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Pozvánky na adventní akce

Adventní trh
Letos se koná v sobotu 7. 1 2. od 9 hodin na
náměstí. Doprovodný program zahájí soubor
Proměny, o finále se postará sbor Chorus
Angelus. Dvakrát do programu zasáhne
bubenická skupina Barrel Battery, kterou jistě
nikdo nepřeslechne. Ten, kdo se chce vyhnout
nákupům v hypersupermarketech, může
většinu vánočních potřeb uspokojit doma na
náměstí.

VS

ZUŠ Řevnice
Pá - 6. 1 2. 1 6 hod. v sále Zámečku – Mikulášská
besídka pro žáky ZUŠ – Hry a zpěv připravuje
dramatické oddělení pod vedením R. Šin-
dlářové.
Út - 1 0. 1 2. 1 8 hod. kino Řevnice -Vánoční
zastavení - vystoupení tanečního odd. pod
vedením H. Rubkové na motivy skladeb
Hradišťanu, Pavla Jurkoviče, Notiček, Ludovika
Einaudiho i  soundtracku Amélie z Montmártru.
Čt – 1 1 . 1 2. 1 8 hod. v sále Zámečku - Za
betlémskou hvězdou - pásmo vánočních koled,
komorní i  sólová hudba s tématikou Vánoc,
představí se i  soubor Gaudium a kapela LES.
A do Mníšku pod Brdy Vás zveme:
Út – 3. 1 2. 1 7 hod. měst. kultur. středisko
V Lipkách – Adventní koncert

Kino Řevnice
Sobota 7. 1 2. - 1 6:00 (děti) : Zataženo, občas
trakaře 2, 20:00 Přijde letos Ježíšek?
Pátek 1 3. 1 2.- 20:00 Woody Allen: Jamininy slzy
Sobota 1 4. 1 2. - 1 6:00 (děti) : Ptačí úlet,
20:00 Příběh kmotra
Pátek 20. 1 2. 20:00 Gravitace
Sobota 21 . 1 2. 1 6:00 (děti) Cesta za vánoční
hvězdou, 20:00 Křídla Vánoc
Pátek 27. 1 2. 20:00 Lars von Trier: Nymfomanka
Sobota 28. 1 2. 1 6:00 (děti) : Kovář z Podlesí,
20:00 Revival

Čajovna Cherubín
pátek 6. 1 2. od 1 9:00 Společné bub-
nování s Cherubínem.
sobota 7. 1 2. od 1 5:00 Alexander Hendruk
středa 1 1 . 1 2 od 1 9:00 Oldřich Janota
čtvrtek 1 2. 1 2. od 1 8:00 Lékař západní medicíny
se vydává léčit cestou šamanů
sobota 1 4. 1 2. od 1 9:00 Manželé Havlovi - Irena
a Vojtěch
úterý 1 7. 1 2. od 1 9:00 Na počátku bylo světlo
čtvrtek 1 9. 1 2. od 20:00 Meditace s Cherubíny
neděle 22. 1 2. od 1 9:00 Duo Deliou
úterý 31 . 1 2. od 21 :00 „Střízl ivý“ Silvestr u  Che-
rubínů

Modrý domeček
4. 1 2. - 20. 1 2. prodejní výstava originálních
obrazů malířky Lucie Martiškové
6. - 7. 1 2. Koláče pro Náruč
1 2. 1 2. od 1 9 hodin Izraelská zamyšlení (Doc.
PhDr. Otto Brabec, CSc.)
24. 1 2. od 1 3 hod. - zpěv Rybovy mše vánoční
před Modrým domečkem

Další pozvánky najdete
na http://ruch.revnice.cz

Digitalizace kina dokončena
Po dlouhých měsících čekání se znovu otevírají brány řevnického kina. Slavností zahájení
digitálního provozu je naplánováno na sobotu 7. prosince. Jste srdečně zváni jak na odpolední
představení pro celou rodinu, tak na večerní premiéru české vánoční komedie Přijde letos Ježíšek?
v hlavních rolích  s Josefem Abrhámem a Libuší Šafránkovou.
Těšit se můžete nejen na kvalitnější obraz, ale především zvuk, na který si mnozí diváci v minulosti
stěžovali. Nové ozvučení je sedmikanálové, využívající boční a zadní efekty, což ještě umocní zážitek
z fi lmu. Součástí odpoledního doprovodného programu bude i  originální vystoupení
bollywoodského tance.
Nový začátek přinese do řevnického kinosálu celou řadu inovací. Diváci  s  nimi budou seznámeni
postupně na začátku příštího roku. Již dnes můžeme prozradit, že se plánují představení pro
maminky a tatínky na rodičovské dovolené s možností hlídání potomků v dětském koutku, či
zvýhodněné projekce (nejen) pro seniory. Digital izace sebou rovněž přinese možnost různých „ne-
kinových“ projekcí jako jsou divácky velmi oblíbené přenosy z metropolitní opery či koncertů
slavných hudebníků a skupin.
Výrazné zvýšení kval ity i  fi lmové projekce bude pochopitelně vykoupeno nutným nárůstem ceny
vstupenky, jejíž minimální hodnotu určuje distribuční společnost. Na druhou stranu návštěva
řevnického kina vyjde pořád o dost levněji než lístek do pražských multikin.
Při příležitosti znovuotevření kina bude v provozu i  klubovna ve foyer v prvním patře budovy.
Návštěvníci zde budou moci načerpat inspiraci například při výrobě zajímavého a originální dárku,
který potěší jejich blízké. Pokud bude venku panovat velká zima, můžeme pro zahřátí nabídnout
šálek čaje, svařeného vína i  malé domácí občerstvení.
Digital izace kina proběhla  s využitím finančních zdrojů z Programu rozvoje venkova metodou
Leader přes MAS Karlštejnsko.

Jan Schlindenbuch

Zametací stroj
Milí spoluobčané, jistě řada z vás zaznamenala pohyb menšího stroje se smetáky, oranžovou a
šedou barvou. Je to univerzální komunální stroj se zametací nástavbou, který se od listopadu stará
o čistotu našich ulic a některých chodníků. Stroj byl získán díky dotaci z operačního programu
životního prostředí evropských fondů. Věříme, že víceúčelový stroj Hako Citymaster 1 250 od firmy
Unikont groupe, která výběrové řízení vyhrála  s nejnižší cenovou nabídkou, městu Řevnice bude
dlouho dobře sloužit a přispěje tak významně ke snížení prašnosti a lepšímu vzhledu našeho
města.

Jan Hruška, místostarosta
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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, a proto mi dovolte popřát
všem bohatého Ježíška a především zdraví a
spokojenost v novém roce.

