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Aktual ity

Poděkování
paní Olze Vlasákové
Jménem města Řevnice bych na tomto místě
rád poděkoval paní Olze Vlasákové za
obětavou a pečlivou práci, kterou pro naše
město poctivě odváděla jako účetní městského
úřadu. Bohužel musela ze zdravotních důvodů
po deseti letech práce skončit a odejít do
inval idního důchodu. Děkujeme a přejeme jí
všichni hodně zdraví.

Libor Kvasnička a kolegové

Rozbory vody
Nové aktuální rozbory pitné vody ve vodovodu
– výsledky najdete v aktual itách na webu Eko-
su.

PK

Sběr nebezpečného
odpadu
Další sběr nebezpečného odpadu se uskuteční
9.1 1 .201 3.

PK

Elektronická aukce
Připomínáme, že od 1 5. 5. do 27. 6. probíhá sběr
dat od zájemců o snížení plateb za elektrickou
energii a zemní plyn - každou středu od 1 3 do
1 8 hodin v budově MěÚ Řevnice. Elektronická
aukce na dodavatele elektrické energie a
zemního plynu proběhne koncem července.
Od poloviny srpna budou připraveny
smlouvy s vítězným dodavatelem. Kontaktní
osoba – Linda Fialová, Tel . 739 201 267, E-mail ::
fialova@ecentre.cz.

MÚ

Poděkování
Děkujeme všem za obětavé hledání našeho
ztraceného syna Jakuba.

rodina Volfova

Předprodej vstupenek
Předprodej vtupenek na kulturní akce v Lesním
divadle probíhá v MěKS. Rezervace možné na
kultura@revnice.cz. Prodej vždy v po a čt od 1 3
do 1 8 hodin v Zámečku.

VS

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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90 let divadelního souboru
aneb Pane, vy jste vdova!

Podle některých filmových kritiků je to nejlepší česká filmová komedie všech dob! A přitom
nechybělo málo a intrikánský příběh o zrušení armády a změnách identity se vůbec nemusel natočit.
V době normalizace připadalo komunistickým cenzorům vše podezřelé a všechno bral i jako narážky
na sovětskou armádu a invazi.
„Byl jsem velmi nervózní, když přišlo schvalování. Miloš Macourek tam dokonce odmítal jít, že by to
nervově neunesl“, vzpomíná režisér Vorlíček. Příběh vykonstruovali na dovolené na Hvaru, ale ještě
před okupací r. 1 968. Pak se situace přiostřila a v kanceláři věhlasného Tomana na Barrandově uvízlo
asi 30 scénářů, které se nikdy nereal izovaly. Jen díky tomu, že T. Pištěk navrhl uniformy, které
nepřipomínaly sovětskou armádu, byl nakonec scénář schválen. Film byl prošpikovaný
dvojsmyslnými narážkami na tehdejší poměry, plný akčních scén a brilantních hereckých výkonů. Iva
Janžurová a Helena Růžičková si dokonce vyjednaly kvůli rol i návštěvu psychiatrie (H. R. měla hrát
vražedkyni Štubovou). Obě si vzaly bílé pláště, Růžičková jeden zepředu a jeden zezadu. Z návštěvy
dvou hereckých hvězd se na oddělení rozpoutalo haló, primářka byla nervózní a dostala tik do oka a
cukal jí koutek. Růžičková se pak smála, že za mustr si místo pacientky vzala psychiatričku.
Film se měl původně jmenovat Ledvinky paní Steinerové, další návrh zněl: Proboha, snědli jsme paní
Kelettiovou.
Když si Iva Janžurová připichuje zavíracím špendlíkem punčochu ke stehnu, má na noze dokonale
vymodelované latexové pouzdro.„Lidé v kině trnuli a vzdychali hrůzou,“ popisoval režisér Vorlíček.
Záběr s useknutou rukou krále Oskara XV. na červeném koberci režisér Václav Vorlíček natočil až
dodatečně. Nebyl si totiž jist, zda diváci v j iných zemích budou správně reagovat na vtip, kdy
z useknuté ruky vytéká modrá krev.Nakonec z fi lmu některé scény přece jen vypadly. Iva Janžurová
hraje s králem (Jiří Sovák) tenis a vedou spolu ožehavý dialog o armádě a funkci státu. „Bohužel,
tohle neprošlo. A mám dojem, že se i  ten filmový materiál ztratil . Je to škoda, byla to nádherná
scéna,“ zavzpomínala Janžurová. V titulcích tvůrci zapomněli uvést H. Růžičkovou, což se jí zprvu
dotklo.„Ale pak na mě vždycky cikáni na ulici volal i – Zavři oči, brouku a dělal i ten známý pohyb pod
krkem a mně bylo jasné, že s tím filmem jsem nadobro spojená,“ uvedla spokojeně herečka.
A jak se s fi lmovým scénářem vypořádají řevničtí divadelníci  s  dobřichovickými hosty?
Hrát a zpívat se bude jako o život, vše doprovodí Orchestr divadelního lesa Saši Skutila. Doufejme, že
„hhhhvězdy nám budou nananakloněny“ a barevná hudební féerie bude umocněná teplými
voňavými červnovými večery.
Přijďte se podívat do Lesního divadla, premiéra bude ve čtvrtek 20. 6. ve 20 hod. Další
představení 21 . - 22. 6. od 2 0hod., neděle 23. 6. od 1 8 hod.

Alice Čermáková

Vedle řevnických ochotníků budou v Lesním divadle i  letos hrát profesionální soubory. Na prknech,
jenž znamenají svět se také představí Čechovo prozatimně osvobození divadlo s Dívčí válkou.
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Vážení spoluobčané,
pro někoho je letní sezóna časem dovolených,
pro jiné zase obdobím zvýšeného pracovního
úsilí. Vedení města v létě čeká ještě mnoho úkolů,
které se musí vyřešit.

Jak pokračují práce na dostavbě školky
a přestavba MÚ pro třídy ZŠ
Jedním z těchto úkolů je přístavba mateřské školky. Již teď v květnu, kdy
píši tento sloupek, bude zahájena dostavba mateřské školy. Práce budou
probíhat i  během prázdnin a dokončení je naplánováno na měsíc září.
Přesto, že se start prací zdržel kvůli kontrole ze strany ROP (Regionální
operační program Střední Čechy), vyvinul i jsme maximální úsilí, aby stavba
byla dokončena co nejdříve a nové prostory školky byly pro děti otevřeny
už v říjnu.
Další prioritou je dokončení přestavby 2. patra městského úřadu a vznik
dvou tříd, včetně hygienického zázemí, pro potřeby základní školy. Tyto
práce probíhají i  o víkendech a věříme, že v září přivítáme naše školáky
v těchto zrekonstruovaných prostorách a bude se jim zde líbit a dobře učit.

