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Březen 201 2 Zpravodaj města Řevnic / 23. ročník Zdarma

Změny v LTC Řevnice • Nová Rada města Řevnice • Program řevnického kina

Sotva pohasla světla vánočních stromků,
rozsvěcují se jiná světla – světla společenských
sálů. Po dlouhé době v plné kráse otevřely se
veřejnosti interiéry Lidového domu. Ožily
parkety sálu, neboť v Řevnicích se vždycky
tančilo a tančit bude. To vám slibují Proměny,
které vstoupily do taneční sezóny svým 4.
reprezentačním plesem. Společenskou úrovní
jistě nezklamaly a mezi váženými hosty přivítaly
i  pana senátora Oberfalzera.
Program byl skutečně bohatý. „Oživlé loutky“
roztomile zatančily nejmenší děti z přípravky.
Ples byl slavnostně zahájen devíti páry
skladbou „Memory“. Fraky a bílé rukavičky
podtrhly eleganci a půvab tance. Moc jim to
slušelo! Větší děti doslova rozdováděly svou
energií celý sál ve skladbě „High School
Musical“. Dva klasické tance z baletu „Coppelia“
a „Louskáček“ zatančily na špičkách dívky
z baletní skupiny.

Závěrečným překvapením byla novinka „Irský
step“, kterou pro úspěch a nadšení tanečníků
samých bude soubor dále rozvíjet. Večer
provázela i  j iná překvapení v Ivančině režii.
Dárek členům souboru (bundička s logem
Proměn) byl impulzem pro „Módní defilé“.
V pozdní hodině hudba dohrála a světla zhasla.
A co dál? Plesové předtančení v Praze a velmi
brzy pokus o obhájení (nebo postup) loňského
úspěchu na taneční soutěži a dále mnoho
jiných překvapení. A na závěr – díky neúnavné a
všestranně obětavé Ivance za vše, co nese
jméno Proměny. Díky celé nádherné a
roztančené partě (je jich už padesát!) a jejich
rodičům, kteří jsou jen staršími kamarády, co
přiloží ruku k dílu vždy, kdy a kde je potřeba.
A my všichni dohromady děkujeme vedení a
pracovníkům Lidového domu, že jsme u nich
doma.

Za Proměny Dagmar Renertová

Třeskuté mrazy
Prasklé koleje způsobily v první polovině února
časté výpadky na železnici. Mohly za to teploty
až – 1 5 stupňů Celsia. 1 1 . 2. 201 2 v 7:40 hod.
bylo na meteorologické stanici v areálu EKOS
Řevnice s.r.o. naměřeno rekordních -1 9,7
stupňů Celsia, o den později opět mezi 7. a 8.
hodinou rtuť na teploměru atakovala hranici 20
stupňů pod nulou.
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Kanalizace
V březnu je plánováno zahájení výstavby
kanalizace v ul icích Vrchlického, Pod Úvozem,
Na Kopanině, V Podhájí, V Úvoze a Tyršova.

MÚ

Hudební ples Notiček
V plném proudu jsou již přípravy na tradiční
Hudební ples, který pořádá dětská l idová
muzika Notičky poslední březnovou sobotu ve
Společenském domě v Zadní Třebani.
Stejně jako v předchozích letech se o muziku
postarají Notičky společně s Karavelem, který
bude k tanci a poslechu hrát až do třetí hodiny
ranní. Mimořádnou událostí však bude loučení
se s odcházejícími členy, zvláště
pak s primáškou Kristýnou Kolářovou, která svůj
post předá své mladší sestře Mileně a která je
posledním zakládajícím aktivním členem
v souboru. Společně s Kristýnou se budou
loučit dlouholetí členové muziky Simona
Řezáčová a Mirek Smola.
Kromě toho však bude i  letošní Hudební ples
bohatý na překvapení v podání členů Notiček,
nebude chybět skvělá tombola či oblíbená
dámská volenka či ještě více oblíbené slosování
vstupenek o hlavní ceny. Jednou z hlavních cen
bude domácí spotřebič od firmy Whirpool.
Slosovatelné vstupenky jsou již prodeji na tel .
603245784!

Pavla Petrová

Konstelace aneb chcete
se dozvědět více o sobě?
Každou první sobotu v měsíci probíhá v malém
sále Sokola Řevnice od 1 4 hod. konstelační
odpoledne. Cílem setkání je vytvořit prostor
pro nahlédnutí do systémů, kterých jsme
součástí a to v kruhu účastníků, kteří se aktivně
účastní jednotl ivých konstelací.
Konstelacemi provázejí Mgr. Janka Knotková a
Mgr. Daniela Kořínková, které se samy dále učí
u  Jana Bílého. Tříhodinové sobotní setkání dává
prostor pro cca 5 konstelací na téma, které
přinesou účastníci – témata se mohou týkat
rodinného systému – původní rodina či
současná rodina, pracovního systému či
zdravotních symptomů.
Konstelaci lze postavit také na finanční
přesvědčení s cílem uvidět a uchopit, kde má
osoba blokovaný či otevřený tok financí a
hojnosti.
Účast je otevřená na jednotl ivá setkání, i  když
máme účastníky, kteří chodí pravidelně. Během
odpoledne je otevřen vedle sálu prostor
Humanica s možností občerstvení.

Daniela Kořínková

Ze zákulisí Proměn

Velký úspěch ZUŠ Řevnice
Ve dnech 1 . 2. 201 2 a 2. 2. 201 2 proběhlo okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ČR 201 2
v sólovém zpěvu a ve hře na dechové dřevěné a žesťové nástroje. Vedle pořadatelských ZUŠ
Dobřichovice a Černošice se zúčastnily školy z okresu Praha-západ (ZUŠ Roztoky, ZUŠ Libčice, ZUŠ
Vrané, soukromá ZUŠ Jesenice). Žáci z naší ZUŠ Řevnice, kteří postoupil i ze školního kola (informovali
jsme v minulém čísle Ruchu) vyhrál i v konkurenci 50ti dětí několik prvních cen s postupem do
krajského kola a také obsadil i další ceny ve svých kategoriích. Porota složená z pedagogů výše
jmenovaných škol, přičemž pro objektivnost žádný z pedagogů nesměl hodnotit nejen svého žáka,
ale i  děti ze své domovské ZUŠ, rozhodla takto: v sólovém zpěvu: Zuzana Valešová – 1 .
místo s postupem, Jul ie Slovenčíková – čestné uznání; ve hře na zobcovou flétnu: El iška Kirova – 1 .
místo s postupem, Barbora Konečná – 3. místo, Barbora Kostlánová – 2. místo, Štěpánka Sklenková –
1 . místo s postupem, Anna Masnerová – 2. místo, Kristýna Lacigová – 2. místo; ve hře na klarinet:
Kateřina Čermáková – 1 . místo s postupem, Kamila Kubinová – 1 . místo s postupem a Jindřich
Paukert – 1 . místo s postupem.
Věřím a doufám, že soutěž přinesla dětem mnoho dobrého a velkou zkušenost. Zároveň si mohly
poslechnout konkurenci a uvěřit tomu, že talent v hudbě nestačí. Je to jen krásný dar a předpoklad,
který se musí prací a denním cvičením podporovat a rozvíjet. Pak bude hudba znít krásně.
PŘEJEME HODNĚ ZDARU A ŠTĚSTÍ V KRAJSKÉM KOLE!