Zametací vůz
Od listopadu vlastní město nový zametací vůz od
firmy Hako. Větší část peněz na jeho pořízení jsme
získal i v rámci dotace ze Státního fondu životního
prostředí na snižování imisní zátěže, v našem
případě prašnosti. Žádost o dotaci jsme podávali
v prosinci roku 201 1 , takže od jejího podání

k real izaci nákupu uběhly téměř dva roky. Během této doby proběhlo
vyhodnocování žádostí, jejich schvalování, příprava podmínek výběrového
řízení a nakonec výběrové řízení. Proč popisuji tento proces? Jednak proto,
že ten, kdo jím neprošel , si většinou neuvědomí, jak je zpracování žádosti
zdlouhavé a časově náročné, a pak také proto, že bych chtěl poděkovat
všem, kteří se na real izaci této dotace podílel i .
Zametací vůz jsme pořizoval i, protože ten starý již dosloužil a v městské
pokladně nebylo dostatek prostředků na nový. Od jeho nákupu si
sl ibujeme kromě čistších povrchů zpevněných komunikací také zlepšení
úklidu sněhu a vlastně celkové zlepšení zimní údržby. Doufám, že stroj
bude sloužit dobře a přinese zlepšení prostředí v našem městě.

Region Dolní Berounka
V návaznosti na rozhodnutí poslední schůze regionu ohledně udržování
koryta Berounky, ale i  dalších opatření týkajících se povodní, byly zaslány
dopisy na Povodí Vltavy (kam Berounka organizačně spadá) a Ministerstvo
zemědělství. Schůzka se zástupci Povodí Vltavy proběhla dne 6.1 1 . Na
schůzce se probírala údržba protipovodňových prvků a čištění řeky od
nánosů. Zástupci regionu byli seznámeni  s pracemi provedenými
v průběhu roku 201 3, s  plánem na čištění koryta řeky
v souvislosti  s  letošními povodněmi a s plánovanou opravou jezu
v Černošicích. Do budoucna bylo dojednáno provádění pravidelných
protipovodňových prohlídek. Cílem těchto prohlídek je vypracování
podkladů pro plánovanou údržbu toků.
Další jednání proběhlo dne 7. 1 1 . na Ministerstvu zemědělství. Výstupem
z něj byla dohoda, že ministerstvo projedná s Povodím Vltavy vypracování
plánu průtoků v jednotl ivých profilech v návaznosti na budování
protipovodňových opatření v jednotl ivých obcích.

Oprava a přístavba mateřské školy
Dne 1 5. l istopadu proběhlo předání stavby od dodavatele. Většina prací je
již hotova. Nyní se budou opravovat drobné vady a nedodělky.

Komunikace Selecká a Raisova
Soutěž na opravu ulic Selecká a Raisova vyhrála firma Froněk, spol. s  r. o.
z Rakovníka. Nabídková cena činí 3 235 899 Kč včetně DPH. Jako první
bude opravena ulice Raisova. Na Selecké ulici budou práce zahájeny
osazením obrubníků. Práce na povrchu vozovky proběhnou
pravděpodobně až v jarních měsících. Vše záleží na tom, jaké bude počasí.

Ekos
Na sběrném dvoře v areálu společnosti Ekos bude nově instalován
kamerový systém. Měl by odradit nenechavce od poškozování majetku a
drobných krádeží.
Dále upozorňuji, že u  sběrných míst jsou umisťovány fotopasti. Záznamy
z těchto zařízení jsou předávány Policii České republiky k vyhodnocení.
Pokuty za zjištěné přestupky či trestné činy mohou být velmi nepříjemné.
Mnohem jednodušší je odvézt odpady do sběrného dvora tak, jak to činí
většina občanů.

Připravované žádosti o dotace
V rámci vypsaných dotačních programů připravujeme žádosti o dotace na
zateplení pláště budovy a výměnu oken v budově I I . stupně základní školy,
opravu jeviště lesního divadla a revital izaci zeleně. Znovu také podáváme
žádost o dotaci na výstavbu ulice Pod Lipami a opravu ulic Nádražní a
Opletalova.

Libor Kvasnička
starosta

Zápisy z jednání zastupitelstva
a informace z jednání Rady města najdete na www.revnice.cz

Jistě si již mnozí všimli, že dětské hřiště bylo doplněno dalšími prvky,
přesněji lanovým centrem a prohazovacím totemem.
Jel ikož se v minulosti dlouhodobě nedařilo prosadit stavbu dětského
hřiště v Řevnicích, vzniklo občanské sdružení, které získalo dotaci ROP a
mnoho darů od občanů a firem. V roce 201 0 bylo dětské hřiště otevřeno a
od té doby se jeho dveře „netrhnou“. Jel ikož dárci byl i štědří a finanční dary
dostávalo sdružení i  v době stavby, kdy projekt již nemohl být změněn,
bylo v roce 201 1 hřiště doplněno o další prvky za 200 tis. Kč. Nyní před

předáním městu byla použita finanční rezerva pro nečekané situace a
proběhlo další doplnění prvků v ceně 80 tis Kč.
Nyní bude dětské hřiště darováno městu. To je tečkou za činností
občanského sdružení Dětské hřiště Řevnice, neboť skončila tzv. doba
udržitelnosti projektu a darování hřiště městu je poslední plánovanou akcí
sdružení.
Věříme, že hřiště bude ještě dlouhou dobu sloužit ke spokojenosti všech.

Za sdružení: Zuzana Hlistová, Jiří Buchal a Martin Sudek

ŠKOLY

Budou se osmáci dělit?
Základní škola ŘevniceŠkolská rada se na svém zasedání 4. l istopadu
zabývala podnětem rodičů žáků 8. tříd, kteří nejsou spokojeni  s  řešením
výuky německého jazyka.
V minulém školním roce si zhruba polovina tehdejších sedmáků zvolila
němčinu jako volitelný předmět, a díky tomu tyto děti letos přešly do 8.
třídy již s  určitými znalostmi. Od září ovšem pro všechny školy platí úpravy
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, které nařizují
povinné zařazení druhého cizího jazyka pro všechny žáky. V řevnické 8.
třídě se tak musí němčinu učit i  žáci, kteří s  ní dosud vůbec nepřišl i do
styku, a kteří se dnes účastní stejných vyučovacích hodin jako ti, co už mají
od loňska náskok. Rodiče žáků, kteří jsou napřed, se obávají, že jejich děti
budou druhou polovinou třídy strhávány k horším výkonům a že pro
vyučujícího je velmi obtížné udržet dvě odlišné výkonnostní úrovně
v jedné společné hodině.
Ředitelka školy Pavlína Seidlerová s rodiči situaci probrala a ve
spolupráci  s  vyučující byla přijata organizační i  kázeňská opatření, aby
společná výuka dvou výkonově rozdílných skupin mohla probíhat a
nedocházelo ke vzájemnému rušení a demotivaci. Paní učitelka, která
němčinu vyučuje, má bohatou praxi  s  výukou různých skupin žáků v jedné
třídě, navíc žáci osmého ročníku již musí být schopni samostatné práce.
Dle názoru paní ředitelky, který se opírá o zkušenost z výuky ve třídě, je
tento způsob funkční.
Zástupci rodičů o svých obavách informovali rovněž Školskou radu, která
vše projednala  s paní ředitelkou. Protože zájmem školy je vycházet
rodičům vstříc, bylo na jednání rady navrženo řešení – pokusit se
o rozdělení hodiny německého jazyka v 8. ročníku na dvě skupiny, jejichž
výuka by probíhala odděleně. Ředitelka školy přislíbila zajistit pro tuto
výuku provizorní náhradní prostory (jedna skupina dětí by se patrně
musela učit např. ve školní jídelně) a také najít v rozpočtu školy finance na
zaplacení pedagoga, který by hodiny navíc vyučoval.
Patrně největším problémem bude najít osobu s kval ifikací pro výuku
němčiny na 2. stupni ZŠ, která by byla ochotna na 2 hodiny týdně do
řevnické školy docházet a děti učit. Protože hodiny němčiny probíhají
v dopoledním čase, kdy jsou všichni pedagogové plně vytíženi vlastními
úvazky, nebude možné tuto potřebu vykrýt z jejich řad, ale bude třeba
pomoc externisty.
Pokud tedy víte o někom, kdo by měl zájem němčinu v řevnické škole
externě vyučovat, pošlete prosím kontakt na e-mailovou adresu ředitelky:
seidlerova@zsrevnice.cz.

