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Aktual ity

Vedení Řevnic by se mě-
lo intenzivněji věnovat
současné bezpečnostní
situaci ve městě. Uva-
žovat by mělo na-
příklad o instalaci
kamer. Myslí si to jeden
z členů zastupitelstva
Petr Kozák, který něko-
l ik opatření týkajících
se bezpečnosti předlo-
žil svým kolegům na po-
sledním zasedání
zastupitelstva. Na bližší
podrobnosti se jej ze-

ptala Jana Kolářová: Co vedlo k Tvému roz-
hodnutí zabývat se těmito problémy?
„Krádeže a vloupání existovaly v Řevnicích vždy,
ale nikdy v tak velkém měřítku jako v poslední
době. Jednou z posledních pověstných kapek
bylo nedávné přepadení zlatnictví paní Holeč-
kové a její fyzické napadení během sobotního
dopoledne, téměř před očima celého města.
Zastupitelstvo města vyjádřilo paní Holečkové
morální podporu. Jsme hluboce znepokojeni
brutálností tohoto činu a odsuzujeme jej jako
hanebné a zbabělé jednání,“ uvedl Kozák.
Podle něj je nanejvýš nutné se touto problema-
tikou intenzivně zabývat.„V souvislosti  s  rostou-
cím počtem kriminálních a hospodářských
deliktů v našem městě, poškozováním majetku
občanů jsem navrhl několik konkrétních bodů,“
potvrdil Kozák.
Prvním z nich by měla být účast vel itele místní-
ho oddělení Policie ČR na dalším zasedání zastu-
pitelů. „Měl by nás obeznámit s vývojem
kriminal ity u  nás za poslední rok. Chtěl i bychom
znát nejen počty případů vloupání, odcizení a
vloupání do aut, ale i  údaje o úspěšnosti od-
halování pachatelů. Chceme také vědět, proč se
loupežná přepadení opakují a zda policie přijala

nějaká opatření,“ vyjmenoval Kozák. Dalším
z konkrétních opatření má být opětovné
umístění zábran proti vjezdu automobilů k bu-
dově České pošty.
Kozák věří, že ke zklidnění situace by mohlo při-
spět umístění kamer ve městě. Jejich pořízení a
provoz je ovšem finančně velmi náročný. Zastu-
pitelstvo přesto uložilo radě zapracovat do Stra-
tegického plánu města výhledové zavedení
kamerového systému a předběžně projednat je-
ho napojení na Policii ČR. Současně by měla ra-
da zjistit, za jakých podmínek by bylo možné
instalovat kamery se záznamem na hlavní vjez-
dy do města.„Jednalo by se o letovský most, si-
lnice na Mníšek, Zadní Třebaň a do Svinař,“
vypočetl Kozák s tím, že Řevnice by měly vyvo-
lat jednání o instalaci kamer a jejich součinnosti
se sousedními obcemi.
Obyvatelé Řevnic by měli být prostřednictvím
městského zpravodaje či webu města infor-
mováni o tom, jak se mají v případě nebezpečí
chovat a nebo kde mohou vyhledat pomoc.„Pře-
devším je třeba zveřejnit telefonní kontakt na
řevnické oddělení Policie ČR.
Toto číslo by si l idé měli uložit do rychlé volby.
Lidé by si rovněž měli více všímat podezřelých a
neznámých osob, výskytu cizích automobilů
v místech, kde je obvykle nevídají. Vše pod-
statné by si měli zaznamenávat,“ vypočítává Ko-
zák.
V neposlední řadě nabádá rodiče, aby i  oni své
děti na možná nebezpečí upozornil i .„Vůbec nej-
ohroženější bývají senioři. Ti by neměli do svých
domů a bytů cizí l idi vůbec vpouštět. Neměli by
ani telefonicky poskytovat informace nezná-
mým osobám a institucím,“ doplnil Kozák.

JK

Lesní rohy
v Lesním divadle
V neděli 1 0. června začíná v 1 7 hodin koncert
Českého hornového kvarteta, které je složeno
z členů České filharmonie. Ondřej Vrabec,
Zdeněk Divoký, Jindřich Kolář a Jana Švadlen-
ková provedou díla autorů od 1 8. do 21 . století.
Přijďte se přesvědčit, že i  žestě do lesa patří.
Chcete-l i nenápadně nechat ochutnat svým ra-
tolestem tzv. vážnou hudbu, budete těžko hle-
dat lepší příležitost. Začátek koncertu byl proto
volen tak, aby ho mohly vyslechnout celé roz-
větvené rodiny od benjamínků po stařešiny ro-
dů.

VS

Michal Nesvadba
v Lesním divadle
V sobotu 1 6. června v 1 0:30 hod. se již po devá-
té Michal Nesvadba potká v Lesním divadle
v Řevnicích při svém divadelním představení
Michal je pajdulák s dětmi z Řevnic i  okolí. Před-
prodej vstupenek probíhá od 1 .5. v KNIHOVNĚ.

thr

Tomáš Klus otevře brány
Porty
Již podruhé v novodobé éře Porty vystoupí To-
máš Klus v čarokrásném prostředí Lesního diva-
dla uprostřed borového lesa. Tím otevře 46.
ročník romantického festivalu Porta a vedle
dalších výjimečných osobností se zapíše do
úchvatné historie Porty.
Porta v Řevnicích se díky nádhernému prostře-
dí a atmosféře stala bonbónkem mezi festivaly
a oblíbil i si j i nejen diváci, ale i  sami hudebníci.
Tomáš Klus si loni na Portě podmanil portovní
i  neportovní diváky a tak se máme zase na co
těšit, protože přijal pozvání i  na letošní 46.
ročník. Spolu  s Tomášem Klusem se v pátečním
dnu představí i  majitelky Porty – Přelet M. S. a
skvělá, mladá a šlapající kapela BlueGround.
Porta začíná v pátek 29. 6. 201 2. Další informace
najdete na www.porta-festival .cz.

O. s. Porta

Školka pro děti
i  pro zvířátka
Zápisy dětí do mateřských školek byly v plném
proudu, když se odkudsi vzal nový projekt.
V Řevnicích tak mají děti šanci přihlásit se na
nový školní rok do “tak trochu jiné” školky.
Běžných subjektů pro předškoláky tu máme
téměř dostatek, ale ne všechny rodiče láká ne-
chat dítě každý den zavřené mezi čtyřmi stěna-
mi. Alternativu nabízí projekt lesní školky Na
dvorečku, který vznikl díky kooperaci soukromé
školky o. s. Jeden strom a milovnice všeho
čtyřnohého Veroniky Kubáskové. Dětem ve
věku 3 – 6 let od září poskytne možnost celo-
denního pobytu v přírodě, mezi zvířaty na
vlastní farmě nebo přírodním hřišti, které je
součástí zázemí.
Pro zájemce z řad rodičů i  veřejnosti je v plánu
na začátku června “den otevřených dveří”, kde
bude možné setkat se přímo Na dvorečku s pe-
dagogy a dalšími spolutvůrci projektu. Více
informací se dozvíte na www.nadvorecku.cz.