MgA. Jan Pařík, Ph.D za hudební odd. ZUŠ Řevnice

Aktual ity
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O čem jednala
Rada města Řevnice?

Rada města se od posledního zasedání zastupitelstva sešla čtyřikrát. Na
svým jednáních se zabývala rezignací Ing. J iřího Drvoty na funkci
místostarosty a člena rady města a rezignací Ing. Tomáše Smrčky na funkci
radního.
Dále se připravují podmínky pro výběrové řízení na prodej nemovitostí ve
vlastnictví města Řevnice, byly uzavřeny smlouvy na zřízení věcných
břemen, objednáno pořízení územního plánu u města Černošic, radní a
zastupitelé dostal i k seznámení materiál týkající se plátcovství DPH
spolu  s informací, že město se stane od 1 .3.201 2 plátcem DPH.
Byla uzavřena smlouva o spolupráci  s  firmou Dobnet, o.s. Dobřichovice a
obč.sdružením Náruč, dále u  byly uzavřeny smlouvy kupní, darovací,
smlouvy o pronájmu apod. Byla opětovně uzavřena smlouva o zřízení a
provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp. Byly zpracovány
závazné ekonomické ukazatele pro ZŠ, ZUŠ a MŠ a také Statuty fondů
oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 928 a č.p.27 města Řevnice.
Byla provedena inventura majetku města za rok 201 1 a
společně s vyřazovacími protokoly předložena ke schválení. Následně se
inventarizačními zápisy bude zabývat kontrola z Krajského úřadu
Středočeského kraje v dubnu 201 2 a v květnu bude proveden ekonomický
audit na městě. Další kontrola je očekávána na oblast zabezpečení
krizového řízení. Byl dokončen Plán odpadového hospodářství a následně
zaslán ke schválení Krajskému úřadu Středočeského kraje.

MÚ

Zastupitelstvo zvolilo
nové radní

Zastupitelstvo města 1 3. února 201 2 vzalo na vědomí zprávu o činnosti
Rady města a informaci o tom, že ke dni 31 .1 2.201 1 rezignoval na svoji
funkci místostarosty a radního pan Ing. J iří Drvota a ke dni 30.1 .201 2
rezignoval na svoji funkci radního Ing. Tomáš Smrčka.
Schvál ilo zvolení 1 místostarosty a zvolilo místostarostou člena Rady města
Řevnice pana Jana Hrušku. Rovněž schválilo, že že funkci bude
místostarosta vykonávat jako neuvolněný s odměnou náležející dle § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č.37/2003 Sb. - 7 1 34 Kč měsíčně +
příplatek podle počtu obyvatel .
Zastupitelstvo schválilo odkup pozemku parc. č. 351 /2, ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 39 m2, pozemku parc. č. 350/6, ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 8 m2, pozemku parc. č. 350/4 ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 7 m2 a pozemku parc. č. 345/1 0, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 260 m2, vše v obci a k.ú. Řevnice, od manželů D. a D.
H., V Luhu za celkovou částku 30.458,- Kč, dále prodej pozemku parc. č.
1 85/4, ostatní plocha - zeleň, o výměře 35 m2, v obci a k.ú. Řevnice
manželům P. a J. H. za kupní cenu 2.000,-Kč/m2.
Zastupitelstvo schválilo Statut trvalého účelového peněžního fondu města
Řevnice, který bude sloužit k soustřeďování finančních prostředků
určených k úhradě výdajů spojených s finančně náročnými opravami a
technickým zhodnocením objektu č. p. 27 v obci a k. ú. Řevnice, statut
trvalého účelového peněžního fondu města Řevnice, který bude sloužit
k soustřeďování finančních prostředků určených k úhradě výdajů
spojených s finančně náročnými opravami a technickým zhodnocením
objektu č. p. 928 v obci a k. ú. Řevnice.
Rovněž rozhodlo o uvolnění částky v celkové výši 24.498,- Kč z účtu Fondu
oprav a technického zhodnocení domu č.p. 29 města Řevnice pro firmu
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň jako
nejvýhodnějšího dodavatele na výměnu 1 ks okna v budově Zámečku
v prvním patře, v klavírní třídě.
Schvál ilo záměr real izovat rekonstrukci vytápění v budově 1 . stupně ZŠ
Řevnice v Revoluční ul . č.p.91 1 – výměnu akumulačních kamen za plynové
topení a za tím účelem ukládá Radě města real izovat tuto rekonstrukci do
31 .8.201 2 podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a přístavbu Mateřské
školy Řevnice a zpracování projektové dokumentace potřebné k podání
této žádosti.
V závěrečné části jednání zastupitelstvo schválilo návrh na odvolání
pana Ing. Václava Zdráhala z funkce jednatele společnosti EKOS
Řevnice, s.r.o. a navrhlo Libora Kvasničku – starostu Města Řevnice na
jmenování do funkce jednatele společnosti EKOS Řevnice, s.r.o.,  s  měsíční
odměnou ve výši 1 .000,- Kč.
Zastupitelstvo zvolilo další členy Rady města Řevnice Romana Tichého a
MUDr. Jaroslavu Dercovou.
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Vážení spoluobčané,
je tu další vydání Ruchu, a já bych vás v několika
bodech rád seznámil  s  tím, co jsme na Městském
úřadě v poslední době řešil i a jaké změny se na
městě udály.

Kanalizace
Vlivem počasí se práce na kanalizaci zpomalily.
Harmonogram není ale nijak ohrožen. V současné
době probíhají práce v ul ici Vraného a
v Havlíčkových sadech. Dále budou práce
pokračovat v lokal itě Štítek.

Dotace
Bohužel podaná žádost o dotaci na opravu Selecké ulice nebyla úspěšná.
Zájemců bylo mnoho a dotace dostaly jiné obce.
Nově Zastupitelstvo města schvál ilo vypracování projektové dokumentace
na přístavbu Mateřské školy a podání žádosti o dotaci na tuto přístavbu.