Pavel Černý

Slovo starosty

Základní škola Řevnice

Dětské hřiště Řevnice

Vánoční akademie ZŠ Řevnice se koná
1 9. 1 2. 201 3 od 1 7 hodin v kině.

Srdečně zveme.
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Dějepisná exkurze do
koncentračního tábora
Flossenburg
Dne 1 . 1 0. 201 3 jsme se s žáky 8. a 9. ročníků
zúčastnil i v rámci výuky dějepisu exkurze do
města Flossenburg.
Město leží v Německu poblíž našich hranic. Této
oblasti se také říká Bavorská Sibiř. Během 2.
světové války zde nacisté vybudovali jeden
z nejhorších koncentračních táborů. Vězni, kteří
sem byli deportováni z různých států
okupované Evropy (Holanďané, Francouzi,
I talové, Češi, Rusové, Židé, atd.) zde velmi těžce
pracovali v nedalekém žulovém lomu.
Nedostával i patřičnou stravu a byli za sebemenší
přestupky nelidsky týráni. Do dubna 1 945 prošlo
táborem kolem 1 00 000 vězňů, z toho jich
nepřežilo asi 30 000.
Prohlédli jsme si památník s autentickými
fotografiemi, které zachycují nel idské podmínky,
za kterých zde vězni přežíval i. Viděl i jsme
dochované osobní věci, které po vězních zůstaly.
Zhlédl i jsme film s očitými svědky, kterým se
podařilo přežít. Poté jsme položil i květiny a
zapálil i svíčku u hrobu českých vězňů, kterých
zde zemřelo přes 3000.
Ve Flossenburgu nebyli vězněni jenom
“kriminální” a “asociální” osoby. V dubnu 1 945
zde byl popraven prominentní vězeň Wilhelm
Canaris (vel itel Abweru – Německé
zpravodajské služby), který byl obviněn z podílu
na přípravě atentátu na A. Hitlera.
Koncentrační tábor byl osvobozen 23. 4. 1 945
americkou armádou. Vojáci zde nalezl i pouze
1 600 nemocných a zesláblých vězňů. Ostatní
byli nacisty posláni na pochod smrti, cílem jejich
strastiplné cesty se stal koncentrační tábor
Dachau.
I  v dnešní době je velmi důležité, abychom
nezapomínali, jak draze a za jakých obětí byla
vykoupena naše svoboda.

Exkurze očima žáků 9. ročníku:

Člověk ví z historie, co se stalo, ale uvědomí si
všechnu tu hrůzu, až když ji vidí na vlastní oči.

Nechtěl bych tuto dobu zažít, to, jak l idé strašně
trpěli. Chovali se k nim hůř než k dobytku.

Nikdo z nás nemůže říct: „Vím, jaké to bylo.”
Můžeme se alespoň pokusit vžít se do kůže těch
chudáků, jak moc to měli těžké.

Měli bychom si vážit toho, co máme, svého
života a svobody.

Exkurze trvala 2 hodiny, přesto nikoho z nás
nenapadlo zeptat se, kdy už pojedeme domů.

ZŠ Řevnice

Vánoce jsou za dveřmi
V l istopadu a prosinci se už venku dlouho
pobývat nedá, jsou plískanice, vítr, prostě
pošmourno. Našim dětem to však vůbec nevadí.
Na svatého Martina čeleď opouštěla v dřívějších
dobách službu, bylo před zimou a
v hospodářství žádné pomocníky nepotřebovali.
My však ano.
Pekli jsme s dětmi svatomartinské koláčky
z kynutého těsta plněné tvarohem, zdobené
rozinkami a mandlemi. Děti byly nadšené
zpestřením všedního dne. Ve třídě Žabiček tvořil i
zase malé vánočky a věnečky z vizovického
těsta. Již koncem listopadu a po celé adventní
období vyrábíme s dětmi zimní a vánoční
přáníčka, pozvánky na besídky, malujeme
anděly, čerty, Mikuláše nebo vánoční stromečky.
V prosinci děti obohatí svým hudebně-
pohybovým pásmem setkání seniorů v Zámečku
a jako každý rok pozveme naše sousedy
z penzionu k nám do mateřské školy na
předvánoční návštěvu.

Profesionální divadelní představení „Vánoční
pohádka“ potěší všechny děti z celé školky.
K adventnímu času patří i  poslech koled, pečení
vanilkových rohlíčků a perníčků s dětmi.
Nesmíme opomenout Vánoční besídky, kde
rodiče poprvé zhlédnou své děti při přednášení,
zpěvu a tanci.
Přejeme Vám všem hodně zdraví, lásky,
pochopení a vzájemné tolerance. Pečujte o sebe
i  své blízké, ať jste šťastní, spokojení a usměvaví.
Vaše školka.

JČ

Zprávičky
- Naši žáci se zúčastnil i dílny vizuální umělkyně
Hany Vinklárkové v NG – malování na porcelán
kobaltovou barvou. Bylo to pro nás velmi
inspirativní, a proto jsme se rozhodli stejnou
dílnu uspořádat pro naše studenty výtvarného
oboru. V lednu plánujeme akci zopakovat i  pro
veřejnost.
- Připravujeme také nový cyklus přednášek,
který byl v l istopadu úspěšně zahájen
přednáškou pana Borise Masníka na téma
”Filmová kouzla”. Nejen žáci výtvarného oddělení
zhlédl i vše o fi lmovém triku v době jeho vzniku,
více než před sto lety, přes zlatou éru filmu až po
digitální obrazové efekty současnosti. Vše bylo
doplněno množstvím fotografií i  ukázek ze
zákulisí tvorby.
Sledujte internetové stránky ZUŠ www.zus-
revnice.cz a nenechte si ujít další zajímavá
témata! Zveme širokou veřejnost.

