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Aktual ity

MUDr. Jarku Dercovou, internistku a diabe-
toložku, museli k tomu, aby kandidovala do
řevnického Zastupitelstva hodně přemlou-
vat. Nakonec dostala mezi svými kolegy
na kandidátce TOP 09 nejvíce hlasů a přesko-
čila z předposledního místa na první. Stala se
zastupitelkou a od ledna je také jednou z pě-
ti radních.
Proč máma dvou dospívajících dětí a vytí-
žená lékařka vstupuje do komunální poli-
tiky?
„V Řevnicích nejen pracuji jako lékařka, ale taky
jsem tu s rodinou doma. Moc se mi líbí město, je-
ho historie, okolní příroda. Je pro mě důležité vě-
dět, že žiju vedle l idí, kteří si umí navzájem
pomoci nebo vzít za práci. To jsem tu zažila
mnohokrát a spoustu dobrých příkladů slyším
i  od svých pacientů. Ale samozřejmě se mi l idé
svěří i  s  tím, jak je kdo podvedl nebo zklamal
a co jim ve městě vadí. Když člověk dobře po-
slouchá a kouká se kolem sebe, ani nemusí být
lékař, aby stanovil diagnózu: naše krásné město
Řevnice dlouhodobě trpí nemocí zvanou „chro-
nické selhávání řízení obce“.“
„S manželem jsme, stejně jako většina našich
známých, často mluvil i o tom, že by to chtělo vý-
razně změnit způsob vedení obce. Bylo nám ale
jasné, že bez osobní angažovanosti l idí, kteří
chtějí věci měnit, toho dosáhnout nelze. Před
posledními volbami mne oslovil kamarád To-
máš Kramoliš s  kandidaturou za TOP 09. Znám
ho několik let a věděla jsem, že on je někdo, ko-
mu věřím, že má konkrétní vizi a umí dotáhnout
věci do konce. Chtěla jsem podpořit jeho i  TOP
09, ale měla jsem podmínku – abych byla na ne-
volitelném místě.“

Co tě napadlo, když jsi viděla, že jsi byla zvo-
lena?
„Měla jsem službu v nemocnici v Berouně.
Celou noc jsem tehdy sepisovala článek, v němž
jsem se svým voličům omlouvala, proč funkci
nemohu přijmout. Doma mě s tím manžel vy-
hodil . Řekl : „Tohle přece těm svým babičkám

a dědečkům, kteří ti dal i hlas, udělat nemůžeš.
To jsi měla domyslet, když jsi kandidaturu zva-
žovala”. Došlo mi, že má pravdu. A tak jsem se
stala zastupitelkou.“

Za rok a něco poté jsi stála před další volbou.
Z radnice odešla ODS a Naše Řevnice a TOP
09 měla vyslat druhého člena do městské Ra-
dy. Měla jsi to být ty. Bylo to těžké roz-
hodování?
„Bez váhání jsem odmítla. Ale pak jsem si uvědo-
mila, že pád Rady by znamenal i  předčasné vol-
by a pro Řevnice zase ztracený čas."

Pokračování na s. 3.

Setkání u pomníku
Letos se setkání k výročí ukončení I I . světové
války koná v neděli 8. 5. od 1 8 hodin. Zazpívá
řevnická mládež a účastní se nejen zástupci
spolků, ale vítáni jsou občané všech věkových
skupin. Vedle oficiální kytice, kterou jako vždy
položí k pomníku pan starosta, můžete klást
kvítka vašich zahrad.

VS

Hledání identity
Zveme na setkání s Ing. arch. Josefem Plesko-
tem do Modrého domečku ve čtvrtek 1 0. 5. od
1 9 hod. Připomenutí Námětové studie Řevnic,
zpracované AP atel iérem, občanům. Prezenta-
ce s besedou bude doplněna výstavou projektu
v kavárně MD, která potrvá do 1 0. 6. 201 2.

o. s. Náruč

Historická procházka
po náměstí
Letopisecká komise v Řevnicích pořádá v pátek
1 8. května 201 2 v 1 8.00 hodin v sále řevnického
Zámečku tradiční„posezení nad kronikami“.
Hlavním bodem programu bude „křest“ nové
publikace MUDr. Jindřicha Königa „Historická
procházka po náměstí krále Jiřího z Poděbrad“.
Autor akci zahájí a doprovodí komentářem.
V sále Zámečku budou současně vystaveny ně-
které zajímavé obrázky a dobové fotografie.
Řevničtí letopisci a redakce Ruchu srdečně
zvou na tuto akci.

Redakční rada Ruchu

Setkání seniorů
V květnu se ke zpěvu s akordeonem senioři
sejdou 21 . 5. v 9.30 v sále Zámečku. Poslední se-
tkání před letními prázdninami bude 1 8. 6. tam-
též.

VS

ZUŠ Řevnice si Vás dovo-
luje pozvat…
1 1 . 5. Klavírní koncert Hany Zemenové od 1 8
hodin v sále Zámečku v Řevnicích.
1 4. 5. Absolventský koncert, závěrečné vystou-
pení žáků ukončujících I . stupeň studia, od 1 7.
30 hod. v sále Zámečku Řevnice.
31 . 5. Závěrečný koncert v sále řevnického kina.
Hudba, tanec, divadlo a ještě výstava žáků ško-
ly.
1 4 a 1 5. 6. Talentové zkoušky.

Více na www.zus-revnice.cz

Školka praská ve švech
Žádost o přijetí do mateřské školy v Řevnicích
v příštím školním roce podali v termínu pro zá-
pis rodiče 69 dětí. Z toho je 31 předškoláků, kte-
ré mateřská škola ze zákona přijmout musí.
Spolu  s těmi, kteří už školku navštěvovali letos
a do správného věku přes prázdniny dorostou,
tak budeme mít v příštím roce 59 předškoláků.
Z celkové kapacity budovy zbude na mladší dě-
ti jen 6 míst. Držte tedy mateřské škole palce, ať
vyjde schválení dotace na přístavbu. Jinak se
nám sem za chvíl i nevejdou ani ti předškoláci.

pac

Sbor církve bratrské
Sbor církve bratrské v Řevnicích, Žižkova 257
pořádá každou neděli v 1 7 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  výu-
ka angličtiny. Každý je srdečně zván.
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Jsem tu s rodinou doma

Plesová sezóna už definitivně skončila. Jejím odrazem jsou již jen vzpomínky a fotografie. Tango,
polku nebo step nahradily tance na zahrádkách.

Foto: Archiv
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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 po-
slední době řešil i a jaké změ-
ny se na městě udály.

Kanalizace
Probíhají práce v ul ici V Úvo-
ze a Třebaňské. Byly dokon-
čeny práce na spodní části
ul ice Čs. Armády. Práce bu-

dou pokračovat v ul ici Komenského. V ul ici Čs. ar-
mády proběhne homogenizace povrchu.
Začátkem května budou opraveny povrchy
zpevněných komunikací v oblasti Selce.

Dotace
Podali jsme žádost o dotaci na přístavbu mateř-
ské školy. Děkuji za pomoc Janu Šimůnkovi. Bez
něj bychom podání žádosti v tak krátké době ne-
zvládl i.
Krajské zastupitelstvo nám schválilo dotaci
na kanal izaci ve výši 3,6 mil . Kč.

Porta
V sobotu 1 4. dubna se konalo sázení stro-
mů s Portou pod heslem „Zasaď strom, ať máš
vzduch na zpívání“. Děkuji organizátorům Porty
i  občanům, kteří se na vysázení 1 000 stromů po-
dílel i , že pomáhají zkrášl it okolí Řevnic a zpříjem-
ňují tak pobyt zde místním i  přespolním.

Město
Ve dnech 5. a 6. března proběhla kontrola vý-
sledku přezkoumání hospodaření města Řevnice
za rok 201 1 . Prováděli ji pracovníci krajského úřa-
du, kteří došl i k závěru, že drobné nedostatky
zjištěné při dílčím přezkoumání dne 8. 1 1 . 201 1
byly napraveny. Kontroloři upozornil i na několik
dalších méně závažných nedostatků a doporučil i
opatření k jejich nápravě.

