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Leden - Únor 201 1 Zpravodaj města Řevnic / 22. ročník Zdarma

Rozpočet města Řevnice na rok 201 1 • Přihlaste se k odběru SMS zpráv a e-mailů! • Vzpomínky na Otakara Kukulu

Staronovou tváří
v Radě města je
Ing. Jiří Drvota, který
v současné době

vykonává funkci uvolněného místostarosty.
Sešli jsme se v jeho kanceláři na radnici, kde
jediným majetkem města jsou hodiny na zdi.
Nábytek, počítač, tiskárnu i připojení
k internetu si platí místostarosta ze svého.
Mohou si Řevnice proto placeného
místostarostu dovolit?
„Problém má více rovin. Na základě zkušenosti
z předminulého volebního období jsem
usoudil , že pokud se nebude problematice
města věnovat osm a více hodin denně, nemá
smysl si klást před sebe žádné velké ambice.
Odcházel jsem s tím, že pokud někdy se na
radnici vrátím, pak se problémům města budu
plně věnovat profesionálně na plný úvazek.
Druhou věcí je výsledek voleb a složitá
povolební vyjednávání. Bylo to rozhodnutí
koal ičních stran.“

Jakmáte rozděleny kompetence?
„Ctím danou real itu a vlastní vedení města
nechávám plně na Liboru Kvasničkovi. V tomto

duchu řeším každodenní problémy tak, jak se
o ně dělíme, ale zejména se soustředím
na vytvoření znalostní databáze všech vztahů
města (smlouvy, pohledávky, majetek města,
finanční toky). Následně bych rád  s těmito
informacemi seznámil zastupitelstvo, které by
mělo rozhodnout o tom, kde hledat rezervy,
hrozby a příležitosti.
Během prvních dvou měsíců jsem databázi
vytvořil a od 1 . ledna ji naplňuji daty. Časosběr
by měl skončit 31 .1 2. Pracovní data budou už
ale za první čtvrtletí a základní srovnání bude
po druhém čtvrtletí a  s ním můžeme pracovat
při tvorbě rozpočtu pro rok 201 2.“

Vidíte už nyní nějaké problémy?
„Vyvíjí se infrastruktura města v sou-
vislosti  s  vývojem doby. Některé věci jsou
překonané, jiné zase důležité.
Například parkování před nádražím. Doba
odnesla bývalou velkou úschovnu bicyklů
a nyní stačí místnost vedle výpravny. Zatímco
parkoviště pro automobily dnes nedostačuje.
Úschovna byla udržovaná z peněz dráhy
a nestála město nic, zato parkoviště musí město

udržovat na své náklady. Pokud zde má nově
vzniknout větší parkoviště, znamená to
investici a opět další údržbu.
Vedle toho v Řevnicích >>žijí služby<<, jejichž
podstatu čas nezměnil . Například škola. Ta
vyžaduje běžnou údržbu a samozřejmě, jak se
mění počet žáků, jednou zmenšit, podruhé
rozšířit. Na tyto záležitosti by měly být finanční
prostředky trvale k dispozici. Všichni víme, že
mnohé služby jsou nezbytné, ale zároveň, že si
na sebe nikdy nevydělají.
Je třeba hledat koncensus nejen mezi radními,
zastupitel i, ale hlavně s veřejností o určení
priorit – jaké služby, s  jakým majetkem
a s jakými náklady město zajišťuje pro občany.
Co je nutné a co je postradatelné. Pokud se
zachová stávající stav a případně se přidají
služby nové, musí se vždy uvést, z čeho budou
financovány. Pevnější představu o tom, co by se
mělo potlačit a co by se mělo naopak rozvíjet,
budu mít podloženu náklady až v druhé
polovině roku.“

Na zastupitelstvu se mnoho hovořilo
o rozpočtu města…
„Ke schválenému rozpočtu se těžko mohu
vyjadřovat, protože jsem jeho sestavení
neovlivňoval . V rámci kontinuity ho tvořil i
převážně ti zastupitelé, kteří byli v minulém
a jsou i  v současném zastupitelstvu.
Předpokládám, že v průběhu roku dojde
k několika rozpočtovým opatřením (dotace,
řešení náhlých oprav apod.) a jak jsem uvedl, na
základě sběru dat mohu navrhnout změny pro
rozpočet Řevnic na rok 201 2.“

Co byste na závěr vzkázal občanům?
„Obecně je naše republika mezi třicítkou zemí,
kde se žije l idem nejlépe na světě. Na druhou
stranu nikdo není spokojen se stávajícím
stavem. Všechna vylepšení vyžadují naše úsilí.
My jsme si v poslední době odvykli úsil í
vynakládat – nechodíme pěšky, jezdíme autem.
Chceme-l i zjistit nějakou informaci, nevy-
hledáváme ji pracně v knihovně, ale stiskneme
tlačítko na klávesnici a informace se objeví na
internetu. V okamžiku, kdy máme snahu
vytvořit něco, co tu dosud nebylo, nemůžeme
jen vyhledávat na internetu a jezdit autem.
Musíme vynaložit úsil í. A do jaké míry je člověk
ochoten omezit svoje aktivity, aby čas pro věc
našel , do té míry je kval itní rozhodnutí, ke
kterému dospějeme. Ta kvalita se nepozná nyní,
kdy člověk rozhodnutí udělá, ale časem lze
poznat, zda se zvolené řešení ubírá správným
směrem či ne.
Z toho hlediska bych rád občanům vzkázal ,
že s jakým nasazením jsem se věnoval své práci,
tak se stejným nasazením se chci věnovat
našemu městu. Budu se snažit, aby naše město
nežilo na dluh, ale jeho vývoj se stal , ve smyslu
vyrovnaných rozpočtů, samofinancovatelný.”

