
Duben 201 2 Zpravodaj města Řevnic / 23. ročník Zdarma

Jaro ve škole • Recitál Jakuba Zahradníka • Program čajovny Cherubín

Aktual ity

Sbor dobrovolných hasičů v Řevnicích ozna-
muje spoluobčanům, že v sobotu 1 4. 4. 201 2 bu-
de od 8,00 hod sbírat nepotřebný kovový
odpad. Prosíme majitele nemovitostí, kteří se
chtějí starého železa zbavit, aby jej v tento den
připravil i k odvozu na obvyklá místa. Kdo má
větší a těžké kusy železa, které sám nezvládne
(kotle, bojlery apod.) aby nám to sdělil na e-mail
sdhrevnice@seznam.cz nebo na telefon
60285821 4. Upozorňujeme však, že lednice a
bojlery s izolací nebudeme svážet.

Dobrovolní hasiči připravují na 1 . května na ná-
městí Krále Jiřího z Poděbrad tradiční Hasičský
majáles se zahájením v 9,00 hodin. Připravují se
různé dětské soutěže a atrakce. K vidění bude
záchranářská technika. Celý program doprovodí
hudba a k občerstvení budou připraveny tra-
diční opečené vuřty a pivo.

Bohumil Leinweber

Poděkování
Marie Holečková (Zlatnictví Marie) děkuje za
rychlou pomoc Hasičskému sboru a náhodné
dámě, která jí poskytla účast a podržela ji nejen
za ruku až do příjezdu sanitky. Po propuštění
z nemocnice se pomalu zotavuje z nepochopi-
telně brutálního útoku doposud neznámých
pachatelů loupeže.
Opravy a zakázky si mohou zákazníci vy-
zvednout podle rozpisu na dveřích obchodu.

VS

Rekord v Dobřichovicích
Česko zažilo podle předpovědí meteorologů
nejteplejší březen posledních let. Teplotní re-
kordy byly např. 1 7. března překonány na 1 36
místech. Nejvýše se rtuť vyšplhala v Dobřichovi-
cích, kde naměřil i 23,9 stupňů. Meteorologická
stanice v areálu Ekosu dnes bohužel nefungo-
vala.

thr

SMS servis
Žádáme všechny, kdo ještě nejsou registrováni
k odběru SMS nebo e-mailových zpráv z MěÚ
Řevnice, aby zvážil i možnost této služby. Infor-
mace,které budete po zaregistrování dostávat
se týkají výpadků elektřiny, poruch vody, termí-
nů plateb ročních poplatků, ztracených či nale-
zených pejsků či předmětů atd. Obracíme se
tedy na všechny občany, zdravotnická zařízení
i  veškeré provozovny ve městě, aby nahlásil i
své e-mailové adresy nebo čísla mobilních tele-
fonů prostřednictvím podatelny MěÚ, nebo vy-
plněním formuláře na www.revnice.cz či
vhozením formuláře z časopisu Ruch do
schránky úřadu. Děkujeme.

MÚ

Košíkářský trh
a Královský průvod
Letos se tyto akce budou konat v neděli 3. červ-
na tradičně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Tr-
hovci (vlastní stánek výhodou) se mohou hlásit
na emailové adrese kultura@revnice.cz. Prefe-
rujeme prvovýrobce nebo pěstitele. Uvítáme
i  tipy na zajímavé, případně raritní zboží, které
by mohlo letošní nabídku trhu obohatit.

VS

Petice
Město Řevnice podporuje petici berounských
občanů adresovanou Ministerstvu životního
prostředí vyjadřující nesouhlas s průzkumem a
těžbou břidl icového plynu na Berounsku.
Zájemci o podporu boje proti průzkumu a těž-
bě břidl icového plynu na Berounsku mohou
připojit svůj podpis pod tuto petici v podatelně
Městského úřadu Řevnice, v kavárně Modrý do-
meček a v Městské knihovně v „Zámečku“, kde
budou do úterý 24.4.201 2 k dispozici podpi-
sové archy.

MÚ

Rockový slunovrat
V MěKS byl zahájen předprodej vstupenek na 8.
ročník festivalu. Vstupenka na oba dny 22. - 23.
6. stojí v předprodeji 490 Kč.

VS

Hasiči chystají Majáles
i  sběr železného šrotu

Vodácká sezóna začíná!
S příchodem jara se ze zimního spánku neprobouzí jen příroda, ale i  vodáci. Řeky se po zimě
odemykají a pro závodníky začíná nová sezóna.
Klub Neptun, který má svou loděnici v Řevnicích, se již tradičně účastní závodů českého poháru ve
vodáckém víceboji. První závod seriálu bude již v půlce dubna v Sandberku u Kolína. Proto již brzy
budete mít možnost zahlédnout posádky trénující na pramicích pod Černou skálou či u  jezu
v Řevnicích. Jde o kolektivní sport, kdy na jedné lodi musí fungovat pět závodníků jako jeden celek,
aby bezchybně zvládl i jednotl ivé disciplíny – slalom, sprint a sjezd (cca 1 0km).
Další pohárové závody proběhnou například v Rajhradě nebo na Labi v Lovosicích, Starém Kolíně či
na Jizeře v Čelákovicích. Závody vždy probíhají celý víkend. V minulé sezóně jeden ze závodů
probíhal i  na Berounce, a tak si můžete vzpomenout na slalom nad letovským mostem nebo na
sprint v Dobřichovicích u  kempu.
V letošní sezóně bychom rádi rozšířil i svou členskou základnu a soutěží se zúčastnil i i  v kategoriích
juniorských a kadetských. Rádi proto mezi  s  sebou uvítáme nové příznivce vodáctví a nadšence, kteří
by si tento sport chtěl i vyzkoušet. Především žáky základní školy, ale sháníme i  ženy na doplnění
posádky. Tréninky budou po domluvě probíhat vždy v odpoledních hodinách u loděnice za vodou
v Řevnicích.
Bl ižší informace najdete na http://neptun.tulaci.cz/ nebo nám můžete přímo napsat:
neptun@tulaci.cz.

Neptun klub Řevnice
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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
Dokončují se práce v ul ici Tyršově, Nezabudické a
Lesní. Nově jsou zahájeny práce v ul ici V Úvoze.
Stavební práce jsou zatím v předstihu proti harmo-
nogramu.