Cyklistické závody Trans Brdy Maraton 201 2
Rada města na základě dopisu společnosti Trans
Brdy odsouhlasila pořádání cyklistických závodů
Trans Brdy Maraton a Winter Brdy Maraton ve
dnech 28. dubna a 1 7. l istopadu 201 2. Jako pod-
mínku stanovila, že po akci bude vše řádně
uklizeno a uvedeno do pořádku a během akce
bude zajištěna bezpečnost účastníků i  diváků.

Ekos
V současné době probíhá inventura závazků a po-
hledávek společnosti Ekos. Připravují se i  další
podklady spojené s předáním funkce jednatele.
Taktéž jednáme s věřitel i Ekosu o splácení dluhů,
které ve firmě za minulá léta vznikly.

Parkování na náměstí
Připravuje se rozmístění nových dopravních zna-
ček na náměstí Krále Jiřího tak, aby zde bylo ome-
zeno parkování vozidel maximálně na 2 hod.
Náměstí by mělo plnit funkci přirozeného měst-
ského centra, nikoliv parkoviště nebo odkladiště
autovraků.

Libor Kvasnička

RM se sešla od posledního únorového setkání za-
stupitelstva města pětkrát. Zabývala se odvo-
láním jednatele společnosti Ekos Řevnice,
spol. s.r.o. a jmenováním nového jednatele, kte-
rým se stal pan Libor Kvasnička. Byly uzavřeny
nové nájemní smlouvy, darovací smlouvy
a smlouvy na věcná břemena. Byly provedeny au-
dity hospodaření na příspěvkových organizacích
zřízených městem – ZŠ, MŠ a ZUŠ, dále byly
provedeny kontroly hospodaření a výkonu
přenesené působnosti na městském úřadě za-
městnanci KÚ Středočeského kraje. Rada města
nechala vypracovat znalecké posudky na maje-
tek města určený k prodeji a vypsala výběrová
řízení. Finanční úřad Praha – západ provedl kont-

rolu na MÚ a Město se stalo plátcem DPH. Pravdě-
podobná částka platového výměru k úhradě
za neodvedení DPH od roku 2009 do současnosti
bude ve výši cca 1 37.500,- Kč. RM schválila ceník
a postup při používání informačních zařízení ve
vlastnictví města Řevnice – týká se veřejných pla-
kátovacích ploch, inzerce v časopise Ruch s ohle-
dem na plátcovství DPH. RM uložila tajemnici
a místostarostovi zajistit instalaci zařízení
umožňující pořízení zvukového záznamu
z jednání zastupitelstva města. RM na návrh
požadavků zastupitelstva města ohledně roz-
dělení pravomocí jednotlivých radních a ře-
šení konkrétních oblastí rozdělila pravomoci
takto - starosta: školy, městský úřad, finance –
místostarosta: komunikace, veřejná zeleň, TS,
Ekos, veřejný pořádek – p. Tichý: kultura – p.
Zavadil: územní plán města, strategický plán
města – MUDr. Dercová: sociální služby, vzhled
obce. Rada města schvál ila dodatky ke Statutům
fondů oprav a technického zhodnocení objektů
č. p. 27, 928, 29 a 1 74 a předkládá je ke
schválení. Byl dokončen Plán odpadového hospo-
dářství.

MÚ

Po uzávěrce Ruchu (1 6. dubna 201 2) se sešlo Za-
stupitelstvo města Řevnice a zasedalo opět
dlouho do noci. Ač tentokrát nebylo svoláno
v souladu  s jednacím řádem, zastupitelé schvál il i
mimořádnou výjimku, která umožnila zastupitel-
stvo uskutečnit. Jednací řád navíc doznal něko-
l ika změn, které umožní transparentnější jednání
(např. nahrávání záznamu jednání). Vedle obliga-
torních bodů programů zastupitelé projednali
statuty fondů oprav čp. 27, čp. 29, čp. 928 a čp.
1 74. Zástupcem města v Honebním spole-
čenstvu Řevnice a Lety zvolil i starostu města Li-
bora Kvasničku. Souhlasil i se změnou katastru
v oblasti Vrážka, schvál il i závaznou vyhlášku
o místních poplatcích a podání žádosti o dotaci

na Ministerstvo financí. Po diskusi byl z progra-
mu jednání stažen bod týkající se schválení zá-
měru prodeje čp. 2. V závěru jednání se
zastupitelé věnovali bezpečnostní problematice
ve městě. Na návrh ing. Petra Kozáka schválil i
rozsáhlé usnesení:
1 ) Zastupitelstvo města vyjadřuje morální pod-
poru paní Holečkové v důsledku fyzického napa-
dení v jejím zlatnictví a loupeže, která  s tímto
byla spojena. Členové zastupitelstva jsou hlubo-
ce znepokojeni brutálností tohoto činu a odsu-
zují jej jako hanebné a zbabělé jednání.
2) Zastupitelstvo ukládá starostovi města,
aby na příští jednání zastupitelstva byl při-
zván velitel Obvodního oddělení Policie ČR za
účelem informování členů zastupitelstva s vý-
vojem kriminal ity za období posledních 1 2 měsí-
ců v okrsku zahrnující počty případů vloupání
do nemovitostí, odcizení aut a vloupání do nich
či jejich poškození a dále informace o úspěšnosti
odhalování pachatelů a zda a popřípadě jaká by-
la přijata opatření. Zvláště je nutné objasnit
otázku, jak je možné, že dochází k opakovaní
loupežných přepadení aniž by se projevila
účinnost přijatých opatření ze strany Policie ČR,
3) Zastupitelstvo ukládá RM informovat ne-
prodleně obyvatele o způsobu ochrany sou-
kromých osob a podnikatelů tak, aby byli
připraveni jak se zachovat v situaci, kdy se
stanou účastníkem kriminálního jednání.
4) Zastupitelstvo ukládá RM, aby přijala opatření
ke zvýšení bezpečnosti ve městě a vyvolala dis-
kusi  s  nájemci o ochraně majetku.
5) Zastupitelstvo ukládá RM zapracovat do Stra-
tegického plánu města výhledové zavedení ka-
merového systému.
6) Zastupitelstvo ukládá starostovi projednat
součinnost v instalaci kamer v okolních obcích a
tak v budoucnosti zajistit možnost vytvoření sys-
tému sledování úniku případných pachatelů.
Zcela na závěr byly projednány aktual ity spo-
jené s převodem EKOS Řevnice s.r.o. na město.

Tomáš Hromádka
(zkráceno, celý text na http://ruch.revnice.cz)

