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Zpravodaj města Řevnic / 22. ročník

Řevnický radní ing.
Tomáš Smrčka je hrdý
Řevničák„křtěný“ Berounkou. Na své
rodné město nedá dopustit. Stavební a projektovou firmu, jejímž
je spolumajitelem i zaměstnancem, má sice
v Praze, ale ve volném
čase se s velkým nasazením angažuje ve
sportovním a společenském životě našeho
města. Lidový dům a přilehlá sportovní hala
dokonce v posledních letech s jeho jménem
navenek splynuly natolik, až si řada lidí myslí,
že mu patří.
Jak to vlastně s vámi a Lidovým domem je?

„Lidový dům vlastní občanské sdružení DTJ
Řevnice. Dělnická tělocvičná jednota vznikla
v roce 1 91 2 a tenhle dům postavila. Jsem předseda občanského sdružení DTJ, které se v roce
1 990 obnovilo, svůj historický majetek restituovalo, opravilo a dále pronajímá. Nejsme
žádní rentiéři, prostě se staráme, abychom Lidový dům předali v pořádku dalším generacím.
Veškeré peníze, které z toho máme, včetně těch
z tenisu, investujeme zpátky do areálu a přidáváme i vlastní, protože jinak bychom to nedali dohromady.“

DTJ patří i nová nafukovací hala, která je s Lidovým domem propojená?

„Hala patří společnosti Řevnická sportovní s.r.o.,
v níž má DTJ 50% majetkové účasti. Vložili jsme
do projektu pozemek. Druhým vlastníkem je
dr. Kavalírek, který vložil peníze a invenci, aby se
hala a hřiště vůbec postavily. Bez něj by něco takového vůbec nevzniklo.“

Vybudovat ze zanedbaného domu sportovní
a společenské centrum je spousta práce...

„Je to moje radost i starost. Radost, když je dům
plný. Běží tady tenisové i házenkářské turnaje,
máme tenisovou školičku. Starost, když se s tím
máme popasovat finančně. Nedostali jsme sem
jedinou korunu dotace, takže máme obrovský
problém to celé uživit.“

Co vás přivedlo k angažmá v řevnické politice?

„Dvě volební období jsem kandidoval za sdružení nezávislých kandidátů Naše Řevnice, ale na
nevolitelném místě. Měl jsem svoji práci,
podnikání i starosti s Lidovým domem. Nyní
jsem do toho šel, protože řada lidí, kteří v Našich Řevnicích působili, neměla zájem pokračovat. Jedním z mých důvodů byla podpora
školství, druhým podpora spolků a společenského života Řevnic. Jsou věci, které kolem člověka
chodí, a když není netečný, samozřejmě se do
toho nějakým způsobem vnoří. Tak jsem se
dostal do Rady.“

Zdarma

Naše město má turisticky
zajímavý potenciál

Popište mi současný stav, v jakém Řevnice
jsou.

„V minulosti tady vzniklo za podpory dotací
dost masivních investic. Spoluúčasti na nich vysály Řevnice ze všech rezerv a logicky město zadlužily. Považuji ale za pozitivní, že naši
předchůdci na radnici měli tu sílu, zájem a odvahu do těch akcí jít, peníze sehnat, případně si
pomoci dluhovou službou, ale udělat všechno
pro to, aby se dotace do Řevnic dostaly. I když si
do budoucna neseme nějaký dluh, s kterým se
musíme vyrovnat, 60 – 80% investic, které dotace financovaly, je majetek, který tady zůstal.
A i kdyby připravovaný projekt přednádraží nebo oprava základních budov, které si Řevnice
musejí ponechat, znamenaly do budoucna pro
město prodej nějakého nepotřebného majetku,
tak tyhle akce význam mají. Je třeba dokončit
kanalizaci. Pak nás čeká ještě voda. A teprve až
budeme mít základní infrastrukturu, se můžeme
zabývat zlepšováním stavu chodníků a silnic.“

Chcete říct, že na silnice a chodníky dojde tak
za dvě volební období?
„Ovšem jen tehdy, pokud bude nějaká možnost
prostředky na opravu získat, protože z vlastních
je město zatím nevygeneruje.“

Investovalo se v minulosti vždycky moudře?

„Jestli myslíte Palackého náměstí a Stránku, beru to tak, že byl nějaký architektonický náhled,
kterému se podřídil rozpočet, peníze a dotace.
Uměl bych si to představit jinak, ale naprosto to
neshazuji. Byly tu ale především investice opravdu nutné: zdroje vody, kanalizace, plyn. Nejsou
vidět, ale představují obrovské peníze, desítky
miliónů. Jen pro připomenutí - ještě před deseti
lety měly Řevnice v létě naprostý nedostatek vody.“

Čemu se nyní věnujete v Radě především?

„Investicím v oblasti školství a z hlediska nějakého profesního náhledu můžu přijít s názorem
na dodavatele stavebních prací a dodavatelské
vztahy. Uhlídat dodavatele při tak masivní investici jako je kanalizace a čistička není jednoduché. Na vodovodním řadu při stavebních
pracích vznikají poruchy, které lidé velmi citlivě
vnímají. Jenže vodu ten stávající projekt vůbec
neřešil, ani nemohl, nebyly na to peníze.“

Mají Řevnice rezervy, kde by se časem daly
nějaké peníze vydělat?

