
Žhavým tématem posledních týdnů se stala zá-
kladní škola a otázka, jak vyřešit narůstající po-
čet žáků. Trochu ve stínu tohoto problému
zůstala mateřská škola, která se s omezenou
kapacitou potýká také.
I  když Řevnice nepatří k obcím, kde by se nějak
masivně stavěly nové domy, mladých rodin a
tedy i  dětí neustále přibývá. A vzhledem k to-
mu, že zde máme pro zástavbu rodinnými
domy potenciálně vhodnou lokal itu na Vrážce,
dá se předpokládat, že trend přibývání obyva-
tel a malých dětí se v Řevnicích nezastaví ani
v dlouhodobějším časovém horizontu. Nicmé-
ně už dnes je situace tak daleko, že naše mateř-
ská škola přijímá v podstatě jen předškoláky,
tedy děti, které v dalším školním roce nastupují
do ZŠ.
Pro mladší děti už zde není místo a jejich rodi-
če, chtějí-l i nastoupit do zaměstnání nebo
prostě jen své ratolesti zapojit do kolektivu,
musí hledat jiné řešení.
Sílící „poptávka“ dle zákonů trhu vyvolala „na-
bídku“, takže v našem městě máme několik
školek privátních, ale umístění dítěte v nich je
samozřejmě dražší a ne každý si to může dovo-
l it. Navíc velmi aktuálně hrozí, že velmi brzy bu-
de kapacita státní školky nedostatečná i  pro
předškoláky. Podle jakého klíče by se pak nad-
byteční předškoláci odmítal i, když oba jejich
rodiče bydlí v Řevnicích a oba jsou za-
městnáni?
Tuto bezútěšnou situaci si včas uvědomil i pá-
nové Ing. Jan Šimůnek a Ing. Roman Vejmelka
z hnutí Pro Řevnice a už v roce 201 0 začal i při-

pravovat projekt přístavby mateřské školy, který
by její kapacitu zvýšil . Zároveň s projekční pří-
pravou se pustil i do vyhledávání vhodných do-
tačních programů, z nichž by se přístavba
mohla financovat.
A letos na jaře se naskytla příležitost v Regio-
nálním operačním programu – Střední Čechy,
pro který oba pánové projekt administrativně
upravil i a pomohli městu  s podáním přihlášky.
Na rozdělení v dotačním fondu čeká 80 mil . Kč,
žádosti o dotace, které se do něho sešly, však
dosáhly výše okolo 300 mil . Kč. Šance na
úspěch tedy byla ani ne 30 %.
Rozhodnutí z kraje jsme tedy očekáva-
l i  s  velkým napětím, a když konečně 6. září při-
šlo, znamenalo pro všechny zúčastněné
obrovskou radost. Řevnice totiž se svou žádostí
uspěly a na přístavbu mateřské školy získají
1 1 ,4 mil . Kč. Velký problém, kterému bychom
možná už od příštího roku čelil i , je tak, doufám,
na dlouhou dobu vyřešen.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat Janu
Šimůnkovi a Romanu Vejmelkovi za spoustu
práce, kterou ve svém volném čase projektu vě-
novali, a za pomoc, kterou poskytl i městu při
podávání žádosti o dotaci. Také díky nim Řevni-
ce opět zlepší své služby pro občany.

Pavel Černý,
předseda Klubu při MŠ Řevnice

Poznámka redakce: Více informací o projektu
přístavby MŠ přineseme v příštím vydání
Ruchu.

Volby do zastupitelstva
Středočeského kraje
Starosta města Řevnice Podle § 1 5 zákona č.
1 30/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů oznamuje, že Volby do zastu-
pitelstev krajů se konají v pátek dne 1 2. října
201 2 od 1 4:00 hodin do 22:00 hodin a v so-
botu dne 1 3. října 201 2 od 8:00 hodin do
1 4:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v č.p. 29 v Mníšecké ulici
(„Zámeček“) pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášení k trvalému pobytu v ul icích: 28. Říj-
na, AIšova, B. Němcové, Baarova, Berounská,
Broncova, Čajkovského, Divadelní, Hálková,
Chodská, J. Veselého, K. Mündla, Legii, Lesní, Ma-
sarykova, Mařákova, Mníšecká, Moklinská, Mo-
řinská, Máchova, Mánesova, Mírová, Na Jamech,
Na Vyhlídce, Na Výšině, Nezabudická, Nádražni,
Náplavni, nám. Krále Jiřího z Poděbrad,
Opletalova, Ostrovní, Palackého nám., Pod
Drahou, Pod Lipami, Pod Strání, Podbrdskrá,
Pražská, Příkrá, Příčná, Revoluční, Rovinská,
Rybní, Růžová, Říční, Slunečná, Sochorova, Spo-
jovací, Sportovní, Sádecká, Školní, Tylova,
Tyršova, U  Vodojemu, V Luhu, V Souhradí, V Zá-
tiší, Vrchl ického,Wolkerova.
Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost
v č.p. 29 v Mníšecké ulici („Zámeček“) pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému po-
bytu v ul icích: v ul icích: 5. května, Arch. Weisse,
Bezručova, Čechova, Čs. Armády, Dr. Pecla, Dvo-
řákova, E. Krásnohorské, Fibichova, Havličkova,
Herrmannova, Husova, Janáčkova, Jiráskova, K.
Světlé, K. Čapka, Kl icperova, Komenského, Kozi-
nova, Malé náměstí, Malá, Na Stránce, Na
Vrážku, Nerudova, Pod Selcem, Raisova, Seifer-
tova, Selecká, S!epá, Smetanova, Škroupova,
Škrétova, Švabinského, Třebaňská, U  Prodejny,
Úzká, V Potočině, Vraného, Žižkova.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky. V den vo-
leb volič může obdržet hlasovací lístky i  ve vo-
lební místnosti. Právo volit do zastupitelstva
kraje má státní občan České republiky, který
alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nej-
méně 1 8 let a je přihlášen k trvalému pobytu
v Řevnicích nebo na území Středočeského
kraje. Voliči bude umožněno, pokud prokáže
svou totožnost a státni občanství České repub-
l iky. Totožnost a státní občanství prokáže volič
občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky.
Volič, který nebude moci volit ve svém vo-
lebním okrsku, v jehož stálém seznamu je za-
psán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský
průkaz. Voličský průkaz se vydává pouze voli-
čům zapsaným ve stálém seznamu v územním
obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby. Žádost
o vydání voličského průkazu pro volby do kraj-
ských zastupitelstev konané ve dnech 1 2. 1 0. a
1 3. 1 0. 201 2 je možné podat osobně na Měst-
ském úřadu Řevnice, nám. Krále Jiřího z Po-
děbrad 74, pracoviště matriky, přízemí, dveře č,
1 0 nejpozději do 1 0. 1 0. 201 2. Žádost lze zaslat
poštou nejpozději do 5. 1 0. 201 2. Tato žádost
musí být opatřena úředně ověřeným podpi-
sem žadatele o vol ičský průkaz. Žádost je
možné zaslat i  v elektronické podobě pode-
psané uznávaným elektronickým podpisem
voliče nebo prostřednictvím datové schránky.
Voličský průkaz je předán osobně v budově
městského úřadu nebo bude voliči zaslán na
jím uvedenou adresu v žádosti.
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Nový ředitel Ekosu • Diskuse o škole - vyjádření Rady města • Řevnice na starých pohlednicích

Večer plný pohody
Ve čtvrtek 1 3. září byla kavána Modrý domeček přecpána k prasknutí. Na 50 návštěvníků přišlo
na besedu se známou socioložkou a publicistkou PhDr. Jiřinou Šiklovou.
Ta nezklamala svou výřečností, vtipem a zároveň skromností. Už když vešla do kavárny, sálala z ní
pozitivní energie a rázný přístup k životu.
Posluchači měli mnoho otázek a celý večer se nesl ve velmi přátelském duchu. Děkujeme paní PhDr.
Šiklové, že podpořila naši sociální činnost také tím, že věnovala veškerý výtěžek ze vstupného OS
Náruč. Děkujeme také Městskému kulturnímu středisku za dobrý nápad a zprostředkování
kontaktu  s touto dámou, která je držitelkou mnoha ocenění nejen za rozvoj sociální práce v České
republice, ale i  za integraci Evropy.
Těšíme se s Vámi na další příjemně strávený večer u  nás v kavárně.

