
Roman Tichý, povoláním mechanik a srdcem
divadelní ochotník, se stal řevnickým radním
na začátku letošního roku. Třiačtyřicetiletý
Tichý se na radnici chce věnovat kultuře
a kandidoval za uskupení Starostové
a nezávislí.

V Řevnicích vás všichni znají jako vášnivého
ochotníka.
„Motám se kolem divadla od nějakých patnácti
let. Vodil i mě tam jako dítě, proto-
že s řevnickými ochotníky hrála už moje
babička. Bratranec tam dělal zvukaře a přivedl
mě jako posilu. Tehdy se ještě držel klasický
postup. Když přišel někdo nový, tahal bedny,
svítil , zvučil , připravoval reflektory. Pak se stalo,
že někdo chyběl nebo byl třeba člověk do malé
role na »paní nesu vám psaní«…“

Teďuž asi máte větší role?
„Pořád hrajeme Noc na Karlštejně, kde hraju
Petra, krále cyperského. Hrál jsem Pepina
v Postřižinách nebo Dafné v Někdo to rád
horké… Tu roli jsem měl nejraději, tam jsme se
hodně vyblbl i.“

Co je pro vás na herectví tak zajímavé?
„Já jsem komediant. Ale zároveň jsem stydlivý
člověk. Když mi někdo řekne, třeba starosta
Libor Kvasnička, pojď tam a řekni něco před
lidmi, tak to ne, je mi to nepříjemné. Ale divadlo
je něco jiného. Člověk si stoupne před ta světla,
nic nevidí… Není to vlastně on, ale nějaká ta
postava.“

Jste rodem řevničák nebo pražská
„náplava“?
„Narodil jsem se v Praze, ale matka pochází
z Řevnic, otec z Karlíka, do školy jsem chodil
nejdřív do Dobřichovic a pak do Řevnic.
V Jance Radotín jsem absolvoval učební

obor s maturitou a stal se mechanikem strojů a
zařízení pro vzduchotechniku. Pracoval jsem
v Jance, dělal zámečničinu u soukromníka,
v pražském IKEMu jsem se staral
o vzduchotechniku a zajištění operačních sálů,
chlazení, vlhčení a takové věci kolem… A teď
pracuji v nepřetržitém provozu v chemické
úpravně vody pro Pražskou teplárenskou.“

Jak jste se vlastně ocitnul v řevnické
„politice“?
„Oslovil i mě lidé, kteří to už dělají déle: starosta
Libor Kvasnička a Pepa Beneš. Poprvé,
v minulých volbách, mě v podstatě ukecal i. Asi
potřebovali známý ksicht z divadla. Podruhé
jsem už věděl, o co jde, a stál jsem o to, žil jsem
tím.
Člověk taky nejdřív neví, co se dá
v zastupitelstvu reálně dosáhnout. Myslí si, že
když na něj někdo přes plot zavolá, že je blbá
silnice, a on si tam sedne, tak zařídí, aby byla za
měsíc nová.“

Je pro vás důležité, za jakou stranu
kandidujete?
„To vůbec nevnímám. Naopak mi to na obecní
politice překáží. V takovém městečku, jako jsou
Řevnice, to přece není o straně, ale o těch
l idech, kteří to tady znají a mají to tady rádi.“

Co Řevnicím chybí nejvíc?
„Peníze. To víme. A ty jen tak nebudou. Priorita
je dořešit Ekos.“

Ekos má dluhy, řešení, které se odhlasovalo
kolem Vánoc, je kvůli nim neprůchodné,
dlužníci hrozí insolvencí. Jak si
představujete řešeníVy?
„Můj názor je, že se dluhy mají splatit. Pokud
nám to banka povolí, byl bych pro, abychom
vše splatil i v tomto volebním období. Lidé, kteří
mají zkušenost s řízením nějaké firmy, do toho

asi vidí líp a dokážou říct: tohle bude lepší, tady
ušetříme nějaké peníze za DPH a podobně. Já
tu zkušenost nemám. Uspořádání Ekosu bude
i  věcí ředitele, který vzejde z vypsaného
výběrového řízení.“

Hodně se mluví i  o napětí v řevnické škole.
Co tam vlastně nefunguje?
„Je třeba zlepšit komunikaci města se školou a
zvolit řádně školní radu, což se snad po
prázdninách povede. Já to vnímám jen zvenčí.
Děti nemám a informace dostávám jen
zprostředkované a protikladné. Když se ale
někde píší petice a antipetice, asi něco není
v pořádku. Je také třeba najít prostory pro
výuku, protože stávající kapacita nestačí.
Nejlepší by byla přístavba školy. Ale k tomu
potřebujeme dotace, a to není vůbec jisté, zda
nějaké budou.
Když budeme z radnice odcházet a bude
splacený dluh Ekosu a vyřešená škola, budu
spokojený.“

Město by mohlo nějaké peníze získat
z prodeje domu a pozemku na náměstí. Co
byste si představoval, že by na tom místě
mělo stát?
„Nejlepší by bylo, kdyby se zrekonstruoval dům
č.p. 2, který po mém soudu na náměstí patří.
Řevnice jsou místo naprosto úžasné a zatím tu
žádné estetické škody napáchané nebyly. To, že
se nedá projet autem po Školní ul icí, je špatné,
ale to se dá napravit. Mně to naše ospalejší
náměstí s  občas nějakým trhem v podstatě
vyhovuje. Doufejme, že nové vedení Ekosu a
technických služeb se bude lépe starat o jeho
zeleň a čistotu.“

Vzal jste si v radě na starost řevnickou
kulturu. Co to pro vás znamená?
„V první řadě Lesní divadlo, které by
potřebovalo peníze na údržbu a ty nejsou.
O areál , který patří městu, se starají jen
ochotníci. Dělají jarní a podzimní úklidy, nějaké
prořezávání stromů. Ale některé věci tam jsou
v havarijním stavu: zakrytí jeviště, šatny. Když
přijedou profesionální divadla, vozí si svoje
stany. Teprve nedávno tam byla zavedená voda,
předtím tam stál tank, do kterého vozil i hasiči
vodu cisternou. Před časem se dělaly plány
střech, ale předělávala se zatím jen jedna
nejkatastrofálnější stříška.“

Lesní divadlo a jeho program je přitažlivé
i  jako turistický cíl, propaguje Řevnice a
okolí. Budete prosazovat, aby do něj město
investovalo nějaké peníze?
„Samozřejmě. Asi je třeba zapracovat při
přípravě příštího rozpočtu a uvolnit nějaké
peníze. To, co zatím v rozpočtu je, postačí
akorát na nějakou tu katastrofu. Ale ty jsou
všude. Třeba střecha na řevnické škole.“

Na co máte z Řevnic nejhezčí vzpomínky?
„Z divadla.“

Čeho vlastně chcete jako radní dosáhnout?
„Dosáhnout? Když se na nás v podstatě valí
průšvih za průšvihem?“

Kdybyste byl starosta, co byste řešil nejdřív?
„Postavil bych tu pivovar a blázinec.“

Marie Reslová
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Aktuální informace najdete
na www.revnice.czRoman Tichý (vlevo) si zahrál  s  Janem Rosákem v Noci na Karlštejně.
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Motám se kolem divadla
od nějakých patnácti let
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Poločas
na radnici

Se starostou Řevnic Liborem Kvasničkou jsme
hovořili nejen o tom, co už má v úřadě za se-
bou, ale také na čem aktuálně pracuje a co ho
ještě do konce volebního období čeká.

Blíží se polovina volebního období, co se Vám
za tu dobu na radnici podařilo?
„Největší akcí byla určitě výstavba kanalizace
v západní části města. V průběhu prací jsme se
potýkal i se spoustou problémů, ale vše se nako-
nec vyřešilo. V této souvislosti musím zmínit, že
se nám na kanalizaci podařilo získat dvě dotace,
což nám hodně pomohlo s financováním
v situaci, kdy městský rozpočet je značně napja-
tý.
Další dotaci jsme získal i na rekonstrukci topení
na prvním stupni základní školy. Přechod z vytá-
pění elektřinou na plyn bude znamenat výrazné
snížení nákladů.
A úspory znamenají i  nově vybraní dodavatelé
elektřiny a telekomunikačních služeb pro město,
a také skutečnost, že jsme se stal i plátci DPH.
Tyto zásluhy samozřejmě nechci připisovat
jenom sobě. Podílel i se na nich jak ostatní zastu-
pitelé a členové rady města, tak také zaměstnan-
ci úřadu.“

A jaké úkoly na Vás čekají v druhé polovině
volebního období?
„V prvé řadě budeme muset vyřešit kapacitu
školy a školky. Pro nejbl ižších pět let nepřichází
v úvahu využití budovy bývalé školy na náměstí,
kterou má pronajatou firma Penco. Nájemní
smlouva je tam uzavřená až do roku 201 7
a v případě jejího předčasného ukončení poža-
duje nájemce odstupné deset a půl mil ionu ko-
run. To bychom z rozpočtu města nezaplatil i .“

Jaké je tedy reálné řešení?
„Vybudovat dvě třídy a kabinet ve druhém patře
městského úřadu. To je nyní naše priorita,
abychom vše zvládl i připravit do začátku školní-
ho roku 201 3/201 4. Kval ifikovaný odhad, který
jsme nechali zpracovat, hovoří o nákladech na
stavební úpravy ve výši necelých dvou mil ionů
korun. Je ovšem otázka, jaká bude skutečnost,
protože zatím třeba nevíme, zda bude vy-
hovovat únosnost stropů.“

