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Aktual ity z mateřské a základní školy • Jak dopadly aukce energií? • Národní házená

Aktual ity

Svoz nebezpečného
odpadu
Svoz nebezpečného odpadu v roce 201 3
proběhne 9. l istopadu mezi 9. 00 – 1 1 . 00 hod.
Sběrné místo bude opět na náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad.
Vzhledem k velkému zájmu bude rozšířen
okruh odebíraných odpadů a občané zde bu-
dou moci odložit i  vysloužilé elektrospotřebiče,
ledničky, počítače a televizory.

PČ

Změna ve svozu popelnic
Od druhého říjnového týdne dochází ke změně
dne, kdy se odvážejí popelnice. Týká se to loka-
l it za železničním přejezdem, tedy ulic: Pod
Drahou, Tylova, Mánesova, U  Viaduktu a Alšova.
Odvoz popelnic zde bude nově probíhat ve
středu.

EKOS

Opona nahoru
v Clubkině
Pro ty, kdo neviděl i úspěšné představení 5
řevnických hereček na prknech Lesního divadla
a Kina, popřípadě by tuhle vtipnou komedii
chtěl i vidět podruhé, jsme připravil i l istopa-
dovou reprízu v černošickém Clubkině!
Hra, kde účinkují pouze ženy, je komediální
nadsázkou události, co vše se může stát, když
pět žen svede dohromady dědictví: poloroz-
padlé opuštěné divadlo. Co teď? Hrát, nehrát,
využít jej jako fitko nebo ho asanovat? Nebo
vydělat peníze benefičním koncer-
tem s hvězdou pop- music?
Jak to všechno dopadne, se dozvíte v pátek 22.
1 1 . ve 20 hod! V herecky vyrovnaném předsta-
vení, které režíruje Alice Čermáková, uvidíte
kromě ní Majku Šímovou, Moniku Vaňkovou,
Lucii Kirovu a Terezii Červenou.

Alice Čermáková
Divadelní soubor Řevnice

Pozvánka do klubovny
Klubovna v Sokole v Řevnicích nabízí místo
k odpočinku pro děti každý všední den od 1 3
do 1 7. 30 hodin a navíc 3. 1 1 . od 1 7 hodin
povídání s Renatou Novákovou o józe a cestě
do Indie - vstupné 40 Kč, 24. 1 1 . od 1 5 hodin
ochutnávku a seznámení s RAW food s Ditou
Křížkovou - vstupné 1 50 Kč. Další informace na-
jdete na s. 7.

Tomáš Hromádka

Výsledky předčasných
voleb...
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v Řevnicích zveřejníme vzhledem
k uzávěrce až v prosincovém Ruchu a již teď je
najdete na www.revnice.cz.
Volbám předcházela krátká předvolební
kampaň, během které se v našem městě vedle
zavedených stran představil i i  nováčci strana
ANO i  volební blok Hlavu vzhůru. Ze známých
osobností kandidoval z našeho regionu dobři-
chovický starosta Michael Pánek.

Tomáš Hromádka

Modrý domeček bude mít
každé pondělí zavřeno!

Od začátku listopadu bude kavárna Modrý domeček vždy každé pondělí UZAVŘENA. V tento den
nebudou k dispozici ani kopírovací služby. Děkujeme za pochopení.
Naopak od listopadu si budete moci příležitostně pochutnat na obědovém menu z čerstvých
těstovin, jejichž výrobu jsme právě zahájil i . Nabídneme Vám čerstvá domácí pesta a omáčky
nejznámějších receptur na několika druzích těstovin ze semolinové mouky. Jde nám především
o vysokou kvalitu nabízených jídel a o Váš nevšední gurmánský zážitek.
Až do konce listopadu můžete v kavárně Modrý domeček obdivovat prodejní výstavu obrazů od
známých českých umělců, kteří věnovali svá díla Kontu BARIÉRY. Budeme rádi, když si zakoupíte
některý z vystavených originálů z 1 1 . Aukčního salonu výtvarníků a podpoříte tak celou částkou
Stipendium Bariéry. Z tohoto stipendia čerpá měsíčně přes 62 studentů  s těžkým handicapem
(vysokoškoláků a středoškoláků) podporu, která je mnohdy rozhodující.
Na prosinec pro Vás chystáme další prodejní výstavu originálů, tentokrát laděných pro děti, od
malířky Lucie Martiškové. Jistě se stanou vhodným dárkem do pokojíčku pro Vaše nejmilejší a
nejmenší.
Otevírací doba kavárny Modrého domečku je Út – So: 9 hod. – 1 9 hod., Ne: 1 0 hod. – 1 7 hod. Tak
neváhejte a přijďte si vybrat. Více na www.kontobariéry.cz v katalogu doprodeje 1 1 . Aukčního
salonu a na www.os-naruc.cz.

Za OS Náruč
Šárka Hašková

Mateřská školka v provozu
V pondělí 7. října byl zahájen provoz v nově přistavené části mateřské školy v Řevnicích. Do nové
třídy tak mohlo nastoupit 21 dětí, jejichž rodiče na tento okamžik netrpělivě čekali už od září. Teď
zbývá jen dokončit fasádu a terénní úpravy a rekonstrukce mateřské školy bude hotová.