VK
Po uzávěrce: 1 8. května 201 2 v rámci tradičního Posezení nad kronikami byla slavnostně pokřtěna
publikace MUDr. Jindřicha Königa o řevnickém náměstí. Publikaci, kterou si můžete zakoupit v Mod-
rém domečku, pokřtil za velkého zájmu veřejnosti místostarosta města Jan Hruška.

V Řevnicích musí být bezpečněji.
Pomoci by mohly kamery.
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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
Budou probíhat práce v ul i-
cích Mníšecké, Na Kopanině,
V Podhájí a Pod Úvozem.

Průběžně budou dokončovány opravy povrchů
komunikací tam, kde jsou dokončeny výkopové
práce. Bohužel, podmínkou dotace je pouze
úprava povrchu nad výkopem. Na opravy komu-
nikací mimo tento prostor budeme muset najít
peníze jinde.

Kultura
V červnu nás čeká několik zajímavých kulturních
akcí. Už 3. června projde Řevnicemi tradiční Krá-
lovský průvod. Příjezd císaře Karla je plánován na
1 1 :45 hod. Součástí programu budou také koší-
kářské trhy s tématem „Nejlepší atmosféra
z proutí“. V programu na pódiu nás čekají hu-
dební a taneční vystoupení a uvidíme také dět-
ské soubory Notičky, Klíček, Proměny, a žáky ZUŠ.
V pátek a v sobotu 22. a 23. června se bude konat
také tradiční Rockový Slunovrat a týden na to za-
čne v Lesním divadle Porta, která potrvá až do ne-
děle 1 . července.

Město
Proběhlo jednání se zástupci KSÚS týkající se
stavu ulice Pražská a Třebáňská. Na řešení louží
v ul ici Pražské bude zpracována poptávka na
cenu prací a poté budeme jednat dál . V případě
ulice Třebáňské pokračujeme v jednání.
Děkujeme všem občanům sekajícím trávu na ve-
řejných prostranstvích přiléhajících k jejich
nemovitosti.

Ekos
Byl zahájen audit společnosti. Výsledky auditu
lze očekávat do měsíce.

Setkání u pomníku
8. 5. proběhlo setkání u  příležitosti 67. výročí
ukončeníDruhé světové války.Děkuji všem účast-
níkům i  účinkujícím, kteří s  námi přišl i uctít
památku padlých. Při této příležitosti byly také
položeny květiny u  hrobů padlých vojáků na
místním hřbitově.

Daň z nemovitosti
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20. 6.
201 1 schvál ilo obecně závaznou vyhlášku OZV
č.2/201 1 o stanovenímístního koeficientu pro vý-
počet daně z nemovitosti ve výši 3  s účinností od
1 . ledna 201 2 s tím, že finanční prostředky budou
použity na opravu a výstavbu nových komunika-
cí. Bohužel si nikdo při přípravě a schvalování vy-
hlášky neuvědomil dopad na nemovitosti určené
k podnikání. Za to se omlouváme. Situace je
komplikovaná i  tím, že výběr daně neprovádí
obec. Budeme se snažit vzniklou chybu napravit.

RDB
Starostové z Regionu dolní Berounka se sešl i ve
čtvrtek 1 0. května. Na pořadu jednání byl strate-
gický plán regionu, situace kolem vydávání pasů
a občanských průkazů, problémy kolem školství
v regionu i  příprava rekonstrukce železničního
koridoru Praha – Beroun.

„Diamantová“ svatba
Dne 1 2. května oslavil i manželé Veselí v obřadní
síni MěÚ „diamantovou“ svatbu. K tomuto krásné-
mu výročí jim blahopřeji.

Libor Kvasnička

Slovo starosty I  za stojku s nabídkou občerstvení se platí.
Je to veřejný zábor
Vážení občané, majitelé pohostinských zařízení, obchodů a pořadatelé akcí,
rozmnožily se po našem městě tzv. „stojky“, kterými upoutáváte návštěvníky města na Vaše
zařízení, zvete je k návštěvě a nabízíte jim služby. Za tyto stojky, reklamní tabule, cedule apod., se
platí poplatky, neboť stojí na veřejném prostranství a jsou to tzv.„zábory“.
Povinností každého majitele je zaplatit poplatek, a pokud tak neučiní, může městský úřad
poplatek ztrojnásobit a následně nezaplacený poplatek vymáhat i  exekucí.
Doposud jsme byli velmi benevolentní, ale vzhledem k finanční situaci města se musíme chovat
jako dobří hospodáři a nezbývá než přikročit k postihům.

Žádost k záboru a platbu lze provést na pokladně MÚ Řevnice.
Po a St 7. 30 – 1 2 1 3 – 1 8
Út a Čt 7. 30 – 1 2
Pátek ZAVŘENO

SPLATNOST ZA MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD
A ZE PSŮ BYLA DO 1 . 5. 201 2
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás upozornit, že splatnost za místní poplatky za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatek ze psů za rok
201 2 BYL SPLATNÝ DO 1 . 5. 201 2.
Proto žádáme občany, kteří ještě nezaplatil i místní poplatky, aby tak neprodleně udělal i .
Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že pokud platbu neuhradíte, městský úřad podnikne další
kroky, kterými jsou platební výměr s navýšením penále až na trojnásobek a následně je možné
dlužnou částku vymáhat exekučně.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti v pokladně Městského úřadu Řevnice nebo převodem na
účet města. Bl ižší informace na http://www.revnice.cz/aktual ity/

Pokladna je otevřena:
Po a St 7.30 – 1 2 1 3 – 1 8
Út a Čt 7. 30 – 1 2
Pátek ZAVŘENO

Naše město recyklací starých spotřebičů výrazně
přispělo k ochraně životního prostředí
V roce 201 1 občané Řevnic odevzdali k recyklaci 21 5 televizí, 88 monitorů a 1 489 kg drobného
elektra.
Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčísl it,
kol ik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřil i životnímu
prostředí. Víme také, o kol ik jsme snížil i produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci
vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získal i certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných
spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a
ekologického zpracování či l ikvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie,
surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal , že zpětný odběr elektrozařízení, i  těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky
mobilních telefonů uspoří tol ik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3
roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní
automobil ujede téměř 1 00 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je
například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídil i 21 5 televizí, 88 monitorů a 1 489 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořil i 82
MWh elektřiny, 3455 litrů ropy, 375 m3 vody a 3,69 tun primárních surovin. Navíc jsme snížil i emise
skleníkových plynů o 1 8,93 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 73,53 tun“, popsal
konkrétní úspory pro životní prostředí pan Jan Kadlec, vedoucí ekonomického odboru Městského
úřadu Řevnice.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to
impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí,
zaslouží obrovský dík.