Elektronická aukce energií
Od 1 5. května začala registrace zájemců o účast v elektronické aukci na
dodávku elektrické energie a zemního plynu, díky níž mohou domácnosti
ušetřit za výdaje. Tato akce potrvá až do 27. června a poté bude vytvořena
poptávka po dodávce energií. Máte ještě tedy nějaký čas si tuto nabídku
rozmyslet, případně se zajít každou středu od 1 3 do 1 8 hodin přímo
informovat na úřad, kde sedí zástupce firmy Ecentre, který vám zodpoví
vaše dotazy. Jak už jsme psal i v minulém čísle Ruchu, jde o projekt, do
kterého se zapojují také obyvatelé Černošic, Dobřichovic, Karlíka, Hlásné
Třebáně, Letů a Vonoklas.

Nový územní plán pro Řevnice
Jak jistě víte z předchozích informací, město připravuje vydání nového
územního plánu. Během června by se mělo konat první interaktivní setkání
architektů pod vedením ing. arch. Pavla Hnil ičky se zastupitel i. Následně
bude dán prostor k vyjádření i  občanům. Protože takovýto dokument
vzniká mnoho měsíců, architekti i  město k němu přistupují zodpovědně
tak, aby skutečně každý měl možnost se k němu vyjádřit. Všechny
připomínky a podněty jsou vítány. O dalších krocích, které město podniká,
vás budeme včas informovat.
Abych zde nehovořil jen o práci, chtěl bych vás opět také pozvat na dvě
kulturní akce, které svým významem přesahují město Řevnice.

Královský průvod
Začátkem června se uskuteční tradiční Královský průvod z Prahy na
Karlštejn. Sice zatím není znám nástupce Karla IV., kterého s patřičnou
noblesou v minulých letech ztvárnil charismatický herec a moderátor
Vladimír Čech, ale víme, kdy bude královská družina projíždět naším
městem. Podle itineráře by měla dorazit v neděli 2. června v 1 1 .35 hodin do
Řevnic a zdrží se zde asi 20 minut. Bude mou milou povinností, stejně jako
v předchozích letech, uvítat císaře i  celou družinu a budu zároveň moc rád,
pokud dorazíte také. Od rána již bude na místě setkání připraven program,
vystoupí seskupení bubeníků Barrel Battery, žáci naší ZUŠ, taneční soubor
Klíček nebo dětská l idová muzika Notičky. A kdo bude letos Karel IV.?
Přijďte se podívat. Ani já to ještě nevím.

Porta 201 3
Poslední víkend v červnu, těsně před prázdninami, se koná již 47. ročník
hudebního festivalu Porta. Jeho finále se už na dlouhou dobu usídl ilo
v našem Lesním divadle a příznivci folkové a country hudby se mohou těšit
na program nabitý novými a neotřelými tvářemi tohoto žánru. Představí se
také celá plejáda umělců, bez kterých by Porta nebyla Portou. Stálými
hosty tradičně jsou Věra Martinová, Spirituál kvintet, Vlasta Redl, Wabi
Daněk, Robert Křesťan, Ivan Hlas, skupina Pacifik a mnoho dalších. Jsem rád,
že součástí tohoto hudebního svátku je neodmyslitelná romantická
atmosféra Lesního divadla, která alespoň na chvíl i zastaví stále narůstající
shon v našem konání.
Rád bych také popřál našim školákům, aby dobře využil i poslední měsíc
školy a případně si ve finiši před prázdninami opravil i všechny známky, a
vám rodičům, abyste měli pochopení, když vysvědčení nebude úplně
podle vašich představ.
Závěrem mi dovolte, abych vás pozval na řádné zasedání
zastupitelstva města, které se bude konat v pondělí 1 0. června 201 3 od
1 9 hodin v budově Zámečku. Jste srdečně zváni!

Libor Kvasnička, starosta

Jak je to s přístavbou
mateřské školy?

Také vás pokaždé, když procházíte kolem zahrady mateřské školy, napadá
otázka: Tak bude se přistavovat, nebo nebude?
Dosavadní„zimní spánek“, kdy v areálu školky nebyl patrný žádný stavební
ruch, příl iš optimismu pro rodiče malých řevnických dětí neskýtal . Tento
zdánlivý klid však neznamená, že by se ve věci přístavby nic nedělo a že by
město nečinilo kroky vedoucí k real izaci stavby.
„Od okamžiku, kdy město získalo první informaci o rozhodnutí přidělení
dotace, jsme netrpělivě čekali na oficiální smlouvy a finální podpis
stvrzující tento přísl ib. Teprve až potom se mohla rozběhnout skutečná
příprava výběrového řízení na dodavatele stavby,“ říká spoluautor studie
Přístavba a rekonstrukce MŠ Ing. Jan Šimůnek.
Dokumentaci pro výběr ještě ve dvou kolech kontroloval a připomínkoval
Regionální Operační Program pro Středočeský kraj a po jeho souhlasném
stanovisku konečně mohlo město 1 . března zahájit vlastní výběrové řízení.
To bylo ukončeno 1 0. dubna s tím, že účastníci mají 2 týdny na případné
odvolání. Protože uzávěrka Ruchu je 1 5. dubna, nebylo v době psaní
tohoto článku jasné, zda se někdo z účastníků soutěže odvolá a zahájení
stavby tím zbrzdí. Doufejme, že se tak nestane a vše proběhne podle
plánovaného harmonogramu.
Vítězem soutěže a dodavatelem stavby se stala společnost Tost.cz, z Ledče
nad Sázavou, která nabídla real izovat celou zakázku za cenu 7,57 mil Kč
včetně DPH. Proti původně předpokládané částce 1 3,26 mil Kč tak město
uspoří více než 40 %.
Jak vysvětluje Jan Šimůnek, úspora se v žádném případě neprojeví
zhoršením kvality práce nebo použitých materiálů.
„Kval itu stavby a úroveň standardů vybavení detailně popisuje projektová
dokumentace, kterou se dodavatel smluvně zavázal dodržet. Vlastní
provádění stavby pak budou kontrolovat jak zástupci města, generální
projektant a stavební dozor, tak se také očekávají kontrolní
prohlídky ze strany dotační instituce ROP. Nemělo by tedy dojít k tomu, že
dodavatel v zájmu snížení ceny něco ošidí,“ říká Jan Šimůnek.
Vedle sledování kval itativních parametrů stavby se město soustředí také
na hlídání, aby dodavatel nevytvářel neplánované vícepráce a nesnažil se
zpochybnit konečný termín, k jehož splnění se rovněž zavázal . Pokud by
stavbu nestihl dokončit včas, hrozí mu vysoké smluvní sankce.
I  když hlavním kriteriem výběrového řízení byla cena, město kladlo důraz
i  na to, aby uchazeči o tuto zakázku měli i  dostatek zku-
šeností s  podobnými stavbami. Vítězná společnost Tost.cz prezentovala
celou řadu staveb pro veřejnost, které real izovala a mezi těmito stavbami
byly i  mateřské školy. Pokud se tedy nepřihodí nic neočekávaného, v době
vydání tohoto čísla Ruchu by měla být zahájena stavba tak, aby na konci
srpna bylo vše připraveno pro nástup dětí do nové třídy a zahájení výuky
hned na začátku září.