Samospráva
Na zasedání Zastupitelstva města dne 1 3. 2. byl zvolen místostarostou Jan
Hruška. Funkci bude vykonávat jako neuvolněný, to znamená, že ji bude
vykonávat při svém zaměstnání. Do Rady města byli namísto
odstoupivších Ing. J iřího Drvoty a Ing. Tomáše Smrčky zvoleni MUDr.
Jaroslava Dercová a Roman Tichý.

Město
Město se 21 . 2. 201 2 stane plátcem DPH. Následně 6. 3. proběhne v této
souvislosti kontrola z Finančního úřadu týkající se DPH.

Ekos
Dne 1 5. 2. byl odvolán z funkce jednatele Ing. Václav Zdráhal . Místo něho
jsem byl do funkce jednatele jmenován já. Za tuto funkci budu pobírat
odměnu ve výši 1 000 Kč měsíčně.

Daň z nemovitosti
Důvody zvýšení daně z nemovitosti jsme zmiňovali již při schválení
navýšení koeficientu. Protože však nyní dochází k platbě, dovolím si je ještě
jednou zopakovat. Předpokládáme, že zvýšený koeficient přinese navýšení
prostředků ve výši 1 650 000 Kč. Tyto prostředky jsou účelově vázány na
opravy a výstavbu asfaltových komunikací.

Libor Kvasnička

Odpověďna zveřejněná prohlášení
Vážení občané,
po přečtení prohlášení Ing. Drvoty, Ing. Smrčky, Mgr. Hromádky a ODS jsem
měl pocit, že vše, co jsme v radě a zastupitelstvu města udělal i, je špatné a
scestné. Jen dva členové rady tvořil i , zatímco ostatní jim, zde použiji frázi
ing. Drvoty,„do toho házeli vidle.“ Takto účelově formulovaná prohlášení
musím rezolutně odmítat. Většinu projektů jsme schvaloval i, řešil i a tvořil i
si lami společnými, i  když ne vždy bez boje, také ne na všem jsme se shodli.
Primárně na transformaci Ekosu a na řešení projektu již v minulém
volebním období započatém – Přednádraží. Postup v obou projektech
rozhodlo zastupitelstvo po zralé úvaze, v regulérním hlasování. Byly také
ovšem projekty, se kterými jsem se musel smířit, že není konáno dle
rozhodnutí většiny, podle mé vůle, ale nechci se práce v radě vzdát jen
proto, že jsou i  j iná řešení problémů než ta moje.
Také se nechci prostřednictvím místních a regionálních médií přít a
získávat hlasy voličů, či špinit partnery, ať už můj názor ve věcech města
sdílí nebo hledí na řešení konkrétních úkolů jinak. Žijeme (zaplať příroda)
v demokratické společnosti a některým lidem nedochází, že o následném
postupu rozhodují zastupitelé a vítězí návrh, který získá většinu.
Za svoji osobu mohu prohlásit, že sl ib zastupitele budu vždy řádně a
zodpovědně dodržovat a budu se snažit dělat vše, co bude v mých silách
pro blaho Řevnic a jejich občanů. Nezdědil i jsme město takové, jaké
bychom si přál i, ale děláme vše pro, aby se zde žilo lépe. Nejde to snadno a
populistické kroky nebo zdánlivě rychlé výdělky nejsou tím správným
motorem. Vyzývám proto zastupitele, jejich strany a sdružení – nehádejme
se a konstruktivně tvořme, bez emocí, výkřiků a napadání se. Čekají nás
ještě téměř tři roky práce v těžkém a hektickém období, tlačme dopředu
vše, na čem se shodneme a pragmaticky dospějme k řešením, ve kterých
shoda nepanuje.
Nechť po nás zůstanou Řevnice lepší, s  lepší vyhlídkou do budoucnosti.
ŘEVNICE JSOU TOTIŽ MÍSTO, KDE ŽIJEME A ŽÍT CHCEME.

Jan Hruška, člen rady města. Řevnice 1 3. 2. 201 2

(dokončení diskuse na s.4)

Zápisy ze zasedání zastupitelstva, informace z jednání Rady města
a další aktuality hledejte průběžně na www.revnice.cz.

Slovo starosty

Diskuse
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Městský úřad Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice
tel .: 257 720 1 57
e-mail : info@revnice.cz
http://www.revnice.cz

Úřední hodiny:
Městský a Stavební úřad, Matrika
Po, St: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00

Podatelna:
Po, St: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00
Út, Čt: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 5:00
Pá: 7:30 - 1 2,00

Pokladna:
Po, St: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00
Út, Čt: 7:30 - 1 2:00

ústředna a podatelna
tel .: 257 720 1 57, pod@revnice.cz
starosta
tel .: 257 720 1 50, 603 854 843,
starosta@revnice.cz

tajemník
tel .: 257 720 1 51 , 603 508 806, taj@revnice.cz
správní odbor
tel .: 257 720 1 58,725 852 822,eso@revnice.cz
ekonomický odbor
tel .:257 720 1 58,603 293 322, kadlec@revnice.cz
matrika
tel .: 257 720 1 57, mat@revnice.cz
pokladna, účtárna
tel .: 257 720 1 59,uct@revnice.cz
stavební úřad
tel .: 257 720 223, su@revnice.cz

Základní škola Řevnice
Sídlo a II. stupeň:
Školní 600
252 30 Řevnice
tel .: 257 721 796, - ředitelna
sborovna: 257 721 920
fax: 257 721 796
zsrevnice@volny.cz
http://www.zsrevnice.cz

I. stupeň
Revoluční 901
252 30 Řevnice
tel .: 257 721 797

Školní jídelna
Legií 662
252 30 Řevnice
tel .: 257 721 653
číslo účtu školní jídelny pro platby obědů:
35 – 3891 97349/0800

Mateřská škola Řevnice
Mníšecká 676
252 30 Řevnice
tel ., fax: 257 720 581
školní kuchyně: 257 720 1 29
msrevnice@centrum.cz
matskola.revnice@volny.cz
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Proč? Proto.
Odmítl jsem podpořit projekt starosty Libora Kvasničky z těchto důvodů:
- Nepřesvědčily mě podkladové materiály o tom, že převod firmy EKOS
zpět na město přinese úsporu finančních prostředků, zlepšení městské
infrastruktury a případné další bonusy pro občany města (silnice, veřejné
osvětlení, rekonstrukce vodovodu).
- Nesouhlasím s navrženým řešením přednádražního prostoru.
V uplynulém roce jsem několikrát upozorňoval starostu a místostarostu na
problémy s odvodněním lokality před nádražím, ul ic 28. října a Pod Lipami.
O této problematice byl se mnou ochoten diskutovat pouze Ing. Drvota.
Problémy s odvodněním mohli navíc všichni občané Řevnic sledovat
v období loňského deštivého léta, kdy na přilehlých zahradách bylo místy
až 30 cm vody.
- Jsem přesvědčen o tom, že mnohem důležitější investicí než
přednádražní prostor je za dané finanční situace rozvoj infrastruktury
města, zhodnocování městského majetku a jeho objektů, které slouží všem
a jsou bohužel dlouhodobým nezájmem o tuto problematiku
v zanedbaném stavu (mateřská a základní škola, Zámeček, penzion pro
seniory).
Ohrazuji se proti tvrzení, že bych “někomu do toho házel vidle” a že je
prohlášení, které jsem spolupodepsal , účelové. Není to pravda. Mám jen
trochu jinou vizi, která se nepotkává s většinovým názorem zastupitelstva.
Podle mne je legitimní toto prohlásit a současně i  vůl i většiny
zastupitelstva respektovat. Proto jsem na posledním zastupitelstvu
hlasoval pro nové kandidáty do Rady města. Chci věřit tomu, že přispějí ve
výše uvedených oblastech, které považuji za prioritní, svým dílem k rozvoji
našeho města a k tomu jim držím palce.