MÚ

Žádost na občany, nejen z Řevnic
Chtěl i bychom si postěžovat na neukázněné, ať už náhodné nebo cílené, zavážení prostorů
u  stanoviště čerpání vody do hasičských vozů na Mníšecké silnici. Odpad zde vyhazují z náhodně
projíždějících a parkujících vozidel , také neukáznění občané našeho města, kteří ještě zřejmě neví, že
v Řevnicích pravidelně funguje sběrný dvůr, kam mohou bezplatně svůj odpad odložit, aniž by došlo
ke škodám na životním prostředí a omezování ostatních občanů. Nejde jen o estetické hledisko a
maření práce hasičů a TS, kteří prostor udržují. Jde také o to, že ztěžuje otáčení řidičům cisteren, kteří
mají jednak menší prostor a dále není patrné ukončení panelů, ke kterému je třeba při manévru zajet
předními koly. Ještě bychom chtěl i zmínit krádež, tam umístěné dopravní značky [B28] Zákaz
zastavení. Prosíme všechny, kteří mohou tyto nešvary pozitivně ovlivnit, nechť tak činí. Děkujeme.

Za HZS Řevnice Jan Hruška

V letošním roce je sběr nebezpečného odpadu plánován na 2.7. a 24.1 1 . 201 2 na nám. krále Jiřího z Poděbrad v čase 9:00-1 1 :00 před prodejnou vína
na rohu náměstí. Svoz komunálního odpadu probíhá každé úterý vč. svátků, nádoby k odvozu je ovšem nutné připravit tak, aby byly k dispozici od 6.00
ráno v den svozu. Děkujeme.
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ŠKOLY

Školní rok je opět za námi
Další školní rok utekl jako voda. Bohužel byl celý
poznamenán nevlídným postojem vedení města
již od samého září. Ale i  přes tyto nepříjemné
události proběhl pracovně a všichni pe-
dagogové se snažil i každodenně vítat děti ve
vlídném prostředí a chystat pro ně zajímavou
výuku. Za zdařilé akce lze považovat Vánoční
akademii, Den stromu (bylo zasazeno 1 9 sazenic
stromů a všechny se ujaly), projektový den 1 9.
století, Den Země, projekt Aktivní životní styl ,
všechny sportovní akce a mnoho dalších aktivit.
Všem pedagogům patří vřelý dík, že i  ve vypjaté
atmosféře, kterou město na začátku roku nas-
tol ilo, fungovali bezvadně a věnovali dětem
všechny své nápady a energii na sto procent.
Stejně tak je třeba vyzdvihnout další úseky školy
– jak technický, tak školní jídelnu – neboť vyle-
pšovaly prostředí v rámci svých možností po celý
rok. Nesmírný dík patří panu školníkovi za spous-
tu ochotně vykonané práce a stálý úsměv na tvář-
i! Rovněž nesmíme zapomenout na všechny paní
uklizečky, které trpělivě l ikvidovaly nepořádek
po celý rok po našich broučcích, což byl často úk-
ol víc než zajímavý. Dále děkujeme za osvěžení
jídelníčku všem našim milým kuchařkám, které
byly ochotny vařit, i  když netekla voda anebo
vypovídaly službu naše letité spotřebiče. V této
souvislosti je třeba zmínit i  vstřícný přístup všech
vychovatelek školní družiny, které také za všech
podmínek (i  bez vody) vzorně pečovaly o svě-
řené děti. A ráda bych rovněž poděkovala všem
pracovníkům kanceláře školy za flexibilní a
aktivní přístup k řešením mnohdy velmi akutních
a organizačně náročných situací.
Škola prošla mnoha kontrolami a při žádné
nebyla nařízena žádná nápravná opatření. Na
konci roku 201 1 byla uhrazena poslední splátka
dluhu vůči Sokolu, který současné vedení školy
zdědilo po vedení předchozím. Celkově je finan-
ční situace školy stabil izovaná, nikomu škola nic
nedluží a na financování platů se zatím dostává,
neboť má škola dostatek žáků.
A co nás čeká? V září budou otevřeny opět tři
první třídy. Páté ročníky se budou učit v budově
2. stupně, ovšem s prvostupňovým režimem,
tedy bez střídání mnoha kantorů, ale naopak po-
d vedením učitelek z 1 . stupně. Dále by mělo být
uvedeno v život Školní poradenské pracoviště,
o kterém se psalo v minulém čísle. S otevřením
tohoto pracoviště souvisí i  přesun kanceláře
školy do přízemí v budově 2. stupně, což bude
jistě výhodou pro přijímání poštovních balíků a
všech návštěv.
V létě proběhnou běžné údržbářské práce –
malování a voskování podlah. V jednání je
výměna topení na 1 . stupni a výměna popr-
askaných stoupaček rovněž v budově 1 . stupně –
v tomto případě se čeká na rozhodnutí města
jako zřizovatele školy, neboť takové investice
nespadají do kompetence vedení školy. Stejně je
tomu tak s výměnou spotřebičů ve školní jídelně,
kterou navrhlo vedení školy. Šlo by o investici
hrazenou z peněz vydělaných jídelnou za cizí
strávníky, ale přesto je třeba souhlas zřizovatele
školy.
Celkově je škola zmodernizovaná o vybavení
zakoupené z evropských peněz v rámci projektu
EU peníze školám. Vybavení se osvědčilo – paní
učitelky na 1 . stupni si práci  s  interaktivními
tabulemi osvojily a oblíbily, na druhém stupni se
intenzivně využívá nová PC pracovna a
práce s tabulemi je třeba ještě dopilovat
vzhledem k rychlosti a náročnosti práce, která
kantory na 2. stupni provází (přebíhání do tříd,
držení dohledů na chodbách apod.). Tabule je
navíc uvítaly právě na samém začátku roku a
školení přišlo až v průběhu. Právě prázdniny jistě
poslouží k vylepšení i  na tomto poli. Vedení školy
odeslalo již dvě monitorovací zprávy projektu EU
peníze školám. Na základě první byla škole ve

zrychleném řízení zaslána i  druhá část peněz,
protože všechny DUMy (digitální učební
materiály), které pedagogové vytvořil i , obstály
při kontrole na výbornou. Celkový počet DUMů
(780 kusů) má nyní naše škola splněn, ačkoliv se
bude projekt monitorovat ještě celý rok 201 3.
Na závěr zveme všechny příznivce školy na
předáváníVýročních cen v Lesním divadle dne
27. června v 1 6.30 hodin. Program bude
pestrý, na všechny se moc těšíme!

ŠR

Hraje celá rodina
Zajímavý projekt se podařil Základní umělecké
škole v Řevnicích. V pátek 20. 4. 201 2 proběhl
v sále zámečku ZUŠ netradiční koncert „Hraje
celá rodina“. Mladí a nadaní žáci ZUŠ se v tento
podvečer spojil i se svými rodiči, sourozenci
a hrou na hudební nástroj nebo zpěvem potěšil i
zajímavým výběrem skladeb posluchače
koncertu. Děti tak měly možnost pochopit, proč
vlastně mají na nástroje hrát a jaký význam
a smysl to pro ně do budoucna má. V dřívějších
dobách bylo dobrým zvykem, že se v rodinách
společně muzicírovalo. Dnešní uspěchaná doba
tomu moc nepřeje. Přesto se najdou rodiny, ve
kterých tuto tradici dodržují, protože hudba lidi
sbl ižuje.