Na jak dlouho nám toto provizorní řešení vy-
drží?
„Pokud budeme brát jenom řevnické děti, tak
zhruba na dva roky. Další vývoj se jen velmi
těžko odhaduje, protože ve školce stále přibývá
předškoláků a nikdo neví, jak se bude situace vy-
víjet dál . Vše totiž závisí i  na tom, jak budou na-
plněné školy v okolí, jestl i třeba někde vybudují
nové kapacity, jestl i započne nějaká masivnější
výstavba Na Vrážce, jestl i se k nám budou dál
stěhovat mladé rodiny z Prahy apod. Je to
komplexní problém, a proto jsem začal iniciovat
jednání s okolními obcemi, abychom se domlu-
vil i na společném řešení. Když se sjednotíme a
přijdeme s nějakým smysluplným návrhem, bu-
de větší šance, že z kraje nebo od státu získáme
nějakou pomoc.“

Dotace na přístavbu školy, o níž se také před
časem hodně hovořilo, tedy nepřijde?
„Tyto dotace zamítla vláda ČR, takže s nimi v tuto
chvíl i počítat bohužel nemůžeme.“

Poměrně velké emoce vzbudilo jmenování
Martina Sudka do školské rady. Proč k obmě-
ně v radě došlo?
„Podnětem byl zápis ze schůze třídních důvěrní-
ků týkající se komunikace s vedením města. Ob-
měna zástupce města ve školské radě je tedy
vedena snahou komunikaci zlepšit a zároveň
zlepšit fungování školské rady v rámci kompe-
tencí určených školským zákonem.“

Nedávno také proběhla aférka s výběrem
nového zařízení do školní kuchyně...
„Na radu města jsme dostal i informaci, že aby

školní kuchyně zvládla narůstající počty žáků,
potřebuje obnovit své zastaralé zařízení. Za-
městnanci kuchyně a ředitelka školy dodali vý-
sledky rešerše, kterou si provedli mezi
dodavatel i. Z ní vyplývalo, že jim nejlépe bude
vyhovovat pánev a konvektomat od firmy Inter-
gast. Rada města chtěla škole vyjít vstříc a tento
návrh podpořila. Později se však ukázalo, že
navržený postup výběru dodavatele není
možný, protože soutěž na dodávku pánve spo-
jená zároveň s dodávkou staršího konvektomatu
je v rozporu se zákonem. Proto jsme vypsal i vý-
běrové řízení zvlášť na pánev a na konvektomat.
Bylo obesláno pět firem. Nabídka přišla pouze
od jedné, což je u  zakázky v hodnotě zhruba 600
tisíc za pánev a zhruba 400 tisíc za konvektomat
nedostatečný počet. Výběrové řízení jsme proto
zrušil i a v blízké budoucnosti chceme nechat za-
řízení školní kuchyně posoudit nezávislým od-
borníkem. Teprve na základě nezávislého
posudku pak rozhodneme, co a kdy se bude
pořizovat a jakou formou se vybere dodavatel .“

Proč se prodává dům č. p. 2 na náměstí a k ně-
mu přiléhající pozemek?
„Prvním důvodem je, že stavební úřad nám ulo-
žil odvodnit chodník, který přes tento pozemek
vede. To znamená, že bychom museli vybudovat
vsakovací jímky, které by však pozemek zne-
hodnotily a značně by se ztížila možnost na něm
něco rozumného postavit. S tím by samozřejmě
klesla jeho prodejní cena. Dalším důvodem jsou
peníze, které se budou hodit na investice, pro-
tože rozpočet města je, a v příštích letech patrně
ještě bude, dosti napjatý. Peníze z prodeje bude-
me moci využít na akce, na které bychom jinak
neměli.“

Nový vlastník tedy vsakovací jímky budovat
nebude muset?
„On bude muset odvodnění chodníku vyřešit
v rámci svého projektu. Ale dokud tam ještě
žádné jímky nestojí, může řešení přizpůsobit zá-
měru, co a jak chce na pozemku stavět.
Kdybychom tam jímky udělal i my bez vědomí,
co bude s pozemkem dál, s  největší pravdě-
podobností by to další výstavbu velmi zkompli-
kovalo, ne-l i zcela znemožnilo.“

Pojďme na další „horké“ téma. Mluví se
o velkých dluzích Ekosu, přitom ještě před
koncem minulého volebního období před-
stavitel této společnosti tvrdil, že Ekos žádné
velké finanční problémy nemá a že je dokon-
ce v zisku. Jak, kdy a kde se tedy ty velké
dluhy vzaly?
„Dluhy ve výsledovkách firmy byly dlouhodobě.
V období kolem posledních komunálních voleb,
tedy druhé poloviny roku 201 0, však došlo
k jejich značnému navýšení. Důvodů je několik.
Úplně přesnou analýzu nemám k dispozici, ale
velký vliv mělo převzetí vody pod Ekos v soubě-
hu se snížením objemu financí pro Ekos ze stra-
ny města v rozpočtu na rok 201 0. Meziročně
klesly výdaje na Ekos o více než mil ion korun. Na
to mělo vedení firmy reagovat snížením nákla-
dů, třeba redukcí počtu zaměstnanců, rozsahu
služeb, nebo nějakým jiným opatřením. Je prav-
da, že se plánovalo, že peníze potřebné k finan-
cování vodovodu a kanalizace se získají z příjmů
za zavezení prostoru bývalé pískovny. Tento plán
však nevyšel , a tyto peníze pak chyběly. Koncem
září 201 0 navíc došlo k poruše na úpravně vody.
Náklady na opravu činily skoro mil ion korun a
od pojišťovny jsme dostal i jenom asi polovinu.
Zbytek musel hradit Ekos ze svého.
To, že se vše sešlo najednou, způsobilo, že závaz-
ky společnosti vyletěly velmi prudce vzhůru.
Navíc se to stalo v období voleb, kdy se měnilo
vedení města a řešilo se mnoho jiných problé-
mů, takže aktuální hospodaření Ekosu nebylo
úplně v centru pozornosti.“

Až do konce minulého volebního období
na tom tedy Ekos byl docela dobře?
„To je relativní. Společnost dlouhodobě dlužila, a
dodnes dluží 2,6 mil ionu korun městu za po-
platky za uložení odpadu. A do výsledku se za-
počítávalo také zhruba půl mil ionu korun
pohledávek, o kterých je dle výsledků auditu
zřejmé, že jsou nedobytné a bude nutné je ode-

psat. Což znamená další ztrátu, která, dokud není
zaúčtována, výsledek hospodaření papírově vy-
lepšuje.“

Jaká je situace v Ekosu nyní?
„V červenci jsme přijal i novou administrativní
pracovnici na místo pana Zímy, který odešel . Do
konce srpna bychom měli uzavřít výběrové
řízení na nového ředitele Ekosu, který bude zá-
roveň vedoucím technických služeb města. Při-
hlásilo se 6 uchazečů a já věřím, že výběrová
komise zvolí toho nejlepšího. V září chceme
převést technické služby na město, takže během
podzimu by měla nová struktura začít naplno
fungovat, aby vše bylo připraveno na zimu, kdy
se řeší odklízení sněhu a podobně.“

A dluhy?
„Již delší dobu jednáme se zástupci věřitelů
o splátkovém kalendáři. Aby měl Ekos z čeho
splácet, rozhodlo zastupitelstvo města o po-
skytnutí 3 mil ionů korun na navýšení vlastního
kapitálu. Tyto peníze město získalo tím, že se
stalo plátcem DPH. Celou transakci nám však
musí posvětit banka, kde však přes léto probíhají
dovolené, takže se všechno táhne. Doufám ale,
že se nakonec domluvíme a nebude nutné po-
slat firmu do konkurzu.
Já sám si přeji, abychom se co nejdříve dostal i
do bodu, kdy se začneme v souvislosti  s  Ekosem
obracet více do budoucnosti. Proběhl audit,
v dohledné době dojde k výměně vedení a pře-
dání funkcí... Pojďme tedy dál.“

Co nás čeká do konce letošního roku?
„Doufám, že se povede zapracovat na površích
komunikací po kanalizaci a že se s tím, díky
navýšení daně z nemovitostí, podaří vyasfaltovat
povrchy i  tam, kde dosud chyběly. Ne všude jsou
už ale udělány přípojky, takže je možné, že
úpravy povrchů se přesunou až na začátek
příštího roku. Svoji rol i by mohla hrát i  možnost
výhodnější nabídky v tomto období.
V souvislosti  s  opravou povrchů po výstavbě
kanalizace chci upozornit, že někde, třeba v okolí
Třebaňské ulice, se úpravy budou zdát možná
občanům trochu nesmyslné, ale bohužel, podle
pravidel dotace a se stavem financí, jaký máme,
nemůžeme jednat jinak. Peníze z dotace může-
me použít pouze na opravu té části povrchu,
která byla dotčena výstavbou kanalizace. Proto
se někde objeví nový asfalt třeba jenom na půl-
ce silnice, ale podle mého názoru je lepší mít
alespoň půlku, než neudělat nic a dotaci nevy-
čerpat.“

Jak se vám spolupracuje s radou města
v novém složení?
„Musím říct, že dobře. Místo čtrnáctidenního in-
tervalu se scházíme jednou týdně, což je sice ča-
sově náročnější, ale máme tak více prostoru
věnovat se i  koncepčním a výhledovým téma-
tům a ne pouze řešit to, co aktuálně hoří a je tře-
ba s tím něco dělat teď hned.
Ona ani předchozí rada nefungovala špatně a
ani nyní nemáme všichni na všechno stejný ná-
zor. Ale posun je cítit v tom, že když se něco do-
hodne, tak se na tom pracuje a všichni táhnou za
jeden provaz. Nikdo se už nesnaží věci rozpo-
rovat, aby rozhodnutí rady zvrátil . Z toho mám
radost.“