PČ

Úprava hodin pro veřejnost
Z důvodu sjednocení hodin pro veřejnost dojde od 1 .1 1 .201 3 k úpravě otvíracích hodin pošty
Řevnice. Otevírací hodiny budou každý všední den od 8.00 -1 1 .00 a od 1 3.00 – 1 7.00 hodin, sobota
zůstává nezměněna tj. od 8.00 – 1 1 .00 hodin.

RRR

Setkání s Jaroslavem Duškem v čajovně Cherubín se setkalo s velkým zájmem posluchačů. Další vy-
stoupení tohoto svérázného herce a glosátora v Řevnicích se bude konat 1 . prosince 201 3 od 1 7 hod.
Kapacita sálu je omezena na 65 míst, proto se vyplatí vstupenku předem rezervovat.

Tomáš Hromádka
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Vážení spoluobčané,
nastává čas pošmourného podzimního počasí, kdy
jsme vděční za každý sluneční paprsek. Přeji Vám,
aby Vás dobrá nálada neopouštěla ani v tomto
období. Rád bych Vás krátce seznámil  s  děním ve
městě.

Zeleň
Dne 4. října proběhla v zámečku avizovaná beseda
týkající se obnovy zeleně v Řevnicích.
Besedy se zúčastnilo devatenáct občanů.

Ing. Lenka Vyhnálková při prezentaci a následné diskuzi přítomné
seznámila  s plánem revital izace zeleně v Havlíčkových sadech, v ul ici Pod
Lipami a na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Projekt bude po dopracování
zveřejněn na internetových stránkách města.

Oprava a přístavba mateřské školy
Chtěl bych se s Vámi podělit o velkou radost z nově přistavené třídy
mateřské školy, která byla otevřena v pondělí 7. října. Třída „žabiček“ se
postupně naplňuje novými žáky. Protože dodavatel stavby nedodržel ve
všech bodech smlouvu a nesplnil sjednaný termín, budeme s ním dále
jednat o nápravě a kompenzacích.

Komunikace Selecká a Raisova
V těchto dnech proběhne výběrové řízení na dodavatele prací na opravu
ulic Selecká a Raisova. Opravu plánujeme real izovat ještě do konce tohoto
roku, vše se však může posunout např. vl ivem nepříznivého počasí.

Kontejner na textil
V areálu sběrného dvora na Bořích bude nově umístěn kontejner na textil .
Kontejner dodá Diakonie Broumov, která bude textil odvážet a předávat
l idem, kteří potřebují pomoc.

Dodatek ke smlouvě o úvěru s Českou
spořitelnou
V rámci úsporných opatření se podařilo dojednat s Českou spořitelnou
snížení úroku u úvěru určeného k financování výstavby kanalizace, kterou
jsme dokončil i v roce 201 2. Přestože je úrok podstatně výhodnější než
původní, plánujeme vypsat soutěž na refinancování tohoto úvěru. Cílem
tohoto kroku je získání ještě lepších podmínek při splácení úvěru.

Nový vedoucí ekonomického odboru
Nově byl jmenován vedoucím ekonomického odboru městského úřadu
Ing. Vladislav Tilsch, který na tomto postu pracoval v Černošicích. Přeji mu
mnoho úspěchů při jeho práci.

Region Dolní Berounka
Dne 8. října proběhla kolaudace dalších dvou etap cyklostezky
v Černošicích. Dotace na tyto etapy byla čerpána v rámci Regionu dolní
Berounka.

Žádost o odstranění přesahujících větví
Žádám občany, aby odstranil i větve stromů a keřů přesahující na veřejná
prostranství. Tyto větve způsobují mnoho nepříjemností ostatním
spoluobčanům. Děkuji všem, kteří již toto opatření učinil i .

Přeji Vám hezký podzim.
Libor Kvasnička

starosta

Jak dopadly aukce
energií?

Podle slov obchodní manažerky společnosti eCentre Lindy Fialové všechny
domácnosti, které se zúčastnily nedávné společné aukce na dodávky
elektřiny a plynu, v příštích dvou letech ušetří.
Aukce se konala ve třech vlnách - červenci, srpnu a září - a účastnilo se jí
celkem 1 60 domácností Řevnic a okolí s  cca 200 (jak elektřina, tak zemní
plyn) smlouvami. Průměrná úspora jak na elektřině, tak i  na plynu dosahuje
30 %.
Vzhledem k tomu, že od příštího roku klesne regulovaná část ceny za
distribuci elektřiny, může být celková úspora v řadě domácností ještě vyšší.

A díky aukcím klesají ceny i  těm, kteří se výběru nového dodavatele
nezúčastnil i . Vzhledem k masivnímu odchodu zákazníků jsou totiž nuceni
zlevňovat své služby i  majoritní dodavatelé elektřiny a plynu jako ČEZ, RWE
apod.
Vítězným dodavatelem elektřiny, který nabídl nejvýhodnější podmínky, se
stala společnost Euro Easy Energy, dodávky plynu bude zajišťovat
společnost Vemex Energie.
Jak ubezpečuje Linda Fialová, oba vybraní dodavatelé jsou důvěryhodné
společnosti  s  dostatečným a kvalitním zázemím pro poskytování služeb
v oblasti obchodování s energiemi.
Nové smlouvy se uzavírají na 2 roky a každému z účastníků aukce bude
nabídnuto několik termínů, kdy může přijít smlouvu podepsat. Kontaktní
místo je opět zřízeno v zasedací místnosti městského úřadu v Řevnicích, po
dohodě však mohou lidé využit i  termíny a místa v okolních obcích.