Mgr. Tomáš Hromádka, zastupitel
(text byl zaslán na www.revnice.info a do redakce Ruchu)

ŠKOLY

Ředitelka MŠ Řevnice oznamuje, že podle zákona č. 561 / 2004 § 34 odst. 2
se koná Zápis dětí do Mateřské školy Řevnice na školní rok 201 2 / 201 3 ve
čtvrtek 5. dubna 201 2 v budově MŠ, Mníšecká ul. č. 676 (kancelář ředitelky)
od 1 0:00 do 1 2:00 a od 1 3:00 do 1 7:00 hodin. Druhý termín: čtvrtek 1 2. 4.
201 2 od 1 5:00 do 1 8:00 hod. Prosím rodiče, aby k zápisu přinesl i vyplněnou
žádost o přijetí, rodný list dítěte a občanský průkaz, zaměstnané matky
potvrzení od zaměstnavatele, (pokud mají oba rodiče trvalý pobyt
v Řevnicích, okopírovaný občanský průkaz druhého rodiče). Formuláře
žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ budou k dispozici od 21 .
2. 201 2 v mateřské škole, nebo ke stažení na internetové stránce města
Řevnic.

Kvasničková Hana
ředitelka mateřské školy

Řevnická škola na bruslích
Nejmenší prckové z řevnické základní školy ukončil i bruslařský kurz na
zimním stadionu v Černošicích. Několik týdnů pravidelně, a především
pilně, trénovali první krůčky na bruslích. Někteří pokročilejší si to již
rozdával i v nelítostných hokejových utkáních. Nejtvrdší boje o vítězství se
odehrávaly mezi kluky z 3. A a z 3. B. Největší pochvalu si ale zaslouží ti
nejmenší z prvních tříd, kteří všechno zvládl i na jedničku a vše proběhlo
bez úrazů a bez pláče. Poděkování patří paní učitelkám, které se o tyto
sportovní aktivity zasluhují. V únorových týdnech budou děti z 1 ., 2. a 3. tříd
vyrážet do hor a učit se základům sjezdového lyžování. Doufejme, že
z některých vyrostou zdatní a úspěšní sportovci.

Jaroslav Sviták

Dopravní výchova
Dne 9. 2. 201 2 ve třídě 4. A a 4. B proběhla přednáška na téma dopravní
výchova. O týden později 1 6. 2. 201 2 se v těchto třídách psal test. Test měl
celkem 20 otázek – značky, dopravní situace, křižovatky a několik otázek ze
silničního zákona. Při hodnocení výsledků třída 4. A dosáhla průměrně 1 3,2
otázky správně, třída 4. B dosáhla průměrně 1 5 otázek správně. Takže třída
4. B v testu z dopravní výchovy je na tom lépe než třída 4. A.

Hana Tupá

Kultura - Spolky

Kocourkov v Řevnicích
V neděli 1 8. března začne v 1 5,30 hodin odpoledne v sále Zámečku
pohádkové představení Divadla Trakař Kocourkov. V podání Vladimíra
Tausingera a Milana Formana uvidíte, jak se kocourkovský starosta a první
radní připravují na tajnou inspekční cestu knížepána Hašašíry.
Vladimíra Tausingera jsme už v Řevnicích viděl i  s  pohádkou o třech
kůzlátkách, pamatovat si ho můžete také ze slavného televizního seriálu
Borise Hübnera Gagman, dostal rol i i  v americkém filmu na námět Kafkova
Procesu.
Milan Forman je absolvent loutkářství na DAMU a vždy byl ve svobodném
povolání. Spolupracuje mimo jiné s bratry Formanovými (Nachové plachty
ad.).
Představení je určeno pro děti od 3 let, jejich sourozence, rodiče, prarodiče
a všechny, kteří jsou schopni dětské fantazie i  v dospělém věku.

VS

JARO SE BLÍŽÍ!
Ve výtvarné dílně o. s. Náruč jsme pro Vás připravil i nádherné velikonoční
motivy- ptáčky a kuřátka na pověšení i  na zapichování. Ručně malovaná
velikonoční přání zas potěší Vaše blízké či obchodní partnery. Výrobky
zakoupíte na e-shopu http://os-naruc.webnode.cz/velikonoce/ nebo
v kavárně Modrý domeček, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice.

PŘIJÍMÁME MATERIÁL PRO VÝTVARNÝ ATELIÉR NÁRUČ
Máte doma přebytečné nebo poškozené mašle, stužky, plátna, filc, duté
vlákno, barevné papíry, čtvrtky, bavlny, vlnu, látky nebo cokoliv, z čeho se
dají výtvarně tvořit dekorace? Budeme moc rádi, pokud nám je přinesete,
budeme tak moci rozšířit naši tvorbu.

Díky firmě Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. jsme mohli zakoupit do
naší výtvarné dílny přístroj na slepotisk, na kterém naši kl ienti vytváří
nevšední a vkusná přání.

V sobotu 31 . března od 20 hodin jste zváni na benefiční Ples Náruče ve
stylu MUZIKÁLU.

Čeká Vás bohatý program:
DJ OLDA BURDA, Martin Pošta, Žaneta Železná, Ondřej Hejma, tombola a
soutěž o nejlepší masku muzikálové postavy.
Cena vstupenky: 220 Kč
Předprodej: Modrý domeček, Řevnice, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, tel .
602603257, www.os-naruc.cz a Sportcentrum Liďák, Mníšecká 500, recepce
tel . 222356242.