Muzeum veškerého
sochařství
U nádraží stojí bouda… není to ale vůbec
obyčejná bouda ! V těchto prostorách,
dýchajících nostalgií dob minulých, přebývá

tvůrčí duch ZUŠ Řevnice. S nemalým nasazením,
především paní ředitelky Ivy Junkové, se nám je
podařilo zprovoznit, otevřít a zaplnit zajímavým
kulturním děním. Velký dík též patří našemu
městu, že nám to bylo umožněno. Konala se již
zde nejen absolventská výstava žáků, ale
i  promítání trezorového snímku “Příběh pro
začínajícího kata” připravené Zuzkou Hrdinovou
a naposledy byly prostory zapůjčeny na
vydařenou hudební akci Bio Blues. Nyní máme
tu čest přivítat zde na půl roku
instalaci  s  názvem MUZEUM VEŠKERÉHO
SOCHAŘSTVÍ.
Muzeum poodhalilo svá tajemství v sobotu
30. 1 1 . 201 3 od 1 6 hod. vernisáží pro
veřejnost a potrvá až do května 201 4, kdy
budou následovat další akce.
Svá díla do skladu zapůjčil i umělci, kteří prošl i
studiem v atel iéru sochařství na VŠUP v Praze,
vedeným od revoluce do letošního roku Kurtem
Gebauerem, jenž je i  autorem názvu Veškerého
sochařství. Specifickou pověst a jistou vizuální
spojitost si buduje atel iér již po dvě desetiletí.
Do vskutku intenzivně zaplněného sklad-muzea
se můžete jít podívat dvakrát za měsíc a to první
a poslední neděli od 1 4 do 1 5 hod. Jinak při větší
skupině lze dohodnout prohlídku s průvodcem
a krátkou přednáškou na čísle 257 720 922, nebo
na email adrese zus.rev.info@seznam.cz .
Závěrem připojuji vyjádření duchovního otce
tohoto kulturního počinu, Kurta Gebauera.

Za ZUŠ Vendula Tropová

Mateřská škola Řevnice

ZUŠ Řevnice



Ruch 1 2/201 3 4

V boudě na trati
Jak nazvat dění, kdy něco, někdy skoro nic se proměňuje v něco jiného a to
něco potěší nebo provokuje smysly, hlavně oči, tedy jejich prostřednictvím
naše dřívějšími zkušenostmi nabité kebule? Jak nazvat obor, kdy se něco
má dít v prostoru světa všemi možnými prostředky tak, aby to něčím
připomínalo to, co už tu je, ale zároveň je to trochu jinak, jen proto, aby se
naše kebule nenudily? No, nazval i jsme to Atel iérem veškerého sochařství
podle modelu naší matičky přírody či chcete-l i Všemohoucího Stvořitele
veškerého světa, kteří si tady se světem, potažmo s námi do zblbnutí
sochařsky hrají a pohrávají. Lidská maličkost si v tom cvrkotu dějin snažila
všemožně také tak trochu říci svoje slovo a to slovo plastické, prostorové
by mohlo být pokračováním slova, tedy myšlenky, které možná bylo na
počátku.
Náš atel iér na UMPRUM v Praze se spustil na jaře 1 990 po „velvet revolušn“
1 989, na místě, kde se před tím dělo kde co. Od té doby naší dílnou prošly
mraky mladých holek a kluků, z nichž někteří učí jiné holky a kluky. Na naší
škole a chválabohu i  po škole udělal i někteří trochu, a jiní i  víc artefaktů do
arzenálu veškerého sochařství.
Trochu archeologických vykopávek, ale něco i  z novějších činů studentů
absolventů našeho atel ieru jsme s Ivou Junkovou shromáždil i v boudě na
nádraží v Řevnicích, aby jak místňáci, tak i  cestovatelé podél toku Vltavy a
Berounky si možná na chvíl i zameditoval i nad smyslem svého nebo třeba
i  veškerého putování po veškerém světě.
Budiž světlo.

Kurt Gebauer, 1 1 . 1 1 . 201 3

Svatý Martin zvěstoval příchod zimy
Znáte legendu o svatém Martinovi? Kterak se rozdělil o půlku svého
pláště s chudým žebrákem, a díky tomuto dobrému skutku pak mohl
konat zázraky? Děti v řevnickém Pikolínu si ji každý podzim připomínají a
v podvečer 1 1 . l istopadu pak jdou svatého Martina přivítat s  rozsvícenými
lampióny.
„Svatomartinská tradice byla vůbec první akcí pro veřejnost, kterou jsme
po založení občanského sdružení Pikolín zorganizoval i,“ říká Kateřina
Šupáčková.„Přemýšlel i jsme tenkrát, jak se víc zapojit do veřejného života a
lampiónový průvod s přivítáním svatého Martina vyšel ze všech nápadů
jako nejlepší,“ vysvětluje.
Letos už jsou řevnickému svatému Martinovi 4 roky a podle stále větší
účasti je vidět, že do místního kulturního dění skvěle zapadl. Průvod začal
tradičně na plácku před poštou, kde se dospělí mohli občerstvit kávou
nebo svařeným vínem, děti pak ovocným čajem. Posilnění poutníci se
pak s rozsvícenými lampióny vydali po trase vyznačené svíčkami a
koňskými hlavami z papíru kolem obchodního domu do Havlíčkových
sadů a dolů podél Moklického potoka k závorám. Na závěr procházky se
všichni shromáždil i na Palackého náměstí, kam po chvíl i nedočkavého
vyhlížení konečně dorazil svatý Martin na koni. Přivezl  s  sebou nejen
vyprávění o legendárních skutcích a svatomartinské tradici, ale také dva
velké koše plné sladkých rohlíčků, po kterých se jen zaprášilo.
„Chtěla bych poděkovat maminkám, babičkám a dalším dobrovolnicím,
které rohlíčky napekly podle receptu, který si vyzvedly u  nás v Pikolínu.
Kdybychom pekly jenom samy, na všechny účastníky by se určitě
nedostalo,“ chválí si spolupráci  s  rodinami dětí Kateřina Šupáčková.
A dostalo se i  na děti, které zatoužily povozit se na koňském hřbetě. Díky
obětavým Martinovým pomocnicím slečnám Kubrichtovým, které ještě
skoro hodinu po ukončení akce kroužily s koníky po náměstí, zářily večer
1 1 . l istopadu nejen lampióny, ale i  radostné oči dětí. V noci pak, jako

předzvěst blížící se zimy,
začalo mrznout.
Stejně jako tři předchozí
se i  čtvrtý řevnický
svatomartinský průvod
vydařil . Děti se už začaly
těšit na Vánoce, a aby jim
to čekání lépe uteklo,
chystá Pikolín na
polovinu prosince
hromadné vypouštění
balónků s přáníčky
Ježíškovi. Akce se bude
konat před Zámečkem
v pátek 1 3. prosince
v 1 5,30 hod. před
Zámečkem..