Dotace
Byly podány žádosti o dotaci na výměnu lamp veřejného osvětlení a na
plynofikaci 1 . stupně ZŠ.
Intenzivně se pracuje na přípravě žádosti o dotaci na přístavbu Mateřské
školy.

Dixieland
Největším sponzorem Dixielandu v Řevnicích je společnost Eurovia. Za to jí
patří náš dík. Bohužel, vzhledem ke zhoršené ekonomické situaci snížila
Eurovia objem příspěvků na podporu kulturních akcí. O této skutečnosti
jsem se od pana Turka, který festival pořádá, dozvěděl 7. března. Protože
v městském rozpočtu nejsou vyčleněny prostředky, z nichž by bylo možno
pokrýt schodek ve financování akce, zbývá pouze případná podpora z řad
dalších sponzorů. Na jejich oslovení bohužel nezbyl potřebný čas a pan
Turek se rozhodl v letošním roce uspořádat festival v Dobřichovicích.
Obracím se proto s prosbou na spoluobčany, kteří by měli zájem tuto akci
v dalších letech finančně podpořit, nechť mne kontaktují na mailu
starosta@revnice.cz nebo na telefonu 603 854 843, rád se s nimi sejdu,
abychom mohli případnou podporu projednat.

Porta
Dne 24. února jsem se sešel  s  organizátory festivalu Porta, který se bude
konat ve dnech 29. 6. až 1 . 7. Probíral i jsme tradiční sázení stromů, brigádu
v lesním divadle a další organizační záležitosti.

Královský průvod
Královský průvod proběhne ve dnech 2. až 3. 6. U  nás se zastaví v neděli
3. 6.

Přepadení zlatnictví
Chtěl bych vyjádřit na tomto místě účast paní Holečkové, která byla
brutálně přepadena ve své provozovně. Tato událost pobouřila nejenom
mne, ale i  mnoho dalších spoluobčanů.

Město
Dne 6. března proběhla kontrola z Finančního úřadu týkající se DPH. Bylo
kontrolováno období od roku 2009 až do 20. 2. 201 2. Podle závěrů kontroly
mělo město podat v souladu se zákonem žádost o plátcovství DPH už
v minulém volebním období – začátkem dubna 2009 a plátcem se mělo
stát od června 2009. Pravděpodobná částka platového výměru k úhradě za
neodvedení DPH bude ve výši cca 1 37 500,- Kč.

Prodej pozemků
Byl zadán oddělovací plán na chodník spojující náměstí s  přednádražím
tak, aby mohl být v brzké době real izován plánovaný prodej pozemků a
budovy č. p. 2 v této lokal itě.

Ekos
Poruchy vodovodu
V poslední době se zvýšil počet poruch na veřejném vodovodu. Řevnický
vodovod je už na mnoha místech hodně starý a v období tání, kdy se
vlivem změny teplot a proudění vody zem pohybuje, se vždy počet poruch
zvyšuje.
Letos nás nejvíce zasáhla porucha opravovaná ve čtvrtek 1 . března. V ten
den došlo k poškození potrubí v oblasti prameniště. Bylo tedy nutné
vypustit výtlačný řad k vodojemu a značná část města tedy zůstala bez
vody. Bohužel, ve večerních hodinách došlo vzhledem k vysokému tlaku
vody k opakování poruchy na stejném místě. V oblasti Selce podle mých
informací nebylo zásobování pitnou vodou narušeno.
O všech poruchách na vodovodních řadech i  plánovaných odstávkách
informujeme občany prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů. Pokud jste se
ještě nezaregistroval i k odběru zpráv z Městského úřadu, můžete tak učinit
v úředních hodinách na městském úřadě. Budete pak dostávat aktuální
informace přímo do mobilu nebo do vašeho počítače.
O skutečném rozsahu poruch a přesné době trvání samozřejmě nevíme
předem, proto při výskytu poruchy raději občany připravujeme na horší
situaci, než pak ve skutečnosti mnohdy nastane. Myslím si ale, že je určitě
lépe zjistit, že voda teče dříve než bylo ohlášeno, než naopak.

Veřejné osvětlení
Možná si někteří z vás všimli, že jedna lampa veřejného osvětlení umístěná
před lékárnou má jinou barvu světla než ostatní. Její světlo je více
podobné dennímu světlu. Je to proto, že v ní není umístěna klasická
výbojka, ale LED diodová zářivka. Tuto lampu sem umístila za účelem
testování společnost Nano Energies Trade, od které město Řevnice
nakupuje elektřinu.

Libor Kvasnička

ŠKOLY

Úroveň znalostí letošních absolventů
ZŠ Řevnice
V lednu letošního roku proběhlo v rámci projektu Diagnostika stavu
znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj testování žáků 9.
tříd. Děti absolvovaly testy z hlavních předmětů (český a anglický jazyk,
matematika, chemie, fyzika, biologie). Tohoto testování se zúčastnily
vybrané školy z celé ČR. Nyní známe již výsledky a můžeme říci, že žáci naší
školy obstál i, jejich výsledky jsou přinejmenším srovnatelné s výsledky
ostatních testovaných škol. V anglickém jazyce a v přírodopise naši
deváťáci dosáhli dokonce mnohem lepších výsledků než školy v kraji či
v celé republice. V angličtině prokázal i dobré znalosti jak ve stavbě
anglické věty, tak v mluvnici, slovní zásobě a porozumění textu. Výjimkou
nebyli ani žáci, kteří v některých oblastech testování dosáhli 1 00%
úspěšnosti. Je tedy na místě poděkovat angličtinářům za skvělé výsledky,
zvláště panu učitel i Novákovi, který v 9. A učí angličtinu a v obou devátých
ročnících učí i  přírodopis a umí děti pro učení nadchnout. O tom, jak jsou
děti dobře vybaveny angličtinou, jsme se mohli přesvědčit i  v týdnu, kdy
pan učitel Novák zajišťoval lyžařský kurz a ve třídách jej zastoupil Mr. Derek
Forde, Ir, který mluví jen anglicky. S dětmi si při hodinách konverzace
výborně rozuměl a vyučování s ním probíhalo bez nedorozumění a
v pohodě.
Společnost pro kvalitu školy, o.s., která testování po stránce obsahu
zajišťuje, poslala škole jednak celkovou zprávu, jednak i  zprávy pro
jednotl ivé žáky. Tyto zprávy jsou velice obsáhlé, proto je výchovná
poradkyně posílá na e-mail rodičům. To pro případ, že si děti někam
„založily“ kód, pod kterým si na serveru společnosti mohly výsledky najít.
Výslednou zprávu je užitečné využít i  jako návod pro „vyspravení“ mezer
v učivu před přijímacími zkouškami na střední školy, jež některé deváťáky
v dubnu čekají.
Na jaře ještě proběhne testování 5. ročníků a naše škola se ho ráda
zúčastní.