Tomáš Hromádka

Všechna vylepšení
vyžadují naše úsilí

Tradiční Vítání občánků se konalo v sále Zámečku v pátek 1 4. ledna 201 1 . Nejmenší občany Řevnic
přivítal starosta města Libor Kvasnička. Od města obdržel i malou pozornost, maminky květinu. Rodi-
če se současně zapsal i do pamětní knihy. Přivítáni byli: Anna Klimentová, Viktorie Anna Mullen, Josef
Wagner, Jan Vitoušek, Viktorie Šteklová, Nikola Kubásková, Metoděj Jonáš, El iáš Polanecký, Anežka
Dunovská, Adéla Straňáková, Fil ip Cígler, Ondřej Lang, Isabel Iraheta, Štěpánka Kvasničková, Anežka
Bočková.

Foto: Tomáš Hromádka
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Zastupitelstvo schválilo
rozpočet na rok 201 1

Rozpočtovým provizoriem pohrozil i někteří zastupitelé současnému vedení
města při schvalování rozpočtu města Řevnice na rok 201 1 na svém druhém zase-
dání dne 1 3. prosince 201 0 v Zámečku. To když vystoupil radní Ing. Tomáš Smrčka
a po něm i ředitelka základní školy Mgr. Štěpánka Rajchlová, kteří shodně uvedli,
že návrh rozpočtu je pro řevnickou školu v zásadě likvidační. Bylo proto přímo na
místě přijato kompromisní řešení, škole přidáno a rozpočet tím pádem schválen.
Naopak byl zkrácen rozpočet EKOSu.
Třináct přítomných zastupitelů z patnácti (chyběli pánové Knýbel a Buchal)
schvál ilo vyhlášku stanovující poplatek za hrající automaty (videoterminály),
seznámilo se s činností Finančního a Kontrolního výboru a diskutovalo mj.
o prodeji pozemků. Více než hodinová debata se přitom týkala prodeje obecního
parkoviště u  prodejny p. Noska. Překvapivě neuralgický bod vyvolal dlouhotrvající
debatu plnou emocí. Nakonec byl prodej (s poukazem na zisk finančních
prostředků pro město) schválen a to i  přes fakt, že byla v podkladových
materiálech nalezena pochybení. Zastupitelé také schválil i , že město bude
pokračovat v problematice řešení přednádražního prostoru, o možnostech
financování hovořil jako host p. Šimůnek. V Různém se řešila problematika
l ikvidace odpadu, firma Ekos a stav vodovodu. Místostarosta Jiří Drvota asi dvaceti
přítomným občanům také vysvětl i l svoji pozici na městském úřadu.

thr

Zápisy ze zasedání zastupitelstva, informace z jednání Rady města a další
aktuality hledejte průběžně na www.revnice.cz.

Město Řevnice

hledá zájemce
o roznos zpravodaje
Ruch do řevnických

poštovních
schránek.

Vhodné jako
přivýdělek pro

zdatného důchodce
nebo maminku na
mateřské dovolené.

Bližší informace
tel. 603 508 806

Aktuální

informace
Již více než dva roky nabízí
město Řevnice službu zasílání
SMS a e-mailů o nej-
aktuálnějším dění ve městě
(vypínání vody, elektřiny,
uzavírky silnic atd.).
Chcete také dostávat
pravidelně tyto informace?
Vyplňte formulář na s. 3 a
vhoďte do schránky Městské-
ho úřadu Řevnice (na nám.
Krále Jiřího z Poděbrad).
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Městský úřad Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice
tel .: 257 720 1 57
e-mail : info@revnice.cz
http://www.revnice.cz

Úřední hodiny:
Městský a Stavební úřad
Po, St: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00

Podatelna:
Po, St: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00
Út, Čt: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 5:00
Pá: 7:30 - 1 3:00

Pokladna:
Po: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00
Út: 7:30 - 1 2:00
St: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00
Čt: 7:30 - 1 2:00

ústředna a podatelna
tel .: 257 720 1 57, pod@revnice.cz
starosta
tel .: 257 720 1 50, 603 854 843,
starosta@revnice.cz
místostarosta
tel .: 724 380 739, dccs@dccs.cz

tajemník
tel .: 257 720 1 51 , 603 508 806, taj@revnice.cz
správní odbor
tel .:257 720 1 58,725 852 822,eso@revnice.cz
ekonomický odbor
tel .:257 720 1 58,603 293 322, kadlec@revnice.cz
matrika
tel .:2577201 57,mat@revnice.cz
pokladna, účtárna
tel .:257 720 1 59,uct@revnice.cz
stavební úřad
tel .: 257 720 223, su@revnice.cz
městský les - tel .: 605 877 996
fax městského úřadu: 257 720 1 60

Ekos Řevnice, spol. s r.o.
Na Bořích 1 077
252 30 Řevnice
tel . 257 720 090
e-mail : ekos.revnice@c-box.cz
http://www.ekos-revnice.cz

Vedoucí: Karel Kakeš
tel . 722 91 1 848
kakes.ekos@revnice.cz
ekos.revnice@c-box.cz

Poruchy – voda, kanalizace (tlaková čerpadla)
tel . 725 441 922 (p. Smola, p. Štorkán)
nebo dispečink tel . 724 005 900

Veřejné osvětlení
tel 602 1 71 586 (p. Bártů)

Čistička odpadních vod - svoz odpadních vod
tel . 720 441 289 (p. Dlouhý)

Svoz odpadu,
Nevyvezené popelnice,
velkoobjemové kontejnery,
úklid sněhu
tel . 722 91 1 848
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Den otevřených

dveří
Srdečně Vás všechny zveme
do Mateřské školy Řevnice
na „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,“
který se koná v úterý 1 5. 2. 201 1
od 1 3.30 do 1 5.30 hodin.
Provedeme Vás po budově, Vaše
děti si mohou prohlédnout třídy
v přízemí a zároveň si u  nás
pohrát.
Zájemcům o umístění dětí na školní
rok 201 1 /201 2 budou k dispozici žá-
dosti o přijetí do mateřské školy.

MŠ

Neprakta

v Zámečku
V prostorách ZUŠ Řevnice bude
od 8. 2. přístupná výstava prací
Jiřího Wintera - Neprakty (1 924),
v pondělí až čtvrtek od 1 3 do 1 8
hodin a v pátek od 1 3 do 1 6
hodin. Zájemci si budou moci vy-
brané ilustrace objednat.
Jsou zastoupena témata z historie,
pohádek, přírody a mezil idských
vztahů, tak jak jste v Nepraktově
tvorbě zvyklí.