Pavel Černý

Foto: Ředitelka o. s. Pikolín
Kateřina Šupáčková (pod
lampiónem) se svatým
Martinem, do jehož
zbroje se oblékl Jan Ši-
můnek.

NAŠE MĚSTO

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
konaly ve dnech 25. – 26. 1 0. 201 3. V našem městě zvítězila TOP
09 s 22,24% hlasů, na druhém místě se umístilo ANO 201 1  s 1 6,1 5% hlasů a
na třetím místě ODS s 1 5,59% hlasů. Nejvíce preferenčních hlasů (1 29)
získal dobřichovický starosta Michael Pánek (ODS), do Poslanecké
sněmovny se však neprobojoval . K volbám přišlo 70,25% oprávněných
voličů. Volil i opět ve dvou okrscích, jejichž sídlo bylo tradičně v Zámečku.
Zásluhu na zdárném průběhu předčasných voleb v Řevnicích mají členové
obou okrskových komisí, pracovníci městského úřadu i  starosta města
Libor Kvasnička, který má přípravu voleb ve své kompetenci.

Pro zajímavost uvádíme vítěze parlamentních voleb v předcházejících
letech: 1 996 – ODS (45,76%), 1 998 – ODS (42.96%), 2002 – ODS (34.63%),
2006 – ODS (51 ,32%), 201 0 – ODS (28,33%).

Tomáš Hromádka

1 5. prosince 201 3 začne platit nový jízdní řád vlaků. Ve Středočeském kraji
bude objem dopravy stejný jako v jízdním řádu pro rok 201 3. Trati Praha –
Beroun se žádná výraznější změna nedotkne. V provozu bude nasazeno 1 5
souprav City Elefant, které budou nasazeny na 99% všech osobních vlaků
(pouze jeden spoj starou pantografovou jednotkou ráno propojí
Radotín  s Hlavním nádražím). S novým jízdním řádem dojde ke zdražení IN
karet a o 2% běžného jízdného. Nový jízdní řád si můžete stáhnout na
webu Ruchu - http://ruch.revnice.cz.
Pražský výbor pro dopravu schválil 6. 1 1 . 201 3 záměr sjednotit Pražskou a
Středočeskou integrovanou dopravu do jednoho systému. Stejné usnesení
přijal i  středočeský výbor pro dopravu 31 . 1 0. 201 3. Pokud Rada hl .  m. Prahy
a Rada Středočeského kraje vysloví se záměrem také souhlas, tak v roce
201 4 začne sjednocování veškeré hromadné dopravy na území Prahy
i  Středočeského kraje do jednoho společného integrovaného dopravního
systému. „Neshodli jsme se zatím na jediném – kdo by měl dopravu
organizovat, tedy řídit. Osobně se mi nelíbí představa vedení
Středočeského kraje, aby jeden dopravní systém řídily dvě organizace. To
je jakoby chtěl i, aby jeden kraj měl dva hejtmany – to nikdy nemůže
fungovat,“ řekla Věra Kovářová, členka středočeského výboru pro dopravu
a členka pracovní skupiny. „Je potřeba, aby se Středočeský kraj podílel
spolu  s Prahou na spoluřízení ROPIDu jako subjektu organizujícího
hromadnou dopravu,“ navrhla možné řešení Kovářová a dodala: „Je to
první krok k jednotné jízdence, tarifu a ke koordinaci jízdních řádů.“

převzato a upraveno z Řevnice.info

Dobrý den vážení čtenáři, současné informace z PS HZS Řevnice budou
z jiného soudku než obvykle, a to proto, že se řevnické stanici podařilo
získat jeden ze šesti vozidel z rozvojových operačních programů EU,
které byly přiděleny HZS Středočeského kraje. Do celé ČR jich bylo
dodáno celkem 34 kusů.
Jedná se o Cisternu, která je postavena na speciálním hasičském podvozku
Tatra T81 5 –231 R55 1 8 325 4×4.2 s prodlouženou kabinou pro posádku
1 +5 a nástavbou od polského výrobce nástaveb zn.Wawrzaszek.
Automobil je poháněn osmiválcovým, vzduchem chlazeným
přeplňovaným motorem Tatra o výkonu 325 kW, splňující imisní normu
Euro 5. Pohon kol zprostředkovává čtrnáctistupňová převodovka Tatra. Na
rozdíl od klasických nákladních vozidel nemá tento hasičský speciál
omezovač rychlosti, bez něhož je schopen dosáhnout rychlosti kolem 1 30
km/h. Šířka vozu bez zrcátek je 2550mm, délka 7600mm a co je pro
řevnické hasiče i  občany našeho hasebního obvodu důležité – výška
2890 mm, která umožňuje průjezd pod tratí a hasiči nemusí ztrácet
drahocenný čas čekáním za závorami.
Nástavba je vybavena nádrží na vodu 4000 l a v ní integrovanou nádrž
pěnu 240 l . Čerpadlo o výkonu 2000l/min. při tlaku 1 0 bar při sací výšce 3m
a 200l/min při 40 barech. Samozřejmostí je hydraulické vyprošťovací
zařízení, agregát na výrobu elektřiny, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo,
řetězová pila, rozbrušovací pila, přetlakový ventilátor, osvětlovací stožár a
další věcičky, které může hasič u  zásahu potřebovat.
Bl ižší seznámení s jízdními vlastnostmi tohoto vozidla jsme si mohli
vyzkoušet na polygonu Tatry ve výrobním závodě v Kopřivnici. Vyzkoušeli
jsme si jízdu do i  z kopce v úhlu 45°, na zkrutné dráze, po rychlostní dráze
atp. Dále jsme prošl i školením v technice stroje, motor, převodovka a další
podvozkové skupiny, např. diferenciály a brzdy. Také jsme byli informováni
o vybavení vozidla elektronikou a systémem katalyzátoru spalin. Po
školení, když byla auta předána na servisní údržbu, se všichni účastníci
školení vybral i do muzea Tatry. O tom však někdy příště…

Jan Hruška
PS HZS Řevnice

Fotografie nové techniky HZS Řevnice najdete na webu Ruchu
http://ruch.revnice.cz

Pikolín

Volby vyhrála TOP 09

Nový jízdní řád příl iš změn nepřinese

Nová technika v HZS Řevnice
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Počítačové kurzy pro začátečníky i  pokročilé.

Večerní kurzy - víkendové kurzy - individuální konzultace

Nabízíme: Základy ovládání PC. Základy práce s Internetem.

Aplikace MS Office 201 0.