Pavel Černý

ŠKOLY

Co se děje ve škole?
Začátek školního roku vyvolával v mnohých obyvatelích Řevnic různé
pocity, očekávání, možná i  nejistotu pramenící ze změn, ke kterým došlo ve
škole na konci července. Každopádně je dobře, že učitelský sbor
pokračuje letos téměř ve stejném složení, k podstatným změnám došlo jen
ve vedení školy. Na základě výsledku konkurzu vypsaného městem
Řevnice jsem byla jmenována ředitelkou školy a do týmu přibyly také
zástupkyně pro první a druhý stupeň Mgr. Petra Mejstříková Sulková a
PaedDr. Jiřina Tichá.
Příprava školního roku byla náročná a dá se říci, že jsme začínaly
připravovat zahájení nového školního roku úplně od čistého stolu, aby pak
2. září byly všechny třídy slavnostně vyzdobené a připravené na návrat
žáků po prázdninách. Společně s paní učitelkami Peterovou, Chroustovou a
Chvátalovou jsem měla možnost přivítat do školy prvňáčky v krásném
prostředí zahrady prvního stupně, a i  když se některým z malých školáků
nastoupit do neznámého školního prostředí příl iš nechtělo, nakonec to
všichni zvládl i a úspěšně prožil i svůj první školní den.
Společně se zástupkyněmi jsem se pak postupně představila všem žákům
a na prvních třídních schůzkách jsme se představily také rodičům.
Uvědomuji si, že zmiňované změny vyvolaly velké emoce a ráda bych, aby
se situace zklidnila. Mrzí mě, když do konfl iktů dospělých jsou zatahovány
děti a tím vzniká nervózní atmosféra, nevhodná pro průběh vzdělávacího
procesu a celého chodu školy. Mým cílem je budovat školu  s kval itním
vzděláváním a bezpečným prostředím, jak pro žáky, tak pro učitele a
rodiče; školu, kde se nemusí nikdo bát, že pokud vysloví svůj názor, bude to
brzy použito proti němu.

Co už máme za sebou?
Velké problémy na začátku roku způsobila havárie školního počítačového
serveru, který musel být následně umístěn do speciálně zabezpečené
skříně s prachovými filtry. Kromě toho dětem z prvního stupně
komplikovala přístup do školy oprava silnice, ale nyní se již můžeme těšit
z pěkného přístupového chodníku. Podařilo se nám nově upravit webové
stránky, které jsou převedené na jednodušší tzv. redakční systém a
postupně tam přibývají informace o aktuálním dění ve škole. Učitelé
i  družina a jídelna mají nové mailové adresy – vše najdete na
www.zsrevnice.cz.
Žáci 5. ročníků absolvovali adaptační kurz, a přestože měli celý týden
hodně chladné počasí, vrátil i se zdraví a nadšení z nových zážitků a
zkušeností. Na začátku října pak přišla do školy neohlášená kontrola
z České školní inspekce. Takovýmto výjimečným způsobem se její
pracovníci do školy dostaví pouze v případě tzv. podnětu – tedy stížnosti
zaslané na ČŠI . Paní inspektorky se velice podrobně seznámily s chodem
školy a prací učitelů, hovořily se žáky. Potvrdily nutnost změny školního
vzdělávacího programu. Některé podněty musíme zapracovat hned –
nejzávažnější je změna původního učebního plánu pro 1 . stupeň. Ve třetích
třídách musí být povinně 3 hodiny angličtiny. Dojde tak k přesunu jedné
hodiny anglického jazyka ze druhé do třetí třídy. Je mi líto, že na adresu ČŠI
údajně docházejí další a další podněty, protože pobyt ČŠI je zatěžující
nejen pro vedení školy a učitele, ale i  pro žáky. Ráda bych vyzvala všechny
ty, kteří je píší, aby se s problémem, který je pro ně zásadní, nejprve obrátil i
na vedení školy, školskou radu nebo zřizovatele.

Co nás čeká v nejbližší době?
Doplňující volby do školské rady a Den otevřených dveří, na který srdečně
zvu všechny rodiče.

Co plánujeme?
Vánoční akademii, zájezd do Anglie, navázání spolupráce s partnerskou
školou v Německu, lyžařský kurz pro 7. ročník, bruslařský kurz pro žáky 1 .
ročníků, kurz plavání pro 2. a 3. třídy, kurz dopravní výchovy pro 4. ročník.
Vážení rodiče, těším se na spolupráci se všemi, kteří chtějí se školou
skutečně spolupracovat, a děkuji všem rodičům, kteří již spolupracují a
pomáhají.