VS

Co chystají hasiči

v roce 201 1 ?
1 9. února 20.00 hod. - Hasičský bál,
Lidový dům
20. února 1 4.00 hod. - Dětský karne-
val , Lidový dům
1 . května 9.00 hod. - Hasičský majá-
les, nám. Krále Jiřího z Po-
děbrad
25. června - Oslavy 1 1 5. výročí
založení hasičského sboru

BL

V Lidovém domě
4. února - taneční skupina Proměny
ples, 6. února - dětský karneval
1 2. února - Taneční zábava
Dělnické besedy Havlíček
26.února DD Lety - ples
3. března - rybáři školení
8. března - Bambinárium (MDŽ)
1 9. března - Ples Klíčku
26. března - Valná hromada
Dělnické besedy Havlíček

Akce Modrého

domečku
Od 1 4. ledna až do poloviny března
probíhá, jako každoročně, v prosto-
rách kavárny i  galerie Salón výtvarní-
ků pro KONTO Bariéry - prodejní
výstava obrazů od 26 výtvarníků.
Z výtěžku budou financována
stipendia pro těžce zdravotně posti-
žené studenty na středních a vy-
sokých školách. Více na stránkách
www.kontobariery.cz.
Čtvrtek - 1 0. února od 1 8 hodin – be-

seda Putování po Orientu – o svém
pobytu v Sýrii a v Egyptě přednáší
a vlastní fotografie promítá Mgr. Ka-
rel Gregor, který pracuje jako te-
rapeut v naší chráněné kavárně a
několik měsíců v těchto zemích žil .
26. února od 20 hod. bude zahá-
jen Ples Náruče ve stylu Dancing
Queen.V restauraci Republica, pří-
mo v Public clubu na úvod zatančí
taneční skupina Proměny a bě-
hem večera Vás kromě bohaté
tomboly čeká také možnost zazpí-
vat si karaoke. Průřez hudbou
a videoklipy ze 60. -70. - 80. let bu-
de řídit profesionální DJ Olda
Burda.

ŠH

Pozvánka

do divadla
U příležitosti nově zrekonstruované-
ho zázemí kina v Řevnicích nastu-
dovalo ProDivadlo pod režijním
vedením Lenky Šebek Loubalové
divadelní hru podle Ephraima Kisho-
na [Byl to skřivan] "Ať žije Shake-
speare". Tento nevšední zážitek
můžete zhlédnout 5.-6. a 1 1 .-1 3.
února v řevnickem kině vždy od
20.00, v neděli od 1 8.00 hod. Hrají:
senátor Jiří Oberfalzer ODS, Alice
Čermáková (Řev. div. spol.) , Lil ian
Malkina (Div. Na Fidlovačce), Jiří
Šafránek a Jan Seidel (DDS), Jiřina
Černá a Tomáš Vacek (Zbrasl . div.
spol.) , Denisa Hrubá ml. Těšíme se
na vaši návštěvu! Za ProDivadlo

Lenka Šebek Loubalová

Sbor církve

bratrské
Sbor církve bratrské v Řevnicích,
Žižkova 257, pořádá pravidelně:
- každou neděli v 1 7:00 hod. boho-
služby
- každý druhý čtvrtek počínaje
dnem 27. 1 . 201 1 večerní zamyšlení
nad Biblí. Další setkání budou 1 0.
března a 24. března 201 1 vždy
v 1 9:30 hod.
- Program pro děti 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.
- v neděli 1 3. února 201 1 bude mi-
mořádná bohoslužba spojená s pre-
zentací TWR a Rádia 7 se
zaměřením na historii i  současnost
tohoto křesťanského vysílání. Začá-
tek bude mimořádně v 1 6:00 hod.
- Dne 1 0. března 201 1 bude
přednáška p. Thomase Grauman-
na, který je jedním z dětí za-
chráněných sirem N. Wintonem
před holocaustem. Místo konání
i  čas budou zveřejněny doda-
tečně.
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Porta nespí
Organizátoři hlásí: "Již připravujeme
jubilejní 45. ročník festivalu, který

řevnické lesní divadlo bude hostit
po čtvrté."
Stejně jako loňského roku pro vás
o.s. Porta na portovních stránkách
opět připravilo možnost získat per-
manentky na České národní finále
do Řevnic, které se uskuteční ve
dnech 24. -26. 6. 201 1 za zvýhodně-
nou cenu, která je o více než 1 00 Kč
nižší než cena permanentky na
místě. Abychom neprodávali zajíce
v pytl i a článek nebyl jen
o možnostech výhodného nákupu
pro sebe či své známé, prozradíme
něco z toho, co se bude v Řevnicích
dít.
Na scéně ČNF se objeví V. Marti-
nová, M. Rottrová a Neřež, Ivan Mlá-
dek, Jan a František Nedvědovi, Petr
Kocman, Roman Horký, Pavel Žal-
man Lohonka,Tomáš Klus, Fleret,
Samson a parta, Alan Mikušek, Wabi
Daněk, Reliéf, Petr Bende, Lojzo,
Schovanky, Roháči, Irish Dew, Quan-
ti Minoris, Pětník a samozřejmě
opět super překvapení.