Pavel Černý

Slovo starosty

Město Řevnice nabízí k prodeji pozemek

parc.č. 642 o výměře 1 1 1 4 m2 v ul ici Máchova.

Na pozemku se nachází malý domek č.p. 789 (61 m2).

Celková výměra pozemku

(včetně zastavěných ploch) činí 1 1 91 m2.

Cena: 3.800.000,- Kč.

Kontakt: eso@revnice.cz
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ŠKOLY

…a poslední zamkne
třídu!
Blížící se konec školního roku znamená pro
mnoho žáků poslední ohlédnutí a pak už jen
sbohem. Od září zasednou už jako studenti
v j iných lavicích a do řevnické „základky“ se
budou vracet už jen jako návštěva. Návštěva se
sotva postřehnutelným smutkem v očích a
jistotou, že nelze vstoupit dvakrát ani do stejné
řeky, ani základní školy.
Takovýto scénář se opakuje každý rok se
železnou pravidelností a ani letošek neudělá
výjimku. Z letošních absolventů 9. tříd jich 7
bude dojíždět na gymnázia do Prahy i  do
Berouna, 1 2 na střední odborné školy a ostatní
z 33 žáků půjdou studovat na střední odborná
učil iště. Na osmiletá gymnázia odchází 5 žáků 5.
tříd.
Všichni mají už plnou hlavu nové školy, vidinu
nových přátelství, ale hlavně konečně ŽIVOTA.
My všichni, kteří tento zásadní zlom máme (už
dlouho) za sebou, jim přejeme a trochu
i  závidíme nadšení a bezstarostnost, přitom však
máme na mysli to, co za nějakou dobu uznají i  ti
šťastní odcházející: Chvílím volného času, kdy
člověku nic nechybí, není ničím posedlý a nic
nemusí, říkal i staří Řekové scholé (škola).
Aby nebyl konec školního roku příl iš
poznamenaný nostalgií, zveme vás všechny,
absolventy, žáky, jejich učitele, rodiče i  všechny
přátele na předávání Výročních cen do Lesního
divadla v Řevnicích ve středu 26. června od
1 6,30. Přijďte, určitě se budete skvěle bavit,
možná dojde i  na slzy smíchu a smích přes slzy.
Stejně jako u jiných loučení. Ale každý konec je
současně začátkem něčeho nového. Tak
neplačte!

Mgr. J iřina Dopitová

Ohlédnutí za regionální
soutěží
Cesta do budoucnosti, tak znělo téma 5. ročníku
regionální soutěže oblasti Dolní Berounky a
Mníšku pod Brdy, kterou pořádá ZUŠ Řevnice a
Modrý domeček. Účast dopadla nad očekávání,
sešlo se nám zde 256 prací z deseti škol a
atel iérů. Práce žáků jsou na velmi dobré úrovni a
je vidět zkušené vedení jejich pedagogů.
Odborná porota (Prof. ak. soch. Kurt Gebauer,
Ing. arch. Alice Čermáková, Ak. mal. Iva Fialová,
MgA. Silvie Klempererová a MgA. Jan Slovenčík)
měla těžkou hlavu  s výběrem prací, po několika
hodinách poctivého srovnávání a dlouhých
diskusí, ocenila ta nejlepší díla. Výstava byla
slavnostně otevřena vernisáží 9. 4. v sále
Zámečku spolu  s vyhlášením vítězů. Ceny si přišl i
převzít všichni ocenění, nikdo nechyběl. Poté si
žáci, jejich rodiče, učitelé a přátelé školy
prohlédli výstavu, která byla instalována po celé
budově ZUŠ. Druhá část byla vystavena
v kavárně Modrého domečku.
Výstavu a celou soutěž bereme jako regionální
přehlídku výtvarné tvorby našich dětí, kde se
můžeme také osobně potkat. Pohledy na zadání
jsou opravdu velice různé od vtipných spojení
podivných míst a krajin, portrétů
mimozemských bytostí, po pesimistické vize
výbuchů a katastrof, po konceptuální zamyšlení.
Potkal i jste zde robota z nalezených krabic a
plastových lahví, prostorové město budoucnosti
z papíru, hlavy mimozemšťanů z keramiky a
mnoho dalšího.

Úspěchy našich žáků
Po povedeném zdařilém výkonu v okresním
kole soutěže ZUŠ v komorní hře se dne 1 8. 3.
201 3 vydalo trio zobcových fléten ve složení
Barbora Konečná, El iška Kirova a Barbora
Kostlánová do ZUŠ Františka Kmocha v Kolíně,
kde se konalo krajské kolo souborů  s převahou
dechových nástrojů. Slečny soutěžily v 1 .
kategorii do 1 0 let spolu  s dalšími sedmi trii a
jedním kvartetem. Vystoupení se jim velmi
povedlo, z Kolína si odvezly nádherné 3. místo a
spoustu veselých zážitků.
Krajská kola pokračovala 9. 4. 201 3 v Nymburce,
kde se představily soubory s převahou
smyčcových nástrojů. Z naší školy vyrazilo do
Nymburka houslové duo Magda Routová a
Anežka Krutská ze třídy Lenky Kolářové. Ve své
kategorii nejmladších jednoznačně zvítězily a
odnesly si zasloužený úspěch.
Dne 1 1 . 4. 201 3 uspořádaly Lenka Kolářová a
Hana Zemenová výchovný koncert pro druhé
třídy ZŠ Řevnice, na kterém jejich nejlepší
žákyně předvedly, co si připravily na
Mezinárodní soutěže, které je v nejbl ižších
dnech čekají. Koncert se velmi vydařil a děti
odcházely okouzleny a spokojeny. Děkujeme
všem pořádajícím za příjemný zážitek.

Hraje celá rodina
K naší velké radosti se v pátek 1 2. 4. v sále
Zámečku konal již potřetí koncert nazvaný Hraje
celá rodina. Na koncertě vystoupil i žáci naší
školy za doprovodu svých rodičů, sourozenců a
příbuzných s žánrově pestrým programem.
Předvedli nám, že i  v této uspěchané době je
rodina ochotna udělat si čas jen pro sebe a
nacvičit spolu svou oblíbenou píseň či skladbu.
Jsme rádi, že účast se rok od roku zvyšuje a
musíme ocenit i  úroveň jednotl ivých
vystoupení. Letos poprvé se zapojilo i  taneční
oddělení a propojení hudby a tance bylo
vskutku povedené. Všem zúčastněným velice
děkujeme a těšíme se na setkání v příštím roce.