Informace a přihlášky na tel. 602 395 228

a na www.pckademie.cz

Šťastné a veselé
Vánoce,

mnoho zdraví,
štěstí a radosti

v roce 201 4 přeje
všem čtenářům
redakce Ruchu
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Řevnice na starých pohlednicích -1 1 2

Vila čp. 473 v Žižkově ulici
Představuji pohlednici z roku 1 928, na které je vila čp. 473 v Žižkově ulici. Vilu postavil Rudolf Schwarz z Prahy
údajně podle vlastního návrhu v letech 1 927-8. Stavitelem byl Stanislav Smolík ze Řevnic. Dům nese jméno
Věnceslava. Koncem 1 9. a počátkem 20. století dával i stavebníci svým vilám často ženská křestní jména,
nejvíce podle svých manželek nebo dcer. Rudolf Schwarz byl Rakušanem mluvícím česky a jeho žena
Věnceslava byla Češka. Schwarz není příbuzný s JUDr. Josefem Schwarzem, posledním předsedou řevnického
Okrašlovacího spolku (ten byl zrušen v roce 1 948). Rudolf Schwarz studoval ve Vídni a ovládal 7 světových
jazyků. Před válkou zastával místo ředitele čs. pobočky mezinárodní firmy Bratři Böhlerové a. spol. v Praze.
Rakouská ocelářská firma Gebrüder Böhler a.s. byla založena v roce 1 870 ve Vídni a zabývala se prodejem
ušlechtilých ocelí. V roce 1 991 se spojila se švédskou firmou Uddeholm A. G. v mezinárodní koncern, který
existuje dodnes a má zastoupení i  v Praze. Rudolf Schwarz se narodil 30. 3. 1 886 a zemřel 9. 4. 1 948, jeho žena
Věnceslava se narodila 28. 9. 1 889 a zemřela 21 . 7. 1 945. Oba jsou pochováni v rodinné hrobce na řevnickém
hřbitově na Šiberném. Podle mého názoru patří vila čp. 473 mezi řevnické zajímavosti. Bohužel dnes před ní
stojí vzrostlé stromy a z ul ice není vidět.

Kö

JUDr.Václav Vaněk
1 6. 1 2. 1 888 se narodil JUDr. Václav Vaněk (foto vlevo dole), významný předválečný finančník, otec
spisovatelky Ludmily Vaňkové, majitel domu čp. 21 1 . V roce 1 91 6 vstoupil do bankovní praxe, ve finančnictví
působil až do své smrti 3. 7. 1 942. Roku 1 937 byl jmenován náměstkem vrchního ředitele Národní banky
československé, kterou za německé okupace houževnatě bránil proti německé chamtivosti. Vytvářel finanční
rezervy k podpoře obětí nacismu a k financování činnosti i legální organizace „Obrana národa“, na jejímž
založení se počátkem války podílel . Byl ve spojení s československou vládou v exilu, které přes Jugoslávii
podával důležité zprávy. Za heydrichiády v roce 1 942 byl zatčen a odvezen do „Petschkárny“ v Praze
v Bredovské ulici (dnes ulice Politických vězňů), kde bylo sídlo pražského gestapa. Po četných výsleších byl 3.
července 1 942 na střelnici v Praze – Kobylisích popraven – v posledních hodinách stanného práva.

Kö

Řevnická výročí
v prosinci
• 4. 1 2. 1 953 – v úřad uveden farář
Československé církve husitské Rudolf
Němec (narozen 1 922). Ve své funkci
skončil v roce 2000.
• 1 2. 1 2. 1 863 – se narodil JUDr. Josef V.
Bohuslav, čestný občan Řevnic, který
v historii českého práva zanechal
významnou stopu jako legislativec.
Druhou oblastí jeho zájmů byla
turistika. Ve dvacátých letech 20.
století byl předsedou Klubu
československých turistů. Napsal také
tři publikace o Řevnicích a zasloužil se
o uchování cenných informací, ze
kterých čerpáme dosud. V roce 201 4
bude uveden do Síně slávy české
turistiky (1 50 let od narození).
•1 4. 1 2. 1 988 – řevničtí hasiči odjel i do
Arménie odstraňovat následky
zemětřesení. Vrátil i se 23. prosince
1 988.
• 1 9. 1 2. 1 925 – Bedřich Wildt, vrchní
poštmistr v Řevnicích, se oženil se
slečnou Ludmilou Herrmannovou,
dcerou spisovatele Ignáta Herrmanna
• 25. 1 2. 1 898 – se narodil Jaroslav
Fragner, architekt, malíř a návrhář
nábytku, jeden z nejvýznamnějších
tvůrců funkcional izmu. Nejznámější
jsou jeho rekonstrukce Betlémské
kaple v Praze a pražského Karolina.
Rodina Fragnerova si koupila
v Řevnicích vilu, kam jezdila na letní
pobyty. Někteří členové rodiny jezdí
do Řevnic dodnes.
• 25. 1 2. 1 928 – slavnostní otevření
Lidového domu
• 26. 1 2. 1 943 – zemřel spisovatel
Benjamin Klička, vlastním jménem
Benjamin Fragner, lékař a spisovatel ,
starší bratr architekta Jaroslava
Fragnera. Známá je jeho novela
Divoška Jája.
• Ruch 1 2/1 993 – Vladimír Houška
napsal vánoční vzpomínku na
zajímavé řevnické osobnosti –
„figurky“, které v minulosti patřily ke
koloritu města. Zmínil mj. pana Šourka,
hlídače Okrašlovacího spolku
v Bernardových sadech nebo plavčíka
pana Spálenku z plovárny. Řevnice
pravidelně navštěvovali dva drotaři,
původem z Opavy, kteří u  každého
domu vyvolával i:“drátovat-letovat“ a
nabízel i své služby. V tiskárně pana
Šťastného pracoval „Kytíňák“ pan
Havlíček, vysoký hubený člověk, který
denně chodil pěšky z Kytína do Řevnic
a zpět za každého počasí. Ti dříve
narození pamatují ještě Frantu
Najmana nebo Pepíka Vatrse, který
vozil cestujícím kufry z nádraží.
• Ruch 1 1 /2003 (prosincový) – výtisk si
napsal i občané sami. Přílohou tohoto
čísla bylo uveřejnění informací o aukci
obrazů ve prospěch občanského
sdružení Náruč.

Kö
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SPORT

Jaká byla beseda o Indii?
3. 1 1 . proběhla v Klubovně přednáška o cestě do Indie, kterou podnikla
Renata (cvičitelka jógy). Celé vyprávění bylo doprovázeno promítáním.
Indie má několik podob jak přepychu, tak i  vel ice smutnou část, která pro
Evropana je někdy málo pochopitelná. Moc děkujeme za zprostředkování
zážitků, které se jen tak nepodaří uskutečnit. S přáním pro Renatu, držíme
palce, aby se ti povedl tvůj plán  s další cestou do Indie. A těšíme se na další
vyprávění. Každou neděli od 1 9.00 jóga v pránickém provedení v sále TJ
Sokol Řevnice.