ŠPF

Notičky v roce

201 0
Rok 201 0 byl pro dětskou lidovou
muziku Notičky velmi nabitý a tak-
též velmi úspěšný. V pořadí již
dvanáctý rok svého působení zaháji-
l i mladí muzikanti z Řevnic na ma-
sopustních vesel icích v Zadní
Třebani a Řevnicích. Hlavní přípravy
se touto dobou již soustředily na
březnový Hudební ples, který Notič-
ky pořádaly již podeváté a na kte-
rém nejen že Notičky hrají k tanci
a poslechu, ale také chystají dvě pře-
kvapení večera. A ani v loňském ro-
ce přes mírnou nepřízeň počasí
Notičky nevynechaly tradiční vel iko-
noční koledování po domovských
Řevnicích. V květnu pak mladí mu-
zikanti hrál i, zpíval i a tančil i na
folklorních festivalech v Tuchlovi-
cích a Dolním Poberouní, kde se
velká muzika představila zejména
novými mysl iveckými písněmi a Ma-
lé Notičky s pásmem Cibuláři. Kon-
cem srpna se všech šedesát dětí ve
věku od 3 do 1 9 let vydalo na tra-
diční letní soutředění do Krkonoš.
Zde Notičky zahájily pečl ivou pří-
pravu na nastávající vánoční sezó-
nu, pilovaly se nové koledy
od autorů Fialy, Skutila a Martínka
a opakovaly se již ty známé. Veškeré
podzimní přípravy pak vyvrcholily
na významných koncertech na Praž-
ském hradě, v kostele sv. Šimona
a Judy v Praze, v Rudolfinu na kon-
certě pořádaném u příležitosti 30.
výročí založení Loveckého Tria
Praha a na dobročinném koncertě
v kostele Sv. Martina a Prokopa

v Karlíku, jehož výtěžek byl vě-
nován dětem z denního stacionáře
Náruč a dětem z Dětského domova
v Letech.
V podobném – tedy velmi nabitém
- duchu se zřejmě ponese i  nastáva-
jící třináctá sezóna Notiček. Již teď
se chystá vyhlášený Hudební ples,
který se bude konat 26. 3. od 1 9
hodin ve Společenském domě
v Zadní Třebani. Nově se Notičky le-
tos budou podílet na divadelním
představení a v plánu je také nové
vánoční cédéčko.

Pavla Petrová, Notičky

Hodně štěstí,

Žanetko!
Studentka sólového zpěvu Hu-
debního studia Capriccio Žanetka
Železná si v polovině října 201 0
svým zpěvem vybojovala vítězství
v castingové soutěži, kde byla ze
400 dětí vybrána do TOP 1 2, skupi-
ny mladých zpěváků, která bude již
na profesionální úrovni vystupovat
a koncertovat, což je pro každou
mladou zpěvačku úžasný a povzbu-
zující výsledek. Z pozice pedagoga
jsem již v polovině října považovala
za správné předat Žanetku zcela
do péče castingové společnosti
A-casting, která obsazuje dětské ro-
le v TV seriálech jako např. Ul i-
ce,Velmi křehké vztahy, Ordinace
v Růžové zahradě. Další hudební
a pěvecký rozvoj Žanetky se již bu-
de rozvíjet v rámci této castingové
společnosti. Milá Žanetko, hodně
štěstí a úspěchů na Tvojí další cestě
za krásou hudby a zpěvu!

Martina Klimtová
Hudební studio Capriccio

Řevnické Vánoce
Vánoce 201 0 jsme prožil i na sněhu.
Na Štědrý den poprvé veřejně na-
bízel i skauti z oddílu Bobři před Zá-
mečkem Betlémské světlo, po
obědě proběhlo setkání před Mod-
rým domečkem, kde příležitostný
pěvecký sbor opět zazpíval Českou
mši vánoční J.J . Ryby. Večer se kona-
la tradiční mše v kostele.

thr

Novoroční koncert
Kulturní rok 201 1 byl zahájen hned
2. ledna v sále Zámečku.
Stejně jako v roce 201 0 tak učinila
dvojice mladých virtuosů Bára Ko-
lářová (housle) a Alexander Lom-
bard (klavír).
Zcela zaplněný sál vyslechl tech-
nicky náročné skladby, kterých se
interpreti zhostil i bezchybně
a s grácií.
Radost z koncertu byla znát nejen
na publiku, ale i  na tvářích mu-
zikantů.

VS

Kulturní ozvěny
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HUSTÝ DÝM 201 0/1 1
Žijeme v této krásné krajině – a žijeme jen jednou. Jak dlouho a jak pří-
jemně?
To záleží také na tom, čím doma topíme a čím topí naši sousedé. V podmín-
kách průmyslových spaloven odpadu se jedovaté škodliviny rozkládají.
V domácnostech však takových podmínek nemůžeme dosáhnout a jedova-
té škodliviny tedy unikají v kouři i  v popelu do ovzduší a do půdy. Všechny
jedovaté látky zhoršují naše zdraví, zkracují život, a to tím intenzivněji, čím
blíže jsme k jedovatému kouři či popelu.
Na problém chce upozornit fotografická soutěž pro organizace dětí a mlá-
deže a jednotl ivce do 1 8 let, kterou pořádá Strana zelených v Dolním Pobe-
rouní. Dobrovolníci mohou do soutěže přihlašovat své kandidáty na tento
titul prostřednictvím snímků čmoudících komínů a jejich okolí, které ode-
šlou na e-mailovou adresu zeleni.dolniberounka@seznam.cz. Uzávěrka sou-
těže je 31 . 3. 201 1 .

Ing. Oldřich Nepraš

Pozvánka na turistický pochod
TJ Čechie Karlín, odbor turistiky - Praha 8, pořádá v sobotu 1 9.2.201 1
45. ročník turistického pochodu ,,ZIMNÍ BRDSKÝ PŘECHOD” a 34.
ročník dálkového pochodu ,,ZIMNÍ BRDSKÁ PADESÁTKA‘‘. Start: želez-
niční stanice Řevnice (6:45 – 1 0:00 hod.)
Trasa 50 km: - Halouny – Na Soudném – Knížecí Studánky – Voznice rozc. –
Kytín – Na Rovinách - Rymáně Bratřínov – Bojanovice - Sloup – Davle
Trasa 35 km: - Halouny – Na Soudném - Na Rovinách - Rymáně Bratřínov –
Bojanovice – Sloup – Davle
Trasa 26 km: - Píšťák – Jezírko – Na Rovinách – Mníšek – U Šraňku – Řitka -
Sloup – Davle
Trasa 1 6 km: - rozcestí U  Trojáku – Řitka – Sloup Davle
Nezapomeňte dobrou obuv a tužku. Na delší trasy vezměte sebou baterku.
Na Vaši účast se těší pořadatelé. Informace: TJ Čechie Karlín, U  Sluncové
61 8/25, 1 86 00 Praha 8 (zašlete ofrankovanou zpáteční obálku), tel . 244 470
577 (byt) nebo na vanesa.dobrovic@seznam.cz.