Slovo starosty

Z jednání Rady města

Jizva na kanalizaci
Od povodní v roce 2002 uběhlo už téměř 1 0 let a za tu dobu se stačila „zahojit“ většina ran, které
tato živelní pohroma způsobila v krajině, na domech, komunikacích a dalších objektech. Některé
jizvy však přetrvávají dodnes.
Jednou z nich je tlaková kanalizace v lokal itách Pod tratí a Za vodou v Řevnicích. Vybudována byla
z velké části z dotací, které město získalo na opravy a výstavbu potřebné infrastruktury v povodní
zasažených oblastech. Z tohoto důvodu musely zůstat přípojky tvořené čerpací šachtou,
čerpadlem a podružným kanalizačním řadem nějaký čas majetkem města.
Při budování sítí bývá obvyklé, že obec vybuduje a nadále provozuje hlavní řad a přípojky jsou
věcí majitelů připojených pozemků a budov. Město může na stavbu přípojky finančně přispět, ale
o její funkčnost, údržbu, opravy, čištění apod. se stará na své náklady připojená osoba.
Pod tratí a Za vodou je to ovšem jinak. Zde je z výše uvedených důvodů majitelem přípojek město,
které ze svého rozpočtu hradí veškeré opravy, výměny, revize atd. Připojení obyvatelé sice mají ve
smlouvě stanovenou povinnost o přípojku pečovat, ale víme dobře, jak se většina z nás stará
o majetek pouze svěřený do péče (třeba služební automobil) na rozdíl od toho, který je skutečně
náš. Když se něco porouchá, zavoláme servis, který zaplatí majitel , a moc nepřemýšlíme o tom, že
kdybychom se k zařízení chovali ohleduplněji, potřeba nákladného servisu by nejspíš vůbec
nenastala nebo by zásah nemusel být tak drahý.
A tak město platí ze svého opravy a výměny čerpadel a na nestandardní výhodu, kterou si užívají
obyvatelé vybrané lokal ity, doplácejí všichni ostatní, kteří si vybudovali přípojky ze svého a sami je
udržují v provozu. Náklady města se totiž rozpočítávají do ceny stočného, protože někde se ty
peníze prostě vzít musí.
Pro to, aby se tato nespravedlnost odstranila, přijalo zastupitelstvo města 1 9. září a 1 9. prosince
201 1 usnesení, že město bezúplatně převede podružné kanalizační řady, čerpací šachty a čerpadla
v lokal itách Pod tratí a Za vodou na majitele jednotl ivých nemovitostí, kteří se pak o ně budou dál
starat jako všichni ostatní.
Chápu, že toto rozhodnutí mohlo obyvatele dotčené lokal ity zaskočit a že jej nechtějí přijmout,
protože užívání přípojek na náklady města je pro ně výhodné. Měli by si však uvědomit, že
na jejich pohodlí doplácejí jiní.
Na obranu obyvatel uvedených lokal it lze samozřejmě argumentovat, že žijí v záplavovém území,
kde jsou jejich domy a pozemky vystaveny vyššímu riziku poškození velkou vodou. Na druhou
stranu je však třeba si uvědomit, že v podobných místech žije řada dalších řevnických občanů,
kteří to štěstí, že by jim kanalizační přípojku někdo zadotoval , nemají. Oni si museli její výstavbu
uhradit celou sami a sami také platí veškeré provozní náklady. A to, v jaké lokal itě žijí, l idem ve
svobodné demokratické společnosti neurčuje město, ale je to čistě na jejich vůli a rozhodnutí.
Pokud někdo zvolí bydlení v záplavové oblasti, musí počítat s  komplikacemi a náklady, které
to s sebou přináší. Nebo se odstěhovat jinam.
Usnesení zastupitelstva města možná mělo předcházet podrobnější projednání s občany, na které
jeho důsledky dopadnou. Odmítavá reakce by se tak jistě značně ztlumila. Ve své podstatě je však
postup města správný a rozhodně je třeba pokračovat v jednání a nabídnout třeba určitou formu
kompenzace těm, kteří z objektivních důvodů na údržbu přípojek nemají. Cílem by mělo být
narovnání současného stavu, který se za spravedlivý určitě považovat nedá.

Pavel Černý

Z jednání Zastupitelstva města
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„Navíc ve chvíl i , kdy je naléhavě třeba pracovat
na územním plánu, který musí mít město do roku
201 5 nový, kdy je nutné konečně řešit narůstající
dluhy, nefunkčnost, ale i  budoucnost EKOSu.
Dostala jsem vztek na ty dva chlapy, Ing. Smrčku
a Ing. Drvotu, kteří se napsal i na přední místa
kandidátek a pak od práce na radnici utekli.
A dopis, který rozeslal pan ing. Drvota byla ta
poslední kapka. Když jsem si ho přečetla,
souhlasila jsem, že se stanu radní a že těm
dvěma ukážu, že to jde. Manžel namítal , že
časová náročnost funkce zastupitele a radního je
nesrovnatelná a snažil se mi to vymluvit. Chvíl i
jsem váhala, ale když mi l idi z TOPky slíbil i
pomoc při výkonu funkce, kývla sem. Pokusím se
dokázat, že nebudeme-l i o tom, co je třeba
udělat, jen mluvit, tak budou výsledky ve městě
vidět jako v okolních obcích.“

Proč se zastupitelé za TOP 09 nepustili do
řešení vleklých řevnických problémů
razantněji hned po volbách?
„Snažil i jsme se od začátku prosazovat audit
EKOSu, výměnu jeho ředitele a jednatele. Chtěl i
jsme zveřejnit s  konkrétní odpovědností
inventuru všeho, co jsme po předešlém vedení
obce zdědil i : dluhy, špatně sepsané smlouvy,
nekoncepční kroky… Aby bylo jasné, jaká je
startovní čára a v jakém stavu nové vedení
město převzalo. Byl i jsme všichni za TOP 09
v řevnické politice poprvé a chtěl i jsme
začít s  čistým stolem. Bohužel jsme měli jen
pětinovou sílu a ani jeden z koal ičních partnerů
neměl zájem vracet se, natož adresně, do
minulosti, s  níž byli všichni nějak propojení. A my
neměli na úřadě ani starostu ani místostarostu.
Chvíl i nám trvalo, než jsme se zorientoval i
a začal i do věcí vidět. Taky jsme věřil i , že po
letech, kdy proti sobě stály v Řevnicích dva
rozhádané tábory, je konsenzus pěti kandidátek
na radnici tak cenný, že jsme se snažil i nebourat
křehký smír a raději dělal i kompromisy.“

Teď se složení Rady změnilo, bude víc
společné vůle konečně rozkrýt věci kolem
EKOSu a jiné záležitosti a hlavně je řešit?
„Téma Ekosu a skládky se jak nekonečná nit
prolíná téměř desetiletí všemi zápisy
zastupitelstev a stále se opakuje to samé.
Řevnice jsou snad jediné město, které dokázalo
prodělat na něčem tak výnosném, jako je
skládka. Je to jako zakleté. Nová Rada už v půlce
února odvolala ing. Zdráhala a jednatelem
společnosti se stal starosta, pan Kvasnička.
Vychází nám vstříc. Snažíme se společně rozkrýt,
jak fungovaly v EKOSu jednotl ivé činnosti. Je
objednán audit. Více než rok nám všem
ing. Zdráhal opakovaně tvrdil , že EKOS vydělává
a má zisk. Po jeho odvolání se hlásí věřitelé
a dnes už víme, že jen Aquaconsultu, Technickým
službám Beroun a SKS Kladno dluží EKOS téměř
pět mil ionů korun. Další nezbytné a nemalé
náklady bude vyžadovat údržba a rekultivace
skládky. Ukazuje se, že v minulých letech EKOS
nikdo pořádně nekontroloval . Je asi potřebné se
dnes ptát, co dělala dozorčí rada a ostatní
kompetentní orgány řídící EKOS. Je evidentní, jak
důležitá je nezávislá kontrola řízení a hospo-
daření veřejných institucí a společností s  účastí
státu nebo obcí. Osobně jsem pro to, aby se
audity udělaly i  ve škole a ve školce.“

Něco pozitivního bys ale v Řevnicích přece jen
našla, ne?
„Ale určitě. Kromě toho co jsem zmínila, třeba
nové dětské hřiště pod házenou, o které se
výrazně zasadil Martin Sudek. Je to příklad toho,
že když člověk něčemu hodně věří a přidá
k tomu práci, výsledek přesvědčí i  pochybovače.
Modrý domeček je podobný příklad nadšení
a houževnatosti Zuzky Dudákové a Vlaďky
Hejmové. Dnes už se stal jedním z center
kulturního života Řevnic. Dobře funguje ZUŠka
pod vedením I vany Junkové. A vidět je i  snaha
o oživení dalších řevnických center. V budově