Za OS Náruč Šárka Hašková

Školka povyroste Aktual ity
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MĚSTO

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás po dovolené opět sezná-
mil  s  tím nejdůležitějším, co jsme v uplynulém
měsíci na radnici řešil i .

EKOS
Do čela společnosti Ekos a Technických služeb
města od 8. října nastoupí Bc. Pavel Kubásek. Vě-
řím, že pod jeho vedením dojde ke zklidnění
situace a ke zlepšení komunálních služeb
v Řevnicích.
Dne 27. července byly s věřitel i Ekosu podepsá-
ny dohody o uznání závazku. Platby dlužných
částek probíhají dle dohody. Od 1 . září došlo
k převedení technických služeb pod město. Ře-
šení nahromaděných problémů společnosti
Ekos se tak konečně dalo do pohybu správným
směrem.

Zastupitelstvo
Zastupitelstvo města na svém posledním zase-
dání schvál ilo snížení koeficientu daně
z nemovitosti pro podnikatele v Řevnicích. Místo
45 Kč za m2 budou od příštího roku platit 30 Kč
za m2. Alespoň částečně se tak podařilo snížit
zátěž, které jsou všichni podnikatelé, včetně
drobných živnostníků, vystaveni. Pro představu,
z objektů, které neslouží k podnikání, se platí
pouze 8,40 Kč za m2.
Zastupitelstvo schválilo prodej budovy starého
nádraží společnosti Náruč. Jsem rád, že tento ne-
vzhledný objekt tak získal naději, že se brzy opět
stane reprezentativní a užitečnou součástí
města.

Kanalizace
Dne 30. srpna proběhla kolaudace zbytku kana-
l izačních řadů. Tím byla tato etapa výstavby
kanalizace ukončena. Nyní se budou dokon-
čovat pouze povrchy komunikací.Mnozí občané
se asi podivují, že v některých ulicích, kde probí-
hala výstavba kanalizace, došlo k zaasfaltování
pouze úzkého pruhu nad výkopem a nikoli celé
šíře vozovky. Bohužel, k tomu nás donutila
pravidla udělování dotací. Z dotace, kterou jsme
na výstavbu kanalizace dostal i, je možné
opravovat pouze to, co bylo výstavbou kanaliza-
ce dotčeno. Kdybychom vyasfaltoval i i  tu část
vozovky, která nebyla rozkopána, museli
bychom peníze vrátit. Další řešení by bylo ne-
asfaltovat vůbec a dotaci nevyčerpat. Myslím, že
je lépe mít alespoň kus silnice než vůbec nic.
Proto jsme přistoupil i k tomuto polovičatému
řešení.

Dotace
Z ROPu Střední Čechy přišlo oznámení o schvá-
lení dotace na projekt přístavby mateřské školy.
Celá investice je plánována ve výši cca 1 4 mil .
Kč., z toho dotace cca 1 1 mil . Kč.
Ze SFŽP přišlo schválení dotace na úklidový vůz.
Cena stroje je odhadnuta na cca 2 mil . Kč, z toho
dotace cca 1 ,8 mil . Kč.
Na obě dotace budeme vypisovat výběrová
řízení.

Rozšíření školy
Ze dvou zpracovávaných variant (dvě třídy v bu-
dově MěÚ a čtyři třídy v č. p. 27) se rada města
rozhodla pro dvě třídy v budově MěÚ. Důvodem
je nedostatek času (k navýšení kapacity musí
dojít již od školního roku 201 3/201 4) a také to,
že budovu č. p. 27 má až do roku 201 7 pronaja-
tou společnost Penco. Bylo vypsáno výběrové
řízení na zpracovatele projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení pro tuto variantu.

Školní jídelna
Ekonomický odbor MÚ dostal za úkol zpracovat
návrhy, jak doplnit vybavení ve školní jídelně tak,
aby mohla dobře fungovat a zajistit kval itní
stravování narůstajícího počtu žáků i  dalších
strávníků. Rada města se rozhodla provést šet-
ření, jak školní stravování zajišťují jiné obce, aby
se případně mohla inspirovat dobrým příkladem
odjinud.

Region Dolní Berounka
Starostové z regionu se sešl i v pivovaru MMX
v Letech. S náměstkem hejtmana Středočeského
kraje panem Chládkem diskutovali o mož-
nostech řešení nedostatečné kapacity škol
v regionu. Dále řešil i situaci po odstoupení do-
savadního předsedy svazku pana Pavla Hejny.

Vrak
Díky společnému tlaku nespokojených občanů
a radnice a za osobního přispění zastupitele Jiří-
ho Buchala se konečně podařilo z náměstí Jiřího
z Poděbrad odstranit ohyzdný vrak staré avie.
Děkuji všem za pomoc při řešení tohoto vlek-
lého problému.

Rozpočtové určení daní
Dne 29. 8. podepsal prezident republiky zákon
o rozpočtovém určení daní. Tento zákon by dle
mého odhadu mohl v příštím roce přinést do
našeho rozpočtu cca 5,5 mil . korun navíc. Pod-
statné je, že zákon bude pravděpodobně platit
delší dobu. Musím poděkovat všem, kteří k přije-
tí zákona přispěli, zvláště pak vedení Starostů a
nezávislých kandidátů.

Libor Kvasnička

Rada města Řevnice (RM) se sešla od posledního
červnového setkání zastupitelstva města, na kte-
rém byli přítomní seznámeni  s činností Rady
města Řevnice, již 9x.
Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy, darovací
smlouvy a smlouvy na věcná břemena, smlouvy
na pronájmy Lesního divadla a schvál ila pořá-
dání cyklistické časovky do vrchu mezi Řevnice-
mi a Mníškem pod Brdy.
Rada města vypsala výběrové řízení na prodej
č.p. 2 a přilehlé nemovitosti a bylo vypsáno vý-
běrové řízení na ředitele EKOS Řevnice spol. s  r.o.
a vedoucího technických služeb v jedné osobě.
Byl schválen hospodářský výsledek EKOS Řevni-
ce spol. s  r.o. za rok 201 1 a provedeny audity na
ZŠ, ZUŠ a MŠ. Na MÚ bude proveden audit v mě-
síci září a kontrola hospodaření z KÚ Středočes-
kého kraje proběhne v l istopadu 201 2. RM
schválila uzavření dohod o ukončení smluv
uzavřených mezi městem Řevnice a společností
EKOS Řevnice spol. s  r.o. Bylo zreal izováno výbě-
rové řízení na vypracování projektové doku-
mentace ke stavebnímu povolení na zvýšení
kapacity ZŠ v budově č.p. 74, kde v přízemí a 1 .
patře sídlí městský úřad. RM schválila text do
kroniky města za rok 201 1 , dále schvál ila OZV
č.4/201 2 a 5/201 2 a volební řád školské rady při
ZŠ Řevnice. RM schválila výběrové řízení na zho-
tovení odvodu vzduchu z kuchyně školní jídelny
při ZŠ Řevnice, ul . Legií č.p. 662. Práce byly
provedeny během prázdnin.

MÚ

Zastupitelstvo
jednalo...

Vzrušené bylo opět jednání zastupitelstva, které
se konalo 1 0. září v Zámečku. Před kulisou asi
dvaceti zájemců z řad řevnických občanů se
projednávalo osmnáct bodů, z nichž dva jsou
tradičně centrem sváru dvou „znepřátelených“
táborů – situace v EKOS Řevnice spol. s  r.o. a fi-
nancování Základní školy Řevnice.
O situaci v Ekosu jednala průběžně Rada města
i  Kontrolní výbor (KV) zastupitelstva. Členy kont-
rolního výboru na minulém řádném zasedání
dokonce zastupitelstvo pověřilo, aby během let-
ních prázdnin zpracovali zprávu, která by zdoku-
mentovala aktivitu uvnitř firmy v letech 2008 –
201 2. Podrobnou zprávu přečetl předseda Kont-
rolního výbou zastupitel Tomáš Hromádka. Ze
zprávy vyplynulo mj. že:
· ze strany Valné hromady EKOS Řevnice
spol. s  r.o. a kontrolních orgánů města vůči firmě
EKOS Řevnice spol. s  r.o. byla nedostatečná nebo
nedůsledná kontrola a nebyla vyvozena odpo-
vědnost za pokuty, škody, špatné hospodaření
· KV nenašel v žádném zápisu z valné hromady
společnosti EKOS Řevnice spol. s  r.o. stanovení
odměny pro jednatele Václava Zdráhala. Na zá-
kladě čeho pobíral odměnu za výkon funkce?
Byla stávající valná hromada, tedy Rada
města, s  její výší a platovou politikou ve
společnosti EKOS Řevnice spol. s  r.o. seznámena
a schvalovala ji?
· Proč valná hromada nikdy až dosud po vedení
EKOS Řevnice spol. s  r.o. nevyžadovala jedno-
duché kontrolní mechanismy?
· Proč Rada města nestanovila odpovědnost za
vzniklou škodu v Ekosu?
· Rada města (Valná hromada EKOS Řevnice
spol. s  r.o.) v žádném zápisu nepožadovala po
Dozorčí radě, aby plnila svojí kontrolní funkci.
· KV ale nenašel v zápisech z RM ani zmínku
o uzavřené dohodě s SKS Kladno o vyrovnání
dluhů. Byla nějaká dohoda uzavřena a za jakých
podmínek?
· Václav Zdráhal měl připravit rozpis výdajů a
příjmů souvisejících  s provozováním vodovodu
a kanalizace EKOS Řevnice spol. s  r.o. na 3 roky a
na jeho základě rozpis odměn
Existuje někde tento materiál? Byl vypracován?
· RM dala souhlas s umístěním fotovoltaické vý-
robny v EKOS Řevnice spol. s  r.o. Podmínka, aby
to EKOS Řevnice spol. s  r.o. nic nestálo. Bylo tam
to zařízení umístěno, a kdo ho provozuje a kolik
za to EKOS Řevnice spol. s  r.o. platí?
· Rekultivace skládky není dosud zkolaudována.
Pokusila se Rada města vyvodit z této situace
zodpovědnost pro vedení EKOS Řevnice
spol. s  r.o.?
· Proč RM nepožadovala po jednatel i EKOSu
standardní výroční zprávu včetně výroku audi-
tora?
· Kontrolní výbor konstatoval , že Rada města
neprojednávala v posledních několika měsících
(podle zápisů) závazky EKOS Řevnice spol. s  r.o.
vůči SKS Kladno. Ze zápisů vyplývá, že starosta
Libor Kvasnička neinformoval Radu ani o průbě-
hu jednání nebo o výši částky, případně o pode-
psané smlouvě či dohodě s SKS.
· Z pohledu Kontrolního výboru Zastupitel-
stva města Řevnice – Rada města Řevnice
(Valná hromada EKOS Řevnice spol. s r.o.)
podcenila situaci zadlužené městské firmy.
Dopustila, aby zájemce o převzetí obchodní-
ho podílu měl za městskou firmou takové po-
hledávky, které ji mohou přivést do konkursu.
Nárůst závazků Ekosu byl na zastupitelstvu vy-
světlen řádky p. Václava Zdráhala:
„Pro rok 201 0 byl zkrácen rozpočet Ekosu
o 1 503 000 Kč. V srpnu 201 0 Ekos převzal
provozování vodovodu a kanalizací (v říjnu 201 0
byla velká havárie na prameništi – část byla
hrazena pojišťovnou). Rok 201 1 zůstal stejný ja-
ko rok 201 0 a pro 201 2 byl Ekos zkrácen o 
dalších 200 tis. Kč.
Hlavní příčiny nárůstu závazků v roce 201 0:
- úsporná opatření města
- převzetí provozování vodovodů a kanalizací
- říjnová velká havárie na prameništi

Aktuální informace najdete
na www.revnice.cz

Slovo starosty

Z jednání Rady města
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- zahájení výstavby kanalizace v oblasti Selce
současně s výstavbou kanalizačního řadu do-
cházelo velmi často k poruchám na vodovodním
řadu. Podle odborníků měla stavební firma za-
platit většinu poruch v této oblasti. Bohužel
opak je pravdou. Ing. Zdráhal uvádí, že veškeré
podklady zasílal na MÙ
- pronájem bývalé pískovny od města
- příprava pískovny, dle požadavku životního
prostředí k zavážení inertním materiálem (od-
stranění náletů, betonu, asfaltu, zřízení vrtu na
odběr vzorků spodních vod atd.) Ekos přijal pra-
covníka pro pískovnu, pro kterého bylo připra-
veno pracoviště.
Zavážení pískovny znemožnil i občané Letů a
Řevnic. Kontrakt byl podepsán ve výši 4 mil . Kč.
Celkem od roku 2008 dostal Ekos od města proti
původní smlouvě (včetně letošního roku) o 4
709 000 Kč méně. V roce 2008, kdy Ekos převzal
TS, vycházelo se z cen roku 2007.
Veškeré podklady ohledně toku financí,
nejenom roku 201 0, jsou u pana starosty, který
byl se vším seznámen“.
RM č. 74 dne 24. 8. 201 2 vzala informaci na vě-
domí a souhlasila  s  požadavkem nápravy
ohledně předložení požadovaných materiálů od
ing. Zdráhala v souladu  s usnesením ZM č. 1 3 ze
dne 25. 6. 201 2. Ing. Zdráhal následně zaslal mai-
lem vyjádření, že čerpal řádnou dovolenou a na
Ekosu probíhaly kontroly a proto materiály po
skončení kontrol přepracuje.
Dlouho se diskutovalo o záměru vestavby 2 tříd
pro potřeby ZŠ Řevnice v budově č. p. 74. Debata
se nesčetněkrát stočila do osobní roviny plné
emocí a pocitů, aniž by se diskutovalo o budoucí
vizi řevnického školství. Je přitom nad slunce
jasné, že tato problematika mezi palčivé
problémy našeho města patří.
Rada města se problematikou školství průběžně
zabývá. Nechala zpracovat dvě varianty – pří-
stavbu 2 tříd pro potřeby ZŠ Řevnice v budově
č.p. 74 – budova městského úřadu, tak i  přestav-
bu budovy č.p. 64 (bývalé obecné školy), která je
dle smlouvy o pronájmu pronajata spol. PENCO
do roku 201 7. Přestavba této budovy by přišla
cca na 2 000.000,- Kč, avšak PENCO v případě, že
by opustilo tuto budovu před vypršením smlou-
vy, požaduje odstupné na stěhování ve výši
1 0.520.000,- Kč. Z tohoto důvodu se RM přikloni-
la ke druhé variantě, a sice k přestavbě I I . patra
budovy městského úřadu v č.p. 74, kde přestav-
ba vychází cca na 1 .500.000,- Kč. Ceny jsou uve-
deny bez DPH. S touto variantou souhlasilo
i  řevnické zastupitelstvo.
Dále zastupitelstvo města schvál ilo obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 4/201 2, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 2/201 2 o zakládání,
údržbě a ochraně zeleně na území města Řevnic.
Schvál ilo také prodej domu č.p. 71 na pozemku
parc. č. 1 93 (staré nádraží), pozemku parc. č. 1 93,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 72 m2,
budovy bez č.p. na pozemku parc. č. 2689/1 5,
pozemku parc. č. 2689/1 5, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 27 m2, pozemku parc. č.
2689/25, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
81 5 m2, oddělený geometrickým plánem č.
1 679-49/201 1 z pozemku parc. č. 2689/21 ,
společnosti Náruč, s.r.o. za celkovou kupní cenu
1 .435.000,- Kč. Náruč v budově starého nádraží
má zájem vybudovat výrobnu čerstvých
těstovin a dále pekárenských a cukrářských vý-
robků, čímž by vytvořilo další pracovní místa pro
znevýhodněné občany (tělesně a mentálně han-
dicapované, dlouhodobě nezaměstnané, matky
po dlouhodobé mateřské dovolené, absolventy,
muže a ženy ve věku 55+).
Dále se zabývalo a schvál ilo bezúplatný převod
budovy č.p. 789 postavené na pozemku parc. č.
640 a kolny bez č.p./č.e. postavené na pozemku
parc. č. 641 , vše v obci a k.ú. Řevnice do majetku
města Řevnice.

Tomáš Hromádka

Vyjádření Rady města
Reakce na zprávu Kontrolního výboru
o společnosti Ekos Řevnice s.r.o.
Děkujeme MgA. Marii Reslové a Mgr. Tomáši
Hromádkovi za nesmírné úsilí a spoustu času,
které věnovali v letních měsících přípravě této

zprávy. Považujeme zprávu za unikátní materiál ,
který částečně rozkrývá příběh společnosti Ekos
Řevnice s.r.o., přináší závažná zjištění a hlavně
poukazuje na podivná rozhodnutí vedení
společnosti Ekos Řevnice s.r.o. a orgánů města
v minulosti.
Současná Rada města písemně odpoví na otáz-
ky, které se jí týkají – v souladu  s usnesením
města. Výsledek předloží na příštím řádném za-
sedání Zastupitelstva v prosinci. Rada města je
nicméně přesvědčena, že většina otázek ze
zprávy je určena bývalým jednatelům
společnosti Ekos Miroslavu Cvancigerovi a
Ing. Václavu Zdráhalovi, členům její někdejší do-
zorčí rady a orgánů města v minulých volebních
obdobích. A proto by na ně měli dát veřejnosti
odpověď oni. Rada města také po prostudování
zprávy rozhodne, jaké z ní vyvodí důsledky.

Rada města

ŠKOLY

Toto je vzájemné
porozumění?
„Snad bude ten příští ve znamení lepšího vzá-
jemného porozumění a do popředí zájmu všech
zúčastněných se opět vrátí naše děti,“ píše v zá-
věru svého článku v minulém Ruchu paní ředi-
telka řevnické základní školy Mgr. Štěpánka
Rajchlová. S tím se nedá než souhlasit. Kdyby
upřímnost zmíněné výzvy nebyla zpochybněna
jak samotným textem příspěvku, tak dalšími
okolnostmi.
Text – stejně jako celá řada příspěvků, které se
objevily v Ruchu během léta – pomocí
polopravd a manipulací napadá vedení města.
A vedení města se jen brání. Proč vůbec paní ře-
ditelka městem zřizované školy řeší tyto věci
přes média, konfrontačním způsobem a nikoli
standardními postupy? Je přeci možné přijít na
schůzku se starostou či na zasedání rady města a
nechat pořídit z těchto zasedání zápis.
Paní ředitelka popisuje, jak město zmařilo její
plán na nákup nového vybavení školní jídelny.
Zamlčuje přitom ale, že její plán byl v rozporu se
zákonem a dalšími předpisy, nebyl ekonomicky
příl iš výhodný a navíc nebyl podepřený žádnou
profesionální kalkulací. Městský úřad se snažil
vyjít vstříc, ale ušít nákup podle nabídky jedné
firmy prostě nejde. Rada města se proto rozhod-
la řešit problém jídelny profesionálně a svěřit
projekt modernizace vybavení odborníkovi –
podle něj pak postupně nakupovat vzájemně
kompatibilní zařízení.
Ve znamení vzájemného porozumění se nene-
sou ani trestní oznámení, která byla podána zá-
stupci vedení školy v souvislosti  s  kroky vedení
města. Obě podání jsou podle nás nesmyslná a
zbytečně zatěžují práci policie.
Vedení města si samozřejmě váží práce, kte-
rou  s sebou přináší řízení školy. A uznává, že
požadavky rodičů jsou často rozporuplné a ne-
smiřitelné, problémy složité a spokojenost všech
nemožná. Za skvělou práci patří všem samozřej-
mě velký dík. Ve vzniklé diskusi by nicméně ne-
mělo zaniknout, že řešení těchto problémů je
pracovní náplní zaměstnanců školy a že za-
městnanci školy včetně paní ředitelky za tuto
práci pobírají plat. Na rozdíl od angažovaných
rodičů a nakonec i  zastupitelů a radních.
V této souvislosti považujeme za nepatřičné
stížnosti na to, že Rada města zbytečně zatěžuje
vedení školy úkoly. To jednoznačně odmítáme.
Město k zodpovědnému plnění své úlohy zři-
zovatele základní školy zkrátka některé informa-
ce potřebuje. A je zcela standardní, že je
požaduje po ředitel i, který má provoz školy na
starost. Navíc, podíváme-l i se na „úkoly“, které
měla paní ředitelka od Rady města dostat kon-
cem minulého školního roku, zjistíme, že vlastně
ani o žádné úkoly nešlo. Pokud si vzpomínáme,

chtěl i jsme vidět výsledky testování školy
společností Scio (zapůjčit je nebyla žádná práce)
a informaci, kde paní ředitelka vezme peníze,
o které žádala v rozpočtu navýšit kapitolu od-
měn pracovníkům školy (ani napodruhé se Radě
věcné odpovědi nedostalo, přesto paní ředitelce
vyhověla).
Všechno je jinak.
Na prvním stupni bylo vyměněno elektrické
topení za úspornější a účinnější plynové.
Připravuje se projekt vybudování dvou tříd ve
druhém patře městského úřadu, což v dané
špatné finanční situaci města dostatečně rozšíří
kapacitu základní školy na školní rok 201 3/201 4.
Na další řešení (čtyři třídy ve staré školní budově
na náměstí – přes 1 0 mil ionů, půdní vestavba ve
Školní ul ici – 8 mil ionů, přístavba – přes 30 mil io-
nů) nyní město nemá finanční prostředky.
Byla pořízena nová vzduchotechnika do školní
jídelny. Vybírá se projektant, který by navrhl
nové vybavení.
Byla přijata nová pravidla pro přidělování měst-
ských bytů učitelům, tak aby se zabránilo spe-
kulacím a tyto byty s nízkým nájemným
využíval i vskutku ti, kdo je potřebují.
Byl proveden audit hospodaření školy – což je
povinnost zřizovatele — a nalezené nedostatky
budou odstraněny.
Toto jsou skutečné kroky, kterými se město snaží
vytvářet lepší podmínky pro chod základní školy.
Věříme, že našim dětem pomohou více než
kampaň vedení školy a jeho příznivců proti ve-
dení města v médiích.

Rada města Řevnice

Další diskuse
Do redakce přicházejí k tomuto tématu stále
nové příspěvky. Svůj příspěvek zaslala paní uči-
telka Mgr. Alena Filípková, které z naší školy kon-
cem školního roku odešla. Vysvětluje v něm
důvody svého odchodu a názorové nesho-
dy s paní ředitelkou ZŠ.
Do diskuse se zapojil i i  rodiče jejích bývalých žá-
ků. Ohrazují se proti zpochybnění pedago-
gických kvalit paní učitelky Filípkové v jednom
z předchozích diskusních příspěvků. A naopak
popisují, jak se paní učitelce za pouhý rok po-
dařilo udělat z třídy discipl inovanou skupinu a
fajn partu dětí, která dosahuje výborných vý-
sledků ve školních soutěžích. A to přesto, že byla
vystavena psychickému tlaku ze strany vedení
školy. Nový text k tématu napsala i  paní ředitelka
ZŠ Mgr. Štěpánka Rajchlová.

Základní škola Řevnice

Nový ředitel Ekosu
Novým ředitelem
společnosti Ekos a
zároveň vedoucím
technických slu-
žeb města Řevni-
ce se od 8. října
stává Bc. Pavel Ku-
básek z Řevnic.
Výběrové řízení
proběhlo na mě-
stském úřadě v le-
tních měsících a
přihlásilo se do
něj 6 kandidátů.
V osobě Pavla Kubáska výběrová komise
zohlednila zejména kvalifikaci a profesní
zkušenosti. Pavel Kubásek absolvoval ba-
kalářské studium na Vysoké škole che-
micko-technologické v Praze a řadu let
pracoval ve společnosti Aquatest, kde se za-
býval mj. výstavbou, provozem a údržbou
sanačních zařízení a průmyslových čistíren
odpadních vod. Významným argumentem
pro volbu Pavla Kubáska byla také znalost
místního prostředí a orientace v problema-
tice související se společností Ekos. Svou roli
sehrálo i bydliště v místě, které je důležité
zejména pro případ havárií (např. vody) a
dalších kalamitních situací, kdy je třeba, aby
zodpovědný pracovník byl co nejdříve na
místě a mohl rychle řešit nastalou situaci.

Pavel Černý
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Vzhledem k tomu, že diskuse je velmi obsáhlá a
zabírá místo dalším, neméně důležitým téma-
tům, rozhodla Rada města její pokračování
umístit pouze na web a do tištěného časopisu
umísťovat pouze upoutávku.
Všechny zmíněné články najdete v nekrácené
podobě v internetovém vydání Ruchu na adrese:
http://ruch.revnice.cz.

RM

Novinky
V září přišlo do naší mateřské školy s velkým tě-
šením i  očekáváním 35 nově přijatých dětí.
Všechny třídy byly vzorně uklizené, vyčištěné
koberce, umyté hračky a stavebnice.
Ve třídě Sluníček máme nový koberec a obklad
na stěnách. Také je nově vymalováno příjemný-
mi barvami.
Již 1 7. září začínáme s dětmi jezdit plavat do
Aquaparku v Příbrami. Chodíme do Zámečku
na kurz keramiky tvořit z hlíny, děti se těší na cvi-
čení v nafukovací hale a opět plánujeme ná-
vštěvy solné jeskyně. Dvakrát týdně pod
vedením zkušených lektorů probíhá sezná-
mení s angl ičtinou. Děti si při hře osvojí množ-
ství anglických slovíček a naučí se je používat
v krátkých větách.
S logopedickou nápravou řeči dvakrát v týdnu
pomáhá dětem paní Milena Chvojková.
Máme velkou radost ze schválení dotace na pří-
stavbu naší školky, čeká nás tedy náročný školní
rok.
Přejeme všem dětem, rodičům i  přátelům školky,
aby opět prožil i školní rok co nejlépe, bez staros-
tí a nečekaných nepříjemných událostí.

Jana Černá

KULTURA

Modrý domeček chystá
vánoční výstavu
Na prosinec o. s. Náruč připravuje výstavu
vánočních stromků a tradic z různých koutů svě-
ta. Návštěvníci budou moci porovnat, jak se slaví
Vánoce u nás, v Japonsku, v I tál i i a dalších zají-
mavých zemích. Dozví se, kdo, kdy a jaké nosí
dárky i  co se večeří na Štědrovečerní tabuli.

ŠH

Sbor církve bratrské v Řevnicích, Žižkova 257,
po prázdninách pořádá pravidelně:
- každou neděli v 1 7. 00 hod. pravidelné boho-
služby
- setkání účastníků English campu a to: 1 3. 1 0.
201 2 v 1 5. 00 hod. v budově Common Grounds,
24. 1 1 . 201 2 v 1 2. 00 hod. v budově Common
Grounds
Případné změny anebo jiné aktivity budou zve-
řejněné na vývěsce v budově CG, Žižkova 257,
Řevnice.
Každý je srdečně zván!
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Výstava fotografii
z povodní v roce 2002
V restauraci Galerie byla k vidění výstava foto-
grafii z povodní v roce 2002. Díky spoluprá-
ci  s  panem ing. Josefem Benešem st. a MUDr.
Königem byla výstava rozšířena o fotografie
z povodní za druhé světové války v roce 1 941 .
Tuto výstavu, která připomíná katastrofy
v Řevnicích způsobené řekou Berounkou ve

dvacátém a jednadvacátém století, zhlédlo od
25. 8 do 1 0. 9. 201 2 několik desítek návštěvníků a
občanů Řevnic.

Miroslav Kratochvíl

Poznámka redakce: Na webu Ruchu najdete více
než 80 fotografií z archivu HZS Řevnice.

Letní soustředění Klíčku
Tentokrát se taneční soubor Klíček z Řevnic vy-
dal na své prázdninové soustředění do Železnice
u  J ičína.
Děti se rozdělily na 3 družiny Axtexů, Fénixů a
Rychlošneků a během týdne měly kromě do-
poledního klíčkovského tancování i  zachránit říši
Fantazie. Do odpoledních her družin se promí-
talo téma Nekonečného příběhu.
Již ve vlaku se objevil tajemný posel (J. Liška),
který dětem celý týden přinášel úkoly od králov-
ny z říše Fantazie. Pro děti ovšem boj začínal už
ráno sběrem zlatých mincí při rozcvičce, kterou
vždy netradičně připravil Fr. Chlaň. Bojovníci
z mužské části souboru vyřezal i nové meče, tyče,
učil i se lukostřelbě a nacvičoval i boj zblízka.
Odpoledne členové družin div nepoložil i své
životy při zjišťování jmen tajemných bytostí,
doloval i kameny a stavěli obrovské Slonovinové
věže nebo statečně bojoval i  s  Nicotou.
Když Král vysílal svoje vojsko, tuhla krev v žilách
hlavně přihlížejícím. Velký boj se sváděl i  se všu-
dypřítomným vedrem, které děti přemáhaly při
vodních bitvách, či nejrůznějšími druhy skoků do
lhotské vodní nádrže, do které zřejmě Nicota
nalévala vodu z nějakého tajného jičínského le-
dovce. Nakonec byla říše Fantazie zachráněna a
děti v temném nočním lese odměnila samotná
Královna.
Vedoucí Klíčku L. Chroustovou zase poslední ve-
čer potěšily děti dobrovolným tanečním mara-
tonem smíšených párů. Děkuji všem vedoucím a
dětem za super prázdninový týden.

Mich
Foto na http: //jazykvhrsti.rajce.idnes.cz

Výstava v Pavilonu Slunce
Řevničan Václav Toušek vystavuje v Pavilonu
Slunce v golfovém areálu na Slapech. Výstava se
jmenuje Mozaika fotografických pohlednic Lid-
ská místa, potrvá do 28. 2. 201 3 a je přístupná
denně od 8 do 20 hodin. Více informací a hlavně
fotografií najdete na galerietousek.cz. Též se tam
dozvíte, jak se na Slapy nejlépe dopravíte, včetně
jízdního řádu lodí.

VS

Lesní divadlo 201 2
Tato sezóna byla dlouhá, nabitá, žánrově obsáh-
lá a úspěšná.
Začala už poslední májový den, kdy se na jeviště
vrátila loňská komedie Ať žijí duchové.
V červnu přijel Kašpárek v rohlíku, zazněly lesní
rohy filharmoniků, Michal Nesvadba se tentokrát
nazval Pajdulákem, proběhl Rockový Slunovrat,
koncert Celuly N. Y. s  Lacem Deczim, přechod do
prázdnin proběhl ve znamení Porty. Červenec a
dva srpnové víkendy patřily řevnickému Diva-
delnímu souboru.
Závěr prázdnin byl už tradičně ve znamení
Lesních divadelních slavností – čtyři představení
Dejvického divadla a dvě divadla Husa na
provázku. Znovu dorazil Kašpárek v rohlíku.
Druhý zářijový víkend sezónu ukončil pohádkou
a třetím ročníkem tanečního festivalu.
Lze doufat, že se vydaří i  sezóna příští. Bude to
záležet také na tom, zda se podaří vystavět nové
jeviště, protože to stávající už z mnoha hledisek
nevyhovuje.

VS

Informace o Divadelním souboru Řevnice najde-
te na http://www.divadlorevnice.cz

Z dopisů

Děkujeme panu Josefu Šourkovi za jeho
dlouholetou pedagogickou činnost a trpě-
l ivost s našimi dětmi při výuce anglického
jazyka. Vždy měl vynikající výsledky. Díky němu
netrpí několik generací jazykovu bariérou a
všichni na něj  s  láskou vzpomínají.

Petra Veselá

...na pana ředitele, pana
Josefa Tecla
Kruté události dvacátého století neskončily pro
nás, Čechy a Slováky, ukončením 2. světové
války. Nesvoboda a teror byly obnoveny nástu-
pem komunistů k moci v r. 1 948. Vše se dělo dle
instrukcí SSSR. Slušní a čestní občané (pokud ne-
emigroval i) byl i šikanováni, vězněni i  po-
pravováni. Naděje na demokratizaci svitla v roce
1 968, byla však zničena 21 . 8. 1 968 okupací naší

Mateřská škola Řevnice

Modrý domeček

Sbor církve bratrské

Kulturní ozvěny

Poděkování

Vzpomínka...

Ruch na internetu
http://ruch.revnice.cz



Ruch 1 0/201 2 5

republiky. Okupaci vedl SSSR. Všichni občané protestoval i a nesouhlasil i .
Asi po dvou letech někteří komunisté ve vedení KSČ zradil i , okupaci začal i
nazývat bratrskou pomocí. Občané, kteří s  tímto „novým názorem“ nesou-
hlasil i , byl i perzekuováni. Propouštění ze zaměstnání, vylučování ze studia,
nucení ke spolupráci  s  tajnou policií (STB). To vše jsem zažil i  já – nestraník.
Stejným způsobem byli postihováni i  „neposlušní“ členové KSČ, kteří byli
pro nesouhlas s tzv.„normalizací“ z KSČ vyloučeni.
První a hlavní úkol byl sehnat práci. To nebylo snadné, neboť STB vše sle-
dovala a požadovala, aby zaměstnavatelé ukončil i se žadatelem pracovní
poměr ve zkušební době (1 měsíc) bez uvedení důvodu, což bylo dle
platného zákoníku práce v pořádku. Já jsem 1 rok pracoval u  Průmstavu
Praha jako pomocný stavební dělník. Vedoucí pracovníci i  spolupracovníci
na stavbě se ke mně chovali velmi ohleduplně, až mě to dojímalo. Po roce
jsem dostal typ, a zkusil jsem získat práci bl ižší mé profesi – strojařině. Bylo
to u Stavebního podniku Praha západ na Betáni, v provozu Ocelové kon-
strukce. Ředitelem Stavebního podniku byl v té době pan Josef Tecl . V po-
hovoru jsem mu řekl vše pravdivě a předal jsem mu kopii zápisu
z pohovoru u bývalého zaměstnavatele s.p. Jawa, ze kterého vyplynulo, že
nejsem způsobilý vykonávat dál svoji funkci. Vzhledem k názorům, které
jsem neskrýval , jsem dostal výpověď s označením „protisocial istický živel“.
Proto jsem v pohovoru  s panem ředitelem projevil obavu, že nebudu do
pracovního poměru přijat. Pan ředitel mi řekl :„ Nastup v pondělí, to je moje
věc, koho zaměstnám.“ Nastoupil jsem jako technik – vedoucí montážního
střediska v provozu Ocelové konstrukce. Nebyl jsem jediný, komu pan ředi-
tel takto pomohl. Bylo nás sedmnáct – většinou vyloučení bývalí členové
KSČ. Pan ředitel Josef Tecl byl odvážný, čestný a spravedlivý člověk. Pomá-
hal i  s  umístěním dětí svých zaměstnanců do škol. Pomohl všem zcela ne-
zištně. Jednou (mezi čtyřma očima) jsem mu chtěl poděkovat – nenechal
mě ani domluvit. Když se ho jednou jeho přítel zeptal , proč vstoupil do
KSČ až v době normalizace, řekl :„Nastala svinská doba, která brzo neskončí,
l idem je potřeba pomáhat.“ Své předsevzetí skutečně plnil . Díky!
Mrzí mě, že tuto pravdu o panu ředitel i Josefu Teclovi píši až dnes, ale je to
asi dobře. Dnes se nezištná pomoc moc často nevidí.

Oldřich Zadražil

Ztracený fotoaparát
ze dne 7. 9. 201 2 na 8. 9. 201 2 byl z vinárny MALÁ MORAVA odcizen digit.
fotoaparát Canon G 1 0 i  s  dulež. foto. Prosím nálezce alespoň o SD kartu.
S nálezcem se rád dohodnu na náleznem. Kontakt: 602 354 722.

Redakce informuje

Zásady při publikování diskusních příspěvků v tištěné verzi časopisu
RUCH (schváleny Radou města Řevnice dne 7. 9. 201 2)
RM vytvořila Zásady při publikování diskusních příspěvků v tištěné verzi
časopisu Ruch, který vydává a financuje město Řevnice:
Pokud diskusní příspěvek kritizuje či dokonce napadá nebo obviňuje ve-
dení města, vyhrazuje si Rada města jako vydavatel právo reagovat v tom-
též čísle časopisu. Za tímto účelem je šéfredaktor povinen s dostatečným
předstihem poskytnout příspěvek Radě a požádat ji o reakci. V případě, že
Rada města reagovat chce, ale není časově možné to zvládnout, příspěvek

nelze zveřejnit v časopise. Diskusní příspěvky by měly mít přiměřenou
délku. Delší příspěvky lze redakčně zkrátit a celé zveřejnit na internetu.
Je nepřípustné publikovat příspěvky podepsané kolektivním autorem, vž-
dy je nutné uvést např. Jméno a Příjmení za XXXXX. Výjimku představují
prohlášení kolektivních orgánů města, např. Rady města, protože u těchto
je veřejně známé, kdo je jejich členem, a je daný mechanismus roz-
hodování těchto orgánů.

Rada města Řevnice

Textové příspěvky dodávejte pokud možno elektronicky v běžných
textových editorech (Word – doc, docx, txt, rtf) nebo jako vlastní text e-
mailové zprávy.
Délku textů necháváme na Vašem uvážení, ideální jsou pro nás tex-
ty s délkou do 1 0 řádek běžného strojopisu. V případě rozsáhlejšího mate-
riálu – vzhledem k omezenému rozsahu zpravodaje – si redakce vyhrazuje
text zkrátit, rozdělit na více pokračování nebo zveřejnit pouze na interne-
tu.
PROSÍME – pište příspěvky co nejjednodušeji. NEPOUŽÍVEJTE žádné
zbytečné formátování, dodržujte základní pravidla pro psaní na počítači:
Správně: Řekl: „Nejvyšším bodem Řevnic je Babka.“
Špatně: Řekl:“Nejvyšším bodemŘevnic je Babka.“
Špatně uvozovky, chybí mezera mezi slovy: bodem Řevnic, chybí mezera
u  uvozovek.
Správně: Odpověď (Ano – Ne).
Špatně: Odpověď /ANO-NE/
Nepoužívejte lomené závorky! Používejte správně spojovník!
Za větou je vždy tečka, pak následuje mezera a velké písmeno.
Mezera je vždy před uvozovkami, nikdy za nimi.
SPRÁVNĚ: „Ahoj!“ ŠPATNĚ:„ Ahoj! „
Texty prochází v redakci minimálně dvojí korekturou – sloupcovou a strán-
kovou, přesto nám ulehčíte mnoho práce, pokud budete tato jednoduchá
pravidla dodržovat. Za obsah sdělení si je zodpovědný autor, redakce si
vyhrazuje odmítnout příspěvky, které svým obsahem porušují zá-
konné a morální normy stanovené v České republice, obsahují pasáže,
které zasahují do osobnostních práv občanů (pomluvy, napadání
apod.), jde o bezdůvodnou skrytou inzerci nebo je-li článek zaslán po
uzávěrce a ztratil aktuálnost. Fotografie posílejte co možná v největším
rozl išení, nijak je po stažení z fotoaparátu neupravujte! Pamatujte, že
i  možnosti elektronické pošty jsou omezené a nezahlcujte zbytečně e-mai-
lovou schránku. Podporovaný formát fotografií a dalších elektronických
podkladů je JPG, TIFF, PDF. Příspěvky a fotografie nám můžete zasílat na
ruch@revnice.cz nebo vhazovat (CD, DVD) do schránky na budově Zámeč-
ku. Po dohodě jsme schopni zpracovat i  neelektronické podklady (zejména
se jedná o staré fotografie nebo kresby čtenářů). Uzávěrka je vždy 1 5.
v měsíci v 1 8 hod. Uzávěrka je stanovena vzhledem k výrobním lhůtám
časopisu a nelze s tímto okamžikem nijak hýbat. Časopis Ruch vychází vž-
dy první pátek v měsíci, pokud není tento den právě státním svátkem.

Rezignace v redakční radě Ruchu
1 4. 9. 201 2 rezignovala na členství v redakční radě Ruchu její dlouholetá
členka knihovnice Petra Veselá. Touto cestou děkuji Petře Veselé za spolu-
práci a věřím, že i  nadále budou informace z Městské knihovny Ignáta
Herrmanna nedílnou součástí městského časopisu.

Tomáš Hromádka

Pravidla pro psaní příspěvků

Kulturní
přehled

Čtvrtek 4.1 0. od 1 8:30
Film: Dead man - kultovní snímek a šamanské
cestě do věčných lovišť. Vstupné 50 Kč.

pátek 5.1 0. od 1 9:00
Džezový večer- Hrajeme jazz i  na přání a možná
i  živě. Vstupné 30 Kč.

sobota 6.1 0. od 1 8:30
Koncert: Dobromilova panková kytara, texty:
z básní J. H. Krchovského
Vstupné 50 Kč.

Neděle 7.1 0. od 1 6:00
Pohádka – promítání na přání. Vstupné 30 Kč.

Čtvrtek 1 1 .1 0. od 1 8:30
Dokument: 1 3 babiček - setkání 1 3 domoro-
dých šamanek, Vstupné 40 Kč.

Pátek 1 2.1 0. od 1 9:00
Drumsession - společné bubnování.

Sobota 1 3.1 0. od 1 5:00

Setkání s Alexandrem Hendrukem. Beseda
na téma: Vše je jedním.

Neděle 1 4.1 0. od 1 6:00
Pohádka - promítání na přání. Vstupné 30 Kč.

Čtvrtek 1 8.1 0. od 1 8:30
film: léčitel mezi dvěma světy. Vstupné: 50 Kč.

Pátek 1 9.1 0. od 1 9:00
Džezový večer- Hrajeme jazz i  na přání a možná
i  živě. Vstupné 30 Kč.

Sobota 20.1 0. od 1 9:00
Vltava unpluged - akustické duo známé kapely
(Robert Nebřenský a Peter Binder). Vstupné:
předprodej 80 Kč, na místě 1 00 Kč.

Neděle 21 .1 0. od 1 6:00
Pohádka – promítání na přání. Vstupné 30 Kč.

Čtvrtek 25.1 0. od 1 8:30
Film: na počátku bylo světlo - šokující sdělení
o l idech, kteří nemusí jíst, aby žil i . 50 Kč.

Pátek 26.1 0. od 1 8:00
Povídání o čaji  s  řízenou degustací - tentokrát
darjel l ing. Vstupné 80 Kč.

Sobota 27.1 0. od 1 8:30
Film: učitelé z hvězd - dokument o existenci ufo
v Peru. Vstupné 60 Kč.

Neděle 28.1 0. od 1 6:00
Pohádka – promítání na přání. Vstupné 30 Kč.

Středa 3. 1 0. - 1 7:30 KLÍČEK PRO RADOST
Pátek 5. 1 0. - 20:00 VE STÍNU
Sobota 6. 1 0. - 20:00 KLIP
Pátek 1 2. 1 0. - 20:00 CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT
Sobota 1 3.1 0 20:00 NEDOTKNUTELNÍ
Neděle 1 4. 1 0. 1 5:00 POHÁDKOVÝ MUZIKÁL
„PŘÁTELSTVÍ“
Letovské děti z Leťánkova dramaťáčku
nastudovaly pohádkový muzikál . Vydejte
se s odvážným princem a jeho druhem na
výpravu s cílem vysvobodit princeznu Marušku
ze spárů tříhlavého draka. Uspějí naši stateční
hrdinové v boji se zlými mocnostmi a vrátí se
i  s  princeznou? Vstup: 50 Kč
Pátek 1 9. 1 0. - 20:00 SEDMIKRÁSKY
Sobota 20. 1 0. - 20:00 HASTA LA VISTA!
Pátek 26.1 0. - 20:00 VELKÁ LÁSKA
Sobota 27.1 0. - 20:00 TO JE JEN VÍTR
Úterý 30. 1 0. - 1 9:30 SVĚTÁCI
Dobřichovická divadelní společnost, ještě před
svým vystoupením v Semaforu uvádí
v Řevnickém kině známou hudební komedii
Zdeňka Podskalského a Vratislava Blažka,
o partě tří fasádníků od Velhartic, zvelebující
Prahu, která se pro ně stává městem plným
lákadel, zábavy a bujarého nočního života.
Kromě známých dobřichovických tváří vystoupí
i  Jan Rosák.

Čajovna Cherubín

Kino Řevnice

Doporučení redakce
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• 5. 1 0. 1 932 – se narodila a 5. 1 0. 2002 v klubovně LTC Řevnice oslavila své
sedmdesátiny paní Jana Navrátilová, dlouholetá úspěšná hráčka LTC
Řevnice, místopředsedkyně výboru a maminka slavné tenistky Martiny
Navrátilové. Český tenisový svaz jí udělil medail i Karla Koželuha „Za zásluhy
o rozvoj tenisu“, kterou jí u  příležitosti narozenin osobně předal předseda
Českého tenisového svazu Ing. Ivo Kaderka.
• 7. 1 0. 1 882 – se narodil P. František Borg.Bronec, generální vikář řádu kří-
žovníků  s červenou hvězdou a farář řevnický. Během první světové války
sloužil na frontách jako polní kurát.
1 . srpna 1 935 byl jmenován řevnickým farářem. Měl sympatické netradiční
chování. Už při svém nástupu do farnosti si získal občany tím, že obešel
v klerice všechny řevnické domy a osobně se představil . Po Řevnicích jezdil
na kole, chodil se koupat na plovárnu a vlastnoručně štípal farní deputátní
dříví. Jeho odvážná kázání za války a po únoru 1 948 byla pověstná. Není
divu, že byl sledován a vyslýchán StB, až konečně 31 . července 1 960 mu byl
odejmut tzv. státní souhlas. Zemřel 3. června 1 966 v Řevnicích.
• 1 9. 1 0. 1 952 – zemřel MUDr. Tomáš Koudelka, řevnický obvodní lékař.
• 28. 1 0. 2002 – byla vernisáží zahájena výstava „…i u  nás potopa…“ v gale-
rii Salon No I  paní T. Bartákové. Cílem bylo finančně přispět l idem posti-
ženým povodní v Řevnicích a okolí.
• RUCH 9/1 992 – řevničtí občané darovali krev. K odběru přijel zvláštní au-
tobus transfusního oddělení z Prahy.

Kö

Profesorka RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
(narozena 21 . 1 0. 1 942 v Praze)
Mnozí z nás ani netuší, že mnoho let jezdí do Řevnic paní profesorka
Blanka Říhová, špičková „vědma“(jak se sama od mládí nazývá, protože
slovo vědkyně nemá ráda) v oborech mikrobiologie, imunologie, experi-
mentální onkologie a v řadě dalších oborů. Její známé pracovní nasazení je
až dosud neuvěřitelně vysoké, za což byla v životě po zásluze oceněna řa-
dou titulů a členství v českých a zahraničních vědeckých společnostech.
Bylo by obtížné všechny vyjmenovat. Řadu let pracuje ve výzkumu cy-
tostatických léčiv v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR v Praze,
kde byla v letech 2000-2007 ředitelkou. Za úspěšnou práci jí bylo např.
v roce 2005 uděleno ocenění Česká hlava, Cena Invence za polymerní lé-
čiva  s cytostatickými a imunomodulačními účinky.

I  paní profesorka potřebuje rela-
xovat. Pro nás je sympatické její
nedávné vyjádření v magazinu MF
Dnes, že bez zeleně si nedovede
víkendy představit a k odpočinku
potřebuje Řevnice. Jezdí sem totiž
od dětství do chaty u  lesa, kterou
postavil i její otec a dědeček.
Pozoruhodný je její vztah
k řevnickým ochotníkům v Lesním
divadle. Má to z chaty velmi blízko.
Již v 1 0 letech se aktivně zúčastnila
tehdejšího slavného představení
Vrchlického trilogie Hippodamie.
Od té doby vystupovala na divadle často. V roce 1 976 si zahrála v Hamle-
tovi Ofél ii . Hamletem byl Ivo Tamchyna (viz obrázek). S divadelní činností
skončila v roce 1 983 v rol i kněžny v J iráskově Lucerně. Je třeba vyzdvih-
nout, že i  při odborné práci, kterou paní profesorka vykonává s velkým na-
sazením, se stačila věnovat i  své rodině.Vážená paní profesorko, dovolte,
abychom Vám nejen za redakci Ruchu, ale i  jménem řevnických občanů,
popřál i hodně zdraví a vše dobré do dalších let.

J. König

Znamení pro pejskaře
V Řevnicích se nedávno objevily koše na psí exkrementy. Není jich mnoho
a jejich rozmístění by také mohlo lépe odpovídat potřebám pejskařů. Ale
je to signál . Znamení, že radnice se začíná problematikou psů a jejich po-
zůstatků na ulicích intenzivněji zabývat. Je to signál k majitelům psů, že by
se pozůstatky po venčení měli začít zabývat i  oni. Vždyť některé naše
chodníky občas připomínají spíše minové pole a dojít třeba od samoob-
sluhy k nádraží nebo z náměstí na první stupeň ZŠ bez „zásahu“ vyžaduje
notnou dávku obratnosti a štěstí.
Sám psa mám a hovínka po něm sbírám. Taky mi to zpočátku připadalo
zbytečné, nepříjemné a nechutné. Bydlel jsem ale v Praze a velmi brzy jsem
si uvědomil , že zanechat „minu“ uprostřed chodníku nebo na trávníku
v parku je mnohem nepříjemnější, nechutnější a bezohlednější. Taky jsem
viděl příklad ostatních pejskařů, kteří „svoje“ hovínka sbírají. Přece jenom
v tom hlavním městě jsou o něco dál než my na venkově. Tak jsem se to
naučil . A dnes mi to připadá samozřejmé a normální.
Věřím, že k podobnému poznání brzy dojdou i  ostatní mí kolegové pejs-
kaři v Řevnicích a že se naše ulice a chodníky zase vyčistí. Věřím, že k tomu
pomohou i  ty exkrementní koše, jejichž počet třeba časem ještě o něco
naroste a objeví se i  na dalších (potřebnějších) místech. Řevničtí obyvatelé
i  psi si to určitě zaslouží.

Pavel Černý

Řevnická výročí 201 2

Postřeh z ul ice

Významné řevnické osobnosti
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Mařákova vila
O pěvci Otakaru Mařákovi jsem psal v Ruchu již vícekrát, protože
v Řevnicích dlouho žil . Jeho vila čp. 1 58 se zahradou má zajímavou historii,
což stojí za vzpomínku.
Víme, že v roce1 897 vlastnil dům čp. 1 58 Dr. Milan Nevole, majitel chemické
laboratoře v Praze, ale nastěhoval se do něj až v roce 1 898. Nevole měl dvě
dcery – Teklu a Bóžu, z nichž zejména ta druhá byla úspěšnou tenistkou
v řevnickém tenisovém „pravěku“. Stala se přebornicí Řevnic v kategorii
žen v letech 1 91 3 a 1 91 4.
Na přelomu 1 9. a 20. století stály v dnešní zahradě domu čp. 1 58 ještě dvě
chalupy. Na rohu dnešních ulic Sádecké a Školní chalupa čp. 1 3, evidovaná
již při prvním číslování stavení v obci v roce 1 770. Koncem 1 9. století byla
v majetku rodiny Hartmanovy, která ji odmítla majitelům vily čp. 1 58
prodat. Je zajímavé, že nad čp. 1 3 byla v Sádecké ulici ještě jedna chalupa,
ale nečíslovaná, “z prken a obložená otýpkami z roští“. Patřila kulhavému
Léblovi a jeho manželce Anně. V roce 1 897 již žila jen Anna, která v chalupě
dožila až do smrti. Potom byla chalupa zbourána.
Dr. Nevole v roce 1 91 8 prodal vilu pěvci Otakaru Mařákovi, který ji
přestavěl přibl ižně do dnešní podoby (řevnický stavitel Černý). V roce 1 928
se stal majitelem vily JUDr. František Oberthor, který zároveň koupil od
Václava Hartmana i  domek čp. 1 3 („za velmi slušnou cenu“). Domek zbořil a
pozemek upravil na zahradu. Od té doby již žádná nemovitost s čp. 1 3
v Řevnicích neexistuje. V roce 1 939 koupil vilu továrník Václav Čekan, který
na vile i  na zahradě provedl četné úpravy. Čekanova rodina držela vilu do
roku 1 971 , kdy ji získal Dopravní podnik hl . města Prahy. Ten vilu opět
rekonstruoval a používal ji na různé akce. Např. l igoví fotbal isté Sparty
Praha v ní míval i soustředění před zápasy. Od poloviny devadesátých let je
vila zase v soukromých rukou.
Předkládaná pohlednicová fotografie z roku 1 940 zobrazuje vilu čp. 1 58
z j ižní strany (ze zahrady). Tato pohlednice byla použita jako Vánoční
gratulace v Čekanově rodině.
Vila čp. 1 58 i  v posledních letech prošla rekonstrukcí.

Kö
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Začala fotbalová sezóna 201 2/201 3
Řevnickým mužům začala sezóna dvěma zápasy v domácím prostředí.
K prvnímu utkání přicestovalo na naše hřiště družstvo Středokluk. V tomto
utkání podalo naše mužstvo výborný výkon. Nejvíce oko diváka potěšil
Roman Wrobel a Lukáš Pitauer. Naše vítězství na 3:2 pak pečetil nádhernou
střelou z třiceti metrů Pavel Sládek.
V druhém utkání přivítalo naše mužstvo hráče Drahelčic. Po opětovném
výborném výkonu Martina Maštalíře a vstřelení třech gólů Romanem
Wrobelem zvítězilo naše mužstvo opět 3: 2. Po dvou zápasech na domácí
půdě jsme k třetímu zápasu zavítal i na hřiště Zbuzan. Po dobrém výkonu,
ale velké střelecké nemohoucnosti, naše družstvo prohrálo 2 : 0.
Začátek soutěže se podařil . Na domácím hřišti vítězíme a padá hodně gólů.
Tak si budem přát„jen tak dál“!

Miroslav Kratochvíl

Letní tenisová školička v LTC Řevnice se
opět vydařila
Snad každý rodič už někdy
zažil prázdninové dilema,
kam s ratolestí v době
volna. Není nic lepšího než
si nechat své dítko
pohlídat zkušenými
profesionály v tenise. Děti
si tak celý den vyhrají se
svými kamarády, utužují
svého soutěživého ducha,
zlepší se ve hře tenisu a
získají zážitky, se kterými
se ještě dlouho budou
rády ve škole chlubit.
Přesně takovouto jedinečnou příležitost dostalo celkem dvacet dětí ze
Řevnic a blízkého okolí v týdnu od20. a24. srpna v klubu LTC Řevnice díky
Tenisové školičce pod vedením trenéra Michala Drašnara a dalších
osvědčených spolupracovníků, kteří se na školičce podílel i . Počasí nám
letos přálo, a tak považujeme letošní ročník již pravidelné tenisové akce za
více než vydařený.
Děti si kromě tenisu zahrály spoustu her, ve středu se nechaly „potetovat“
od zkušeného malíře z Prahy, samozřejmě jen dočasně, a navíc si od něho,
jako památku na letošní vydařený ročník školičky, odnesly krásné portréty.
V pestré tombole, která byla pro děti připravena v pátek, každý vyhrál
hned dva balíčky plné cen, ze kterých děti projevily neskrývanou radost.
Mezitím se odehrály turnaje rodičů  s dětmi a někteří rodiče museli uznat,
že to jejich potomkům už zkrátka hraje líp, než jim samotným.
A komu by snad po celém týdnu sportování vyhládlo, mohl naplnit svůj
žaludek lahodnými burgery, kterých bylo pro všechny dostatek.
Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na příští, snad alespoň stejně
vydařený ročník Letní tenisové školičky v Řevnicích!
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SMS servis - Informace týkající se 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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