Děkuji za rozhovor.
Pavel Černý
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ŠKOLY

Kam se ztratily děti?
Základním úkolem školy je vzdělávat, v případě
řevnické základní školy je ve hře cca 41 8 dětí.
Stabilní a funkční učitelský sbor je nutným
předpokladem. Z toho důvodu snaha
o stabil izaci pedagogického sboru ze strany
obce pomocí nabídky bydlení je chvályhodná. Je
však stabil izací vyhazov z bytu pro výchovnou
poradkyni a členku vedení školy v polovině
prázdnin, když současně už jeden byt v tol ik
zmiňovaném domě č. 27 v Řevnicích je prázdný,
další obývá zaměstnankyně Městského úřadu,
jiný na základě výjimky ( výjimku schválila RM
dne 1 5.6.201 2, jak lze vyčíst ze zápisu RM, tedy
není pravda, že výjimky nebyly uděleny)
ředitelka třebaňské málotřídky? V současné
době je sbor učitelů v ZŠ kompletní a nikdo
z učitelů o bydlení v obecním nežádá. Kde je
tedy logika věci?
Autor/ka odpovědi na můj článek Malá letní
úvaha zmiňuje nová pravidla pro přidělování
obecního bytu. Pominu-l i fakt, že vyrozumění od
obce o nových pravidlech neměly úřední
náležitosti a byly mi doručeny neoficiálně, nová
pravidla nemohou být nástrojem stabil izace
učitelského sboru, neboť se nepředpokládá, že
zaměstnanec úřadu bude na ZŠ vyučovat. Co se
týká zmiňovaného inzerátu o pronájmu, nevím,
co k tomu říci, ale slovo prodej lze při troše
nepozornosti se slovem pronájem snadno
zaměnit.
RM se zřejmě vůbec nezabývala tím, že jsem
doložila, že byt v Praze neužívám a navíc
prodávám z důvodů finanční nouze (popř. se
domnívají, že všichni, kteří poskytl i čestná
prohlášení, tvrdí nepravdu). Je tedy opravdu
neprodloužení nájemní smlouvy snahou
o stabil izaci, když jsem doložila, že bydlení
v nájemním bytě je momentálně mojí jedinou
možností?
Obec souhlasila  s  rekonstrukcí bytu na moje
vlastní náklady (mohu doložit), poté zamítla
moji žádost o „odbydlení“ nákladů např. formou
snížení nájmu (taktéž mohu doložit) a nyní chce,
abych byt opustila. Zatímco u bytů, které
předává novým nájemníkům (paní Kučerové a,
zaměstnankyni MěÚ, a paní Nešťákové, od srpna
ředitelky ZŠ Zadní Třebaň) provádí opravy a to
dokonce nadstandardní, jako je např. natírání
oken a pokládání laminátové podlahy, mně
odmítla alespoň byt vybíl it a zasádrovat díry ve
zdech, o výměně prasklého okna nebo položení
l inolea místo zničené zátěžové krytiny ani
nemluvě. Opět se ptám, kde je logika věci?
Ale hlavně – kde je zájem o děti, pro které
pracuji, a to i  během letních měsíců. Zatím nikdo
z vedení školy nenastoupil dovolenou, já
momentálně pracuji na individuálních
vzdělávacích plánech pro integrované děti,
kterých na začátku roku bude cca 20, abychom
podle nich mohli hned od září začít
pracovat s dětmi, které mají specifické poruchy
učení.
Opravdu nesplňuji podmínky pro to, abych
mohla v Řevnicích bydlet? Přístup obce v mém
případě považuji za diskriminující. Také proto, že
RM v odpovědi na článek Našich Řevnic uvedl,
že chce byty primárně uvolnit pro nové
pedagogy. Mám to chápat tak, že za nás,
nevyhovující, mají přijít jiní, kteří budou vedení
obce lépe vyhovovat?

Mgr. J iřina Dopitová

Škola je tu přece pro děti
Vážení,
ráda bych se krátce zapojila do diskuse, která
probíhá kolem zdejší školy. Bydlím v Černošicích,
ale dění kolem řevnické školy mi je dobře
známo, neboť od roku 2008 pracuji ve škole jako

hospodářka – a nestačím se divit. Během let, kdy
byl starostou pan Cvanciger, měla škola
podporu, zástupci města si byl i vědomi těžké
práce učitelů a vždy jim a paní ředitelce za práci
pro děti poděkovali, spolupracovali na rozvoji
školy a podporovali dobré klima.
Poslední dobou mám pocit, že škola tady
vlastně není pro děti, ale je něčím, proti čemu
musí město (její zřizovatel) intenzivně bojovat,
popř. ji zl ikvidovat.
Po celý uplynulý školní rok, který začal vel ice
bouřl ivě předvoláváním paní ředitelky na schů-
zky s Radou města a jednáním na zastupitelstvu,
byl tento boj vidět u  všeho, co bylo v průběhu
roku s Radou města projednáváno. A vše bylo
završeno schůzkou s učitelským sborem
poslední den školy, kterou mnoho členů sboru
pochopilo jako „divadlo“ na rozlou-
čenou s „výbornou“ paní učitelkou Filípkovou.
Z úst pedagogů padlo dokonce přirovnání
příchodu členů Rady města ke Gestapu. Jistě je
to nadsázka, ale mrazivou atmosféru to do školy
přineslo.
Proto se nedivím, že to paní ředitelka poslední
den školy, kdy má ukončit školní rok a jít si
odpočinout, zdravotně neustála a zkolabovala,
takže jsem jí musela zavolat lékaře. V posledních
červnových dnech totiž dostávala úkoly od
města, které musela plnit obratem a neodkladně
– nikdo jí však na její splněné úkoly dodnes
neodpověděl ani zprávou, že třeba zprávu
obdržel . Konec školního roku a začátek nového
školního roku je velmi náročný pro všechny
pracovníky školy. Oba tyto termíny byly bohužel
zřizovatelem školy využity k dalšímu přidělávání
práce.
I  přesto se paní ředitelka dál snaží dělat vše pro
školu a hlavně pro děti, o které jí jde především.
Zatím si nevzala žádné volno a připravuje další
školní rok.
Spolupracuje se mi  s ní vel ice dobře.

Pavlína Holečková

K malé letní úvaze
V minulém Ruchu mě zaujal nadpis „Malá letní
úvaha“. Po přečtení, znovu v krátké době, jsem
se rozhodla na nějaký článek reagovat. Přiznám
se, většinu textů přeskakuju již po zběžném
zjištění, o co se jedná. Pod dojmem z názvu jsem
se začetla dál , v očekávání nějakého (pro změnu
od toho předešlého) příjemného letního čtení.
Bohužel mě již první věty vyvedly z omylu, že se
jedná o oddychový žánr a zhruba po prvním
odstavci mi „zmrzl“ úsměv. To, co se běžně děje
„daleko a vysoko“ (tj. ve vysoké politice), že je
možné přímo v naší malé obci? Měří se tu
opravdu dvojím nebo dokonce trojím metrem?
Je možné, že l idi, které známe a někteří z nás
volil i , se někdy místo obecního zájmu, v kterém
by měli na svých pozicích jednat, nechají unést
zájmy ryze osobními? Odpověď, že to tak není,
jsem nenašla bohužel ani po přečtení reakce
Rady města na článek paní Dopitové
v internetové verzi Ruchu, a tak mi zbytek léta
tyto úvahy trochu narušily. Ať je to jak chce,
z pouhé lidské solidarity, která by neškodila
někdy i  rozhodnutím vlád, parlamentů, komisí,
rad… bych touto cestou chtěla paní Dopitové
vyjádřit alespoň podporu v její nelehké situaci,
do které by se nechtěl dostat nikdo z nás (ani ti,
kdo o ní rozhodují). Pokud někdo má možnost
pomoci člověku v nouzi, měl by to i  udělat.

S. Hrubá

Tak tedy fakta
Výtku o polopravdách a manipulaci, kterou
vznesla Rada města v minulém č. Ruchu k článku
Našich Řevnic o dění v základní škole, bereme
vážně, tedy:

Ad 1 ) Že Naše Řevnice nemluví za všechny své
kandidáty:
Sdružení dodržuje stejné pravidlo jako jiné
uskupení a orgány, kdy stačí nadpoloviční
většina k přijetí usnesení. Tedy stejného pravidla,
které používá a hojně využívalo jak
zastupitelstvo, tak Rada města. I  když ta se již
dočkala, alespoň pro ni “šťastných dob”, kdy její
rozhodnutí jsou konečně jednomyslná. Tvrzení,

že se jedná pouze o snahu Našich Řevnic získat
politické body, je naprosto mimo, do voleb totiž
zbývá 2 a čtvrt roku! Jednání vedení města vůči
ZŠ ale bylo v posledním školním roce tak nefér,
že se naše sdružení rozhodlo vystoupit poprvé
od voleb jako celek. Jednotl ivé hlasy a jiné
názory je zde totiž zvykem přehlížet.

Ad 2) Audit:
Audit hospodaření je opravdu standardním
opatřením. Veřejnosprávní kontrolu (tedy
i  hospodaření) provádí zřizovatel , a to cca 2x
ročně, naposledy v březnu, tak proč si audit
nezopakovat a zrovna v červnu, že. Zjištěné
nedostatky byly formálního rázu a byly
způsobené havárií účetního programu na konci
roku 201 1 . Závěrečné věty auditu zní: Výdaje
kontrolované organizace byly v kontrolovaném
roce vynakládány účelně a v souladu  s jejím
posláním. Zjištěné chyby nebyly charakteru
špatného hospodaření. Cílem tvrzení Rady
města v její reakci je opět zpochybnit serióznost
a poctivost vedení školy.

