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Volby:
U nás pravice, kraj volí jinak

Vítězstvím ČSSD skončily volby středočeského
krajského zastupitelstva. ČSSD získala 21 ,8 procent hlasů (20 mandátů), velmi těsně za ní se
umístila KSČM s 20,57 procent hlasů (1 9 mandátů). ODS získala 1 8,3 procenta hlasů (1 6 mandátů) a do zastupitelstva se probojovala také
koalice TOP09/STAN s 1 1 ,7 procent hlasů. Volby
celkově poznamenala nízká účast voličů (36 procent). Obě velké strany si oproti roku 2008 ve
volebních výsledcích pohoršily (ČSSD o šest
mandátů a ODS o devět mandátů), výrazně si
polepšila KSČM a do zastupitelstva se probojovali zástupci TOP09/STAN, kteří v roce 2008
nekandidovali. Ostatní strany zůstaly hluboko
v poli poražených, protože získaly jen tři a méně
procent hlasů. Do zastupitelstva byly zvoleny mj.
i tyto v Řevnicích známé osobnosti: Helena
Langšádlová, Věra Kovářová, Tomáš Vaněk
Jak budou probíhat povolební jednání, uvidíme.
Uzávěrka Ruchu nedovoluje přinášet aktuální
informace, proto zájemce odkazujeme na
webové stránky. Velmi pravděpodobný je scénář
vytvoření společné krajské vlády sociálních
demokratů a komunistů a občanští demokraté
spolu s koalicí TOP 09/STAN budou v opozici.
V Řevnicích volby dopadly zcela odlišně od krajského výsledku. Volilo se tradičně ve dvou okrscích, jejichž sídlo bylo v Zámečku. K volbám se
dostavilo 1 052 z celkového počtu 2552 voličů,
což je 41 ,22 procenta. Účast byla v rámci našeho
regionu spíše průměrná (pro srovnání Lety –
39,41 %, Dobřichovice – 43,95%, Černošice
48,23%), z krajského hlediska nadprůměrná.
V urnách bylo nalezeno celkem 26 neplatných
obálek.
V Řevnicích zvítězila těsně ODS (21 ,92%), před
TOP 09/STAN (20,46%), ČSSD (1 5,1 0%), KSČM
(1 1 ,01 ) a Stranou zelených (7,01 %). Ostatní strany nepřekročily pětiprocentní hranici. Nově kandidující Česká pirátská strana získala v Řevnicích
36 hlasů. Je zajímavé, že prakticky žádné rozdíly
ve voličských preferencích tentokrát nebyly ve

srovnání obou řevnických okrsků. A jak se volilo
u sousedů? V Letech, Dobřichovicích, Karlíku,
Všenorech, Černošicích i Mníšku pod Brdy zvítězila koalice TOP 09/STAN.
Tomáš Hromádka

Výsledky
voleb

Poděkování
TJ Sokol Řevnice děkuje

Zdarma

všem účastníkům
podzimní burzy dětského oblečení, která
proběhla v řevnickém kině na začátku října. Vybralo se 4.500,- Kč, které budou věnovány na rekonstrukci zázemí kina. Návštěvníci nakoupili
oblečení a hraček za téměř 20.000,- Kč. Budeme
se těšit opět na jaře.
M. Sudková

Adventní čas
vVážení
ZUŠ
Řevnice
přátelé a příznivci hudby,

ráda bych Vás jménem naší školy pozvala na
několik plánovaných setkání.
V letošním roce jsme pro hudební oddělení zvolili téma Pohádka a toto téma bude provázet
i naše koncerty. V neděli 2. prosince od 1 1 .00
hodin v sále Zámečku zahájíme adventní čas zapálením první svíce na adventním věnci a koncertem, na kterém zazní skladby s pohádkovými
motivy i díla, která jistě příjemně předvánočně
naladí každého posluchače. Stejně jako minulý
rok nám přislíbil pomocnou ruku při zapalování
svíčky pan starosta Libor Kvasnička.
Sváteční období vyvrcholí Vánočním koncertem
v pátek 1 4. prosince od 1 7.30 v sále Zámečku. Na
tomto koncertě vystoupí děti se sólovými
skladbami i v komorních seskupeních. Program
doplní vystoupení tanečního a dramatického
oddělení.
V průběhu listopadu a prosince můžete také
navštívit třídní koncerty jednotlivých pedagogů,
jejichž přesné termíny naleznete na našem
webu www.zus-revnice.cz.
Přejeme Vám příjemně strávený předvánoční
čas a těšíme se na Vás.
Kristina Němečková
hudební oddělení ZUŠ

Čp.
2
Prezentace projektů (výběrové řízení čp. 2)

– beseda se bude konat 29. 1 1 . 201 2
od 1 9.00 hodin v Modrém domečku.
RH

(Placená inzerce)

Aktuality

Besídka
Dany Kláskové
V sobotu 24. 1 1 . začne v 1 7 hodin v sále Zámeč-

ku besídka žáků Dany Kláskové. Znáte ji jako výbornou houslistku, na témže místě koncertovala
už v roce 201 0 s klavíristkou Kateřinou Košťálovou. Nedávno jste ji mohli slyšet v řevnickém
kostele při koncertu sboru Canto carso jako
členku smyčcového kvarteta.
Je absolventkou Pedagogické fakulty UK a stále
vyučuje. Výsledky si můžete přijít poslechnout.
O názorech Dany Kláskové, nejen na hru na
housle, se dozvíte mnohé na jejím blogu na adrese lidovky.cz.
VS
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MĚSTO

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dovolte mi opět Vás seznámit s tím, co se za poslední měsíc v našem městě a na radnici událo.