Za hudební oddělení
Kristina Němečková

KULTURA

Notičky netradičně
Srdečně vás zveme na koncert Notičky
netradičně, který se již po 1 5. koná v sále
Zámečku v Řevnicích dne 1 6. 6. 201 3 v 1 7.00
hodin.
Na tomto koncertě vystoupí žáci ZUŠ Řevnice,
ale i  j iných ZUŠ, které chodí do Notiček. Děti
vám zahrají vážné i  nevážné skladby, které se
naučil i během roku právě ve svých uměleckých
školách. Vrcholem večera bude i  vystoupení
první primášky Notiček, studentky americké
YALE univerzity Barbory Kolářové a všech
padesáti Notiček.

LK

Dívčí válka opět
v Řevnicích
Přijďte se podívat 1 4. 6. 201 3 do Lesního divadla
ve 20 hodin. Romantické prostředí v lese Vám
nabízí vynikající komedii a úžasnou atmosféru.
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze
všech divadelních her v České republice. Jeho
atraktivnost se skrývá především v lehkosti
žánru, nadsázce, využitých tématech a také
v hereckém obsazení.
Autor sám o této komedii říká:„Dívčí válku jsem
psal – tak říkajíc – českému národu „na míru.“
Jde především o jemu blízký styl humoru a
oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika).
Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci
přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen,

kterými naše zubožená vlast disponuje. Já
vždy s trochou nadsázky říkám – tak bůh
vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy
v tržní ekonomice. O úspěchu Dívčí války svědčí
naplněné sály po celé naší republice“.
Děj historické komedie začíná na veselohru
dosti neobvykle a sice pohřbem kněžny Libuše.
Vzhledem k technickým těžkostem s real izací
smutečního aktu na jevišti odehrává se tento
mimo zorné pole diváka a vlastní děj pak začíná
rozhovorem knížete Přemysla  s vladykou
Bivojem, vracejícím se z pohřbu. Kníže Přemysl ,
kolísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy
a radostí nad nově nabytou svobodou, se stává
terčem útoků vdavekchtivé ctižádostivé Vlasty,
která dovede nejistotu a strach dívek o podíl na
veřejném životě využít ve svůj osobní prospěch
a ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Při
svém temperamentu a vášni neváhá k dosažení
svého cíle použít jakékoli prostředky. Kníže
Přemysl nemá naprosto v úmyslu
vstoupit s  Vlastou v nový svazek manželský a
jeho erotickoestetická pozornost obrací se spíše
k půvabné Kazi, Libušině sestře, která, žel , j iž
před časem spojila svůj život se statečným
rekem vladykou Bivojem a jeho nerozlučným
kancem Ervínem. Čestná, leč milostně založená
Kazi váhá mezi oběma jedinci, tj. mezi svým
mužem a knížetem, až se nakonec rozhodne ke
kompromisu, tj. k oběma skvělým mužům.
Nevědomky tak položí základ ke klasické
manželské nevěře, přežívající až do našich dnů.
Hra přináší hluboký a analyzující pohled na
příčiny a podstatu Dívčí války z naprosto nového
zorného úhlu a moje práce s charaktery postav
strhne diváka svojí vroucností a upřímnou
real itou. Tento rentgenový pohled je ještě navíc
umocněn vysvětlením historického přechodu
od starého k novému způsobu pohřbívání.
Během tohoto velikého válečného konfl iktu
mezi muži a ženami sledujeme snahu
staroslovanského pěvce Lumíra v jeho
uměleckém tvůrčím zápase o naši vlastní,
slovanskou Pop music. Do těchto dramatických
událostí mísí se láska mladičké Šárky ke
krásnému Ctiradovi, kdy válečný konfl ikt
poznamená a tvrdě zasáhne do života této
milenecké dvojice.
Hrají: Uršula Kluková, F. R. Čech, Mojmír Maděrič,
Sandra Pogodová, Milan David, Jaroslav Sypal,
Petr Martinák, Evžen Hájek, Pavel Novotný,
Martha Olšrová, Tereza Šefrnová, Bedřich
Maruštík a další.

Pragokoncert

Kultura a služby
v Modrém domečku
Od 6.do 30. června budete moci v kavárně
obdivovat fotografie absolventů ZUŠ Řevnice.
Kavárna Modrý domeček rozšířila svou nabídku
sortimentu o lehká obědová menu. Každý den
Vás čeká jiný druh polévky (některé i  exotické,
jako například citronová s kokosem a rýží).
Můžete ochutnat zapečené fazole se sýrem,
tortily se zeleninou, salát z naklíčené čočky,
francouzský quiche, kuskus ze zeleninou, chil l i
con carne a různé zapečené zeleninové misky.
Ze sladkého Vás zveme na nové domácí rolády,
plněné košíčky s krémem nebo čokoládou,
rýžový pudink s karamelem a tradiční babiččiny
koláče.
Chtěl i bychom Vás informovat, že jsme na dobu
neurčitou ukončil i žehlící služby. Přijďte si
posedět pod pergolu na barevné polštáře na
zahrádku před kavárnou. Těšíme se na Vás.

ŠH

Základní škola Řevnice

Základní umělecká škola
Pozvánky
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47. ročník Porty
České národní finále Porty se uskuteční v Lesním divadle 28. - 30. 6. 201 3.
Zdejší amfiteátr přivítá již pošesté plejádu vynikajících písničkářů a hvězd
folk, trampské a country hudby. Poslední víkend před prázdninami
vystoupí: Věra Martinová, Vlasta Redl, Spirituál kvintet, Wabi Daněk, Robert
Křesťan, Ivan Hlas, COP, Pacifik, Epy de Mye, New Rangers, Šárka Rezková,
Yelow Sisters, duo Kieslowski, Žamboši, Radek Tomášek, Marien. Speciálním
hostem Porty 201 3 bude Marsyas ve složení: Zuzana Michnová, Jiří
Vondráček, Pavel Skála, Olin Nejezchleba, Jiří Zelenka a Jakub Zitko.
Tak jako každý rok, připravuje Porta pro své diváky a příznivce překvapení.
Interpreta, jehož by na Portě diváci nečekali. V minulých ročnících jsme tak
mohli v Lesním divadle vidět a slyšet například Jaroslava Svěceného, Lenku
Dusilovou, Blue Effect nebo Martu Kubišovou. Tak se nechme překvapit
čím nás Porta v Řevnicích překvapí letos.
V Lesním divadle vystoupí vedle soutěžících skupin a interpretů také ti,
kteří v oblasti folk a country
hudby získal i v minulých
ročnících onu nena-
podobitelnou sošku Porty.
Porta tedy připravila skvělý
program, kde nebudou
chybět legendy, současné
populární osobnosti,
interpreti, kteří si svoji cestu
teprve klestí a samozřejmě
i  začínající písničkáři a
skupiny.
Porta si romantickém
prostředí Lesního divadla
získala post hudebního
svátku, jenž je přitažl ivý pro
diváky i  pro účinkující.
Řevnická Porta je romantika,
hudba v duši a poezie v písni.
Nabízí kl id, přátelství a
hvězdy nad hlavou i  na
pódiu.
Ceny vstupenek: jednodenní
299 Kč, permanentka 599 Kč.
Pejsci a děti do 1 50 cm vstup
zdarma.