Mgr. Pavlína Seidlerová
ředitelka školy

Slovo starosty

Základní škola Řevnice
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5. A a 5. B na škole
v přírodě v Březové
Na začátku září se naše třída s 5. B zúčastnila
školy v přírodě. Všichni jsme se těšil i a taky jsme
se nezklamali. Nejvíce se nám všem líbilo, že
jsme hrál i spoustu her, které pro nás vymýšlel i
naši instruktoři Viktor a Auri. Lezl i jsme po stěně
v lanovém centru, skákal i na trampolínách, hrál i
paintbal l . Byl i jsme hodně venku, ale ani v chatě
jsme se vůbec nenudil i . Dvakrát v týdnu byla
diskotéka a v ostatních dnech filmy. Vařil i nám
skvěle, prostě to bylo nádherné a jela bych hned
znovu. Byl to ten nejlepší výlet v mém životě.

Karousová 5. A

Školka nás vítá
Poznáváme kamarády, budeme si hrát…  s tímto
odhodláním nastoupily nové děti v září do naší
mateřské školy. Všechny pracovnice školky se
před jejich příchodem věnovaly velmi náročným
úklidovým činnostem po celkové rekonstrukci
stávající budovy i  její nové přístavbě. Stavební
práce venku stále probíhají. S nadsázkou musím
konstatovat, že jsme nevěřily, že bude možné
dát školku včas do pořádku. Vzhledem ke
stavebním pracím je omezen provoz na zahradě,
chodíme s dětmi na procházky mimo objekt do
blízkého okolí. Ve čtyřech stávajících třídách
jsou věkově smíšené skupiny dětí. V říjnu se
podařilo otevřít novou třídu pro naše nejmenší
děti. Interiér je zcela nově vybaven nábytkem,
nechybí piano a máme zde i  interaktivní tabuli.
Slečna učitelka Veronika se moc těšila, až se
bude moci věnovat „svým“ dětem. Třída se
jmenuje Žabičky. První zkušenosti  s  l idskými
vztahy získává dítě v rodině, včetně sociálních
dovedností. Později pak právě v mateřské škole.
Děti se učí navazovat kontakty, musí zvládnout
odloučení od rodičů a obejít se bez nich po delší
dobu. Učí se orientovat v novém prostředí, kde
hledají své místo a spolupracovat se svými
novými kamarády a učitelkami. Pro nás dospělé
je důležité nešetřit úsměvem, oceněním a
pochvalou. Od října jezdíme do Prahy do solné
jeskyně, v ZUŠ navštěvujeme keramickou dílnu,
nově u nás mohou děti chodit do přípravného
oddělení pěveckého sboru Chorus Angelus, již
tradičně nabízíme angličtinu hrou. S nápravou
řeči opět spolu  s učitelkami pomáhá dětem paní
Milena Chvojková. Přejeme všem vlídnost,
úsměv, vzájemnou vstřícnost, ať se všem u nás
líbí a daří.

Jana Černá

ZUŠka zahájila školní rok
barokním koncertem
zus_baroko_skalkaZahajovací koncert dalšího
školního roku naší zušky se konal v neděli 29.
září v sále kláštera na Skalce. Jeho název„Hudba,
tanec a přerozl ičný kranec v renesanci“ lákal
žáky a jejich rodiče na zážitek plný písní a tanců
z období 1 5. a 1 6. století. Soubor Ludus
Musicus s pedagogy ZUŠ Řevnice F. Běhounkem
(obor kytara) a I . Bydžovskou (obor housle) a
tanečníci V. Rozhonová a V. Kočí dokázal i
všechny diváky přenést do středověku. Hrál i na
autentické nástroje, měli krásné dobové
kostýmy a tanečníci předvedli nejdůležitější
tance z dob tehdejších plesů. Koncert byl
koncipován tak, aby si každý posluchač našel to
své – kromě hudby, zpěvu a tance totiž program
zakončila jednoaktová veselá dobová hra od
Hanse Sachse „Kramářská nůše“, která byla

o tom, jak může skončit hádka kramáře a jeho
ženy na cestě z trhu domů. V ní hudebníci
i  tanečníci ukázal i, že jim herectví rozhodně není
cizí. A jak tento koncert vnímají naši žáci?
Alžběta Lacková – 3. ročník – obor zobcová
flétna a tanec:
„Byla jsem zvědavá, jak budou znít jednotl ivé
písně, protože jsme tento repertoár probíral i
zároveň na hodině flétny. Nejvíc mne ale zaujaly
renesanční tance, o nichž jsem už věděla.
S Jarmilou Matouškovou jsme totiž na naší
taneční hodině poslouchaly a ukazovaly si, jak se
v tomto období tančilo. Závěrečné divadlo bylo
opravdu vtipné a moc se mi líbilo.”
Na příštím tematickém koncertě se můžete těšit
na pořad o baroku, kde vystoupí naše nejlepší
česká tanečnice baroka – Hana Slačálková, opět
společně se souborem Ludus Musicus.

