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Diskuse o Ekosu • Kino Řevnice promítá i  v říjnu

Jste s městem v kontaktu?

Spojení Řevnice – Blues je dobře zažité i  díky
kdysi tradičnímu festivalu Blues v lese. Jeho
několikaletá absence však zřejmě vyvolala
v Řevnicích po tomto žánru nový hlad a vznik
festivalu BioBlues je toho důsledkem. Název ne-
má kupodivu nic společného se zdravou vý-
živou, nýbrž s biografem, který se stane
v sobotu 22. 1 0. centrem festivalového dění. Ně-
co z toho potravinového „bio“ tam však přece
zůstává: půjde o hudbu bez chemických přísad,
nekonzervovanou, pěstovanou s láskou a péčí,
určenou k okamžité spotřebě. Hudbu, která spo-
juje tradice i  inovace.
Hlavní večerní program
nabídne umělce
zvučných jmen s blue-
sovou královnou Sha-
ron Lewis v čele.
Slavná černá zpěvačka
z Chicaga u nás vystou-
pí v rámci svého evrop-
ského turné s kapelou
Jan Kořínek & Groove,
doplněnou o vynikající
britské dechaře Nicka
Etwella a Osiana Robertse. Celý l ine-up večera
však sl ibuje jedinečný zážitek: Alice Bauer
Blues (o níž někteří tvrdí, že je z interpretačního
hlediska nástupnicí Evy Olmerové), legendární
pianista a držitel ceny Anděl Najponk se svým
triem a heslem „čtyry sou nejvíc!“, rockabil ly
showman Charlie Slavík & Highway 61 .
Nové směry pak představí „český McFerrin“ a
dvojnásobný mistr republiky v beatboxu
En.dru se svojí l ive-looping show a konečně ta-
ké DJ Horyna s remixy, v nichž kombinuje mj. tra-
diční blues a drum'n'bass.
Tímhle to sice všechno v noci skončí (přespolní
složí hlavu v tělocvičně), ale toho dne nepřijdou

zkrátka ani děti, pro které je od 1 3 hod. připra-
ven v Sokole zábavný i  tvořivý program v režii
o.s. Pikolín a Lesní školky, který v 1 5 hod. vyvr-
cholí představením oblíbeného souboru
Kašpárek v rohlíku s jejich nejnovější uho-
zenou show Nevíchovný koncert, plnou písni-
ček, ztřeštěných scének, pojančených bláznivin
a praštěných postaviček.
Aby však název festivalu uspokojil i  milovníky
zdravého jídla, připravil i jsme ve spolupráci se
zadnotřebaňským o.s. Salto Sedlácké a řeme-
slné trhy, které začnou na náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad v 9 hodin ráno.
V jejich rámci předvede ProDivadlo ku potěše
přítomných své variace na téma commedia
del l 'arte a zazní i  malá ochutnávka blues, připra-
veného na večer.
V sobotu 22. října se tedy z Řevnic raději vůbec
nevzdalujte. BioBlues vás pohltí i  s  celou rodi-
nou.

Za organizátory, Lukáš Prchal

PROGRAM:
9 - 1 2 hod. Sedlácké a řemeslné trhy na náměstí
J. z Poděbrad (ve spolupráci  s  o.s. Salto ze Zadní
Třebaně)
1 0 hod. ProDivadlo – variace na téma
commedia del l 'arte
1 1 hod. bluesový minikoncert
1 3 - 1 5 hod. program pro děti v Sokole
(připravují Pikolín a Lesní školka)
1 5 hod. Kašpárek v rohlíku: Nevíchovný koncert
(Kino)
1 8:30 - 1 hod. hlavní program (Kino)

Předprodej vstupenek: Trafika na náměstí, MěKS
v Zámečku, www.bioblues.cz.

Město Řevnice nabízí svým občanům možnost
zasílání důležitých informací formou
elektronických, resp. SMS zpráv z Městského
úřadu v Řevnicích. Formulář a další informace
najdete na www.revnice.cz.
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V sále Zámečku se po uzávěrce tohoto čísla
Ruchu (1 9. září) konalo další zasedání
Zastupitelstva města Řevnice.
Jednání představitelů místní samosprávy si
nenechalo ujít více než třicet zájemců z řad
řevnických občanů, které ani tak nezaujal
dvacetibodový program, jako řešení problémů
v základní škole. V bodě Různé na toto téma
vystoupil i bývalí i  současní zaměstnanci školy,
rodiče a další účastníci.
Situace, kterou doprovází podepisování
několika petic směřovaných na podporu nebo
proti vedení školy, nepostrádá nádech emocí a
často i  osobního napadání, a jak podotkl
starosta města Libor Kvasnička, řešení
pracovněprávní problematiky patří plně do
pravomocí vedení školy a případné stížnosti by
měl řešit také smírčí orgán - Školská rada,
kterou tvoří dva zástupci z řad rodičů, dva
zástupci pedagogického sboru a dva zástupci
města.
V předchozím programu zazněly zprávy Rady
města, Finančního a Kontrolního výboru, byly
schváleny dvě obecně závazné vyhlášky (č.
4/201 1 - Požární řád, a č. 5/201 1 - o místních
poplatcích), po krátké diskusi byla schválena
smlouva na elektronickou spisovou službu „B“ –
eGovernment.
Zastupitelstvo schválilo přijmutí daru -
pozemek parc.č. 3533/33 v obci a k.ú. Řevnice,
schvál ilo Rozpočtové opatření č. 3 (oprava
střechy ZŠ, odchyt psů a pobyt v útulku,
náhrada za veřejné osvětlení při kabelizaci atd.).
Byl schválen Statut Fondu oprav na budovu
Zámečku.
Zastupitelé se dále věnovali problematice
vodovodu a kanalizace ve městě. Odsouhlasil i
bezúplatný převod podružného kanalizačního
řadu, čerpací šachty a čerpadla na majitele
nemovitostí připojených na tlakovou kanalizaci
v lokal itě „Za vodou“ a napojení Zadní Třebaně
na řevnický vodovod.
Diskuse se rozpoutala při projednávání záměru
prodeje budovy starého nádraží, změny č. 5
územního plánu a pořízení nového územního
plánu sídelního útvaru Řevnice.
S kritickými připomínkami vystoupil zejména
JUDr. Pavel Dudák, který zastupitelům
připomenul, že všechny regulativy jsou pečlivě
ošetřeny ve stávajícím územním plánu.
Rozpočtový výhled pro roky 201 2 - 201 4 nebyl
schválen, protože nebyl projednán ve
Finančním výboru. Formu odkupu sloupů
veřejného osvětlení (věcná břemena) podrobil
kritice Ing. Petr Kozák. Závěrečný účet regionu
Dolní Berounka byl schválen bez výhrad.
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Zápisy a usnesení z jednání Zastupitelstva
města Řevnice, informace z jednání Rady města
Řevnice a další aktuální informace z městského
úřadu najdete na www.revnice.cz.

Bluesová královna z Chicaga
i Kašpárek v rohlíku

Na závěr sezóny se v Lesním divadle konal druhý ročník přehlídky scénického tance Tanec v babím
létě. Pořádající Taneční studio Hanky Tuháčkové i  všechny ostatní soubory předvedly náročné a
přitom hravé choreografie.