thr

KLASIKA PORTY
Portovní klasiku bude letos
představovat vedle Věry
Martinové také Wabi Daněk,
který patří k Portě jako kouř
k ohni. Dalšími portovními
pilíři jsou letos např.
Spirituál kvintet, COP, nebo
Robert Křesťan a Druhá
tráva.
Nestoři Porty
Pacifik a New Rangers,
potěší jistě diváky svým
repertoárem, který vešel do
zpěvníčků a hlavně pově-
domí l idí, kteří mají hudbu
rádi a dokonce si i  zpívají…

MAJITELÉ Portovních sošek
mají na Portě dveře otevřené
a každoročně se
v dramaturgii festivalu
objevují vítězové některého
z minulých ročníků. Letos to
bude právě Epy de Mye.

NEBYLI NA PORTĚ
Ivan Hlas, který vystoupí
v Lesním divadle se svým
triem, se nikdy portovního
klání neúčastnil a tak patří
například k Jaroslavu
Wykrentovi, Lence Fil ipové,
nebo Ivanu Mládkovi, kteří
loňskou Portu 201 2 navštívil i
poprvé.

Hudební tečkou a bon-
bónkem Porty bude již
tradičně Hodina H, ve které
se potkají osobnosti Porty,
aby si spolu zazpíval i známé
písničky v neznámem
obsazení a možná i  s  tajným
hostem…

Dobřichovické divadelní slavnosti 201 3
Letošní Dobřichovické divadelní slavnosti se kvapem blíží, a tak přípravy 5.
ročníku tohoto divadelního svátku v současné době vrcholí. Dobřichovická
divadelní společnost tentokrát připravila pro diváky pel-mel složený ze
dvou vlastních nově nastudovaných her, ale také přizvala několik dalších
amatérských souborů se svými skvosty. Můžeme se tedy těšit na
pestrobarevnou přehlídku mimořádných a pozoruhodných výkonů a
zážitků. Kromě toho vystoupí v průběhu festivalu ještě známá vokální
skupina Dobrý večer Quintet, takže i  hudbou bude potěšena divácká duše.
Všechna představení budou uvedena na nádvoří dobřichovického zámku
(Rezidence Rytířského řádu Křižovníků  s červenou hvězdou) od 20.30
hodin
Program Dobřichovických divadelních slavností najdete na
http://ruch.revnice.cz.

thr
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Dejme šanci přírodě ≈ Jezírko místo
bazénu
S hezkým počasím nastává čas pro péči o naše zahrady. V současné době
doznávají naše zahrady výrazných změn, které souvisí s  novými trendy
bydlení. Zahrada má být místem odpočinku pro celou rodinu, prostorem,
ve kterém můžeme aktivně odpočívat. Měla by spojovat estetické i  funkční
prvky tak, jak tomu je i  v interiéru domu. Co jsou tyto prvky? Funkčnost,
estetika, nenáročná údržba i  provoz, kval ita. Je možné tyto atributy naplnit
i  na zahradě? Odpověď zní ano. Je však třeba se zamyslet nad zahradou
jako celkem. Součástí zahrad nejsou jen prostory určené k pěstování
užitkových nebo okrasných rostl in, ale i  odpočinkové zóny, mezi které
nepochybně patří zahradní bazény.

A co místo bazénu zvolit koupací jezírko?
Ideálním řešením oproti klasickým bazénům mohou být koupací biotopy,
které představují nejen esteticky dokonalý prvek zahrady, ale také funkční
řešení koupacího prostoru. Tyto koupací biotopy pracují na principu
podobném kořenovým čistírnám vod. Podstatou jejich fungování jsou dvě
vodní plochy, z nichž jedna je určena ke koupání a druhá k čištění vody
mokřadními rostl inami.

Že nechcete zelenou vodu – pokud dodržíte rady odborníků, zelená
voda vám nehrozí.
Vzhledem k nutnosti biologické rovnováhy v jezírku se nedoporučuje
stavět jezírko svépomocí, protože i  malá odchylka se může projevit na
funkci jezírka a škody takto způsobené lze je velmi těžko odstranit.
Výhodou jezírka real izovaného odborníkem je tedy zaručená funkčnost a
servis, který firmy poskytují.

Co představa, že se budete koupat ve vodě bez chemie? To zní lákavě,
zvláště pro naše děti.
Množství a druh používané chemie pak přímo významně působí na zdraví
uživatelů, ale má také značný vliv na životní prostředí. Mnoho výzkumů se
zabývá účinky chemie obsažené v bazénech. Předmětem výzkumů je najít
tyto rizika. Bazénová voda je plná vedlejších produktů dezinfekce, která má
účinky na lidské zdraví, včetně astmatu a rakoviny močového měchýře“
(Richardson et al ., 201 0).

Ekonomické úspory
Náklady lze rozdělit na dvě položky a to na náklady na pořízení a náklady
na provoz. Většina odborníků uvádí, že koupací jezírka z tohoto srovnání
vychází lépe. Výrazně nižší provozní i  pořizovací náklady jsou nejdůležitější
výhodou koupacích jezírek oproti klasickým bazénům. Provoz jezírek vítězí,
i  když je jezírko doplněno čerpadlem nebo recirkulační úpravou. Spotřeba
energie bude nižší než u  klasických bazénů. V sousedních zemích jako je
Rakousko a Německo jsou jezírka více rozšířená než v ČR. Podle Sedláka
(2008) v sousedním Německu byl rozvoj koupacích jezírek ovlivněn
zvyšováním cen energií. Závěrem bych ráda zmínila průzkum, z kterého
vyplynulo, že v ČR je třeba věnovat jezírkům více pozornosti. Průzkum
ukázal , že obecné povědomí o existenci přírodních koupacích jezírek není
příl iš velké. Jezírka nám dávají možnost návratu k přírodě s plným
zachováním funkčnosti a zároveň splňují požadavky moderní architektury
a také zvyšují hodnotu zahrady, je na ně možné pohlížet jako na vzácnou
část přírodního bohatství.