Prodej domu č. p. 2

Do výběrového řízení na prodej budovy č. p.
2 s přilehlými pozemky přišly v řádném termínu
dvě nabídky. Kupní cenu ve výši 1 1 550 000 Kč
nabídla společnost 2Q spol. s r.o., Křižíkova 1 8,
1 86 00 Praha 8. Rovných 1 2 milionů Kč nabízí
společnost AVERS spol. s r.o., Michelská 240/49,
1 41 00 Praha 4. Projekty zaslané oběma uchazeči
nyní necháme posoudit expertní komisí
složenou z nezávislých architektů a poté budou
vystaveny k veřejné diskuzi, která se uskuteční
dne 29. listopadu 201 2 od 1 9.00 hodin v Modrém domečku.
Já osobně jsem rád, že ani jeden z projektů
nenavrhuje zbourání budovy č. p. 2, ale počítá s jejím zachováním a rekonstrukcí. Rozhodnout, s kterým uchazečem nakonec město
podepíše kupní smlouvu a který projekt bude
realizován, by mělo na některém z příštích zasedání Zastupitelstvo města.

Školská rada

Po upozornění pana Svobody na zasedání Zastupitelstva města, že volební řád Školské rady
při Základní škole Řevnice je v rozporu s platnou
legislativou, jsme volební řád po drobných
úpravách nechali projít připomínkovým řízením
odboru školství Krajského úřadu. V současné době je volební řád po připomínkovém řízení
schválen. Děkuji tímto panu Svobodovi za jeho
iniciativní přístup.
Na členství ve školské radě rezignoval Mgr. Martin Procházka. Na jeho místo Rada města
jmenovala Ing. Pavla Černého.

Rozšíření kapacity školy

V současné době intenzivně pracujeme na přípravě projektové dokumentace pro vybudování
dvou tříd základní školy ve 2. patře budovy
městského úřadu. V této věci nás silně tlačí čas,
neboť nové třídy musí být připraveny pro výuku
už od září 201 3, jinak naše škola nebude mít
dostatečnou kapacitu pro všechny přijaté děti.

Staré nádraží

Město spolu s občanským sdružením Náruč připravuje smlouvu na prodej budovy „starého nádraží“ č. p. 71 . Sdružení Náruč zde chce
vybudovat výrobnu čerstvých těstovin a dále
pekárenských a cukrářských výrobků a vytvořit
tak další pracovní místa pro znevýhodněné občany (tělesně a mentálně handicapované,
dlouhodobě nezaměstnané, matky po
dlouhodobé mateřské dovolené, absolventy,
muže a ženy ve věku nad 55 let apod.). Držím
nám všem palce, ať se tento bohulibý záměr podaří dotáhnout co nejdříve do zdárného konce.

Čisticí vůz

Naše žádost v rámci 26. výzvy OPŽP o dotaci
„Snížení imisní zátěže na území města Řevnice“,
která obnášela nákup čisticí techniky, byla
schválena. Podařilo se získat dotaci na nákup
úklidového vozu ve výši 1 897 tis. Kč. Celkové ná-

klady budou 2 250 tis. Kč. Po vyřízení všech administrativních náležitostí proběhne výběrové
řízení na dodavatele této víceúčelové techniky.
Získáme tím zdatného pomocníka v boji proti
nepořádku v ulicích města.

Lesní divadlo

Rada města na svém zasedání dne 5. října rozhodla, že do rozpočtu na příští rok zařadí finanční prostředky na opravu jeviště v Lesním
divadle. Pokud navržený rozpočet schválí Zastupitelstvo města, měla by již příští divadelní sezona proběhnout v bezpečnějším a také o něco
příjemnějším prostředí. Tento kulturní stánek,
který Řevnice odlišuje od jiných obcí a láká sem
návštěvníky z celé ČR, si investici do oprav a rekonstrukcí určitě zaslouží.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městskou
policií Černošice

Rada města pověřila městský úřad přípravou návrhu veřejnoprávní smlouvy na zajišťování výkonu činnosti obecní policie pro Město Řevnice
Městem Černošice v rozsahu dvoučlenné hlídky
vykonávající činnost 2 hodiny denně (365 dní)
za částku 526 680 Kč. Pokud se podaří uvolnit
prostředky z rozpočtu a smlouvu schválí zastupitelstva obou obcí a KÚ Středočeského kraje,
budeme zde během příštího roku mít městskou
policii ve výše zmíněném rozsahu.

Výběrové řízení na dodávky plynu a energie

Proběhlo jednání se starostou města Černošice
o možnosti nakoupit na burze dodávky plynu
a elektrické energie společně s Městem Černošice. Reference z Černošic na tento způsob výběru
jsou kladné. Doufám, že tento krok přinese další
úspory v našem rozpočtu.

Státní komunikace

Jednal jsem s panem Pročkou, který má v KSÚS
na starosti státní komunikace. Oprava propadlé
vozovky v ulici Komenského na mostě přes Nezabudický potok by měla proběhnout do konce
října. Zdržení způsobilo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pan Pročka přislíbil vyčištění
krajnice v ulici Pražská a Třebaňská. Dále jsme
probírali údržbu příkopů kolem státních komunikací.
Libor Kvasnička

Stavební novinky

Co se postaví v centru
Řevnic?
V okolí provizorní cesty z náměstí Jiřího z Po-

děbrad na nádraží možná vyrostou domy podle
návrhů renomovaných architektů. Do výběrového řízení, které vypsalo město Řevnice na prodej
domu čp. 2 a přilehlých pozemků, se přihlásili
dva investoři. Firmy 2 Q s.r.o. a Avers s.r.o. předložily podle podmínek finanční nabídky a architektonické studie plánované zástavby.
O tom, zda v sousedství náměstí budou stát
domy podle návrhu ateliéru Šrámková architekti, s.r.o. nebo MCA atelier, s.r.o. rozhodnou
v polovině prosince řevničtí zastupitelé. Občané
Řevnic si budou moci studie zástavby prohlédnout v Modrém domečku a na webových
stránkách města. Během listopadu by měli veřejnosti své projekty představit sami investoři
společně s architekty na setkání 29. 1 1 . 201 2 od
1 9.00 hodin v Modrém domečku.
MR

Aktuální informace najdete
na www.revnice.cz

Co nás čeká
ve školce?