Ing. René Kazda

Rodinné centrum Fabiánek
Z Dobřichovic přinášíme vám pozvánku na kroužky pro předškolní děti
v RC Fabiánek, které se konají v budově ZUŠ v Lomené ulici.
• Hrátky a tvoření (pro děti od 1 ,5 do 3 let) – pondělí 1 0-1 1 , není třeba se
hlásit
• Jak se dělá…? (pro děti od 3 let) – čtvrtek 9-1 0, je třeba se hlásit do úterý
večer
Dále vás zveme na Jarní burzu dětských věcí, která se koná v sobotu 5. břez-
na od 9 do 1 1 hodin v Sále dr. Fűrsta. Burza je zaměřena na oblečení a vyba-
vení pro děti od miminek po předškoláky. Zájemci o prodej najdou
informace na www.rcfabianek.estranky.cz a hlásit se mohou na rcfabi-
anek@seznam.cz nebo na čísle 725 890 504.
RC Fabiánek nabízí všem aktivním seniorům možnost přihlásit se do kurzu
S Fabiánkem na síti aneb Internet pro dříve narozené. 1 . března zahajujeme
kurz pro mírně pokročilé (úterky 1 8-1 9, 5 lekcí, celkem 250 Kč, v budově ZŠ
u mostu). 1 5. března zahájíme kurz pro začátečníky (úterky 1 7-1 8, 1 0 lekcí,
celkem 500 Kč, v budově ZŠ u mostu). Přihlášky na rcfabianek@seznam.cz
nebo na čísle 725 890 504.

Libuše Stupavská

V Řevnicích se krade
Bohužel, i  v našem městě se pohybují l idé, kteří si jako zdroj obživy zvolil i
přisvojování předmětů patřících jiným občanům. Mají dokonce svá oblí-
bená místa, která navštěvují častěji, skoro by se dalo říci pravidelně, protože
pravděpodobnost úspěšného lupu je zde poměrně vysoká. Jedno z nich se
nachází před vchodem do mateřské školy v ul ici J . Veselého. Tady maminky
při nakládání a vykládání svých ratolestí z a do auta často ve stresové situa-
ci zapomenou na běžnou opatrnost a na sedačce nechají ležet tu tašku  s ná-
kupem, tu kabelku  s peněženkou, tu mobilní telefon. A to je příležitost,
které nelze nevyužít. Rozbít boční okénko, sáhnout dovnitř a rychle zmizet
je přece tak jednoduché...
Pobertů a nenechavců v našem bezprostředním okolí se asi hned tak ne-

zbavíme. Policie nestačí stíhat ani mnohem větší zločince a stavění ob-
čanských hlídek nebo oddílů domobrany by bylo krokem zpět k total itě.
Přesto jsem přesvědčen, že je možné nežádoucí chování části našich
spoluobčanů alespoň znatelně omezit. Stačí docela málo. Přestat být
lhostejní k tomu, co se děje okolo a nás se bezprostředně nedotýká. Není
třeba ani nějaké zvláštní odvahy či síly.
Pokud např. před školkou uvidím postávat muže, který do tohoto zařízení
evidentně nepatří a nepřivádí sem své dítě, mohu se ho docela jednoduše
a slušně zeptat, zda někoho nehledá a zda mu v tom mohu nějak pomoci.
Tato otázka fyzický útok zcela jistě nevyvolá, nejspíš se dočkáme nezře-
telného zamručení a dotyčný se obrátí k odchodu. Uvědomí si, že byl od-
halen a že další čekání na kořist v těchto místech už ztratilo smysl . Pokud
k takovému vyrušení dojde několikrát za sebou, toto stanoviště už nebude
atraktivní a četnost jeho návštěv se významně sníží.
Další pokles krádeží mohou přinést monitorovací kamery, jejichž instalaci
před školkou se pokusím prosadit. Pro všímavé rodiče ještě uvádím, že
v době krádeží stála často nedaleko modrá škoda fel icia.

Pavel Černý
předseda Klubu při mateřské škole v Řevnicích

Vážení čtenáři,
zahajujeme další ročník Ruchu. Neskrývám, že jsem měl na konci loňského
roku obavy o budoucí existenci městského časopisu. V čase šetření byl
snížen Finančním výborem rozpočet tisku zpravodaje o polovinu. Nakonec
bylo po schválení rozpočtu zastupitelstvem města ve spolupráci  s  Radou
města nalezeno řešení, které umožní vydávání Ruchu i  v roce 201 1 . Vý-
sledkem jednání je, že v letošním roce vyjde celkem 1 0 černobílých čísel
Ruchu každé v rozsahu osmi stran a ve sníženém nákladu. Distribuce do
všech poštovních schránek zůstane přitom zachována. Omezení rozsahu
Ruchu má vliv na rozsah článků i  využití fotografií. Prosíme všechny přispě-
vatele o maximální stručnost, delší texty si vyhrazujeme dle potřeby krátit,
případně odsunout do dalších vydání nebo zveřejnit pouze na internetu.
Děkujeme za pochopení. Zájemce o další informace odkazujeme na
webové stránky města www.revnice.cz, SMS a e-mailový servis města. Ne-
zbývá než doufat, že po zlepšení finanční situace města se podaří Ruchu
navrátit podobu, kterou si městský časopis zaslouží.

Tomáš Hromádka

SPORT

Asi dva roky vychází v České a Slovenské republice nový tenisový časopis
TENNIS ARENA. V l istopadu loňského roku byl publikován v čísle 1 1 článek
o historii LTC Řevnice, který jeho autor Viktor Nosek nazval „Klub, kde vy-
rostla Martina“.
V článku je stručně vzpomenuto na zajímavé události v klubu za po-
sledních 1 00 let. Autor článku vychází z informací, které získal od archiváře
klubu dr. J indřicha Königa a od trenéra Michala Drašnara.

Kö

Vánoční turnaj malých
řevnických badmintonistů se
uskutečnil 28. prosince 201 0.
Ve finále se utkal i Radek
Cmíral z Letů proti Anně Dvo-
řákové z Haloun. Boj to byl
opravdu velmi tvrdý, protože
Radek vyhrál 2-1 na sety a ve
3. setu vyhrál 22-20.

Bohumil Kos

SPORT NAJDETE TAKÉ NA S. 8!

Z okolí

K zamyšlení

Ruch v roce 201 1

Junioři soutěžil i v badmintonu

LTC Řevnice

Uzávěrky Ruchu v roce 201 1
jsou s výjimkou července (v srpnu Ruch nevychází)

vždy 1 5. každého mésíce v 1 8 hod.

Inzerci a příspěvky lze zasílat e-mailem na ruch@revnice.cz.
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Řevnice na starých pohlednicích - 80
Pohled z třešňového sadu

Stará řevnická pohlednice odeslaná z Řevnic do Třebušic u  Mostu dne
22.7.1 927 je podle zobrazení města starší než je datum jejího odeslání.
Jde o obrázek Řevnic ze Šiberného směrem severovýchodním. Na Šiberném
je vpředu patrný třešňový sad (tzv. Lebedův), který byl vysázen počátkem
dvacátých let minulého století. Na obrázku vpravo nahoře dominuje
Sochorova vila Kokořín čp. 1 66. Napravo před ní lze vidět část komína
Srbovy cihelny. Vpravo za ní je Musilova vila ve Sportovní ul ici. Ve středu
fotky jsou – díky stromům – jen částečně zřetelné tři vily: zprava doleva jsou
to čp. 1 1 0 – vila Šalamonova, čp. 1 72 – Čermákova a čp. 1 73 – Sitenských.
Vlevo od nich je na volném prostranství velký objekt – stará stodola
dominikánského statku, která byla již dávno zbourána (stála za dnešním
skladem Jednoty). Před stodolou je na obrázku výrazně prosvítající dům čp.
232 na rohu ulic Příčné a Čs.armády (dnes Kenclovi). Vlevo od něj snad
vyčnívá střecha domu čp. 221 . Řada domů v pozadí včetně Zámečku je
skryta za stromy a jejich identifikace je již rébusem.

Kö

Za Ing. Václavem Gregorem
Dne 26. února 201 1 to bude 1 0 let, co nás opustil Ing. Václav Gregor,
tajemník MÚ Řevnice. Kdo jste ho poznali, prosím, vzpomínejte se mnou.

Manželka Pavla

V lednu 201 1 si připomínáme, že je to
již 1 0 let, kdy zemřel Otakar – Karyk
Kukula (1 4. 3. 1 931 – 1 0. 1 . 2001 ),
charismatický člověk, velký řevnický
patriot a v období po sametové
revoluci největší řevnický mecenáš.
Karyk byl od malička velmi
společenský člověk, vždy dobré
nálady, kterou dokázal šířit všude,
kam přišel . V Řevnicích žil od svého
dětství, neboť sem jezdil i jeho rodiče
i  prarodiče. Měl široký okruh zájmů –
sport, divadlo, mysl ivost, motorizmus.
Karyka jsem znal od dětských let.
Pamatuji, jak jsme kdysi dávno hrál i

vodní fotbal ve velkém bazénu plovárny na Berounce. Jeden ze soupeřů mi
při střetu nártem bosé nohy roztrhl oční víčko. Rána začala značně krvácet.
Karyk se rychle rozhodl, přerušil hru, oba jsme jen v plavkách nasedli na
jeho motorku (měl Jawu 1 75) a jel i ihned na náměstí k obvodnímu lékaři
dr.Koudelkovi. Ten mi ránu ošetřil a zašil třemi stehy. Díky rozhodnosti
a obětavosti Karyka!
Požádal jsem několik řevnických občanů o napsání podobné krátké
vzpomínky na osobu Karyka (Kariho, Garyka). Sešlo se jich šest. Velmi l ituji,
že některé – ač velmi zajímavé – jsme museli kvůli omezenému prostoru
z Ruchu vyřadit nebo redakčně zkrátit. Bude-l i to možné, rádi je zveřejníme
na internetu nebo při jiné příležitosti.

J . König

„S Otakarem Kukulou, kterému se říkalo „Karyk“, jsem se znal již od útlého
mládí. Poznal jsem se i  s  jeho rodiči a prarodiči Čekanovými. Jeho maminka
paní Anna Kukulová – Čekanová byla umělecky činná, vystupovala jako
baletka i  v Národním divadle v Praze. Jejímu umění jsme tleskal i též
v našem Lesním divadle, které její otec pan Václav Čekan založil . Ing. Otakar
Kukula, otec Karyka, byl synem slavného lékaře MUDr. Otakara Kukuly,
profesora Karlovy univerzity a spoluzakladatele české chirurgie ( jako první
začal operovat záněty slepého střeva).. Karyk, jeho sestra Anna i  dcera
Lucka nezůstal i za svými předky z hlediska divadla pozadu a vystupovali
též na prknech, která znamenají svět, s  naším divadelním souborem.
Rodina Kukulova bydlela v Řevnicích nejprve v Mírové ulici čp. 222, později
ve Školní čp. 1 58 ( nejprve Mařákova, později Čekanova vila „Los Angeles“)
a nakonec Karyk pro svou rodinu nechal vystavět novou vilu v Revoluční
ul ici čp. 800.

Karyk byl přátelský, upřímný a vtipný člověk, který nezkazil žádnou legraci.
Rád na něj vzpomínám jako na kamaráda a spoluherce.
Četné organizace a hlavně náš Městský úřad na něj nezapomenou jako
na mecenáše, který finančně naše město podporoval .“

Ing. Josef Beneš starší

„Karyka Kukulu jsem dobře poznal v sedmdesátých a osmdesátých letech
minulého století, kdy jsme oba nejméně 1 5 let společně pracovali
v Řevnicích v Oblastním podniku služeb. Měl vždy velký smysl pro humor
a schopnost navázat kontakt s l idmi v jakékoliv situaci.“

Mirek Jelínek

„Seznámil jsem se s Otakarem po sametové revoluci, kdy jsme se zapojil i
do řevnického politického života. V roce 1 990 se stal za tehdejší Občanské
fórum členem Rady Městského národního výboru, o 4 roky později za
Občanskou demokratickou alianci členem zastupitelstva. I  ve volbách
v roce 1 998 byl zvolen, ale pro zdravotní potíže rezignoval .
V restitucích dostal nazpět rodový majetek a díky tomu mohl své rodné
obci pomáhat i  finančně. Přispíval jak mohl, na školu, na Sokol, na
ochotníky, na Základní uměleckou školu, na opravu Zámečku, na vybavení
Městské policie a na další akce, na které si ani nevzpomeneme. Jako
tehdejší starosta jsem byl rád za jeho úsudky, podložené životními
zkušenostmi a rád jsem s ním diskutoval . Dokázal se povznést nad běžné
starosti a byl stále veselý a usměvavý, přestože měl v poslední době vážné
zdravotní obtíže. Dostalo se mi té pocty, že jsem se s ním mohl rozloučit
krátkým projevem vděčnosti na jeho pohřbu.
Měl rád život, svou rodinu, své přátele i  své Řevnice, do jejichž historie se
zapsal . Na to, co jsme v těch porevolučních dobách spolu prožil i ,
nezapomenu!“

Jan Kadlec

„Jako děti jsme se vídal i denně, i  když jsem patřila do poněkud vyšší
věkové kategorie. Po rozvrácení našich útočišť, tenisu a plovárny, jsme se
načas vzdál il i . Byl to jakýsi návrat do našeho mládí, když jsme se po letech
znovu setkal i v divadle. Nejdřív s Andulou, která toho brzy zanechala,
později i  s  Karim, který setrval . A jako se mu stávalo v každém společenství,
do kterého zavítal , byl duší souboru, kde nezastával žádnou funkci a jen
zřídka hrál velké role. Jeho funkce a role byly jeho osobní přitažl ivost
a báječný smysl pro humor. A nezapomínejme na kamarádství. Ačkoli na
své mládí všichni vzpomínáme s láskou, byl to jen on, koho po několika
desetiletích napadlo svolat nás, tehdejší partu dětí, na setkání do své chaty,
která stávala na parcele, kde se mu později podařilo vybudovat dům.
Nezapomenu na slova, s  nimiž mě zval :„Máme důležité věci k projednání.“
Ale neřekl, co. Nakonec se ukázalo, že ty „důležité věci“ byly naše dávné
společné vzpomínky, přátelství a smysl pro legraci. Někdo zůstává mladý
třeba i  do stovky.
Sešl i jsme se pak ještě jednou a pak už v plném počtu nikdy ne. Mnoho nás
nezbývá. Ale k té nové Kariho partě se určitě jednou připojíme.“

Ludmila Vaňková (zkráceno)

Poznámka redakce: Vzhledem k delší vzpomínce na O. Kukulu a omezené-
mu rozsahu Ruchu jsme byli nuceni vypustit oblíbenou rubriku věnovanou
zajímavým výročím ledna a února.

Společenská rubrika

Vzpomínky na Otakara Kukulu
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ALBATROSS GOLF RESORT HLEDÁ RECEPČNÍ

Nabízíme Vám příjemný kolektiv v moderním prostředí,

zaměstnanecké benefity a seberealizaci v organizování

sportovních akcí.

Požadujeme: základní znalosti PC, MS OFFICE, internet

a anglický jazyk.

V případě zájmu nám zašlete životopis na email:

zahradnikova@albatross.cz

www.albatross.cz

Montessori školka
ZVONEČEK vás zve na

seminář
"Montesorri metoda pro rodiče dětí

předškolního věku"  s Joannou Boone.
KDY: 24.2.201 1

v 1 8:00
KDE: CKP Dobřichovice
Další info získáte na tel .:
603251 1 95, 777009945

www.montessoriskolka.cz

Nabídka zaměstnání
- velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

PRACOVNÍK MASO-UZENINA:
praxe v oboru maso-uzenina , samostatnost a organizační
schopnosti, stálá pracovní doba, jednosměnný provoz, práce
v chlazeném prostoru

POKLADNÍ:
jednosměnný provoz pondělí-pátek, sobota 1 x za 3 týdny

PRACOVNÍK DROGERIE:
manipulace se zbožím, objednávání

Tel . 777 66 1 1 1 1 , 608 777 977 po 1 4. hodině.

Místo pro vaši inzerci
(400 Kč)

Více informací
na ruch@revnice.cz
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Vybudování sportovního areálu s nafukovací halou u Lidového domu
bylo velice dobrým rozhodnutím. Svými rozměry i ostatními parametry
umožňuje rozšířit sportovní činnost v podstatě na celoroční, což je jistě
přínosem pro řevnické sportovce.
Činnost našeho sportovního klubu NH Řevnice v roce 201 0 jsme zahájil i 6.
února jako pořadatelé zimního poháru středočeské oblasti v kategorii žáků.
Mladší žáci skončil i sice poslední, ale starší žáci vybojoval i krásné 2. místo.
Druhý den, tedy v neděli 7. února, jsme byli pořadatel i zimního poháru
středočeské oblasti v kategorii starších žaček, kde žačky DTJ skončily
poslední.
7. března se narychlo sestavené družstvo mužů, pouze v sedmi hráčích
a bez brankáře, zúčastnilo memoriálu Jiřího Rambouska v hale na Dobříši,
kde nakonec obsadilo l ichotivé 4. místo
Na základě pověření výkonného výboru svazu národní házené jsme byli
pořadatel i finále poháru České republiky v mládežnických kategoriích.
Děkujeme panu Miroslavu Cvancigerovi, bývalému starostovi města, který
se zúčastňoval těchto celostátních turnajů jako zástupce města při
předávání cen a hodnocení a dodal tak těmto akcím i  společenský význam.
Děkujeme i  za jeho slova ocenění naší práce.
O vel ikonočním pondělí 5. dubna prošla sešlost házenkářů svými
tradičními rajony města pozdravit koledou své přátele a příznivce
a připomenout tak příchod jara.
Ve dnech 9. až 1 1 . dubna pořádaly naše ženy další domácí soustředění
našich Špuntů, kdy se po tři dny učí žít samostatně bez rodičů ve svém
sportovním kolektivu. Tentokrát se soustředění zúčastnilo 28 dětí.
Po dlouhých úspěšných letech se začíná projevovat generační problém.
Mezi kategorií mužů a další nejbl ižší je mezera nereal izovaného dorostu
a tak se začíná projevovat nedostatek hráčů. V letošním roce jsme museli
ještě v průběhu jarních soutěží odvolat „B“ družstvo mužů, aby bylo kým
doplňovat l igové Áčko.
Po skončení mistrovských soutěží ročníku 2009/201 0 obsadila naše
družstva tyto pozice: Muži ve druhé lize skončil i 4., mladší i  starší žáci
v krajském přeboru obsadil i shodně 2. místo, mladší i  starší žačky byly
ve svých kategoriích poslední.
30. května pořádaly naše ženy s asistencí několika starších žáků další ročník
dětského dne, jehož soutěží se zúčastnilo cca 50 dětí.
Ve dnech 1 1 . až 1 3. června se zúčastnil i naši starší žáci v sestavě: Petr Veselý
– kapitán družstva, Jenda Štech, Michal Jelínek, Vojtěch Kraus, Martin Derco,
Dominik Tomeš, Jan Petřík, Petr Holý, Lukáš Martin a Michal Mach, druhého
nejprestižnějšího turnaje mládeže, který je vedle Mistrovství ČR vrcholem
soutěžního ročníku. Pohár se tentokrát hrál v Nýřanech a spolu se zástupci
jednotl ivých oblastí se mohli zúčastnit i  domácí. Ti byl i nakonec jedinými
přemožitel i našeho celku.
1 7. až 1 9. června bojoval i naši mladší žáci také na poháru ČR hraném
ve Vracově. I  když družstvo statečně bojovalo, nemělo sil na lepší umístění
a skončilo poslední. Ve stejných dnech byl náš klub pořadatelem poháru
ČR v kategorii mladších žaček. Žačky DTJ se poháru zúčastnily jako
družstvo pořadatele. Družstvo skončilo poslední.
27. června vystřídala mládežnická družstva na celostátní úrovni dvě

družstva našich starých gardistů, která se zúčastnila turnajů v rámci
celostátních oslav 1 05. výročí vzniku národní házené. Družstvo složené
z hráčů nad 50 let – pouze v základní sestavě, skončilo ve své skupině
poslední. Další úspěch pro náš klub vydobylo družstvo hráčů nad 38 let,
které nejprve vyhrálo skupinu hranou ve Všenicích a po přesunu
do Stupna vybojovalo i  ve finálové skupině PRVENSTVÍ.
Do mistrovských soutěží nového ročníku 201 0/201 1 jsme přihlásil i
družstvo mužů, které ve druhé lize přezimuje na 8. místě, dorostence, kteří
jsou 2., starší žáci „A“ jsou 1 ., starší žáci „B“ jsou 4., a starší žačky v DTJ jsou
4.
Činnost klubu byla zakončena 4. ročníkem „Špunťapáku“, což je pochod
pořádaný pro naše špunty, se startem na házené přes Pišťák na Halouna.
Odtud se potom výprava vrací po obědě opět pěšky zpět. Letos se
pochodu zúčastnilo 1 7 dětí a 1 2 dospělých.
Využíváme této příležitosti, abychom pozdravil i naše přátele a příznivce
i  ostatní občany našeho města, popřál i pevné zdraví a hodně úspěchů
v novém roce.

Ing. J . Hrubý, předseda NH Řevnice (zkráceno)

Řevničtí Sokolové se svou téměř 300 člennou základnou bilancují
uplynulý rok. Mezi novinky v Sokole jistě patří zahájení činnosti
nového oddílu badmintonu, kde se děti učí základům a technice
tohoto raketového sportu. V tělocvičně také přibylo nové cvičení pro
ženy, oblíbená ZUMBA. Největší cvičitelskou základnu však stále tvoří
děti všech věkových kategorií, pro které potřebujeme více cvičitelů
a trenérů. Pokud máte chuť se věnovat dětem, pakVás rádi zaškolíme
a začleníme mezi stávající vynikající cvičitele.
Po úspěšném získání dotace z evropských fondů byla zahájena
rekonstrukce Kina. Cílem rekonstrukce je dosažení víceúčelovosti sálu. Na
příští rok jsou již naplánovány kulturní akce jako divadelní představení
ochotníků i  profesionálů, koncerty i  charitativní festival . Věříme, že tento
stánek kultury se stane oblíbeným místem pro setkávání nejen řevničáků.
Pro Kino byl také z fondu T-Mobile a nadace Via zakoupen projektor, který
částečně umožní digital izaci obrazu při promítání i  možnost pořádání
přednášek a seminářů  s projekcí.
V Sokolovně jsme dále vybudovali nový sál pro menší cvičení. Tento sál
budou od nového roku využívat jak sokolové pro relaxační a kl idová
cvičení, tak veřejnost, která si může sál  s  kobercovým povrchem
pronajmout. Již teď je sál využíván na bojová umění a sebeobranu.
Prostory Sokolovny byly dále pronajaty o.s. sdružení Pikolín, který kromě
úprav a investic do školičky také založil svůj oddíl nejmladších dětí. Cvičí
se svou cvičitelkou v tělocvičně, nebo vyrábí s paní učitelkou či dovádí
na nově vybudovaném hřišti na dvorku za budovou.
Sokolové dále čekají na rozhodnutí Státního zemědělského fondu
přidělení dotace, o kterou žádali. Dotaci plánujeme využít na rekonstrukci
sociálního zařízení a vybudování šatny pro nově vzniklý sál . Pokud bude
dotace schválena nové toalety a sprchy se budou využívat již na podzim
příštího roku.

Monika Vaňková

Národní házená

TJ Sokol Řevnice