Sokola byla otevřena zásluhou Petra Kozáka
divadelní scéna. A díky Tomášovi Smrčkovi byl
rekonstruován Lidový dům a vzniklo sportovní
zázemí. Brzy bude hotová kanalizace, máme
zdroje vody… Ale ve srovnání s okolními obcemi
se toho stihlo hrozně málo a často to jsou spíš
vyvzdorované projekty jednotl ivců, které město
nijak zvlášť nepodpořilo. Neumíme úplně
docenit výhodu vlakového spojení, jinak bychom
nenechával i přednádražní prostor tak dlouho
v tom ostudném stavu.“

Od voleb pracuješ také jako členka sociální
komise. Jak jsou na tom Řevnice s péčí o své
seniory?
„Sociální péče tu funguje velmi dobře. Zatím
místa v penzionu stačí, ale za pár let bude
kapacita nedostatečná a na to taky musíme
myslet stejně jako na kapacitu školy nebo
školky.“

Snažila ses minulý rok prosadit vyhlášku,
podle které by byli majitelé pozemků nuceni
je alespoň dvakrát do roka posekat.
„Vyhláška už existuje. A já osobně objedu
Řevnice v květnu na kole a zkontroluju, zda ji
všichni dodržují. Všem pacientům říkám, že
pohyb je důležitý, takže i  sečení nebo zametení
chodníku před jejich domem je nejenom zdravé,
ale taky nám všem prospěšné.“

Které místo v Řevnicích máš nejradši, kde a jak
trávíš volný čas?
„Nejraději mám tůně, kam chodím na procházku
se psem. Občas zajdu na tenis, v pátek nebo
v sobotu ráno, když tam nikdo není, a ještě si
u  toho pokecáme s kamarádkou.“

Máš nějaký vzkaz pro řevnické občany?
„Ať chodí na zastupitelstvo, dávají svoje podněty,
nápady a pomocnou ruku. Nelíbí-l i se jim něco, ať
si stěžují, ale na úřadě a ne u piva nebo na ulici.
Ať podporují kulturní, společenské a charitativní
akce svou přítomností. Ať začnou u svého domu,
u  své ulice. A pokud jsou  s něčím spokojeni, ať
chválí. Pochvala je ten nejdůležitější stimulující
prostředek od raného dětství až do důchodu.
A tedy i  pro řevnické úředníky a zastupitele.“

A vzkaz do vlastních řad vedení obce?
„Ať máme starostu, který má dost odvahy a sil
řešit problémy obce. A pro nás zastupitele
a radní, že rozdělaných věcí je dost, stačí mít vůli
dotáhnout je všechny do konce.“

Marie Reslová

ŠKOLY

Beseda se Zbyškem
Lorenzem
Ve dnech 2. – 4. 4. 201 2 se v ZŠ Řevnice
uskutečnil projekt s názvem Aktivní životní styl
neboli Být aktivní – být zdravý. Motto: Dokud
nenajdeme nějaký smysl života uvnitř sebe
samých, svět kolem nás je stejně nesmyslný.
V rámci tohoto tématu navštívil naši školu i  pan
Zbyšek Lorenz, který je již devátým rokem
po svém úrazu upoután na inval idní vozík. Pan
Zbyšek žákům sedmých, osmých a devátých
ročníků vyprávěl o okolnostech, které mu
změnily život, a o dnech a měsících, které
následovaly. Samotná beseda byla vedena
formou dotazů, kdy přes počáteční ostýchavost
dětí položil i první dotazy přítomní učitelé. Žáci
i  učitelé se zajímali o každodenní běžný život
pana Lorenze, o jeho návrat do běžné
společnosti, o jeho denní potřeby, práci a psaní
knížek, o soužití se svým osobním asistentem
a o to, jak se změnily jeho vztahy s rodinou,
přátel i a kamarády, s  jakými problémy se každý

den setkává. Zbyšek otevřeně pohovořil ke všem
dotazům včetně tématu, jak se vyro-
vnával  s  následky úrazu a v čem našel nový
smysl života. Beseda s panem Lorenzem byla
velmi zajímavá a pro všechny přítomné, děti
i  učitele, zcela určitě přínosná. Škola ji
uspořádala zejména proto, aby se žáci
setkal i  s  real itou, která může u kohokoliv z nás
nastat během okamžiku, dále proto, aby
podpořila alespoň malou částkou pana Lorenze
na cestě jeho samostatným životem. Projekt byl
financován z přiděleného grantu Nadace
Pangea.
Na závěr bychom rádi požádali všechny naše
příznivce o pomoc při hledání nakladatele
knížky, kterou Zbyšek Lorenz napsal . J istě by
byla pro čtenáře přínosem. Případné nápady
prosím pište na s.rajchlova@zsrevnice.cz.
Děkujeme.

MB

AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL se jmenoval jeden
z mnoha projektů, které na naší škole v letošním
roce proběhly. Tentokrát byl třídenní ve dnech 2.
- 4. dubna. Připravily si ho děti se svými třídními
učitelkami. A program byl opravdu nabitý.
Sportovalo se, tančilo, zpívalo, vyráběly se
zeleninové saláty, vyráželo se do přírody jak
pěšky, tak na kolech. Program obohatily
i  přizvané instituce jako např. Linka bezpečí,
Trans - Hospital Bulíček, pediatr paní MUDr.
Fuchsová. Jako zvlášť zdařilé akce považuji
šestiboj pátých až devátých tříd, turnaj
ve stolním tenise 4. b, tančení čtvrté a páté třídy
a mohla bych jmenovat dále. Za nejhodnotnější
však považuji besedu s paní MUDr. Fuchsovou,
kterou jsme pozvali na poslední, finální den. Paní
doktorka shrnula vše, o čem jsme první dva dny
hovořil i , co jsme prakticky prováděli. Mluvila
o zdravé stravě, o pohybu, o zdravém spánku,
o pozitivní mysl i a hlavně o vztazích. Děti si
získala svojí empatií a taktem, a ty se jí nebály
zeptat na cokoliv, co je trápí. Ani jsme netušily, co
dětí má např. problém se spánkem, se vztahy ve
škole a v rodině. Jsem ráda, že si paní doktorka
udělala na nás čas a za sebe a hlavně za děti jí
vel ice děkuji. Moc doufám, že to nebylo naše
poslední setkání, a že nás paní doktorka opět
navštíví. Ještě jednou velký dík!

Eva Řezníčková

4. A vyjela do Prachatic
Naše třída 4. A si už několik měsíců
dopisuje s kamarády z Prachatic. Tak jako oni
jsme se celý rok učil i stará řemesla, písničky
a tance z našeho regionu v projektu Tady jsme
doma. Protože jsme je nikdy neviděl i, domluvila
naše paní učitelka Chroustová, že se za nimi
pojedeme podívat. Nevím, jak ostatní, ale já měla
trochu strach, že si  s  mojí kamarádkou
nebudeme rozumět. Ale na druhou stranu jsem
byla strašně zvědavá.
Když jsme dojel i, ubytoval i nás v ekologickém
centru Dřípatka. Už v Řevnicích nám řekli, že
v Dřípatce se starají o různá zvířata a děti si tam
chodí hrát zajímavé hry.
Ještě ten den jsme se seznámil i  s  našimi
kamarády a oni nás uvítal i písničkami
o stromech. Potom nás provedli svojí školou,
ukázal i nám Prachatice se starým náměstím,
a tam jsme se dozvěděli spoustu věcí, např.
patronka Prachatic se jmenuje Prachaticia, nebo
že zde chodil do školy Jan Hus, že ozdobám
na domech se říká sgrafita a vypadají jako 3D.
Pak když jsme se vrátil i , šl i jsme na večeři, a pak
to přišlo – museli jsme prolézt jezevčí noru. Ale
byla to docela legrace, a tak se to všem líbilo. Byl i
jsme hodně unaveni po dlouhém dnu, a proto
jsme šl i spát. Druhý den jsme vstával i docela
brzo, protože nám pan Valeš přišel povídat
o čižbářství a také nám ukázal , jak kroužkuje
ptáky. Všem se to moc líbilo. Když jsme přišl i ze
snídaně, hrál i jsme staročeské hry, např. špačky,
honění obruče, kul ičky, čáru, klackiády, prsten.
Když jsme to dohrál i, šl i jsme ke kamarádům
čtvrťákům do třídy a oni nám ukázal i celou jejich
školu a velikonoční výstavu.
Po večeři jsme měli nacvičování pro naše
kamarády, potom jsme měli takovou menší

Jsem tu s rodinou doma

Základní škola Řevnice
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diskotéku, ale za chvíl i jsme šl i spát. Ráno jsme také vstával i brzo a celé
dopoledne jsme byli spolu. Každý z nás představil ostatním svého
kamaráda, co všechno se o něm dověděl. Teď už víme, že Prachatice a
Řevnice kdysi spojovala Zlatá stezka. Paní učitelka z Prachatic vypátrala, že
v Řevnicích prý byl doručen první dopis „leteckou poštou“, když pilot
František shodil psaníčko z letadla své slečně a l idé jí ho doručil i .
Sice jsme se těšil i domů, ale jen neradi jsme se loučil i . Moje obavy byly
zbytečné, protože s kamarády si rozumíme.