Iva Bydžovská

Jak se máme v Pikolínu?
V pondělí 2. září se již čtvrtým rokem otevřely
dveře školičky Pikolín pro děti z Řevnic a
přilehlého okolí.
Ani o prázdninách jsme však nezahálel i a v rámci
letního provozu uspořádal i letní tábor v Bukové
v Novohradských horách.
Celý tábor se nesl v indiánském duchu a
i  čtyřleté děti zvládly týdenní odloučení od
rodičů bez jakýchkoliv problémů.
I  na tento rok máme připraveny akce pro širokou
veřejnost.
Tradiční Svatomartinský lampionový průvod
proběhne 1 1 . listopadu. Sraz je v 1 7. 00 před
poštou. Uvidíme, jestl i na nás na konci průvodu
bude opět čekat Svatý Martin  s výslužkou.
V adventním čase plánujeme opět pouštět
balónky Ježíškovi. Letos sice nepůjde
o celorepublikovou akci, ale i  tak věříme, že si
společně zpříjemníme čekání na Ježíška.
Jsem ráda, že naše školička se úspěšně zapojuje
do dění ve městě a námi pořádané akce
přinášejí radost dětem i  dospělým. V tomto úsilí
hodláme určitě pokračovat a věřím, že se nám
podaří paletu aktivit ještě rozšířit.
A abych nezapomněla, v Pikolínu máme ještě
několik posledních volných míst pro děti,
které se nedostaly do mateřské školy.

Kateřina Šupáčková

Pikolín

Mateřská škola Řevnice

Ze zahajovacího koncertu ZUŠ Řevnice na Skalce
Foto: Iva Bydžovská

Pikolín si užíval léta.
Foto: Archiv MŠ Pikolín

ZUŠ Řevnice

www.pikolin.cz
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KULTURA

Dětská l idová muzika Notičky z Řevnic si jako hlavní událost letošního
adventu připravila společné vystoupení s gospelovým sborem Gospel
Limited. Na koncertě s názvem Putování za vánoční hvězdou aneb Vánoce
letem světem, který se koná 8. prosince v 1 9 hodin v odsvěceném kostele
sv. Šimona a Judy v Praze, se představí dvě uskupení, jež se v minulosti
několikrát dělila o stejné pódium: poslední čtyři roky Notičky
společně s Gospel Limited pomáhaly rozsvítit vánoční strom pro Nadační
fond manželů Livie a Václava Klausových na Pražském hradě.
„Na koncertě zazní řada zbrusu nových koled upravených speciálně pro
tuto příležitost," láká diváky vedoucí Notiček Lenka Kolářová. Soubor, který
letos oslavil patnácté výročí, totiž na letním soustředění nacvičil desítku
zahraničních koled  s českými texty, mezi nimiž nechybí estonská,
katalánská či portugalská koleda, jakož i  přebásněná tradiční anglická
koleda Good King Wenceslas. Dlužno podotknout, že letní zkoušení
probíhalo pod bedlivým dozorem klarinetisty cimbálové muziky Hradišťan
Davida Burdy, který se dětem z Notiček intenzivně věnoval.
Smíšený sbor Gospel Limited společně zpívá šest let a sdružuje na tři
desítky zpěváků. Letos vydal své první album No Other Choice, o němž
hudební kritik Ondřej Bezr napsal , že "jako pozvánka na některé klubové či
festivalové vystoupení... působí více než lákavě."
Necháte-l i se zlákat, můžete si lístky na koncert rezervovat tradičně přes e-
mail lenka1 kolarova@seznam.cz.

JF

Pátek 1 . 1 1 . od 1 8. 00 – Ne viditelný svět (Šamanská pohádka) – autorské
čtení Vladimíra Václavka z jeho nové knihy, provázené hudebním
vystoupením autora. Vstupné 90 Kč.

Sobota 2. 1 1 . od 1 8. 00 – Společné bubnování s Cherubínem. Přijďte si
vyzkoušet hrát na buben – hrát umí každý! :) Vhodné i  pro děti od 1 0 let –
naučíme se základy rytmiky, vstupné 1 00,- možnost zapůjčení bubnů 50
Kč. (rezervace vhodná)

Čtvrtek 7. 1 1 . 1 7. 00 – Léčení s Cherubíny, šamanská očista šalvějí a křídlem
- energetická koupel v krystalovém lůžku, vstupné 200 Kč.

Pátek 8. 1 1 . od 1 8. 00 – večer s Romanem Kindlem aneb příčiny zdravotních
poruch. Věhlasný uznávaný pražský léčitel , byl inář Vás seznámí s funkcí
l idského organismu. Vstupné Kč. na účet 1 9401 01 359/0800

Sobota 9. 1 1 od 1 5. 00 – Alexander Hendruk o sebepoznání – téma besedy:
Samsára je Nirvána, vstupné 50 Kč.

Čtvrtek 1 4. 1 1 od 1 8. 00 – Léčitel mezi dvěma světy. Film: doktor západní
medicíny se vydává léčit cestou šamanů – vstupné 40 Kč.

Neděle 1 7. 1 1 . od 1 8. 00 – Ondřej Smeyka – přednáška a koncert světového
virtuóza na australský domorodý nástroj Didgeridoo – vstupné 1 50 Kč.

Úterý 1 9. 1 1 . od 1 9. 00 – Na Počátku bylo světlo. Unikátní film Klemence
Kubyho o l idech, kteří se živí světelnou stravou – vstupné 50 Kč.

Čtvrtek 21 . 1 1 . od 20. 00 – Meditace s Cherubíny. Přijďte se naučit základy
meditace a ztišení mysl i. Vstupné 1 00 Kč. rezervace vhodná

Sobota 23. 1 1 . od 1 8. 00 – Hlasohrátky s Honzou Vávrou, práce s hlasem,
rytmem a dechem, vstupné 60 Kč.