Iva Bydžovská

Koncert na Skalce
V pátek 4. 5. 201 2 se konal v barokním areálu na
Skalce koncert žáků ze Základní umělecké školy
v Mníšku pod Brdy a z Řevnic. Koncert byl
mimořádný tím, že se zde sešl i žáci, kteří se navíc
věnují komorní hře. Repertoár koncertu byl
velmi pestrý, každý posluchač tzv. vážné hudby si
přišel na své. Asi nejvíce zaujal posluchače
klarinetový kvartet pod vedením pana učitele
Paříka, dále pak soubor Gaudium, složený
z altových a sopránových fléten, houslový
kvartet, Mníšecký dětský soubor Kvítko a na
závěr zazněl výběr argentinských písní v podání
kytarového souboru v čele s panem učitelem
Běhounkem. Prostředí kláštera na Skalce dodalo
koncertu slavnostní charakter. Podle velké účasti
publika bylo zřejmé, že zájem o takové kvalitní
koncerty stále je.

Iva Bydžovská

Talentové zkoušky
Základní umělecká škola Řevnice pořádá dne 1 5.
6. 201 2 talentové zkoušky do hudebního,
tanečního a literárně dramatického oboru pro
školní rok 201 2/201 3. K talentovým zkouškám se
dostavte do budovy Zámečku na adrese
Mníšecká 29, informační tabule Vás navede do
jednotl ivých tříd, kde budou zkoušky probíhat.

Hudební oddělení hra na bicí nástroje, housle,
dechové nástroje- zobcová flétna, klarinet, hoboj,
klavír, kytaru, zpěv (1 3:30 – 1 6:1 5)
Při zkoušce se posuzují základní intonační
dovednosti budoucího žáčka a smysl pro rytmus.
Uchazeč, zazpívá l ibovolnou lidovou píseň,
zopakuje tón podle sluchu, zopakuje vytleskaný

rytmus, říkadla. Vzhledem k omezené kapacitě
školy bude na jednotl ivé nástroje vypsán přesný
počet volných míst. Ostatní zájemce, kteří
úspěšně složí talentovou zkoušku a nebudou
přijati ke studiu na nástroj, zařadíme mezi
náhradníky (možnost přijetí v případě, že
některý žák ukončí studium nebo k němu
nenastoupí), další možnost je děti ve věku 5-7
let zařadit do skupinové hudební přípravné
třídy.

Taneční oddělení (1 3:00 – 1 3:45)
Při zkoušce se posuzuje rytmika, schopnost
pohybové paměti a pohybové dovednosti.
S uchazečem je vedena krátká hodina, kdy učitel
hodnotí schopnosti žáka, zkouška probíhá bez
přítomnosti rodičů.

Literárně dramatické oddělení (1 5:45 – 1 6:1 5)
Při zkoušce se hodnotí pohybové schopnosti a
mluvené slovo, přednesení jednoduché krátké
básničky.

Výtvarné oddělení (1 5:45 – 1 6:1 5)
Při zkoušce se posuzují domácí práce žáka, také
si u  nás něco nakreslí, nebo namaluje.

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny
do pondělí 1 8. 6. na nástěnce a webových
stránkách školy. V případě, že se nebudete moci
dostavit v určený čas k talentovým zkouškám,
napište dopředu na email zus.rev@seznam.cz.
Podrobné informace najdete ZUŠ www.zus-
revnice.cz.

Úspěchy
Výtvarné oddělení slaví úspěchy, jak se říká,
začínáme sklízet, co jsme zasel i. Na letošním
ročníku 40. ročníku Mezinárodní dětské soutěže
v Lidicích jsme získal i tři medaile, kterým se říká
Lidické růže, a kdo je získal? Tereza Lacigová za
komiksový sešit na téma Kytice od K. J. Erbena,
kde zpracovala příběh Svatební košile, dále za
fotografii Ondřej Brůha a Josef Max. Junek.
Čestná uznání mají Marina Stropková, Anna
Tylková, Prokop Sodomka za plakát (počítačová
grafika) a Tereza Melounová, která vytvořila
keramickou loutku inspirovanou japonskou
styl izací a moravským dekorem. Téma soutěže
pro rok 201 2 navrhla UNESCU Česká republika
jako hlavní světové výročí sté narození Jiřího
Trnky (1 91 2 – 1 969), světově uznávaného malíře,
grafika, loutkáře, sochaře, ilustrátora a za-
kladatele českého loutkového a animovaného
filmu.
Na jeho počest se 40. ročník Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice vztahuje k následujícím
tématům divadla – loutky – pohádky.
V konkurenci 26 064 prací z 67 zemí, jsme
obstál i. Všem oceněným gratulujeme. Některé
z oceněných prací můžete zhlédnout na závě-
rečné presentaci výtvarného oddělení
v Zámečku 26. 6. 201 2 od 1 7 hod a ostatní na
výstavě v Lidicích, kam Vás tímto také zveme.

Změny v příštím školním
roce
Otevíráme kroužek keramiky pro děti od 4 let,
horní věková hranice není omezená. Na základě
zájmu budou vytvořeny věkově shodné skupiny
dětí. Kroužek bude děti seznamovat se základy
plastického tvoření z hlíny – náplní hodin bude
práce se šablonou, vykrajování z plátu,
modelování z hroudy, válečková technika,
zdobení engobami nebo glazování. Domů si děti
odnášejí plošná a prostorová díla, někdy
kombinovaná s j inými materiály – lýkem,
proutím a třeba magnetem …
Otevíráme jednoletý intenzivní kurz přípravy na
střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením.
Příprava zahrnuje všeobecnou a figurální kresbu,
kresbu perspektivy, základy kompozice. Žákům
bude připraven individuální vzdělávací plán se
zaměřením na školu, na kterou se budou hlásit.
Odborně můžeme zajistit oblasti malby, kresby,
sochařství, designu i  architektury.
Otevíráme jednoletý kurz digitální fotografie pro
dospělé – začátečníky a pokročilé. Kurz je pro
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každého, kdo rád fotí a cítí potřebu se v tomto
oboru zlepšovat.
Opět otevíráme výtvarný a kurs pro dospělé.
Kurz bude otevřen na 3 školní roky.
1 ) V prvním ročníku se uchazeči
seznámí s výtvarnými technikami, výtvarnou
kulturou, dějinami umění. Hlavní náplní prvního
ročníku bude kresba. Základy výtvarného
tvarosloví – zátiší, interiér, exteriér, hlava
(v případě možností na konci 1 . ročníku figura).
Technika tužka, rudka, uhel, pastel . Domácí
příprava budou nedílnou výuky.
2) Druhý ročník je ve znamení barvy a malby.
Studenti se seznámí s technikami práce se
štětcem. Tuž, kvaš, akvarel , pastel , tempera.
3) Třetí ročník na začátku rozdělen do dvou
skupin. První skupina pokračuje dále v malbě,
a druhá skupina se bude věnovat sochařství.
Malba bude dále pokračovat na plátně, jak
akrylem, tak v závěru olejem. Student se naučí
napnout si plátno na rám, našepsovat, techniku
malby na plátno, techniku oleje atd. Druhá
skupina se bude věnovat základům umění
nejvyššího-sochařství. Práce s hlínou, následný
odlitek do sádry, konec ročníku prostorová
tvorba, techniky l ití přes lukoprenovou formu a
následné množení odlitků atd.
V posledním ročníku budou přizvaní hostující
umělci- profesionálové v daných oborech.
Po celou dobu studia budou účastníci pod
dozorem fundovaných profesionálů a tříletý kurs
končí společnou výstavou.
Podmínkou pro přijetí je chuť tvořit a něco
nového se dozvědět, závazně absolvovat celý
tříletý kurs a letmé talentové zkoušky. Počet míst
je omezen.
Přihlášky a bližší informace na e-mailu
zus.rev@seznam.cz
Dále otevíráme kurz počítačové grafiky (také pro
dospělé) – seznámení se s ADOBE
PHOTOSHOPEM CS3, a budeme pokračovat CS5.