Zápis do Mateřské školy Řevnice

Diskuse

Městské kulturní středisko Řevnice

Akce o. s. Náruč

Základní škola Řevnice
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2.3. pátek - Woody Allen: Půlnoc v Paříži
3.3. sobota – 1 6:00 (děti) Tintinova dobrodružství

20:00 Perfect Days – i  ženy mají své dny
7.3. středa 20:00 Útěk do divočiny
9.3. pátek 20:00 Pád do ticha /fk/
1 0.3. sobota 1 7:00 Expediční kamera – festival outdoorových filmů
1 4.3. středa 20:00 Jeskyně zapomenutých snů /fk/
21 .3. středa 20:00 Můj otec George Voskovec /fk/
28.3. středa 20:00 Nic proti ničemu /fk/
30.3. pátek Odcházení
31 .3. sobota 1 6:00 (děti) Velká vánoční jízda

20:00 Alois Nebel

Sbor církve bratrské v Řevnicích, Žižkova 257, pořádá pravidelně:
- každou neděli v 1 7,00 hod. bohoslužby
- každou středu od 1 7,30 hod. je připraven program pro děti ve věku od 9
do 1 3 let.
Kromě biblických příběhů a her je na programu i  výuka angličtiny.
Na všechny akce Vás srdečně zveme.

pg

· Pá 2. 3 od 1 8:00 hod. - práce s polodrahokamy – co vše je možné!
Beseda s Pavlem Kynčlem. Na místě možnost zakoupení
drahých kamenů a krystalů. Vstupné 60 Kč.
· So 3. 3. od 1 8:00 hod. - celostní medicína a praktický lékař. Přednášející
MUDr. Jana Kombercová. Řadu let úspěšně praktikuje ve své ordinaci
holistické přístupy, napsala na toto téma odborné knihy. Vstupné 1 00 Kč.
· Ne 4. 2. od 1 9. hod. promítání filmu – Mrtvý muž. Kultovní snímek Jima
Jarmushe o životě po životě. V hlavní rol i Johny Deep. Vstupné 50 Kč.
· Pá 9. 3. od 1 8:00 hod. - koncert pro didjeridoo. Příjemné hraní Dobromila
Tučka na australský šamanský nástroj. Vstupné 50 Kč.
· So 1 0. 3. od 1 9 hod. - koncert na violoncel lo s al ikvótním zpěvem. Úžasné
vystoupení Michala Pustaye. Vstupné 70 Kč.
· Ne 1 1 . 3. od 1 8:00 hod. - léčitel mezi dvěma světy. Autentický dokument
o rakouském lékaři, který se vydal cestou šamanů. Vstupné 50 Kč.
· Pá 1 6. 3. od 1 8:00 hod. - Milarepa. Tibetský film o tibetském lidovém světci.
Vstupné 40 Kč.
· So 1 7. 3. od 1 4:00 hod. - setkání se Sašou Hendurkem. Beseda na téma
Sebepoznání v duchovním a praktickém kontextu. Vstupné dobrovolné.
· Ne 1 8. 3. od 1 9:00 hod. - dokument: Když kámen promluví. Duchovní
zpověď Jaroslava Duška. Vstupné 40 Kč.
· Pá 24. 3. od 1 8 hod. - koncert skupiny Žádnej spěch. Originální písně na
kytaru provázené zpěvem a hrou na šamanské bubny a didgeridoo.
Vstupné 60 Kč.
· So 25. 2. od 1 8:00 hod. - film: Nebe nad Berlínem. Kultovní snímek
o věcech mezi nebem a zemí. Vstupné: 60 Kč.
· Každou sobotu od 1 3:00 do 1 4:00 probíhá výuka hry na africký buben-
djembe*. Na místě možnost zakoupení i  zapůjčení bubnu. Lektor: Jan
Cherubín. Půjčovné bubnu 50,- Kč výuka 200,- Kč. Účast hlaste prosím
předem na tel : 775 388 205.
· Každou neděli od 1 3:00 do 1 4:1 5 probíhají léčebné meditace.
Pracujeme s rekonektivní energií. Terapeutka: Lucie Cherubínová. Účastné
300 Kč. Účast hlaste prosím předem na tel : 739 694 464.

jch

Dovolte, abych se vrátila k divadelnímu představení Goldoniho
Mirandoliny, které koncem ledna t. r. uvedlo v místním kině Divadelní
studio Řevnice. Na všech mladých účinkujících byla vidět chuť i  radost
z hraní, všichni byli výborní. Díky všem za pěkný zážitek, p. Tamchynovi pak
nejen díky, ale přeju i  hodně sil a trpělivost! Těším se na další vystoupení.

MV

.

Divadelní sezóna 201 2 se pomalu rozbíhá, a to i  vzdor silným vichrům. Ty
(zatím) ustál areál , a hlavně jeviště Lesního divadla Řevnice, a neodvála jimi
ani pevná přesvědčení těch, kteří se rozhodli pro Vás na letošní sezónu
nastudovat hry různých žánrů i  tématik. Současná situace naznačuje, že
z našeho souboru vzejdou tři – maximálně čtyři hry. V tuto chvíl i se zdá, že
všechny budou určeny spíše dospělému a dospívajícímu divákovi, ale 1 %
naděje pro děti zůstává... Jak to dopadlo, se včas dozvíte. Čtěte naše
stránky a... buďte v příjemném napětí!
Vaši ochotníci

šm
převzato z webu http://www.divadlorevnice.cz/

Z okolí

Chorus Angelus připravuje koncert se
Spirituál Kvintetem
Zdravíme všechny naše příznivce po návratu ze zimního soustředění
v Horní Malé Úpě. Asi jsme byli celý rok hodní, protože Krakonoš nám
nadělil spoustu sněhu, každý den slunečnou oblohu a vlek bez fronty.
Díky pedagogickým vlohám a trpělivosti našeho jednatele Aleše
Nečesaného se naučily lyžovat i  do té doby nelyžující dívky z přípravného
oddělení sboru, takže ze soustředění jsme všichni odjížděli jako zkušení
lyžaři. My maminky jsme se zase vyřádily během sušení oteplovaček, psaní
domácích úkolů, přípravy karnevalových masek a různých výtvarných
činností s  dětmi.
Nejtěžší úkol měla tradičně paní sbormistryně Martina Klimtová.
Na soustředění zahájila  s  dětmi nácvik skladeb na koncert s jednou
z nejoblíbenějších českých folkových kapel – Spirituál Kvintetem.
Tato spolupráce je pro celý Chorus Angelus velkou výzvou. Pro děti to
bude určitě velká zkušenost. Doufáme, že interakce dětí s  hudebními
profesionály je posune zase o krůček dál v rozvoji jejich hudebního talentu.
Koncert se Spirituál Kvintetem je plánován na květen a o jeho detailech
Vás budeme ještě informovat. Další informace o práci našeho dětského
pěveckého sboru najdete na www.chorusangelus.cz.