Ad 3) Návštěva ve škole:
Ano, návštěva zástupců města byla plánovaná,
dozvěděl se o ní i  pan zastupitel ing. Smrčka, a
když se jí chtěl , jako člen zastupitelstva,
zúčastnit, byl panem starostou odmítnut neb
dalších svědků zřejmě nebylo potřeba (fakt
snadno doložitelný korespondencí). Faktem také
zůstává, že se nikdo z přítomných zástupců
města dodnes na zdravotní stav ředitelky školy
ani nezeptal . Nechutné, ale pravdivé.

Ad 4) Neprodloužení pronájmu bytu paní
Dopitové:
Žádní noví učitelé byt nežádají, navíc je tam
volný ještě jeden pro “strýčka Příhodu”. Škola má
počet učitelů daný počtem žáků. Takže žádný
„nával“ opravdu v blízké době nehrozí. Navíc
paní Dopitová doložila, že její byt je od května
v prodeji kvůli tíživé finanční situaci a z důvodu
hypotéky. Místo v řevnické ZŠ přijala  s  tím, že je
k němu k dispozici byt s j istotou, že jeho
pronájem je vázán na pracovní poměr v ZŠ
Řevnice. Do oprav obecního bytu navíc vložila
i  nemalé finanční prostředky, což jí nebylo
zohledněno ani ve výši nájmu. Dne 8. 6. 201 2
však Rada města náhle a naprosto účelově
přijala nová pravidla (cílená proti nepohodlné
vedoucí učitelce a to zejména vzhledem k jejím
dřívějším vyjádřením na podporu ředitelky
školy?), podle kterých byt v okruhu 35 km nebo
v Praze vlastnit nesmí. K odpovědi Rady města
na článek paní Dopitové v Ruchu: pokud RM
neprovádí detektivní práce, je záhadou, jak se
tedy dostala k informaci o “pronájmu” bytu paní
Dopitové na internetu. Asi čirou náhodou. Že její
byt je v prodeji a to i  s  prohlášením real itní
kanceláře, žádné takové vyhledávání
nevyžadovalo, bylo součástí doložených
dokumentů k žádosti o prodloužení smlouvy, ale
přesto byla tato informace přehlédnuta.
Z pravidla navíc udělena výjimka prokazatelně
je. Paní Mgr. Nešťákové smlouva prodloužena
byla, ač již zaměstnancem ZŠ není. Věta z reakce
RM z 1 6. 7. na www.revnice.info o tom, že „byty
slouží jako pomoc vedení školy ke stabil izaci
učitelského sboru,“ svědčí o opravdu zvláštním
smyslu pro humor členů rady. Větší snahu RM
o „pomoc“ a „stabil izaci“ si lze jen těžko
představit!

Ad 5) Konkurz:
Konkurz na ředitele je možností zřizovatele
hledat nejvhodnějšího kandidáta na ředitele.
Otázkou zůstává, jestl i hlavním kritériem
nebude „vhodnost“ pro momentálního zástupce
zřizovatele, namísto zájmu školy. Za stávajících
vztahů se nelze divit, že paní ředitelka se
zúčastnila konkurzu do jiné školy, protože zdraví
má opravdu jen jedno.
Nicméně v Černošicích byl konkurz zrušen a
potvrzen stávající ředitel . Ve městě k tomu
nemáme jen jednu školu (školku), které by se
v zájmu objektivity a hledání nejvhodnějšího
kandidáta tedy měl případný rekonkurz týkat.
Články vystihující problematiku vztahů

Základní škola Řevnice
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zřizovatel – škola, si můžete přečíst v časopise
Řízení školy 07/201 2 (www.rizeniskoly.cz).
Doporučujeme k přečtení v dobré víře, že si naši
radní nakonec uvědomí, že ve škole jde
především o děti, a že v této oblasti nemohou
paní ředitelce cokoliv vytknout.

Ad 6) „Nepéče“.
Omlouváme se za slovo nepéče. To opravdu
nevystihuje zájem vedení města na „zlepšení“
fungování školy. Ten je zřejmý především
z červnových zápisů z rady. Na jejich základě RM
doporučujeme, aby se seznámila  s právními
předpisy týkajících se nejen školství, aby
nevznikaly pochyby o její kompetentnosti.
Stejně jako kočka není pes, prodej není
pronájem, možnost není povinnost, není ani
rada školy to stejné jako školská rada. A rozdíl
není jen v čísle paragrafů. Zřizovatel se může
podílet na správě vnitřních záležitostí školy
prostřednictvím dvou jmenovaných zástupců ve
školské radě. To ale rada města ignoruje a trvale
překračuje svoje kompetence. Jak popsala paní
Holečková (hospodářka ZŠ) ve svém příspěvku,
hlavně červen se nesl ve znamení
„smysluplných“ zadání. Např. z 1 5. 6. Rada města
požaduje předložení SCIO testů žáků a zápisy
z „rady školy“ a to do 21 .6. Zcela vědomě
v době, kdy ve škole probíhá audit a ukončuje se
školní rok.

1 ) Žádný výstup o prostudování požadovaných
podkladů o SCIO testech (ve kterých
mimochodem dopadla naše ZŠ výborně), není
v následujících zápisech rady zřejmý. Pokud je to
ono obligátní „RM bere na vědomí“, je to
opravdu přímo úměrné spěchu na jejich
promptní dodání!

2) Požadování zápisů ze školské rady – ředitelka
není jejím členem, z jakého důvodu je to tedy
požadováno právě od ní, ví, doufejme, alespoň
RM.
Ani jmenování ing. Sudka nesvědčí o snaze
o kooperační, ale o konfrontační vztahy ve
školské radě. A v podobném duchu by se dalo
bohužel pokračovat. Takový druh „ péče “ mohou
všechny školy a jejich ředitelé v okolí té řevnické
opravdu jen závidět!

Tento stupňovaný tlak na vedení školy,
zasahování do jeho kompetencí, kádrování a
šikanování, motivované především osobní
nevraživostí je obrovským hazardem s kval itou
školy (dokládanou průběžně mnoha výsledky,
audity a dotazníky) a  s jejím několikaletým
pozitivním rozvojem garantovaným jejím
stávajícím kvalitním vedením. A to je opravdu
špatná vizitka pro město a nepříznivá zpráva
především pro žáky a rodiče ve městě a okolí.
Na závěr dovolte citát ze hry V. Havla: „
Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm,
kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce,
zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje
téměř vše.“
Více na http://ruch.revnice.cz/diskuze-o-skole/.

Naše Řevnice

Proč?!?
Dlouho jsem přemýšlela, jestl i se podělit
o dojem z posledního dne školního roku.
Obzvláště pro mne to byl den opravdu
významný, neboť byl současně i  posledním
dnem mé práce jako učitelky. Následující den
jsem se stala tzv. „emeritní“ učitelkou neboli
důchodkyní. Ale ani za téměř dva měsíce
prázdnin pachuť nezmizela, proto jsem se
rozhodla přispět do řevnického časopisu.
Do dnešního dne si stále kladu otázku, proč nás
řevnické konšelstvo, které si za celý
rok nenašlo cestu do školy, obšťastnilo
návštěvou právě poslední den školního roku.
Tento den patří přeci dětem, učitelům a
rodičům. Po velice milém a slavnostním
rozloučení s dětmi a rodiči ve své třídě jsem
odjela na rozloučení s kolegy na 2. stupeň, kde
jsme měli poslední krátkou poradu, na které
jsme vyslechli poděkování pí. ředitelky za
celoroční práci a přání krásných a zasloužených
prázdnin. Vtom vstoupila do třídy četa několika

mužů a jedné paní. Byl i to členové RM Řevnice.
Nesl i květiny, takže jsme si myslel i, že nám jdou
též za naši práci poděkovat. V okamžiku, kdy
jeden z nezvaných začal cosi blábolit o školské
radě, myslela jsem si, že si dělá legraci. Přesto, že
ho nikdo neposlouchal a většina mu ani
nerozuměla, povídal a povídal . Nám zatím vadly
kytice od dětí v autech a roztékaly se
bonboniéry. (Bylo veliké vedro.) Vstup těchto lidí
mezi nás mi připomněl slony, co šlapou
v porcelánu. Tito l idé se sem v tento den
nehodil i , jejich vystoupení bylo trapné,
nevhodné, necitl ivé, nestandardní (slovo, které
tak rádi používají), směšné (kdyby nebylo té
nešťastné události, že pí. ředitelka zkolabovala).
Mnohé z kolegů už nikdy neuvidím a je mi líto,
že jsem se s nimi nemohla náležitě rozloučit.
Představovala jsem si odchod do důchodu
důstojněji.
Vážení radní, jestl i jste nám chtěl i pokazit
poslední školní den a slavnostní atmosféru, tak
se vám to podařilo. Velice vám děkuji.
Do nového školního roku přeji všem kolegům a
kolegyním, zejména pak vedení školy, kl id, který
je k náročné pedagogické činnosti nezbytně
nutný. V řevnické škole se mi pracovalo výborně
a budu ráda vzpomínat. Jen ten poslední den se
budu snažit vymazat z paměti.