Na závěr Vás chci pozvat 26. 6. 201 2 na
slavnostní zakončení školního roku 201 1 /1 2 –
rozloučíme se tancem, hudbou a výtvarnou
tvorbou.
Program:
1 8 hod vernisáž žákovských prací s  názvem
divadlo – loutka – pohádka – komiks, obrázky
z výstavy od M. Musorgskiho nás provede H.
Zemenová. Celá škola bude vyzdobena novými
pracemi, od fotografií, plakátů, kreseb, návrhů
plastik do veřejného prostoru po instalace a ke-
ramiku.
1 9 hod začíná koncert muzikálové zpěvačky
a herečky Jany Vaculíkové-Fučíkové
20. 1 5 hod vystoupí před budovou Zámečku
taneční skupina T. I . K z J i lemnice s představením
Stopy plamene, členové skupiny Hana Rubková,
Hana Rančáková, El iška Charvátová, Lucie
Hlavová, Kateřina Šírková, Zuzana Hrubcová,
Markéta Kulichová a Petra Šírová.
Těšíme se na všechny přátelé ZUŠ.

Ivana Junková

Léto s Pikolínem
Po loňské úspěšné premiéře nabízí řevnická
školička Pikolín i  letos všem dětem ve věku od tří
do sedmi let bohatý prázdninový program,
tentokrát ve formě týdenních tématických bloků.
Léta si děti v Pikolínu budou pod dohledem
kvalifikovaných učitelek a asistentek užívat
hlavně venku, rodiče přitom mohou
i  o prázdninách počítat s  kompletním zázemím
školky. „Děti se mohou těšit na spoustu
zábavných aktivit, například na pohádkové či
indiánské příběhy nebo na různá dobrodružství
v přírodě,“přibl ižuje letošní prázdninový
program Pikolína jeho zakladatelka Kateřina
Šupáčková. Další podrobnosti k jednotl ivým
připravovaným tématům zveřejní školka
v nejbl ižších dnech na svých internetových
stránkách www.pikolin.estranky.cz.
Kapacita je vždy 1 7 dětí na týden. Školka všem
rodičům nabízí jak dopolední, tak celodenní péči
o jejich ratolesti. Prázdninový program Pikolína

poběží od 9. 7. do 24. 8., přičemž každý pracovní
den bude školka fungovat od 7:30 do 1 7:00.
Cena za jeden týden je 1 200 korun plus stravné
30 Kč/den. Přihlášky je možné posílat na
emailovou adresu pikolin@email .cz, další
informace pak lze získat i  na čísle 777 646 1 26.

KŠ

KULTURA

S příchodem teplého počasí a hřejivého slunce
jsme pro Vás v kavárně Modrý domeček
připravil i chladnou zázvorovou limonádu,
mojito s domácí mátou nebo ledové bylinné
osvěžení. Nejen u stolečku před
domečkem, s výhledem na náměstí, můžete
vychutnávat čerstvě namíchanou pina coladu.
Můžete se kochat výstavami v kavárně i  v galerii
v prvním patře.
A co je zde k vidění?
Až do 5. června můžete obdivovat práce dětí ze
škol a školek i  výtvarných atel iérů v oblasti Dolní
Berounky, které se účastnily výtvarné soutěže
Kaňka do pohádky.
Dne 1 0. května se v Modrém domečku
uskutečnila beseda s panem Ing. arch. Josefem
Pleskotem, kterou navštívilo 35 posluchačů. Pan
architekt všem přiblížil námětovou studii Řevnic,
zpracovanou AP Ateliérem, kterou městu
navrhoval již před sedmi lety. V projektu byly
zajímavé novinky, jakými jsou například lanovka
z Řevnic na Brdy, železniční podjezd, nové pojetí
prostoru u  nádraží nebo nové zpracování
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Účastníci
diskutoval i o připravovaných stavebních
záležitostech např. železničním podjezdu.
Projektovou dokumentaci k sedm let staré studii
si můžete v kavárně prohlédnout až do 1 0.
června 201 2. Setkání připravil i ředitelka ZUŠ
Řevnice MgA. Ivana Junková a bývalý řevnický
starosta Miroslav Cvanciger.

Na červen a červenec již tradičně připravujeme
ve spolupráci se ZUŠ Řevnice FOTOSALON.

ŠH, thr

Houslistky uspěly
Nadějné housl istky řevnické ZUŠ se v závěru
dubna zúčastnily Mezinárodní houslové soutěže
Mistra Josefa Muziky v Nové Pace.
V první kategorii se jako nejmladší účastnice
představily Marianna Krutská a Tereza Petrová.
Obě šestileté housl istky z třídy Lenky Kolářové
ve velké konkurenci obstály, Tereza si dokonce
odvezla čestné uznání prvního stupně. „Bylo to
pro nás velké a příjemné překvapení, protože
úroveň byla velmi vysoká, i  v první kategorii děti
hrály hodně těžké koncerty,“ uvedla spokojená
kantorka Kolářová.
Další nadějí v soutěži byla Magda Routová, která
soutěžila ve třetí kategorii také jako nejmladší
účastnice. I  ona uspěla, postoupila do druhého
kola a z něj si odvezla skvělé druhé místo.
O čtrnáct dní později se Magda zúčastnila
prestižní Kociánovy houslové soutěže v Ústí nad
Orl icí.
V polovině května pak vyučující řevnické ZUŠ
Lenka Kolářová zasedla v porotě celostátní

soutěže základních uměleckých škol v Mikulově
v kategorii folklorní soubory, zejména díky svým
zkušenostem s vedením lidové muziky Notičky.
„Byla jsem do poroty nominována
ministerstvem školství již podruhé a je to pro mě
čest zhostit se takového hodnocení,“ uvedla
Kolářová s tím, že soutěže se zúčastnila řada
výborných souborů a skvělých pedagogů.