Simona Pešková
Chorus Angelus

Řevnické kino v březnu zahájí sezónu

Sbor církve bratrské v Řevnicích

Divadelníci začínají pilně zkoušet

Z dopisů

Březnový program čajovny Cherubín

Chorus Angelus
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Tak nazval svou fotografii z počátku třicátých
let 20. století profesionální fotograf pan Malý
ze Řevnic.
Jde o obrázek ze dvora Bolartova statku čp. 1 7
v Sádecké ulici. Před domem stojí ozdobený
kočár tažený párem volů. V kočáře sedí muž se
ženou ve společenském oblečení. Vozka
vpředu má černý tvrďák a bič se slavnostní
pentlí na konci. Za kočárem v placaté čepici
stojí hospodář pan Václav Bolart.
Řevnický rolník Václav Bolart, narozený 1 889,
zemřelý 1 939, byl znám jako vtipálek. Zde
v souvislosti  s  obrázkem byl požádán
o zapůjčení slavnostně vyzdobeného kočáru.
Nebylo mu předem výslovně řečeno, že to má
být kočár tažený koňmi, tak zapřáhnul pár
volů. Není mi známo, k jakému účelu byl kočár
objednán. Vzhledem k tomu, že muž se ženou
v kočáře se smějí a i  vozka se potutelně
usmívá, bylo to zřejmě všemi hodnoceno jako
dobrý vtip.

Kö

Březen
• 2. 3. 1 992 – obnovena činnost Sokola
• 9. 3. 1 947 – velká jarní povodeň na Berounce s ničivými ledy
• 1 2. 3. 1 947 – Ministerstvo školství a národní osvěty schvál ilo zřízení
samostatné obce Čs. církve husitské v Řevnicích. Prvním farářem se stal
Miroslav Durchánek.
• 1 8. 3. 1 862 – se narodil Ing. Jul ius Weiss, český chemik v oboru
cukrovarnictví. Jeho manželka Hana, rozená Caval larová, byla přední
pěvkyní ND v Praze. V letech 1 898-1 900 postavil i v Řevnicích na náměstí
dům čp. 1 , do kterého rodina jezdila téměř sto let. Weiss zemřel 28. 2. 1 947,
je pochován na řevnickém hřbitově. S jeho zajímavým životem chci čtenáře
Ruchu seznámit v některém z příštích čísel (1 50 let od narození).
• 24. 3. 1 952 – zemřel JUDr. Josef Václav Bohuslav, senátní prezident
Nejvyššího správního soudu. Mnoho let žil v Řevnicích (blíže samostatný
článek).
• 30. 3. 1 942 – Němci zabírají řevnický velkostatek. Internátní gymnázium
(dominikánský juvenát) sídlící v Zámečku bylo vystěhováno do Nerudovy
ulice čp. 41 8.
• RUCH 3/1 992 – na skládce v Zadní Kopanině byl učiněn zajímavý nález.
Byl objeven vyhozený Seznam živnostníků v Řevnicích z období kolem
roku 1 91 9. Podle něj tu bylo 76 různých živností. V Řevnicích v té době žilo
2.900 obyvatel .
• RUCH 3/2002- byl renovován Pomník obětem válek na řevnickém
náměstí.

Kö

JUDr. JosefVáclav Bohuslav
(1 2. 1 2. 1 863 – 24. 3. 1 952)

Motto:
Tvou přední starostí na cestách buď, abys dokázal, že jsi synem národa
vzdělaného, ušlechtilého a uvědomělého.

J. B. 1 91 2.

Není mnoho takových osobností veřejného života v Československu, které
by dosáhly nejvyšší úrovně ve svém oboru a zároveň byly spojeny s naším
městem. Rozhodně k nim patří JUDr. Josef Václav Bohuslav, senátní
prezident Nejvyššího správního soudu, činný přes 40 let v soudcovské
službě, a stejně tak dlouho obyvatel Řevnic. Byl i  členem obecního
zastupitelstva, předsedou Okrašlovacího spolku a pro naše město napsal tři
publikace. U  příležitosti jeho osmdesátých narozenin v roce 1 943 mu za
zásluhy o Řevnice udělilo město čestné občanství. Bylo v pořadí čtvrté. Před
ním je dostal i Karel Stehlík, rytíř z Čenkova, okresní hejtman, první
prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk a spisovatel Ignát Herrmann.
Josef Bohuslav se narodil 1 2. 1 2. 1 863 v Radenicích, okres Nymburk.
Gymnázium absolvoval v Mladé Boleslavi, 1 888 získal doktorát práv na

české univerzitě v Praze. Prošel
mnoha právnickými funkcemi a byl
čelným představitelem řady
národních i  odborných institucí.
V mládí psal básně a povídky,
v pozdějších letech se stal
uznávaným autorem v oboru
právnické literatury a také
novinářem a překladatelem
z polštiny a ruštiny. Napsal
i  turistické průvodce, v roce 1 91 2
Turistický zákoníček (*) a v roce
1 927 prvního česky psaného
turistického Průvodce po Švýcarech.
Ten je tak zasvěcený a podrobný, že
ani ve Švýcarsku nemá mnoho
konkurence. Do švýcarských novin
psal články o ČSR. Přispíval do
velkých českých naučných sborníků
(nakladatelství Otto, Šimáček).
Založil a redigoval Sbírku nálezů
Nejvyššího správního soudu, která
dodnes nese název Bohuslavova
sbírka. Dr. Bohuslav byl mj. i  členem
Klubu českých turistů, Sokola,
Malostranské besedy a literárního
spolku Slavia. Celkem napsal přes 30 právnických spisů. Úspěšné byly jeho
populární pomůcky z oboru práva. Manželkou dr. Bohuslava byla Zdenka,
rozená Kreslová ze Řevnic.
Do Řevnic jezdil přes 40 let. Část života žil trvale ve svém domě v Selecké
ulici čp. 243. Pro nás jsou cenné jeho tři publikace: 1 . 33 výlety a procházky
z Řevnic (z roku 1 91 2), 2. Řevnice jako letovisko a turistická brána brdská
(1 930), 3. 50 let Okrašlovacího spolku v Řevnicích 1 882 – 1 932 (1 932).
Výtěžek z prodeje těchto publikací věnoval úpravě vyhlídky na vrcholku
Kamenná. Vznikla dokonce myšlenka postavit zde rozhlednu. K tomuto
účelu byl založen „Fond dr. Bohuslava“. Rozhledna ovšem postavena
nebyla. Dr. Bohuslav byl v roce 1 91 6 za své zásluhy jmenován čestným
členem Okrašlovacího spolku a v roce 1 943 čestným občanem Řevnic (jak
již uvedeno výše).
Josef Bohuslav zemřel 24. 3. 1 952 a je i  s  manželkou pochován na
řevnickém hřbitově na Šiberném. Letos vzpomínáme šedesátého výročí
jeho úmrtí.
(*) jako zajímavost v něm uvádím toto: s  sebou na cesty je třeba mj.
kartáček na vousy, páska na vousy, náprsenky, lahvička koňaku a nůž se
zátkopačem. Pozoruhodné je také sdělení: v některých zemích nalezne
cestovatel křídou psané znaky na svém zavazadle. Těmi se dorozumívají
nosiči v hotelech mezi sebou a sdělují si, zda hotelový host dává štědré
spropitné nebo je šetrný.