Napsala: Tereza Součková

Keramika ve škole
V rámci projektu školy Aktivní životní styl mladé generace, který proběhl na
naší škole 2. 4 – 4. 4. za podpory nadace Pangea, si děti 5. A a 6. B vyrobily
v keramické dílně ZUŠ, v budově Zámečku, rozl ičné nádoby, keramické
kachle či plastiky. Děti se na práci v keramické dílně těšily a některé si
předem již rozmyslely, co budou vyrábět. Děti si zhotovily nejen návrhy
budoucích výrobků, ale i  šablony, které s úspěchem použily.
Všichni pracovali  s  velkým zaujetím a hned první den po Velikonocích se
dychtivě ptal i, zda-l i už jsou jejich výrobky vypálené. Jistě si brzy sáhnou
na to, co svýma rukama vytvořily, a budou se radovat nad svým, možná
prvním, keramickým dílkem.

Věra Horská

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Základní škola Řevnice se souhlasem zřizovatele připravuje na nový školní
rok 201 2/ 201 3 založení Školního poradenského pracoviště. Příprava
na provoz trvala přibl ižně jeden rok. Nápad a záměr založit takové
pracoviště vznikl na základě neustále se zvyšujícího počtu žáků se SVP
(Speciálními vzdělávacími potřebami), s  čímž souvisí i  zvyšující se počet
žáků s SPU (Specifickými poruchami učení) a SPCH (Specifickými
poruchami chování). Naše škola jako každá moderní škola má za cíl nabízet
v rámci vzdělávacího procesu rovné šance pro všechny žáky bez rozdílu.
S tím jednoznačně souvisí poskytování odpovídající odborné péče přímo
ve škole, – pro žáky, rodiče a pedagogy. V letošním roce jsme nabídl i péči  
a podporu školního psychologa / speciálního pedagoga, který mimo jiné
řídí také činnost celoročních skupinových reedukací a konzultuje s rodiči
žáků postupy v rámci domácí práce a přípravy.
Školní poradenské pracoviště bude zřízeno k zajištění a real izaci výchovně
vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků se bude podílet na tvorbě
a rozvoji výchovně vzdělávacího systému tak, aby se škola stala
životaschopným a funkčním organismem, který bude schopen obstát
v si lné konkurenci. Strategickým cílem je vytvořit funkční komunikační
systém odborné podpory, který bude zabezpečovat nezbytné podmínky
pro zajištění růstu kvality školy jako takové. K obecným cílům patří
zejména včasná intervence při aktuálních obtížích žáků a třídních
kolektivů, poskytování průběžné a dlouhodobé péče
o žáky s neprospěchem, vytvoření předpokladů pro jeho snižování,
zajištění odpovídajících podmínek pro možnost integrace žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, vytvoření příznivého klimatu pro
integraci a přijímání kulturních a sociálních odlišností ve škole, primární
prevence školní neúspěšnosti a sociálně patologických jevů, kariérové
poradenství, prohloubení a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou
a rodiči. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému
žákovi bude souhlas jeho zákonných zástupců, prostřednictvím tzv.
„Generálního souhlasu“. Školní poradenské pracoviště bude současně
zajišťovat propojenost poradenských služeb poskytovaných školou se
službami special izovaných poradenských zařízení, jako jsou PPP –
Pedagogicko-psychologické poradny, SPC – Speciální pedagogická centra
a SVP – Střediska výchovné péče. Systém poskytované péče všemi
spolupracujícími subjekty zůstává samozřejmě ze zákona zachován,
zejména se jedná o vyšetření a diagnostiku ve spádových PP poradnách,
včetně závěrečných zpráv a doporučení.
Nastávající školní rok bude tedy premiérovým ohledně zahájení činnosti
Školního poradenského pracoviště a měl by žákům, rodičům i  pedagogům
přinést zlepšení v oblasti péče a podpory, škole zkušenosti a poznatky
k ověření a dokončení celého záměru. Školní poradenské pracoviště bude
umístěno v prostorách současné ředitelny školy na I I . stupni, která bude
přesunuta do přízemí školní budovy. K real izaci těchto změn mohlo dojít
i  díky vstřícnému postoji zřizovatele, který souhlasí se všemi navrženými
kroky.
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Ohlédnutí za soutěží ZUŠ ČR 201 2
Letošní celostátní soutěž ZUŠ
vyhlášená pro dechové dřevěné
i  žesťové nástroje, bicí nástroje,
v sólovém a komorním zpěvu a také
pro tanec, přinesla naší škole velkou
„skl izeň“ cen. Po absolvování školního
a okresního kola se tímto sítem
do krajského kola dostalo šest našich
žáků v hudební soutěži a jedna
taneční choreografie. Z celkového
počtu cca 45 ZUŠ ve Středočeském
kraji, které se soutěže zúčastnily, si
v této konkurenci naše škola vedla
úspěšně. V dechových nástrojích nás
na zobcovou flétnu ve svých
kategoriích reprezentovaly El iška
Kirova a Štěpánka Sklenková – obě
získaly 3. místo – žákyně paní učitelky
K. Němečkové. Ve hře na klarinet ve 3.,
5. a 8. kategorii: Kateřina Čermáková –
2. místo, Kamila Kubinová – 3. místo
a Jindřich Paukert – čestné uznání.
Všichni žáci pana učitele J. Paříka. Krajské kolo pro tyto obory se konalo
v Brandýse nad Labem.
V soutěži v sólovém a komorním zpěvu, konané v Benátkách nad Jizerou,
získala 2. místo Zuzana Valešová - žákyně paní učitelky J. Mudrové
z pobočky v Mníšku pod Brdy. Mám-li se jako pedagog a i  posluchač
vyjádřit k výsledkům a úrovni ostatních dětí, musím objektivně říci, že
konkurence byla veliká, ale naše děti se opravdu neztratily a vynikajícím
způsobem svými špičkovými výkony reprezentovaly sebe, ale i  naši školu.
Sám jsem se byl podívat na soutěž krajského kola v Praze. Je mnohem
snazší jít ze školního kola přímo do krajského (Praha nemá okresní kolo)
a dle toho také, až na pár výjimek, úroveň nebyla tak vysoká. Proto úspěch
našich dětí je z tohoto pohledu velmi cenný.
Taneční oddělení se zúčastnilo krajského kola v půlce dubna v Praze.
Na soutěži bylo celkem 38 choreografií všech věkových kategorií a z toho
postoupila jen jedna do celostátního kola. Tvrdá kritéria! Pro naše malé
tanečnice to však byla vynikající cenná zkušenost s možností zatančit si
v Praze.
Všem dětem moc a moc gratulujeme, děkujeme za přípravu i  jejich
učitelům a za podporu ze strany rodičů. Vás milí čtenáři zveme na květnové
a červnové koncerty a vystoupení, kde se s našimi úspěšnými dětmi
můžete vidět a slyšet je. Těšíme se na vás, sledujte naše stránky www.zus-
revnice.cz.

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

Výběrové řízení
ZUŠ Řevnice vyhlašuje výběrové řízení na místo učitele Literárně
dramatického oboru. Veškeré podrobnosti se dozvíte na našich webových
stránkách www.zus-revnice.cz.

IJ

KULTURA

Občanské sdružení žen  s nádorovým onemocněním poskytuje pomoc
před i  po operaci, nabízí informace, kontakty a rady zdravotní i  sociálně
právní. Pořádá schůzky a přednášky, speciální cvičení, ozdravné pobyty
nebo návštěvy kulturních akcí apod.
Více se můžete dozvědět na letošním Košíkářském trhu, kde se bude
sdružení prezentovat a prodávat vlastní výrobky – např. pletené medvídky,
rosničky v lahvích nebo stromky z korálků pro štěstí.
Košíkářský trh a Královský průvod se letos koná 3. 6. od 9 hodin
na náměstí.

VS

Možná jste si také všimli, že je tento prostor v posledních dnech nějak
hezčí. Nezdá se vám to, není to ale jen jarem. Zásluhu na tom má paní Hana
Sklenková, která usilovně pracuje, prořezává, pleje a sází. Dělá to neokázale
a dobře. Patří jí dík a obdiv.
Problematice parku se věnovali i  zastupitelé na posledním jednání
zastupitelstva města.
V diskusi se shodli na tom, že tento prostor by si zasloužil úpravu a to nejen
v souvislosti s nedávnou loupeží ve zlatnictví a s porušováním zákazu vjez-
du.

VS, thr

Co je to ŽAP?

Park kolem Zámečku

Základní umělecká škola Řevnice
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2. 5. středa - 20:00 Já, moje romská rodina a Woody Allen, Šit Kredit (vstup
zdarma - ozvěny festivalu Jeden svět)
4. 5. pátek - 20:00 Nevěstinec
5. 5. sobota - 1 6:00 Lišák Renart

20:00 Milování
9 . 5. středa - 20:00 Solartaxi
1 1 . 5. pátek - 20:00 Čtyři slunce
1 2. 5. sobota - 1 6:00 Tristan a I zolda

20:00 Signál
1 6. 5. středa - 1 8:30 Spirituál Kvintet a Chorus Angelus
společný koncert legendární skupiny Spirituál Kvintet a sboru Chorus Ange-
lus. Koncert se koná pod záštitou senátora Jiřího Oberfalzera. Vstupné
300 Kč. Předprodej na http://l istky.chorusangelus.cz/.
1 8. 5. pátek - 20:00 Tři dary, Manželka za 50 ovcí (vstup zdarma - ozvěny
festivalu Jeden svět)

1 9. 5. sobota - 1 6:00 Ztracená hvězda
20:00 Rozchod Nadera a Simin

23. 5. středa - 20:00 Anna v přední l inii (vstup zdarma - ozvěny festivalu Je-
den svět)
25. 5. pátek - 20:00 Příl iš mladá noc
26. 5. sobota - 1 6:00 Pejskové mil ionáři

20:00 Kluk na kole
27. 5. neděle - 20:00 Železná lady
30. 5. středa - 20:00 Kimčongil ie (vstup zdarma - ozvěny festivalu Jeden
svět)

Dále kino uvede:
Probudím se včera (1 . a 2.6.), Železná lady (8.6.), Anonym (9.6.), Máme
papeže (1 6.6.), Líbáš jako ďábel (4., 6. a 7.7.)

• Pátek 4. 5. od 1 8 hod. - Astromedicina. Přednášející MUDr. Jana Komber-
cová - řadu let úspěšně praktikuje ve své ordinaci holistické přístupy, napsa-
la na toto téma odborné knihy. Vstupné 1 00 Kč
• Sobota 5. 5. od 1 8 hod. - Koncert pro didjeridoo, příjemné hraní Dobromila
Tučka na australský šamanský nástroj. Vstupné 50 Kč
• Neděle 6. 5. od 1 6 hod. - Pohádka pro děti - překvapeni. Vstupné 40 Kč.
• Pátek 1 1 . 5. od 1 8 hod. - Film: 1 3 babiček. Naplněné proroctví o setkání
1 3 šamanských babiček z celého světa k záchraně planety Země. Vstupné
70 Kč.
• Sobota 1 2. 5. od 1 9 hod. - Společné bubnování. Přijďte si zabubnovat na af-
rické bubny účast 60 Kč. (zapůjčení bubnu 50 Kč)
• Neděle 1 3. 5. od 1 6 hod. - Pohádka pro děti překvapení. Vstupné 40 Kč.
• Čtvrtek 1 7. 5. od 1 8,30 hod. - By nám včely neuletěly. Dokument o sou-
časném vykořisťování včelstev – poté diskuse s režisérem. Vstupné 50 Kč.
• Pátek 1 8. 5. od 1 8 hod. - Koncert skupiny- Žádnej spěch. Originální písně
na kytaru provázené zpěvem a hrou na šamanské bubny a didgeridoo.
Vstupné 60 Kč.
• Sobota 1 9. 5. od 1 8,30 hod. - Film: himalája – karavana. Překrásný film z au-
tentického prostředí o tibetských obchodnících se solí. Vstupné 60 Kč.
• Neděle 20. 5. od 1 6 hod. - Pohádka pro děti - překvapení. Vstupné 40 Kč.
• Pátek 25. 5. od 1 8 hod. - Dokument: cesta čaje. Vstupné: 40 Kč
• Sobota 26. 5. od 1 4 hod. - Setkání se Sašou. Beseda na téma: sebepoznání
v duchovním i  praktickém kontextu. Vstupné: dobrovolné
• Neděle 27. 5. od 1 6 hod. - Pohádka pro děti - překvapení. Vstupné 40 Kč.

Jaký byl ples?
V sobotu 31 .března se v sále Sport centra Liďák uskutečnil již 8.benefiční
ples os Náruč. Večer se skutečně vydařil , neboť masky ve stylu muzikálu za-
plnily celý sál a tančily až do třetí hodiny ráno. Hned na začátku shlédl i
hosté předtančení profesionálů. Cha - chu, Sambu, Rumbu, Passo doble a
Jive jim zatančil taneční pár třídy A v latinskoamerických tancích - Eva Mina-
říková a Tomáš Fábera z tanečního klubu Maestro. Večerem je provázel
slovem Ondřej Hejma a hudbou DJ Olda Burda. Zazpívat árie z muzikálů při-
šel i  Martin Pošta. Vyvrcholením večera byla volba nejlepší masky, která by-
la opravdu náročná. Skupinové masky z fi lmu Někdo to rád horké dorazily
totiž ve dvojím provedení a obě skupiny vypadaly, jako když právě vystou-
pily z fi lmu. Nakonec museli zatančit, zahrát i  zazpívat na podiu a diváci
svým potleskem rozhodli, která ze skupin získá první místo – tedy dort od
Věrušky. Cenu za masku získal i i  kl ienti o.s. Náruč, kteří v rol i Matušky z Noci
na Karlštějně, nebo Césara sklízel i ovace. Úžasná byla i  skupina Hippies, kte-
rá vysílala lásku všude kolem nejen svými transparenty. Potkat jste tu mohli
i  Drákulu, Kleopatru, Karmen, partičku z Rebelů a další vyvedené muziká-
lové postavy. Všichni si mohli pochutnávat na zvěřinovém menu, které re-
staurace připravila. Děkujeme všem, kteří dorazil i a přispěli tak na podporu
nového projektu, v němž chce os Náruč rozšířit svou činnost. Děkujeme
Liďáku Sport Centrum Řevnice, Salonu Klementýna v Řevnicích a Repro Tis-
kárně z Velké Chuchle. Děkujeme všem zaměstnancům a dobrovolníkům
os Náruč za pomoc při organizaci a přípravě plesu. Zachovejte nám přízeň.
Moc si Vaší podpory vážíme.