Jitka Stříteská

Festival Všechny chutě světa je unikátní gastronomická show pro všechny,
kdo rádi cestují, milují nevšední zážitky a především dobré jídlo.
„Návštěvníci se mohou těšit na pestrobarevnou směsici chutí a vůní
z nejrůznějších koutů světa. Přizval i jsme vyhlášené kuchaře, kteří se buď
special izují na zahraniční kuchyni, anebo vaří v českých restauracích
kuchyni ze své rodné země,“ říká organizátor festivalu Štefan Oršoš.
Na festivalu bude možné ochutnat například mexické special ity,
francouzské palačinky, korejské kimči, japonské sushi, vietnamské pho,
indickou masalu, ale i  čerstvé těstoviny či dokonce konopné special ity.
Chybět nebude ani stánek s kořením, kávou, doutníky, italskými nebo
asijskými produkty, hummusem nebo čokoládou.
„Raritou jistě bude stánek se smaženým hmyzem, ale také třeba opunciové
pivo či brazilské pao,“ doplňuje Štefan Oršoš. Podle něho budou součástí
festivalu také workshopy, na kterých si budou moci návštěvníci sami
vyzkoušet přípravu vybraných pochutin, např. jak se dělá suši, peče chléb,
připravuje čaj nebo káva. Na své si samozřejmě přijdou i  znalci vína či
karibských rumů.
Součástí festivalu je i  doprovodný kulturní program, v rámci kterého
vystoupí např. brazilská bubenická show Tam Tam Batucada,
latinskoamerická kapela Caribe či arabská skupina Ziriab. Petr Fridrich
pozve návštěvníky na svůj workshop Školy smíchu a pro děti bude hrát
divadlo cestovatelky Pavlíny Brzákové a také divadlo Ty-já-tr, připraveny
jsou rovněž nejrůznější dětské hry.
„Věřím, že se na dobřichovickém zámku pobaví a dobře najedí celé rodiny.
Je to příležitost poznat kulturu nejrůznějších národů skrz muziku a tradiční
jídlo,“ dodává Štefan Oršoš.

Kdy: sobota 1 5. června od 1 0.00 do 22. hod.
Kde: Dobřichovice u Prahy, zámek a jeho okolí
Pro koho: milovníky dobrého jídla a cestování, dospělé i  děti
Jak se tam dostanu: autem z Prahy přes Černošice, vlakem z Berouna či
Prahy do stanice Dobřichovice, na kole, pěšky, taxíkem, koňmo.

ŠO

V roce 2006 se na nádvoří dobřichovického zámku poprvé hrál původní
muzikál Noc na Karlštejně. Od té doby jej po celé republice vidělo bezmála
třicet tisíc diváků. Premiéra nové, už osmé sezony se bude 31 . května opět
odbývat v Dobřichovicích. V rol i císaře Karla IV. se poprvé představí
populární herec Václav Vydra.
Sedm let po sobě exceloval v rol i Otce Vlasti skvělý Vladimír Čech. Původně
měl hrát i  letos, jenomže jeho vážná nemoc byla proti. Zastoupí jej tedy
další skvělý herec – Václav Vydra. Ten se divákům představí hned
v letošní premiéře – 31 . 5. na nádvoří dobřichovického zámku. O den
později, 1 . 6. bude na scéně císařovnu Elišku vášnivě líbat druhý
»císař«, ministr zemědělství Petr Bendl. Diváci se ale samozřejmě mohou
těšit i  na všechny ostatní populární tváře, které k poberounské Noci na
Karlštejně už neodmyslitelně patří – Jana Rosáka, Pavla Vítka, Lumíra
Olšovského, Petra Jančaříka či Jana Matěje Raka. Součástí obou
představení v Dobřichovicích navíc bude vystoupení kejklíře Petra
Theimra. Výše zmíněné profesionály jako každý rok doplní ostřílení a
mnoha rolemi prověření ochotníci – Monika Vaňková v rol i císařovny
Alžběty, Pavla Švédová v rol i Aleny nebo Karel Král v rol i purkrabího.

MF

Zahrádkáři Všechny chutě světa

Noc na Karlštejně
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Řevnice na starých pohlednicích - 1 06

Burešova vila
Na pohlednicové fotografii z třicátých let 20. století vidíme vilu čp. 447 v ul ici Boženy Němcové
z j ihovýchodní strany. Dům začal i stavět v roce 1 926 Alois Bureš, prokurista z Prahy-Karlína, s  manželkou
Terezií podle projektu Stanislava Smolíka ze Řevnic. V šedesátých letech minulého století byli majitel i vily
Jaroslav a Marie Strakovi. V roce 2004 koupil i vilu Ing. Petr a Blanka Lacigovi od Strakových potomků.
Na obrázku vlevo od objektu je plot farní zahrady a vpravo za domem vyčnívá budova fary. Je zajímavé, že
nad vilou čp. 447 v místech počínající dnešní Mařákovy ulice v té době žádný dům nestál .
Původní stavebník domu Alois Bureš (není spřízněn s předsedou Okrašlovacího spolku Tomášem Burešem)
měl syna a vnuka Radima. Vnuk MUDr. Radim Bureš, dětský lékař, narozený 1 927, je manželem JUDr. Dagmar
Burešové, první ministryně spravedlnosti ve vládě po roce 1 989 a v letech 1 990 – 2 předsedkyně České
národní rady. Dr. Burešová iniciovala vznik a přijetí zákona o mimosoudních rehabil itacích. V období tzv.
normalizace zastupovala u  soudu mnoho osob stíhaných total itním režimem, např. Milana Kunderu, Ivana
Medka, Ladislava Sitenského a matku Jana Palacha v jejím procesu  s komunistickým poslancem Vilémem
Novým. V roce 1 990 se dr. Burešová stala první náčelnicí obnoveného skautingu u nás. Radim
Bureš s manželkou jezdil mnoho let k babičce do Řevnic.