Pavla Petrová

Neslušné písničky
v Tuchlovicích
Také letos v květnu se dětská l idová muzika
Notičky vypravila na vyhlášený Středočeský
folklorní festival Tuchlovická pouť. Letos si zde
Notičky odbyly premiéru svého nového pásma,
které nese název„Co se v mládí naučíš“. V duchu
tohoto názvu se dokonce neslo celé nedělní
odpoledne.
„Autorem pásma je náš dvorní skladatel Josef
Fiala. Je to vlastně nahlédnutí na zkoušku
Notiček, na které zůstanou děti chvíl i bez dozoru
a učí se navzájem tak trochu neslušné písničky,“
přiblížila pásmo vedoucí muziky Lenka
Kolářová s tím, že samotné zkoušení těchto
„zakázaných“ písniček děti velmi bavilo.
Premiéra pásma, na jehož nácvik měly Notičky
pouhý měsíc, stejně jako repríza na májích
v Letech slavily úspěch a divákům se líbily.
„V pásmu jsou zapojeny všechny děti, tedy od
nejmladších čtyřletých až po bývalou primášku
Kristýnu, která již jako host také děti naučí
nějakou tu neslušnou píseň,“ uvedla
vedoucí s tím, že pásmo Notičky představí také
na májích v Zadní Třebani.
Konec května stráví část souboru v řevnickém
Lesním divadle v rámci ochotnického
představení známé hudební komedie Ať žijí
duchové! Od čtvrtka do soboty se hraje od 1 9
hodin, nedělní představení začíná v 1 7 hodin.

Pavla Petrová

Navalis
V předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého se
vydalo několik dětí a maminek z Klíčku v krojích
na Pražský hrad. Barokní vodní slavnosti Naval is
se na Vltavě pořádaly již od roku 1 71 5 a byly
mezi Pražany oblíbeny. Prozpěvovali jsme si už
v metru i  po Starých zámeckých schodech. Celou
cestu nás provázely úsměvy a zájem
kolemjdoucích, kteří se chtěl i  s  námi fotit. Všichni
se nás ptal i odkud jsme a uspokojilo je, až když
jsme řekli, že Řevnice jsou malé městečko.
Pobavilo nás, že cizinci si asi myslel i, že takhle se
u  nás chodí běžně.
Prohlédli jsme si Zlatou uličku  s Dal iborkou a
vydali se do chrámu sv. Víta. Tam nás uvítal i
palmovými ratolestmi a usadil i do první lavice.
Děti během mše nesly dary panu kardinálu
Dominiku Dukovi. I  nejmenší Petruška vydržela
celou mši a na závěr se na mě děti otočily a
ujišťovaly se, že příští rok pojedeme znovu.
Potom jsme šl i v čele svatojánského procesí
hned za ministranty. V závěru jel pan kardinál
v kočáře taženým čtyřmi vraníky v doprovodu
krásných běloušů. Přes spoustu poutníků, kteří
průvod doprovázeli, jsme měli krásný výhled na
závody dračích lodí na Vltavě. Domů jsme se
vracel i nočním vlakem. Unavení, hladoví, ale
spokojení.

l ich

Školička Pikolín

Modrý domeček

Notičky

Klíček



Ruch 6/201 2 5

Pavla Tesařová
v chrámu sv.Víta

Řevnická housl istka Pavla Tesařová
vystoupila dne 22. 4. 201 2 jako
sólistka orchestru Europera na
slavnostním koncertu v katedrále
sv. Víta v Praze. Tuto prestižní cenu
získala jako vítězka celostátní
soutěže ZUŠ v Liberci. S orchestrem
absolvovala v sezoně 201 1 /201 2
mimo jiné 8 koncertů v Německu,
Čechách i  v Polsku. Za přítomnosti
p. kardinála Duky zazněla v Praze
díla F. Lizsta, M. Brucha a Oratorium
Brána poutníků od J. Pavl ici.
Koncert z vyprodané katedrály
přenášela TV Noe a záznam bude
odvysílán 3. 6. 201 2.

MT

Richard Bean – Novomanželské apartmá
Milí diváci, v letošní divadelní sezóně jsem sáhla po hře anglického autora
Richarda Beana, který začal psát divadelní hry až po čtyřicítce. A že opravdu
dobře, o tom svědčí cena Pearson New Award z r. 2003, kterou za ně dostal .
Je to hra velmi vtipná a smutná zároveň, jak už to v životě bývá…
Na jedné jediné scéně, která zobrazuje oprýskané přímořské apartmá, jsou
po celou dobu společně tři páry, které ztělesňují dva hlavní představitele -
Irenu a Edu - v průběhu života. Mladý bláznivě zamilovaný pár rozkošný
svou naivitou a vírou v celoživotní lásku se střídá s párem „středoleťáků“,
kteří už vědí své, mají za sebou „pár nevěr a potratů“ a uvědomují si, že
život je mnohem barvitější a záludnější, než si představovali. Závěr života
nachází oba představitele už odděleně, jsou rezignovaní a scházejí se
v podstatě jen jako přátelé. Oba se svým osudem nějak naložil i a oba jsou
životem zmoudřelí až sarkasticky povznešení.
Závěr hry je nečekaný a ukazuje na to, jak je vše v životě relativní- l idské
vztahy nevyjímaje.
Mladý pár ztělesňuje Markéta Hřebecká (Sen noci svatojánské, Poprask na
Laguně, gangster ze 4 vražd) a Lukáš Mašek j.h. z Karlštejna, pár ve středním
věku Terezie Červená (Past na myši, Poprask na laguně, Sen noci
svatojánské) a Jiří Nikodým (Cyrano z Bergeracu, Někdo to rád horké).
Dvojici na sklonku života si zahraje Alice Čermáková (Tekla ze Ženitby,
Sweet Sue z Někdo to rád horké, pan Paravicini z Pasti na myši a vypravěčka
z Fantoma Morriswil lu) a Petr Štechmuller j.h. (Nenažraný ze Ženitby a
gangster z Někdo to rád horké).
Těším se na Vás za všechny protagonisty! Premiéra bude ve čtvrtek 5.
7. ve 20 hod., reprízy 6. – 8. 7. a 1 3. – 1 5. 7. Podrobnosti sledujte na
plakátech!

Alice Čermáková, Divadelní soubor Řevnice

Jaký byl letošníMajáles?
Majáles v Řevnicích založil
místní Sbor dobrovolných
hasičů v roce 1 990 a tradičně
se koná na náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad. Hasiči zde
vystavují požární a záchra-
nářskou techniku. Pečou zde
vynikající klobásky a čepují
pivo. Pro dobrou náladu hraje
kapela „Volné tóny“.
Letos se parta nadšenců
k této tradici připojila a na
pozemku mezi Zámečkem a
restaurací Galerie uspořádala výstavu historických aut, motorek a mnoha
leteckých modelů. Celá akce začala vystoupením mistra světa v cyklotrialu
Romana Chvojky, který na svém kole předvedl neuvěřitelné akrobatické
kousky. Mnoho krásných okamžiků předvedla na motorkách omladina
z rodiny řevnického rodáka Tomáše Potočka. Dobré atmosféře prospělo
krásné počasí, pomohla i  masivní reklama v celostátních a regionálních
novinách, rádiích, facebooku a plakátovacích plochách v okolních obcích.
Později hrála k poslechu country kapela Sedláci. Po skončení majálesu
zbývá jen poděkovat SDH Řevnice za založení této tradice, Mirkovi Strakovi
a dalším lidem, kteří na tento majáles zapůjčil i své exponáty.
Pro příští ročník mám jen několik přání. Spojit marketink a propagaci  s  SDH
a každým dalším, kdo by chtěl připojit ruku k dílu a společně v Řevnicích
vytvořit největší majáles v kraji.

Miroslav Kratochvíl

SPORT

Valná hromada
Valná hromada TJ Sokol Řevnice proběhla 29. 3. 201 2 v zasedací místnosti
(kino Řevnice). Jako hlavní bod VH bylo zhodnocení sportovní a kulturní
činnosti za rok 201 1 a rekapitulace hospodaření.
Všichni přítomní především diskutoval i na téma dotací a příspěvku obce
na sportovní a kulturní činnost, kterou naše jednota v rámci spádové
oblasti poskytuje. Bohužel bylo konstatováno, že z důvodu nedostatku
finančních prostředků nelze s finanční účastí obce počítat. TJ poskytuje pro
naši velkou spádovou oblast nejenom sportovní a všestrannou činnost, ale
také činnost kulturní – ale ani jedna podporována není. Z tohoto důvodu
byla vedena vášnivá diskuze, jak bude obec v dalších letech tuto činnost
podporovat. Doufáme, že se situace zlepší a po změně loterijního zákona
bude alespoň část finančních prostředků obce investována do sportovní a
kulturní aktivity naší TJ.
Paní Vaňková seznámila zúčastněné o nutnosti digital izace kina a krocích,
které naše TJ vyvíjí pro real izaci zmíněné digital izace. Opět je to převážně
obrovské úsilí a snaha získat dotace z dotačních programů na tuto nutnou
digital izaci. V případě neúspěchu je zřejmé, že místní kino takto dále
fungovat nemůže. Dobrá zpráva však je, že se to daří na základě vzájemné
spolupráce naší TJ a provozovatelů kina (o.s. GONG). Vše je na dobré cestě.
Město Dobřichovice přispělo na zmiňovanou digital izaci místního kina
částkou 50tisíc korun (jako vstřícný krok spádového města, které
podporuje naše kino a má zájem o jeho zachování). Chápeme, že finanční
situace města není v dobré kondici, ale pevně věříme, že změnou
loterijního zákona budou do obcí plynout finanční prostředky na podporu
sportovní činnosti. Především o to se naše TJ snaží. Náklady na provoz jsou
enormní a pokrýt je z příspěvků nelze. Nejsme komerční sektor a naše
služby především dětem a mládeži nejsou na komerci postavené.
Především díky snaze a obětavosti několika málo jedinců je o několik set
dětí a aktivních l idí postaráno.

Jaroslav Sviták

Divadelní soubor Řevnice

Kulturní ozvěny

TJ Sokol Řevnice
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• 5. 6. 1 992 – volby do České národní rady. Voličů bylo 2.345, účast 87,1 %.
• 1 0. 6. 1 987 – zapojena nová telefonní ústředna, dosavadní čtyřmístná čísla
změněna na sedmimístná
• 1 2. 6. 1 897 – se narodil Ing. arch. Vladimír Weiss
• 1 2. 6. 1 91 7 – pro vojenské účely zrekvírována měď z kostelní báně o váze
51 0 kg
• 1 8. 6. 1 942 – v Řevnicích provedlo Gestapo důkladné domovní prohlídky,
vyvolané událostmi kolem atentátu na R. Heydricha
• 22. 6. 1 982 – začalo odvodňování Vrážky. Skončeno 26. 1 0. 1 982

Kö

Pozdrav ze Řevnic 1 908
Ozdobná černobílá řevnická pohlednice byla odeslána 1 0.2.1 908 z Řevnic
do Staré Boleslavi. Na pohlednici jsou dvě “okénka”, v prvním je pohled na
řevnické náměstí směrem ke kostelu ( kašna je již patrná ) a ve druhém je
obrázek plovárny Okrašlovacího spolku, vpředu s loděnicí.
Zdařilý pohled H. Z. Zuny z Královských Vinohrad se používal několik let.

Kö

Za Alešem Kletenským
Poprvé jsem navštívila Řevnice v roce 1 978,
možná 1 979, už nevím přesně. Navštívila
jsem je se svým kamarádem a spolužákem
z Fakulty architektury Alešem Kletenským.
Ten sem jel cosi zařídit do domu rodičů,
ostatně měl v Řevnicích trvalé bydliště.
Tehdy jsem ještě netušila, že s Řevnicemi i  já
spojím svůj život a že se mi stanou
na dlouhou dobu milovaným domovem.
Aleš 30. 4. 201 2 náhle zemřel a já myslím, že

si zaslouží ho mým spoluobčanům alespoň trochu připomenout.
Po ukončení fakulty r. 1 982 nastoupil do atel iéru SURPMO (Státní ústav pro
rekonstrukci památkových měst a objektů) na Žižkově. Po revoluci
založil  s  manželkou Janou, také architektkou a naší spolužačkou, Atel iér
A.T.D. S naším městečkem ho kromě trvalého bydliště pojilo i  několik
real izací, zejména rekonstrukce a přístavba vily „Kokořín“, novostavba a
přístavba autosalonu Nissan a multifunkční objekt firmy Bening pod
poštou.
Aleš byl workoholik a perfekcionista, v podstatě celý svůj život zasvětil
práci, které podřídil vše. Ke klientům i  kamarádům byl přátelský
a všeobjímající a vždy se snažil ve všem vyhovět.
Kromě řevnických real izací, které se ne všechny vydařily podle jeho
představ, měl na svém kontě řadu jiných. Jmenujme alespoň Rezidenci
Charlotta na Vinohradech (2. místo v soutěži Best of realty mezi
rezidenčními projekty v roce 2006), rekonstrukci divadla Minor, za kterou
získal r. 2002 stavbu roku, celkovou rekonstrukci zámku Libl ice, kongresové
centrum Top hotelu Praha, rekonstrukci Velkopřevorského mlýna, Topičův
a Wiehlův dům v Praze 1 a nespočet rodinných a bytových domů.
S Alešem mě pojí řada vzpomínek. Možná nejkurióznější je ta, jak jsme
spolu v prváku na povinném tělovýchovném kurzu zdolal i Lomnický štít –
asi jeho jediný sportovní zážitek za celý život.
Aleši, pořád mi zní v uších tvůj smích! Měli jsme Tě rádi a budeme na Tebe
vždy rádi vzpomínat!

Ing. Arch. Alice Čermáková

Sešli jsme se…
Řevnickou měšťanku jsme opustil i 30. června 1 962 s většími i  menšími
ideály a plány do života, který byl před námi. V 9. A ukončilo školu 41 žáků,
v 9. B 37 a rozprchli jsme se do světa. Letos, 21 . dubna v sobotu odpoledne,
jsme opět po padesáti letech stál i před budovou naší školy. Přišl i jsme se
podívat, co všechno se za tu dobu ve škole změnilo.
U  školní budovy nás přivítala paní učitelka Dopitová, ochotně otevřela
všechny třídy a ukázala nové vybavení školy. Zodpověděla naše dotazy a
provedla nás celou budovou. Na konec naší návštěvy zazvonila na
mosazný zvon, který v budově školy stále ohlašuje začátek a konec
vyučování, pokud je vypnut elektrický proud. Při jeho zvuku jsme s trochou
nostalgie opustil i školu a vydali se do restaurace U Rysů, kde jsme
pokračovali v našem setkání. Naše spolužačka a později i  učitelka
v řevnické škole Blanka Řežábková přivezla na setkání paní učitelku
Cvancigerovou a Rohlíčkovou. Paní učitelka Lišková a pan učitel Zábranský
přijel i z Prahy vlakem. Také s nimi jsme si popovídal i a zavzpomínali na ty,
kteří mezi nás už nikdy nepřijdou. Na spolužáky a spolužačky, ale i  na
třídního učitele Josefa Šafránka a Zdenka Valeše, kteří nás před padesáti
lety vypustil i do světa. Závěrem poděkování všem, kteří si udělal i na naše
setkání čas a přišl i . A připomenutí – každý rok ve stejnou dobu a na
stejném místě se budou opět těšit spolužáci a spolužačky 9. A a 9. B.