Čtvrtek 28. 1 1 . od 1 8. 00 – Alita Zaurak – ASTROLOGIE PRO NOVÝ VĚK
Jak nám může astrologie napomoci zorientovat se ve svém životě, využít
lépe svůj potenciál , žít naplno beze strachu z budoucnosti? Beseda
o aktuální situaci l idstva i  každého z nás, o zkušenostech  s výkladem
horoskopu, vstupné 80 Kč.

Pátek 29. 1 1 od 1 8. 00 – Koncert skupiny Výplach. Galaktické etno z hlubin
vesmíru – kdo neuslyší, neuvěří… vypláchnem Vás! Unikátní hudební
těleso obsahující hang drum, čelo, zpěv …vstupné 88 Kč.

Blížící se konec roku s sebou často nese u mnohých z nás předsevzetí.
Ta se týkají i  vztahu k osobním financím. Nabízíme vám tři tipy na
knihy z nakladatelství GRADA, které mohou pomoci.
Začněme hned dvěma knihami pro nejmenší čtenáře, které mohou být
i  vhodným námětem pro dárek pod vánoční stromeček. Chytré pohádky
z lesní mýtinky - Zvířátka ve světě ekonomie a Chytré pohádky z měst-
ské zahrádky - Zvířátka ve světě financí, jejichž autory jsou Eva a Michal
Skořepovi, získaly několik ocenění mezi pedagogy, kteří je v rámci
matematiky čtou dětem na základních školách. Veverčák, ptáci pěnkaváci,
bobří bratři, mrzutý jezevec, starostl ivý jelen a mnoho dalších zvířátek nás
zavede na mýtinu u vykotlaného dubu. Jeden od druhého se učí, jak
společně žít: proč se nemá krást, kdy je lepší spojit síly s ostatními a práci si
dobře rozdělit nebo třeba, jak užitečné je dávat si pozor na nepoctivce.
Není to jednoduché. Všechno to pískání, bručení a skřehotání, které v lese
slyšíme, přeci něco znamená. Mnohdy je dohadování mezi zvířátky stejně
napínavé jako mezi námi l idmi. Budou umět zvířátka dodržovat pravidla,
na kterých se společně dohodla?
Zdánlivě složitá témata, jako je právní uspořádání společnosti, ochrana
vlastnictví, dělba práce, výhody podnikání nebo třeba nástrahy reklamy,
jsou v tomto souboru pohádek vysvětlena hravým a jednoduchým
způsobem přístupným dětem již předškolního a mladšího školního věku.
Důležitou součástí textu jsou také otázky připojené za každým příběhem:
vybízejí, aby si malí a velcí čtenáři o daném tématu společně popovídal i a
nalezl i jeho souvislosti ve svém vlastním, skutečném životě.
Třetím zajímavým titulem z nakladatelství GRADA je kniha Tomáše Tyla –
1 0 způsobů, jak se (ne)nechat připravit o peníze. Tato praktická kniha
komplexním způsobem popisuje nástrahy finančního světa a nabízí
možnosti, jak je snadno rozpoznat a především jak se jim vyhnout. Lidé
přicházejí o peníze různými způsoby, a právě vysvětlení těchto způsobů se
kniha věnuje. Autor, který se v oblasti osobních financí pohybuje od roku
2002, detailně popisuje, jak rozpoznat podvodné nabídky a nesvěřit tak
peníze podvodníkům. Až detektivním způsobem popisuje, jaké praktiky
finančních institucí a správců majetku nás mohou připravit o naše
prostředky a nabízí řešení, jak se tomu vyhnout. Rovněž jsou zde
zveřejněny návody, jak (ne)přijít o peníze vlastními chybami při
investování do akcií, komodit nebo dluhopisů. Těm, kdo nemají co
investovat, kniha pomůže nespadnout do dluhové pasti a nezruinovat se
pomocí úvěrů.

Tomáš Hromádka

Notičky chystají vánoční koncert

Čajovna Cherubín

Tipy do knihovny - tentokrát o financích
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Řevnice na starých pohlednicích -1 1 1

Pohled na Řevnice z nádraží
Předkládám kolorovaný celkový pohled na Řevnice, který byl vyfotografován z budovy řevnického nádraží.
Byl odeslán z našeho města do Červených Peček u Kolína 1 1 . 8. 1 91 0.
Na pohledu vpravo dominuje budova kostela svatého Mořice (Mauritia). Na okraji obrázku vlevo vpředu
vidíme malou část původního hotelu Horák u nádraží, nad ním v Tyršově ulici je statek čp. 1 0, známý již v 1 7.
století. Stavení se podle jeho majitelů postupně říkalo Ouředníkovská, potom Hrnčířovská chalupa, později
v něm hospodařil sedlák Mottl . Vpravo od čp. 1 0 je vidět bílý štít domu čp. 93 se dvěma okny. Před ním vpravo
na Pražské ulici je bývalá hospoda Františka Straky čp. 1 1 5, později Tittelbachova. Straka zde provozoval
i  pekařství. Identifikace dalších objektů uprostřed fotografie je problematická.
Pohlednice, která byla vydaná v barvě (F. Zuna, Král . Vinohrady), je hezkým celkovým pohledem na Řevnice
před více než sto lety.

Kö

JUDr. Oldřich Pecl (1 903–1 950)
Osudy tohoto významného řevnického letního hosta připomenuli členové Letopisecké komise při besedě
nad kronikami na jaře tohoto roku a trvale je jeho jméno vzpomenuto v naší paměti i  prostřednictvím názvu
řevnické ulice. V době první republiky působil jako právník a podnikatel , v době německé okupace získával
zprávy o mobil izaci pracovních sil , které zasílal představitelům londýnské emigrace.
Před únorem 1 948 se zapojil do aktivit národně social istické strany. Je mu přisuzováno spoluautorství
Memoranda čsl . demokratické opozice, zaslané na podzim r. 1 949 mezinárodní konferenci velvyslanců
USA s cílem upozornit na poměry v Československu, na existenci a záměry čs. politické opozice. Oldřich Pecl
byl zatčen komunistickou STB 8. 1 1 . 1 949, obviněn ze zločinů velezrady a vyzvědačství a v procesu  s dr. Mila-
dou Horákovou odsouzen k trestu smrti (popraven na Pankráci 27. 6. 1 950).

thr

Řevnická výročí
v listopadu
• 1 . 1 1 . 1 993 – otevřeno nestátní
zdravotnické zařízení manželů Fuch-
sových v Herrmannově ulici
• 6. 1 1 . 1 893 – farářem jmenován P. Ma-
touš Reichenauer z Vrbna u Mělníka
Listopad 1 893 – epidemie spalniček
v Řevnicích. Škola uzavřena 24. 1 1 . – 30.
1 1 .
• Ruch 1 1 /1 993: Vladimír Houška vzpo-
mněl na Karla Jandu, nejzajímavější
postavu řevnické politické scény první
poloviny dvacátého století. Janda se
narodil v roce 1 881 a zemřel 1 949.
V roce 1 907 byla v Řevnicích založena
sociálně demokratická strana a Karel
Janda se stal jejím členem. Byl pů-
vodně prostým železničářem bez
většího školního vzdělání, ale vyzna-
čoval se pozoruhodně logickým a eko-
nomickým uvažováním a měl
ohromný cit pro spravedlnost a fair
play. Mnoho let byl v Řevnicích
uznávaným starostou (1 931 -1 945 a
krátce 1 946) a jako veřejně činná oso-
ba pracoval v našem městě v údobí let
1 91 9 – 1 946
• Ruch 1 1 /1 2 /1 998: Výsledky voleb do
městského zastupitelstva v roce
1 998: s  převahou zvítězil Jan Kadlec,
který získal 1 01 0 hlasů, druhá v počtu
hlasů byla dr. Helena Fuchsová (627).
30. 1 1 . 1 998 se konalo první zasedání
nové městské rady. Do ní byli zvoleni
Jan Kadlec, Petr Kubásek, MUDr. Hele-
na Fuchsová, Ing. J iří Drvota a Libor
Kvasnička.
• Ruch 1 0/2003 (l istopadový): Na zákla-
dě žádosti Městského úřadu Řevnice
provedl historik architektury Ing. arch.
Zdeněk Lukeš průzkum architektury
řevnických staveb, které pocházejí
z období 20. století. Jeho rozbor přine-
sl zajímavé informace o našem městě.
Je v něm komentář k 70 domům. Autor
v průzkumu jmenuje 1 3 hlavních ar-
chitektů a k „hvězdám“ první velikosti
řadí Eduarda Sochora, bratry Šlapetovy
a Jaroslava Fragnera.
Na uvedený průzkum navázal dr. Kö-
nig plánovanou rubrikou v Ruchu
„Řevnice na starých pohlednicích“,
která se vydává dodnes a má
v l istopadu 201 3 již 1 1 1 . pokračování.

Kö

Vhodným dárkem nebo pozorností
může být publikace předsedy Letopi-
secké komise při Radě města Řevnice
MUDr. Jindřicha Königa.

thr
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Řevničtí Sokolové
zazimovali letní hřiště
“SOKOLÁK”. Nyní již
najdete volejbal isty
v tělocvičně, kde trénuje
mládež, ženy i  smíšené
družstvo. Více na: www.-
sokolrevnice.cz.

SŘ

Klubovna
1 . října byla v sokolovně
otevřena Klubovna

v Sokole. Je určena pro děti, které mezi obědem a zájmovými kroužky ne-
mají kam jít. Je otevřena každý všední den od 1 3 do 1 7,30 hod. O děti se
starají Helena Dušková a Lenka Dvořáková. K dispozici jsou deskové a
stolní hry, prostor pro setkávání s kamarády, počítač. Lze se také zapojit do
projektu Čtení pomáhá. V zimě bude připraven čaj i  svačinka. Bl ižší infor-
mace na www.sokolrevnice.cz nebo na tel . 602 830 036 nebo 739 234 974.

Tomáš Hromádka

Konečně 2 body!!!
V neděli 1 3. 1 0. 201 3 jsme hostil i tým Litohlav, jenž je většinou naším
konkurentem v boji o střed tabulky. Litohlavy již dlouho hrají bez
nejlepšího střelce I I . l igy Radka Tycara, ale přijely jako výběr Plzeňska.
Poznal i jsme hráče Oseka, Ejpovic, Příchovic… a Litohlav.

