměru pro Sportclub.
Škoda, že dohrávka v Březnici, přerušená za stavu 1 :1 pro déšť, nedopadla
lépe. Znamenala první porážku v soutěži a patrně konec nadějí na postup
do I. třídy. Komplikované bylo mužstvo vůbec postavit, hrálo se v pátek
dopoledne, což pro naše hráče znamenalo uvolnění ze škol a jiných
pracovních povinností. Z těchto důvodů se nepodařilo sehnat čtvrtého
muže, takže jeden bod jsme ztratil i skrečí a další přímo na kurtu. Nejblíže
k vítězství byla v singlu Daniela Švédová, ovšem nezvládla koncovku
třísetového duelu. Děvčata (Lucie Vodičková a Daniela Švédová) bojovala
v deblu proti domácím favoritkám, za něž nastoupila bývalá česká
reprezentantka Helena Vildová, ale supertiebrak nakonec vyzněl pro
Březnici. I  tak je potřeba poděkovat všem našim hráčům včetně trenéra
Michala Mottla, který zaskočil ve čtyřhře, za veškerou snahu.

DOROST A: Sportclub – TC Realsport Nymburk 3:6
Všechno špatně, dalo by se říct o tomto utkání. Zranění El išky Petráčkové =
mínus dva body. Zranění Tondy Štěpánka = oslabení týmu. K tomu se
přidala slabší forma některých kluků. Martin Kischer psychicky nezvládl
souboj na pozici jedničky, po vítězném prvním setu zbývající dva hladce
prohrál , neustále se rozptyloval výbuchy vzteku a nakonec v emocích
zlomil raketu. Totéž udělal pár dní předtím na turnaji v Kolíně. Danu
Paulovi se jeho vystoupení za áčko, kde zaskakoval, bohužel nepovedlo a
veškerá snaha nestačila ani Davidu Martínkovi – neproměnil setbol ve
druhé sadě a prohrál . Spokojeně tedy mohl odcházet jen Tonda Bolardt.
Nejenže vyhrál , ale dokázal diváky i  pobavit hláškami typu „já to budu
muset skrečovat, jinak si na tom sluníčku spálím nos.“ Snad si dobrou
náladu mužstvo odveze i  do Poděbrad a vybojuje záchranu.

DOROST B: LTC Kolín – Sportclub 3:6
Mužstvo nastoupilo oslabené o Dana Paula, který hrál za áčko. Na pozici
jedničky ho nahradil Dominik Pokorný a sehrál dramatický zápas trvající
bezmála tři hodiny! Soupeř běhal, vše vracel a znemožňoval Dominikovi
útočnou hru. Dominik hladce prohrál první set, ale ve druhém setu při
mečbolu soupeře nastal obrat. Dominik se vrátil do utkání a nakonec
soupeře po získaném druhém setu dorazil v setu třetím a přinesl cenný
bod. Dvojka týmu Fil ip Zahrádka vstoupil do utkání lépe a vyhrál první set,
potom ovšem soupeř začal hrát udržovací hru, Fil ip ztratil druhý set a
následně v setu třetím i  celé utkání. Děvčata zabojovala a Karolína
Jelínková uhrála bod, Katka Jelínková proti silné soupeřce prakticky
neměla šanci a utkání prohrála. Třetí bod vybojoval Jakub Blažek po
neméně dramatickém souboji, ve druhém setu vedl již 5:2, ale nakonec set
ztratil , třetí set však s přehledem vyhrál . Nejmladší posila týmu Vojta Ježek
přesvědčivě přehrál čtyřku soupeře a tak jsme před závěrečnými čtyřhrami
vedli 4:2. Děvčata čtyřhru hladce prohrála, proto jsme řešil i strategické
nasazení do závěrečných chlapeckých čtyřher. Nakonec jsme postavil i
Dominika s Vojtou a Jakuba s Fil ipem a oba páry prokázaly smysl pro
disciplínu a tým a dobře rozehraný mistrák již nepustil i ze svých rukou. Za
mohutného povzbuzování jasně přehrál i soupeře a nakonec jsme se
radovali z konečného výsledku 6:3.