Kö

P.S.: Nejasnostmi provázený je jeho dokument s pracovním názvem „První
stovka“. Je to velmi cenné zpracování historie prvního sta domů
v Řevnicích (podle čp.), které nejenže nebylo vydáno, ale nezachovalo se
ani v rukopise. Z díla jsou známé jen ojedinělé stati. Byl i bychom vděčni
čtenářům Ruchu za jakoukoliv informaci o této písemnosti.

Řevnická výročí 201 2

Řevnice na starých pohlednicích - 91
Parádní kočár

Významné řevnické osobnosti
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MALÝ OZNAMOVATEL
· Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme kuřice
ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 1 8-20 týdnů - cena 1 38-1 52 Kč/ks, starší 20 týdnů-1 58 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: ve středu 21 . března 201 2, Řevnice - u  hasičů –
v 1 4.00 hod. Případné bližší informace: 728 605 840, 728 1 65 1 66, 41 5
740 71 9.

· ZVˇYŠENÍ CEN INZERCE V RUCHU. Vzhledem k tomu, že od 21 . 2. 201 2 je
město Řevnice plátcem DPH, zvyšují se od tohoto data ceny inzerce
v Ruchu o 20 %. Celostránkový inzerát = 4.800 Kč, půlstrana 2.400 Kč, třeti-
na1 .680 Kč, čtvrtina 1 .200 Kč, osmina stránky 600 Kč.
Řádkový firemní inzerát vyjde na 480 Kč, soukromý inzerát na 1 2
Kč/slovo.Další informace najdou zájemci na webových stránkách Ruchu
http://ruch.revnice,cz

V Řevnicích hořelo
4. 2. 201 2 1 5:57
Požár izolace v rodinném domě v Řevnicích způsobil neopatrný majitel při
rozehřívání vodovodního potrubí otevřeným ohněm, který založil a živil
PET lahvemi a molitanem s papírem. Požár zakouřil celý vnitřek domu a
oknem se valil ven. Přivolaní hasiči oheň uhasil i a v dýchací technice
provedli odvětrání objektu. Na místě byla také PČR odd. Řevnice. Zásah
ukončen v 1 7:54.

9. 2. 201 2 1 2:23
Řevnice – dopravní nehoda, která se udála po poledni na ulici
Československé armády. Nákladní vůz značky Avia tam vjel do zahrady
u RD a cestou ze silnice ještě přerazil sloup telefonního vedení. Hasiči HZS
Řevnice zde provedli protipožární opatření, zabezpečení vozidla proti
úniku provozních hmot a odstranil i přeražený sloup ze silnice. Po
zdokumentování policií byla Avie jeřábem AJ AD1 4 ze zahrady
přepravena zpět na vozovku.

jh
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Buďte všímaví
a obezřetní

Nejen chaty, ale také rodinné domy jsou často vykrádány. Zejména domy,
které jsou delší dobu neobydlené. Výjimkou však nejsou ani ty, které jejich
obyvatelé opouští ráno a večer se do svých příbytků vrací. I  tohoto
využívají pachatelé a sledují pohyb kolem domu a pak dobře ví, kdy je
kolem domu bezpečno.
Než se pak obyvatelé vrátí, z domu zmizí nejčastěji elektronika, cenné věci
a samozřejmě finanční hotovost. Zloděj se nezastaví ani před krádeží
v domě, kde jeho majitelé spí. Často navštěvují rodinné domy nad ránem.
Jejich přístupovou cestou k lupu bývají zejména zahrady, sklepy,
nezajištěná okna.

Jak zabezpečit majetek:
• Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna, vždy když opouštíte
domácnost, i  když jdete třeba jen na chvíl i k sousedům nebo na krátký
nákup.
• Pootevřená balkónová okna nebo větrací okénka jsou pro zloděje
„bytaře“ velkým lákadlem.
• Venkovní i  bytové dveře v noci zamykejte, i  když jste doma
• Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří nebo různých
mechanických zábranných prostředků jako jsou např. cyl indrická vložka
vrchní přídavný zámek, příčná a celoplošná dveřní závora, pojistka
dveřních závěsů jako zábrana proti vysazení dveří.
• Moderní technika také nabízí využití domácího
telefonu s elektromechanickým ovládáním vstupních dveří.
• Opouštíte-l i byt nebo dům na delší čas nezatahujte rolety a žaluzie,
nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se udržovat dojem, že jste stále
přítomni. Vhodná a důležitá je výpomoc mezi sousedy, mohou vám byt
kontrolovat a pravidelně vybírat schránku.

Starost o zabezpečení chat a domů musí mít především jejich majitelé.
A pokud si myslíte, že Vám se přece nic takového nemůže stát, aby Vás
navštívil zloděj, když jste doma, spíte nebo jste právě v zaměstnání, tak jste
na omylu.
Totéž si možná myslel i majitelé domů a chat, které navštívil nezvaný host
v měsíci únoru například v obcích Tuchoměřice, Všenory, Horoměřice, Lety,
Mníšek p.Brdy. Ani obchody a firmy nezůstaly bez povšimnutí.

Rekreační chata v Letech poskytla
zloději stavebnímateriál
V době od 5. února do 1 2. února 201 2 překonal oplocení rodinné chaty
neznámý zloděj v obci Lety. Ze zahrady pak odcizil duralové trubky a různé
duralové plechy, hranoly kulatiny čímž způsobil majitel i škodu ve výši
téměř 5.000,- Kč.