J. König

Měnová reforma 1 953
Na základě rozhodnutí
Ústředního výboru KSČ a
vlády ČSR z 30. 5.1 953 byla
v našem státě provedena
měnová reforma, která
vstoupila v platnost 1 . 6. 1 953.
Částky do 300 Kč na osobu se
měnily v poměru 1 :5 (jedna
nová koruna za pět starých),
vyšší potom v poměru 1 :50.
Úspory obyvatel byly
znehodnoceny, takže majitel
částky na spořitelní knížce ve
výši 1 00.000 Kč dostal v nové
měně za tuto sumu 2.000 Kč.
Dle propočtů znamenala
měnová reforma snížení
reálné mzdy obyvatel o 1 2%.
Měnová reforma se projevila
i  v poštovním styku.
V době od 1 . 6. do vydání
nových poštovních známek
(1 9. 6.) se na normální dopis
původně frankovaný znám-
kou 60 haléřů musely nalepit známky v hodnotě 50 x větší, tj. 30 Kč. Při takové spotřebě byly zásoby známek
záhy vyčerpány. Řešilo se to platbou v hotovosti, uvedenou často jen ručně slovy „zaplaceno v hotovosti“
nebo„vyplaceno“ nebo„vybráno“ a potvrzením poštovním razítkem.
Z tohoto nařízení vznikly pro sběratele známek a dopisů zajímavé poštovní cel istvosti.
Na přiloženém obrázku je dopis odeslaný 1 0. 6. 1 953 z Řevnic do Čelákovic, na kterém je nalepeno 20
známek s Kl . Gottwaldem v hodnotě 1 ,50 Kč, tj. celkem 30 korun za frankaturu.
Dnem 1 9. 6. byly vydány známky v nové měně s portréty zemřelého prezidenta Gottwalda (zemřel 1 4. 3.
1 953) i  nového prezidenta Zápotockého.
Měnová reforma zbavila občany úspor.
Filatel istům přinesla zajímavé dobové poštovní doklady.

J. König

Řevnická výročí
v červnu
• 1 . 6. 1 953 – měnová reforma
• 6. 6. 1 938 – se narodil promovaný
námořník Miroslav Barták, který se
ovšem proslavil v j iném oboru než na
lodi. Grafik, kreslíř, známý karikaturista,
mistr vtipu beze slov. Náš spoluobčan
po mnoho let. Ke tři čtvrtě století
gratulujeme!
• 1 2. 6. 1 938 – volby: nár. soc. - 41 9
hlasů, soc. dem. - 408, nár. sjedn. - 207,
agr. - 1 99, l idovci - 1 51 , komunisté -
1 28, živn. - 1 27, nepol. živn. - 90, obč.
l id. sdr. - 89. Starostou byl zvolen Karel
Janda.
• 1 8. 6. 1 843 – se narodila herečka
Otýlie Sklenářová - Malá, první dáma
Prozatímního a potom Národního
divadla v Praze ve druhé polovině 1 9.
století. Její manžel Josef Sklenář
pocházel ze Řevnic.
• 29. 6. 1 928 – v Lesním divadle se
konala schůze národních demokratů
za účasti dr. Karla Kramáře.
• Ruch č.6/1 993 – 4. 6. 1 993 se
uskutečnila v řevnickém Zámečku
první autogramiáda řevnické
spisovatelky Ludmily Vaňkové.
Autorka rozdala přes stovku podpisů
do svých knih. Vladimír Houška napsal
podrobný článek o historii
Skalky s názvem „Skalecké jubileum“.
• Tentýž autor vzpomněl výročí slavné
herečky a pěvkyně Hany Weissové -
Caval larové.
• 6. 6. 1 993 se dočkala 95 let paní Věra
Prchlíková, jedna ze zakládajících
členek organizace Červeného kříže
v Řevnicích v roce 1 937.
• Ruch č. 6/1 998 – 3. 6. 1 998 se konalo
v řevnickém Zámečku setkání s paní
Jiřinou Jiráskovou, na které přišlo více
než 1 00 diváků.
• Ruch č. 5/2003 (červnový) - ve dnech
1 3. - 1 4. 6. se konalo referendum pro
vstup do Evropské unie. Účast: 1 653
voličů (68,73%), pro vstup hlasovalo
1 365 (82,58%).
• 2. 6. 2003 zemřela ve věku 79 let
Marie Tatarová, původním povoláním
novinářka, v letech 1 994 – 1 996
starostka Řevnic.
• Referováno o oslavě 1 00 let
řevnického tenisu, která proběhla
v sobotu 24. května na dvorcích LTC
Řevnice.
• Kadeti, kadetky a ženy vodáckého
klubu Neptun, tradičního účastníka
závodů pramic, získal i v hodnocení
Českého poháru tři první místa ve
svých kategoriích.
• Tomáš Kramoliš referoval
o setkání s předními architekty
v Řevnicích, které se konalo dne 1 4.
května 2003. Významní odborníci
Zdeněk Lukeš, Josef Pleskot, Michal
Franěk, Benjamin Fragner a Petr
Starčevič diskutoval i na téma „Řevnice
a jejich urbanistické potřeby“.
• Ve dnech 6. – 8. 6. se konal v Lesním
divadle 4. festival Blues v lese, na
kterém vystoupil Jiří Suchý.

Kö

Poznámka
Minulé pokračování seriálu o starých
pohlednicích vyvolalo zajímavou
debatu mezi čtenáři Ruchu. Nalevo
před vilou čp. 1 71 stojí
pravděpodobně vila čp. 70, která je
starší než vila čp. 222. Ta v roce 1 903
ještě nestála.

J. König
Všechna pokračování seriálu si může-
te přečíst v elekktronické podobě Ru-
chu na http://ruch.revnice.cz.
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TJ Stará Huť- NH Řevnice „B“, muži 24:1 9
(1 4:1 0)
Branky: Štech 1 0, Jelínek 4, Veselý P. 4, Kraus
1 .
Naši dorostenci si pořád ještě zvykají hrát
o kategorii výš a v sobotu 27. 4. 201 3 se
potkal i  s  družstvem několik let kovaným v I . l ize.
Velice kval itní rychlé utkání, bohužel na trojici
sehraných útočníků Hutě naši nestačil i . Navíc
nejlepšího střelce utkání Jendu Štecha trápila
pylová alergie.

Turnaj dorostenců – neděle 28. 4. 201 3
v Řevnicích!
1 00 branek nastřílel i naši útočníci třem
soupeřům dorosteneckého turnaje a ještě před
koncem soutěže oslavují postup na mistrovství.
Sestava a branky: Martin Lukáš, Bíl Adam,
Šnajberk Vojta, Pavel Jandus, Holý Petr 1 6, Kraus
Vojta 1 0, Jelínek Michal 1 7, Štech Jan 27 a Veselý
Petr 30.

NH Řevnice – Spoje Praha 38:24 (22:1 2)
Branky: Holý 1 0, Štech 1 0, Veselý 1 0, Jelínek 7,
Kraus 1 .
V prvním utkání důležitého zápasu dvou
potencionálních účastníků republikových
turnajů sahal i naši na čtyřicetibrankový příděl
do sítě soupeře. Střelnici si otevřel i oba celky,
kluzký terén dělal problémy, ale soupeři více a
tak naši kluci Spojaře s přehledem smetl i. Škoda,
že naši obdržel i tol ik branek. V utkání však
zkoušeli hru mladších kluků Šnajberka a Janduse
a i  když se jim hodně spílalo, zahrál i oba dobře a
to nejen v tomto utkání!