NH Řevnice – TJ Litohlavy 1 9:1 7 (1 0:7)
Branky: Hartmann 9, Knýbel 8, Zavadil 2
Začal i jsme trpělivou hrou do šancí a hostující obrana se moc nebránila.

Rázem jsme vedli 6:2,
pak přišla chvíle
individuálních zbrklých
akcí a hosté mohli
korigovat. To jim ale
nedovolila naše obrana,
která vynesla čistě
mnoho míčů i  přes
úzkostl ivě pískajícího
rozhodčího. Trestné
hody a dvě šest-
ky s přehledem lik-
vidoval brankář Pepa
Buzek a i  díky jeho
přesvědčivému výkonu
jsme mohli v útoku více hazardovat. To se nám málem nevyplatilo
v poslední pětině zápasu, kdy jsme vedli 1 9:1 4 a měli odpískanou šestku.
Po oddechové minutě jsme šestku neproměnil i a od pětapadesáté minuty
jsme se vezl i z kopce. Naštěstí jsme měli jistotu v obraně, která nedovolila
hostům výsledek obrátit.
Ačkoliv nás toto vítězství v tabulce neposunulo, drží nás pouze dva body
od středu tabulky. Uvidíme, jak si příští týden poradíme s druhým týmem
tabulky. Přijedou k nám Čakovice.

Dorostenci opět suverénní
V sobotu u nás hrála družstva Čakovic proti našim žáčkům, žákům,
dorostencům a béčku mužů, tvořeném hlavně dorostenci. Naše smíšené
družstvo žáčků a žaček s přehledem svůj zápas vyhrálo podobně jako
dorostenci, kteří vévodí tabulce Oblasti. Bohužel starší žáci působil i
odevzdaně a prohrál i. Mladičké družstvo mužů sbírá v této kategorii
zkušenosti a prohra 1 7:1 8 jim rozhodně ostudu nedělá.
V neděli jel i mladší žáci do Podlázek na mistrovský dvouzápas. V obou
zápasech zaznamenali překvapivý výsledek. Remizovali  s  Bakovem, který
letos ještě neporazil i , ale i  přes šestibrankové vedení ztratil i
zápas s Podlázkami, které naopak pokaždé porazil i .

FZ

TJ Sokol Řevnice

Národní házená

Po uzávěrce: Řevnická deska zve děti i  jejich rodiče na Pohádky
z kafemlejnku v provedení Loutek bez hranic. Dočkáte se i  princezny
a draka a také víly Míly, která všechno trošku zamotá. Představení je
vhodné pro děti od 3 let a bude se hrát v sobotu 9. listopadu od 1 5
hodin v Lidovém domě. Po pohádce je možné účastnit se výtvarné
dílny, kde si děti vyrobí vlastní jednoduchou loutku.
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Malý oznamovatel
· DLOUHODOBÉ UBYTOVÁNÍ v hotelu Grand v Řevnicích. Dvoulůžkový
pokoj/měsíc 8000 Kč, jednolůžkový pokoj/měsíc 6000 Kč. Tel .:257 721 81 0,
karm@iol.cz (PR)
· Pohlídám, zaopatřím včetně úklidu nebo nákupu starého nemohoucí-
ho člověka kdykoliv doma. Pouze Řevnice. Tel . 723 481 621 . (PR)

Nechcete taky
„ptáčkařit”?

Stačí vzít dalekohled, případně foťák, příručku na určování ptáků a vyrazit
kolem Berounky, do lesa nebo jen do zahrady. Veterinář a birdwatcher, čil i
ptáčkař Zdeněk Valeš, promítl v Modrém domečku obrázky ze svého
pozorování opeřenců v Řevnicích a okolí, doprovodil je zasvěceným
výkladem i  kuriozitami z místního ptačího života. Víte třeba, že pod
střechou řevnického kostela hnízdí rorýsové? Pan Valeš jim zařídil , aby při
opravě střechy a fasády nepřišl i o vstupy do svého hnízdiště. Víte, že
v rákosí v Tůních odpočívají při tahu hejna ptáků? Které druhy vodního
ptactva lze pozorovat na Berounce? A kde bydlí ledňáček?

Ptáčkaři vlastně stačí dívat se a poslouchat. Buď se jen tak kochat
mnohotvárností ptačího života nebo zvědavě nahlížet opeřencům do
soukromí. Dozvěděli jsme se, jak lze třeba z proměňujících se “šatů” vyčíst
stáří ptáků, pohlaví, původ i  milostný život. A co teprve pěvecké výkony,
hnízdění, shánění potravy nebo ptačí migrace…
O pár dní později vyrazil pan Valeš se skupinou potenciálních ptáčkařů
k Berounce, do Tůní a do lesa, aby nám ukázal , “jak se to dělá”. Připravil
i  ukázku odchytu a kroužkování ptáků. V síti uvízl malinký budníček a taky
šoupálek dlouhoprstý, který po vypuštění hned předvedl své originální
lezecké umění na kmeni stromu. Na jezu pod lávkou jsme pozorovali
skorce vodního, na štěrkových ostrovech volavky šedé a u tůní potkal i
strakapouda. Ptáčkaření je vlastně skvělý program pro celou rodinu a
navíc nestojí ani korunu!

Marie Reslová
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