JD

Setkání s Jiřím Žáčkem
Žáci ZŠ Řevnice měli dne 1 5. března jedinečnou možnost setkat se
osobně s J iřím Žáčkem, který navštívil žáky naší školy a pobesedoval  s  nimi.
Akce se konala v sále Lidového domu, žáci byl i rozděleni na dvě skupiny (1 .
a 2. stupeň) a během programu mohli Jiřímu Žáčkovi položit jakékoliv
otázky. Také shlédl i představení dětí z divadélka Radar z Prahy, které měly
připravené krátké dramatické vystoupení na básničky Jiřího Žáčka. Děti
z naší školy zarecitovaly také několik básní z jeho tvorby. Po besedě
následovala autogramiáda.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali panu Strejčkovi, otci dvou našich
žáků, který zprostředkoval tuto možnost setkání s J iřím Žáčkem. Pro žáky
ZŠ Řevnice to byl nezapomenutelný zážitek.

ŠR

Slovo starosty

Základní škola Řevnice

Zápisy ze zasedání zastupitelstva, informace z jednání Rady města

a další aktuality hledejte průběžně na www.revnice.cz.
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Jaro ve škole
Zima je za námi a spolu  s ní i  tři lyžařské výcvikové kurzy ZŠ Řevnice. Na
základě zájmu rodičů o sportovní rozvoj dětí pořádá škola lyžařské kurzy
pro děti již od 1 .třídy. Kurz není povinný, přesto se ho zúčastňuje velký
počet dětí.
Letos se velmi vydařil kurz prvních tříd v Zadní Telnici, na druháky a třeťáky
bohužel nečekalo příl iš vlídné prostředí v Rejdicích, a proto byl po této
zkušenosti kurz pro druhý stupeň narychlo přesunut z Rejdic do Pasek nad
Jizerou.
Poznatky z letošních kurzů budou samozřejmě zohledněny při organizaci
kurzů v příštím školním roce.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali rodičům, kteří se zúčastňují kurzů
jako instruktoři. Vel ice si vážíme jejich práce a trpělivosti, protože kurzy pro
tak malé děti bychom bez jejich pomoci nemohli organizovat.
Žáci naší školy nesportují jen na horách, kromě běžné výuky TV jezdí také
pravidelně brusl it do Černošic a plavat do Berouna.
V rámci celkové výchovy ke zdravému životnímu stylu je pro žáky
připraven projekt Aktivní životní styl , neboli Být aktivní – být zdravý. Projekt
proběhne před Velikonocemi a škola na něj získala finanční podporu od
nadace Pangea, na kterou upozornil vedení školy pan Galbavý, za což mu
moc děkujeme. Děti budou nejen sportovat, ale i  besedovat s lékaři,
sportovci, tvořit zdravé salátky a seznamovat se s možnostmi, jak lze trávit
den bez počítače. V rámci zmíněného projektu proběhne i  meziškolní
sportovní turnaj, tentokrát s žáky ze ZŠ Nučice, kteří přijedou do Řevnic na
návštěvu.
Po Velikonocích čeká všechny žáky každoroční klasifikační finiš a také
plošné testování5. a 9. ročníků pod záštitou MŠMT a ČŠI. V současné době
škola prošla testováním od Společnosti pro kvalitu školy a výsledky jsou
velmi uspokojivé. Ve všech předmětech je výkon žáků 9. tříd
srovnatelný s výkony žáků v republice, ovšem v angličtině a v přírodopise
je na ještě vyšší úrovni. Bereme-l i v úvahu, že v našich 9. ročnících již nejsou
děti, které odešly na víceletá gymnázia po 5. či 7. třídě, je tento výsledek
velmi pěkný. Uvidíme tedy, co za výsledky přinese další testování.
Na závěr bychom rádi pozvali všechny příznivce školy na dny
otevřených dveří od 1 8. do 20. dubna (během dopoledne) a na Den
rodin, který budeme letos oslavovat 1 8. května odpoledne od 1 4
hodin.

ŠR

Žáci 1 . stupně ZŠ na minihokeji
Dne 6. března se vybraní žáci 2., 3. a 4. tříd zúčastnil i turnaje v minihokeji na
zimním stadionu v Černošicích. Pod vedením vyučujících 3. tříd přijelo hrát
1 5 žáků v kategorii 3.- 4. tříd a 1 2 žáků v kategorii 1 .- 2. tříd. Na stadion
přijel i také podpořit hráče fanděním další třeťáci.
Naši žáci nastoupil i proti velmi silným hráčům z hokejových tříd a klubů,
přesto si turnaj báječně užil i za vydatné pomoci našich trenérů, pana
Svobody, pana Štychy a pana Svitáka.V zázemí pomáhala a fandila paní
Sudková. Žáci ve starší kategorii přivezl i pohár, diplom a bronzové medaile.
Mladší žáci vyhrál i za čtvrté místo sladkou odměnu.
Vyučující děkují za pomoc zúčastněným rodičům, kteří tak obětavě stále
podporují sportovní rozvoj našich dětí. Kval itní spolupráce školy a rodičů
je jednoznačně přínosem pro žáky. Děkujeme a těšíme se na další společné
akce.

Jana Nešťáková

Další informace ze školy
- 25.4.201 2 od 1 8 hod. v budově 2. stupněš v učebně 5.A se koná
organizační schůzka ohledně školního zájezdu do Anglie.
- Třídní schůzky se konají 1 1 .4. 201 2 od 1 7 hod. v budově 1 . stupně a od 1 8
hod. v budově 2. stupně. 5.A má schůzky od 1 7 hod. v budově 2. stupně.
- V sobotu 1 4. 4. 201 2 se od 1 0 hod. koná brigáda na zahradě 1 . stupně.
Prosíme rodiče o účast. Nářadí si vezměte s sebou. Předem děkujeme za
spolupráci!