NH Řevnice – Avia Čakovice 36:1 8 (1 9:1 1 )
Branky: Štech 1 2, Veselý P. 9, Jelínek 5, Holý P.
5, Kraus 5.
I  tento soupeř byl zralý na čtyřicítku, ale naši
hrál i jen co potřebovali a už otvíral i brány
postupu. Čtyřicítka opět odolala, ale jak již bylo
uvedeno: převážně se zkoušelo a střelci se šetřil i .

NH Řevnice – Sokol Bakov 26:1 2 (1 6:5)

Branky: Veselý 1 1 , Štech 5, Kraus 4, Jelínek 5,
Holý P. 1 .
Začátek utkání naše zastihl v pohodě a tak se
jen hrálo a zkoušelo! Po zápase zavládly oslavy!
Přestože ještě zbývají dva zápasy, řevničtí
dorostenci už mají jasno! I  kdyby oba zápasy
prohrál i, v červnu jedou do Mostu bojovat
o titul mistra republiky v národní házené.

Na svém turnaji byli také mladší žáci a to
v Modřanech.
Mladší žáci  s  Bakovem vyhrál i 1 6:1 4
a s domácími Modřany prohrál i 5:1 2.

O víkendu 27. 4. – 28. 4. 201 3 jsme jel i za
druholigovými zápasy na sever. Nejprve k Mladé
Boleslavi do Podlázek a poté až do
Frýdlantského výběžku na hřiště Raspenavy.
V plánu jsme měli aspoň dva povinné body.

Sokol Podlázky – NH Řevnice 1 9:24 (9:1 1 )
Branky: Knýbel 1 3, Hartmann 5, Zavadil 5,
Stříž 1 .
V prvních minutách jsme si už už myslel i, že nám
tu pšenka nepokvete a museli jsme si zvykat i  na
neobvyklé rozhodování, ale naštěstí nás držela
obrana s brankářem Buzkem. Později jsme se
přidal i i  v útoku a několik proměněných
trestných hodů přímo i  rozehraných nás dostalo
do hry a později do vedení. Trpělivou hrou jsme
dokázal i domácí obranu rozhodit tak, že střelci
měli půlku brankoviště sami pro sebe.
Hra byla poměrně rychlá a míč lítal z jedné
strany na druhou. Za zmínku stojí, že na nás bylo
odpískáno 5 pokutových hodů a 2 z toho Pepa
Buzek chytil . My neházeli šestku žádnou, ale
stačily nám i  tresty metr od čáry, abychom se
prosadil i .

J iskra Raspenava – NH Řevnice 1 5:1 6 (6:7)
Branky: Knýbel 8, Zavadil 4, Hartmann 4.
Z Podlázek do Raspenavy jsme zažil i teplotní
skok až na 5oC. V mokru a mrholení to
byl  s  domácími hráči boj o každý metr hřiště. Ti
navíc těsně obsazovali rozehrávku a pomáhali si
u  toho i  držením. Podobný útočný styl domácích
tomu podlázeckému přivedl na svět i  stejný
počet pokutových hodů, tedy pět, ale stejně

dobrých zákroků Pepy Buzka, jenž znovu chytil 2
šestky. Ten kryl i  spoustu trestných hodů. To se
stalo domácím osudným spolu  s horší
disciplínou ke konci zápasu. V útoku nás to
tentokrát stálo hodně sil , ale v rozhodujících
chvílích se nám podařilo skórovat, tak abychom
nepustil i domácí dál než na srovnávání
průběžného stavu.
Díky těmto dvěma výhrám jsme poskočil i o dvě
příčky výš v tabulce.

NH Řevnice – Sokol Osek 20:1 5 (8:7)
Naštěstí jsme se chytil i několika proměněnými
tresty střílenými i  rozehranými. A když i  poslední
vteřiny poločasu patřil i nám, mohli jsme jít do
šatny s kl idem za stavu 8:7.
Začátek druhého poločasu to byl stíhací závod a
Osek dokázal na každou naši branku odpovědět
rovněž gólem. V tu chvíl i jsme dokonce hrál i
oslabeni o obránce Hartmanna, který si vysloužil
červenou kartu za fauly do obličeje.
Změna v obraně a v brance nám přinesla více
získaných míčů a v útoku jsme pokračovali
v dobrém výkonu s potentním zakončováním
akcí. Po hubeném konci podzimu a
nevydařeném zápase v Záluží, kde jsme prohrál i
v prvním jarním kole 1 8:1 5, se nám opět
podařilo dát 20 branek.

Pět utkání čekalo na řevnické házenkáře v
sobotu 20. dubna 201 3 s pražskými družstvy.
Sobotní noc nám přinesla déšť a ten nám narušil
průběh všech zápasů. Smíšené družstvo kluků a
děvčat mělo zpestřenou rozcvičku sbíráním
žížal , které byly po celém hřišti. Na některá
utkání se snášelo i drobné mrholení. S touto
nepřízní se tentokrát lépe vypořádal i Pražáci.
Smíšená družstva dívek a chlapců: NH Řevnice –
TJ Spoje Praha 1 0 :1 5 (3:4), branky: Huml 5,
Šimonovská 2, Kolomazník Jiří 2 a jeho bratr
Ondra 1 . Potěšitelná skutečnost tohoto klání
byla účast několika nových tváří v dresech
našeho sportu. Dres poprvé oblékli Vojta Pal ička,
David Hochmal, Jan Kočí. Posilami budou i Patrik
Mašek či Lukáš Mareš. Přišl i v doprovodu rodičů,
čímž se zvýšila i návštěvnost!

HoP, KZL

Národní házená
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Malý oznamovatel
· Rodina s ročním dítětem a malým psem hledá ke koupi dům
v Řevnicích o užitné ploše do 200m2 nebo polovinu domu do 1 50m2, se
zahradou. Bez větších investic. Ne v zátopové oblasti a ne na hlavní silnici.
Platba hotově. Kontakt: chlumskajarmila@seznam.
· Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho
odchovu! Stáří slepiček 1 4-1 8týdnů cena 1 49– 1 70 Kč / ks – v začátku
snášky 1 78 Kč/ks. Prodej se uskuteční v sobotu 1 5. června 201 3, Řevnice –
u hasičů – ve 1 4. hod. Případné bližší informace tel . :728 605 840, 728 1 65
1 66, 41 5 740 71 9. Při prodeji slepiček nová služba - výkup král ičích kožek:
cena 1 5-22 Kč/ks.
· Koupím stavební parcelu či zahradu (nebo část) v Řevnicích (ne okolí)
k výstavbě rodinného domku, popř.s domem (chatou) k přestavbě. Nejsem
real itka. hajdyz@seznam.cz, 605 229 806.

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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