Eva Řezníčková

Reakce Rady města
Paní Mgr. J iřina Dopitová prodala svůj pražský
byt, a tudíž splnila podmínky přidělování bytů
v domě č.p. 27. Proto jí bude nájemní smlouva
prodloužena o rok.
Pokračování této diskuse s autory podepsanými
jako “Naše Řevnice” považujeme za ztrátu času,
který lze smysluplněji věnovat Řevnicím.

Rada města

Škola opět volá
Prázdniny jako každý rok rychle uběhly a je tu
další školní rok, v němž naše škola přivítá
šedesát nových prvňáčků. Na žáky a učitele čeká
opět spousta práce, zajímavé projekty a úkoly.
Uplynulý školní rok a prázdniny nebyly ve
znamení kl idu – i  celé léto probíhaly diskuse
o škole, o bydlení paní učitelky Dopitové,
o váznoucí komunikaci školy a města apod.
Patrně si občané kladou otázku, co za tím
všechno je, proč je pořád kolem školy tak rušno.
Sama si tuto otázku často kladu, protože pracuji
na víc než sto procent, škola má mnohem vyšší
úroveň než před několika roky, hospodaření
školy je v pořádku, sbor je složen
z aprobovaných odborníků, kteří se dětem
poctivě věnují, jídelna vaří chutně, ve škole je
čisto, pořád přibývají moderní pomůcky – a to
vše i  přes skutečnost, že se škole stále snižuje
rozpočet. Samozřejmě je stále co zlepšovat.
Pochopitelně nelze vyhovět všem se vším a asi
nikdo neočekává, že budou spokojeni všichni se
vším. Třeba rodič nadaného dítěte, případně
jediného, by byl rád, kdyby měly děti více
domácích úkolů, protože chce své dítě zabavit a
rozvinout, jiný rodič, třeba který má dítě ve
střídavé péči, preferuje, aby děti neměly úkoly
téměř žádné, protože neustálé stěhování přináší
spoustu organizačních problémů. Některý rodič
je velmi rád, když může dítě poslat na školní
výlet, lyžařský kurz či adaptační pobyt, jiný rodič
zase nestojí o taková zpestření a může je
považovat za zbytečnou zátěž rodinného
rozpočtu. Některý rodič je třeba rád, že může
díky škole nakoupit pracovní sešity či jiné
pomůcky se slevou, jiný rodič nemusí důvěřovat
skutečnosti, že je zboží skutečně kvalitní a
levnější a raději by si zajel do Prahy zboží
obstarat samostatně. Některý rodič je rád, že
jeho dítě díky škole navštíví divadlo či koncert za
poloviční cenu, jiný rodič takové akce
nepovažuje za nutné a nesouhlasí s  jejich
zařazováním do výuky. Někomu může připadat
hodnotné, když žáci školy zasadí strom a starají
se o něj, někomu může vadit, že dítě přijde
domů se zablácenými botkami. Někdo může
považovat projektové dny za jakousi „flákárnu“
nebo „volný“ den, někdo další v tom může vidět
způsob, jak vést děti k samostatnému myšlení a
získávání kompetencí důležitých pro život. Takto

bychom mohli pokračovat do nekonečna.
Uvedené příklady mají být jen ukázkou toho, co
všechno pracovníci ve vedení školy řeší – a není
to jen případ pracovníků vedení řevnické školy.
Stejné problémy jsou fenoménem na všech
školách a není tomu tak proto, že by přístup škol
byl tak problematický, ale proto, že žijeme
v době, kdy všichni hovoří do všeho a lidé
pracující ve školství jsou navíc
v nezáviděníhodné situaci, neboť do jejich práce
hovoří všichni často i  s  despektem. Srovnáme-l i
zaměstnání učitelů  s j iným, jistě všichni
dojdeme k závěru, že bychom nikdy neradil i
chirurgovi, jak má postupovat při operaci
žlučníku, elektrikáři, jaký má dát jistič či kabel,
expertovi na IT, jak má vyměnit součástku
v počítači apod. Škola je v tomto ohledu
opravdu jiná a v případě, že nemá podporu
zřizovatele, nemůže se sama obhájit a ustát
všechny problémy, které pochopitelně při
práci  s  l idmi vznikají.
V článku „Motám se kolem divadla…“ píše
Roman Tichý, že by se měla zlepšit komunikace
školy a jejího zřizovatele. S tím naprosto
souhlasím. Není možné, aby ředitelka školy
písemně požádala Radu města v červnu
o poskytnutí harmonogramu prací, které mají
v souvislosti  s  výměnou topení proběhnout
v budově 1 . stupně během letních prázdnin, a
dosud nedostala žádnou odpověď. Takže např.
organizace malování a voskování podlah je
značně komplikovaná, dělá se na etapy, čeká se,
jak si situace asi vyvine, a kdy si to ředitelka
nebo školník nějak sami zjistí. Přes všechny
uvedené komplikace je však třeba poděkovat
městu za výměnu topení v budově 1 . stupně,
jehož původně neefektivní a nebezpečný stav
začal velmi důsledně řešit Ing. Drvota.
Bohužel je stále dost záležitostí
v neuspokojivém stavu. Určitě nenechá
pracovníky školy v kl idu skutečnost, že zástupci
města za Školskou radu požádají o předložení
výsledků testování žáků, k čemuž je třeba
podepsat prohlášení o náležitém
nakládání s citl ivými údaji, a dodnes toto
podepsané prohlášení zástupci města za
Školskou radu škole nevrátil i , ačkoliv zpráva
o výsledcích žáků byla předložena okamžitě
i  s  potřebným prohlášením a písemnou žádostí
o jeho navrácení škole a zdůvodněním
náležitého postupu při svěřování výsledků žáků
třetí osobě.
Stejné je to s písemnými žádostmi o vyjádření
ke kapacitě školy a ke kapacitě školní jídelny,
které byly rovněž zaslány Radě města ředitelkou
školy v červnu. Dodnes vedení školy neobdrželo
odpověď, dokonce v posledních měsících už
nedostává ředitelka školy při rozesílání v kopii
ani zápis z jednání Rady města, ačkoliv ještě
donedávna tomu tak bylo, zvláště, když se tam
psalo o nějakém rozhodnutí ohledně školy.
Nakonec se ale vedení školy ve zpravodaji
Dobnet přeci dočte o tom, že několikaleté
upozorňování na nedostatečnou kapacitu školy
nebylo úplně marné a že se snad podaří
vybudovat dvě třídy nad úřadem. Ohledně
kapacity jídelny je to také o komunikaci.
Ředitelka školy od začátku roku 201 2 řeší situaci
kapacity jídelny a s tím spojený nákup nových
spotřebičů, díky nimž by se podařilo kapacitu
jídelny navýšit, aniž by to město stálo jakékoliv
finance a ušetřila by se i  elektrická energie.
Nákup spotřebičů by si hradila jídelna díky své
hospodářské činnosti sama. Ředitelka školy
poskytla městu pět nabídek od firem, z nichž
bylo možné vybírat tu nejvhodnější pro nákup
spotřebičů. Ovšem nakonec proběhlo vše jinak,
městem bylo vypsáno nové výběrové řízení,
které bylo nakonec v červenci zrušeno, takže se
patrně kapacitu navýšit hned tak nepodaří a
jídelna bude muset své strávníky„škrtat“, a tudíž
na tom bude i  finančně hůř. A abychom se vrátil i
k té komunikaci – dosud nikdo z vedení města
nekontaktoval nikoho z vedení školy, aby s ním
probral zrušení zmíněného výběrového řízení a
třeba vytvořil plán, jak vše v dohlednu vyřešit.
Žáky jídelna do své kapacity s přehledem
pobere, ale kdo navaří pro školky, pro penzion a
další strávníky?
Na místo toho se zřizovatel školy snaží
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zasahovat do personálních otázek (tady může být jádro pudla našeho
problému v komunikaci), jejichž řešení dle legislativy spadá do
kompetence ředitele školy. Ředitelka školy neustále čelí nařčení, že
vyhazuje l idi, dokonce se na konci letošního roku přišlo vedení města
demonstrativně rozloučit s  učitelkami, které letos ze školy odcházejí – a to
z vlastního rozhodnutí, za dalším postupem v kariéře, za vzděláváním, do
důchodu apod. Ale protože nám vázne komunikace, vedení města
nezískávalo informace o důvodu a počtu odcházejících učitelek u  vedení
školy, dokonce ani ředitelce školy nesdělilo důvod či účel
schůzky s pedagogy, která se měla konat z nařízení starosty. A tak se stalo,
že úplně neseděl počet květin a počet odcházejících učitelek. Kdyby se
celá záležitost dobře předem naplánovala, mohl být položen základ pěkné
tradici, kdy zástupci města přijdou poděkovat učitelům (a třeba ne jen
odcházejícím) za práci, kterou pro naše děti na škole odvedli. Mohli se tak
vyvarovat trapné situaci, která rozhodně nepřispěla ke zlepšení vztahů se
zaměstnanci školy, neboť většina učitelů tak bohužel nabyla dojmu, že aby
se dočkali uznání ze strany zřizovatele, musí ze školy odejít. Navíc
komentář z úst zástupců města na této schůzce, že naši školu opouštějí ti
nejlepší, se většiny pedagogů pochopitelně dotkl . Toto nebyla hezká tečka
za celým maratonem školního roku.
Snad bude ten příští ve znamení lepšího vzájemného porozumění a do
popředí zájmu všech zúčastněných se opět vrátí naše děti. Moc rádi pro ně
pracujeme.