Jak jsme již informovali v říjnovém vydání Ruchu, řevnická mateřská škola se brzy rozšíří.
V příštím roce u její jižní stěny vyroste nový
pavilon s třídou o kapacitě 21 dětí.
Stavba se uskuteční díky dotaci z Regionálního
operačního programu – Střední Čechy, kterou se
podařilo získat. Pokud vše proběhne podle
plánu, bude zahájena v březnu 201 3 a dokončena před začátkem příštího školního roku tak, aby
děti mohly v září nastoupit již do nového.
Přestože spolu s vybudováním nového pavilonu
dojde i k částečné rekonstrukci stávající budovy,
provoz školky ve školním roce zůstane zachován
v plném rozsahu a žáky ani učitelky nebude
nutné stěhovat do žádného provizoria.
Rovněž s předčasným ukončením tohoto školního roku či pozdějším zahájením příštího se nepočítá.
„Práce, které je třeba vykonat uvnitř budovy
a nelze je dělat za přítomnosti dětí, jsou naplánovány na dobu letních prázdnin a běžného
provozu se tedy nijak nedotknou,“ vysvětluje
Jan Šimůnek, jeden z autorů projektu.
Stavební mechanizace bude na místo přijíždět
zejména z ulice Karla Mündla, takže vchod z ulice Jana Veselého zůstane plně funkční. Přístupná
bude i velká část školní zahrady, kde si děti budou moci hrát, aniž by byly stavbou jakkoli
ohroženy. Jedinou nepříjemností bude zvýšená
hlučnost, která některé fáze stavby provází
a nelze ji úplně odstranit.
„Probíhající stavba se života školky samozřejmě
dotkne, i když bude prováděna s maximální
ohleduplností,“ říká ředitelka mateřské školy
Hana Kvasničková a dodává: „Určitá omezení
jsou daní za to, že to tady budeme mít od září
větší, hezčí a modernější. Než se tak stane, budeme spolu s učitelkami dělat všechno pro to, aby
se tu děti cítily dobře a bezpečně i přesto, že na
zahradě se budou betonovat základy a nad
hlavou jim pokrývači budou vyměňovat střechu.“
Pro ty, kdo jsou zvědaví, jak to v rekonstruované
školce bude vypadat, slíbila paní ředitelka vystavit nákresy a plány na chodbě na nástěnce.

Co
ještě přibude?
Proč byla k navýšení kapacity zvolena varianta

přízemního pavilonu, vysvětluje druhý spoluautor projektu Roman Vejmelka:„První, co člověka
napadne, je umístit novou třídu do podkroví.
Jenže to nedovolují požární předpisy. Mateřská
škola nemůže být výš než ve druhém
nadzemním podlaží. Proto jsme hledali jiné řešení, a toto nakonec vyšlo jako nejlepší a nejvhodnější k realizaci.“
Nový přízemní pavilon naváže na současnou
školku z její jižní strany a spojen s ní bude
prostornou šatnou, která nahradí stávající nedostatečný prostor pro přezouvání za vchodovými
dveřmi.
Děti už tedy nebudou nosit bláto na podrážkách
do vyšších pater ani utírat podlahu do ponožek
v případě, že se zují hned pod schody. Další
novou místností bude ředitelna, jíž bude možné
využívat i např. jako učebnu logopedie apod.
Ve školce také dojde k výměně umyvadel a záchodů pro děti a zvýší se jejich počet, aby vše
odpovídalo hygienickým normám, které nyní
o jedno umyvadlo a jeden záchod budova nesplňuje, a při každé kontrole proto musí
dostávat výjimku.
Vyměněna budou i všechna okna. Ta stávající,
nejen že nedostatečně těsní a způsobují tepelné
ztráty, ale vzhledem k tomu, že jejich křídla mají
při otevření spodní hranu poměrně nízko nad
podlahou, představují rovněž značné nebezpečí
pro hrající si děti pod nimi. Nová okna oba nedostatky odstraní. Energetická náročnost budovy se sníží také díky zateplení fasády. Vše
završí nová střecha, která už by neměla při silnějším větru poletovat po okolí, jako se to občas
děje s tou stávající.
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Co
to bude stát?
Jak uvádí Jan Šimůnek, přestože jsme na úplném

začátku a je docela dobře možné, že proti
plánům se některé termíny ještě posunou, úplné
zastavení projektu snad už nehrozí. V současné
chvíli finišuje kompletace podkladů nutných
k podpisu smlouvy o dotaci a připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby. Projektová
dokumentace ke stavebnímu povolení je již hotová, zpracovala ji společnost VMS Projekt oslovená též na základě výběrového řízení. Autory
koncepčního návrhu jsou Jan Šimůnek a Roman
Vejmelka, kteří zároveň koordinují všechny
činnosti s projektem související. Tyto práce vykonávají oba pánové bez nároku na odměnu.
Celková cena přístavby a rekonstrukce mateřské
školy je odhadována na 1 4,3 mil. Kč, z čehož dotace zaplatí 1 1 ,4 mil. Kč. Vzhledem k současné
situaci na stavebním trhu však lze předpokládat,
že se ve výběrovém řízení na zhotovitele podaří
konečnou cenu ještě snížit.
Zdroje na uhrazení necelých 3 mil. Kč ze svého
bude město muset najít v rozpočtu na příští rok.
Ovšem vzhledem k tomu, že se předpokládá
zvýšený příjem z nově nastaveného rozpočtového určení daní, neměl by to být až tak velký
problém. V blízké době by také mělo dojít
k prodeji starého nádraží a budovy č. p. 2 na náměstí s přiléhajícími pozemky, což opět znamená posílení příjmové stránky rozpočtu. Pokud
získané peníze budou investovány do podobných projektů, jako je přístavba mateřské školy,
budou vynaloženy účelně.
Pavel Černý

světluje Štěpán Oršoš. Přesné datum prvního
otevření závisí na připojení trafiky k elektrické síti. Všechny ostatní formality jsou prý již vyřízeny.
PČ