ZŠ

Taneční oddělení ze ZUŠ Řevnice
vyhrálo
Další úspěch zaznamenala ZUŠ Řevnice v okresním kole celostátní soutěže
Základních uměleckých škol, tentokrát v tanečním oboru. Pořadatelem
byla 5. 3. 201 2 ZUŠ Černošice. Soutěže se zúčastnilo celkem 1 0 choreografií
ze ZUŠ Roztoky, ZUŠ Černošice a naší školy včetně pobočky v Mníšku pod
Brdy.
Žákyně 4. ročníku tanečního oddělení paní učitelky Hany Rubkové – Adéla
Čepelová, Adéla Jindrová, Barbora Kostlánová, Ema Kostlánová, Šárka
Leinweberová, Lea Sofie Scholl , Věra Sklenková a Anna-Marie Vaňková
zvítězily ve I I . kategorii. Zároveň získaly ocenění za „přirozený pohyb“.
S choreografií „Tancovala v lese víla“ na hudbu Jiřího Pavlici a Hradišťanu
nás budou reprezentovat v krajském kole, které se koná 1 3. 4. 201 2 v Praze.
Žákyně tanečního oddělení naší pobočky v Mníšku pod Brdy pod vedením
paní učitelky Jarmily Matouškové získaly v téže soutěži dva diplomy – za
správné rytmické provedení, jemný dívčí projev a nápaditý kostým. Za
výrazný taneční projev porota ocenila Esther Mertovou.
Všem moc gratulujeme!

MgA. Jan Pařík, Ph.D
za ZUŠ Řevnice

Kultura - spolky

Úspěšný, dnes již legendární festival dixielandové hudby se po devíti
letech stěhuje do Dobřichovic, na prostranství mezi Dobřichovickým
zámkem a mostem.
Akce je koncipována bez výběru vstupného, tedy je zcela závislá na
příspěvcích sponzorů, letos však bohužel podstatně menších.
Nedostatek finančních prostředků, kterými by bylo možno akci pomoci ze
strany Řevnic, je zde vystřídán porozuměním pro to, že takováto akce je
pro město prestižní, a tedy i  přísl ibem tolik potřebné finanční podpory.
Festival proběhne v tradičním termínu – druhá srpnová sobota – 1 1 . 8. od
1 4 hodin.
Vstup na toto hudební setkání bude díky spolupráci města  s produkcí
festivalu a laskavosti partnerů a sponzorů opět volný.

Jiří Turek
(reakci starosty si přečtěte na s. 2)

Zveme Vás na vernisáž dětské výtvarné výstavy Kaňka do pohádky, která
se uskuteční dne 5.dubna 201 2 v 1 6 hodin v galerii Modrého domečku.
V rámci zahájení výstavy budeme slavnostně vyhlašovat a oceňovat vítěze
této regionální soutěže. Přijďte se podívat, jakou fantazii mají dnešní děti.
Žánrem soutěže je kresba, malba, fotografie, ale i  plastika a instalace.
Výstava v Modrém domečku potrvá až do 5. června 201 2. Více na www.zus-
revnice.cz a www.os-naruc.cz.
Zveme Vás na příjemné posezení do naší kavárny Modrý domeček, ve
které nabízíme zdarma veřejný internet, WIFI připojení, u  dobré kávy nebo
jiného nápoje se můžete začíst do našich knih a časopisů a vaše děti si
mohou pohrát v dětském koutku. (přebalovací pult k dispozici v přízemí).
Ke kávě můžete mlsat něco z vlastní výroby našich zaměstnanců a
vynikající zákusky naší "babičky" . Koláčky, dorty, bábovky, závin, řezy a
perníky jsou připravovány každý den čerstvé.
Zveme Vás i  na domácí polévku a výborné domácí palačinky a lívanečky.

Šárka Hašková

Dixieland se stěhuje do Dobřichovic

Modrý domeček

Záklaní umělecká škola Řevnice
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4. 4. středa - 20:00 Perfect days – i  ženy mají své dny
6. 4. pátek - 20:00 Lurdy
7. 4. sobota - 1 6:00 Scooby Doo a príšera na letním táboře

20:00 Perfect sense
1 1 . 4. středa - 20:00 Křtiny
1 4. 4. sobota - 1 6:00 Jako kočky a psy: Pomsta prohnané Kitty
1 8. 4. středa - 20:00 Oliver Twist
20. 4. pátek - 20:00 Víla
21 . 4. sobota - 1 6:00 Velká sýrová loupež

20:00 Tady to musí být
25. 4. středa - 20:00 Krysař
27. 4. pátek - 20:00 Králova reč
28. 4. sobota - 1 6:00 Hop

20:00 Poupata

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

• Ne 1 . 4. od 1 7 hod. - čajový obřad  s Čajomírem. Přiletí k nám Čajomír -
zakladatel a organizátor dnes již známého a úspěšného čajového festivalu.
Vstupné dobrovolné.
• Pá 6. 4. od 1 8 hod. - koncert pro didjeridoo. Příjemné hraní Dobromila
Tučka na australský šamanský nástroj. Vstupné 50 Kč.
• So 7. 4. od 1 8 hod. - na počátku bylo světlo. Neuvěřitelné svědectví
o l idech, kteří nepotřebují k životu hmotnou stravu. Vstupné 40 Kč.
• Ne 8. 4. od 1 6 hod. - pohádka pro děti. Prekvapeni. Vstupné 30 Kč.
• Pá 1 3. 4. od 1 8 hod. - astromedicína. Přednášející MUDr. Jana Kobercová.
Radu let úspěšné praktikuje ve své ordinaci holistické přístupy, napsala na
toto téma odborné knihy. Vstupné 1 00 Kč.
• So 1 4. 4. od 1 4 hod. - setkání se Sašou Hendrukem. Beseda na téma
Sebepoznání v duchovním a praktickém kontextu.
• Ne 1 5. 4. od 1 9 hod. - dokument: Čas na změnu. Alarmující dokument
o současné situaci l idstva na naší planete. Vstupné 30 Kč.
• Pá 20. 4. od 1 7 hod. - film: Jaro léto podzim zima. Poetický korejský zenový
příběh o koloběhu života. Vstupné 40 Kč.
• So 21 . 4. 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 28. 4. od 1 8 hod. - film: Krásná zelená. Nízkorozpočtový francouzský
snímek s geniální myšlenkou. Vstupné 40 Kč.