Helena Navrátilová

Poděkování
Vážení členové zastupitelstva, děkuji za podporu, kterou jste mi vyjádřil i
v květnovém čísle Ruchu a na posledním zasedání zastupitelstva města.
Velmi si Vážím Vašeho zájmu i  zájmu všech řevnických občanů. Nyní právě
probíhá rekonstrukce mého zlatnictví a koncem srpna bych ráda prodejnu
opět otevřela. Se srdečným pozdravem

Marie Holečková

Poděkování
Vážená redakce a především vážený MUDr. Königu,
chci Vám poděkovat za vzpomínku na mého strýce Vladimíra Knapa,
kterou jsem si přečetla v posledním čísle Vašeho časopisu. Potěšilo mne, že
jste i  po letech připomněl nejen jeho kronikářskou činnost, ale také jeho
snahy pedagogické, což obé dělal velmi rád a s opravdovostí jemu vlastní.
Byl to velmi dobrý člověk. Ještě jednou díky.

Neteř Vladimíra Novotná

Řevnická výročí 201 2

Řevnice na starých pohlednicích - 94

Společenská kronika

Z dopisů
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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
• 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.
· Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček je 1 2-1 7 týdnů, cena 1 39-1 70 Kč/ks. Ceny jsou konečné a
neměnné. Prodej se uskuteční: v sobotu 23. června 201 2, Řevnice – u hasičů
– ve 1 4 hod. Případné bližší informace – tel : 728 605 840, 728 1 65 1 66,
41 5 740 71 9.
· Mladá rodina hledá dlouhodobý podnájem v Řevnicích a okolí
v domku se zahradou (od srpna či září - spěchá). Nejsme nároční, domek
jakkoli postupně vyspravíme, o zahradu se postaráme. Tel ..: 606 840 503,
603 551 334.
· Hledám paní na úklid domku.Tel. 603 430 61 9.
· Hledám starší paní v důchodu na občasné pohlídání starého pána.
Tel . 60343061 9.
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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

Tísňové linky: Hasiči - 1 50, Záchranná služba 1 55, Policie - 1 58
Trans Hospital Řevnice: 257 721 777, 601 204 404

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.
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Utkaní odvěkých rivalů
Řevnice – Lety B 1 : 0
Derby viděno očima domácího trenéra Jiřího Pitauera.
Jiří, co jsi čekal od derby, poté, co došlo v předchozích zápasech ke
zlepšení herního projevu mužstva Řevnic?
“Čekal jsem herní převahu a získání třech povinných bodů z domácího
prostředí.”
Splnilo utkání tvé očekávání?
“Mé očekávání se splnilo ve druhém poločase, kdy mužstvo po důrazné
domluvě navázalo na výkony z předchozích zápasů.
Kdo z hráčů Tě nejvíce potěšil?
“Největší zásluhu na našem vítězství má jednoznačně náš brankář Tomáš
Doležel a střelec gólu Roman Wrobel, který při svém sólu okopíroval lob
Karla Poborského z mistrovství Evropy 1 996. Derby jsou většinou
vyhecovaná.”
Co řekneš k divákům a rozhodčímu?
“Návštěva byla výborná. Odhaduji, že asi třikrát větší než na ranním zápase
krajského přeboru mužstva Dobřichovic. A k rozhodčímu? Tento rozhodčí
nám pískal utkání několikrát a určitě patří k těm nejlepším na okrese a
i  tentokrát pískal dobře.”
Kde hrajete příští utkání?
“Další utkání hrajeme na hřišti Kazína, který je na pátém místě. A já
očekávám, že odvedeme kvalitní výkon a utkání dovedeme do vítězného
konce.”

Otázky pokládal Miroslav Kratochvíl

Kazín – Řevnice = velké zklamání
Kazín : Řevnice 6 : 0
Tento zápas ovlivnil v prvním poločase neuvěřitelný morální zkrat našeho
brankáře. Po banální chybě stopera Jana Hrušky, kdy naštěstí míč skončil
v autu, došlo k výměně názorů mezi ním a brankářem Řevnic Karlem

Zuzkou. Po tomto konfl iktu byl náš brankář vyloučen. Nutno dodat, že po
právu. Stav utkání byl v této době 0 : 0. Na utkání nepřicestoval nemocný
první brankář Řevnic Tomáš Doležel . Karel Zuzka bylo již provizorní řešení.
Musím říct, že trenér tímto rozhodnutím nesahal do neznáma. Karel Zuzka
byl v mládí vynikající brankář Slavie Praha. Po mnoha sportovních štacích a
návratu do rodných Řevnic začal kopat na postu stopera. Po tomto
morálním pochybení a Karlově vyloučení přesunul trenér Pitauer do brány
útočníka Romana Wrobela. Roman předvedl mnoho vynikajících zákroků,
ale mužstvo Kazína není soubor nezdárků. V deseti a ve velkém vedru
nakonec naše mužstvo dostalo šest gólů.
Zápas sledoval i  skalní fanoušek Řevnic Milan Vrána a okamžitě po zápase
jsem mu položil několik otázek.

Milane, čemu jsi přisuzoval zlepšení výkonů v jarní sezóně?
„Zlepšení vztahů v kolektivu a chuti vždy odehrát dobrý zápas s každým
soupeřem.“
Kdo v sezóně 201 1 – 201 2 byl dle tvého názoru nejplatnějším hráčem?
„Jednoznačně Roman Wrobel , ale pochvala náleží i  nenápadnému dříči
Honzovi Škardovi.“
Který zápas byl v této sezóně ze strany Řevnic nejlepší?
„Řevnice – Lety B a Třebotov – Řevnice.“
Tvé přání do příští sezóny?
„Přeji si, aby osu mužstva znovu tvořilo zdravé staré jádro.“

Miroslav Kratochvíl

NH Řevnice – Avia Čakovice 1 7:1 7 (1 2:1 0)
Branky: Hartmann 6, Zavadil 4, Knýbel 2, Štech 2, Jelínek 2, Veselý 1 .

NH Řevnice – TJ Příchovice 23:1 9 (1 0:9)
Proti Příchovicím naši střílel i : Hartmann 7, Stříž 6, Knýbel se Zavadilem po 5.

NH Řevnice – TJ Vřeskovice 1 9:1 1 (1 1 :5)
Branky: Hartmann 8, Stříž 3, Knýbel 3, Zavadil 5.
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