Mgr. Štěpánka Rajchlová

Kurz rétoriky
ZUŠka Řevnice otevírá kurz „Umění komunikace přes hru a divadlo“,
pod vedením herečky Lucie Roznětínské. Vystudovala DAMU a
profesionálnímu herectví se věnuje 20 let.
Pozvánka slovy herečky Lucie Roznětínské.
„Nestanete se herci, ale můžete vyzkoušet tvůrčí přístup k sobě samému.
V různých rolích vystupujeme v životě každý den – zaměstnání, role rodiče,
sourozence…Také se ocitáme v různých situacích – dýcháme, mluvíme,
hýbáme se, jednáme, prožíváme, reagujeme atd. Většinou si vše plně
neuvědomujeme a právě to jsou atributy hereckého projevu. V každém
jednotl ivci chci podpořit individual itu a skrze dramatickou tvorbu nechat
projevit jeho kreativitu.
Klíčová slova, která vyjadřují to, s  čím chci pracovat v rámci setkání –
HRAVOST, SEBEPOZNÁVÁNÍ, SEBEPREZENTACE, UVOLNĚNÍ, NADHLED,
SPOLUPRÁCE, POHYB, RÉTORIKA, IMPROVIZACE, RYTMUS.
Nejde mi o to připravit budoucí herce, ale l idi, kteří si přes hru a divadlo
mohou uvědomovat vše, co s nimi souvisí.“
Přihlášky zasílejte na www.zus-revnice.cz.

KULTURA

Modrý domeček v Řevnicích změnil barvu a v novém stylu Vás rád přivítá
na svých akcích, nebo jen tak na kávě v naší kavárně. Věříme, že se Vám
u nás bude líbit ještě více.
Srdečně Vás zveme na BESEDU SE ZNÁMOU SOCIOLOŽKOU
A PUBLICISTKOU PhDr. JIŘINOU ŠIKLOVOU, CSc. Přiblíží Vám různé etapy
svého života, zvláště tu, kdy distribuovala rukopisy a knihy a pohovoří
o svém díle. Beseda se uskuteční ve čtvrtek 1 3. 9. 201 2 v 1 9 hod. v kavárně
Modrý domeček, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice, tel : 602 603
257,e-mail : modrydomecek@os-naruc.cz, http://www.os-naruc.cz. Vstupné
60,- Kč. Beseda je organizována ve spolupráci  s  Městským kulturním
střediskem.

Dále Vás zveme na cestovatelskou besedu o Malém Tibetu.
Beseda se uskuteční v úterý 1 8. září v 1 9 hodin v kavárně Modrý domeček.
Promítat se budou fotky a filmový dokument z unikátního zimního
pochodu po zamrzlé řece v Himalájích. Částečně zamrzlá řeka je pro
obyvatele odlehlé komunity Zanskar jedinou spojnicí s  civil izací v průběhu
dlouhé a drsné zimy. Vstupné: 60,-Kč.

ŠH

V sobotu 8. září 201 2 v 1 6 hodin
můžete se svými dětmi v Lesním
divadle shlédnout pohádku Jak víla
Modrovláska splnila tři přání. Hraje
HP Divadlo Praha. Letos to bude již
potřetí, kdy se začátkem září sejdou
v malebném prostředí Lesního
divadla v Řevnicích taneční skupiny
z Prahy a okolí na festivalu
moderního scénického tance „TANEC
V BABÍM LÉTĚ“ , který pořádá Taneční studio Dobřichovice. Všechny Vás
srdečně zveme 9. září 201 2 od 1 6.00 hod. do Lesního divadla.

thr, vs, ht

Malování v knihovně
Od 1 2. 9. do 26. 9. 201 2 bude knihovna z důvodu malování uzavřena.

PV

Wimbledon a světové tenisové legendy
Pražské nakladatelství Fragment, s.r.o., vydalo v letošním roce zajímavou
knihu „Wimbledon a světové tenisové legendy“, kterou společně napsal i
Jaroslav Kirchner a Zdeněk Žofka. První autor je dlouholetý sportovní
redaktor a publicista, který se často prezentuje jako tenisový novinář.
Zdeněk Žofka je bývalý úspěšný československý tenista, který vystudoval
Právnickou fakultu UK v Praze. Mnoho let se věnuje práci tenisového
trenéra v ČR a v Německu. Od roku 2002 je i  příležitostným televizním
tenisovým komentátorem. Kniha o historii Wimbledonu byla nejspíše
inspirována loňským vítězstvím naší hráčky Petry Kvitové ve wim-
bledonské dvouhře. Publikace má šest kapitol .
První část se nazývá Krása a pokora wimbledonského vrcholu. V ní autoři
uvádějí krátký pohled na historii wimbledonského tenisového turnaje,
nejstaršího na světě, který jako jediný ze čtyř grandslamových se dodnes
hraje na trávě.
Druhá část je věnována tenisu mužů a je nazvána Největší mužské hvězdy.
Autoři se v patnácti zajímavých kapitolách zmiňují o vel ikánech historie
mužského tenisu.
Třetí oddíl knihy popisuje ve dvanácti kapitolách slavné tenistky a má
název Největší ženské hvězdy.
Čtvrtá část má název Nejslavnější Češi ve Wimbledonu. V ní nacházíme
osm jmen: Jaroslav Drobný, Věra Suková, Jan Kodeš, Ivan Lendl, Hana
Mandlíková, Jana Novotná, Tomáš Berdych, Petra Kvitová. Martina
Navrátilová má svou kapitolu v předchozí části  s  názvem – Famózní
Američanka od Berounky.
Poslední dvě kapitoly věnují autoři knihy svým osobním vzpomínkám a.
zážitkům, jimiž vyjadřují svůj vztah k tenisu.
V publikaci nechybí ani zajímavé obrázky a mohu ji každému tenisovému
fandovi jen doporučit. Kniha je také k zapůjčení v řevnické knihovně.

J. König

Nemám žádné jméno
Novinkou v řevnické knihovně, kterou si můžete vypůjčit, je stejnojmenná
kniha básnířky a spisovatelky Dagmar Hilarové. Tu poznamenal pobyt
v terezínském ghettu, kam byla krátce před patnáctými narozeninami
transportována. Její deník, který je přirovnáván k deníku Anny Frankové a
jehož autorství si neprávem přisoudila jiná autorka, získal již tři významná
mezinárodní ocenění. Titul vydalo nakladatelství Fragment.
Spisovatelka strávila v Terezíně více než dva roky a po celou dobu si psala
deník. V jejích zápiscích je zaznamenáno vše o životě v koncentračním
táboře. Z pohledu mladého člověka, který by měl být plný ideálů, je líčení
o to real ističtější. První velká láska, přátelství, utrpení, bezvýchodnost
situace.
Po návratu z koncentračního tábora chtěla Dagmar Hilarová zajistit vydání
svého deníku. Rukopis svěřila  s  důvěrou a také částečně vzhledem
k neznalosti jazyka, nizozemské spisovatelce Miep Diekmannové. Ta deník
vydala v nizozemštině a knihu označila za své dílo. Boj české
autorky s nizozemskou stranou nebyl úspěšný. Originál rukopisu a
nezvratné důkazy o autorství zanechala ve své poslední vůli svému synovi,
který vydáním knihy v češtině splnil poslední přání své matky. Za autorství
Dagmar Hilarové se postavil také Jiří Pavel (bratr spisovatele Oty Pavla),
který je jednou z hlavních postav příběhu a terezínskou láskou autorky.
Kniha Nemám žádné jméno, vydaná pod jménem Miep Diekmannové,
získala již tři významná literární ocenění: Zlatý klíč (1 981 ), Premio d´Oro
(1 982) a cenu Janusze Korczaka IBBY (1 983).
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Z DOPISŮ

Od 1 . července tohoto roku je na ná-
městí Krále Jiřího z Poděbrad
v Řevnicích v určitou dobu zákaz
stání motorových vozidel . Máme zde
však mezi námi spoluobčana, který
tato pravidla nerespektuje. Říkejme
mu třeba občan „Š“- já celé jeho
jméno znám, ale jel ikož je to v jádru
zlý člověk, tak ho tady nebudu
jmenovat, aby nedělal zase další
problémy. Ale osobně vám to rád
sdělím. V loňském létě zde na řevnickém náměstí odstavil tu obludnou
skříňovou Avii a i  na několik výzev spoluobčanů i  Městského úřadu
nereaguje a ignoruje vyhlášky a nařízení. Věděl by někdo, jak se takového
vraku zbavit? Třeba sběrači kovového šrotu? Za dobrou radu, či přímo
řešení, bude mít poradce nebo vykonavatel stříhání v Salónu Klementýna
zdarma.

V. Klement

Základní umělecká škola Řevnice

Novinky v Knihovně Ignáta Herrmanna

Modrý domeček

Do Lesního divadla i  v září!

Nepřizpůsobivý spoluobčan v Řevnicích
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HISTORIE

· 1 . 9. 1 972 – na náměstí otevřeno zadaptované zdravotní středisko
· 3. 9. 1 932 – se narodil J iří Seifert, akademický sochař, který v Řevnicích žil
a tvořil 30 let. Jako vzpomínku na jeho osobu o něm otiskujeme
samostatný článek.
· 6. 9. 1 992 – stěhování Městského úřadu z fary.
· 1 2. 9.1 967 – zemřel Jan Šťastný, řevnický knihtiskař. Je autorem knihy
„Městečko pod Skalkou“ (1 948). Před válkou vydával regionální časopis
„Kazín“ (od roku 1 928). Byl řadu let funkcionářem Okrašlovacího spolku.
V roce 1 930 prodal Okrašlovacímu spolku louky sousedící s  plovárnou
a tím umožnil její rozšíření.
· 1 7. 9. 1 867 – kolaudace statické úpravy kostela (odlehčení krovů, stažení
budovy železnými kleštěmi).
· 1 8. 9. 1 987 – dokončení úpravy chodníku na hřbitov.
· 30. 9. 1 91 2 – zemřel řídící učitel obecné školy František Los. Školu vedl 33
roků, od roku 1 874 do roku 1 907. Byl také pokladníkem Okrašlovacího
spolku v letech 1 882 – 1 900. V roce 1 907 byl jmenován jeho čestným
členem.
· RUCH číslo 9/2002 – starosta Řevnic Jan Kadlec vzpomněl jmenovitě na
všechny řevnické dobrovolníky, kteří se po povodních podílel i na l ikvidaci
následků srpnových povodní a oficiálně jim poděkoval.