„Město má dobrou geografickou polohu blízko
Prahy a turisticky zajímavý potenciál. Mohou tu
velmi dobře fungovat s tím související služby,
sport, školství. Tohle by mohlo přitáhnout lidi,
kteří do Řevnic přinesou peníze. Velkým histo-

rickým majetkem Řevnic jsou lesy. A pozemky,
z nichž některých má smysl se zbavit, pokud
bude zapotřebí spoluúčast k dotacím.
V žádném případě bych ale nehlasoval pro
prodej, jehož výtěžek by se spotřeboval nebo
rozplynul v běžných výdajích rozpočtu.“

A když se řekne EKOS?

„V současné době prochází velkým koncepčním přerodem. Sešlo se v něm mnoho služeb a mnoho činností na malý počet lidí, kteří
nutně jsou za hranicí kapacity a nemohou se
jim věnovat tak, aby běžely úplně naplno a řada
činností se proto najímá. Rozumím důvodům,
proč tam byl převeden vodovod, nebyla alternativa. Ale je tu otázka lesů, z kterých by se
možná daly dostat větší peníze. Znám města,
která provozují výrobu peletek nebo štěpků a
té biohmoty je tady dost. Je možné komunální
služby provozovat jinou firmou. Nabídky jsou.
Ekos má zase nějaký areál, zázemí, má na čem
budovat. Intenzivně o tom v Radě jednáme,
snažíme se zorientovat a najít cestu, jak dál.“

Co byste vzkázal Řevnickým?

„Spíš mám přání – aby každý přistupoval
k Řevnicím jako ke svému bydlišti, jako ke svému dvorečku. Aby jeho starosti nekončily plotem. A určitě být hrdí, že jsme Řevničáci. Město
je to krásné, krásně položené. Kombinace Brd,
Berounky a polí v blízkosti Prahy je jedinečná.“
Marie Reslová
Ve čtvrtek 24.3.201 1 byla do prostoru pod
dětským hřištěm na křižovatce ulic Sportovní
a Mníšecká usazena více než dvoumetrová
socha bílého krále. Skulptura, která byla vytvořená v dílně Vladimíra Glasera v Ořechu je
součástí projektu KARLŠTEJNSKÉ ŠACHY. Další
šachové figury jsou umístěny v okolních obcích regionu Dolního Poberouní a všechny by
měly sloužit podpoře cestovního ruchu.
Všech 32 šachových figurek má hmotnost asi
48 tun. Obvod jednotlivých figurek činí až
350 cm a jejich výška je od 2,3 do 2,9 metru,
přičemž nejvyšší z nich – černý král – měří
291 ,5 cm. Černé a bílé figurky králů, královen,
střelců, koní, věží i pěšáků jsou vyrobeny
z ytongu, betonu a železa a průměrně váží 1 ,5
tuny.
Šachy vznikaly od června do října loňského
roku, na jaře byly nainstalovány a v průběhu
dubna k nim přibyly informační tabule s mapou, kde jsou vyznačeny navazující
naučné stezky. Ve stejnou dobu budou rozdistribuovány i mapy s šachovnicemi, do kterých
si budou moci turisté sbírat památeční razítka. Mapky budou k dostání zdarma na
místech u všech figur a také budou ke stažení
a vytištění na internetu.
Tomáš Hromádka
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Jak Řevnice hospodařily a jak z toho ven?
Mezi občany se živě diskutuje o tom, jak naše město v minulosti
hospodařilo s penězi. Mluví a spekuluje se ale také o tom, co bude
potřeba udělat, aby na tom Řevnice byly v budoucnu lépe. Rozhodli
jsme se proto představit Vám základní fakta, čísla a náš pohled na
celou věc.
Na úvod trochu účetnictví: přehled ekonomických ukazatelů podle výkazu
FIN 2-1 2, tak jak je městem povinně zpracováván si prohlédněte v tabulce
níže. Pro úplnost ještě dodejme, že:
- součet nesplacených půjček a úvěrů k 31 .1 2.201 0 činil 1 4 888 000 Kč
- v roce 201 1 je předpoklad vzniku závazku ve výši 1 6 242 000 Kč
- v roce 201 2 je předpoklad vzniku závazku ve výši 3 344 000 Kč

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že po formální stránce hospodařilo
město od roku 2005 vyrovnaně. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je výnos 1 878
000 Kč (zaokrouhleně) za šest let. Dále, a to už je ve FIN trochu zastřené,
splatilo město ze závazku ve výši 34 426 000 Kč částku 36 1 1 3 000 Kč,
nicméně k 31 .1 2 201 0 zůstalo nesplaceno 1 4 888 000 Kč. Rozpočty jsou sice
formálně vyrovnané, ale za cenu pomalého splácení závazků. A i v tomto
případě platí, že čas jsou peníze, tedy úroky. Je legitimní se ptát, byť jsou
rozpočty formálně v pořádku, jestli byly výdaje vynakládány
v souladu s potřebami města. Nepochybně nutná je výstavba kanalizace a
rozšíření čističky odpadních vod, jejíž kapacita by odpovídala potřebám
předpokládaných 5000 obyvatel. Na druhou stranu nelze pominout ani
údržbu městských nemovitostí. Bude nošením sov do Athén připomínat
například potřebu opravy střechy ZŠ ve Školní, změnu vytápění školy
v Revoluční, technologii školní jídelny, na které v rozpočtu dlouhodobě
nejsou peníze. Jenom tyto tři akce by přišly minimálně na 20 milionů Kč.