Lenka Dvořáková

Rusalka v Sokole
V rámci výtvarného atel iéru Rusalka a zájmu ze strany rodičů byla otevřena
dopolední výtvarná školička s dílničkou pro nejmenší. Školička je vhodná
pro děti, které si potřebují postupně zvykat na režim, nepřítomnost rodičů
a zároveň kolektiv ostatních dětí. Výhodou je malý počet děti a
individuální, osobnější přístup učitele k dítěti. Děti se zde výtvarně vyřádí,
naučí klasické l idové písničky, říkanky a básničky. K dispozici je malý dětský
koutek pro vlastní hrátky. Dílničky momentálně probíhají Út – Čt, 8-1 3 hod.
Zajišťujeme i  hlídaní pro maminky, které si chtějí zacvičit, navštívit lékaře
atd. 1 hodina hlídání / 40,- Kč. S sebou pitíčko a malou svačinku, případně
oblíbeného plyšáka. Pokud máte zájem, můžete nás navštívit v provozní
době školičky. Těšíme se na Vás!

Vice info: http://atelier-rusalka.webnode.cz
Tel.: 725 352 454, Martina Babincová

Eliška Masnerová, žákyně 5. B třídy řevnické ZŠ, se v neděli 1 0. l istopadu
201 3 zúčastnila v Praze přespolního běhu jubilejní 80. Velké Kunratické.
V kategorii “Děvčata starší” dosáhla velmi pěkného 4. místa mezi 1 90
účastnicemi. Gratulujeme!
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Kulturní ozvěny

Loutky na Řevnické desce
Loutky na Řevnické desce – 9. l istopadu 201 3 hrály Loutky bez hranic
v Liďáku. Sychravé podzimní počasí nahlíželo do řevnických ulic, do Liďáku
se na loutky trousily místní i  přespolní děti. Vlastně by z toho mohla být
tradice, loutky k D/řevnicím patří. Nultý ročník byl krok do neznáma.
Zaplněné žíněnky, lavičky i  židle a potlesk Loutkám bez hranic nám dává
energii pokračovat…
Protože divadla jsou i  o tříbení vkusu, napsala Marie Reslová na stránky
Řevnické desky www.revnickadeska.cz malou divadelní kritiku o tom, proč
vybrala Loutky bez hranic, co se jí líbilo a nelíbilo a proč.
První představení jsme se rozhodli trochu dotovat z velmi omezených
finančních rezerv spolku. Chceme, aby divadlo bylo za l idovku i  pro
rodiny s více dětmi. Uvítáme proto jakékoliv „zlevňovací“ kontakty na
kvalitní soubory i  případné donátorství či spolupráci na bázi reklamy.

Ondřej Skripnik

Vyprávění o Islandu
Dne 6. 1 1 . 201 3 jsem byl pozván na „Islandský večírek“ – setkání s Janem
Burianem v Městském kulturním středisku v Mníšku pod Brdy.
Jan Burian, narozený 1 952, je žurnal ista, básník, písničkář a moderátor
televizních pořadů.
Je autorem několika cestopisů a cestopisných dokumentárních filmů a
zajímá se zejména o severskou kulturu. Je velkým znalcem Islandu, jeho
historie i  současnosti.
Zná ta nejkrásnější místa islandské přírody a dokáže je turistům přiblížit
jako průvodce. Letos byl na Islandu 6 x. Je zakladatelem Klubu islandských
fanatiků.
Přednáška Jana Buriana byla velmi zajímavá, vtipně komentovaná a
doprovázena řadou obrázků. Dokázal posluchače pro Island nadchnout.

J. König

TJ Sokol Řevnice

Úspěch na Velké Kunratické

Řevnická deska

Z okolí
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ŠKOLY HLÁSEK
Komplexní vzdělávací program

od 1 roku do 1 2 let
V Hlásku neustále pracujeme na metodice naší výuky, vzděláváme své
zaměstnance a pracujeme nejen s dětmi, ale i  s jejich rodiči. Je pro nás důležité,
aby se děti cítily dobře a aby je těšily jejich vlastní úspěchy, které se pro mnoho
lidí mohou zdát jako naprosto zanedbatelné. Pracujeme na tom, aby rodiče
dokázali pojmenovat to, v čem se lišíme od jiných vzdělávacích institucí a chtěly
investovat do ucelené vzdělávací péče, která děti vybaví dovednostmi a
sebevědomím do dalšího studia.
Hlásek nebere dětem dětství, nepřetěžuje je, ani neklade nesplnitelné cíle.
Naopak pracujeme s dětmi tak, aby plně rozvíjely to, co jim jde a co je baví a
dáváme jim čas pro to, aby dohnaly to, co je třeba a co jim naopak nejde.
Mezi našimi „hláskovými“ dětmi jsou i ty, které nemohly být zařazeny do jiné
školky, školy nebo jiné instituce, protože bylo velmi obtížné je začlenit do
velkého kolektivu bez individuální péče. My s těmito dětmi intenzivně
pracujeme a snažíme se rodičům pomoci v jejich nelehkém úkolu. Naše péče je
koncipována tak, abychom tyto děti mohli začlenit a zároveň neupozaďovali
ostatní děti ve třídě. Děti se tak učí vzájemné toleranci, vnímají své odlišnosti,
umí je jasně pojmenovat, pracují s nimi a mohou se plně podílet na tom, jak se
budou dané situace řešit. Pokud děti budou od malička vyrůstat v prostředí, kde
je třeba vnímat svět kolem sebe a učit se vypořádat i  se situacemi, které nejsou
vždy příjemné, budou připraveni na budoucí dospělý život a dokáží si poradit
i  se stresem a neúspěchem, který mnohé z nás sráží do kolen.

Jesle
Jesl ičky jsou alternativou pro maminky, které chtějí pro děti kval itní a podnětné
prostředí, kde se děti setkávají se svými vrstevníky a začínají se setkávat s prvními
prvky výuky, učí se být samostatné a učí se interakci  s  okolím. Maminky, které nám
svěřují své děti, nejsou jenom pracující ženy, které nemají jinou možnost. Jesl ičky
navštěvují i  děti, které mají maminky doma. Jesl ičky jsou otevřeny druhým rokem a je
neuvěřitelné, že nejviditelnější pokroky jsou právě u těchto malých „jesl ičkáčků“, kteří
rychle ztratí ostych a chtějí neustále nové podněty. I  proto jsme již od tohoto
školního roku zavedli prvky moderní výuky, které plně podporují rozvoj dětí. Hlavním
prvkem je praktický život Montessori. Jesl ičky však nejsou vedeny v duchu této
metody, pouze jsme vybral i tu část, která pomáhá dětem k samostatnosti. J iž po dvou
měsících se většina dětí nad 2 roky umí sama obléct, ukl idit si hračky, najíst se bez
bryndáku a opustit dudlík a plenky. Pro naše „jesl ičkáčky“ je vše připraveno tak, aby
děti ani rodiče nebyli stresováni. Při nástupu nevadí ani dudlík ani plenky, ani spaní
v postýlce. Máme dostatek personálu na to, aby o děti bylo dostatečně postaráno a
jak již bylo napsáno, vše se děti postupně naučí a odnaučí. Pro děti je vhodné, aby
jesl ičky navštěvovaly alespoň 2 dny v týdnu nejlépe za sebou. Zvyknou si na daný
režim, lépe spolupracují a berou nové prostředí za své jako součást všedního týdne.