Recitál Jakuba
Zahradníka
V neděli 22. dubna vystoupí
v sále řevnického Zámečku
se svým recitálem skladatel ,
klavírista a také básník a
organizátor Jakub Zahradník.
Geny podělil po otci
Václavovi. Skladbu absolvo-
val na pražské konzervatoři
v roce 1 986. Jako klávesista
prošel několika kapelami,
např. skupina Balet.
V devadesátých letech žil
v muzikálech jako dirigent,
aranžér i  producent (JCS,
Jeptišky, Starci na chmelu).

V Řevnicích koncertoval ještě s Pavlou Kapitánovou, která tragicky
zahynula v roce 2007. Vynalezl Festival autorského šansonu, na kterém se
každoročně představují ti nejznamenitější představitelé žánru.
V posledních letech je zřejmě nejúspěšnějším Jakubovým projektem
Pianosaurus Rex, což je vystoupení tří klavíristů na třech koncertních
křídlech. To samozřejmě vyžaduje jiné prostory i  podmínky než máme
v Řevnicích. I  tak nás čeká hodinka hudby, která v posluchačích zanechá
stopu. Začátek je v 1 8 hodin, vstupné tradičně 1 00/50 Kč. Možná rezervace
na kultura@revnice.cz. VS

Den otevřených dveří školičky Pikolín se konal 22. 3. 201 2. Od tohoto data
budou také přijímány přihlášky dětí na rok 201 2/201 3. Přihlášku je možné
stáhnout z webu http://www.pikolin.estranky.cz

Kritéria přijetí:
- věk 3 roky
- přednost mají stávající děti a jejich sourozenci a děti  s  docházkou min. 4
dny v týdnu
- u  nižšího počtu přihlášených dní si vyhrazujeme právo po domluvě
stanovit až 2 dny

Jíšovský grunt v Řevnicích
Nejstarší písemné zprávy o domu čp. 45 pocházejí z roku 1 599, kdy jej za
1 1 0 kop grošů zakoupil od „Anny, macechy Jana Vondry, Keruše, Kateřiny a
Anny“ hospodář Václav Jíša, první příslušník rodiny, po níž byl grunt
dlouhou dobu – v podstatě až do okamžiku, kdy nechala císařovna Marie
Terezie provést číslování domů – označován jako „Jíšovský“. Když Václav
zemřel, přešel statek v roce 1 621 do vlastnictví jeho syna Matěje, který je
zde připomínán ještě o deset let později. Jaké však byly další osudy rodiny
Jíšových v neklidných časech třicetileté války, nevíme. Je možné, že jejich
selskou usedlost stihl krutý osud mnoha řevnických stavení,
vydrancovaných či přímo vypálených nepřátelskou švédskou armádou.
Grunt byl totiž podle svědectví dobových písemných pramenů po mnoho
let opuštěný. Teprve roku 1 664 sem vrchnost dosadila Václava Stehlíka,
hrnčíře. Ten pak ještě řadu let platil dědické podíly Václavovi, synu
zesnulého Matěje Jíšy, podobně jako jeho syn Matěj Stehlík, který poté, co
převzal r. 1 678 grunt, vyplácel krom svých vlastních sourozenců také
sirotky tehdy již mrtvého Václava Jíšy. V roce 1 686 nastoupil nový
hospodář Vojtěch Bláha na statek dříve „velmi zpuštěný“, který vrchnost na
své náklady nechala zrekonstruovat. R. 1 71 3 jej vystřídal Matěj Ráž, po
němž v roce 1 750 přebíral živnost syn Jan. Od něho hospodářství zakoupil
již po třech letech Jan Bílej, po jehož smrti v r. 1 775 se vdova Anna znovu
provdala, pro změnu za Jozefa Černého, původem z Dubna u Příbrami; ten
zde hospodařil do roku 1 802, kdy postoupil statek Tomášovi Bílému, synu
předchozího majitele. Od něho převzal hospodářství r. 1 835 syn Jan Bílý a
v r. 1 878 vnuk Matěj Bílý spolu se svou manželkou Barborou. Ti r. 1 890
přestavěli celý statek do nynější podoby. Dcera posledně jmenovaných –
Božena – se provdala za Bohuslava Červeného z Černína u  Zdic a tak sem
přišel rod, v jehož držení se usedlost nachází až doposud. V současnosti zde
po synu shora jmenovaných manželů – Františkovi a vnuku Petrovi
hospodaří již čtvrtá generace.

PVB

Kino v dubnu

Sbor církve bratrské v Řevnicích

Dubnový program čajovny Cherubín

Městské kulturní středisko

O. s. Pikolín

Historie
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Řevnice na starých pohlednicích - 92
Sokolská pomlázka

v roce 1 930
Na pohlednici datované v dubnu 1 930
vidíme řevnické sokoly na společné
velikonoční pomlázce. Skupina asi třiceti
mužů je vyfotografována v nynější
Opletalově ulici před domem čp. 56. Tento
dům postavil v roce 1 893 Antonín Štika.
Později dům koupil Augustin Veverka,
lakýrník. Dlouhá léta je v majetku rodiny
Veverkovy.
Na obrázku byly identifikovány tyto osoby:
za otevřenými deskami (knihou) stojí
Miloslav Lisý, tehdejší náčelník
Sokola, s  košíkem vpravo vpředu je Josef
Šůra, napravo od něj  s  kloboukem v ruce
je František Carboch. Druhý stojící zleva je
Karel Černý, čtvrtý stojící zleva je Karel
Krotil . Přesně před sloupem elektrického
vedení stojí Josef Lisý, před reklamou „Bio“
pan Hartman. Mezi třemi kluky v pokleku
vpředu vlevo je uprostřed Václav
Domažlický. Další osoby se nepodařilo
určit. Jestl ipak dříve narození čtenáři
Ruchu mezi nimi poznají své předky?
V dnešní době chodí s kolektivní
pomlázkou po Řevnicích jen házenkáři.