Jak město přichází o peníze

A tím se dostáváme k podstatě věci. Proč chybí v rozpočtu peníze? Protože
je zčásti utratíme za energie v technologicky překonaných spotřebičích.
Zčásti je dáváme do dotací provozu služeb. Zčásti o ně přijdeme vlastním
nerozumem.
Nejviditelnějšími příklady technologicky spálených peněz jsou veřejné
osvětlení a topení v ZŠ Revoluční. Při investici 1 040 000 Kč do 400
osvětlovacích těles, technicky odpovídajících době, klesne spotřeba
elektrické energie o 24 %, tedy o 1 50 000 Kč ročně. Návratnost investice při
3% úroku je 8 let. Životnost svítidel je cca 20 let. Tedy úspora bez započtení
zdražování energií je po splacení investice ve výši 1 50 000 x 1 2 let celkem
1 800 000 Kč.
Obdobná situace je při přechodu z topení akumulačkami na plynové
ústřední topení v ZŠ Revoluční. Zde při investici 1 1 50 000 Kč dosáhneme
roční úspory 1 20 000 Kč. Životnost lze předpokládat 20 až 25 let, takže
celková úspora bude opět okolo 1 800 000 Kč.
Příkladem dotace provozu služeb je jednoznačně svoz odpadu. Na
poplatcích od občanů ročně město vybere 1 640 000 Kč a za
nakládání s komunálními odpady zaplatí 2 400 000 Kč, za nakládání se
všemi odpady to je 3 801 500 Kč..
A příklad vlastního nerozumu? Možná dláždění chodníků dlažbou. Špatně
se po ní chodí, zvlášť na podpatcích... Město mělo více jak 1 500 m 2 použité
dlažby, která se přes internet prodává za 600 Kč/1 m2. Naproti tomu nová
zámková dlažba Kost výška 80 mm (tedy i pro pojezd aut) stojí od výrobce
Družstvo cementářů 209 Kč + DPH / 1 m 2 šedá a 259 Kč + DPH / 1 m 2
barevná. Za cenu 1 m 2 použitých kostek jsou 2 m 2 nových zámkových
dlaždic. A dá se po nich chodit i v podpatcích. Z rozdílu mezi prodejem
dlažby a nákupem zámkovky by už vzniklo dost peněz na investici třeba do
veřejného osvětlení, které by opět přineslo výše uvedené úspory. Teď nám
leží ještě víc jak 1 000 m 2 , tedy víc jak 500 000 Kč zcela nevyužité dlažby,

zahrnuté pod zeminou v prostoru řevnické čistírny odpadních vod.
Mimořádným projevem nerozumu bylo navezení výkopku do erozní rýhy a
občasné vodoteče u vodojemu. Nejen že voda z tání sněhu si našla jinou
cestu a způsobila škody na majetku občanů a města, ale další náklady
v řádu sta tisíc si vyžádá obnova vodoteče.
Chtěli bychom také připomenout, že dne 7. 4. 201 1 byl Finančním úřadem
Praha-západ městu Řevnice vyměřen odvod do státního rozpočtu za
porušení rozpočtové kázně v roce 2008 při rekonstrukci Palackého
náměstí, jinými slovy máme vrátit dotaci ve výši 8 989 000 Kč. Dále bylo
dne 22.4.201 1 Finančním úřadem Praha-západ vyměřeno penále ve výši 7
829 41 9,-Kč. Tedy vedle vrácení dotace máme ještě zaplatit dalších téměř 8
milionů korun.
V případě, že se městu nepodaří zvrátit tento výměr nebo ho alespoň
snížit, existuje reálné nebezpečí jeho významného dopadu na rozpočet
města, který je v roce 201 1 zatížen dostavbou kanalizace a ČOV. V krajním
případě, pokud by byl výměr v plné výši vymožen exekutivně, by byla
situace velmi vážná.
Hlavním úkolem současného zastupitelstva je tedy uhlídat finanční toky a
řádnou administraci již probíhajících akcí. Město musí hledat provozní
úspory a zdroje, řádně splácet úvěry a půjčky, aby se finančně zotavilo.
Experimenty typu rekonstrukce Palackého náměstí si dovolit nemůže.