Další informace najdete na www.tenisrevnice.cz

LTC Řevnice

Sportclub Řevnice
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Řevnice na starých pohlednicích - 1 07, 1 08
Romantický pohled
Celkové pohledy na Řevnice jsem již
v Ruchu několikrát uveřejnil .
Předkládaný barevný pohled je ze
srpna roku 1 91 4 a byl poslán z Řevnic
do Prahy-Podolí. Jde o pohled na
Řevnice směrem přibl ižně západním.
Na jeho pravém okraji je vidět kostel
svatého Mořice.
Na obrázku před kostelem jde šikmo
vzhůru k lesu počátek Sádecké ulice.
Asi uprostřed pohledu je patrná
fara  s bíle oplocenou farní zahradou.
Dále vlevo na kraji zelené louky stojí
vila čp. 30 stavitele Kubra v dnešní
ul ici Legií (proti bytovkám). Na levém
okraji spatříme Zámeček a vpravo za
ním budovu jeho stájí. Na obrázku lze
ovšem najít řadu dalších vil a objektů,
které si čtenář může sám
identifikovat.
Zvláště pozoruhodné je, že na levém
břehu Berounky napočítáme
prakticky tři objekty, nehledě na
několik stavení na Rovinách. V levém
horním rohu pohledu ční věž hradu
Karlštejna.

Řevnický přívoz
Krásný kolorovaný pohled na
řevnický přívoz s pozadím Berounky,
plovárny Okrašlovacího spolku a
skupiny vil v ul ici Na Stránce pochází
z roku 1 91 2.
Přívoz nad jezem existoval od
nepaměti, protože spojoval mlýn na
levém břehu řeky s centrem obce na
pravé straně. Teprve v roce 1 936
vzniklo Sdružení pro postavení lávky,
které za velké podpory sponzorů -
nakladatele Adolfa Neuberta (měl
pozemky u Černé skály) a majitele
mlýna profesora Václava Hazuky –
v roce 1 937 postavilo první dřevěnou
lávku na betonových pilířích.
Posledními řevnickými převozníky
byli otec a syn Boubalové a po nich
pan Kohlíček. Na levém břehu
Berounky měl přívoz před dnešním
domem čp. 337 malou budku, která
převozníky chránila před rozmary
počasí.

Kö

Plavecké vysvědčení
Laskavostí paní Lídy Paukertové-Vaňkové se mi dostalo do rukou krásné „plavecké vysvědčení“
(obr.) její nedávno zesnulé sestry paní Blanky Vaňkové.
Řevnický Okrašlovací spolek zavedl před více než sto lety výuku plavání na své plovárně na
Berounce. Sám jsem se zde naučil plavat dříve, než jsem začal chodit do školy. Bylo to za války
v létě roku 1 942 a učil mě plavčík pan Hradecký.
Předkládané vysvědčení pokládám za zajímavý historický doklad o jedné z aktivit Okrašlovacího
spolku v Řevnicích. Pochází z léta 1 933 – je to letos 80 let – a jeho autenticita je potvrzena
nalepeným kolkem. Platnost a pravost ověřují také tři podpisy: profesor JUDr. Václav Hora,
předseda spolku, Ing. Dr. J . Bulíř, inspektor plovárny, a Josef Spálenka, plavčík, který prováděl
výuku.
Josef Spálenka (narozen 1 875, zemřel 1 944) byl řevničák, který na 40 let spojil svůj
život s řevnickou plovárnou. Působil jako plavčík od roku 1 902 až do počátku I I . světové
války s výjimkou let 1 91 4-1 8, kdy bojoval v rakouské armádě. Pan Spálenka naučil plavat děti
mnoha generací. Ještě dnes žijí jeho žáci.