Foto: Ivan Látal

Zastupitelstvo jednalo...
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Vážení spoluobčané,
léto je za námi a člověk má pocit, že začalo
včera a mohlo by trvat déle. Bohužel se s tím
nedá dělat nic jiného než se těšit na to příští a
užívat si těch pár slunných dnů, které nás ještě
čekají.
Nyní bych vás rád seznámil  s  několika akcemi,
které se od předchozího vydání Ruchu
v Řevnicích udály nebo se právě chystají.

V Mníšecké hotovo
V pátek 9. září byla po uložení kanal izačního
potrubí opět zprovozněna silnice na Mníšek.
Z další části města už tedy zmizely stavební
stroje, výkopy a bláto a další občané budou
moci připojit své domy na kanalizaci.
Pracovníci EKOSu jim předloží návrh smlouvy.
Celkově za měsíce červenec až září bylo

položeno cca 1 500 metrů nové kanalizace.
Od 1 2. září je Mníšecká ulice uzavřena znovu. Podařilo se dojednat
pokračování pokládky nového asfaltového povrchu od místa, kde se
skončilo loni, až nahoru na hřeben.
Mám radost, že v tomto úseku již nebudeme jezdit po „tankodromu“. Podle
dosavadních zpráv má být pokládka ukončena do konce září.

Řevnice budou mít levnější elektřinu
Město Řevnice uzavřelo smlouvu s novým dodavatelem elektřiny.
Smlouva s ČEZ byla vypovězena k 30. září. Od 1 . října již městský úřad,
Zámeček, vodárny, čistírna odpadních vod a další budovy a provozy
vlastněné městem odebírají elektřinu od společnosti Nano Energies Trade.
Tato společnost se zaměřuje na obchod s elektrickou energií získanou
výhradně z obnovitelných zdrojů. Preferuje zejména bioplynové stanice a
sluneční elektrárny s panely umístěnými na střechách domů či
průmyslových hal .
Díky tomu, že za „zelenou“ elektřinu se neodvádí daň, ušetří město cca 45
000 Kč ročně a na cenových rozdílech proti předchozímu dodavatel i
dalších zhruba 250 000 Kč.
Vedle výhodnější ceny nás může navíc těšit, že veškerá tato elektřina je
zároveň i  ekologická.
Smlouvu se stejnou firmou podepsal EKOS. Přidá se také Mateřská školka a
Sokol.

Nová značka na stezce
Cyklostezka vedoucí po hrázi podél Berounky již není pouze pro cyklisty.
V létě na jejích obou koncích byla instalována nová dopravní značka
„Stezka pro chodce a cyklisty“, která upozorňuje, že tudy také mohou
procházet l idé bez kol, a „kolaři“ by na ně měli brát náležitý ohled. Pokud by
přece jen došlo ke střetu, nemůže se cyklista vymlouvat, že zde chodec
neměl co dělat a že s jeho přítomností nepočítal .
Na druhou stranu jistou dávku tolerance by měli projevovat i  „pěšáci“, kteří
by měli po stezce procházet při pravé straně a kolům zbytečně nepřekážet.

Kontejnery
Nějací „oslové“ nám ze čtvrtka na pátek 26. 8. odtlačil i dva kontejnery na
papír ze sběrného hnízda u mostu. Jeden skončil na druhé straně mostu,
druhý pod jezem. Děkuji kamarádům z Neptun klubu za pomoc při jeho
vyproštění.

Bioodpad
Blížíme se do období podzimních úklidů. Upozorňuji, že bioodpad patří
buď na kompost, nebo do sběrného dvora. Rozhodně ne do popenice na
komunální odpad nebo do pytlů vedle popelnice. Pytle položené vedle
popelnic nebudou odváženy. Likvidace biodopadu uloženého
spolu  s komunálním odpadem je podstatně dražší než u  separovaného
bioodpadu uloženého samostatně v kontejnerech.

Rozpočtové určení daní
Dne 21 . 9. se zúčastním v Praze pochodu na podporu schválení návrhu
změny rozpočtového určení daní. V tuto chvíl i dostává Praha v rámci
rozpočtového určení daní na jednoho obyvatele přihlášeného k trvalému
pobytu 29 600 Kč, dle nového návrhu dostane 27 800 Kč, Řevnice nyní 6
600 Kč dle nového návrhu 9 1 00 Kč. Tento můj postoj podporují
jednomyslně všichni členové rady.

Psi
Znovu žádám všechny občany, kteří mají psa, aby zajistil i označení zvířete
známkou. Mám zvířata rád. Zjišťování majitele nás ale stojí spoustu času a
majitele zbytečné obavy. Majitele „chronických tuláků“ žádám o nápravu
stavu. I  neagresivní zvíře může spoluobčany obtěžovat a znepříjemňovat
jim život.

Setkání u pomníku
28. října 1 91 8 byla vyhlášena samostatnost ČSR. Setkání u  pomníku
u příležitosti státního svátku proběhne v pondělí 24. října v 1 7. hodin.
Dřívější termín jsme zvolil i kvůli školním prázdninám.

Vše dobré přeje Libor Kvasnička

Když se řekne EKOS (2)
V minulém čísle Ruchu jsme vyzval i zainteresované řevnické občany, aby
se stručně vyjádřil i k řešení problémů ve společnosti EKOS Řevnice, s.  s  r.o.
Do uzávěrky tohoto čísla byly do redakce doručeny čtyři příspěvky -
Ing. Václava Zdráhala, Ing. Petra Kozáka, Libora Kvasničky a Petra Zavadila.
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Co to znamená, když se řekne Ekos?
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva
města z roku 1 993 o zřízení skládky na
řevnickém katastru byla založena firma
EKOS. Hlavní činností firmy Ekos bylo
podnikání v oblasti nakládání s odpady – to
znamenalo založení a provozování skládky.
Firma Ekos byla vlastněna společníky
Strabag a.s., Samson s.r.o., firmou
Ekotechnik a městem Řevnice, které v době
založení mělo největší obchodní podíl .
V roce 2006 město Řevnice odkoupilo
obchodní podíl od Samson České
Budějovice spol. s  r.o včetně nesplaceného úvěru ve výši 1 0 480 000,- Kč,
dluhu firmy Švestka 6 502 045,50,- Kč včetně nákladů exekutora 865
308,50 Kč a stalo se majoritním vlastníkem. V roce 2007 se město stalo
1 00% vlastníkem. Tento úvěr včetně dluhu byl splacen k 31 . 1 2. 2008.
Činnost skládky komunálního odpadu byla ukončena k 30. 1 1 . 2008, avšak
ze zákona vyplývá pro město povinnost starat se o uzavřenou skládku po
dobu třiceti let. Z důvodu ochrany životního prostředí se musí provádět
kontrola odpadních vod, tvorby plynů atd.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva v roce 2007 byly technické služby
převedeny pod Ekos od 1 . 1 . 2008. V té době byly náklady města Řevnice na
činnost tech. služeb 6 457 320,- Kč/rok.
Město si pro rok 2008 objednalo služby v hodnotě 6 457 000,- Kč.
Ekos odkoupil od města na základě znaleckých posudků potřebnou
techniku a na základě cenového doporučení real itní kanceláře začal platit
měsíční nájemné městu za prostory v bývalém areálu TS.
Město získalo finanční prostředky nejen za odprodej techniky, ale získává
i  finanční prostředky za pronájem prostor bývalých TS.
Přestože ceny vstupů (pohonné hmoty, energie atd.) neustále rostou,
město si rok od roku objednává služby za méně peněz. Pro letošní rok za 5
1 50 000,- Kč.
Mimo objednaných služeb zajišťuje Ekos pro město svoz komunálního
odpadu a náklady za tuto činnost přeúčtovává městu.
Nejvyšším orgánem společnosti je Rada města, která dostává každý měsíc
přehled o hospodaření Ekosu (rozvahu a výsledovky podle jednotl ivých
středisek).
Roční účetní uzávěrka je prověřena externím daňovým a účetním
poradcem a schválena Radou města.
V souvislosti se záměrem vstupu technických služeb do Ekosu zastupitelé
města rozhodli o potřebě vytvořit kontrolní orgán, a proto navrhl i a
schvál il i zřízení Dozorčí rady Ekosu. Dozorčí rada prováděla důslednou
kontrolu hospodaření Ekosu do roku 201 0 a nikdy neshledala žádné
závažné nedostatky.
Autorka článku v Ruchu uvedla čísla, jejichž souvztažnosti nejsou
srozumitelně laické veřejnosti vysvětleny, a proto působí zavádějícím
dojmem o vykázané účetní ztrátě. Pro laickou veřejnost uvádím, že na účtu
Ekosu k 31 . 1 2. 201 0 bylo 1 207 601 ,90 Kč.
Protože se jedná o rozsáhlou problematiku činnosti Ekosu, kterou nelze
z technických důvodů popsat v jednom článku Ruchu, rád bych občany
informoval v dalších číslech o výstavbě kanalizace, o přerušených
dodávkách vody souvisejících  s výstavbou kanalizace, sběrném dvoře,
sběrných hnízdech, městském lesu a černých skládkách.

Ing. Václav Zdráhal
jednatel společnosti

Petr Zavadil o EKOSU
1 . Nejzávažnější problémy fungování Ekosu:
- Nedostatečné služby občanům a městu zejména
v oblasti služeb technických (úklid, údržba
komunikací, odpady) jsou způsobené mimo jiné
chybějící či zastaralou technikou, nedostatkem
prostředků na investice do rozvoje podniku,
nedostatkem pracovníků, kteří by služby měli
zajišťovat.
- Je otázkou, zda je vůbec možné, aby některé služby
poskytované Ekosem efektivně a dobře zajišťovala
městská firma působící pouze na tak malém území.
Investice do rozvoje některých činností (do techniky
i  personálu) jsou totiž nerentabilní, pokud by měly být využívány pouze
v Řevnicích.
- Vyšší cena, kterou město za tyto služby platí, neboť vztah město-Ekos je
vztahem majitel-majetek a nikoli zcela tržní odběratel-dodavatel .
2. Podporuji vytvoření společného podniku ("nového Ekosu") se silným
partnerem, který má zkušenosti se zajišťováním technických služeb pro
jiná města. Mělo by to vést ke zvýšení úrovně služeb, zlepšení technického
parku, získání potřebného know-how pro zajišťování služeb a také ke

Slovo starosty
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snížení jejich ceny pro město. Společný podnik by tuto cenu pro město
dlouhodobě garantoval . Předpokladem je ovšem správné nastavení
spolupráce města a partnera v rámci takového podniku a dostatečná
kontrola vzniklé společnosti městem.
Pokud toto řešení nezíská podporu či se nepodaří vyjednat oboustranně
výhodné podmínky spolupráce města a partnera ve společném podniku,
jsem pro navrácení technických služeb a řady dalších činností, které dnes
vykonává Ekos, přímo pod město. Tyto služby by pak vykonávali městští
zaměstnanci (část pracovníků Ekosu by přešla pod město) nebo by služby
město samo (a nikoli přes Ekos) nakupovalo u  externích dodavatelů na
základě výběrových řízení.

Petr Zavadil , radní

Problémů ve fungování Ekosu je mnoho.
Financování, nedostatečná obnova techniky, špatný sytém řízení a
organizace práce, neuhrazené pohledávky, nedokončená kolaudace
poslední etapy skládky a další.
Navrhuji převod všech středisek nazpět pod město. Pod Ekosem by zůstala
pouze agenda a náklady spojené s uzavřenou skládkou.
Podstatně to zjednoduší a zlevní systém kontroly a řízení. Největší úspora
by měla být na mzdových nákladech technických pracovníků. Občané
budou moci veškerou agendu vyřídit na Městském Úřadě a nebudou
muset jezdit nahoru na Ekos. Také řízení a přebírání prací bude
operativnější a pružnější. Pokusíme se k obnově techniky využít dotačních
titulů. To se doposud nedařilo. Tam, kde to bude efektivní, budeme
nakupovat služby externě. V tomto rozsahu považuji za vhodné vést
jednání i s SKS Kladno.Tato společnost má podíly ve firmách zajišťujících
svoz odpadu a technické služby např. v Kladně, Slaném a Berouně a má
zájem vytvořit s městem společný podnik, který by převzal činnost Ekosu.

Libor Kvasnička, starosta

Zkušenosti Dozorčí rady
V současné době probíhá veřejná diskuse také na
téma hospodaření města  s jeho majetkem a
zajištěním jeho správy a z toho vyplývající
poskytování služeb občanům.
Jako bývalý člen Dozorčí rady EKOS s.r.o bych rád
vyslovil naše zkušenosti vyplývající z činnosti v tomto
orgánu.
Nejprve mi dovolte malé připomenutí do historie.
Dozorčí rada EKOS vznikla v době, kdy po převzetí
společnosti do rukou města byl předmětem činnosti
pouze provoz skládky. Naším hlavním úkolem byl dohled nad
hospodařením, především účelností vynakládaných prostředků a omezení
nezaplacených pohledávek. Postupně se činnost rozšířovala o převzetí
správy řevnického lesa, Technických služeb města a provoz čističky
odpadních vod (dále ČOV) a vodovod a kanalizaci. Tak, jak se ale rozšiřoval
objem činností, tak stoupala náročnost na řízení. Z hlediska Dozorčí rady
bylo sledování hospodárnosti daleko složitější a vedlo nakonec k zaměření
na šetření jednotl ivých položek a případů. Vyčlenění nákladů a příjmů na
jednotl ivé činnosti probíhalo až dodatečně. Tím se začal ztrácet přehled
o efektivnosti jednotl ivých činností provozovaných městem.
Členové dozorčí rady postupně dospěli k názoru, že chod EKOSu je nutné
reorganizovat. Svoje závěry přednesl i řevnické Radě města před svým
odstoupením z funkce v Dozorčí radě.
Řešení bylo navrženo ve dvou variantách.
Varianta velké organizace – to znamená zachování stávajícího rozsahu, ale
zásadní změna způsobu řízení, optimalizace řídících činností , zlepšení
organizace práce, změny způsobu vedení účetní evidence. Pro zajištění
efektivního hospodaření je potřeba pro jednotl ivé činnosti účetně vytvořit
samostatná střediska, která budou mít svůj vlastní rozpočet a jejich
hospodaření bude možno sledovat odděleně. Tím bude zajištěna možnost
sledování a řízení společnosti z manažerského hlediska. Předpokladem pro
takové řešení je ale celková změna manažerského týmu.
Varianta vyčlenění některých činností. Zde je možností více, ale v principu
jde o :
1 ) Ponechání rekultivace skládky v působnosti města (tedy nadále
samostatná společnost s ručením omezeným 1 00 % vlastněná městem)
 s případným provozem méně problematického řevnického lesa.
2) Založení samostatné společnosti ve vlastnictví města provozující pouze
ČOV, vodovod a kanalizaci,
3) Některé činnosti jako je péče o veřejnou zeleň a úklid, veřejné osvětlení,
svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu buď samostatně
provozovat nebo zadat provádění soukromým firmám na základě
výběrových řízení.
Navržená řešení nejsou pochopitelně jedinou cestou, ale každé z nich má
řadu aspektů, které je nutno posoudit. Mezi hlavními jsou daňové,
technického vybavení, úvěrové, personální, právní, ale i  prostorové.
Členové dozorčí rady se nezdával i své funkce z důvodu zřeknutí se
odpovědnosti, ale proto, aby umožnil i provedení nutných změn bez
starých předsudků. Vzhledem k tomu, že ale konečné rozhodnutí bude
muset přijmout zastupitelstvo, jsou členové zastupitelstva podrobně
informováni a podobně občané při projednávání na veřejných jednáních
zastupitelstva nebo na schůzkách se svými zastupitel i.

Ing. Petr Kozák, zastupitel

ŠKOLY

Základní škola Řevnice má svoje logo!
Vedení školy vyhlásilo v minulém školním
roce soutěž o logo školy a z několika
zdařilých návrhů byl jako vítězný vybrán
návrh Silvie Klempererové. Za krásný
návrh moc děkujeme! Ještě stojí za
uveřejnění, že se paní Silvie Klempererová
zřekla vypsané odměny za vítezný návrh
ve prospěch školy. Děkujeme a věříme, že se logo bude líbit všem stejně
jako nám, pracovníkům a žákům školy.

Štěpánka Rajchlová

Burza dětského oblečení
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ (podzim, zima do vel. 1 46), SPORT. VYBAVENÍ
A HRAČEK (kola, brusle, lyže, kočárky,…)
prodej: ČT 6. 1 0. 201 0 od 1 5. 00-1 8. 00 hod. v ZŠ Řevnice, Školní 600 (budova
I I . stupně)
Příjem zboží: Út. 4. 1 0. od 1 6. 00 - 1 8. 00 hod. a St. 5. 1 0. od 1 9. 00 - 20. 00
hod. (vybíráme min. 3,- Kč/ks dle ceny zboží)
Prodej zboží: Čt. 6. 1 0. 1 5. 00 – 1 8.00 hod.
Výdej peněz a zboží: Čt. 6. 1 0. 201 0 od 1 9. 00 hod.
Formuláře a podrobná pravidla prodeje naleznete v ZŠ Řevnice I . st. – (na
šatních skříňkách naproti hlavnímu vchodu do školy), v Sokolovně Řevnice
a v MŠ Řevnice.
Výtěžek bude věnován ZŠ Řevnice a TJ Sokolu Řevnice!

JN

Kurzy AJ při ZŠ Řevnice
V letošním školním roce se znovu otevřely kurzy Aj při ZŠ Řevnice pro žáky
a učitele školy. Pro ohromný zájem byla navýšena kapacita vyučovaných
hodin. Současnou vyučující v kurzech Mgr., Bc. Janu Nešťákovou posíl i ly
dvě nové kolegyně: Mgr. Kateřina Brunclíková a Kate Johnson. I  tak ovšem
poptávka převyšuje možnosti nabídky. Tuto situaci zohlední managerka
kurzů Jana Nešťáková v dalším rozvoji jazykových kurzů. Pro kurzy byly
zřízeny webové stránky: https://sites.google.com/site/languagerevnice/, ve
kterých lze najít např. zápis žáků do jednotl ivých hodin. Zájem o kurzy
vyučující těší a všem účastníkům přejí radostné učení.

Mgr., Bc. Jana Nešťáková

KULTURA

S Divadlem Husa na Provázku navštívil Řevnice i  jeho umělecký šéf
Vladimír Morávek, režisér Havlovy hříčky Prase, kterou brněnský
soubor zahrál v rámci Lesních slavností divadla. Známý filmový (Nuda
v Brně) a divadelní režisér (naposledy muzikál Cyrano! v Divadle na
Vinohradech) si liboval klidnou atmosféru Řevnic.

Vladimíre, jak se ti líbilo Lesní divadlo a jak se v něm Provázkům hrálo?
„My jsme v Řevnicích začínal i letošní sezónu a hercům se moc nechtělo –
od všech těch moří odjet a chatiček a karavanů – ale pak jsme podle šipek
tam tedy dorazil i – do Lesního divadla – a milo nám bylo a letně, vůbec to
nebylo, jako že jsme v práci – ale někde u nějaké hraběnky v altánku anebo
u Havlů na Hrádečku – pivo jsme pil i a skvělé klobásky jedli a koupat se
chtělo a nejít spát a Řevnice zdály se být krásné a něžné a davy v hledišti
fascinovaly a porozumění diváků a láska plaše vyjevovaná jakbysmet.
Hezky nám u vás bylo – joj!“

Co na tebe v Řevnicích udělalo největší dojem?
„Mraky diváků, laskavost pořadatelů a řeka. A pak ještě taková ta kavárna
na náměstí, jak obsluhují tam
bájiví snivci, že to tam mají tak
útulné.“

Jak ti tam chutnala zázvo-
rová limonáda?
„Chuť byla plná a vynalézavá
a poctivá a hovory vedly se
výstřední a plné radosti.
Už se těším, že se někdy
vrátíme.“

Marie Reslová

Základní škola Řevnice

Rozhovor s Vladimírem Morávkem
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KULTURNÍ PŘEHLED

1 . 1 0. sobota, 1 6:00 a 20: 00 (děti), SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
5. 1 0. středa, 20:00 VIDITELNÝ SVĚT
7. 1 0. pátek, 20:00 MUŽ NA LANĚ /fk/
8. 1 0. sobota, 1 6:00 (děti) , ŠMOULOVÉ

20:00 PIRÁTI Z KARIBIKU
1 2. 1 0. středa, 20:00 JMENUJI SE OLIVER TATE /fk/
1 4. 1 0. pátek, 20:00 MELANCHOLIA
1 5. 1 0. sobota, 1 6:00 (děti) HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - 2.ČÁST

20:00, ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
1 9. 1 0. středa, 20:00 CIGÁN /fk/
21 . 1 0. pátek, 20:00 SUPER 8
22. 1 0. sobota, BLUES V KINĚ /hudební festival/
26. 1 0. středa, 20:00 NIC PROTI NIČEMU
28. 1 0. pátek, 20:00 MUŽI V NADĚJI
29. 1 0. sobota, 1 6:00 (děti) OŠETŘOVATEL

20:00,WOODY ALLEN: PŮLNOC V PAŘÍŽI

1 6. 1 0. 9. 30 - Sál Zámečku - Setkání seniorů
Tradiční setkání nejstarší generace.

22. 1 0. - Kino - Bio-Blues
Festival v řevnickém kině, od 9 do 1 2 hod. sedlácké a řemeslné trhy na ná-
městí Jiřího z Poděbrad

24. 1 0. 1 7. 00 - Náměstí - Setkání u  pomníku
Připomínka vzniku ČSR

Program čajovny Cherubín najdete na s. 5

Koncem srpna se Klíček vrátil ze soustředění ve Sv. Janu pod Skalou.
V celotáborové hře na rytíře se děti cvičily v obratnosti i  rytířských
mravech. Pod vedením rytířských mistrů Vladimíra a Jaroslava se učily
vyrábět a používat mnohé zbraně, jezdily na koni čtyřnohém i zápasily na
dvounohém. Nejvíc všechny bavilo dobývání hradu a spaní pod širákem po
noční bojovce, kdy všichni museli projít kolem hřbitova, aby přinesl i živou
vodu pro nemocného krále. Naštěstí měli u  sebe škapulíř s  byl inkami na
ochranu, který si sami ušil i . Každé dopoledne jsme tančil i a zpíval i l idové
písničky, ale věnovali jsme se i  j iným tanečním žánrům. Velkému zájmu se
těšily tance ze staré Anglie, irské dupáky i  výrazový tanec. Takže náš
pohybový rejstřík se tak obohatil o nové prvky a děti to tak bavilo, že cvičily
i  samy ve svém volnu. Moc jsme si to všichni užil i .

l ich

Na konci
školního roku
odjela skupina
dětí z 3.A ZŠ
Řevnice na fol-
klorní festival
do Strážnice.
Bylo to za-
končení celo-
ročního proje-
ktu TADY JSME
DOMA. Během
roku jsme po-
znával i stará ře-
mesla v na-šem
regionu, učil i se
písničky i  tance

z Berounska, mluvil i  s  pamětníky. Byl i jsme se podívat v cihelně a zkoušeli
sami vyrobit malé cihly, také jsme točil i na hrnčířském kruhu a byli se
podívat na košíkáře pana Hartmanna.
V dotazníku jsme zjišťoval i, jak si hrál i naši dědečkové a babičky, když byli
malí. Dopisujeme si  s  dětmi z Prachatic, které projekt zpracovávaly
v minulém roce a pojedeme se za nimi na jaře podívat a vzájemně si předat
zkušenosti. V současné době chystáme v Řevnicích výstavu s ukázkami
našich výrobků i  toho, co jsme se naučil i .
Výstava by měla být koncem září nebo začátkem října v Zámečku. Čekáme
na termín, kdy bude moci přijet dr. Schauerová ze Strážnice, která projekt ří-
dila.

l ich

Na náměstí v Řevnicích létal sup. Dokonce zde poletoval mezi střechami
domů i  jestřáb a neměl v nejmenším úmyslu vrátit se ke svému
ošetřovatel i na zem. To pobavilo mnoho přihlížejících. Šlo o hodinové
profesionální vystoupení sokolníků, kteří vtipnou a hravou formou poskytl i
dětem i  rodičům zajímavé informace o životě dravců a sov.„ Bylo to úžasné
přivolat, vidět letět a držet na své ruce tak velkého dravce “ nadšeně se
svěřuje Kristýnka z davu dětí. Bylo to v sobotu 3. září a řádilo se na velké PR
akci o. s. Náruč před Modrým domečkem.
Na Zářijové řádění přišlo přes 200 dětí s  rodiči a prarodiči a dalšími
návštěvníky. Děti i  dospělí mohli na vlastní kůži zažít terapii rytmem
a zabubnovat si ve skupině pod vedením terapeuta Jíry Štěpy v Drum
circlu. Během dopoledne školáci i  menší děti rozvíjely svou tvořivost
v mnoha výtvarných dílnách a domů si pak spokojeně odnášely
vlastnoručně zdobené a vyrobené klobouky, tašky, trička, korále, nebo
keramické ozdoby. Děti jezdily na koních a zpívaly společně s loutkami
Horymíra a Šemíka při loutkovém divadle. V kavárně byla ten den zahájena
výstava fotografií z Etiopie, která nabízí možnost pomoci hladovějícím
dětem a matkám samoživitelkám nakaženým HIV v Etiopii po celý měsíc
září. Na tento projekt můžete přispět například koupí fotografie nebo
darem společnosti Exodus, která v Etiopii pomáhá. Více na
www.cb.cz/exodus.V galerii domečku mohli návštěvníci obdivovat a
zakoupit si úžasné záběry z divočiny na velkoplošných deskách, které
nafotila paní Alena Knoblochová v Keni. Obě výstavy jsou k vidění až do
konce září. Celý den nádherně svítilo sluníčko jako symbol naší radosti
a lepší budoucnosti.
Tato akce Modrého domečku měla nejen dětem zpříjemnit start do
nového školního roku, ale chtěl i jsme jejím prostřednictvím poděkovat
všem našim přátelům, sponzorům a zákazníkům, kteří nás podporují.

Občanské sdružení Náruč se od začátku letošního roku potýkalo s velkým
nedostatkem peněz. V polovině léta se situace výrazně změnila, získal i jsme
veřejnou zakázku na poskytování sociální rehabil itace do konce roku 201 3,
což nám zajistí základní finanční prostředky na pokrytí osobních nákladů
pracovních terapeutů. Podpořil nás také Nadační fond J&T a získal i jsme
prostředky z Fondu hejtmana Středočeského kraje. V létě MPSV uvolnilo
ze svých rezerv finanční prostředky a prostřednictvím kraje částečně
dofinancovalo službu sociální rehabil itace. Sociální rehabil itace byla
podpořena i  z grantu města Černošice.
Zdá se, že máme to nejhorší za sebou a konečně klid na práci, ale neziskový
sektor byl, je a bude velmi finančně nestabilní, proto musíme neustále
hledat nové zdroje, které nám i  našim klientů a zaměstnancům zajistí
poskytování kval itních sociálních služeb.
Nejsme tedy úplně na dně, ale směle plaveme k hladině. Bylo to opravdu
vyčerpávajícího půl roku, který jsme zvládl i i  díky velké podpoře Přátel
Modrého domečku, zákazníků, sponzorů a našich rodinných příslušníků.
Zejména však pomocí obrovského nasazení zaměstnanců, kteří nezůstal i
jen tak stát a i  ve velké nejistotě se pořádně opřel i do práce. Za to jim patří
velký dík.
Odměnou nám všem je udělení evropské ceny od Erste Foundation, která
vybrala náš projekt Modrého domečku mezi 1 20 nejlepších projektů
sociální integrace v Evropě a přiděl ila nám označení CountryWinner.
V létě tohoto roku jsme také získal i ochrannou značku - Práce postižených,
kterou budeme s velkou hrdostí používat. Značka Práce postižených
označuje služby a výrobky, které skutečně a prokazatelně vyrobily nebo
kompletovaly osoby se zdravotním postižením minimálně ze 75%. Značka
má za cíl zviditelnit kval itní a konkurenceschopnou práci
osob s nejrůznějším zdravotním postižením. Správcem ochranné známky
je Sdružení pro oceňování kval ity.

V měsíci říjnu jsme pro veřejnost a naše příznivce připravil i další zajímavé
akce:Již ve středu 5. října od 1 9 hodin zahájíme vernisáží fotografickou
výstavu - Krásy Národních parků západu USA, kterou nafotil pan Jaromír
Macura. Tyto úchvatné záběry budete moci shlédnout v galerii i  v kavárně
až do 30. října.V úterý 25. října v 1 8 hodin začne beseda na téma
ARTETERAPIE s terapeutkou Bc. Karin Řehákovou. Touto besedou se
hlásíme k Týdnům duševního zdraví, které vyhlásil a již několik let
organizuje v říjnu Fokus Praha. O účincích terapie uměním se budete moci
přesvědčit na vlastní kůži.

Šárka Hašková a Zuzana Dudáková

Soustředění Klíčku

Setkání ve Strážnici

Kino Řevnice

Další akce

Modrý domeček pořádá akce a hledá podporu
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• 1 .1 0. 1 996 – dokončena první etapa plynofikace v Řevnicích (1 5 let)
• 2. 1 0. 1 986 – slavnostní předání nákupního střediska Jednoty na Mníšecké
ulici veřejnosti
• 1 4. 1 0. 1 271 – královna Kunhuta, druhá manželka krále Přemysla Otakara
I I ., potvrdila věnování Řevnic řádu Křížovníků  s červenou hvězdou (740 let).
• 1 8. 1 0. 1 956 – se narodila slavná tenistka Martina Navrátilová. V roce 1 991
jí bylo uděleno čestné členství LTC Řevnice a klub má od té doby v názvu
její jméno. 21 . 1 2. 1 994 jí bylo uděleno čestné občanství města Řevnic.
V roce 1 997 Martina významně finančně přispěla na rekonstrukci
tenisových dvorců v Řevnicích.

Před deseti lety (Ruch 1 0/2001 )
- zástupci Dělnické besedy Havlíček v Řevnicích odjel i v sobotu 29. října do
obce Havlíčkova Borová na vzpomínkovou akci konanou u příležitosti 1 80
letého výročí narození Karla Havlíčka Borovského (narozen 31 . 1 0. 1 821 –
zemřel 29. 7. 1 856 ).
- město uspořádalo veřejnou sbírku na financování záchranného týmu,
který bude pátrat v Albánii po zmizelých řevnických studentech Michalu a
Janu Pavelkových a jejich kamarádce Lence Tučkové z Prahy.
- Jiří Sklenář vzpomněl krátkým článkem na zpěvačku Juditu Čeřovskou,
rozenou Štěrbovou, která zemřela 9. října 2001 v nemocnici v Praze ve věku
72 let. Od roku 1 944 žila  s  rodiči v Řevnicích, kde chodila i  do školy. Velmi
úspěšně vystupovala u  nás i  v Německu. Dnes je považována za jednu
z největších pěveckých legend československé populární hudby ve 20.
století. Dříve narození řevničtí občané Juditu dobře pamatují.

Kö

Spolupráce sokolů Řevnic a Horního

Litvínova
Litvínovský čtrnáctideník „Radnice – noviny“ přinesl v čísle 1 5 z 9.9.201 1
zajímavý článek kronikáře Litvínova Václava Novotného o dlouhodobých
kontaktech mezi řevnickými a l itvínovskými sokoly.
Před válkou existoval v Československu tzv. systém partnerství. Byla to
spolupráce mezi českou vnitrozemskou obcí – tzv. ochranitelkou, a
menšinovým českým spolkem ve městech převážně německého pohraničí,
tzv. svěřenkou. To byl případ i  TJ Sokola Řevnice a TJ Sokola Horní Litvínov.
Litvínovská populace byla tehdy z 80% německá.
Vztahy sokolů před válkou byly tak dobré a vzájemná důvěra na tak vysoké
úrovni, že Městský úřad Řevnice byl jmenován dědicem jmění l itvínovských
sokolů v případě, že jednota zanikne (což se stalo v roce 1 938). Řevničtí
sokolové uschovali přes válku i  archiv l itvínovského Sokola. Ten je dnes
umístěn v Oblastním archivu v Mostě. TJ Sokol Řevnice podpořil i  finančně
stavbu litvínovské sokolovny. Práce na ní byly dokončeny v lednu 1 938,
avšak po záboru Sudet Němci na podzim 1 938 přešla sokolovna do

německých rukou. Český učitel , sokol a kronikář Eduard Morávek musel
v říjnu 1 938 jako Čech opustit Litvínov a našel azyl v Řevnicích, kde se
oženil se sestrou JUDr. Antonína Hřebíka, poválečného starosty
Československé obce sokolské. Antonín Hřebík po únoru 1 948 emigroval a
Morávek byl Státní bezpečností zatčen a odsouzen za „přípravu úkladů
proti republice“ na dva a půl roku žaláře. Po propuštění nesměl působit
jako učitel . Morávek zemřel 1 982 a je pohřben v Řevnicích. Další osobností,
která spojovala obě města, byl řevnický sokol a sportovec Evžen
Velenovský, vynikající hráč odbíjené, který v roce 1 945 přišel za
zaměstnáním do Horního Litvínova.
Autor článku pan Novotný čerpal informace zejména z řevnického
Almanachu 750 let a osobně od pamětníka Ing. Josefa Beneše staršího při
své návštěvě Řevnic letos v červenci..
Domnívám se, že tyto příběhy jsou zajímavé i  pro řevnické čtenáře.

Kö

Redakce Ruchu uvítá pro připravované články z historie jakékoliv materiály
týkající se historie veřejných prostranství a budov v Řevnicích (náměstí,
ul ice, park, radnice, kostel , nádraží, Zámeček, autobusová zastávka, apod. ).

* Pamatujete na stereokotoučky, které se prohlížely pomocí udělátka
firmy MEOPTA? Chcete podstatně rozšířit svoji sbírku? Jen opravdu vážní
zájemci mohou zavolat na 603 970 397 a domluvit se.
* Na konci srpna byla na náměstí otevřená nová vinárna Malá Morava ,
nabízí posezení u  sklenky výborného moravského vína ze Slovácké oblasti
a Podluží.V obchůdku lze ochutnat domácí uzeniny a jiné pamlsky od
řezníka z Lanžhota, ručně vyráběné sýry s Lednicko-Valtického areálu.
Chystají také původní italský sortiment a sladkosti od babičky v moderním
provedení. Na návštěvu se těší František a Markétka.
* Ve dvoře na nám. Krále Jiřího z Poděbrad 5 (bývalé zámečnictví) je od 1 3.
8. otevřená nová čajovna Cherubín . Uvnitř se koná množství akcí - 9.
1 0.v 1 7 hod. Koncert Hang Drum, duo, Jiří Sámal a spol. na originální
neobvyklé bicí nástroje, přpomínající svým charakterem „zvonivé mísy“ -
které vás při poslechu svým plným harmonickým zvukem povznáší do
nebeských sfér, 1 5. 1 0. od 1 8 hod. Koncert dvojice „Žádnej spěch“,
Dobromil Tuček a spol. - improvizace na kytaru, didgerido (dýdžeridů),
šamanský buben a zpěv, 22. 1 0. od 1 4 hod. Setkání se Sašou Hendurkem
- inspiruje přímým duchovním vhledem do každodeních situací a jejich
příčin, díky čemuž jsou jeho besedy mnohými vyhledávané (beseda na
téma vlastní zodpovědnosti za život který žijeme, v duchovním
i  praktickém kontextu) a 23. 1 0. od 1 7 hod. Koncert Patrika Pelaucha -
zenového improvizátora na psychedelickou trubku, který je též známý
svými sólovými klavírními vystoupeními a je autorem několika
CD s meditační hudbou.

thr

Řevnická výročí

Řevnice na starých pohlednicích - 87
Pražská ulice od závor

Stará řevnická černobílá pohlednice opatřená
vlakovým razítkem Furth i./W.-Prag asi z roku
1 91 0 (datum není čitelné) byla zaslána do Prahy
na adresu Miloš Havel, Praha 2, Palackého nábřeží
2000. Na pohledu je počátek Pražské ulice od
závor směrem do centra města. Vpravo dominuje
dům čp. 1 23, který v roce 1 892 postavil Čeněk
Zavázal . Dům vystřídal v průběhu let několik
majitelů, v současné době patří rodině
Záhlavových z Plzně. Vedle stojí jen částí viditelný
dům čp. 1 1 1 , vila Andulka s letopočtem 1 887.
V roce 1 894 byla jeho majitelkou Anna Severová.
Dlouhá léta dům vlastnil MUDr. Rudolf Friedman,
dětský lékař v Praze. Dnes v něm bydlí pan Petr
Packan, fotograf. Dále v řadě stojí vila čp. 1 08,
kterou v roce 1 887 postavil František Sklenář ze
Řevnic. Po I . světové válce ji koupil Josef
Semanský, ředitel Pražské úvěrní banky, a od té
doby zůstala v rodině. Jan Semanský, dědeček
slavné tenistky Martiny Navrátilové, sám tenista,
postavil v roce 1 936 na pozemku přes ulici

antukový dvorec, který byl v padesátých letech minulého století jediným v Řevnicích. Dnes již neexistuje. V ose ulice na obrázku vzadu je čelo vily čp. 200
na rohu ulic Pražské a Nádražní. Dům vystavěl v roce 1 908 Josef Sturz. Dlouhá léta byli majitel i Leopold a Vilemína Guthovi. Jediný dům, stojící vlevo, je čp.
1 29. Patřil po mnoho let JUDr. Oskaru Herzlovi a jeho rodině. Herzlovi mnoho let hrál i  s  řevnickými divadelními ochotníky. Dr. Herzl sám byl i  režisérem a
v neposlední řadě také mecenášem divadla. Pozorný čtenář najde na pohledu špičku věže kostela převážně zakrytou střechou domu čp. 1 29.

Kö

Krátce
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Sbor církve bratrské v Řevnicích, Žižkova 257, pořádá pravidelně:

- Každou neděli v 1 7. 00 hod. pravidelné bohoslužby.
- Program pro dorost od 9 do 1 3 let je každou středu od 1 7. 30 hod. Kromě
biblických příběhů a her je na programu i  výuka angličtiny.

pg

Z OKOLÍ

Malé zpěvačky na CD
Nejmladší sólové zpěvačky Hudebního studia Capriccio, Antonie a Alžběta
Nebřenských, nazpívaly sólové písně na CD skupiny„Hm...“. Tonička se zde
představila  s  písní„Žirafa“ a Bětuška se zhudebněnou básní Josefa Hršala
"Před spaním". Křest CD se konal 5. září 201 1 na festivalu Vyšehrátky v Praze
na Vyšehradě.
Pozoruhodnou skutečností je, že „Hm...“ je již druhou kapelou, se kterou
malé zpěvačky spolupracují. Prvním CD, na kterém se Antonie s Alžbětou
podílely, je „Kašpárek v rohlíku navždy“, což je CD dětmi velmi oblíbené
bejbypankové kapely „Kašpárek v rohlíku“. Obě holčičiky zde zpívají ve
většině refrénů a tehdy šestiletá Tonička zde nazpívala svoji první sólovou
sloku.
Toničce a Bětušce Nebřenských srdečně blahopřejeme!

Martina Klimtová
Hudební studio CAPRICCIO

Kroužky a burza v RC Fabiánek
RC Fabiánek v Dobřichovicích vás zve na tyto kroužky pro děti:
- Hrátky s batolátky (pondělí 9. 30 - 1 0. 30, pro děti od 8 měsíců do 1 ,5 roku)
Hodina plná básniček, písniček, her a jednoduchého cvičení pro nejmenší
děti.
- Jak se dělá... (pondělí 1 0. 30 - 1 1 . 30, pro děti od 3 let)
Všechny zvídavé děti se dozvědí, jak se co dělá, jak věci fungují a k čemu je
potřebujeme.
- Hrátky a tvoření (úterý 1 0. 00 - 1 1 . 00, pro děti od 1 ,5 do 3 let)
Básničky, písničky, hry na rozvíjení motoriky, jednoduché cvičení a výtvarné
aktivity. Všechny kroužky se konají v herně v ZUŠ, Lomená 1 59, vstupné
činí 50 Kč za rodinu.
V sobotu 8. října od 9 do 1 1 hodin pořádáme v Sále dr. Fűrsta burzu
dětského oblečení a vybavení (od miminek po školáky). Nabízíme několik
možností prodeje. Můžete si od nás pronajmout stůl nebo si rezervovat
místo na vlastní stoleček. Pokud nemáte čas přijít na burzu prodávat sami
nebo chcete nabídnout jen několik věcí, můžete nám max. 1 0 kousků
oblečení přinést předem a my je budeme na burze prodávat za vás.
Podrobné informace najdete na našem webu www.rcfabianek.estranky.cz,
rezervace míst na rcfabianek@seznam.cz nebo na čísle 725 890 504.

Libuše Stupavská

Vzpomínka na léto
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus
zdraví po prázdninách všechny své
příznivce! Doufáme, že jste prožil i
příjemné léto jako my.
V srpnu jsme byli na tradičním letním
soustředění. Strávil i jsme tvůrčí, krásný a
seznamovací týden na malebné
krkonošské chatě Hubertka ve Vítkovicích.
Tvůrčím byl tento týden proto, že jsme se
naučil i spoustu nových písní pro novou
koncertní sezónu a věnovali jsme se
i  j iným tvůrčím činnostem jako např.
malbě keramiky, výrobě korálků z ovčí vlny
či potiskování triček.
Krásným byl tento prázdninový týden
proto, že jsme jako parta prožil i skvělé
chvíle během sportovních her, plavání,
jízdy na koních, běhání mezi kůzlaty a
dalšími zábavnými aktivitami.
A v neposlední řadě to byl seznamovací
týden proto, že jsme jel i poprvé na
soustředění v novém složení rady
rodičů, s  novou paní sbormistryní
Martinou Klimtovou a ve staronovém
složení zpěváků a zpěvaček našeho sboru.
Stmelení celého týmu proběhlo skvěle.
Poslední den soustředění jsme završil i
koncertem pro rodiče a domů jsme
odjížděli se slzami v očích. Již teď se

těšíme na zimní soustředění, kde budeme samozřejmě zpívat, ale i  lyžovat.
Pokud by se k nám chtěl i přidat další malí zpěváci, tak budeme moc rádi!
Informace o naší práci najdete na www.chorusangelus.cz.
Jménem celého týmu Chorus Angelus - Simona Pešková, manažerka sboru.

Nabídka o. s. Lumen
o. s. Lumen, Palackého 1 47, Dobřichovice

Pravidelné kurzy pro děti:
• Kurz pro předškoláky, děti  s  odkladem úterý 1 5 – 1 6 hodin, od 27. 9., 1 .
stupeň ZŠ Dobřichovice, lektor: Mgr. Jana Doksanská
• Výtvarka s Radkou od 3. 1 0. pro děti školkové i  školní pondělí a pátky
odpoledne, lektor: výtvarnice Radka Charapovová, kontakt, přihlášky: 724
81 0 848, radka.ch@email .cz
• Angličtina pro nejmenší od 27. 9., vhodné pro děti od 4 let, Dobřichovice:
úterý od 1 4 – 1 5 hod., Mořinka: úterý 8.30 – 9.30 začátečníci
• Flétnička pro nejmenší od 26. 9., úterý 1 6 – 1 7 hod., Dobřichovice, lektor:
Lucie Koldínská
• Jóga s pohádkou od 28. 9., cvičení pro zdraví s výtvarkou a pohádkou,
Dobřichovice: čtvrtek 1 6 – 1 7 hod., Mořinka: středa 1 6 – 1 7 hod., lektor:
Sylva Kautská, vychovatelka klubu Lumek
• Artefiletika  s Markétou od 27. 9. aneb výtvarka se zážitkem, Mořinka:
úterý 1 6 – 1 7 hod., lektor: Markéta Tejklová, výtvarnice, zlatnice a
vychovatelka klubu Lumek
• Břišní tanečky pro holčičky od 27. 9.říkanky, tančení, relaxace, protažení,
Dobřichovice: středa 1 6 – 1 7 hod., lektor: Eva Benecová, přihlášky, kontakt:
tel . 606 892 535, brisni.tanecky@gmail .com

Kurzy pro dospělé:
• Břišní tance pro dospělé od října 201 1 . Dobřichovice: středa 1 7 – 1 8 hod.
Lektor: Eva Benecová, kontakt: tel . 606 892 535, brisni.tanecky@gmail .com,
• Ruský jazyk - výuka i  doučování. lektor: Mgr. Natál ie Koritenská, kontakt:
tel . 773 68 96 96, natakoritenska@gmail .com

Podzimní přednášky pro dospělé:
(díky podpoře města Dobřichovice vstupné symbolické)
• První pomoc u dětí, neděle 1 6. 1 0. od 1 9 hod. Lektor: MUDr. Petra
Lefflerová. Pozo! Nutno se nahlásit předem.
• Specifika dětí od 3 do 6 let věku, úterý 8. 1 1 . od 1 7.30 hod. Lektor: Mgr. J .
Doksanská

Farmářské trhy v Černošicích se chýlí ke konci, naposledy se budou konat 8
a 22. 1 0 u  hotelu Kazín od 8 do 1 2 hod. K dostání bude ještě čerstvá
zelenina, ochutnat můžete různé druhy moštů, nově se na trhu představí
čajovna Cherubín ze Řevnic a černošický domácí cidre. Mléčné výrobky
přivezou naši stálí prodejci z farem Homolka, Čapí letka a Dobrá farma,
těšit se můžete i  na čerstvé pečivo z Černošic a Karlštejna, lahodné uzeniny,
kuřata, kval itní víno a místní medy. 8. 1 0. v 1 0. 00 hod. vás zveme na tržiště
na divadlo s názvem OŽIVLÉ MASKY. Ve zvláštním divadelním stánku
budou dva klauni dětem a hlavně dospělým hrát příběh masek. Budou je
během představení vytvářet, a kdo bude chtít, může si po představení také
svou masku namalovat nebo vyrobit.

Občanské sdružení TAK

Sbor církve bratrské v Řevnicích
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Dobřichovice

Černošice
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Přijímáme nové pacienty

Město Dobřichovicepřijme do pracovníhopoměru účetní.
Více informací o tomto pracovním místě
obdržíte u tajemníka městského úřadu

Ing. Hampla, tel. 257 712 182,
e-mail: tajemnik@dobrichovice.cz.

Podzimní soutěž
Ruchu s Fragmentem

Nakladatelství Fragment vydalo v září publikaci Křížovky a fejetony Ivana Mládka. Stovku švédských
křížovek doplňují vtipné fejetony Ivana Mládka.

Luštit a bavit se můžete i  Vy, stačí odpovědět na otázku:

O které obci v sousedství Řevnic zpívá Ivan Mládek v jedné ze svých legendárních písní?

Správnou odpověďpošlete na e-mail ruch@revnice.cz do 1 5. října 201 1 .
Výhra čeká na tři vylosované šťastl ivce.
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SPORT

Tenisové soustředění
Poslední srpnový týden se konalo na antukových dvorcích LTC letní
tenisové soustředění. Zúčastnilo se ho dvacet dětí – začátečníků
i  pokročilých hráčů.
Vše probíhalo pod vedením kvalifikovaného trenéra 2. třídy Michala
Drašnara, trenéra 3. třídy Honzy Hustolese, závodní hráčky Báry Šedivé a
Adama Langera.
V průběhu týdne se děti seznámily s tenisem a zdokonalovaly se ve hře. Ve
středu na malé tenisty čekalo překvapení – Facepainting. Závěr soustředění
patřil soutěžím, tombole a do tenisových zápasů se zapojil i rodiče. Vše
probíhalo za slunného počasí v příjemném prostředí antukových kurtů LTC
Řevnice a za velkého nadšení všech dětí a také rodičů.
Poděkování patří nejen dětem za skvělé výkony, ale i  organizátorovi M.
Drašnarovi a ostatním, kteří nám pomáhali a akci sponzorovali - paní
Kochové, paní Synkové, paní Drašnarové, panu Ludvíkovi, panu Šebíkovi,
panu Klementovi, paní Vyhnalové a Všeobecné zdravotní pojišťovně.
Za rok se těšíme na shledanou!

LTC

Nábor mládeže do oddílu volejbalu
Hledáme mladé od 1 0 let, kteří mají rádi kolektivní sport. 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 . Jestl i Tě
to oslovilo, přijď na první trénink do tělocvičny v pátek 30. září od 1 6 do 1 8
hodin.

Fond T-Mobile pro Kino Řevnice
Již druhým rokem získalo Kino Řevnice grant. Tentokrát byla částka 1 00 tis.
Kč použita na obnovu divadelní scény. Patronem divadelní scény je senátor
Jiří Oberfalzer, kterého jste mohli v Řevnicích vidět i  v divadelních rolích.
Kino Řevnice se tak stane multifunkčním stánkem kultury v čele se
starostou TJ Sokol Řevnice, ing. Petrem Kozákem. V těchto jedinečných
prostorech se můžeme těšit na divadelní představení, koncerty i  školní
akademie.

MV
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