Úspory ale nebudou stačit

Jak bylo již řečeno, v Řevnicích probíhá druhá etapa budování tolik
potřebné kanalizace a na ni navazující rozšíření kapacity čistírny
odpadních vod. Městská vodovodní síť je na mnoha místech v dezolátním
stavu, rekonstrukci a rozšíření kapacity by bylo třeba provést ve škole
i v mateřské školce a v prostoru před nádražím se ve všední dny nedá ani
zaparkovat ani pořádně projít pěšky.
Vyřešení uvedených a mnoha dalších problémů si žádá samozřejmě
peníze, jejichž příjem z daní přerozdělovaných státem vlivem krize značně
poklesl. Místo 25 milionů Kč v roce 2008 jsme v roce 2009 dostali jen 1 9
milionů a v roce 201 0 to bylo pouhých 22 milionů korun. Ani do budoucna
nejsou vyhlídky příliš optimistické. Město tedy musí shánět jinde.
Jednou z možností jsou dotace, ale k nim je třeba vždy alespoň nějakou
část uhradit z vlastního rozpočtu. Jen na druhou etapu kanalizace tvoří
spoluúčast města skoro 26 milionů Kč. Část zátěže bychom také mohli
přehodit na bedra občanů a zvýšit místní poplatky a daně. To ale
nechceme.
Proto nezbývá, než pokusit se co nejvýhodněji prodat některé pozemky či
nemovitosti, které městu nic nepřinášejí, a v dohledné době není šance, že
bychom je mohli nějak smysluplně a efektivně využít. Nyní zvažujeme
prodej pozemku mezi náměstím Krále Jiřího a ulicí Pod lipami, jehož
součástí je i zkratka z náměstí na nádraží. Samozřejmě, že před tím, než
bude o prodeji definitivně rozhodnuto, budeme muset najít nástroje, jimiž
budoucímu vlastníkovi zamezíme, aby zde postavil něco, co vůbec
nezapadne do okolí a za co by se město muselo stydět. Zachovat také
chceme zmíněnou cestu pro pěší. Dosti pevným rámcem pro budoucí
výstavbu mezi náměstím a nádražím vytyčuje už územní plán, který dává
investorům v této lokalitě jasné limity, jaké objekty zde mohou umístit.
Nadto budeme usilovat o co nejužší spolupráci s budoucím vlastníkem tak,
aby v uvedeném prostoru vyrostlo něco, co bude jak k užitku, tak ke
koukání. Dalšími pozemky zvažovanými k prodeji jsou parcely nad
hřbitovem vhodné pro výstavbu rodinných domů a pozemek u objížďky,
kde by mohl vyrůst objekt pro drobné podnikatelské aktivity. Vše je teprve
na začátku. Než město dospěje k definitivnímu rozhodnutí a zastupitelstvo
vše schválí, nějaký čas to ještě potrvá. Po celou tu dobu jsme samozřejmě
otevřeni názorům, námětům a připomínkám občanů, kteří chtějí přispět do
diskuse a zasadit se o to, aby nakonec vybrané řešení bylo to nejlepší.
Rada města Řevnice
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Výlep plakátů

Městský úřad Řevnice má placené vylepovací
plochy pro výlep plakátů. Platnost výlepu je 1 4
dní a výlep si provádí každý sám. Cena: formát
A 5 – A 2 stojí 6 Kč za kus, formát A 1 a větší 1 0 Kč
za kus.
Platí se na místě v pokladně. Zároveň se
podepisuje prohlášení, že nepřelepíte plakáty,
které jsou ještě platné. Plakáty orazítkujeme
razítkem Města Řevnice na pokladně a obdržíte
seznam dvanácti výlepních ploch.
Pokladna otevřena:
Po + St 8-1 2 hod. 1 3-1 8 hod.,
Út + Čt 8-1 2 hod.,
Pá ZAVŘENO
Pokud na vylepovacích plochách budou
vylepeny plakáty, které nebudou orazítkovány
Městským úřadem Řevnice, budou tyto plakáty
strhávány. Při dlouhodobém vylepování plakátů
bude vše řešeno přes přestupkovou komisi a
uložena pokuta.
MÚ

ÚTĚK PSA = PŘESTUPEK
= POKUTA

Vzhledem k tomu, že se množí útěky psů, které
město musí řešit a zároveň se množí neplatiči,
kteří za své utečené „mazlíčky“ neplatí poplatky
ani je nenahlásí do databáze úřadu, bude Město
Řevnice nyní řešit všechny tyto nešvary přes
přestupkovou komisi, neboť: volně pobíhající pes
= přestupek, nezaplacený poplatek = přestupek
apod. s pokutou do 30.000 Kč.

Přestupkový zákon č.200/1 990 Sb. v § 46 říká,
že: přestupkem je porušení povinností, které
jsou stanoveny mimo jiné zvláštními právními
předpisy obcí. Město Řevnice má OZV
č.4/2008 – poplatky a nařízení č.2/2009 –
o veřejném pořádku.
OZV č.4/2008 – Poplatky

– občan má oznamovací povinnost oznámit
správci poplatku držbu psa.

Nařízení města č.2/2009 – o veřejném pořádku

– je zakázáno volné pobíhání psů, povinností
odstraňovat znečištění na veřejném prostranství
způsobené psem, pes má mít náhubek v území
města, být na vodítku a majitel je povinen
přihlásit psa do evidence na MÚ dle vyhl.
č.4/2008.
Informace o platbě najdete v přiložené tabulce.
MÚ

Elektronický
Ruch

Na adrese http://ruch.revnice.cz najdete
aktuální vydání Ruchu a průběžné aktuální
zpravodajství z našeho města, které doplňuje
úřední informace zveřejňované na oficiálních
stránkách http://www.revnice.cz. Na webu
jsou také zveřejňovány rozsáhlejší materiály
a diskusní příspěvky, které svým rozsahem a
povahou nelze zveřejnit v tištěné verzi Ruchu.
K článkům lze přidávat i komentáře.
thr
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Školní zahrada je pro
naše děti

Dne 9. 4. 201 1 se konala již třetí brigáda rodičů na zahradě 1 . stupně ZŠ
Řevnice. Dvě se konaly na podzim loňského roku.
Trochu jsme měli obavy z účasti, protože týž den se konala akce Lesík Porta,
ale rodiče se dostavili v hojném počtu a dali tím najevo, že jim není
lhostejné, v jakém prostředí tráví jejich děti svůj čas.
Bylo třeba uklidit zahradu po zimě, dočistit zbylé přerostlé keře u horních
vrat a očistit obrubníky okolo chodníku od letitého nánosu hlíny. Veškeré
práce se podařilo zvládnout a celkem bylo během tří brigád naloženo 1 0
kontejnérů odpadu.
Velké poděkování patří všem rodičům, kteří přišli na brigádu, jmenovitě
panu Váňovi, Havlovi, Čierníkovi, Kostlánovi, Kubánkovi, Novákovi, Vinterovi,
Koštialíkovi, Zavadilovi, paní Snopkové, Drechslerové, Pecharové,
Chvátalové, Nebřenské, Hanzlíkové, Veselé, Plecité, Čepelákové, Smetanové,
Sudkové, Polákové, Svitákové, manželům Štychovým, Chocovým,
Antlovým, Císařovým a také členům učitelského sboru - paní Bartlové,
Lacinové, Samkové, Sklenářové, Maříkové, Nešťákové a panu školníkovi.
Děkujeme i dalším nejmenovaným, kteří byli vypsáni na webu školy při
předchozích akcích.
Mgr. Jana Sejková, učitelka ZŠ Řevnice

Základní umělecká škola Řevnice

Děti se sešly v pralese

V letošním již 6. ročníku regionální soutěže oblasti Dolní Berounky se sešel
zase velký počet prací. Bylo jich o několik desítek více než v roce minulém, a
to je pro nás dobré znamení, že zájem o soutěž vzrůstá. Název letošního
ročníku naší výtvarné soutěže je „Sejdeme se v pralese“. Téma je k
zamyšlení i k hravému pojetí. Celý Modrý domeček nyní hýří barvami a je
jimi zcela prozářen. Převládající barva je samozřejmě zelená. Výstavu máte
možnost vidět do poloviny května. Během trvání výstavy budou probíhat
další doprovodné akce. Přednášky na téma pralesa, workshopy, kde se
budou modelovat zvířátka, která pak budeme animovat a možná i divadlo.
Sledujte proto náš web www.zus-revnice.cz.
Partnerem soutěže se stala i Porta a s ní můžeme jít zase sázet stromy.
Porota to měla velice těžké vybrat z tak krásných obrázků ty nejlepší. Jak to
dopadlo, se podívejte.

Výsledky soutěže„Sejdeme se v pralese“

Odborná porota: Iva Fialová (předseda komise), Dagmar Renertová,
Veronika Stará, Michaela Rizopulu, Tereza Hejmová, Jan Neubert, Jan
Slovenčík

I. kategorie

1 . Svozílek Jakub, Pravěký prales, uhel, MŠ Lety
2. Matějka Teodor, Barvy pralesa, MŠ Řevnice
3.Chocová Aneta, Tygří rodinka, MŠ Řevnice
Čestné uznání: Hořejší Zuzana - Amazonský papoušek, MŠ Lety

II. kategorie

1 . Chlaňová Doubravka - koláž - At. Ivy Fialové
2. Nebřenská Antonie – Tygr - At Ivy Fialové
3. Komancová Eliška, Chlebounová Julie – Kdo se skrývá v pralese,
Výt.kroužek Hatě
Čestné uznání: Capková Kateřina - Mohla bych tě tam potkat, Zebro, ZŠ
Černošice

III. kategorie

1 . Lacigová Kristýna, Skrýše v pralese, ZUŠ Řevnice
2. Melounová Tereza, Hlaváčová Tereza, Prales – ZŠ Řevnice
3. Brandejsová Aneta, Tapířice Eli, ZŠ Řevnice
Čestné uznání: Huml Marek, Vaněk Petr - Dva tukani v pralese, ZŠ Zadní
Třebaň

IV. kategorie

1 . Hustolesová Aneta – Na lovu, At. Ivy Fialové
2. Šebková Kateřina, Pestrobarevný prales, ZŠ Řevnice
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3. Morávek Jakub, Západ slunce nad pralesem, ZŠ Černošice
Čestné uznání: Havlová Iva, Papoušek, ZŠ Řevnice

Celková uznání kolektivům:

Malba a celek sádrových reliéfů zvířat ZUŠ Řevnice
Počítačová grafika ZŠ Zadní Třebaň
Série devíti kolážových obrázků MŠ Řevnice
Jednorožci, objekt MŠ Lety
Stacionář Dobřichovice
K tomuto ročníku vyjde i drobná publikace. V příštím roce touto dobou se
budeme na Vás zase těšit.
Za pořádající organizace Modrý domeček a ZUŠ Řevnice Ivana Junková
Fotogalerii z vernisáže najdete na http://jdem.cz/k9tr6

KULTURA

Modrý domeček

Až do 1 5. května můžete obdivovat velikonočně barevná dětská díla
z regionální výtvarné soutěže SEJDEME SE V PRALESE.
Pestrobarevné vyobrazení fauny a flory spojuje převážně zelená barva
aktuální nejen na jaře.
1 8. května – v 1 9 hodin – beseda s Martinem Kratochvílem – uvidíte
jedinečný sedmidílný dokument o Francouzské Polynésii těchto dnů
(ostrovy Bora Bora, Raiatea, Fatu Hiva). Dokument klade důraz na vidění
polynéské společnosti „zevnitř“, tedy za hranicemi běžného vnímání očima
turistů. Velkým pomocníkem k proniknutí do polynéské reality byl Jiří Tesař,
znalec tamní společnosti i mravů a reálií. Nemalým přínosem filmu je i jeho
estetická kvalita a dokonalé postprodukční zpracování, které potěší
i diváka bez výrazného zájmu o fakta a čísla. Po promítání bude následovat
diskuse s autorem.
Od poloviny května do poloviny června bude v prostorách galerie
vystavovat svá díla výtvarnice Květa Čapková, která se inspirovala
surrealismem a především díly Salvatora Dalího.
Od 21 . května do konce června bude v kavárně ke shlédnutí výběr
fotografií z uplynulých ročníku Porty v Řevnicích.
ŠH

ProDivadlo zahraje opět v řevnickém
kině

Vážení a milí diváci, vzhledem k tomu, že představení ProDivadla „At’žije
Shakespeare“ se vám líbilo a mnozí z vás neměli možnost hru zhlédnout,
dovolujeme si vám ji nabídnout ještě dvakrát a to 6. a 7. května
v řevnickém divadle (kině) od 1 9.30 hod. Skvělé herecké výkony
protagonistů: Jiřího Oberfalzera, Alice Čermákové, Lilian Malkiny, Jiřího
Šafránka, Jana Seidela, Denisky Hrubé a Tomáše Vacka, vám budou
odměnou.
Dále ProDivadlo připravuje pohádku rodinného typu „O princezně
Duši“ s krásnou hudbou Pavla Kaliny, choreografií Františka Pokorného a
režií Lenky Šebek Loubalové. Premiéra bude na Den dětí od 1 8 hod.
v řevnickém divadle (kině)
Těšíme se na vaši návštěvu!
Za ProDivadlo LšL

SBĚR NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

V letošním roce je sběr nebezpečného odpadu plánován na 28.
května a 22. listopadu od 8 do 1 1 hodin před p. Klápou na Náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad.
MÚ
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Královský průvod znovu zamíří z Prahy
na Karlštejn

První červnový víkend se opět rozezní bubny a mezi nás zavítá Karel
IV. s chotí a svou družinou. Již po páté se totiž letos koná Královský průvod,
který převáží korunovační klenoty z Prahy na Karlštejn.
Průvod navazuje na skutečnou historickou tradici, jejíž kořeny sahají do
doby vlády císaře Karla IV. Tento panovník uchovával korunovační klenoty
Svaté říše římské na svém venkovském sídle – na hradě Karlštejně a
každoročně po Velikonocích je vystavoval v Praze v katedrále sv. Víta.
A právě návrat klenotů z hlavního města na Karlštejn je námětem
Královského průvodu.
Akce není jen historickou podívanou, ale především příležitostí se dobře
pobavit. V Řevnicích proběhnou opět v neděli 5. června během příjezdu

krále tradiční košíkářské trhy.

I v dalších místech zastávek průvodu připravují obce hudební, divadelní a
další zábavný program pro dospělé i děti. Ten často probíhá dlouho před
příjezdem vladaře a trvá i po jeho odjezdu.
Koně jsou sice ještě ve svých stájích, ale císař a jeho dvořané si už lámou
hlavy, čím vás v letošním roce překvapí.

První nefalšovaný Rytířský turnaj

Novinkou letošního roku je pravý Rytířský turnaj, který se v Českých zemích
od časů středověku odehraje vůbec poprvé! Nečekejte žádné divadlo,
nahrané souboje a pády. V neděli 5. června odpoledne se na louce u mostu
v obci Karlštejn utká deset skutečných kaskadérů, z nichž většina
účinkovala v českých i zahraničních filmech.
Deset ostřílených borců změří své síly v jezdeckých schopnostech
i v umění meče. Vše pod bedlivým zrakem Karla IV., jeho choti Elišky i lidu
prostého. Každý z rytířů bojuje o svou čest, ale především o slávu a
privilegia obce, která jej do souboje vyslala. Také Řevnice vysílají do turnaje
svého rytíře. Věříme, že vítězství bude v prvním ročníku turnaje naše!

Kratochvilný závod Ženy na voze

Bezpečnější, ale stejně napínavý souboj čeká i na lid nešlechtického stavu.
V kratochvilném závodě Ženy na voze se utkají družstva jednotlivých obcí
v netradiční disciplíně – závodu povozů tažených muži.
Aby to závodníci měli snazší (i těžší) zároveň, budou je z taženého povozu
povzbuzovat ty nejkrásnější ženy z dané obce. Soutěží se nejen o čas, ale
rozhoduje také krása výzdoby povozu a originalita ženského
povzbuzovaní. Nejen Rytířský turnaj ale i závod Ženy na voze proběhne
během nedělního odpoledne na Karlštejně.

(Placená inzerce)

Ať už si počkáte, až průvod přijede do naší obce nebo se k němu přidáte
kdekoli na jeho trase, můžete si být jisti, že vás atmosféra Královského
průvodu přenese do středověku.
Více informací na www.kralovskypruvod.eu.
JP

V Lesním divadle vypukne Dívčí válka!

Dovolujeme si vás pozvat na představení DÍVČÍ VÁLKA od Františka
Ringo Čecha dne 1 7. 6. 201 1 (PÁTEK) od 20 hod. do LESNÍHO DIVADLA
ŘEVNICE. Romantické prostředí v lese Vám nabízí vynikající komedii a
úžasnou atmosféru. Cena vstupenky 249 Kč a na místě 299 Kč.
Předprodej vstupenek: Knihovna + Zámeček a Městské kulturní
středisko Řevnice.

Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České
republice. Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce,
využitých tématech a také v hereckém obsazení.
Autor sám o této komedii říká:„Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – českému
národu „na míru“. Jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti,
kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož
rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená
vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje
svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice.
Pragokoncert

Tomáš Klus, Vladimír Mišík, Nedvědi a
další na Portě v Řevnicích

Hvězdy folk, country a trampské hudby se představí poslední víkend před
prázdninami na Portě v Řevnicích. Porta letos oslaví 45 let své existence a
dá se považovat za nejstarší letní festival v naší republice. Celou historií
festivalu prošly stovky hudebníků a skupin a mnozí z nich právě na tomto
festivalu vyrostli a stali se stálicemi folk a country hudby. S Portou jsou
nerozlučně spjati například Karel Plíhal, Věra Martinová, Robert Křesťan,
Pavel Žalman Lohonka, Spirituál kvintet, Wabi Daněk a mnoho dalších
umělců a skupin tohoto žánru.
Za dobu své existence prošel festival mnohými změnami. Struktura
soutěže, žánrové hranice, udělování cen a také časté stěhování Porty jí
utvářely až do dnešní podoby. Poslední přestěhování Českého národního
finále z Jihlavy do Lesního divadla v Řevnicích Portě přineslo obrodu a
čerstvý vítr do celého systému a Porta sklízí v posledních letech úrodu
z obětavé práce všech, kteří Portě pomáhají.
Tradice ovšem zůstává a tak již 45 let festival staví na základních
oblastních kolech ve všech koutech naší republiky, odkud postupují vítězní
interpreti do Českého národního finále. Kromě vítězů jednotlivých
oblastních kol vystoupí ve dnech 24. – 26. 6. 201 1 v areálu Lesního
divadla Vladimír Mišík a E.T.C., Věra Martinová, Jan a František Nedvědovi,
Tomáš Klus, Wabi Daněk, Jaroslav Samson Lenk, Roman Horký, mnoho
dalších hudebníků a skupin a poprvé také vynikající světový kytarista
Peppino D´Agostino…
Kromě dvou hudebních scén, kde se představí ty nejlepší kapely
v interpretační soutěži, je pro návštěvníky připravena také portovní
výstava, hudební dílny, kde několik vynikajících lektorů-hudebníků odhalí
některé taje hry na strunné nástroje. Nebude chybět dobré jídlo, pití a
nezapomenutelné vystoupení hvězd v hodině H a noční zpívání, kde si
můžete zazpívat se začínajícími i zkušenými muzikanty.
Info na www.porta-festival.cz a www.eportyr.cz a v příštím čísle Ruchu.
o.s.Porta
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Sbor církve bratrské v Řevnicích
Sbor církve bratrské v Řevnicích (Žižkova 257) pořádá pravidelně:
- každou neděli v 1 7 hod. pravidelné bohoslužby
- každý druhý čtvrtek (5. a 1 9.5. 201 1 ) zamyšlení nad Biblí 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.
- každé úterý je vyuka angličtiny pro pokročilé, začátek vždy v 1 9 hod.
pg

Řevnická výročí
• 1 .5. 1 91 6 – v Rakousko-Uhersku zaveden poprvé letní čas (95 let)
• 1 . 5. 1 961 – začal vycházet měsíčník „Řevnické zprávy“, jeden
z předchůdců dnešního Ruchu
• 6. 5. 1 931 – starostou obce poprvé zvolen Karel Janda
• 6. 5. 1 946 - čestnými občany Řevnic se stávají dr. Eduard Beneš a in
memoriam Karel Mündl a Jiří Veselý
• 8. 5. 1 921 – podepsána smlouva mezi obcí a Okrašlovacím spolkem
v Řevnicích, kterou obec spolku na 25 let propůjčila místo v lese „Na
Moklinách“ pro zřízení lesního divadla
• 1 0. 5. 1 881 – svatba korunního prince Rudolfa s belgickou princeznou
Stefánií. Ve škole bylo volno.
• 22. 5. 1 921 – Ignát Herrmann založil obecní knihovnu
• 26. 5. 1 946 – první poválečné svobodné volby: nár. soc. - 744 hlasů,
komunisté – 707, soc.dem. - 51 5, lidovci – 365. Předsedou MNV zvolen Jan
Kubát.
• 1 876 – na jaře ustavena nová školní rada. Předsedou se stal František
Baloun – rolník, školdozorcem Josef Kučina – restauratér.
• 1 991 – květen. Nově otevřena restaurace „U Jelínků“ v Komenského ulici
čp. 1 24. Dříve se jmenovala „U Štefanů“, „Na Větrově“, „U Skoupýho“,
„U Svitáka“ a „U Ejemů“.
Kö

Řevnice na starých pohlednicích - 83
Pohled od nádraží směrem západním

Předkládám velmi zajímavou starou
kolorovanou pohlednici, která byla
odeslána 1 9. 7. 1 906 z Řevnic do
Horažďovic, kam přes Prahu došla
21 . 7. 1 906.
Železnice z Prahy do Berouna byla
tehdy ještě jednokolejná, druhá kolej byla vybudována v roce 1 908.
Obrázku kromě kolejí dominuje
Gablerova vila Brikcia čp. 1 52 na rohu ulic Herrmannovy a Na Stránce.
Ing. Jindřich Gabler byl stavitelem
budovy dnešního nádraží v roce
1 896. Vila Brikcia byla později
novým majitelem přejmenována na
vilu Ludmilu, dnes je nejčastěji nazývána vila dr. Pražského (MUDr. Karel Pražský byl zubním lékařem a
velkým mecenášem řevnického
Sokola). Vlevo od jmenované vily je
vila Vitoušova čp. 1 51 , dnes soukromé zdravotnické středisko. Na
obrázku před touto vilou vpravo
u kolejí je pavilónek, který sloužil jako železniční hradlo při výjezdu
z nádraží. Na Berounce vpravo vzadu je patrná jedna z prvních poloh
plovárny Okrašlovacího spolku: jde
zřejmě o tzv. čtvrté období plovárny z roku 1 904. Je známa tím, že tehdy byla na plovárně poprvé
vyvěšena tabulka s nápisem „Mluv-

te česky!“. Spojení s druhým břehem Berounky obstarával v této
době přívoz nad jezem, který ale na
pohlednici není patrný.
Kö
(O řevnickém nádraží – viz též Ruch
č. 1 a 1 0/2006)

http://ruch.revnice.cz

(Placená inzerce)
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SPORT
Před padesáti lety

Rok 1 961 byl po sedmileté vynucené pauze třetí sezónou, kdy
se řevničtí hráči zúčastnili soutěží. V květnu je poprvé zaznamenána účast hráčů LTC
Řevnice (tehdy Slavoj Řevnice)
na okresních přeborech. V kat.
žen vyhrála Jana Navrátilová,
v kategorii starších žákyň Z.
Schulzová. Ve stejném roce se
v krajském přeboru Středočeského kraje umístili jako druzí ve
čtyřhře mužů Ing. Vladimír Klement a Miroslav Navrátil a
v dámské čtyřhře Jana Navrátilová s Marií Neubertovou. Tehdy
se hrála i smíšená čtyřhra a v ní
byli v kraji rovněž druzí Jan Neubert s manželkou Marií. Jan
(Honza) Neubert byl kromě tenisu i úspěšným brankářem
řevnických fotbalistů po II. světové válce (viz obrázek z tenisu).
Kö

(Placená inzerce)

Tenisová vzpomínka

Nové ceny inzerce

Rada města Řevnice schválila 7.3.201 1 nové ceny inzerce v Ruchu
s platností od 1 .4.201 1 .

Plošná inzerce:
• Formát A4
• Formát 1 /2 A4
• Formát 1 /3 A4
• Formát 1 /4 A4
• Formát 1 /8 A4

4.000,- Kč
2.000,- Kč
1 .400,- Kč
1 .000,- Kč
500,- Kč

Řádková inzerce:

• Řádkový firemní inzerát bez rámečku
• Soukromá inzerce – jedno slovo

400,- Kč
1 0,- Kč

Všechny slevy a příplatky zůstávají ve stejné výši. Další podrobnosti
najdete na http://ruch.revnice.cz

TJ Slavoj Řevnice
Řevnice- V. Přílepy 5: 2 (1 : 2)
Branky: Maštalíř Martin, Lerch Ondřej, Škvor Libor, Šaroun Matěj, Pitauer Jiří
- nehlášeno 2
Tuchoměřice B Řevnice 1 :4 (0:2)
Branky: vlastní - Tlášek Jiří 2, Wrobel Roman 2
(Placená inzerce)

Řevnice - Zbuzany 1 :4 (1 :3)
Branky: Pitauer Jiří - Marek Petr, Vaněk Václav, Přeučil Marek, Musil Jan
Dobříč - Řevnice 2:0 (2:0)
Branky: Borovička Jan, Kadlec Václav
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