Kö

• 1 . 4. 1 992 – SIC (Společenské a informační centrum) se stěhuje z náměstí
do Zámečku.
• 1 6. 4. 1 91 7 – pro vojenské účely zrekvírován největší zvon v kostele o váze
440 kg.
• 24. 4. 1 992 – zemřel profesor Vladimír Knap, dlouholetý člen letopisecké
komise v Řevnicích. Narodil se v roce 1 91 1 . Původně středoškolský profesor
latiny a francouzštiny na gymnáziu v Místku se stal v padesátých letech mi-
nulého století čs. vyslancem v Guinei a ve Vietnamu. Od roku 1 968 až do
své smrti žil v našem městě. Někteří dnešní čtyřicátníci k němu chodil i na
hodiny němčiny a francouzštiny.
• 1 91 2 – od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty chodil i řevničtí kluci 3 x denně
po obci  s  řehtačkami a klapačkami a působil i velký hluk. Radní František
Ráž, kupec, navrhnul v Radě města zrušení této tradice. Nepochodil , byl pře-
hlasován.
• 1 922 – na jaře uvedeny do provozu dva nové tenisové dvorce tenisového
odboru Okrašlovacího spolku u Selecké cesty, dnes na rohu ulic Husovy a
U Prodejny. Byly v provozu do počátku I I . světové války.
• Ruch 4/1 992 – je referováno o výstavbě nové čtvrti rodinných domků fir-
mou Chan.
• exkluzivní zpráva z 1 . čísla časopisu 4. B třídy řevnické školy hovoří o se-
tkání našich dětí s  prezidentem Havlem a paní Olgou v Lánech 7. 3. 1 992 při
výročí 1 42 let od narození TGM. Manželé Havlovi podepsal i řevnickým dě-
tem pohled.
• Ruch 4/2002 – sděluje, že vyšla publikace dr. Königa – 1 00 let řevnického
tenisu.

Kö

Ing. Dr. h. c. Julius Weiss,aneb jak dlouho
lze čekat na životního partnera
Ing. Jul ius Weiss byl respektovaným chemikem v oboru cukrovarnictví. Část
svého života strávil v Řevnicích, a proto patří mezi zajímavé řevnické
osobnosti.
Narodil se 1 8. 3. 1 862 v Kroměříži v rodině správce Thunovského majetku
na Moravě. Později se s rodinou přestěhoval do Prahy, kde vystudoval tech-
niku – obor chemie. Asi ve dvaceti letech se zamiloval do své budoucí ženy,
zpěvačky Hany Caval larové, která již v té době byla členkou Národního diva-
dla v Praze. Protože rodina Weissů této známosti nepřála („přece si nevez-
me „komediantku“), odeslala ho na další studia do Hamburku. Do Prahy se
vrátil po 1 0 letech, znovu se sešel se svou láskou a vzal i se. Pohledná Hana
na něj počkala, i  když měla jistě dostatek jiných příležitostí k seznámení. Ma-
líř Vojtěch Hynais ji namaloval na oponu Národního divadla v Praze jako pů-
vabnou černovlásku.
Rodina bydlela v Praze na Vinohradech. Ing. Weiss se profesně věnoval cuk-
rovarnictví, měl vlastní laboratoř Ve Smečkách. Ve dvacátých letech 20.
století se stal prezidentem Čs. chemické společnosti při Akademii věd. Pro-

cestoval celou Evropu
a severní Afriku.
Manželé Weissovi mě-
l i dva syny – Vladimí-
ra, architekta, a
Jaroslava, akade-
mického malíře.
V letech 1 898-1 900
postavil Weiss
v Řevnicích rodinný
dům na náměstí (čp.
1 ), kam s rodinou jez-
dil nejprve na léto a
od roku 1 933 zde
bydlel trvale. V Řevni-
cích byl činný
v Okrašlovacím spol-
ku, v Sokole a s man-
želkou v Lesním diva-
dle. Ve stáří se vě-
noval  s  ohromným
nadšením pracím na
zahradě, dokonce
pěstoval na dvorku
i  slepice a králíky.
Po smrti své ženy v dubnu 1 946 chodil denně ve svých 84 letech na hřbi-
tov na Šiberný.
Zemřel 28. ledna 1 947 na mozkovou mrtvici.
Na jeho dlouholeté členství a zásluhy v řevnickém Sokole reagovala TJ
Sokol Řevnice projevem písemné soustrasti k jeho úmrtí, odeslané oběma
synům (přiložený obrázek).

Kö

Ing. Jul ius Weiss s manželkou Hanou a mladším synem Jaroslavem na za-
hradě za domem (1 909).

Řevnická výročí 201 2

Významné řevnické osobnosti
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MALÝ OZNAMOVATEL
• 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

V Řevnicích se krade
Uplynulé dva týdny se řevničtí policisté zabývali desítkami případů. Jejich
skladba je opravdu velmi rozmanitá. Od výtržnictví, krádeží peněženky,
vloupání do vozidel , chat či novostaveb, školy, fotbalových kabin přes
případy řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Zde jsou některé
z nich:
• V prvních dnech měsíce března překonal pachatel oplocení domu v obci
Řevnice. Z pozemku pak odcizil čtyři metry okapových svodů v hodnotě
2.000,- Kč.
• Během čtyřiadvaceti hodin došlo k dalšímu případu, kdy dosud neznámý
pachatel vnikl na pozemek rodinného domu. Zde odcizil tři metry
okapového svodu v hodnotě 1 .500,- Kč. Jeden metr svodu na místě
poškodil tím, že jej prokopl a způsobil poškozením škodu ve výši 500,- Kč.
• V nočních hodinách u neobydleného rodinného domu v Řevnicích
překonal rovněž neznámý pachatel oplocení o výšce 1 60cm. Plot byl
opatřen uzamykatelnou brankou, která byla řádně uzamčena.
Z rekonstruovaného domu se pak pachatel i podařilo uřezat cca 20 metrů
kabelu a několik metrů zemních kabelů. Škoda vzniklá majitel i činí 1 .000,-
Kč.
• Noční dobu využil v obci Řevnice neznámý pachatel , který z vozovky na
křižovatce ulic Legií a Školní odcizil jeden kus l itinové kanalizační spustě.
Na křižovatce ulic Revoluční a Tyršova pak další kus a na křižovatce ulic
Tyršova a Máchova kusy dva. Městu Řevnice tak způsobil škodu ve výši
1 6.000,- Kč.

Řevničtí senioři obětí
podvodu

Třiaosmdesátiletá žena, která žije v pečovatelském domě kolem poledne
otevřela dvěma neznámým mužům vstupní dveře pečovatelského domu.
Asi po dvaceti minutách ji neznámý muž tmavé pleti oslovil a vstoupil  s  ní
do bytu, kde jí nabídl 50.000,- Kč, když ona mu dá 5.000,- Kč. Paní si ze dvou
peněženek v obývacím pokoji vyndala 9.000,- Kč. Tyto ji neznámý muž
následně odcizil , utekl a zanechal jí nepotřebné deky.
Hovořil i jsme z další sedmaosmdesátiletou ženou v pečovatelském domě,
která nám sdělila, že rovněž kolem poledne k ní přišl i dva muži. Jeden vešel
bez zaťukání k ní do odemčeného bytu a následně do obývacího pokoje a
nabízel jí ovčí deky. Tyto ji nabízel se slovy, že onaje již starší, a že zažila
válku a on má pro ni výbornou nabídku koupi jen za 2.000,- Kč.
Paní ho odmítla se slovy, že tol ik peněz nemá a deky stejně nepotřebuje. Že
potřebuje peníze, protože musí zaplatit složenky. Muž byl ale neoblomný a
stále opakoval, že ji deky dá se slevou za 1 .000,- Kč. Ani tímto ji
nepřesvědčil . Nikdo jiný jim již na patře neotevřel .
V dopoledních hodinách 2. února 201 2 zazvonil u  domu
sedmaosmdesátileté ženy v Řevnicích muž se ženou. Žena neznámé dvojici
otevřela a ta jí sděl ila, že jde provést odečet elektrické energie. Žena opět
vzala neznámé osoby do domu. Zde se nachází také elektroměr. Neznámá
žena se začala seniorky vyptávat, jaké má v domě spotřebiče a muž pobíhal
po chodbě a nakukoval po bytě. I  v tomto případě bylo seniorce sděleno, že
jí nesou přeplatek 1 .000,- Kč a i  v tomto případě byla použita stejná lest.
Muž vytáhl bankovku v nominální hodnotě 5.000,- Kč.
Seniorka šla do vedlejšího pokoje, kde ze zásuvky vytáhla finanční hotovost
4.000,- Kč a tu podala dvojici. Pětitisícovou bankovku obdržela a tu pak
vložila do obálky v zásuvce. Pak opět přistoupil i k elektroměru a stále něco
řešil i se ženou, která po seniorce chtěla ještě občanský průkaz. Toho
samozřejmě opět využil muž a ze zásuvky odcizil obálku  s finanční
hotovostí 23.000,- Kč. K popisu dvojice nám žena sdělila: žena ve věku 25
let štíhlé, středně vysoké postavy. Na nohou měla bílé sportovní boty. Muž
ve věku asi 40 let statné postavy. Na sobě měl černou zimní bundu do pasu.
Dvojice přijela autem, ale to seniorka nedokázala popsat.
Z těchto konkrétních případů je zcela zřejmé, že scénář se stále opakuje a
senioři stále dělají stejné chyby. Pokud dojde k tomu, že jste podvedeni, je
velmi důležité tuto skutečnost co nejrychleji oznámit policii .

nprap. Štěpánka Zatloukalová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – ZÁPAD

SPORT

Dne 21 . března zemřel v nemocnici v Praze ve věku nedožitých
devadesátých narozenin pan Václav Matásek Bylo to šest dní po úmrtí
manželky Naděždy, rozené Veverkové. Václav Matásek byl mnoho desítek
let aktivním členem našeho tenisového klubu. Oběma věnujeme tuto
vzpomínku!

Za členy LTC dr. J . König

Badminton pro veřejnost
Badmintonový oddíl Sokola Dobřichovice bude mít od dubna letošního
roku každou středu od 20 do 22 hodin zarezervovány 4 kurty na
badminton v hale Bios. Protože hráči badmintonového oddílu neobsadí
všechny kurty, mohou se případní zájemci o zahrání dohodnout s panem
Parkánem (mobil 602 251 255) o pronájmu volných kurtů.

Sletový turnaj Jungmannovy župy
V sobotu 1 7. března pořádal Sokol Dobřichovice badmintonový turnaj
o Sletový pohár Jungmannovy župy. Začátek v 9 hodin v hale Bios.
Družstvo Sokola Dobřichovice v dalším kole 3. regionální l igy porazilo
v kladenské hale Čelákovice 8:0 a Sokol Jílové 5:3 a vedou druhou část 3.
regionální l igy.

Velikonoční turnaj v Řevnicích
Pro malé badmintonisty Sokola Řevnice připravujeme na 5. dubna od 1 6
hodin velikonoční turnaj. Navážeme tím na tradici vánočních turnajů.
Za badminton v regionu zdraví

Bohumil Kos,
Sokol Řevnice
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LTC Řevnice

ŽEHLENÍ PRÁDLA

Vaše oděvy odvezeme, vyžehlíme
a zpět přivezeme.

Rozvoz po okolí zdarma.
Expres dodávky do 24 hodin.

www.zehleni-revnice.cz
tel. 605 532 694

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 1111 , 296 828 302 po 1 4. hodině.

TJ Sokol Řevnice - badminton
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Rebelky opět vítězily
Dne 1 7. března se konaly první celorepublikové závody letošní sezóny
v rope skippingu. Samozřejmě se jich zúčastnily Rebelky O. K., které trénují
závodní skákání přes švihadlo pod vedením Olgy Kepkové jak v Řevnicích,
tak v Dobřichovicích. Závodů se zúčastnily celkem 4 sportovní oddíly a
závodilo se v dlouhém laně, rychlostních štafetách a v protisměrných
švihadlech (double dutch). Rebelky opět zůstaly věrny své tradici a
zvítězily ve všech věkových kategoriích, kterých se zúčastnily. Celkem
přivezly 1 3 zlatých, 1 0 stříbrných a 4 bronzové medaile.
Čtveřice Rebelek, která vyhrála disciplínu double dutch v kategorii 1 5 až 1 7
let, vytvořila dokonce nový republikový rekord, kdy během tří minut
dosáhla 341 přeskoků. Celé závodní klání bylo zakončeno prozatím
nesoutěžní přehlídkou volných sestav (free stylu), které se Rebelkám velmi
povedly.
Další rope skippingové závody se budou konat začátkem června, ale
příznivci rychlých švihadel se s Rebelkami mohou setkat již 21 . dubna od
1 0:00 na Jarním skotačení s kačerem Donaldem v pražské ZOO.