Zmizel smykový nakladač
za 450.000,- Kč
V obci Řevnice zmizel z oploceného pozemku smykový nakladač
zn.Bobcat 1 75-S. Neznámý pachatel nezjištěným předmětem přeštípl
visací zámek oplocení, za kterým jsou uskladněny pracovní stroje. Majitel i
tak způsobil škodu za 450.000- Kč

ŠZ
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Neukáznění řidiči
Je spousta faktorů, které ovlivňují, zda se vrátíme z cest domů
v pořádku. Nepřízeň počasí sehraje mnohdy velkou roli stejně jako
agresivita některých řidičů.
Rychlá jízda, nebezpečné předjíždění, nepozornost, nevěnování
dostatečné pozornosti řízení motorového vozidla a stres, pak jsou
často příčinou dopravních nehod. Všichni dobře víme, že oběťmi jsou
často nevinní lidé, kteří jsou buď velmi vážně zranění a nesou si do
dalšího života nejen stres z prožité situace, ale také doživotní tělesné
postižení. Mnohé dopravní nehody končí tragicky a další nevinní se
domů ke svým blízkým již nikdy nevrátí.
Alkohol je samostatnou kapitolou ve výčtu zavinění dopravní nehody.
Kapitolou, která by vůbec nemusela existovat, kdyby ti co za volant
motorových vozidel usedají, nikdy před jízdou nepili alkohol. Ten pak
v kombinaci  s předešlým výčtem faktorů ovlivňujících jízdu je
nebezpečnou zbraní.
Alkohol za volantem již připravil o život mnoho účastníků silničního
provozu, kteří by se před jízdou nikdy nenapil i . Ne vždy se podaří
policistům svou každodenní činností takové řidiče zadržet a tím jejich další
nebezpečnou jízdu překazit. Zde je pár konkrétních případů, kdy se to však
podařilo a možná tak policisté zachránil i i  l idský život. Opilým řidičům další
jízdu zakázal i.
Ti pak mnohdy přijdou o své řidičské oprávnění. Je řada takových, kteří
však ani takovýto zákaz nerespektují.
Pol icisté Obvodního oddělení během dvou dnů takovéto nezodpovědné
řidiče zadržel i hned dva:
V půl deváté večer dne 1 8. února v obci Všenory v ul ici U  Silnice policisté
kontroloval i osobní motorové vozidlo zn.Peugeot 307. Řidič byl vyzván
k předložení dokladů potřebných k provozu motorového vozidla a k řízení.
U  čtyřiatřicetiletého řidiče byla provedena také zkouška na přítomnost
alkoholu.
Přístroj ukázal pozitivní hodnoty a to 1 .77 promile alkoholu. Další kontrolou
policisté zjistil i , že muž řídil i  přesto, že Okresní soud pro Prahu západ mu
vydal rozhodnutí se zákazem řízení všech motorových vozidel v délce
osmnácti měsíců. Toto rozhodnutí nabylo právní moci teprve v prosinci
loňského roku. Své vozidlo musel řidič zabezpečit před odcizením a je
důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu Ohrožením pod vlivem
návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí.
Další nezodpovědný řidič byl kontrolován policisty Obvodního oddělení
Řevnice také v obci Všenory v ul ici U  Silnice jen o den dříve v odpoledních
hodinách. Policisté zkontroloval i nejen jeho vozidlo zn. Škoda Octávia, ale
také provedli kontrolu u  řidiče na přítomnost alkoholu nebo jiné omamné
látky.
I  tento řidič usedl za volant po předchozím požití alkoholu. Naměřená
hodnota při první kontrole byla 1 ,37 promile v dechu. Při opakované
kontrole byla hodnota 1 ,56 promile alkoholu v dechu. Tento řidič se rovněž
dopustil trestného činu Ohrožování pod vlivem návykové látky.
Policisté řešil i také případ odcizení věcí ze stodoly v Černošicích. Dne 1 5.
února krátce před devátou hodinou večer překonal neznámý pachatel
oplocení neobydleného domu v ul ici Javorová. Vnikl na pozemek, zde
vytlačil neuzamčené dveře do stodoly a z té odcizil žárově zinkované
okapové svody hnědé barvy v délce 1 5  m a hodnotě 1 5.000,- Kč. Tyto
sešlapal a vynesl k oplocení. Při této činnosti byl vyrušen z místa utekl a
vše nechal ležet.

nprap. Štěpánka Zatloukalová
tisková mluvčí PČR Praha - západ

SPORT

Valná hromada LTC Řevnice
Ve čtvrtek dne 1 6. února 201 2 se uskutečnilo v restauraci Berounka
zasedání valné hromady LTC Řevnice. Na jednání bylo přítomno 61
členů s právem hlasovacím z celkového počtu 1 07 členů. O sportovní
činnosti v roce 201 1 informoval členy Michal Drašnar. Při volbě nového
představenstva na příští volební období (tři roky) byl prezidentem klubu
zvolen Ing. Jaroslav Kubát , dalších devět členů výboru a tři členové revizní
komise.
V průběhu roku 201 1 ukončilo z různých důvodů členství v LTC osm členů
a přijato bylo pět nových členů. Celkem pět členů klubu má statut
čestného člena. Nejstarším členem klubu je pan Zdeněk Novák (92 let).
Kulaté životní jubileum 80 let oslaví 7. března náš aktivní člen Sláva Brožek,
který stále úspěšně hraje v soutěžích veteránů. Dne 2. února 201 2 zemřela
po těžké nemoci ve věku 86 let naše členka paní Olga Navrátilová,
dlouholetá mecenáška klubu. Na dvorcích LTC Řevnice se dnes hráči věnují
převážně rekreačnímu tenisu, ale díky zdejší tenisové školičce Michala
Drašnara má klub asi dvacet dětí, ze kterých mohou vyrůst dobří tenisté.
Představenstvo klubu na jednání oznámilo, že občanské sdružení LTC
Řevnice je dnes již výhradním vlastníkem veškerých pozemků v areálu klu-
bu.

Kö

Sportclub pro vaše děti připravil dohromady devět letních tenisových
kempů. Pět jich proběhne v Řevnicích, dva ve známém příbramském areálu
Roja, jeden tradičně pořádáme ve Frýdlantu v Čechách a koncem prázdnin
jako novinku nabízíme jihočeskou Bechyni.
Můžete tedy vybírat a plánovat, kam děti pošlete. O bl ižších
podrobnostech kempů i  ceníku vás budeme v blízké době informovat. Naši
trenéři jsou připraveni vést na kempech úplné začátečníky, středně dobré
hráče i  ty nejlepší.
Nabídka je určena hráčům z celé republiky, zájemcům můžeme zařídit
vedení lekcí v angličtině v rámci jazykové průpravy. Hráči Sportclubu a ti,
kdo si objednají více kempů, budou cenově zvýhodněni.

9. července - 1 1 . července: ŘEVNICE
1 5. července - 20. července: PŘÍBRAM
23. července - 25. července: ŘEVNICE
25. července - 27. července: ŘEVNICE
1 . srpna - 3. srpna: ŘEVNICE
5. srpna - 1 1 . srpna: FRÝDLANT V ČECHÁCH
1 3. srpna - 1 5. srpna: ŘEVNICE
1 9. srpna - 24. srpna: PŘÍBRAM
26. srpna - 1 . září: BECHYNĚ
26. srpna - 31 . srpna: ŘEVNICE

Tenis

Tenisové kempy Sportclubu Řevnice