Nevíte co s kaňkou?
Šup s ní do pohádky!
V galerii Modrý domeček proběhla 5. dubna 201 2 v 1 6 hodin vernisáž dět-
ské výtvarné soutěže Kaňka do pohádky. Slavnostní zahájení již 4. ročníku
regionální výstavy uvedla za pořádající organizaci ředitelka ZUŠ I vana Jun-
ková, za OS Náruč Šárka Hašková a starosta města Řevnice Libor Kvasnička.
Své kytary rozezvučeli žáci ZUŠky Mikuláš a Prokop Sodomkovi, pod ve-
dením pana učitele Františka Běhounka. Pozvání přijal i  Miloslav Cvan-
cinger, který zahrál spolu  s I vanou Bydžovskou na housle, a tím uzavřel i
hudební úvod a přešlo se k předávání cen.
„Letos se výstavy účastnilo 1 2 škol z regionu Dolní Berounka. Máme radost,
že se soutěž každým rokem rozrůstá,“ uvedla paní ředitelka ZUŠ Junková.
Děti soutěžily ve 4. kategoriích. Abstraktního zadání, jakým Kaňka do po-
hádky jistě byla, se zhostily velmi statečně. Některé děti z obřích kaněk vy-
tvořily roztodivné tvory, malovaly komiksy nebo sešily přímo celý atlas
kaňek. Vtipným nápadům vévodí instalace ručně vyrobených „ša-
manských“ štětců, kterými děti ze ZUŠ Černošice kaňky tvořily.
Pro odbornou porotu byl opravdu tvrdý oříšek vybrat nejlepší díla. Některá
místa dokonce nebyla udělena, neboť nešlo rozhodnout, která práce je za-
jímavější.

A kdo letos zvítězil?
1 . kategorie:
1 . místo – skupinová práce MŠ
Řevnice
2. místo – Marek Matoušek,
MŠ J.Kubálka Všenory
3. místo-Štěpán Polák, ZUŠ
Řevnice
Čestné uznání – Olinka No-
lová, Výtvarný kurz Arte Radky

2. kategorie:
1 . místo – Marek Jaroš
2. místo- ZUŠ Řevnice – skupi-
nová práce 1 . ročníku
3. místo – Mikoláš Sodomka,
ZUŠ Řevnice
Čestné uznání – Antonie
Nebřenská, Atel iér I . Fialové

3. kategorie:
1 . místo – Matyáš Trachta, ZUŠ
Řevnice
2. místo – Klára Umlášková,
ZUŠ Řevnice, Mníšek
3. místo – Jan Kosatík, ZUŠ
Dobřichovice
Čestné uznání – Kristýna
Hašková, ZŠ Dobřichovice

4. kategorie:
1 . místo – neuděleno
2. místo- Denisa Kalinová, ZUŠ Dobřichovice
2. místo – Josef M. Junek, ZUŠ Řevnice
3. místo – neudělěno
Čestné uznání – Tim Červenka, ZUŠ Černošice
Cenu poroty získala ZUŠ Černošice za skupinovou práci.

Výstava dětských prací bude k vidění v prostorách celého Modrého do-
mečku (na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3 v Řevnicích) až do 5. června
201 2. Tak neváhejte a přijďte se podívat.

Šárka Hašková

Svůj v pořadí již 1 1 . ples uspořádal řevnický soubor Klíček a Základní škola
Řevnice k uvítání jara. A i  tentokrát byl velmi elegantní a povedený –
taneční sál byl po celou dobu plný elegantně oblečených dam i  pánů.
Hosté si mohli zatančit všechny společenské tance. Na dvě taneční serie si
zapisoval i tanečníky do malého tanečního pořádku, jako tomu bylo v době
národního obrození.
Hned při vstupu do sálu se vítalo šampaňským, jako vždy nabízel i drink pá-
nové z řad tatínků.
Nedlouho po zahájení plesu předvedly své první předtančení mladší děti
z Klíčku – historický tanec ze staré Anglie. To ale nebyla jediná ukázka toho,
co se děti naučily, v průběhu večera zatančily ještě valčík na písničku Kdy-
by se v komnatách a také svižný a energický irský tanec, který diváci ocenil i
dlouhým potleskem a pískáním.
Ples měl tradiční průběh, nechyběla bohatá tombola, koláčková volenka či
půlnoční losování vstupenek, při němž výherci získal i poukaz k návštěvě
salonu Klementýna, psí boudu a roční předplatné Našich novin.
Mnozí l itoval i, když v jednu hodinu po půlnoci přestal i muzikanti z Velkého
orchestru Václava Zelinky hrát, a pomalu se vracel i domů.

lup

Kino v květnu

Květnový program čajovny Cherubín

Modrý domeček

Klíček předvedl irský a skotský tanec i  valčík
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Řevnice na starých pohlednicích - 93
Mlékárna v Řevnicích
Na pohlednicové fotografii z předválečné
doby je majitel obchodu s mlékem
v Řevnicích pan Antonín Minařík se svou
manželkou a dvěma dcerami. Sedí před
svou Fordkou, kterou ze svého obchodu
v J iráskově ulici čp. 336 rozvážel po městě
mléko. Jako malý kluk jsem tam pro mléko
chodil  s  bandaskou.
Antonín Minařík se narodil v roce 1 892.
Narukoval do I . světové války, bojoval na
východní frontě a vrátil se domů jako
ruský legionář. Oženil se s Estonkou
Helenou Krizovou (narozenou 1 896),
kterou poznal v Rusku. Měli tři dcery.
Nejmladší dcera Věra je matkou bratří
Cvancigerů a dcery Věry, provdané
Polanecké.
Podle sdělení pamětníků jezdily před
válkou v Řevnicích tři vozy značky Ford.
Jeden měl pan Minařík, druhý majitel
elektrozávodu pan Beneš a třetí pan
Bulova, který měl továrnu na výrobu likérů.

Kö

• 5. 5. 1 932 – první schůzka rodičovského sdružení ve škole
• 9. 5. 1 927 – se narodila spisovatelka Ludmila Vaňková, řevnická občanka.
Je autorkou mnoha románů převážně s historickou tématikou.
• 9. 5. 1 957 – na hřbitově odhalena mohyla padlým rudoarmějcům.
• 1 9. 5. 1 957 – volby do KNV, ONV, MNV. Počet odevzdaných hlasů – 2.61 6
(99,46%), platných hlasů – 2.61 4 (99,1 9%).
• 20.5.1 902 – do Řevnic zaveden telegraf.
• 27. 5. 1 942 – parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš provedli v Praze – Libni
atentát na zastupujícího říšského protektora R.Heydricha. V zemi bylo
ihned vyhlášeno stanné právo (mj. zákaz vycházení z domů po setmění)
a příslušníci jednotek SS vydali příkaz k zatčení 1 0 000 rukojmí z řad
českého obyvatelstva jako odvetu. V Praze bylo během měsíce popraveno
442 osob, mezi nimi i spisovatel Vladislav Vančura, který byl lékařem
na Zbraslavi. Z řevnických občanů byli popraveni JUDr.Václav Vaněk, otec
L.Vaňkové, a Antonín Žáček.
• Ruch 5/92 - v článku „Opravdu likvidace?“ se dozvídáme, že Oblastní
podnik služeb (OPS) se sídlem v Řevnicích je určen pro I I . vlnu kupónové
privatizace. Červená škodovka s pražskou poznávací značkou stojí na
řevnickém náměstí Krále Jiřího z Poděbrad již druhý měsíc. Záleží na
řevnickém MÚ, jak vysoký poplatek za neoprávněný zábor bude jejímu
majitel i vyměřen.