J . König
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SPORT

Řevnické mužstvo
prohánělo hráče z Anglie
Poslední květnová sobota přivedla na hřiště
kopané dvě mužstva z Anglie. Při prvním
mezinárodním veteránském turnaji se potkala
ještě s hráči ze Řevnic a hráči, kteří pamatují
divizi v obci Rudná.
Mužstva složená z hráčů starších 45 let se utkala
každý s každým v kratším čase a na menším
hřišti. Jedno mužstvo přiletělo na turnaj z
Londýnské čtvrti Totenhem, další mužstvo bylo
složené z anglických fotbal istů, kteří v
současnosti pracují v Praze. O fotbal istech z
Rudné je psáno v předchozí části. Za Řevnice
pak hrálo mužstvo složené z těchto hráčů: Z
házené, jak bylo dříve běžné, vypomohl v bráně
Míňa Zelený, dále pak hrál Milan Vrána, Vláďa
Strejček, Láďa Žižkovský, Karel Maštalíř, Michal
Sklenář, Zdenek Klimt, Mirek „Tácek“ Machač a
bratři Zdenek a Mirek Kratochvílovi.
Turnaj bohužel pokazilo počasí a tak největší
diváckou podporu získala anglická mužstva.
Jejich diváky déšť nepřekvapuje. Po skončení
turnaje, při dobrém českém pivu, padlo
rozhodnutí v restauraci Galerie, že další turnaj
odehrajeme v Totenhemu a na jaře budeme
pokračovat znovu v Řevnicích.

Napsal posledně jmenovaný hráč Řevnic.

Rugbisté z Řevnic jsou
mistry ČR
Tři řevničtí hráči přispěli k výhře rugbyového
týmu RC Tatra Smíchov ve finálovém utkání
mistrovství ČR s RC Praga Praha v poměru 1 7 :
1 0. Zápas se hrál v neděli 2. června při velmi
silné průtrži mračen, takže připomínal spíše
bahenní bitvu než rugby.
Díky vítězství se RC Tatra Smíchov a s ní i Fil ip
Novák, Martin Derco a David Beneš stal i mistry
republiky v kategorii U1 7. Všem blahopřejeme.

PČ

V Sokole Řevnice je nová
ranní lekce jógy
Cvičení bude každé pondělí od 8:30 do 1 0:00
hod. v sále v 1 . patře. Jde o jednoduché cvičení
vycházející z Dynamické Jógy. Důraz je kladen
na symbiózu jednoduchých pohybů a dechu.
Hofik, který lekce povede, o józe říká:
NEDĚLEJME JÓGU!!! Ale dopřejme si, aby jóga
dělala Nás. Vice info najdete na:

http://www.sokolrevnice.cz/
http://www.pracesenergii.cz

TJ Slavoj Řevnice

Rugby

TJ Sokol Řevnice

Aktuální informace najdete
na http://ruch.revnice.cz
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Malý oznamovatel
· Pro soukromou čtenářskou inzerci („prodám zánovní pianino“) je určen
Malý oznamovatel , kde cena inzerátu závisí na jeho rozsahu. Platí 1 slovo =
1 0 Kč + 21 % DPH.
· Prodám hrob v Řevnicích.Tel. 732 201 640

· Výsledky rozboru pitné vody po povodních ve veřejné vodovodní síti
města Řevnice - parametry odpovídají balené vodě. Rozbor najdete na
www.revnice.cz.
· Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský
kraj vyhlásila mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení
šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel ve Středočeském kraji. Více na
úřední desce města Řevnice.
· Rada města schvál ila navýšení kapacity Základní školy Řevnice s účinností
od 1 .9.201 3 ze stávajících 460 žáků na 508 žáků s tím, že konečná kapacita
bude dána výsledným stanoviskem Krajské hygienické stanice
Středočeského kraje.

Inzerce v Ruchu
Inzerát lze zadat písemně, telefonicky nebo e-mailem na adrese redakce.
V objednávce je nutné uvést požadovaný rozměr inzerátu, obsah inzerátu,
fakturační údaje (adresa, IČ), kontaktní osobu, e-mail , telefon.
Za věcnou správnost inzerátu a kvalitu tiskových podkladů odpovídá
inzerent. Město Řevnice ani redakce Ruchu neodpovídá za obsah inzerátu
nebo reklamního sdělení a ani za případnou škodu vzniklou zveřejněním
inzerátu. Vytištěný zpravodaj inzerentům s plošnou inzercí zasíláme,
uveďte tedy adresu, na kterou má být doručen. Přijímáme elektronické
formáty podkladů s přílohami jpg, pdf, doc a další po dohodě.
Fotografie s kval itou 300 dpi, pérovky a loga 600 dpi. Rozměry jsou
závazné! Uzávěrka inzerce pro následující číslo je vždy 1 5. den v měsíci
v 1 8 hodin (tzn., že pokud máte zájem inzerovat v červnovém čísle, musíte
inzerci závazně objednat do 1 5. května 1 8 hodin). Ceník najdete na
http://ruch.revnice.cz.
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