Kö

Jiří Seifert, akademický sochař
Jiří Seifert(1 932 - 1 999) byl
především sochařem kamene,
nejvíce pracoval  s  mramorem
a pískovcem.
Od roku 1 970 žil a tvořil
v Řevnicích, kam již jako dítě
jezdil k dědečkovi panu Janu
Kondrovi, otci své matky.
Narodil se 5. září 1 932 v Praze.
Mnoho let žil  s  rodiči v Turnově.
Studoval na Střední umělecko-
průmyslové škole v Jablonci nad
Nisou, po ní na Vysoké škole
umělecko-průmyslové v Praze. Po
ukončení studií působil v Liberci
až do roku 1 970, kdy se
odstěhoval do Řevnic. V létě roku
1 999 přerušila nemoc jeho tvůrčí
činnost a 25. července téhož roku
zemřel.
J iž v Liberci se aktivně zúčastnil kulturního života. Byl spoluzakladatelem
Skupiny 7, sdružující malíře, sochaře, grafiky a umělecko–průmyslové
výtvarníky. Mnohokrát se zúčastnil sympozií v zahraničí, např. v Ženevě,
v Trjavně v Bulharsku, v Brémách a ve Fananu v I tál i i , kde získal 1 . cenu.
V roce 1 969 byl pozván na 1 0. symposium evropských sochařů v St.
Margarethen v Burgenlandu v Rakousku.
Tam real izoval velký soubor pískovcových soch, který nazval „Zvonice pro
Jana Palacha“ (na obrázku). Byl přijat za člena Sympozia evropských
sochařů. Později působil v Praze na ČVUT a na AVU. V roce1 997 vytvořil
soubor soch pro České kulturní centrum v Paříži a v roce 1 998 kašnu
na nádvoří Kounického paláce v Praze.
V Řevnicích na zahradě rodinného domu lze spatřit některá drobná
kamenná díla, která umělec v našem městě vytvořil .

J indřich König

Tenis v Řevnicích byl v první
polovině 20. století velmi
populárním sportem. Ve dvacátých
letech minulého století působily
v Řevnicích tři tenisové kluby – LTC,
tenisový oddíl Okrašlovacího
spolku a tenisový oddíl SK Řevnice,
jehož členem byl  m.j. Jan
Semanský, dědeček Martiny
Navrátilové. Kluby měly tehdy
celkem devět antukových nebo
pískových dvorců a dalších
šestnáct (!) dvorců bylo
soukromých, což jsem popsal ve
své publikaci „1 00 let řevnického
tenisu“.
Nejstarší písemnou zmínku
o tenisu v Řevnicích jsem našel
v českém časopise „Sport a hry“
v čísle 31 , na straně 271 , z roku
1 902. Tam je článek, který referuje
o uspořádání klubového turnaje Lawn-Tennis Klubu v Řevnicích dne 1 4.
září 1 902. Hrála se dvouhra pánů, dvouhra dam a smíšená čtyřhra.
Výbor LTC Řevnice připravil oslavu výročí 1 00 let řevnického tenisu na září
2002. Protože v srpnu 2002 došlo k mimořádným povodním na Berounce,
které též významně postihly naše město, byly oslavy pochopitelně
odvolány. I  vyučování bylo zahájeno se zpožděním až 1 6. září 2002.
Oslavy 1 00. výročí řevnického tenisu se uskutečnily až v sobotu 24. května
2003. V tento den byla v klubovně LTC otevřena výstava nazvaná „Z historie
LTC“, která je k vidění dodnes. Zároveň byl uspořádán klubový turnaj
smíšených dvojic. Hráči hrál i v dobových úborech z počátku 20. století
a povinností byla hra se starými dřevěnými raketami, což členové výboru
kontroloval i. Ceny vítězům předal zástupce Českého tenisového svazu pan
Josef Šlajs. Tenisová výstava byla prezentována v řevnickém Zámečku jako
součást oslav 750 let našeho města.
LTC Řevnice by se délkou své existence mohl zařadit mezi „stoleté“ kluby,
které jsou v Evropě soustředěny ve zvláštní organizaci (nejstarší jsou
britské kluby, Bad Homburg v Německu, TC Barcelona, u  nás I . ČLTK Praha,
SK Plzeň). V Řevnicích však byla tradice tenisu dvakrát přerušena světovými
válkami a jedenkrát v období padesátých let. Ale co hlavně,
členství s  sebou nese i  mezinárodní finanční závazek.

Jindřich König

Tittlův most
Tittlův (někde Titlův) most překlenuje Moklinskou strouhu na horním
konci Tyršova stromořadí nad sokolským cvičištěm. Je kamenný, postavený
z řevnického kamene. U  mostu je rozcestí turistických cest. Vpravo přes
most vede cesta k Lesnímu divadlu a dále na Babku, levá směřuje
k Burešově cestě. Předkládaná pohlednice pochází z roku 1 91 0.
Most byl postaven řevnickou obcí a Okrašlovacím spolkem již v roce 1 883.
Stanislav Reiniš ve svém „Průvodci po Řevnicích“ z roku 1 907 již tento most
uvádí jako Tittlův. Dr. J . V. Bohuslav ve své publikaci „33 výlety a procházky
z Řevnic“ v roce 1 91 5 píše, že „z Řevnic vede cesta opatřená lavičkami
akátovým sadem přes Tittlův most do vysokého Moklinského lesa a dále
přes Babský potok na vrch Babka s krytou rozhlednou“. Pojmenován je po
Bedřichu Tittlovi, úředníku České západní dráhy v Řevnicích a v letech
1 882-3 prvním jednatel i Okrašlovacího spolku. Tittl j istě tehdy netušil , kol ik
turistů a návštěvníků Lesního divadla po „jeho“ mostě v pozdějších letech
přejde. O mostě jsem se již dříve dvakrát zmínil ve svém seriálu starých
řevnických pohlednic číslo 53 a 77.

Jindřich König

Řevnická výročí 201 2

Řevnice na starých pohlednicích - 97

Významné řevnické osobnosti

1 1 0 let řevnického tenisu (1 902 - 201 2)
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· 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 1 4-
1 7.týdnů, cena 1 59 – 1 70 Kč / ks. Prodej se uskuteční: v pondělí 1 0. září
201 2. Řevnice – u hasičů – v 1 4 hod. Případné bližší informace – tel : 728
605 840 728 1 65 1 66 a 41 5 740 71 9.
· Hledám menší podnájem, důchodce 75 let, trochu turista, zahrádkář,
údržbář domu. Tel .: 720 371 231 .
· Příští RUCH vychází jako dvojčíslo 1 0 - 1 1  s termínem vydání 5. října
201 2. Uzávěrka inzerce (včetně předvolební inzerce k volbám do Zastupi-
telstva Středočeského kraje) a příspěvků je 1 5. září 201 2 v 1 8 hodin.
· Firemní řádková inzerce v Malém oznamovateli. Firemním zákazníkům
nabízíme řádkovou inzerci o rozsahu 300 znaků na jeden inzerát v ceně
400 Kč + 20% DPH.
· Pro soukromou čtenářskou inzerci („prodám zánovní pianino“) je určen
Malý oznamovatel , kde cena inzerátu závisí na jeho rozsahu. Platí 1 slovo =
1 0 Kč + 20% DPH. Za jedno slovo se přitom považují telefonní čísla, e-maily,
internetové adresy, zkratky. Nepočítají se předložky, a interpunkční
znaménka.

SPORT

Nábor do oddílu volejbalu v Řevnicích
Volejbal má v Řevnicích mnohaletou tradici a pod vedením zkušené
trenérky M. Šádkové sklízel i kadeti v Řevnicích úspěchy. Řevnický Sokol
nabízí volejbal istům tělocvičnu, antukové kurty i  kurt na plážový volejbal .
Od září začnou tréninky mládeže od deseti let zase v tělocvičně. 3x týdně
se parta volejbal istů bude učit základy tohoto kolektivního sportu, ti
šikovnější se přidávají i  na tréninky k dospělým. Družstvo volejbalu nabírá
do svých družstev (děti, dorost, ženy, smíšené) nové členy. Připoj se k nám
už v září. Info na www. sokolrevnice.cz nebo Monika Vaňková 603 402 040.

MV

Některá na dvojku končící výročí
v řevnickém tenise
· 1 902 – první písemně doložený klubový turnaj v Řevnicích. Hrál se v září
1 902 – o něm je zmínka na s. 6.
· 1 91 2 – přebor LTC Řevnice v kategorii mužů za účasti 22 hráčů se hrál
v srpnu. V pánské dvouhře zvítězil Jan – Handa Til le. Byl v pozdějších letech
mnohonásobným čs. reprezentantem v šermu.
1 4. 8. se hrálo v Řevnicích přátelské utkání s LTC Černošice. Hosté zvítězil i
poměrem bodů 9 : 5. Za ně nastoupil i  m.j. prvotřídní pražští hráči Kodl a
Ardelt. Složení týmu Řevnic: J. Škvor z Horomilu, J. Til le, B. Müller, V. Til le, sl .
Boža Nevolová, paní Šourková, sl . H. Taussigová. O utkání je referováno
ve sportovním časopise „Sport a hry“.
· 1 922 – tenisový oddíl Okrašlovacího spolku vybudoval dva další dvorce
u Selecké cesty, dnes je to ulice „U  prodejny“ (naproti obchodu „U  Noska“).
Dvorce za I I . světové války zanikly.
· 1 932 – 1 . – 7. srpna se konal na dvorcích LTC Řevnice VI I . mezinárodní
tenisový turnaj. Hlavní soutěží bylo Mistrovství středních Čech. V kategorii
dvouhry mužů zvítězil Jan Koželuh, ve čtyřhře s Wölfelem vyhrál pánskou
čtyřhru a s Kyselovou mix. Koželuh se turnaje zúčastnil popáté.
· 1 972 – Martina Navrátilová zvítězila v 1 6 letech na přeborech ČSSR ve

dvouhrách v kategoriích žen i  dorostenek současně.
· · Řevnické družstvo dospělých TJ Slavoj Řevnice hrálo I I . tenisovou ligu.
· 2002 – 25. setkání s berlínskými tenisty SV Berl in-Friedrichstadt v Berlíně
za účasti 1 1 hráčů ze Řevnic.
· · · 1 3. setkání s německými tenisty klubu BTC Kürten u Kolína nad Rýnem
na řevnických dvorcích.
· · · 7. ročník Memoriálu Pepy Semanského v pánské čtyřhře v kategorii
veteránů.
· · · Oslavy 1 00 let řevnického tenisu byly odloženy pro velké záplavy na
Berounce v Řevnicích. Konaly se až na jaře 2003.

Kö

· Výborná atmosféra provázela dětské tenisové kempy, které Sportclub
o prázdninách pořádal .Vypovídá o tom krátká zpráva, kterou poslal trenér
Michal Mottl z Frýdlantu v Čechách na webové stránky Sportclubu:„Ahoj,
máme tu maximální stav 24 dětí, včera neplánovaně dorazil i  Vojta Ježek.
Využíváme 9 antukových kurtů, 1 umělý kurt, odrazovou stěnu,
pingpongový stůl , dopravní hřiště a kurt na beach. Zatím pršelo vždy jen
večer nebo o polední pauze. Žádná zranění, nemoci atp.“
· Martin Froňka se poprvé v životě probojoval do finále dvouher na
celostátním turnaji mladšího žactva. Po velkém boji  s  Honzou Hlaváčem
(TK PBtisk Bohutín) tam těsně prohrál 4:6, 6:7. Vítěznou trofej si ale odvezl
ze čtyřher, kde byl jeho partnerem právě bohutínský Hlaváč.
· Legendární turnaj Pardubická juniorka, jehož 85. ročník právě probíhá,
navštívila skupinka našich hráčů a trenérů. Přijel i se podívat a fandit
kamarádce Tereze Vodičkové, která  s některými tenisty Sportclubu trénuje
a zúčastňuje se i  našich kempů.„Je tu skvělá atmosféra a jednou bychom si
tady také chtěl i zahrát,“ shodovaly se naše naděje.

upraveno z webových stránek Sportclubu
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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

Malý oznamovatel

TJ Sokol Řevnice

LTC Řevnice

Sportclub Řevnice
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Řevnickým fotbalistům začala příprava
v Čáslavi
V sobotu 4. srpna odehrálo mužstvo dospělých turnaj na tréninkovém
hřišti třetil igové Čáslavi. Tento turnaj naše mužstvo vyhrálo. Další přípravný
letní turnaj uspořádal náš oddíl kopané na svém hřišti v Řevnicích. Na
tomto turnaji obsadilo naše oslabené mužstvo druhé místo, když první
skončila Třebaň, třetí Dobřichovice a čtvrté Řevnice B.
Mládežnická družstva si zatím užívají prázdnin.
Kdo četl červnové číslo RUCHU, tak si jistě pamatuje, že jsem vyjadřoval
obavu nad dalším pokračováním kopané v Řevnicích. Chtěl bych touto
cestou poděkovat majitelce pozemku, na kterém naše hřiště leží. Ta po
zjištění, kolik dětí na tomto pozemku sportuje, prodloužila našemu oddílu
smlouvu za velice přijatelných podmínek. Touto cestou bych chtěl této
paní za všechny fotbalové příznivce poděkovat. (Na její žádost neuvádím
její jméno, protože si to ve své skromnosti nepřála.)

Miroslav Kratochvíl

Rozpisy mistrovských zápasů
Řevnice - Středokluky, 25. 8. - 1 7.00 hod.
Řevnice - Drahelčice, 1 . 9. - 1 7.00 hod.
Zbuzany B - Řevnice, 9. 9. - 1 7.00 hod.
Řevnice - -Velké Přílepy, 1 5. 9. - 1 6.30 hod.
Třebotov - Řevnice, 22. 9. - 1 6.30 hod.
Řevnice - Holubice, 29. 9. - 1 6.30 hod.
Kazín - Řevnice, 6. 1 0. - 1 6.00 hod.
Řevnice - Jinočany, 1 3. 1 0. - 1 6.00 hod.
Dobříč - Řevnice, 20. 1 0. - 1 5.30 hod.
Řevnice - Červený Újezd, 27. 1 0. - 1 4.30 hod.
Kosoř - Řevnice, 3. 1 1 . - 1 4.00 hod.
Řevnice - Dobřichovice B, 1 0. 1 1 . - 1 4..00 hod.
Roztoky - Řevnice, 1 7. 1 1 . - 1 3.30 hod.

Z OKOLÍ

Medové odpoledne
V sobotu 1 5. září od 1 3. 45 se uskuteční ve Společenském domě
v Zadní Třebani již 9. ročník Medového odpoledne. Tradičně úspěšnou
akci spolupořádá ZO ČSV Liteň a komorní soubor Harmonia
Mozartiana Pragensis.
Toto spojení předurčuje charakter odpoledne. Není určeno pouze
včelařské obci, ale na své si přijdou také milovníci vážné hudby i  hudební
recese. Tu stejně jako v minulých letech obstará zahajovací vystoupení
devíti českých kontrafagotistek a kontrafagotistů, které je unikátem i  ve
světovém měřítku. K Medovému odpoledni patří další zajímavost – tržiště
intelektu. Zde u improvizovaných stánků nabízí své produkty a
debatují s  návštěvníky zajímavé osobnosti. Mezi nejznámější se letos
zřejmě zařadí populární botanik Václav Větvička, který se zde představí
v rol i úspěšného knižního autora. Nebude ale chybět ani včelař a starosta
Svatého Jana pod Skalou pan Ševčík, či průvodce Muzea Svatopluka Čecha
a Jarmily Novotné z Litně pan Poláček. Zájemci se budou moci
seznámit s hvězdářským dalekohledem a při pěkném počasí
se s odborným výkladem podívat na sluneční skvrny. Opět bude přítomen
vykladač numerologie a karet, cestovatel , básník, special ista na heraldiku
aj.

Včelaře bude letos prezentovat učitel včelařství pan Antonín Zrno, který
povede přednášku a diskuzi na téma apiterapie – přírodní léčba včelími
produkty.
Pan Zrno včelaří v Louňovicích pod Blaníkem, kde byl v roce 2003
iniciátorem založení Muzea včelařství Podblanicka v prostorách
Louňovického zámku.
Spolu  s přítelem Zrnem přijede další člen výboru zmíněné organizace
Ing. Jaroslav Forman, který bude předvádět výrobu svíček ze včelího vosku
a formy na výrobu svíček.
Pro nevčelařící návštěvníky bude připraven včelařský koutek, kde se
mohou seznámit se základními pomůckami včelaře a jeho činností při
vytáčení medu.
Budou zde prezentovány i  některé výrobky fy Břinek pro včelaře, včetně
včelami osazeného pozorovacího úlku.
Logickým doplněním bude jako každoročně prodej a ochutnávka medu,
medoviny a medového pečiva. Pro milovníky zdravé výživy zde bude
možno zakoupit i  řadu výrobků ze včelích produktů přímo od včelařů.
Letos bude velká část Medového odpoledne věnována dětem. Po dobu
přednášky mohou zhlédnout pohádku pro malé a trochu větší„Tygřík“ ve
stanu vedle společenského domu a posléze se zúčastnit soutěže
v malování včelích motivů o sladké ceny. Vstup na pohádku je zdarma. Děti
neplatí ani vstupenku na Medové odpoledne.
Velká řada cen medových a medovinových je připravena i  pro výherce
včelařského kvizu, který je přílohou každé vstupenky.
Kulturní program bude doplněn jedinečnou dětskou lidovou muzikou
Notičky z Řevnic. Samotný závěr akce bude patřit již tradičně klasickému
dechovému oktetu Harmonia Mozartiana Pragensis.
Medové odpoledne se letos uskuteční za finanční podpory Středočeského
kraje.

Luboš Fait
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Adresát:

PSČ:

TJ Slavoj Řevnice

Zadní Třebaň

Jste zaregistrovaní k odběru SMS
nebo e-mailů z MÚ Řevnice?
Informace, které budete po zaregistrování dostávat se týkají výpadků
elektřiny, poruch vody, termínů plateb ročních poplatků, ztracených či
nalezených pejsků či předmětů atd. Zájemci mohou nahlásti své e-
mailové adresy nebo čísla mobilních telefonů prostřednictvím
podatelny MěÚ, nebo vyplněním formuláře na www.revnice.cz.
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