Kö

Vzpomínka na RNDr. Petra Masnera
(23. 1 . 1 936 – 1 . 4. 201 2)
1 . dubna zemřel ve věku 76 let po dlouhé těžké
nemoci pan RNDr. Petr Masner. Byl velkým
řevnickým patriotem. Do Řevnic jezdil
odmalička až do své smrti.
Žil dlouhá léta v zahraničí a na zeměkouli
navštívil řadu krásných míst. Svou rodinu
opakovaně udivoval slovy: „Tady je to krásné,
tady je to skoro jako v Řevnicích.“
Poslední rozloučení s Petrem Masnerem se
konalo v úterý 1 0. dubna v kostelíku sv.
Kl imenta v Praze 7 za účasti i  řevnických přátel .

Dr. J . König

Z OKOLÍ

V rekordních devíti obcích se letos bude konat poberounský folklorní
festival Staročeské máje. Už třináctý.
K Berounce a na Podbrdsko během května dorazí čtyři desítky souborů
z celé republiky. Diváci se mohou těšit na »ostřílené«, každoroční účastníky
festivalu, včetně všech folklorních skupin působících po okolí, i  na
renomované soubory, které se na Staročeských májích předvedou poprvé.
K těm nejzajímavějším bude určitě patřit bezmála čtyřicetičlenný soubor
l idových písní a tanců Valašský vojvoda z podbeskydských Kozlovic, který
vystupoval i  v Římě před samotným papežem, chodský soubor
z Postřekova, slovenští Šarvanci či Krušnohorská dudácká muzika z Mostu.
Kromě přehlídky tanečníků a muzikantů organizátoři v jednotl ivých obcích
chystají stylové jarmarky, pobožnosti, průvody krojovaných účastníků,
ceremoniály žádání o právo, dražby a kácení májek, ukázky české
i  moravské besedy či taneční zábavy. Ochutnáváte-l i rádi víno, přijdete si
na své v Mokropsech, pivaři si užijí v Letech. V Mníšku pod Brdy se budou
prezentovat řemeslníci, v Zadní Třebani jsou v plánu malé »Chodské
slavnosti«.

Program
LITEŇ, zámecký park a náměstí - sobota 5. května 201 2
LETY, náves - sobota 1 2. května 201 2
MNÍŠEK POD BRDY, zámek a náměstí - sobota 1 2. května 201 2
VINAŘICE, náves - sobota 1 2. května 201 2
ČERNOŠICE-MOKROPSY, Masopustní náměstí - neděle 1 3. května 201 2
VŠERADICE, u  hospody - sobota 1 9. května 201 2
HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves - sobota 1 9. května 201 2
ZADNÍ TŘEBAŇ, náves - sobota 26. května 201 2
KARLŠTEJN, náměstí - neděle 27. května 201 2

Info: Miloslav Frýdl
(tel . 724 1 35 824, frydl@dobnet.cz)

Řevnická výročí 201 2

Významné řevnické osobnosti

Třináctý ročník Staročeských májů
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Redakce Ruchu informuje
• ZVÝŠENÍ 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,
třetina1 .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
• ZMĚNA V DISTRIBUCI RUCHU. Vzhledem k častým dotazům a připo-
mínkám v roznášce Ruchu se Rada města Řevnice rozhodla 1 3. dubna 201 2
změnit systém distribuce Ruchu. Českou poštu od tohoto čísla střídá
Gordica communication  s.r.o.Společnost garantuje roznos Ruchu do 3 pra-
covních dnů od převzetí výtisků z tiskárny. Nedodané výtisky reklamujte
prosím na e-mailu ruch@revnice.cz.

SPORT

Sletový pohár v badmintonu
V sobotu 1 7. 3. se uskutečnil v hale BIOS v Dobřichovicích Sletový pohár
župy Jungmannovy v badmintonu. Turnaje se zúčastnil i hráči a hráčky ze tří
oddílů župy. Ve dvouhrách zvítězil i Alena a Jiří Parkánovi, v pánské čtyřhře
Radovnický, Dvořák (všichni Sokol Dobřichovice), v dámské čtyřhře sestry
Homolkovy a ve smíšené čtyřhře Helena Homolková a J. Konečný jr. (všichni
Sokol Jílové).

T. Tomášek

Velikonoční turnaj v Řevnicích
V řevnické sokolovně se uskutečnil vel ikonoční žákovský turnaj
v badmintonu. Hrálo se systémem každý s každým na dva sety. Na třetím
místě se umístil Vojta Klemperer, druhou příčku vybojovala Tereza
Klepetková a celkovým vítězem se stala Kateřina Hrubá. Ke konci školního
roku plánujeme obdobný turnaj mladých badmintonistů.

B. Kos

3. regionální liga v badmintonu
Badmintonisté Sokola Dobřichovice sehrál i v neděli 1 5. dubna poslední
kolo mistrovské soutěže v kladenské hale a zvítězil i v zápasech nad
Sokolem Jílové a BaC Kladno shodně 5:3. V celé soutěži obsadil i pěkné
sedmé místo z celkového počtu dvanácti účastníků soutěže. Celou sezonu
ukončil i členové oddílu posezením v řevnickém „Liďáku“ se skvělou
kuchyní i  prostředím.

B. Kos

Aprílový turnaj dětí v tenise
1 . dubna uspořádala Tenisová školička LTC Řevnice „Aprílový“ tenisový
turnaj dětí v tělocvičně Sokola Řevnice.
Akce se zúčastnilo 1 2 chlapců a dívek v předžákovském a žákovském věku.
Všichni hrál i společně dvouhry. Zvítězil Luboš Jandus z 5. třídy, který
ve finále porazil El išku Masnerovou z 3. B třídy poměrem 1 0 : 9. Jako třetí se
umístila Gábina Kochová.
Pořadatel plánuje další akce již na dvorcích venku.

M. D. + Kö

Řevničtí fotbalisté začínají dělat
fanouškům radost
Třebotov : Řevnice 2:3
Naše mužstvo od začátku utkání předvádělo pěkný fotbal , kterým vyjádřilo
herní převahu nad soupeřem. Bohužel z této převahy a mnoha vyložených
šancí se nám podařilo dát jenom jeden gól. Ten vstřel i l útočník P. Wolf.
Do druhého poločasu nastoupilo mužstvo Řevnic s tím, že se nemůže nic
stát a že v pohodě dovedou utkání do vítězného konce. Bohužel, opak byl
pravdou. Soupeř z ojedinělé akce vstřel i l vyrovnávací gól. Naštěstí tato
branka naše mužstvo znovu vyburcovala a během pár minut vstřel i l
útočník Wrobel nádherný gól. Znovu pak udeřil další brankou asi nejlepší
hráč na hřišti mladý Lukáš Pitauer. Těsně před koncem po náhodném
odkopu domácích a podcenění našeho brankáře Třebotov vstřel i l gól .
Poslední minuty mužstvo odehrálo na polovině soupeře. Vítězství Řevnic
bylo zasloužené a lze se jen těšit na další zápas.

Miroslav Kratochvíl / Jiří Pitauer st.
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TJ Sokol Řevnice - badminton

Nabídka zaměstnání:
Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence,

Praha 5, při jme zaměstnance na tyto pozice:

POKLADNÍ
SKLADNÍK

u všech pozic se jedná o jednosměnný provoz pondělí

pátek, sobota 1 x za 3 týdny

Tel. 777 66 1 1 1 1 , 296 828 302 po 1 4. hodině.

LTC Řevnice

TJ Slavoj Řevnice
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Adresát:

PSČ:

Vystřihněte pro případ potřeby
Policie - obvodní oddělení Řevnice (nepřetržitá služba)
Nádražní 21 3, 252 30 Řevnice
tel.: 974 882 740
mob.: 602 750 902
fax: 257 720 545
e-mail: krpstc.oo.revnice@mvcr.cz

Fotbalový klub TJ Slavoj Řevnice
pořádá nábor dětí ročníků

1 996 – 2006.

N ábor probíhá každé úterý a čtvrtek

od 1 6. 30 hod. na fotbalovém hřišti

(ul . Karlštejnská).

Bl ižší informace poskytne

Lucka Strati lová, tel. 606 379 735.