MR

V pátek 9. března bylo v Liďáku nabito. Slavilo se 1 000 dní Sportclubu a
Řevnické sportovní. Všem, kdo přišl i , byl představen zrenovovaný interiér
Liďáku a činnost tenisového klubu. Důstojný rozměr celé akci dodala
taneční vystoupení skupin Proměny a Rebelky i  dětská módní přehlídka
nové kolekce firmy Babolat. Více než hodinové prezentaci přihlížela řada
hostů včetně Libora Kvasničky, starosty Řevnic. Ale nebyl to jen on, kdo
patřil mezi čestné hosty. Přišel se podívat například bývalý řevnický
starosta Miroslav Cvanciger, šéf Babolatu Roman Medviď nebo Ing. Josef
Cmíral , současný starosta Sokola Lety. V úvodním proslovu Ing. Jaroslav
Hrubý, vrcholný představitel DTJ Řevnice a místní pamětník, představil více
než osmdesátiletou historii Liďáku a jeho postupnou proměnu. Navázal na
něj doc. Bohumil Kubát, který popsal vznik tenisové haly a celého
Sportclubu. Ten oficiálně vznikl 9. června 2009. Následovala prezentace
Sportclubu i  celého Liďáku na projekčním plátně. Zmodernizovaná budova
nabízí mimo jiné novou restauraci se zajímavou gastronomií, lobby bar,
salónek, ubytování pro 36 osob v horních patrech bodovy, zázemí pro
firemní akce, rodinné oslavy a další setkání. „Proměna je znát, vypada to
tady velmi zajímavě,“ konstatoval v osobním rozhovoru řevnický starosta
Libor Kvasnička. Některé služby jsou nyní uváděny do provozu, například
maséra nebo fyzioterapeutky. Během jara bude otevřena venkovní
zahrádka s občerstvením a malým dětským hřištěm. Závěrem večera došlo

k nakrojení obřího dortu  s nápisem „Liďák, sportcentrum Řevnice“.
Pochutnaly si na něm nejen děti. Akce dokumentovala, že spolupráce tří
sdružení z jednoho areálu (DTJ, Řevnické sportovní a Sportclubu) je na
dobré úrovni a má svou perspektivu.

Z webu www.tenisrevnice.cz

Přebor ZŠ Řevnice v šachu se letos hrál ve čtvrtek 1 .3. Hrálo se jako
každoročně místo školy, což vždy už samo o sobě řadu dětí na turnaj
naláká a i  letos tak byla účast velmi dobrá, hrálo 38 dětí. Poprvé ale byl
přibl ižně vyrovnaný počet dětí z prvního a druhého stupně, což nám
umožnilo sehrát dva samostatné turnaje a ušetřit tak prvňáky nerovných
partií s  deváťáky a naopak možnou ostudu v případě selhání. Velmi
potěšující pak byla slušná účast dětí z nejnižších tříd a hlavně účast čtyř
děvčat, což bylo po dvou ryze chlapeckých ročnících výrazné osvěžení.
Jediným problémem byl velký výkonnostní rozdíl mezi třemi páťáky a
zbytkem startovního pole v mladším turnaji, protože Adam Hanzlík, Vojta
Paukert a Karel Karpíšek jsou zkušení držitelé třetí výkonnostní třídy,
zatímco ostatní účastníci turnaje prvního stupně ZŠ byli převážně úplní
začátečníci. To se vyřešilo, když se Vojta  s Adamem dobrovolně rozhodli
hrát se staršími. Mezi starší chtěl i  Karel , toho jsme ale přemluvil i aby zůstal ,
protože jinak by oba turnaje měly l ichý počet hráčů a každé kolo by tak
někdo stál .
Adéla Čepelová V turnaji mladších Karel Karpíšek všech sedm partií jasně
vyhrál a stal se tak mezi mladšími žáky přeborníkem školy. Za ním ale
probíhaly tvrdé boje, ze kterých si nakonec stříbro i  bronz odnesl i třeťáci
Ondřej David a Marek Chvátal . Nejlepší z dívek byla Adéla Čepelová před
Emou Kostlánovou a Eliškou Masnerovou (všechny ze 3.B) a Elzou
Balejovou (1 .B). Důkazem toho, že dívky nebyly v turnaji jen pro okrasu, je
skutečnost, že první dvě uhrály 3,5 bodu ze sedmi a velmi dobře se
umístily i  mez chlapci. V turnaji hrál i celkem tři prvňáci, Michal Sklenka,
Jakub Šimonovský a Elza Balejová, Míša přitom také dokázal uhrát 3,5
bodu.
Turnaj starších byl mimo jiné i  díky účasti obou výkonných páťáků
o poznání vyrovnanější, ale i  tady zvítězil největší favorit, kterým byl člen
řevnického prvoligového dorosteneckého družstva Jan Bien (9.B). Honza,
stejně jako Karel Karpšíek mezi mladšími, všechny partie vyhrál . Na přední
místa se podle očekávání propracovali i  oba páťáci, Adam Hanzlík byl
druhý, když kromě prohry s vítězem také všechno vyhrál a Vojta Paukert
byl čtvrtý. Mezi závodní hráče se na třetí místo se propracoval Stanislav
Jiřikovský (9.B), který se velmi dobře umísťoval i  v minulých ročnících.
Vítězové obou turnajů a první dívka dostal i poháry pro přeborníky a
přebornici školy, děti na druhých a třetích místech mezi staršími, mladšími
a dívkami si odnesly medaile a všichni dostal i drobné jedlé věcné ceny.
Oba turnaje se hrály švýcarským systémem na sedm kol tempem 2x1 5
mon. na partii . Hrálo se v důstojném prostředí Lidového domu. Přesto, že
na turnaji výrazně převažovali šachisté bez turnajových zkušeností, nebyly
žádné problémy s chováním, jen se samozřejmě občas řešily na
šachovnicích věci, na které na soutěžích nejsme zvyklí, třeba braní krále, ale
to už ke školním turnajům patří. Velký dík patří paní učitelce Nešťákové za
pomoc při organizaci turnaje a dozor nad dětmi.

Z webu www.paukert.cz/chess/Revnice
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