Mateřská škola
Mateřská škola v prvních dvou letech rozvíjí dětskou samostatnost a pomalu u  těchto
dětí začínáme trénovat jejich pozornost. Do výuky jsou zařazeny vzdělávací lekce,
které jsou přizpůsobeny jejich schopnostem. Od tří let začínáme s angl ičtinou, děti
mají jedenkrát týdně českého lektora a jedenkrát týdně rodilého mluvčího. Lektor
tráví s  dětmi celé dopoledne, kromě běžné lekce s nimi svačí a obědvá, jde na
procházku nebo na zahradu společně s tetami a zapojuje se i  do dalších aktivit.
Pozornost a schopnost pracovat a logicky přemýšlet rozvíjí lekce matematiky dle
profesora Hejného a lekce čtení s nečtenáři. Když jsme s těmito lekcemi začínal i, byl to
experiment, velmi rychle se však dostavily viditelné výsledky. Děti se naučí
naslouchat, vyjádřit vlastní názor, logicky a kriticky uvažovat, dokáží pracovat ve
skupině i  samostatně a nebojí se říci, co se jim líbí a co ne.

Díky smíšenému kolektivu se učí toleranci, dokáží pojmenovat své potřeby a naučí se
pracovat i  s  tím, že mají povinnosti, které je třeba v rámci svého věku a možností plnit.
Tříleté děti mají možnost se rozhodnout, zda na lekci půjdou či nikoli, předškoláci si
již pouze mohou zvolit pořadí, jak lekce absolvují. Pro naší výuku využíváme prvky
metod Montessori „Začít spolu“, „Kritické myšlení“ a pro výuku matematiky metodu
profesora Hejného. Tato kombinace se nám osvědčila a i  ve školce nadále budeme
využívat tyto prvky výuky, které děti neškatulkují, ale naopak je rozvíjejí. Velkým
úspěchem je v letošním roce třída předškoláků, do které chodí převážně děti, které
u  nás vyrostly a rozhodly se s námi pokračovat. Předškolní třída je koncipována tak,
aby plně připravila děti na plynulý přechod na základní školu, kde pokračují tam, kde
skončily. Pro děti, které naší školku nenavštěvují, jsme otevřel i předškolní přípravu
jedno odpoledne týdně. Velmi důležitou roli nejen u předškoláků hraje speciální
pedagog, který pečlivě sleduje návaznost vývojových období dítěte. Cílem však není
například to, aby dítě mělo vyplněné pracovní l isty pro předškolní přípravu. Cílem je,
aby mělo správné držení ruky, ruka byla uvolněná a pokud je potřeba na tomto
pracovat, péče se zaměří na rozvoj grafomotoriky, která může později značně zbrzdit
nácvik psaní. Pracovní l isty mohou přijít na řadu třeba až ve škole.

Základní škola
Základní škola je nováčkem mezi našimi institucemi. V letošním roce jsme naplnil i
jednu třídu, která je dělena na skupinu prvňáčků a skupinu třeťáků a páťáků. V příštím
školním roce otevřeme třídy dvě.
Ve škole se ještě více než ve školce ukazuje, jak rozdílné tempo a způsob výuky děti
potřebují. Během prvních měsíců se prvňáci pohybují v pracovních sešitech
z matematiky v rozmezí několika desítek stránek. Díky tomu, že neznámkujeme, ale
děti využívají sebehodnocení, mohou děti postupovat podle vlastních potřeb. To
velmi pomáhá k rozvoji sebedůvěry a vnímavosti k potřebám svým i potřebám
druhých. Tento přístup však neznamená, že by děti uměly méně než jejich vrstevníci,
každé si pouze volí způsob, jakým ke svému cíl i dojde.
Plán vzdělávacího programu je náročný, nicméně respektující momentální
schopnosti a potřeby dítěte. Naše škola je zaregistrována ve školském rejstříku a
splňuje veškeré požadavky Ministerstva školství. Výuka je však koncipována tak, aby
dětem dávala ještě něco navíc. Od první třídy mají děti zvýšenou výuku angličtiny, od
druhé třídy bychom od příštího roku zavedli jeden den v AJ. Stejně jako ve školce
pracujeme s metodou výuky matematiky profesora Hejného, v hodinách českého
jazyka rozvoj kritického myšlení. Děti pracuji v malých skupinkách, což dovoluje
pedagogům tvořit individuální program pro každé dítě, pokud je to potřeba.
Pro děti samotné je přínosné, pokud mohou od malička dostávat komplexní vzdělání,
které je připraví na jejich dospělý studijní život. Největší nechuť získají děti k učení
právě v období mezi 1 . a 3. Třídou. Pokud však škola poskytne prostředí, které dítě
nestresuje, ale naopak poponáší, tak dítě do budoucna zvládne i  velké nároky na
znalosti, které přijdou s druhým stupněm základní školy či gymnáziem.

Klub„ Po škole“
Klub „Po škole“ je také nováčkem mezi našimi službami. Navazuje na dopolední
vyučování. Našim školáků umožňuje dohnat to, co nestihl i a dětem, které do naší
školy nechodí, nabízí program, se kterým stráví kval itní odpoledne. Odpolední lekce
vedou pedagogové Hlásku a nabízí dětem například program „Než půjdu do školy“,
což je příprava pro předškoláky. Pro starší děti zde probíhají pravidelné lekce
matematiky profesora Hejného a Kritické čtení nebo lekce angličtiny s rodilým
mluvčím. Protože víme, že děti potřebují pohyb, připravil i jsme pro děti aktivity
v přírodě a přírodovědný kroužek. K dispozici je každý den speciální pedagog a další
pedagogové, s  kterými je možné si domluvit i  individuální lekce nebo doučování.

Obě naše budovy jsou vybaveny novým Oranžovým hřištěm, které jsme pořídili
z dotací Nadace ČEZ. Děti se mohou vyřádit na nejrůznějších prolézačkách a
zahrát si venkovní hry. V Hlásku dbáme na to, aby děti trávily co nejvíce času
venku na čerstvém vzduchu, což doplňují pravidelné procházky a výlety do
přírody.

Více najdete na www.skolyhlasek.cz

Vydalo Město Řevnice dne 6. 1 2. 201 3. Číslo 1 2/201 3 (285. vydání). 24. ročník.

IČO 00241 636

Redakční rada: Mgr. Tomáš Hromádka (šéfredaktor), MUDr. Jindřich König

Jazyková lektorka: Milada Horká

Adresa redakce: MěKS Řevnice, Mníšecká 29, 252 30 Řevnice

E-mail : ruch@revnice.cz URL: http://ruch.revnice.cz

Telefon: 731 483 833

Tisk: Klára Novotná, Dobřichovice. Distribuce: Gordica Communication  s.r.o., Řevnice.
Vydání povoleno pod č. MK ČR E 1 2924. Články označené (PR) jsou placenou inzercí.

Uzávěrka příštího čísla je 1 5. 1 2. 201 3.

Adresát:

PSČ:




