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Vážení spoluobčané,
město Řevnice Vám tímto nabízí jednoduchý a
pohodlný způsob získávání důležitých informa-
cí o dění v našem městě. Ve snaze zajistit dosta-
tečnou informovanost jsme zahájil i provoz
systému, který umožňuje zasílání důležitých
informací z městského úřadu na zaregistrované
číslo Vašeho mobilního telefonu v krátkých tex-
tových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné zprávy a informace
v krizových situacích a také o:
• plánovaných odstávkách vody, vzniklých havá-
riích a stavu jejich řešení?
• plánovaných přerušeních dodávky elektrické
energie, popř. plynu?
• termínech mimořádných svozů odpadu?
• termínech konání zasedání zastupitelstva
města?
• konání kulturních a společenských akcí, or-
ganizovaných městem?
• termínech očkování domácích zvířat?
• mimořádných změnách v provozní době měst-
ského úřadu, lékaře apod.?
• a další užitečné informace spojené s životem
ve Vašěm městě?

Zajistěte si tyto informace zasláním jedné
registrační SMS, která je zpoplatněna dle ta-
rifu vašeho operátora. Systém je pro vás zce-
la zdarma, veškeré náklady hradíměsto.
Ze systému jsou vyloučena komerční sdělení,
nebudete zahlceni nežádoucí reklamou a inzer-
cí!

Jak se zaregistrovat?
Služba je poskytována zdarma všem zaregis-
trovaným občanům ve stejném rozsahu.
Stačí odeslat jednu textovou SMS zprávu z vaše-
ho mobilního telefonu. Stejným způsobem mů-
žete tuto službu kdykoli zrušit. Využít lze také
registraci pomocíwebového formuláře na strán-
kách http://www.revnice.cz/.

Registrace zasláním SMS:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImeze-
raREVNICEmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné
přidat mezeru a slovo EVID.

Poznámka: Velikost písmen nehraje rol i, důležité
je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte dia-
kritiku.

Registrační SMS odešlete na číslo služby SMS
InfoKanálu: 257 720 1 57.

Jak se odregistrovat?
Zrušení odběru SMS zpráv bude provedeno za-
sláním jedné SMS ve tvaru: ODREGISTRUJ
na číslo služby SMS InfoKanálu obce:
257 720 1 57

Příklady SMS zpráv:
Zprávy z obecního úřadu:
IK REVNICE V nedeli 3. 5. 201 0 se uskutecni
rybarska schuze ve 1 3:30 hod. na Mestskem ura-
de v Revnicich. Vsichni jsou srdecne zvani.
IK REVNICE Starosta mesta REVNICE svolava za-
sedani zastupitelstva mesta na pondeli 1 . srpna
201 0 od 1 7:00 hodin do zasedaci mistnosti
Mestskeho uradu v Revnicich.
(IK = InfoKanál)

Výstražné informace Českého hydrometeorolo-
gického ústavu
IK REVNICE CHMU IVNJ_201 1 /27 VYSOKY Velmi
silne bourky pro okres PZ od 28. 3. 201 0 1 5:30
do 28. 3. 201 0 1 8:30 do 1 700 m.n.m
(IVNJ = informace o výskytu nebezpečného
jevu)
IK REVNICE CHMU PVI_201 1 /38 VYSOKY Velmi
silne bourky pro kraj Stredocesky od 3. 2. 201 0
1 3:00 do 3. 2. 201 0 3:00 do 1 700 m.n.m
(PVI – předpovědní výstražná informace o blíží-
cím se nebezpečí)

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají
mobilní telefon, umožníme doručení SMS také
na pevnou linku v hlasové podobě. Pro registra-
ci pevného čísla prosím volejte: 257 720 1 57 ne-
bo zašlete e-mail  s  žádostí o registraci na:
info@infokanal .cz. V žádosti uveďte stejné
údaje, které jsou vyžadovány v registračních
SMS.

Další informace:
Databáze telefonních čísel nebude poskytová-
na dalším stranám. Službu provozuje
společnost INFOKANÁL s.r.o., která je řádně
registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních
údajů!
S veškerými dotazy ohledně služby SMS
InfoKanál se, prosím, obracejte na náš obecní
úřad. Další informace získáte rovněž na
webových stránkách www.infokanal .cz a
http://www.revnice.cz/.
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Elektronický občanský
průkaz
Upozorňujeme občany, že v souvis-
losti  s nabytím účinnosti novely zákona č.
328/1 999 Sb., o občanských průkazech, ve
znění pozdějších předpisů, bude možné od 1 .
1 . 201 2 vydávat takzvaný elektronický ob-
čanský průkaz („e-OP“).

Souvisejícími zásadními změnami jsou:
1 . možnost vydání občanského průkazu ob-
čanovi mladšímu 1 5 let
2. možnost vydání občanského průkazu ob-
čanovi, který nemá trvalý pobyt na území České
republiky
3. k žádosti o vydání OP se nově nebude poža-
dovat dodání fotografie

Od 1 . 1 . 201 2 se tedy budou standardně vy-
dávat:
1 ) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
a  s  kontaktním elektronickým čipem (e-OP)
2) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
(bez čipu)

Stávající občanské průkazy zůstávají v platnosti!

Související opatření
V souvislosti  s  provedením technické změny sys-
tému OP bude nutná odstávka všech systémů a
dojde k omezení provozu jak na obcích  s mat-
ričními úřady, tak na pracovišti Městského
úřadu Černošice na Praze 2, v Podskalské 1 9.
O vydání stávajícího typu občanského průkazu
bude možné požádat na matrice Městského
úřadu Řevnice nejpozději dne 30. 1 1 . 201 1 , na
oddělení osobních dokladů správního odboru

Městského úřadu Černošice v Podskalské 1 9,
Praha 2 nejpozději dne 1 4. 1 2. 201 1 .
Nově nebude od 1 . 1 . 201 2 možné žádat
o žádné OP na obcích s matričními úřady,
příjem žádostí a výdej OP bude realizován
pouze na oddělení osobních dokladů
správního odboru Městského úřadu
Černošice v Podskalské 1 9, Praha 2!
Dalším nezbytným opatřením budou odstávky
systému e-pasů a to dne 1 8. 1 1 . 201 1 a od 20.
1 2. 201 1 do 2. 1 . 201 2. Nejzazší termín pro
podání žádostí o výrobu e-pasů v letošním roce
je 1 9. 1 2. 201 1 .
Starším občanům, u  kterých je předpoklad, že
by pro ně bylo obtížné po 1 .1 .201 2 navštívit
pracoviště v Praze 2, v Podskalské 1 9, kterým
končí časová platnost občanského průkazu
během prvního pololetí roku 201 2,
doporučujeme jeho výměnu ještě v letošním
roce.

Z jednání Rady města
Rada města 1 9. 9. 201 1
mj. schvál ila
- zřízení věcného břemene strpění umístění,
zřízení a provozování zařízení kabelového
vedení NN v pozemcích parc. č. 331 1 /1 9,
331 1 /20, 331 1 /21 , 3309/3 a 3308/3 v obci a k. ú.
Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. a
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IV-1 2-601 291 1 -1
- vypovězení nájemní smlouvy uzavřené mezi
Městem Řevnice a Zemědělským družstvem
Mořina dne 1 . 6. 1 998, jejímž předmětem je
pronájem zemědělských pozemků
- zřízení věcného břemene strpění umístění,
zřízení a provozování zařízení kabelového
vedení NN v pozemcích parc. č. 555/7, 541 , 542,
44, 694, 250, 534, 555/1 1 v obci a k.ú. Řevnice
(ul . Revoluční, Mírová, Sádecká, Pražská) ve
vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného
ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu
1 45.800,- Kč a uzavření Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemen č.
IE-1 2-600401 0/3
- navýšení kapacity školní družiny při ZŠ
Řevnice z 80 míst na 1 30 míst pro školní rok
201 1 /201 2
- protokol z výsledku veřejnoprávní kontroly na
místě ve smyslu § 1 3 odst. 1 zákona č.320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých dalších zákonů (zákon
o finanční kontrole)  s  odkazem na § 1 5 zákona
č. 522/1 991 Sb., o státní kontrole, která byla
provedena dne 9. září 201 1 na ZŠ Řevnice
- vnitřní předpis č.6/201 1 o zadávání veřejných
zakázek, kterým se zrušuje vnitřní předpis
č.8/2008 s účinností od 1 . 1 0. 201 1
- záměr pronájmu pozemků parc. č. 1 271 /1 5,
parc. č. 1 271 /1 6 a parc. č. 1 271 /1 7, vše v obci a
k.ú. Řevnice
- výpověď z nájemní smlouvy ke dni 30. 9. 201 1
na pozemky parc.č. 1 461 , části pozemku parc.č.
1 463/3 a části pozemku parc.č. 1 463/2 v obci a
k.ú. Řevnice, která byla uzavřena s paní El lou
Javůrkovou dne 4. 1 1 . 1 996.
neschválila
- finanční příspěvek ve výši 8.000,- Kč kroužku
Šachy na nájem v budově Zámečku.
uložila
- tajemnici společně s SO připravit k podpisu
smlouvy se společností Infokanál Praha 1 0 na
paušální modul na odesílání zpráv
prostřednictvím sms.
- tajemnici zadat vypracování znaleckého

Nový SMS systém
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posudku na pozemky parc. č. 3637/6, 1 463/3, 1 463/2 v obci a k.ú. Řevnice -
přilehlé k ul ici Bory, po předložení nákresů  s návrhem na zaměření.
Součástí znaleckého posudku bude i  posouzení variant prodeje
pozemků s a bez zasíťování.
- tajemnici zadat vypracování znaleckého posudku na pozemek parc. č.
3442 a 3441 v obci a k.ú. Řevnice v ul ici U  Viaduktu.
vzala na vědomí
- informaci ohledně zaslané Petice občanů Sochorovy ulice na
vědomí s tím, že tuto kauzu již řeší Ing. Drvota a proto ho pověřuje dalším
jednáním ve věci.
konstatovala, že v případě petice týkající se situace v základní škole
- nebyly ze strany organizátorek petice využity všechny dostupné
prostředky (záležitost neměla možnost projednávat Rada školy, ačkoliv tato
je činná a aktivní), a že řada rodičů uvedených pod peticí
nesouhlasila  s  pozdější úpravou této petice. Tato petice a následná vlna
emocí negativně zasáhla do dění v základní škole při zahájení školního
roku.
- že neuvažovala a v současné době ani neuvažuje o odvolání ředitelky ZŠ.
Rada města konstatovala, že veškeré záležitosti v těchto souvislostech
probírané (zejména personální) spadají do kompetence vedení základní
školy a rady školy a při jejich následném řešení nebylo zaznamenáno
porušení zákona, vyhlášky či nařízení. Rada města žádá vedení ZŠ, aby do
budoucna našlo vnitřním opatřením vhodné komunikační způsoby řešení
podobných peticí, stížností apod. a to přímo na půdě školy např.
prostřednictvím rady školy nebo k tomu ustanovených jiných komisí,
skupin či jednotl ivců a to tak, aby předešlo peticím rodičů. Rada města
považuje veškeré nátlaky na vedení školy a vedení města za neadekvátní a
rovněž odsuzuje velmi nešťastné formulace týkající se vedení města
(zejména pak osoby starosty), které v této souvislosti zazněly.

Rada města 22. 9. 201 1
- souhlasila  s  uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zajištění provozu
vodohospodářské infrastruktury obce Zadní Třebaň, společností Ekos s r.o.
Řevnice a pověřila jednatele podpisem smlouvy.

Rada města 3. 1 0. 201 1
mj. schvál ila
- zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení
STL plynovodu v pozemku parc. č. 345/1 v obci a k.ú. Řevnice (ul . V Luhu)
pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úplatu 500,- Kč a
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene.
- nájemné pro 2 byty č. 5 a č. 6 ve výši 50,- Kč/m2 a to od 1 . 1 . 201 2 do 30. 7.
201 2.
- na základě znaleckého posudku č. 4-3/201 1 ze dne 1 9. 9. 201 1 nájemné
v č. p. 27 ve výši 84,- Kč/m2 a to počínaje od 1 . 8. 201 2 pro všechny byty.
- jako dodavatele výměny čtyř oken v budově č.p. 29 (Zámečku) vítěze
výběrového řízení firmu WINDOWS HOLDING a.s. a uzavření smlouvy
o dílo s touto firmou.
- pronájem bytu č. 6 v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad
v Řevnicích paní Monice Kučerové na dobu od 1 .1 .201 2 do 31 .7.201 3 a
uzavření nájemní smlouvy.
- uzavření Smlouvy o výpůjčce s EKO-KOM, a.s. Praha 4 na 1 ks odpadové
nádoby REFLEX/spodní výsyp/B zelenobílé barvy kód: KK-S-GC 1 250-GW
1 250 na bílé a barevné sklo.
uložila
- tajemnici dopis pí Arnoldové zařadit do podkladů ke zpracování nového
územního plánu.
pověřila
- tajemnici k zadání a rozeslání dopisů majitelům dotčených pozemků
vodotečí v lokal itě Za Vodou s tím, aby prováděli pravidelnou údržbu
těchto vodotečí na jejich pozemku.
delegovala
- Ing. Smrčku k nahlédnutí a vznesení připomínek k návrhu zadání změny č.
3 územního plánu obce Lety.
jmenovala
- komisi pro otevírání obálek obdržených v rámci veřejného výběrového
řízení na prodej domu č.p. 71 („staré nádraží“) a souvisejících pozemků
v tomto složení: Mgr. Renata Henych, Ing. Al ice Bečková, MUDr. Jaroslava
Dercová, Ing. Martin Sudek, Ing. Josef Beneš.

MÚ

.

Vážení spoluobčané,
počasí nám trochu nahrazuje „uplakaný“
začátek léta a tak nám dopřálo ještě pár
slunečných dnů navíc. Doufám, že si je užíváte
stejně jako já.
Opět bych vás v několika bodech rád
seznámil  s  tím, co jsme na Městském úřadě
v poslední době řešil i a jaké změny se na
městě udály.

Kanalizace
Práce na kanalizaci se chýlí ke konci v ul icích
Pod Selcem a Bezručově. V ul ici
Československé armády je plánováno
omezení provozu do konce října. Do té doby
by měl být hotový i  povrch komunikace. Také
je dokončena přečerpávací stanice v ul ici Třebáňské. Nově se začne
pracovat v Raisově (1 . 1 1 .) a Masarykově (24. 1 1 .) . Seznam ulic, ve kterých je
možné se připojit k nově vybudované kanalizaci, najdete na městském
webu v rubrice „Aktuálně v Řevnicích“ (www.revnice.cz).
Pro připojení je zapotřebí splnit tyto podmínky:
- Předložit projekt domovní kanal izační přípojky ke schválení
provozovatel i vodovodu a kanalizace a majitel i kanal izačního řadu. Obojí
je možné splnit na MěÚ u pana Kadlece. Provést napojení domovní
přípojky na veřejný řad podle schváleného projektu.
- Doložit provozovatel i protokol „Zkouška těsnosti domovní části
kanal izační přípojky“. Ten vám vystaví zhotovitel .
Pro odvádění splaškových vod do kanalizační sítě je zapotřebí splnit tyto
podmínky:
- Sepsat smlouvu o odvádění splaškových vod do kanalizační
sítě s provozovatelem. Smlouvy budou po vyžádání doručeny ve dvou
výtiscích, je třeba je vyplnit a odevzdat k podpisu na Ekos Řevnice.
Smlouvy je možné odevzdávat i  prostřednictvím podatelny MěÚ.
Potvrzená smlouva vám bude doručena zpět.
- Nahlásit provozovatel i stav vodoměru k datu připojení na splaškovou
kanalizaci.
V případě připojení, bez splnění těchto povinností, se vystavujete postihu,
podobně jako při jakémkoli jiném podvodu.

Semafor v Mníšecké
V návaznosti na opravu Mníšecké ulice jsme jednali se zástupci policie
o možném umístění zpomalovacího semaforu v horní části ul ice, kde si
někteří občané stěžovali, že zde auta projíždějí příl iš rychle. Policisté
provedli kontrolní měření a konstatoval i, že k překračování rychlosti
v těchto místech příl iš nedochází. Navíc upozornil i , že semafor by byl
umístěn za zatáčkou, takže kdyby před ním zastavovala auta, hrozila by
srážka s dalším vozidlem přijíždějícím zezadu. Proto umístění semaforu
nedoporučil i .

Vandalové
Bohužel, vandalové si léčí na obecním majetku své komplexy stále. Nově
vyvrátil i lavičku a zlomil i strom v ul ici Na Stránce. Zvláště toho stromu je mi
líto.

Poděkování
Děkuji všem spoluobčanům, kteří sekal i trávu i  na chodnících a plochách
přiléhajících k jejich nemovitostem. Prostředky, které město tímto ušetří,
můžeme použít na další potřebné práce.

Bioodpad
Znovu apeluji na všechny spoluobčany, kteří l istí nekompostují, aby k jeho
likvidaci využíval i sběrného dvora, nikoliv popelnice nebo černé skládky.

Vše dobré přeje Libor Kvasnička.

Slovo starosty
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Když se řekne EKOS (3)
I  když nejsem zainteresovaný řevnický občan k vyjádření se k problematice
EKOS Řevnice, dovoluji si na základě svých zkušeností a znalostí vyjádřit se
k příspěvkům zainteresovaných, které byly uveřejněny v RUCHu č. 1 0.
Za řešení, které může reálně pomoci společnosti EKOS Řevnice s.r.o. a tím
i  městu Řevnice, považuji pouze návrh popsaný v první variantě “velké
organizace” zastupitelem Ing. Petrem Kozákem. Podmínkou úspěchu musí
ale být skutečně kvalifikované a důsledné provedení uvedených opatření a
následně stejně důsledná průběžná kontrola jejich plnění a přijímání
opatření k nápravě nedostatků.
Za, mírně řečeno, škodlivé pro město považuji variantu převedení
jednotl ivých středisek zpět pod město. Škodlivost této varianty by
nepochybně spočívala v převedení pozornosti pracovníků MěÚ na
problematiku nyní řešenou EKOSem na úkor ostatních, pro město a jeho
občany přinejmenším stejně důležitých úkolů. Pokud by někoho
z pracovníků MěÚ více bavilo starat se o problematiku čistoty města, vody,
atd., co zajišťuje EKOS, nebylo by od věci, aby se této práci  s  nasazením
v EKOSu plně věnoval.
Řešení problémů jako má EKOS formou získání “silného partnera” je sice
velmi často omílané v mediích, ale zde je třeba podmínky “pomoci” velmi
podrobně prověřit, protože síla potenciálního partnera může spočívat
jednak ve skutečně kvalitním a odborném výkonu a serióznosti své
činnosti, ale také v praktikách spoléhajících na naivnost (a hloupost)
zájemce o spolupráci, kdy počáteční výhodnost se během krátké doby
může změnit v past, která partnera “oškube”.
Z vyjádření jednatele EKOS lze jen usoudit, že se svou prací byl a je
spokojen a že skutečné řešení problematiky EKOSu od něj nelze očekávat.

František Říha
občan Řevnic

Současná situace v EKOSU
V minulém čísle jsem slíbil , že budu průběžně a stručně informovat
řevnické občany o současné situaci v Ekosu.
Předkládám vám přehled o stáří techniky, se kterou musíme pracovat, tak,
aby si každý nezainteresovaný mohl udělat úsudek sám.

Uvedu příklad. Zahájíme úklid komunikací s  úkl idovým vozem IFA, který je
starý 21 let. Po hodině provozu pracovník zjistí technickou závadu, která
brání v dalším provozu. Po odstavení auta sháníme téměř nedostupné
náhradní díly, protože se již nikde nevyrábějí. Než se auto zprovozní, trvá to
měsíc i  déle. Bohužel na nákup nové techniky nejsou v současné době
finanční prostředky.
Na Radě města jsem v březnu letošního roku informoval radní, že tento rok
je konsolidační a napřesrok se situace ve firmě podstatně zlepší.
Hospodaření v Ekosu za prvních 8 měsíců letošního roku je následující:
VÝNOSY 1 2,242.578,- Kč
NÁKLADY 1 1 ,31 1 .048,- Kč
ZISK 931 .530,- Kč
Příště budu informovat o výstavbě kanalizace v Řevnicích a o tom, jak se
Ekos svým způsobem na ní podílí.

Ing. Václav Zdráhal
Jednatel společnosti

ŠKOLY

Zasaď svůj strom
Dne 20. října 201 1 , na Den stromů, proběhl
v řevnické škole projektový den, v rámci
kterého bylo vysazeno 1 9 sazenic stromů.
Každá třída se stala patronem jednoho
stromu. Sázelo se na obou školních
zahradách, ale především na zahradě 2.

stupně, kde se v uplynulé době více kácelo. Za obstarání sazenic děkujeme
panu Kotěrovi, za připravení děr na zahradě 1 . stupně rodičům, kteří se
zúčastnil i podzimní brigády. Na druhém stupni se přípravných prací ujal i

žáci 9. tříd pod vedením pana učitele Nováka a paní učitelky Hrochové.
Děti během projektového dne zpracovávaly informace o „svém“ stromě –
výstupem je naučný„plakát“, kterým je nyní vyzdobena každá třída. V 7. B,
jejímž stromem je třešeň, se žáci zhostil i úkolu originálně a strom je
namalován přímo na zdi ve třídě. Dále děti z každé třídy vyráběly cedulku,
kterou je každá sazenice označena – obsahuje údaj, kdy byla sazenice
vysazena, o jaký strom se jedná a která třída je patronem stromu. Nakonec
si každá třída svůj strom zasadila a má za úkol o něj pečovat.
Velké poděkování patří panu školníkovi, který při celé akci asistoval ,
pomáhal a připravoval vše, co bylo třeba.
Věříme, že se novým stromkům bude na školních zahradách dařit!

ŠR

Předvánoční čas se ZUŠ Řevnice
Milí posluchači, vážení čtenáři,
rok utekl jako voda a čas, který nám zbývá do konce kalendářního roku
tradičně patří na ZUŠ Múzám – hudbě, tanci, dramatu ale i  výtvarnému
umění. Pořádají se různé koncerty, vystoupení a výstavy, besídky a
představení.
Již v průběhu listopadu můžete navštívit různé třídní přehrávky
jednotl ivých hudebních oborů – 8. 1 1 . zobcová flétna a klarinet (žáci MgA.
J. Paříka), 1 4. 1 1 . klavír (žáci MgA. H. Zemenové), 1 6. 1 1 . kytara (žáci Fr.
Běhounka). Na naší pobočce v Mníšku p. Brdy dne 23. 1 1 . třídní koncert
žáků hry na kytaru pod vedením J. Lorence. 27. 1 1 . taktéž v Mníšku
vystoupí v 1 7 hod. soubor Gaudium při rozsvícení Světla pro adventní čas.
Ve stejný den (27. 1 1 .) zde v Řevnicích jsme na 1 . neděli adventní připravil i
taktéž malý koncert. Pokud se nám podaří přesvědčit pana faráře, rádi
bychom pro hezkou atmosféru uspořádal i tento koncert v kostele.
Zajímavá akustika a atmosféra by určitě přispěla i  k seznámení
dětí s  církevní kulturou a architekturou.
V prosinci vyvrcholí všechny akce vánočním koncertem ZUŠ Řevnice
v pondělí 1 9. 1 2. 201 1 – na koncert V ten Vánoční čas vás všechny srdečně
zveme.
Přejeme Vám všem krásný předvánoční čas s krásami paní hudby.

MgA. Jan Pařík, Ph. D
hudební odd. ZUŠ

Notičky chystají CD
a advent s Tap Tapem

Na rozdíl od minulých let s podzimem nabitým koncerty se letos dětská
l idová muzika Notičky doslova zavřela do řevnického Zámečku, aby se
soustředila na zkoušení. Má k tomu dva dobré důvody: natáčení nového
cédéčka plného vánočních koled a dva předvánoční koncerty s kapelou
The Tap Tap Orchestra.
"Máme strašně práce. Cédéčko je obrovská zodpovědnost," svěřila se
vedoucí souboru Lenka Kolářová, která poveze Notičky do studia Nouzov
v polovině l istopadu, aby cédéčko s názvem „A máme tu svátky“ bylo
k mání na předvánočním trhu. Nahrávat se budou koledy v úpravách Jana
Martínka, Alexandra Skutila a Josefa Fialy.
"Natáčení bude dost "záhul", ale těším se, zase to bude něco nového," říká
flétnistka Notiček Simona Řezáčová.
Před natáčením cédéčka se Notičky představí pouze na tradičním Setkání
muzik v Praze-Letňanech a na koncertě malých Notiček pro Baráčníky.
Koncertní vrchol roku přijde až o adventu v podobě dvou vystoupení s The
Tap Tap Orchestra, tedy kapelou zdravotně postižených dětí založenou při
Jedl ičkově ústavu v Praze. Nejdříve si 5. prosince Tap Tap pozve Notičky do
Státní opery Praha ke koncertu, který má přímo přenášet Česká televize.
Těsně před Vánoci, 20. prosince, si na oplátku Notičky pozvou Tap Tap do
Rudolfina, kde jsou po letech předvánočního koncertování jako doma.
"Na koncerty s Tap Tapem se strašně těším, protože to bude nová práce a

Základní škola Řevnice

Základní umělecká škola Řevnice
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určitě krásná," říká Lenka Kolářová.
"Bude to velká událost," přitakává Simona Řezáčová. To Pavla Petrová,
vedoucí neustále se rozrůstajících malých Notiček, očekává "stejně hektický
advent jako v minulých dnech" a se svými svěřenci Tap Tap moc neřeší.
"Myslím, že malé děti koncerty s Tap Tapem vůbec neregistrují a je jim to
jedno. Ty ani nevědí, kdy je prosinec," dodává v nadsázce.
Mimo koncertů  s Tap Tapem a tradičního předvánočního hraní v Praze mají
Notičky potvrzené vystoupení na předvánočních trzích v Řevnicích 3.
prosince. Naopak opět nedojde na oblíbený Mikulášský koncert
v řevnickém kině, který koliduje s vystoupením v opeře.
Notičky se od srpna mohou pochlubit novými webovými stránkami, o které
se stará Mojmír Macek, civilním povoláním "ajťák" čil i člověk počítačový.
"Moc se mi ty stránky líbí, jsou lepší, pestřejší, hlavně díky fotkám a videu,"
svěřila se Simona Řezáčová.

JF

KULTURNÍ PŘEHLED

2. 1 1 . středa, 20:00, AKI KAURISMÄKI: JUHA /fk/
4. 1 1 . pátek, 20:00, ZROZENÍ PLANETY OPIC
5. 1 1 . sobota ,1 6:00, (děti) AUTA 2
20:00, ALOIS NEBEL
9. 1 1 . středa, 20:00, AKI KAURISMÄKI: SVĚTLA V SOUMRAKU /fk/
1 1 . 1 1 . pátek, 20:00, LIDICE
1 2. 1 1 . sobota, 1 8:00, FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ
Celorepublikový festival pořádaný v 77 městech, v jehož rámci spatříte ty
nejlepší filmy o zimních sportech z celého světa. Fascinující výkony,
nádherná příroda, fantastické záběry. Slosování o hodnotné ceny atd.
Vstupné na jeden blok 60 Kč / 50 Kč*, na oba bloky 90 Kč / 60 Kč* (*sleva:
senioři, studenti)
1 8:00 (1 . blok)
MONT BLANC - SPEED FLYING, Francie, 1 0 min, Sjezd na lyžích  s paryglydem
z vrcholu Mont Blancu.
RE: SESSION, USA, 1 7 min, Netradiční akorbatické lyžování a snowboarding
v podní těch nejpovolanějších.
AZADI: FREEDOM, USA, 25 min, Lyžování a snowboarding v nádherném
pohoří Kašmír.
ZIMNÍ PLAVÁNÍ, Česko, 30 min, Plavání v ledové Vltavě - jen pro otužilce.
20:00 (2. blok)
THE CONTINUUM PROJECT - BLOWN AWAY IN NORWAY, USA, 1 8 min,
Slézání dosud neslezených norských ledovců.
NIPWITZ, Finsko, 20 min, Neohrožení lyžaři dělají bláznivé věci.
HOME SWISS HOME, Švýcarsko, 1 3 min, Extrémní sjezd strmých švýcasrkých
Alp.
THE ARCHITECT, VB, 1 6 min, Horolezení po skotských vrších.
HUNLAN, Kanada,1 5 min, Slézání zamrzlých kanadksých vodopádů.
THE WORLD´S SLOWEST SNOWBOARDING FILM, Finsko, 5 min, Nebývalý
pohled na jízdu na prkně.
HELLO FREESKI SHORT FILM, Finsko, 8 min, A opět freeskiing...
1 6. 1 1 . středa, 20:00, AKI KAURISMÄKI: MUŽ BEZ MINULOSTI /fk/
1 7., 1 8., 1 9. 1 1 ., ZVONOKOSY /divadlo/
23. 1 1 . středa, 20:00, MUŽI V NADĚJI
25. 1 1 . pátek, 20:00, DŮM
26. 1 1 . sobota, 1 6:00, HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - 2. ČÁST
20:00, BLÁZNIVÁ, ZTRACENÁ LÁSKA
30. 1 1 . středa, 20:00, MAMA GOGO /fk/

Koncert Markéty Janouškové v Zámečku
Na housle se začala učit v šesti letech ve třídě proslulé Hany Metelkové. Po
studiu na Hudebním gymnáziu Jana Nerudy a Pražské konzervatoři pod
vedením prof. Dany Vlachové získala stipendium na prestižní Chicago
college of Perfoming Arts of Roosevelt university, kde studovala ve třídě
prof. Cyruse Forougha a prof.Roberta Chena, koncertního mistra Chicago
Symphony Orchestra. V současné době absolvovala na Pražské
konzervatoři pod vedením prof. Jaroslava Foltýna a na pražskou Akademii
Múzických Umění vstupuje jako první studentka Pavla Šporcla a prof. Ivana
Štrause.
Pravidelně se zúčastňuje mistrovských kurzů a hodin např. Schlomo Mintze,
Shmuela Askhenazyho, Rogera Chase, Cyrus Forougha, Mishy Keylina, Oly
Karlssona či českých umělců Václava Hudečka, prof. Ivana Štrause, Pavla
Šporcla, Gabriely Demeterové atd.
Markéta je laureátkou mnoha soutěží, např. Concertino Praga, Kociánova
houslová soutěž, Čirenie talentov, Prague junior note, Dubai international
viol in competI tion či Anglo-Czecho Slovak Trust v Londýně.
Má za sebou přes 600 koncertů, a to nejen v České republice, ale i  po
zemích Evropy, Jižní Ameriky, USA či Arábii. Sólově vystoupila ve
Smetanově síni Obecního domu či Dvořákově síni pražského Rudolfina
a s významnými tělesy jako jsou SOČR, Pardubická filharmonie,
Severočeská filharmonie, Barocco sempre giovanne, Pražská komorní
filharmonie atd.

Na koncertech spolupracovala  s významnými umělci jako jsou Josef Suk,
Václav Hudeček, Charles Olivier-Monroe, Friedemann Riehle (prosinec
2008, 1 0. česko-německý adventní koncert v pražském Rudolfinu) či
Shlomo Minze, pod jehož taktovkou v minulém roce provedla
Beethovenovu Romanci F dur se Severočeskou filharmonií. Tou byla
pozvána na prestižní mezinárodní festival v Českém Krumlově. Mimo jiné
je i  ikonou nadačního festivalu Prager Kultur am Prager Platz v Berlíně.
Kromě sólové hry se Markéta věnuje i  hře komorní a souborové. Je
primáškou folklórní kapely Hájíček a aktivně spolupracuje s Cimbálovou
muzikou Jiřího Janouška.
Mistrovský nástroj Eugena Deganiho z roku 1 899, na který Markéta hraje,
byl laskavě zapůjčen Státní sbírkou hudebních nástrojů.
Koncertně za doprovodu klavíru vystoupí Markéta Janoušková
v Řevnicích ve čtvrtek 1 0. 1 1 . 201 1 od 1 9,30 hodin v sále Zámečku.
Přijďte si poslechnout mladou umělkyni s téměř shodným
muzikantským životopisem, jaký má řevnická virtuoska Bára Kolářová.

VS

Adventní trh
Tradiční trh se bude konat v sobotu 3. prosince. Tak jako vždy začne ráno
v 9 hodin a potrvá do asi 1 4 hodin. Trhovci už se hlásí, takže se neukvapte
a počkejte s nákupem vánočního zboží a dárků. Třeba většinu budete moci
pořídit právě doma na náměstí. VS

Blíží se pomalu, ale jistě, Vánoce. Chcete mít letos krásné originální vánoční
přání a ještě pomoci zdravotně znevýhodněným ve Vašem regionu? 1 . 1 1 .
201 1 Občanské sdružení Náruč za pomoci společnosti Webnode
zprovoznilo internetový obchod www.os-naruc.webnode.cz, kde si můžete
vybrat a zakoupit vánoční přání, které vytvořil i l idé s mentálním, duševním
i  kombinovaným onemocněním. V budoucnu na tomto e- shopu naleznete
i  výrobky z chráněné dílny resp. výtvarného atel iéru Náruč.
Tato originální vánoční přání, které nám darem vytiskla tiskárna Repro-
servis z Velké Chuchle, budete moci zakoupit v našem regionu i  na
vybraných vánočních trzích a u  drobných prodejců, kteří je budou nezištně
prodávat ve svých provozovnách. Více naleznete na webových stránkách:
www.os-naruc.cz a nebo přímo v denním stacionáři v Dobřichovicích či
kavárně Modrý domeček v Řevnicích, kam jste srdečně zváni.

Kavárna Modrý domeček
1 . - 1 4.1 1 . Výstava Krásy národních parků Západu USA
Až do 1 4. l istopadu můžete obdivovat výstavu širokoúhlých fotografií
Krásy národních parků Západu USA od cestovatele a fotografa pana
Jaromíra Macury.
1 2. 1 1 . – 3. 1 2. Navštivte prodejní výstavu stříbrných šperků od Reneé
Brol lové a porcelánových šperků i  nádobí a oděvů od výtvarnice a
návrhářky paní Hovorkové.
1 6. 1 1 . – 23.1 2. Výstava fotografií z Kuby
Od 1 6. l istopadu do 23. prosince bude v kavárně prodejní výstava fotografií
z Kuby opět od pana fotografa Macury.
2. - 3. 1 2. – KOLÁČE PRO NÁRUČ
Už je to tady! Dle tradice opět vyzýváme šikovné pekařky i  pekaře a další
dobrovolníky, aby napekli buchty, koláče, perníky, sladkosti i  slané pečivo a
věnovali je našemu sdružení. Budeme je prodávat na vánočních trzích
v sobotu 3. 1 2. v Řevnicích. Své výrobky můžete nosit v pátek odpoledne
do Modrého domečku, nebo do stacionáře a v sobotu ráno před 9 hodinou
už jen do Modrého domečku. Výtěžek z prodeje půjde na podporu činnosti
o.s. Náruč a jeho klientům. Předem upřímně děkujeme všem, kdo se zapojí!
9. – 23. 1 2. v 1 8 hodin vernisáž - vánoční prodejní výstavy několika umělců.
Nabízet budou pačvork s vánoční tématikou, malovaná trička a šaty, šperky,
hedvábné šátky, keramiku a vánoční vazby květin.
Akce denního stacionáře Náruč v Dobřichovicích najdete na
http://ruch.revnice.cz.

ŠH

Sbor církve bratrské v Řevnicích, Žižkova 257, pořádá pravidelně:
- Každou neděli v 1 7:00 hod. bohoslužby.
- Program pro děti ve věku 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

Modrý domeček se chystá na Vánoce

Kino Řevnice

Další akce

Sbor církve bratrské v Řevnicích
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Anna Červená, rozená Benešová
(1 0. 1 . 1 91 5 – 1 8. 9. 201 1 )
Paní Anna Červená zemřela v Hořovicích
v neděli 1 8. září 201 1 v požehnaném věku
96 let. Byla v současné době jednou
z nejdéle žijících obyvatelek našeho města.
Až do konce svého života si uchovala
výbornou paměť, takže vzhledem k svému
vysokému věku byla „chodící encyklopedií“
řevnických událostí 20. století. Pro členy
letopisecké komise představovala
neocenitelný zdroj informací o tom, co se
v našem městě událo před mnoha
desetiletími. Na starých fotografiích
dokázala poznat spoluobčany z období
svého mládí.
Anna Červená, rozená Benešová, se
narodila v Řevnicích 1 0. ledna 1 91 5. Její
rodiče Josefa a Václav Benešovi vlastnil i v obci elektrozávod. Rodiny otce
i  matky pocházely z Hostomic. Ještě před jejím narozením byl otec povolán
jako voják do I. světové války, kde padl do ruského zajetí. Domů se vrátil až
po sedmi letech v roce 1 921 jako „starodružiník“ (jeden z prvních
legionářů). Anna chodila do základní školy v Řevnicích a absolvovala
obchodní akademii v Berouně. Potom v závodě svého otce vedla obchod a
účetnictví. V roce 1 940 se provdala za Františka Červeného z řevnického
statku čp. 45, úředníka České pojišťovny v Praze. Po úmrtí jeho matky roku
1 943 oba zanechali svá zaměstnání a začal i hospodařit na statku.
Anna i  František byli sokolové. Anna hrála odbíjenou a pracovala
v baráčnické obci. Měla dva mladší bratry, Václava, který byl lékařem, a
Josefa, elektroinženýra. Narodily se jí dvě děti - syn Petr, zvěrolékař, a dcera
Anna, stavební projektantka. Po roce 1 948 byly rodině Červených zabaveny
veškeré polnosti, strojní inventář i  zvířena. František Červený byl dvakrát
uvězněn. Do JZD, které bylo v Řevnicích založeno násilně, nevstoupil . Začal
pracovat na dráze a manželka v akumulátorce Radotín, kde onemocněla
chronickou otravou olovem. Proto ze zdravotních důvodů přešla do
šroubárny v Radotíně. Přežila manžela i  obě své děti. V posledních letech
bydlela v Penziónu pro důchodce v Řevnicích, ale členové rodiny - její
snacha Ing. Jana Červená a vnoučata - se o ni stále vzorně staral i.
Paní Červená dokázala těžkosti života překonávat pílí, pracovitostí,
houževnatostí a vírou v Boha. Zůstala jí výborná paměť a její vlasy nikdy
nezešedivěly.
V pátek 23. září se do kostela sv. Mořice přišlo se zesnulou rozloučit kromě
široké rodiny i  velké množství spoluobčanů. Je pochována na řevnickém
hřbitově.
Prosím, aby jí čtenáři Ruchu také věnovali svou vzpomínku.

J. König (Zpracováno podle informací Ing. Josefa Beneše staršího)

Dne 1 8. září 201 1 nás opustila paní Anna Červená. Narodila se
v Řevnicích dne 1 0. ledna 1 91 5 a zde také prožila celý svůj dlouhý
život. Byla dlouholetou členkou Sokola i  spolků Havlíček a Baráčníci,
pravidelnou návštěvnicí kulturních akcí našeho města a zejména
ženou, která nám byla a bude navždy vzorem.
Nikdy nezapomeneme!
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili posledního rozloučení s paní
Annou Červenou, a za projevy soustrasti.

Rodina Červených

• 1 . 1 1 . 1 91 5 byla
v Řevnicích zřízena
četnická stanice v domě
čp. 48 na náměstí
• 3. 1 1 . 1 972 – slavnostní
otevření nové školní
jídelny
• 4. 1 1 . 1 906 – byla
slavnostně vysvěcena
nová řevnická fara, do
které se o den později
nastěhoval farář P. R.
Čapek
• 1 3. 1 1 . 1 886 – volba
školní rady: předsedou
zvolen starosta Matěj
Bílý, školdozorcem František Paclt (Pazelt), rolník.
• 1 5. 1 1 . 1 996 – I . kolo voleb do senátu, volby pokračovaly i  1 6.1 1 .
• 22. 1 1 . 1 996 – I I . kolo senátních voleb
• 26. 1 1 . 1 996 – otevřen Okresní archiv v Dobřichovicích
• 30. 1 1 . 1 996 – otevřen nový most v Dobřichovicích

RUCH 1 1 /2001
• 1 6. 1 1 . 2001 – se uskutečnila na Městském úřadu v Řevnicích schůzka
kronikářů Regionu Dolní Berounka za účasti zástupců Dobřichovic, Zadní
Třebaně, Hlásné Třebaně a Řevnic - (byl i přítomni všichni členové
letopisecké komise). Hlavním bodem jednání byly informace zástupců
Dobřichovic a Řevnic o připravovaných akcích k 750. výročí první písemné
zmínky o těchto obcích (2003). Řevničtí oznámil i, že připravují vydat
Almanach.
• 1 7. 1 1 . 2001 – rozhlasová stanice Regina vysílala reportáž z řevnického
Zámečku u příležitosti vernisáže umělecké výstavy manželů Jakuba a Dany
Kenclových.
• Listopad 2001 – osobností Regionu byl vybrán Ing. František Šedivý,
kronikář a dopisovatel Našich novin, které akci organizovaly.

Kö

Společenská kronika

Řevnice na starých pohlednicích - 88
Červinkova vila

Předkládám starou řevnickou po-
hlednici z roku 1 922, zřejmě použitou
fotografii, technicky ne zcela doko-
nalou. Zobrazuje vilu čp. 249 na rohu
Selecké ulice a dřívějšího Marešova ná-
městí, kterou postavil v roce 1 909 Karel
Černý ze Řevnic. V pozdějších letech
patřila rodině Ing. Emila Červinky.
Ing. Červinka byl v Řevnicích
místopředsedou Okrašlovacího spolku.
Na podnět Václava Čekana navrhl a vy-
stavěl řevnické Lesní divadlo. Real izace
této stavby v roce 1 920 přišla na 1 8.200
Kč. Lesní divadlo v Řevnicích existuje
přes 90 let a je dodnes stále populární.
Dcera Ing. Červinky Ludmila Červin-
ková (narozená 1 908, zemřela 1 980) by-
la operní pěvkyní Národního divadla
v Praze. Svou divadelní kariéru zahájila
jako dítě právě v Lesním divadle
v Řevnicích.
Marešovo náměstí, kde je dnes umístěn

Hasičský záchranný sbor a Sbor dobrovolných hasičů, bylo pojmenováno po řevnickém rolníku Marešovi, který v obci založil nadaci pro chudé školní děti.
Červinkova vila je dnes významně přestavěna.

Kö

Řevnická výročí
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Z OKOLÍ

Ludvík Vaculík četl v Dobřichovicích ze své nové knihy Koza na trati a
zazpíval se souborem Ludus Muzikus některé Polepšené pěsničky.

Foto: Vítek Starý

Chorus Angelus podpořil svého anděla
Začátkem září obdržel náš pěvecký sbor pozvání ke spolupráci na projektu
„Podporujte svého anděla!“. Cílem tohoto projektu je získání finančních
prostředků na restaurování beuronské malby v kostele Svaté Rodiny
v Řepích. Beuronská malba kostela, která je dílem P. Antonína Vrbka,
emauzského benediktina, je opravdu nádherná a byla by velká škoda,
kdyby nebylo možné dokončit potřebné restaurátorské práce na její
obnovu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli do projektu zapojit a podpořit
ho svým vystoupením.
S hlavní iniciátorkou projektu „Podporujte svého anděla!“ paní Marií
Svobodovou jsme dohodli uspořádání benefičního koncertu přímo
v tomto kostele. Koncert proběhl večer 9. října pod názvem „Andělé mezi
námi“.
Náš pěvecký sbor pod vedením sbormistryně paní Martiny Klimtové si
připravil pro tuto příležitost speciální program písní ve vícehlasých
úpravách. Vystoupil i i  sól isté našeho sboru, žáci paní sbormistryně:
Dorothea Solničková, Klára Solničková a Jan Sklenka. Na klavír doprovázel
pan Fil ip Tvrzský. Krásnými verši program obohatila paní Valerie Zawadská.
V plném kostele hostů se nám podařilo vytvořit báječnou atmosféru, která
určitě všechny přítomné utvrdila v tom, že má smysl starat se o krásná
místa, kde mají l idé možnost se setkávat a hledat duchovní oporu. Byl to
nezapomenutelný zážitek i  pro naše děti, pro které je dobrou životní
zkušeností nezištně pomáhat ostatním.
Náš pěvecký sbor se zřekl svého honoráře ve prospěch projektu a farnosti
Svatého Martina v Řepích nabídl další spolupráci.

Simona Pešková, Chorus Angelus

Program RC Leťánek
7. l istopadu 201 1
Horní Maremma. Přednáška o méně známé části jižního Toskánska přinese
zajímavosti nejen o dějinách, obyvatelích i  j ižní kuchyni od 1 8.45 hod. , sál
u  Kafků, Lety

9. l istopadu 201 1
Dětský vzdor aneb kdo z koho. V jakém věku mluvíme o „dětském“

vzdoru? Dá se mu předejít a máme se o to vůbec snažit? Jak přistupovat
k dítěti, které už je uprostřed afektu? Na tyto a další otázky se společně
pokusíme najít odpověď. Lektorka: PhDr. Ing. Iva JUNGWIRTHOVÁ,
Středisko rané péče Tamtam, od 1 8.00 hodin, sál u  Kafků, Lety

1 3. l istopadu 201 1
Bubnování rodin  s dětmi
Pestrý a zábavný program pro rodiče s dětmi  s originálním hudebním
nástrojem, který se jmenuje drumben. Přijďte rozvíjet svoji fantazii a
tvořivost, od 1 6.00 hod., sál u  Kafků, Lety

Karlštejnský advent uctí královnu Elišku
Muzikanti, tanečníci, herci, školní mládež. Ti všichni přijdou v neděli 27.
l istopadu uctít do Karlštejna královnu Elišku. Na náměstí pod hradem se
bude od 1 0.00 konat premiérový KARLŠTEJNSKÝ KRÁLOVSKÝ ADVENT.
Oslava adventu se v Karlštejně koná už několik let, letos však dostala zcela
jinou podobu. Jejím ústředním motivem bude program na počest královny
Elišky, která – na rozdíl od svého muže, Otce vlasti Karla IV. - tráví
předvánoční čas v Karlštejně. V městysu, ale i  na hradě - doby, kdy sem
ženy měly zapovězen přístup, už dávno, dávno minuly...
Na náměstí pod hradem vyroste velké historické tržiště, na kterém budou
k dostání hračky, dřevěné zbraně, výrobky řezbářů, šperkařů, ozdoby,
korále, adventní věnce i  spousta dalšího zboží. Samozřejmě nebudou
chybět ani nejrůznější laskominy a karlštejnské víno. O rozptýlení
vladařovy choti a potěchu návštěvníků se budou starat šermíři i  šermířky
ze skupin Alotrium i  Reginleif, zahrají kapely Kapičky a Třehusk, koledy, ale
nejen je, zapějí děti i  dospělí z Karlštejna, Litně a Ořechu. Vyvrcholením dne
bude po setmění loučový průvod a rozsvícení vánočního stromu před
Muzeem betlémů za společného zpěvu písně Tichá noc.
Podobná oslava adventu se v Karlštejně bude konat také v neděli 1 8.
prosince.

Karlštejnský královský advent 201 1
Karlštejn, náměstí, 27. l istopadu
1 0.00 – Zahájení historického a stylového jarmarku
1 1 .00 – Country skupina Kapičky, Karlštejn
1 2.00 – Slavnostního zahájení Karlštejnského královského adventu
- příchod historického průvodu s královnou Eliškou
- přivítání královny rychtářem
- slovo královny k poddaným
- přípitek karlštejnským vínem
- pěší turnaj šermířů na počest královny
1 2.30 – Vystoupení ZŠ Liteň na počest královny
1 3.00 - Odchod královny s doprovodem do místa jejího dočasného pobytu,
Hostince U Bílé paní
1 3.1 0 – 1 6.00
- Taneční skupina Proměny, Řevnice
- Hudební kroužek z Ořechu
- Poberounský pěvecký sbor
- SHŠ Alotrium + SHŠ Reginleif, Černošice
- Staropražská kapela Třehusk, Poberouní
1 6.30 – Vyvrcholení prvního dne Karlštejnského královského adventu
- příchod loučového průvodu s královnou Eliškou
- Děti ZŠ Karlštejn na počest královny
- rozsvícení vánočního stromu za společného zpěvu písně Tichá noc

Perníky, koláče, preclíky, trdla, medovina, karlštejnské víno...
Vánoční svícny, keramika, umělecké předměty, textilní výrobky, šperky,
krasohledy, dřevěné zbraně, polštáře, hračky...

MF

Odhalení pamětní desky ve Všenorech
V pátek 4.1 1 . 201 1 v 1 7 hodin bude na budově základní školy ve Všenorech
slavnostně odhalena pamětní deska připomínající významného českého
pedagoga, profesora učitelského ústavu, autora učebnic a řady vědeckých
publikací Josefa Kubálka
(1 876 - 1 968), který ve Všenorech dlouhé roky žil a pracoval . Zdejší škole
byl letos ministerstvem školství udělen čestný název připomínající jeho
jméno. Na odhlalení pamětní desky naší školy jste srdečně zváni!

www.skolavsenory.cz

Vystoupí v Club kině
25. l istopadu vystoupí v rámci narozeninového večera černošického Club
Kina dívčí soubor E. I . T. Voices pod vedením zbrusu nového sbormistra,
muzikanta a skladatele Petra Wajsara.Předvánoční koncert jmenované
skupiny se bude konat tamtéž 1 1 . prosince od 1 7,30 hod.

Petr Ul lrich

Dobřichovice

Karlštejn

Lety

Všenory

Černošice



Přijímáme nové pacienty

FAMÓZNÍ POZEMEK
Stavební pozemek na vilu (vily) 7.984 m2

v překrásném místě s výhledem do krajiny
Berounky a do Řevnic (okres Praha – západ).

Pozemek je u  lesa (Brdy)  s  mírným sklonem k západu.
Inženýrské sítě: všechny (městská voda, kanal izace,

elektřina, plyn). Kanal izace, elektřina a plyn
k dispozici v přilehlé ul ici Tyršova.

Profesionální projektová dokumentace na prodloužení
komunikace a inž. sítě je v ceně prodávaného pozemku.

Cena: 11 .570.000 Kč
Kontakt:

Ing. Čeněk Hrdlička, KPZ real itní poradenství, s.r.o.
Tel: 602 201 666

Mníšek pod Brdy

Pěkný stavební pozemek u lesa,

1 052m2, kompletní IS na pozemku.

Volejte 608 555 930.

ZBAVTE SE BOLESTÍ! ! !
BOLÍ VÁS ZÁDA?

FYZIOTERAPIE
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ, REKONDICE, PREVENCE

Akce: 7. - 1 1 . 1 1 . 201 1
60 min terapie nebo masáže

sleva 25% (450 Kč)

Těší se na Vás Mgr. Radka Geffertová
Tel: +420 603 21 89 92

e-mail : r.geffertova@seznam.cz
!!! Nová ordinace : 28. října 1 1 60, Řevnice !!!

(2 min. od nádraží))
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Řevničtí tenisté hráli na republice
Ve velkém stylu zakončil Sportclub Řevnice letní tenisovou sezonu.
Družstvo staršího žactva skončilo jako druhé nejlepší ve středočeském kraji
a postoupilo na mistrovství republiky. „To byl historický úspěch nové
tenisové generace v Řevnicích. Dobrou zprávou je, že většina hráčů jsou
naši odchovanci,” říká trenér Michal Mottl .
V týmu věkové kategorie do 1 4 let byli řevničtí rodáci Antonín Štěpánek a
Daniela Švédová, další hráči Sportclubu David Martínek, Matyáš Ježek, Fil ip
Zahrádka, El iška Petráčková a dvě hostující posily Daniel Paul a Alžběta
Hermanová. Na republikový šampionát se kvalifikovala Sparta Praha, 1 .
ČLTK, TK Prostějov a jiné známé kluby. Dohromady jich bylo 1 2 a mezi nimi
Sportclub z třítisícového městečka Řevnice. Na samotném šampionátu
bohužel nepřál los, hned v úvodním kole Sportclub dostal první nasazený
tým z Valašského Meziříčí, kde vyrůstala současná česká tenisová jednička
Tomáš Berdych. Řevničtí prohrál i 3:6, přičemž o všechny body se postarala
děvčata.
Přesto zavládla spokojenost s vystoupením, stejně tak s postavením hráčů
Sportclubu v celostátních žebříčcích po sezoně. Celkem se na nich objevilo
23 mladých hráčů a někteří se drží v české špičce. Náš odchovanec Antonín
Štěpánek skončil 1 1 . mezi mladšími žáky a Matyáš Ježek 28. Ve starších
žákyních je El iška Petráčková 36. a Daniela Švédová se při premiérové
sezoně v této věkové kategorii dostala na 56. pozici. Tito i  další hráči
zaslouží ocenění za dobrou reprezentaci řevnického tenisu. Nyní se všichni
chystají na halovou sezonu, která odstartuje začátkem prosince.

jš
Družstvo Sportclubu na mistrovství republiky. Nahoře zleva Petráčková,

Švédová a Hermanová. Dole zleva Paul, Štěpánek, Ježek, Martínek a
Zahrádka.

Foto: Antonín Štěpánek
NH ŘEVNICE - ŠROUBÁRNA ŽATEC 1 4:1 4 (7:7)

SKNH KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ - NH ŘEVNICE 1 7-1 9 (7-1 0)
VŠENICE - ŘEVNICE 1 8:1 6 (1 0:1 0)
SOKOL EJPOVICE – NH ŘEVNICE 1 7:1 4 (1 0:7)

NH ŘEVNICE – SOKOL PODLÁZKY 24:1 8 (1 3:1 3)
Branky: Hartmann 1 0, Knýbel 7, Zavadil 6, Štech 1
Na Podlázky jsme nastoupil i se sedmi útočníky tak, abychom netrhal i
sehrané útoky a mohli střídat tempo hry. Tempo však stanovil útok hostí,
kterému nedělalo potíže prosazovat se z jakékoliv pozice. Náš zkušenější
útok dokázal držet krok a nedovolil hostující obraně získat jakoukoliv herní
výhodu. Ve druhé půli se zlepšila jak naše obrana, tak i  brankář Zelený, jenž
začal předvádět zákroky, na které jsme od něho byli zvyklí. To vneslo klid
do naší útočné řady, která se zaměřila na udržení míče a střelbu pouze
„z j isté“. Naopak hosté začal i působit velmi bezradně. Na posledních 5
minut tak mohla nastoupit dorostenecká lajna Štech, Jelínek, Veselý Petr
(vloni ještě žáci), která dobrý výkon celého družstva korunovala vstřelenou
brankou z ruky Jendy Štecha.

FZ

Po uzávěrce

Vrcholem prvního ročníku festivalu BioBlues bylo vystoupení Sharon Lewis
a Jana Kořínka a Groove.

Foto: František Chlaň

Sběrný dvůr
Provoz sběrného dvora je od 1 6.1 1 .201 1 do 30.3.201 2 omezen pouze na
neděli v době od 9:00 do 1 2:00 hodin.

EKOS
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