ŠKOLY

Lesní školička Na dvorečku
Padající podzimní listí zakryje kde co. Avšak pozorné oko přírodomila si nemůže nevšimnout
množících se odpadků v našem lese. Dá se ta
spoušť připisovat pouze probíhající houbařské
sezóně? Jen stěží.
A tak jsme se spolu s rodiči, dětmi a celým týmem lesní školky Na dvorečku vydali oslavit
podzim mezi stromy trochu netradičně. Vyzbrojeni rukavicemi a pytli jsme vyčistili alespoň
kousek lesa, na jaký nám síly stačily. Od té doby
se každý den, při cestě k našemu stanu a výběhům, opět radujeme z uklizených cestiček a nově příchozí vítá opravdu jen čistá příroda.
Veronika Kubásková

Pro snídani
na nádraží

Od začátku listopadu by měla být otevřená
trafika, která vyrostla na nádraží vedle prvního
nástupiště. Zřizuje ji zde pan Štefan Oršoš, který
vlastní ještě prodejnu Chuťovka v Praze na Andělu a organizuje farmářské trhy.
Vedle novin, časopisů a tabákových výrobků se
v trafice bude prodávat hlavně čerstvé pečivo,
které bude svou vůní lákat cestující přicházející
k ranním vlakům. Otevřeno a „napečeno“ má být
už před odjezdem toho prvního, který opouští
stanici krátce po čtvrté hodině. Křupavou snídani nebo svačinu bude možné koupit až do
1 1 .00 či 1 2.00 hodin, kdy se trafika až do dalšího
dne uzavře.
„Konec otvírací doby ještě nemáme pevně daný,
stanovíme ho až podle zájmu zákazníků,“ vy-

Bambinárium
Od 1 . 1 0. 201 2 nabízí soukromá MŠ Bambinárium službu "Jsme tu stále". V prostorách MŠ
Bambinárium (Čsl. armády 1 39) nabízí hlídání
dětí 24 hodin denně, 365 dní v roce. Osvědčené
paní na hlídání s praxí pohlídají podle webových
stránek Bambinária děti od dvou měsíců do 1 1
let. Hlídání lze objednat na tel. 775 665 090 minimálně 48 hodin předem.
thr

Pikolín
Školička Pikolín, která působí v sokolovně i na
adrese Komenského 1 1 00, letos vedle celodenního programu nabízí také nový kroužek
Hrátky s tetou Melodií (zpívání), který vede Alice
Bauer. Děti si zde vyzkouší zpívání se slovy i bez
nich, objevují vlastní hlas, bručí i bzučí, zpívají
potichu i nahlas. Seznamují se i s hudebními nástroji - kazoo (do kterého se dělá "dú"), trianglem, bubínky, flétnou a kytarou.
thr
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KULTURA

Biodivadlo Řevnice

Blues z Chicaga zase míří
do
Řevnic
Fanoušci blues a jazzu se opět mohou těšit na

strhující zážitek! Po loňském úspěchu festivalu
BioBlues se chystá jeho další ročník, který se bude konat v sobotu 1 7. listopadu od 1 9:30
v řevnickém Kině. Headlinerem BioBlues bude
letos chicagský zpěvák Lorenzo Thompson, který přijíždí na pozvání Jana Kořínka a jeho kapely
GROOVE, tentokrát též ozdobené výjimečným
kytaristou Rene Trossmanem.
Od počátku spolupráce Lorenzo Thompsona s řevnickým hráčem na Hammond B3 Janem
Kořínkem již uběhlo 1 7 let. Během této doby
kapela uskutečnila 9 turné s tímto zpěvákem
světového významu. Nyní se Lorenzo vrací do
Evropy, aby odehrál 5 koncertů s triem
Trossman-Kořínek Band – s formací, která v minulosti vystupovala po celé Evropě s předními
zpěváky a instrumentalisty, jako jsou např. Chick
Willis, Mike Jackson nebo Sharon Lewis.
Rozjezd BioBlues večera tentokrát zajistí rarita
současné jazzové scény – smíšený vokální sextet
SKETY. Existuje mnoho a-cappella souborů, které
zpívají jazz bez instrumentálního doprovodu, ale
v případě Sket se podařila kuriózní věc – totiž že
kapela je složena ze samých aktivních jazzmanů.
Všechny Skety - tři ženy a tři muži - jsou každý
do jednoho frontmany svých vlastních projektů,
kapel a bigbandů. Společné zpívání a-cappella
je tak pro ně příjemnou nadstavbou a jejich
jazzová srdce a zkušenosti jsou na koncertech
patrné. Řevničtí ve Sketách opět uslyší mj. Alici
Bauer (vloni též v line-upu BioBlues), skladatele
a zpěváka Petra Wajsara a trombonistu Štěpána
Janouška, držitele ocenění sólista roku v soutěži
Junior Jazz 2009. (www.skety.cz)
I když se tedy letos festival omezuje pouze na
večerní program v Kině, rozhodně je na co se těšit! Vstupenky jsou již ve zvýhodněném předprodeji v Zámečku a Modrém Domečku, další
informace a on-line předprodej naleznete opět
na známé adrese www.bioblues.cz.
Lukáš Prchal, BioBlues

Modrý domeček
Dne 6. listopadu bude vernisáží pro veřejnost
zahájena výstava „Biblické kraje”, na které
uvidíte fotografie z cest Vladislava Skaly.

Kč (děti 35,- Kč). Vstupným podpoříte aktivity OS
Náruč. Otevírací doba: Po – 1 2 – 1 7 hod., Út – 9
– 1 7 hod., St – 9 – 1 5 hod., Čt – 9 – 1 7 hod., Pá –
9 – 1 7 hod. , So – 9 – 1 7 hod., Ne – zavřeno.

V sobotu 24. 1 1 . 201 2 – pořádáme KURZ
VÁNOČNÍ VAZBY – 1 0 hod. až 1 6 hod. (konec
v 1 8 hod.) . Přijďte si vyrobit adventní věnec

podle Vašich představ pod vedením profesionální floristky Kláry Veselé. Cena kurzu 250,Kč/osobu (zahrnuje materiál i občerstvení
a vstup na Vánoční výstavu).
Jako každoročně vyhlašujeme akci

KOLÁČE
PRO NÁRUČ
„Zdatné a nadšené kuchařky, PROSÍME, upečte a

přineste své koláče, buchty, sladké, ale i slané pečivo do Modrého domečku. V sobotu 8. 1 2. budeme tyto dobroty prodávat na vánočních trzích
v Řevnicích před Modrým domečkem. Koláče
můžete nosit už v pátek odpoledne 7. 1 2. do
Modrého domečku, nebo do Denního stacionáře
Náruč v Dobřichovicích. V sobotu ráno před 9.
hodinou už jen do Modrého domečku.”
Výtěžek z prodeje bude použit na podporu sociální činnosti občanského sdružení Náruč. Děkujeme Vám za Váš čas a příspěvky!
ŠH

Nábor Klíčku

Provede nás nejen krajem Betléma, Jeruzaléma
a Izraele, ale i krajem nám nejbližším. Výstava
skončí 22. prosince 201 2 a je prodejní. Koupí fotografie nejen že pořídíte krásný vánoční dárek,
ale zároveň přispějete na sociální činnost OS Náruč, které nabízí pracovní uplatnění lidem s mentálním postižením a s duševním
onemocněním.

Klíček přijme několik nových dětí do přípravky.
Zkoušky jsou ve středu od 1 6 hod. na 2. st. v ZŠ
Řevnice.
Přípravku vede Mgr. Marcela Mourečková. Zájemci se mohou hlásit na: klicek.li@seznam.cz.
lich

Modrý domeček v Řevnicích Vám od 1 6. listopadu do 21 . prosince nabídne neobyčejnou
podívanou.

Letos se bude v Řevnicích konat

V Galerii v prvním patře bude totiž k vidění ojedinělá výstava „Vánoce a nejen české”, která
představí adventní čas, tradice a zvyky z různých
koutů světa. Budete moci porovnat adventní
věnce a ozdobené stromky od severu až po jih
Evropy. Vánočně procestujeme Francii, Itálii,
Norsko, Švédsko, ale i jiné neevropské kontinenty. Neopomeneme ani české tradice a zvyky, kde
rozebereme jednotlivé kraje a zastavíme se i ve
sklářské dílně v podkrkonoší, kde se léta vyrábí
skleněné foukané perly.
Vánoční nálada v Řevnicích jistě osloví děti
i dospělé. Nabízíme prohlídky s výkladem i pro
skupiny žáků ZŠ, MŠ. Tyto větší skupiny je třeba
předem objednat na mail: sarka@os-naruc.cz,
nebo na tel.776 777 1 53. Vstupné – dospělí 20,-

Adventní trh

v sobotu 8. prosince 201 2 od 9 hodin
na náměstí.
Upozornění na zajímavé neobvyklosti
vítáno. Chce-li někdo obohatit program
a má co nabídnout, může se přihlásit
na kultura@revnice.cz.

Z dopisů

Proč je v Řevnicích všude
„na
…!”
Většinou do novin píšu o sportu. Tentokrát můj

příspěvek bude o něčem důležitějším.
Na začátku října jsem navštívil jedno město
v severních Čechách.
Jak je v tomto kraji zvykem i tam na ulicích potkáte mnoho „nepřizpůsobivých“ občanů. Ale co
tam nepotkáte – volně běhající psy. Všude, kde
chodí lidé, hrají si děti, před obchody, poštou,
spořitelnou apod., nenajdete psí „trus“. U košů
jsou na tyto (ho...) sáčky a lidé je opravdu používají, i ti, od kterých to člověk většinou neočekává!
Tímto Vás, vážení spoluobčané a návštěvníci
Řevnic žádám, když jdete na procházku se svým
miláčkem, mějte ho na obojku a s sebou vezměte i nějaký ten sáček na ta „hovínka“. Košů na odhození máme v Řevnicích dost. Jak asi všichni
víme, nemá cenu tento problém řešit nějakou
vyhláškou, protože ty stejně nikdo nedodržuje.
Ta o zákazu pití alkoholu na určitých místech
v Řevnicích je toho důkazem. Policie většinou
kontroluje v dolní části náměstí nebo pod
prodejnou POGRR, ale bohužel úplně něco jiného než to, co ohrožuje starší spoluobčany
a není jistě dobrým příkladem pro děti.
Proto Vás žádám, vážení majitelé psů, koní apod.,
začněte všichni bez vyhlášky dodržovat čistotu
a uklízejte při vycházkách tato (hovínka).
Všichni víme, jak to v Řevnících vypadá, když na
jaře roztaje sníh.
Děkuji.
Miroslav Kratochvíl

ZV posledním
Facebooku
Ruchu
Ru-

chu jsme se od
pana
starosty
dozvěděli
radostnou zprávu,
že se podařilo
z náměstí odstranit vrak staré
avie. Ten byl
ovšem jen převezen a nyní
straší v ulici Náplavní na zanedbaném pozemku
města. Náměstí máme tedy opět krásné, ale
navrch huj, okraj města fuj. Je navíc pravděpodobné, že na tomto klidnějším místě náklaďák brzy získá i nějakého nájemníka…
Martina Vacířová
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HISTORIE

Řevnická výročí 201 2

• 1 .1 1 . 1 927 – z Prahy do Řevnic přesídlilo ukrajinské gymnázium. Vzniklo
v roce 1 925 pro děti ukrajinských emigrantů. Mezi příznivce vzniku gymnázia patřil i tehdejší předseda senátu František Soukup. Během 1 0 let
existence gymnázia v našem městě na něm maturovalo celkem 1 1 6 studentů. Češtinu na škole vyučoval mj. i ředitel měšťanky Karel Cvak.
• 1 . 1 1 . 1 937 – ukrajinské gymnázium se přestěhovalo do Modřan, aby bylo
blíže Praze.
• 3. 1 1 . 1 972 – slavnostní otevření nové školní jídelny.
• 1 2. 1 1 . 1 752 – vysvěcen nově postavený kostel svatého Mořice.
• 1 2. 1 1 . 1 972 – zemřel Rudolf Friml, americký hudební skladatel českého
původu. Na pražské konzervatoři studoval kompozici u Ant. Dvořáka. Jeho
snad nejslavnějším dílem je opereta Rose Marie. V Řevnicích vznikly Závišovy písně.
• 1 7. 1 1 . 1 947 – zemřel dlouholetý starosta Karel Janda. Starostou byl od
roku 1 931 do roku 1 945 a ještě od 1 1 . 1 . do 4. 7. 1 946.
• 1 8. 1 1 . 1 992 – vznikla záchranná služba Transhospital.
• 1 902 – od tohoto roku až do své smrti v roce 1 935 v Řevnicích žil a tvořil
spisovatel a novinář Ignát Herrmann. Řevnické knihovně věnoval přes 700
svazků knih. V roce 1 924 u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin mu
bylo uděleno čestné občanství města Řevnic.
Kö

o Frejkovu destičku. U těžkých případů zaváděla do léčby tzv. Hanauskův
aparát, který byl pro děti šetrný, ale pro rodiče náročný na obsluhu. Na klinice založila poradnu, ve které léčila a sledovala stovky, snad i tisíce dětí
z Prahy a okolí. Významně se zasloužila o plošné sledování vývoje dětských
kojeneckých kyčlí, které je dnes v republice běžné. Svou dráhu dětské ortopedky zakončila ve věku 74 let na poliklinice na Karlově náměstí.
Zemřela 1 8. 7. 1 986 v nemocnici v Motole a je pochována v rodinné hrobce
rodiny Plzákovy v Praze na hřbitově Na Malvazinkách.
Paní dr. Benešová dokázala poskytnout pomoc mnoha dětem, takže se
mohly zapojit do normálního života.
Mé poděkování patří paní Lídě Plzákové za poskytnutí řady informací.
Jindřich König

Významné řevnické osobnosti

MUDr.
Marie Benešová – Plzáková
Paní dr. Benešová byla asistentkou na ortopedické kli-

nice profesora Zahradníčka v Praze a prvním ortopedem v naší republice se specializací pro dětskou
ortopedii. Věnovala se zejména vrozeným poruchám
kyčelních kloubů a její ambulance byla na vysoké
úrovni. Sama se narodila s oboustrannou luxací kyčelních kloubů a po neúspěšné léčbě nesla následky
tohoto postižení po celý život. To jistě ovlivnilo její odbornou dráhu.
Marie Plzáková se narodila 27. 1 2. 1 909 v Praze v rodině
univerzitního profesora PhDr. a PhMr. Františka Plzáka a
jeho ženy Marie Felicitas, rozené Seifertové. Plzákovi bydleli v Praze na Smíchově, ale velkou část roku trávili ve své vile v Řevnicích v Sádecké ulici.
Marie vystudovala medicínu v Praze a v roce 1 938 promovala. V roce 1 942
se provdala za Jiřího Beneše, se kterým se seznámila v Řevnicích. V roce
1 944 se jim narodila holčička, která však brzo po narození zemřela. Další
děti již neměli.
Dr. Benešová pracovala za války na ortopedickém oddělení nemocnice na
Kladně. Po válce nastoupila na ortopedickou kliniku profesora Zahradníčka
v Praze Na Bojišti. Od počátku svého působení se věnovala léčbě dětí s vrozeným postižením kyčelních kloubů. Byla zastánkyní konzervativního přístupu. Doporučovala „široké balení plenek“, které někdy doplnila

Senát
ocenil Blanku Říhovou
K článku dr. Jindřicha Königa o Prof. RNDr. Blance Říhové, DrSc. v minulém

Ruchu v rámci seriálu Významné řevnické osobnosti, lze aktuálně doplnit,
že tato významná návštěvnice Řevnic je od 27. září 201 2 spolu s dalšími
šestnácti oceněnými čerstvou majitelkou stříbrné pamětní medaile Senátu.
Toto vyznamenání je nově udělováno osobnostem, které se zasloužily
o svůj obor nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí.
“Smyslem tohoto ceremoniálu v žádném případě není konkurovat státním
vyznamenáním, která za měsíc bude udělovat prezident republiky,” uvedl
předseda Senátu Milan Štěch. Cílem je vyjádřit úctu horní komory parlamentu lidem, kteří udělali a jistě ještě udělají pro tuto zemi mnoho a které
stát a společnost dostatečně nedoceňují.
Vedle Říhové medaili obdrželi např. historik Robert Kvaček, architekt Viktor
Rudiš, primář záchranné služby v Berouně Roman Škulec nebo filozof
Erazim Kohák.
Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. vedla Mikrobiologický ústav Akademie věd
a v současnosti předsedá České imunologické společnosti.
Tomáš Hromádka

Kulturní
přehled
MěKS Řevnice
Sobota 24. 1 1 . od 1 7 hod. v Zámečku
Besídka žáků Dany Kláskové.

Modrý domeček
Úterý 6. 1 1 . - sobota 22. 1 2. . výstava fotografií
Vladislava Skaly v kavárně.
Pátek 1 6. 1 1 . - pátek 21 . 1 2. výstava Vánoce
nejen české v galerii (1 . patro).
Čtvrtek 29. 1 1 . od 1 9 hod. - v kavárně beseda
o projektech na čp. 2

Programy kina Řevnice a čajovny Cherubín
nebyly v době uzávěrky známy. Programy najdete na http://ruch.revnice.cz.
3. 1 0. se v řevnickém kině konal koncert Klíček pro radost. Populární řevnický folklorní soubor tak
oslavil patnáct let své existence.

Foto: Romana Sokolová

6

Kreiplova
vila
Na staré řevnické pohlednici poslané z Řevnic do Prahy 28. 6. 1 903 je zob-

razen dům čp. 46, který stojí na rohu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a Komenského ulice proti budově bývalé školy. Byl postaven v roce 1 863 na
místě staršího, snad dřevěného domu. V roce 1 881 přistavěla tehdejší majitelka Josefina Schindlerová na stávající stavení první patro s balkóny
v průčelí a do zahrady, jak jsem již uvedl ve své „Procházce po řevnickém
náměstí“. Po roce 1 900 se stali majiteli domu manželé Pavel a Rozálie Kreiplovi, kteří nazvali dům vilou, jak vyplývá z předkládané pohlednice (viz
obrázek). Kreiplovi zřídili vzadu na domě dřevěnou stěnu na pavlači
a vpředu v přízemí obchod i s výkladními skříněmi. Po Kreiplově smrti v roce 1 929 zdědila dům Zdenka Minihoferová. Ta v roce 1 932 prodala dům
Růženě Rejhové ze Stodůlek, která si v něm otevřela obchod se smíšeným
zbožím. Rejhová se později provdala za Ladislava Ryse, majitele sousedního hostince. Jejich rodina vlastní dům dodnes.
Kreiplovi v průběhu let bytové prostory domu pronajímali. Po roce 1 920
k nim na léto jezdil Petr Martinovský, majitel továrny „na zlaté prsteny
a klenoty“ z Prahy. Později ve dvacátých letech bývala u Kreiplů na letním
bytě rodina JUDr. Evžena Lederera z Prahy. Dr. Lederer byl velkým příznivcem tenisu. Řadu let působil jako jednatel LTC Řevnice a býval ředitelem

řevnických mezinárodních tenisových turnajů. Jeho syn byl úspěšným
tenisovým dorostencem. Celá Ledererova rodina za války zahynula v německých koncentračních táborech.
Dnes se již dávno neví, že dům čp. 46 nesl kdysi pojmenování Kreiplova vila. V současné době je v přízemí domu obchod s jízdními koly.
Komentář k pohlednici: odeslal ji pan Kreipl prokuristovi firmy Petra Martinovského v Praze.
Kö

Z OKOLÍ

Chorus Angelus

Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus připravuje unikátní společný koncert
s romskou kapelou Benga Show, který bude vyvrcholením spolupráce
těchto dvou hudebních těles. Koncert proběhne 30. listopadu 201 2
v černošickém Clubkině od 1 9.30hod.
Program koncertu bude složen výhradně z romských písní v několikahlasé
úpravě, kterou připravil známý romský hudebník a moderátor Vojtěch
Lavička, houslista kapely Benga Show. Dalšími členy kapely jsou známí
romští hudebníci: Vladimír „Žabák“ Demeter – zpěv, kytara; Martin Sivák –
basa, kytara; Radek Sivák – perkuse, bicí a Emil Cína – kytara.
CHA

(Placená inzerce)

Řevnice na starých pohlednicích - 99
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Město Dobřichovice
nabízí k prodeji dva exkluzivní stavební pozemky v původní zástavbě nedaleko
centra města. Prodej bude realizován formou veřejných dobrovolných dražeb dle
zák. č. 26/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Termín dražeb: 29. listopadu 2012 v 15,00 hod. a v 15,30 hod., zápis účastníků dražby od 13,30 hod
Místo konání: Obřadní síň MěÚ Dobřichovice, 3.NP, Vítova 61, Dobřichovice
Dražebník:
Palackého 70, Dobřichovice
Termíny prohlídek: 10. listopadu 2012 v 10,00 hod – Dobřichovice, křižovatka ulic 5.května a Jugoslávská
17.listopadu 2012 v 10,00 hod – Dobřichovice, křižovatka ulic 5.května a Jugoslávská
Bližší informace: tel. 605 231 332
.

Pozemek č. 1 – parc. č. 812, výměra 1241 m2, zahrada. Nejnižší podání 4.500.000,- Kč. Vzhledem ke své výměře se jedná
o jeden (dále nedělitelný) stavební pozemek uprostřed zástavby z 20. let min.století
Foto:
Katastrální mapa:

(Placená inzerce)

Pozemek č. 2 – soubor nemovitostí – pozemky parc.č. 778, parc.č. 780/1 a parc. č. 781,budova čp. 18 a budova č.e. 412.
Celková výměra 1316 m2. Nejnižší podání 5.000.000,-Kč. Vzhledem ke své výměře se jedná o jeden (dále nedělitelný)
stavební pozemek se dvěma budovami určenými k demolici, které mohou být využity během stavby jako zařízení staveniště.
Pozemek je uprostřed zástavby z 20.let min.století.
Foto:
Katastrální mapa:
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SPORT

Oslava
1 1 0 let řevnického tenisu
… a 4. ročník memoriálu Jany Navrátilové

se konaly v neděli 30. září 201 2 na dvorcích
LTC Řevnice. Šlo o významnou klubovou
událost, které se zúčastnilo celkem 26 hráčů i řada nehrajících tenisových příznivců
klubu.
Akci zahájila ředitelka turnaje a členka výboru paní Jolana Posseltová. Úvodem krátce promluvil o historii řevnického tenisu
čestný člen klubu a jeho kronikář MUDr.
Jindřich König a dokumentoval ji prezentací 42 fotografií a novinových výstřižků
na třech výstavních panelech. Četné z nich
se týkaly vzpomínané paní Jany Navrátilové. Mimořádná byla fotografie třech nejslavnějších tenistek světa – Martiny
Navrátilové, Chris Evertové a Pam
Shriverové- na dvorcích LTC (tehdy Slavoje)
v roce 1 986 u příležitosti uspořádání Federation Cupu v Praze.
Turnaj se hrál jako soutěž čtyřher. Ve dvou skupinách hrály společně
deblové a mixové páry každý s každým na jeden set. Vítězové skupin
sehráli finále. Zvítězila dvojice Michal Rečka a Dana Šupáčková, kteří
porazili Michala Drašnara a Ivanu Kochovou poměrem 6/2. Vítězům
předala pohár MUDr. Jana Navrátilová, též čestná členka klubu.
Turnaj se hrál za dobrého počasí, byl podpořen hojným občerstvením pro
hráče a zakončen společenským večírkem v naší krásné klubovně.
RRR

Národní házená

VV neděli
Litohlavech
se nám vrátila muška
23. 9. 201 2 se naše obrana od rána psychicky připravovala na

nejlepšího střelce II. ligy posledních let, litohlavského Radka Tycara. Ten
však nenastoupil a naše obrana nevěděla, co má dělat. Naštěstí nebyli
domácí střelci tak přesní, jak by potřebovali. Náš útok se soustředil jen na
to, jak využít chyb nesehrané obrany domácích a skvěle se mu to dařilo.
V sedmé minutě jsme vedli už 6:2 a do poločasu se nám náskok podařilo
udržet a mírně navýšit.

TJ Litohlavy – NH Řevnice 20: 22 (8:1 3)

Branky našich: Zavadil 1 2, Hartmann 6, Knýbel 3, Stříž 1 .
Ve druhé půli jsme několik šancí propálili na tyče, ale i přes zlepšenou
produktivitu domácích jsme si dokázali body pohlídat. S nadhledem a bez
jediné karty zápas odřídil rozhodčí Baumruk z Kyšic.

Rozhodčí:
„Republikán
doma neprohrává!“
V sobotu 22. 9. 201 2 vyrazilo naše B družstvo mužů do Prahy na travnatohlinité hřiště Republikánu. Bohužel ze zdravotních důvodů nemohl
dorazit delegovaný rozhodčí a tak se řízení zápasu ochotně ujal jeden
z domácích činovníků.

Republikán Praha – NH Řevnice 25: 1 9 (1 3:1 2)

Sestava a branky: Bíl Adam, Jelínek Luboš ml. – Hrubý Vratislav st., Holý Petr
ml., Kraus Vojta, Štech Jakub, - Jelínek Michal 7, Štech Jan 6, Veselý Petr 5,
Jandus Petr 1 a Veselý Michal.
Opět jsme hráli převážně s dorosteneckou sestavou a dlouho náš mladý
tým držel nadějný výsledek. Prvních patnáct minut bylo skvělých a my
vedli 9:4, ale pak začal kralovat„pan“ rozhodčí a v poločase jsme prohrávali
o gól. V druhém poločase jsme ještě chvíli vzdorovali a bojovali s nepřízní
osudu a drželi nerozhodný výsledek, ale po nastřelení několika tyčí
z vyložených šancí jsme nakonec prohráli šestibrankovým rozdílem.

Most
u nás nepochodil
O víkendu 6. - 7. 1 0. 201 2 jsme doma odehráli úspěšně druholigové

dvoukolo. S Mostem jsme uhráli povinné body za vítězství na domácí půdě
v poměru 23:1 6 po poločase 1 2:6. V útoku se nám od začátku dařilo
přehrávat hostující obranu a se štěstím jsme proměnili hned první šance.
Hostující útok hrál trpělivě a držel se v naší třetině poměrně dlouho, ale
jeho střelba končila na blocích obránců nebo těle brankáře Zeleného.
V druhé půli se hostujícímu útoku dařilo o poznání lépe, ale ani náš útok
příliš nezaostával a utkání už jsme nepustili.

Ve
vodním pólu jsme lepší než Žatec
V neděli jsme na domácí půdě přivítali neporažený Žatec. Hřiště bylo pod
vodou a míč neustále vstřebával stále více a více deště.

NH Řevnice – NH Žatec 1 7:8 (1 0:3)
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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Uzávěrka příštího čísla: 1 5. 1 1 . 201 2.

Branky našich: Zavadil 9, Knýbel 5, Hartmann 2, Štech 1 .
V první půli jsme si vytvořili dostatečný náskok a když ani ve druhém
dějství hosté nezaveleli k žádanému nástupu, zápas jsme v pohodě
doklusali ke zdárnému konci. V tabulce jsme na skóre druzí, ale oba týmy
za námi mají lepší vzájemný zápas, neboť nás porazili a v konečném
účtování se to promítne i do tabulky.
FZ

Adresát:

PSČ:

