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Přísedící
okresního soudu

Okresní soud Praha západ žádá 
o návrh přísedících okresního soudu,
protože v dubnu letošního roku
končí stávajícím přísedícím funkční
období. V současné době jsou
přísedícími Marie Váňová, Ludmila
Součková a Martin Plachý. Všichni
stávající přísedící jsou ochotni
vykonávat svou funkci i v příštím
volebním období. K navrženým
kandidátům se vyjádří předsedkyně
Okresního soudu Praha západ 
a v případě jejího kladného vy-
jádření budou tito schváleni Zastupi-
telstvem města.
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Stížnost na ředitele
Základní školy

Pan Ludvík Jehl podal stížnost na
ředitele Základní školy Řevnice, že
vyřadil jeho dceru Nikol Jehlovou
bezdůvodně z evidence žáků 
s poruchami učení a zpochybňuje
tak diagnózu odborného lékaře 
v oboru psychiatrie a pedagogiky.
Rada města na základě vyjádření
ředitele Základní školy Řevnice,
komise školské a kulturní a na
základě konzultace na odboru
školství, mládeže a sportu Krajského
úřadu Středočeského kraje
konstatuje, že kritizovaný postup
ředitele školy nebyl v rozporu 
s platnými právními předpisy.
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Zápis rekordu
Organizátoři tradičního „pálení
čarodějnic“ v letošním roce hodlají
zaútočit na rekord ve výšce
postavené hranice. Protože zápis do
knihy rekordů je zpoplatněn, žádají
za tímto účelem o finanční
příspěvek. Rada města schválila
poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 5.000,- Kč organizátorům
pálení čarodějnic.
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Pozemky na hřišti házené
Sportovní klub Národní házená
Řevnice zaslal žádost o převod
pozemků, které jsou součástí areálu
házené a byly podle jejich názoru do
majetku města převedeny
neoprávněně, protože v době
převodu byl uživatelem pozemků
sportovní klub TJ Slavoj Řevnice.
NH Řevnice přichází s návrhem
pozemky, které jsou součástí
házenkářského stadionu směnit za
pozemky č. parc. 1069/2 a č. parc.
1069/4, které jsou ve vlastnictví
házenkářů a jsou mimo sportoviště.

Z RADY
MĚSTA § 38

(1) Povinnost zpětného odběru se
vztahuje na:
a) oleje jiné než surové minerální
oleje a surové oleje z živičných
nerostů, přípravky jinde neuvedené
ani nezahrnuté obsahující nejméně
70 % hmotnostních olejů, jsou-li
tyto oleje podstatnou složkou těchto
přípravků,
b) elektrické akumulátory,
c) galvanické články a baterie,
d) výbojky a zářivky,
e) pneumatiky,
f) elektrozařízení pocházející z do-
mácností [§ 37g písm. f)].
(2) Vláda může v mezích
příslušných právních předpisů
Evropských společenství nařízením
stanovit další výrobky, než jsou
uvedeny v odstavci 1, podléhající
povinnosti zpětného odběru po
jejich použití.
(3) Povinnost zajistit zpětný odběr
použitých výrobků nabídnutých ke
zpětnému odběru má právnická
osoba nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání, která výrobky uvedené
v odstavci 1 vyrábí nebo uvádí na trh
v České republice výrobky zahra-
ničního výrobce (dále jen “povinná
osoba”), a to bez ohledu na výrobní
značku a do výše, které za
vykazované období stanovené podle
odstavce 10 vyrobí nebo doveze. Na
zpětný odběr elektrozařízení pochá-
zejícího z domácností se vztahuje 
§ 37n.
(4) Povinná osoba musí pro-
střednictvím právnické osoby nebo
fyzické osoby oprávněné k pod-
nikání, která prodává výrobky
uvedené v odstavci 1 spotřebiteli,
(dále jen “poslední prodejce”)
zajistit, aby byl spotřebitel infor-
mován o způsobu provedení zpět-
ného odběru těchto použitých
výrobků. Výrobce elektro-
zařízení dále zajistí informování
spotřebitele o:
a) požadavku, aby elektrozařízení
nebyla odstraňována spolu se
směsným komunálním odpadem, ale
byla fyzickými osobami odkládána
na místech k tomu určených nebo 
v místech jejich zpětného odběru,
b) jejich úloze v opětovném použití
elektrozařízení a materiálovém nebo
jiném využití elektroodpadu,
c) možných škodlivých vlivech
nebezpečných látek obsažených 
v elektrozařízení na životní prostředí
a na lidské zdraví.
(5) Poslední prodejce je povinen při
prodeji výrobků, na které se vzta-
huje povinnost zpětného odběru,
informovat spotřebitele o způsobu
zajištění zpětného odběru těchto
použitých výrobků. V případě, že
tak neučiní, je povinen tyto použité
výrobky odebírat přímo v provo-

ZPĚTNÝ ODBĚR NĚKTERÝCH VÝROBKŮ

DOBROČINNÝ ANTIKVARIÁT
V sobotu 22. 4. pořádá Městská knihovna ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem Dobročinný antikvariát. Od 19. do 21. dubna
můžete přinášet knihy, o kterých si myslíte, že mohou někoho zajímat,
a vy už o ně zájem nemáte. Dále např. dětskou literaturu, které už vaše
děti odrostly. Nebo nevhodné případně zdvojené vánoční a jiné dárky.
Noste výhradně knihy kompletní a nepoškozené. Prodávat se bude 
v sále Zámečku od 10 do 15 hodin za symbolické ceny. Výtěžek bude
využit na Jarní výlet pro děti. Jeho termín bude včas zveřejněn.

zovně, a to bez nároku na úplatu od
spotřebitele, po celou provozní dobu
a bez vázání odebrání použitých
výrobků určených ke zpětnému
odběru na nákup zboží. 
(6) Povinná osoba může na základě
písemné dohody s obcí využít ke
splnění své povinnosti systém sběru
a třídění komunálních odpadů
stanovený touto obcí.
(7) Zpětný odběr použitých výrobků
uvedených v odstavci 1 musí být
proveden bez nároku na úplatu za
tento odběr od spotřebitele, 
v případě uvedeném v odstavci 6 i
od obce. Místa zpětného odběru
musí být pro spotřebitele stejně
dostupná jako místa prodeje
výrobků, na které se povinnost
zpětného odběru vztahuje. Povinná
osoba je povinna zajistit zpětný
odběr způsobem odpovídajícím
obvyklým možnostem spotřebitele
bez jeho nadměrného zatížení.
Zpětný odběr použitého výrobku lze
odmítnout v případě, že použitý
výrobek z důvodu kontaminace
ohrožuje zdraví osob, které zpětný
odběr provádějí.
(8) Zpětně odebraný výrobek se
stává odpadem ve chvíli předání
osobě oprávněné k jeho využití nebo
odstranění.
(9) Povinná osoba musí zajistit
využití nebo odstranění zpětně
odebraných použitých výrobků 
v souladu s tímto zákonem a pro-
váděcími právními předpisy, a to do
konce kalendářního roku následu-
jícího po kalendářním roce, v němž
byly odebrány.
(10) Povinná osoba je povinna
zpracovávat roční zprávu o plnění
povinnosti zpětného odběru za
uplynulý kalendářní rok v rozsahu
stanoveném prováděcím právním
předpisem a tuto zprávu každoročně
zasílat ministerstvu do 31. března.
(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou
podrobnosti způsobu provedení
zpětného odběru výrobků a obsah
roční zprávy o plnění povinnosti
zpětného odběru za uplynulý
kalendářní rok.

Zpětný odběr elektrozařízení 
a oddělený sběr elektroodpadu

(1) Výrobce elektrozařízení zajistí

zpětný odběr elektrozařízení
pocházejícího z domácností. Pro
elektroodpad nepocházející z do-
mácností výrobce elektrozařízení
zajistí jeho oddělený sběr.
(2) Výrobce elektrozařízení pro
účely zpětného odběru elektro-
zařízení a odděleného sběru
elektroodpadu označí elektrozaří-
zení grafickým symbolem. Není-li
možné elektrozařízení takto označit
vzhledem k jeho velikosti nebo
funkci, označí se grafickým
symbolem obal nebo návod k použití
nebo záruční list elektrozařízení.
(3) Výrobce prostřednictvím distri-
butorů zajistí, aby byl konečný
uživatel informován o způsobu
provedení odděleného sběru.
Distributor informuje při prodeji
elektrozařízení konečného uživatele
o způsobu zajištění odděleného
sběru.
(4) Poslední prodejce zajistí, aby
spotřebitel měl při nákupu
elektrozařízení možnost odevzdat ke
zpětnému odběru použité elektro-
zařízení v místě prodeje nebo
dodávky nového elektrozařízení, ve
stejném počtu kusů prodávaného
elektrozařízení podobného typu 
a použití.
(5) Zbavit se elektroodpadu nebo
elektrozařízení pocházejícího z do-
mácností smí jeho držitel jen jeho
předáním zpracovateli podle § 37l
nebo na místo zpětného odběru nebo
odděleného sběru. Elektrozařízení 
z míst zpětného odběru a elektro-
odpad z míst odděleného sběru musí
být předán pouze zpracovateli podle
§ 37l, není-li elektrozařízení jako
celek opětovně použito.
(6) Způsob provedení zpětného
odběru elektrozařízení a odděleného
sběru elektroodpadu a jejich předání
zpracovateli nesmí ztížit opětovné
použití nebo materiálové využití
elektrozařízení nebo jejich kom-
ponentů, nebo materiálové využití
elektroodpadu.
(7) Ministerstvo stanoví prováděcím
právním předpisem vzor grafického
symbolu pro označování elektro-
zařízení pro účely zpětného odběru
elektrozařízení a odděleného sběru
elektroodpadu.
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Ptačí chřipka je virové onemocnění
ptáků. Postihuje jak volně žijící
ptáky, tak drůbež (slepice, krůty,
kachny a husy) a jiné ptáky chované
v zajetí. Přibližně po třech letech
výskytu v Asii se současný kmen
vysoce patogenní chřipky (Aviární
influenza, virus H5NI) rozšířil do
Evropy. V říjnu 2005 byla
přítomnost viru potvrzena poprvé 
v Rumunsku, Turecku a evropské
části Ruska. V únoru 2006 se
nákaza rozšířila do dalších
evropských států. Byla potvzena
především u volně žijících ptáků,
zejména u labutí.
Přenos ptačí chřipky
- k přenosu dochází především
trusem nemocných práků
- úhyn ptáka na ptačí chřipku lze
potvrdit pouze v laboratoři
- lidé se mohou infikovat pouze
kontaktem s infikovanými ptáky
nebo s jejich exkrety (výkaly, peří,
uhynulá zvířata apod.) Nelze
vyloučit přenos ptačí chřipky 
z nemocných ptáků na drobné savce
(psy, kočky apod.)
- dosud nebyl zaznamenán případ
přenosu ptačí chřipky z volně žijích
ptáků na člověka
- dosud nebyl prokázán přenos
nákazy z člověka na člověka
Inkubační doba
Inkubační doba je časový úsek mezi
kontaktem s virem a projevem
klinických příznaků. V případě ptačí
chřipky H5NI je to několik dn, až
jeden týden. Virus je ničen teplotou
70° C Již za 1 sekundu.
Příznaky ptačí chřipky
- ptáci jsou otupělí, mají načepýřené
peří, jsou neteční, odmítají se
pohybovat, mají dýchací potíže
- příjem krmiva je výrazně snížen,
nebo nepřijímají krmivo vůbec.
Rovněž snáška se výrazně snižuje,
nebo se úplně zastaví. Vejce jsou
deformovaná a mají tenkou
skořápku. Mohou se projevovat
příznaky nachlazení
- během 1-2 dnů dochází 
k vysokému úhynu
- v případě podezření na výše
uvedené příznaky u ptáků
informujte ihned o události
soukromého veterinárního lékaře
nebo veterinární správu. Řiďte se
přesně podle jejich instrukcí.
Nedovolte vstup cizím osobám do
postiženého místa
Nebezpečí pro člověka
Při dodržování základních
ochranných pravidel je
pravděpodobnost nakažení
minimální. Je třeba se vyvarovat
všech zbytečných kontaktů 
s podezřelými zvířaty, uhynulými
kusy, ale i s jejich trusem, peřím,

Informace o zahájení správních řízení o nuceném připojení 
na veřejnou kanalizační síť

Ve velké části našeho města je již plně funkční kanalizační síť. Cílovým stavem je připojení všech objektů ve
městě na veřejnou kanalizaci. Tím se výrazně zvýší kvalita životního prostředí, neboť již nebude docházet k
černému vypouštění odpadních vod.
Městský úřad opakovaně v informačních listech a dopisech upozorňoval vlastníky nemovitostí, které dosud
nejsou na veřejnou kanalizaci připojeny, aby tak co nejdříve učinili. Na základě zjištění, že celá řada majitelů
nemovitostí na tyto výzvy nereagovala, přistoupí městský úřad v průběhu dubna t.r. k zahájení „Správních
řízení o uložení povinnosti připojit se ke kanalizaci“. Město je dle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích, oprávněno rozhodnutím vydaným v přenesené působnosti uložit vlastníkům
stavebních pozemků a staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na
kanalizaci. To platí ve všech případech, kdy je připojení technicky možné, včetně tlakových přípojek.
Městský úřad v tomto řízení a na základě jeho výsledků může vydat rozhodnutí, kterým účastníkovi řízení
uloží povinnost připojit se na veřejnou kanalizaci. Nesplněním tohoto pravomocného rozhodnutí se majitel
nemovitosti vystavuje nebezpečí uložení pokuty ve výši do 100.000 Kč.

Každý občan, který je ve městě hlášen k pobytu,
a každý vlastník stavby určené k individuální

rekreaci je povinnen zaplatit
POPLATEK ZA ODPAD

VE VÝŚI 400 Kč.
Poplatek je splatný ročně k 30.4.2006,

případně pololetně k 30.4. a k 31.10.2006
na Městském úřadu v Řevnicích.

POPLATEK ZA PSA
Je nutno uhradit do 31.3.2006!
Jeden pes vás přijde na 120 Kč,

každý další na 180 Kč.

Krajská hospodářská komora Střední
Čechy se společně se Svazem
podnikatelů v oboru technických
zařízení aktivně zúčastnila 12.
výstavy stavebních materiálů 
a technologií STAVITEL a šesté
společné výstavy měst, obcí mikro-
regionu a podnikatelů REGIONY
České republiky, která proběhla ve
dnech 23. - 26. února 2006 na
Výstavišti v Lysé nad Labem. Na
stánku Krajské hospodářské komory
Střední Čechy byla aktivně
prezentována činnost jednotlivých
složek Hospodářské komory,
působnost regionálních hospodář-
ských komor v příslušných oblastech,
obsah a náplň projektu Informační
místa pro podnikatele a jejich
praktický význam pro činnost firem 
a podnikatelů, Společného regio-
nálního programu, atd. Nemalý zájem

ze strany podnikatelů byl zaznamenán
o činnost a působnost Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České
republiky. Podnikatelé projevovali
především zájem o přesné znění
rozhodčí doložky , která zněla ve
prospěch Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky 
a o její jednotlivé jazykové mutace.
Kromě činnosti Hospodářské komory
ČR, Rozhodčího soudu a Krajské
hospodářské komory Střední Čechy
byla na výstavním stánku dána
příležitost firmám: Československá
obchodní banka, AMZ Financial
Group s.r.o., Brandýs nad Labem;
Auto Blesk, s.r.o. Stará Boleslav, Zera
Group s.r.o; Brandýs nad Labem;
Rodinný pivovar Berounský medvěd,
Beroun; Studio Aleš, Nymburk; Golf

Club Poděbrady, Klio, s.r.o.,
Jinočany; Dvorská s.r.o., Líšnice;
Truhlářství Chott, Slapy. Těmto
firmám působícím ve Středočeském
kraji, které jsou buď členy
Hospodářské komory ČR nebo s HK
ČR úzce spolupracují byla dána
možnost širší veřejné prezentace
včetně navázání prvotních kontaktů.
Za neméně významné lze považovat 
i skutečnost, že se firmy touto
prezentací začlenily a zviditelnily 
i v rámci regionu, jelikož výstavu
navštívilo přes 10 000 návštěvníků
převážně ze Středočeského kraje. 

Oblastní kancelář Praha – západ
Pražská 24,  252 10 Mníšek pod Brdy
Tel.: 318 590 711
e-mail: ohk@hkpz.cz,
rmpraha-zapad@inmp.cz,
www.hkpz.cz

ÚČAST KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY STŘEDNÍ ČECHY NA
12. VÝSTAVĚ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ STAVITEL

A ŠESTÉ SPOLEČNÉ VÝSTAVY MĚST, OBCÍ, MIKROREGIONU 
A PODNIKATELŮ REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY 2006

PTAČÍ CHŘIPKA
Informace pro veřejnost a chovatele drůbeže

vydalo Ministerstvo zemědělství ČR
apod. Potraviny v obchodech jsou
bezpečné. Důsledný veterinární
dozor začíná v chovech drůbeže 
a veterinární kontrola zdravotní
nezávadnosti veškerých živočišných
produktů je dále zajišťována ve fázi
jejich zpracování až po pult
prodejen. Po nákupu a při
kuchyňském zpracování stačí dbát
na základní hygienická pravidla.
Běžnou tepelnou úpravou (vaření,
pečení, apod,) drůbežího masa a
vajec je virus spolehlivě zničen při
dosažení 70° C v jádře potraviny, a
to již za jednu sekundu.
Další informace najdete na
www.mze.cz, www.svscr.cz,
www.ptaci-chripka.cz a
www.bezpecnostpotravin.cz
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Sto nových domů v Řevnicích
Nadpis článku v minulém čísle
Ruchu jsem letmo přehlédla 
a zaradovala se: „Sto nových
stromů v Řevnicích.“ Hurá,
konečně je důležité, že naše
městečko je „zahradním“, o čemž
svědčí i staré fotografie a zbytky
alejí. Naše generace bude na tuto
tradici navazovat, další akce ku
zkrášlení a Řevnice budou udávat
směr v ochraně toho, co minulé
generace vytvořily. Škoda jen, že
nemáme veřejnou plovárnu, kde by
se mohli lidé z celého okolí scházet.
Nyní jsou i poslední místečka
pronajatá a zbývá jen úzký proužek
břehu pod tratí. Na Camping už
nejezdí holandští, belgičtí a dánští
turisté, kteří si té krásy kolem nás
užívali. A chodili u nás nakupovat,
do hospůdek a jezdili většinou
vlakem do Prahy.
Pan prezident vysoce hodnotil
finská nákupní střediska, která jsou
do krajiny postavena s tím
největším respektem k okolí.
Doufám, že to bude tak i u nás se
stem nových domů i stem nových
stromů!?

Zpomalovací pásy na vozovce
Již před mnoha lety se sešli
obyvatelé Sochorovy ulice a žádali
bývalého pana starostu o zpoma-
lovací prahy. Naše cesta je velmi
prašná, dost frekventovaná, neboť
máme v okolí několik podnikatelů,
nad námi řadu chatařů a mezi
námi velký počet velmi neu-
kázněných řidičů. Viděla jsem jak
děti uskakují jako vyplašení zajíci.
Že v nejvíce frekventovaných
místech nejsou semafory, a to
šestnáct let po „revoluci“, a že si to
rodiče vodící děti do školky 
a posléze do školy ještě
„nevytrucovali“, je mi záhadou.
Ve městě, kde jsem žila se za velké
peníze prahy instalovali. Roz-
hodnutím soudu se ale musely
odstranit. Tam, kde to bylo
nejnutnější, se daly semafory, tam,
kde to šlo, velké betonové nádoby se
zelení, které opravdu přiměly řidiče
k jízdě téměř krokem. Strach 
a nehodovost zmizely.
Před ulicemi s betonovými ná-
dobami bylo instalováno znamení
30 km. Tím byla záležitost právně
ošetřena. My máme průjezd
povolen ve 40 km rychlosti, ale
zažívám taková dobrodružství při
předjíždění hlavně na náměstí, že se
divím, že mě pan Bulíček nemusel
odvézt, přinejlepším. Ale pohřební
služba je také poblíž, tak čeho se
vlastně bát???

Naďa Schneiderová

Považuji za nutné odpovědět
několika málo poznámkami na
článek magistry Vávrové a Roh-
líčkové. Všichni víme, že čistá
marže lékárny se pohybuje kolem
17% a že zbytek připadá
distributorům, kteří společně 
s lékárnami vytvářejí tlak na systém
zdravotnictví a občany, aby stávající
stav zůstal zachován. I kdyby však
marže byla třeba jen 1%, nelze
prohlásit, že ostatní údaje v článku
jsou vadné, protože čísla o nárůstu
počtu nových lékáren, jejich
rozložení, nárůstu pracovníků 
a mezd v jedné lékárně, o poklesu
počtu obsloužených zákazníků na
jednu lékárnu jsou bez ohledu na
výši marže data zcela neod-
diskutovatelná. Jsou veřejně
publikována ve statistické ročence
ÚZIS a svědčí o stále vyšší
výhodnosti podnikání v lékárnictví
za posledních 12 let. Argument, že 
v oboru pracují vysokoškoláci a že
při možné chybě lékárníka jde lidem
o život a tudíž je třeba vyššího
ohodnocení než jinde …? Vážená
paní magistro, nejste jediný obor,
kde pracují vysokoškoláci a při
chybě jednotlivce jde ostatním 
o život. Bohužel se v této zemi 
a zatím nikde na světě neplatí podle
této filozofie. Vezměte si jenom za
příklad sport nebo film. Spíše stojí
za úvahu fakt, že za posledních 10
let došlo k výrazné změně činnosti
lékárny a změnila se její pracovní
náplň.. Ubylo té pravé odborné
lékárnické práce, přípravy roze-
psaných léků, a lékárník se stal spíše
prodavačem komerčně vyráběných
hotových přípravků. To s sebou
přináší naše přetechnizovaná doba,
ale asi je vhodný čas, abyste se sami
ve vlastních řadách a v lékárnické
komoře zamysleli např. nad
změnami požadavků na odbornost
personálu v lékárně při prodeji léků
anebo rozšířili služby magitrů na
poradenskou činnost třeba v klinické
farmakologii, např, v oblasti
lékových interakcí, jako je tomu
jinde ve světě. V současné situaci a
při současné náplni lékáren
souhlasím s vámi, že vysokoškolské
vzdělání je za pultem luxus, ale proč
bychom jej měli všichni platit? Váš
postoj k celému problému lékáren
mne velmi rmoutí, protože názorně
ukazuje na malou podnikatelskou
pružnost a zafixovanou so-
cialistickou ideologii v celém našem
zdravotnictví.

MUDr. Jaroslava Žáková

ddooppiissyy ččtteennáářřůů

        

To, jak člověk dokáže hlavně za
posledních 100 let ničit životní
prostředí jako celek tj. vodu, ovzduší,
flóru i faunu, je někdy až neuvěřitelné
už proto, že je „nejchytřejší“ tvor na
zemi, jak si to o sobě většinou myslí.
Je nejvyšší čas na změnu chování 
a přístupu člověka k životu na naší
zemi. Zatím si asi mnoho lidí nechce
uvědomit, že ničením přírody ničí
podmínky pro život čehokoliv na této
zemi, tedy i pro život svůj. Snažme se
proto, aby o naší zemi a její přírodě
plně platila část naší národní hymny
„zemský ráj to na pohled“.
Teď něco, o čem se toho mezi lidmi
zatím moc neví, a sice o vyzařování
energie včelami. Včely vyzařují do
svého okolí energii a tím, že žijí ve
velkých společenstvech, není tato
energie zanedbatelná. V závěru
minulého článku jsem se zmínil, že
jakýkoliv pobyt člověka v blízkosti
včelstev (úlů, včelínů) má jednak vliv
na psychiku - uklidňuje, tak zároveň
může člověk načerpat určitou životní
energii, čili má vliv i posilující.
Proto hodně včelařů mívá ve svých
včelínech nějaké lůžko nebo
pohodlné křeslo, ve kterém rádi
odpočívají hlavně v době, kdy se
necítí úplně fit.
Včely lidem - lidé včelám
Včely poskytují přírodě a lidem
největší službu opylením rostlin.
Dále lidé využívají včelí produkty
hlavně k upevňování svého zdraví.
Včelími produkty jsou: med -
propolis - mateří kašička - včelí jed -
včelí vosk a pyl zpracovaný včelami.
Jsou součástí různých léků i homeo-
patických a různých kosmetických
výrobků. Tím vším pomáhají včely
lidem.
Čím mohou pomoci lidé včelám

Je to hlavně neničením přírody 
a jejím nedevastováním. Nepouží-
váním pro včely škodlivých 
a jedovatých přípravků na ochranu
rostlin (postřiky). Dnes už existuje
velké množství ochranných
postřikových látek včelám neš-
kodných. Také je nutné dávat pozor
na obaly od různých chemických
látek nebo dokonce jedů.
V posledních letech se i u nás v Če-
chách začal objevovat mor včelího
plodu. Je to velice závažná a obávaná
choroba z toho důvodu, že spory
tohoto bacilu snáší teplotu 110 °C 
a vydrží si uchovat mobilitu na
věcech nebo v zemi 50 i více let.
Proto při výskytu této choroby je
nutné na stanovišti, kde se mor zjistil,
veškeré včelařské zařízení spálit a ko-
vové věci ožehnout plamenem. Med 
a ostatní včelí produkty by se neměly
dostat do oběhu mezi lidi a už vůbec
ne do obchodní sítě. V roce 1999 se
objevil mor v okresu Beroun. Nyní již
veterináři zrušili uzávěru a ochranná
pásma v těchto lokalitách. Lidé
můžou pomoci včelám tím, že
prázdné obaly (sklenice) od kou-
peného medu nebudou nechávat
volně přístupné včelám. V některých
dovezených medech se můžou spory
moru vyskytovat.
Další velkou pomocí včelám je při
objevení volně žijícího včelstva např. 
v dutině stromu nebo nějaké stavb,
upozornit některého místního včelaře
nebo to oznámit na městský úřad.
Tyto včely jsou šiřiteli roztočů
Varroa-destruktor, případně dalších
chorob včetně moru plodu.
Příště o styku člověka se včelami 
a o propolisu. V. Vitouš

VČELA – ČLOVĚK – PŘÍRODA

Včely žijí na naší planetě již asi 80 milionů let, tedy o dost déle než člověk.
Včela svým způsobem života přinášela pro přírodu vždy pouze užitek.
Totéž se ale v mnoha případech nedá říct o člověku.

1. Průměrná roční teplota 9.0 °C
2. Roční úhrn srážek 579 mm
3. Absolutní maximum teploty vzduchu 37.4 °C 29. 7.
4. Absolutní minimum teploty vzduchu - 19.0 °C 3. 2.
5. Nejvyšší průměrná denní teplota 28.4 °C 29. 7.
6. Nejnižší průměrná denní teplota - 9.8 °C 28. 2.
7. Nejteplejší měsíc červenec 19.1 °C
8. Nejchladnější měsíc únor - 2.1 °C
9. Nejvyšší denní úhrn srážek 37 mm 12. 9.
10. Nejdelší souvislé období bez deště 18. - 26. 9.
11. Nejdelší souvislé období s deštěm 3. – 11. 5.
12. Maximální výška sněhové pokrývky 23 cm 23. 2.
13. Počet dní se sněhovou pokrývkou 50

Pro zajímavost uvádíme klimatologická data naší oblasti 
v roce 2005:
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Nevím, kdo přišel na nápad
pojmenovat naše krásné veliké
řevnické náměstí po tomto
významném českém králi. Rozhodně
je to pojmenování důstojné. Letos
uplyne od smrti krále Jiřího z Po-
děbrad 535 let – zemřel 12. března
1471, a proto mu chci věnovat tuto
malou historickou poznámku.
Není mnoho českých panovníků 
v naší historii, na které se vzpomíná
s takovou úctou a obdivem. Význam

jeho osobnosti pro vývoj českého
státu shrnul již František Palacký ve

svých Dějinách doslova takto: „Čeho
si myslitelé o věcech státních vždy
nejtoužebněji přáli, aby totiž
panovníkem byl ten, kdo ku panování
nejzpůsobilejším jest, to splnilo se 
v osobě Jiřího z Poděbrad v míře
vrchovaté.“
Jiří z Poděbrad se narodil 23. 4. 1420
a byl nemanželským synem Viktorína
z Poděbrad. Otec zemřel, když bylo
synovi 7 let, a malý chlapec byl
odkázán na příbuzné, kteří byli
ustanoveni jeho poručníky. Již v 17
letech začal být politicky činný. Jeho

politická kariéra vedla k tomu, že 
v roce 1452 byl zvolen zemským
správcem. Tuto funkci zastával i za
panování mladého krále Ladislava
Pohrobka. Po jeho smrti byl Jiří 2. 3.
1458 zvolen českým králem. Měl
velmi těžkou úlohu jak na domácí,
tak na mezinárodní politické scéně 
s ohledem na tehdejší trvalé
náboženské neshody mezi katolickou
a husitskou stranou (sám byl
husitského vyznání). Pozoruhodné
byly jeho snahy v zahraniční politice,
kdy o 500 let předběhl svou dobu.

Usiloval o vytvoření všeobecné
mírové unie v Evropě, jakési
organizace spojených národů.
Bohužel se mu to nezdařilo.
Král Jiří z Poděbrad byl vynikajícím
politikem a diplomatem. Tak ho
hodnotili i jeho nepřátelé. Vlastním
přičiněním se vypracoval mezi
nejschopnější české šlechtice. Byl 2x
ženat a měl řadu dětí. Choroba
ukončila jeho život v 51 letech.
Naše náměstí v Řevnicích má tedy
velmi pěkné pojmenování a rozhodně
by byla škoda ho někdy měnit. Kö
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Řevnické náměstí – jižní strana
Na staré pohlednici z počátku
třicátých let 20. století je vyobrazena
obchodní zóna jižní strany náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad s pohledem
na věž kostela v pozadí. V řadě
domů je uprostřed na fotografii malý
domek se strmou střechou (čp. 26),
který byl v roce 1935 zbourán 
a nahrazen moderním domem 
s rovnou střechou (dnes je v něm
květinářství pana Holého). 
Předkládaná pohlednice vede 
k zamyšlení, jaké činnosti obchodní 
i neobchodní se v té době v domech
na náměstí provozovaly. Vzadu je
věž dominikánské vily čp. 24, ve
které měl řeznictví  Alois Straka. 
V 1. patře této vily původně
ordinoval praktický lékař MUDr.
Ladislav Šimůnek, potom zde
několik let bydleli manželé
Čekanovi (dříve než zakoupili vilu
Los Angeles ve Školní ulici) a od
počátku II. světové války zde opět
pracoval praktický lékař MUDr.
Tomáš Koudelka. V dominikánské
vile čp. 25 byla původně drogerie
Jaroslava Babky a od roku 1934 zde
provozoval stejnou živnost Josef
Klápa. Ve vedlejším domě čp. 48

bylo papírnictví Františka Šmída 
a vedle obuvnictví Františka
Zavadila. Dům čp. 26 vlastnil
Václav Sadílek, který v něm měl
obchod se železným zbožím 
a galanterii. Václav Sadílek zastával
v letech 1923 – 1927 v Řevnicích

funkci starosty obce. Vedle
Sadílkova obchodu bylo obuvnictví
Františka Nováka. Jména dvou
posledně jmenovaných si můžeme
ověřit na pohlednici.
Fotografie náměstí má svou
historickou hodnotu jako doklad

doby před asi 80 lety.
P.S. Zvláštní dík patří panu Ing.
Josefu Benešovi st. za cenné
připomínky.
Historická pohlednice Řevnic měla 
v minulém čísle označení 25,
správně bylo 26. Kö

Řevnice na starých pohlednicích 27

9.4. 19.00 Sál Zámečku Vesna Cáceres Koncert akordeonistky
17.4. Velikonoční koledování Notičky
19.4. 10.00 Sál Zámečku Setkání seniorů Společné zpívání
22.4. 10.00 - 15.00 Sál Zámečku Dobročinný antikvariát
23.4. 18.00 Sál Zámečku Poetická zastavení Spojení hudby a poezie
29.4. 19.00 Lidový dům V. hudební ples Pořádají Notičky a Třehusk

KULTURNÍ PŘEHLED - duben 2006

POZNÁMKA K OSOBĚ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD

VESNA
VAŠKO CÁCERES

Tato akordeonistka, zpěvačka a
skla-datelka chorvatsko - česko-

španěl-ského původu vystoupí se
svým recitálem 9. dubna v sále
Zámečku. Vystudovala klasický
zpěv, ke skládání se dostala
prostřednictvím divadla - např.
složila hudbu k Tonce Šibenici

(režie Jaroslav Dušek) a Man-
želskému vraždění (režie Jan
Hřebejk). Její písně jsou melodické 
s multietnickými vlivy, hlas je
jasný a hra na akordeon virtuózní.
Její vystoupení vám přinese radost 

a zážitek z hudby, jakou jste možná
ještě neslyšeli.
Ukázky ve formě mp3 najdete na
http://www.vesnaanimaband.com/
mp3.
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V neděli dne 5. března t.r. zemřel
doma pan Josef Váňa, náš vážený
spoluobčan. Chci zde několika řádky
na něho vzpomenout.
Josef Váňa se narodil 15. března
1937 v Praze. Jeho rodiče bydleli 
v rodinném domku v Letech. Po
vychození Základní školy v Řev-
nicích vystudoval 4 letou
Průmyslovou školu hornickou na
Kladně. Na ní maturoval 15. 7. 1956.
Ihned po skončení školy nastoupil
od 16. 7. 1956 v kladenských dolech
nejprve jako záchranář, později
pracoval ve funkci důlního technika.
Od roku 1960 do roku 1990 působil
v kamenolomech na Mořině opět
jako důlní technik v oboru střelmistr.
Ve volbách koncem roku 1990 byl
zvolen starostou města Řevnic 
s nástupem od 1. 1. 1991. V této
funkci setrval do konce roku 1994.
Po ukončení funkce starosty se stal
samostatným podnikatelem v oboru
zednictví.
Josef Váňa byl nejstarším ze 4 dětí
rodiny Váňovy. Měl 2 bratry –
Michala a Jana a sestru Ludmilu. 
V roce 1960 se oženil s Marií
Sakařovou z Řevnic. Váňovi mají 
3 děti – nejstarší dceru Dagmar a dva
syny – Petra a Tomáše. Jejich děti
dnes mají své rodiny, takže Josef
Váňa měl 9 vnoučat. Od roku 1974
bydlí Váňovi v Řevnicích v ro-
dinném domku v Mařákově ulici.
Josef Váňa se řadu let angažoval ve

veřejném životě. Mnoho let byl
členem lidové strany, později
předsedou lidovců v Řevnicích - až
do roku 2005. Byl též aktivním
členem řevnické farnosti, dobro-
volně se staral o údržbu starého
řevnického hřbitova.
Jeho velkým zájmem bylo
zahradničení. V něm, stejně jako 
v jiných aktivitách, které v životě
provozoval, projevoval velkou
důkladnost a vytrvalost. Mezi
zahrádkáři v Řevnicích se stal
uznávaným expertem, a proto byl 
v letech 1978 - 1980 a 1995 - 2005
předsedou Českého zahrádkářského
svazu v našem městě. Jeho zásluhou
vybudovali zahrádkáři v Řevnicích
moštárnu v objektu „U Bulavů“.
V létě roku 2004 onemocněl
závažnou chorobou. S ní bojoval
přibližně jeden a půl roku než
zákeřné nemoci podlehl.
Zemřelý je a zůstane respektovanou
řevnickou osobností, na kterou
budeme vzpomínat s úctou a váž-
ností. Dokladem toho je i hojná
účast řevnických občanů, kteří se 
v pátek 10. března t.r. přišli se
zesnulým rozloučit do kostela
svatého Mauritia v Řevnicích. Po
mši svaté bylo jeho tělo uloženo do
rodinné hrobky na řevnickém
hřbitově.
Věnujme mu společně ještě jednu
tichou vzpomínku!

Kö

VZPOMÍNKA NA JOSEFA VÁŇU

Poděkování
Zemřelý pan Josef Váňa byl dlouhou dobu v lékařské péči paní MUDr.
Ladislavy Peškové – Mrázové. Chceme touto cestou vyjádřit dík za její
odbornou péči, obětavost a lidský přístup, se kterým se starala o našeho
tatínka v jeho závažné nemoci. Zároveň děkujeme za účinnou pomoc
Transhospitalu pana B. Bulíčka a Charitě v Černošicích, jmenovitě sestře
Mileně Tvrdé.

Rodina Váňova

Občanské Sdružení Žába na prameni
vás zve na pěveckou soutěž 

Líšnický slavík 2006
1. kolo 21. 5. 06, finále - červen 2006 na podiu

v areálu Golfového klubu Líšnice 
Pravidla pro účast v soutěži

aDvoukolová soutěž ve zpěvu se vypisuje jednou ročně při
příležitosti Mezinárodního dne dětí pro děti 
a mládež ve věku od 6 do 18 let.
aPodmínkou pro účast je řádně vyplněná a v termínu do 01. 5. 2006
odevzdaná přihláška, kterou dostanete v ZŠ Líšnice, nebo na
www.zabanaprameni.cz v sekci Lšnická žába na prameni, nebo žádejte
na adrese tetadana@centrum.cz.
aSoutěží se ve třech věkových kategoriích, rozhodující pro zařazení
do kategorie je skutečný věk účastníka v den konání soutěže 
I. kategorie od 6 - 9 let, II. katgorie 9 - 13 let a III. kategorie 13 - 18
let.
aPrvní kolo proběhne 21. 5. 2005 od 15:00 v ZŠ Líšnice. Finále - 
v červnu na podiu v areálu Golfového klubu Líšnice.
aHudební doprovod si pro první kolo soutěžící zajistí sám, možno 
i na CD
aBude k dispozici klavír a zvuková aparatura – není povinné toto
vybavení používat.
aSoutěžící si připraví dvě písně, povinnou písní je píseň Na tý louce
zelený
aV případě, že se do kategorie přihlásí víc než 10 účastníků, proběhne
dopoledne v den soutěže vyřazovací kolo, ve kterém soutěžící zazpívá
bez hudebního doprovodu povinnou píseň.
aSoutěž posuzují tři až čtyři porotci, kteří jsou odborníky 
v daném oboru, proto je rozhodnutí poroty v předkolech a hlavní
soutěži konečné a neexistuje možnost revize tohoto rozhodnutí.
aSoutěžící, který vyhrál hlavní cenu a stal se tím pro jeden rok
„Líšnickým slavíkem“ ve své věkové kategorii, se již nemůže 
v následujících letech zapojit do soutěže v té samé věkové kategorií.
Spolupořádají: Základní škola v Líšnici a Divadelní společnost
Křoví. 
Sponzorují: Golfový klub Líšnice a restaurace Koliba na golfu
Za sdružení Žába na prameni 
Dana Radová 
tetadana@centrum.cz, 774 922 134
www.zabanaprameni.cz

foto Helena Rytířová

COMMON GROUNDS
Otevřené křesťanské společenství pod záštitou Církve bratrské
Řevnícké křesťanské společenství pracuje regionálně a je otevřeno všem
věkovým skupinám, všem lidem, kteří mají potřebu setkávat se nad
biblickými tématy, které nám nabízí Bible sama, ale i renomovaní autoři,
kteří se zabývají křesťanskou tématikou.
Pravidelná společná setkání navštěvují křesťané a rodiny nejen z regionu
Dolní Berounka. Z celé řady cílených programů (kurzy angličtiny,
Clubhouse, setkávání dorostu, ruční práce žen, setkávání maminek sdětmi
atd., 120-140 žáků a návštěvníků) je nejznámější každoroční týdenní
English Camp v Jánských Lázních, jehož oblíbenost je potvrzována
rostoucím počtem účastníků (120 + 30 lektorů z USA). Letošní ročník
bude již sedmý.
Pravidelná nedělní setkání v COMMON GROUNDS jsou od 17.00 hod.
(Řevnice, Žižkova ul. 257).

Otakar Štanc st.

POETICKÁ
ZASTAVENÍ

Tento komponovaný večer hudby 
a poezie proběhne v neděli 23. 4. od
18 hodin v sále Zámečku v podání

souboru Musica Dolce Vita. Milost-
nou lyriku doprovodí skladby G. F.
Händla, J. S. Bacha, A. Vivaldiho, G.
Paisiella, W. A. Mozarta, F. Chopina,
C. Saint-Saense, C. Debussyho, M.
Ravela aj. Lenora V.S.

ruch 3  19.3.2006  6:59 PM  Page 5

                                     



7Ruch 3/2006

Cestou na Prahu jste si asi všimli
krásné nové stavby na kraji
Dobřichovic, v sousedství diagnos-
tického ústavu. Rozlehlá budova 
z pohledových cihel ještě nemá
vývěstní ceduli (alespoň v době, kdy
toto píšu, neměla), tak jsem se
rozhodla vám ji představit. Je to
Dětský domov Lety, který je součástí
zařízení jehož úřední název je děsně
dlouhý, tedy Diagnostický ústav,
dětský domov se školou, dětský
domov, středisko výchovné péče,
základní škola a školní jídelna
Dobřichovice. Zřizovatelem je
Ministerstvo školství mládeže a tělo-
výchovy ČR.
V dopoledních hodinách mě domo-
vem provedl Mgr. Tomáš Řezníček,
zástupce ředitele pověřený zaří-
zením DD Lety.
Jaký je věk dětí a kapacita vašeho
domova?
Zařízení je pro 32 dětí od 3 do 18 let
ve čtyřech rodinných skupinách. Ale
myslíme i na ty, kteří po dovršení
plnoletosti nemají kam jít a připra-
vují se na povolání. Nepošleme je na
ulici, ale mohou uzavřít s vedením
ústavu smlouvu a bydlet tu až do 26
let (do „ukončení přípravy na
povolání”). K dispozici jsou jim
čtyři místnosti s vlastním sociálním
zařízením, společnou kuchyní 
a obývákem. Provoz byl zahájen 
v lednu tohoto roku, takže v tuto
chvíli nejedeme na plnou kapacitu.
Aktuálně je tu 16 dětí, ale na plný
počet se dostaneme rychle.
Děti musí nejdříve projít diagno-
stickým ústavem?
U školních dětí je zapotřebí nějakou
diagnostiku udělat. Zjišťuje se

kompletně diagnostika školní,
psychologická, psychiatrická a na
základě výsledků pedagogická rada
rozhodne o tom, kde bude dítě
umístěno. Každý diagnostický ústav
má celou síť zařízení, jedním z nich
je DD Lety. Předškolní děti bez
starších sourozenců jdou rovnou do
nějakého dětského domova. Snažíme
se je ušetřit zbytečného traumatu 
z dvouměsíčního pobytu v diagno-
stickém ústavu a následným
opětovným umístěním.
Sourozence necháváte pohroma-
dě?
Určitě. Teď tu máme velkou
sourozeneckou skupinu (šest dětí) 
a v tomto týdnu přijdou další dvě
děti, jejichž sourozenci jsou v jiném
DD. Budeme se tedy snažit o jejich
sloučení. 
Způsob života u vás se podobá
např. stylu vesniček S.O.S?
To určitě ne. My jsme školské
zařízení a o těch osm dětí (to je
zákonná kvóta počtu dětí v jedné
rodinné skupině) se nestará
„maminka“, ale vychovatelé ve
svých službách. Každá skupinka má
tři vychovatele a my se snažíme, aby
mezi nimi byli i muži. Ze zkušenosti
víme, že absence jednoho vzoru není
dobrá. Chceme být otevřeni světu.
Naše děti chodí do několika
okolních škol a do kroužků a i my se
chystáme založit kroužky, do
kterých by mohly chodit děti z okolí.
Máme k tomu výborné podmínky.
Také si sem mohou děti zvát
kamarády, či naopak své spolužáky
navštěvovat. Tedy snažíme se
přiblížit, pokud to jen trochu jde,
rodině …

Jaký je systém adopce?
Jsou dvě možnosti. Buď požádat 
o adopci přes nás, nebo jít na
příslušný úřad (OSPOD) v místě
bydliště žadatele. Ale v obou
případech je nezbytné projít celou
zákonnou procedurou. Ta je nutná 
i pro tzv. hostitelskou péči, což je

možnost brát si děti jednou za čas,
třeba na víkend …
Celý areál i jeho vnitřní vybavení
je podle našich představ nadstan-
dardní a moc to těm dětem
přejeme. Ale určitě existuje něco,
co jim chybí, čím by jim mohli být
lidé dobré vůle nápomocni.
Je dobré mít hezké prostředí, ale
důležitější je kvalitní práce těch
dospělých. Děláme všechno pro to,
aby to dětem něco dalo. Tedy je to 
o nás, nikoliv o prostředí …
Samozřejmě je pro děti povzbuzující
třeba zájem o hostitelskou péči.
Vidíme, o kolik je jejich život lehčí,
když mají motivaci, výhled, že se
třeba vrátí natrvalo do rodiny, že o ně
má někdo zájem. A kdybych měl
mluvit o věcech movitých - děti by
potřebovaly sportovní potřeby,
knihy, hračky, oblečení. Na prázd-
niny musíme vymyslet program 
a bylo by báječné, kdyby měli
všichni kola. Naše dveře jsou
otevřené všem a každý zájem či
pomoc přivítáme.
Děkuji za rozhovor.

Helena Rytířová

CHCEME BÝT OTEVŘENI SVĚTU

Na fotografii dole je jídelna, kuchyně
a obývák pro jednu skupinu. Po
schodech nahoru se jde do pokojů
pro osm dětí a jejich vychovatele.
Spodní fotografie zachycuje
společenskou místnost 
s knihovnou, která je zatím žalostně
prázdná. To by pro nás mohl být
jeden z motivů na dárek.
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FOTBAL
Řevnice – Kunice  3:1 Branky: Tůma, Lerch a Jelen
Řevnice – Vonoklasy 3:1 Branky: Tůma, Lerch a Jelen
Řevnice – Slivenec 1:3 Branka: Tůma
Rozpis utkání I.a třídy Řevnice A
25. 3. 15,00 Nové Strašecí – Řevnice

1. 4. 16,30 Řevnice – Rakovník
8. 4. 10,15 Příbram – Řevnice

15. 4. 16,30 Řevnice – Mutějovice
22. 4. 17,00 Loděnice – Řevnice
29. 4. 17,00 Řevnice – Tuchoměřice

7. 5. 17,00 Nelahozeves – Řevnice
13. 5. 17,00 Velvary – Řevnice
20. 5. 17,00 Řevnice – Jesenice
27. 5. 17,00 Nový Knín – Řevnice

3. 6. 17,00 Řevnice – Mělník
10. 6. 17,00 Tuchlovice – Řevnice
17. 6. 17,00 Řevnice – Jílové
Rozpis utkání IV. Třídy – Řevnice B
26. 3. 15,00 Řevnice B – Mníšek B

2. 4. 16,30 Řevnice B – Černošce B
9. 4. 16,30 Všenory B – Řevnice B

16. 4. 17,00 Řevnice B – Kazín B
23. 4. 17,00 Lety B – Řevnice B
30. 4. 17,00 Řevnice B – Čísovice B

6. 5. 17,00 Středokluky – Řevnice B
14. 5. 17,00 Řevnice B – Dobřichovice B
21. 5. 17,00 Dobříč – Řevnice B
28. 5. 17,00 Řevnice B – Kosoř B

4. 6. 17,00 Kytín – Řevnice B
Rozpis utkání žáků

9. 4. 10,00 Řevnice – Mníšek
16. 4. 10,30 Hostivice – Řevnice
23. 4. 10,00 Řevnice – Lety
30. 4. 10,30 Jílové B – Řevnice

7. 5. 10,00 Řevnice – Průhonice
14. 5. 10,00 Vrané – Řevnice
21. 5. 10,00 Řevnice – Zvole
28. 5. 10,00 Řevnice – Dolní Břežany

4. 6. 10,00 Všenory – Řevnice
11. 6. 10,00 Řevnice – Kazín
18. 6. 9,00 Libčice - Řevnice
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JDEME DO TANEČNÍCH
Kurzy tance a společenského chování jsou záležitostí
nejen taneční, ale i společenskou. Vždyť společenské
chování a taneční umění patřilo a patří k základům 

vystupování každého z nás. Kurzy tance se také právem
stávají společenskou událostí ve městech, kde se pořádají.

Pěkné oblečení, u chlapců tmavý oblek, u dívek hezké
šaty, v nás vyvolávají slavnostní náladu a podvědomě

nás nutí také se tak chovat a vystupovat.
Také Vaše město se zařadí mezi ta města ve kterých se

kurzy tance a společenského chování pro mládež uskuteční.

Učitel tance František Mochán pro Vás připravil
podzimní taneční kurz v prostorách Lidového domu

v Řevnicích. Během 14 večerů mládež pronikne do tajů
tanečního umění, ale také si rozšíří své vědomosti ze

společenských kapitol. Celý kurz bude završen závěrečným
věnečkem s živou kapelou.

Na setkání s Vámi se těší František Mochán
tel. 318631807/723242708

e mail. mochanf@seznam.cz

NABÍZÍM ÚČETNÍ SLUŽBY.
Jedná se o zpracování daňové evidence i
podvojného účetnictví.
Kontakty:
mobil: 604747471,
telefon: 257721369

v
ČIŠTĚNÍ ODPADů A KANALIZACE
!NEPŘETŽITĚ!
tel.: 283 881 375
603 42 19 68, 603 42 19 72
ROTHENBERK s.r.o., Na Slovance 38,
Praha 8

ÚVĚRY
BEZ RUČITELE

Zajišťujeme:
Všechny druhy pojištění

Stavební spoření
Hypotéky

Spojení: V. Koželská
603 546 408, 27 40 23

158, 731 523 610
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Na prahu brdských hvozdů, ve
známé hospodě U zrzavého paviána
v Halounech se v sobotu 
11. března sešli přátelé občanského
sdružení Náruč na III. benefičním
maškarním plese, který pořádalo
toto sdružení, občanské sdružení
Dolní Berounka, Salon No.1 paní
Bartákové a nadace Divoké husy.
Účastníci plesu s tématem „Brdský
hvozd“ se v překvapivých
kostýmních kreacích a k nepoznání
maskováni za muchomůrky, lovce,
skřítky, babky, turisty a lyžaře 
v historických kostýmech, turistické
značky, vojáky, vojenské závory a
motýly báječně bavili při příjemné
hudbě tanečního orchestru Jazz
Revue.  Krásným zážitkem bylo
vystoupení profesionální tanečnice
flamenca slečny Petry Šťastné a její
kapely.  Ti, kteří si koupili ta
správná čísla, si odnesli hodnotnou
tombolu jako metr dřeva, špalek na
štípání či ranec buchet. Hlavními
cenami tomboly byly tři úžasné
dorty (jeden dokonce s postavou
zrzavého paviána) z dílny Heleny
Pavelkové a Aničky Kubáskové.
Celým večerem svižně a vtipně

provázel Ondřej Hejma. Vítězem
soutěže masek byl vyhlášen pan
senátor Jiří Oberfalzer coby dobrý
duch Brd Fabián (foto nahoře)
Čestnými hosty byli i starostové
Řevnic a Dobřichovic.
Výtěžek ze vstupného a tomboly
bude díky nadaci Divoké husy
zdvojnásoben. Získané peníze
použijeme k zakoupení
ergoterapeutického stolu 
a vlhkoměru pro denní stacionář
Náruč v Dobřichovicích. Benefiční
charakter plesu byl podtržen 
i předáním peněžitého daru
Občanské demokratické strany
našemu sdružení.
Nemůžeme nezmínit i výbornou
kuchyni hospody U zrzavého
paviána a milou obsluhu. Srnčí
svíčková, jelení guláš s houskovým
knedlíkem a jelení ragú
představovaly úžasné 
kulinářské zážitky.
Bezprostřední nadšené ohlasy
účastníků plesu pořadatele potěšily
a už nyní se těšíme na další, 
v pořadí čtvrtý maškarní ples,
tentokrát na téma ?????

Zuzana Dudáková, občanské
sdružení Náruč
foto Helena Rytířová

TANEC NA BRDECH
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realitní a dražební společnost
Chcete-li koupit, prodat či pronajmout

svojí nemovitost, obraťte se na nás,
zajistíme vše potřebné.

kancelář Palackého 70, Dobřichovice 252 29
Tel.+ fax : 257 712 671

e-mail: info@infocredit-reality.cz
www: infocredit-reality.cz 

kontaktní osoba: Hana Geisslerová Brejlová
736 673 909

NOVÉ BYTY
V CENTRU DOBŘICHOVIC

v

     

23 bytů k prodeji do osobního vlastnictví 
v

  

nadstandardní provedení – dřevěná okna, parkety
v

  

v ceně garážové stání a velký sklep
v

  

5 prostor pro komerční využití 
v

  

k prodeji nebo pronájmu 

DOB-Invest a.s.
Palackého 541, 252 29 Dobřichovice
Tel.: 25771 26 30, mobil: 606 620 920
dob-invest@dob-invest.cz 

NABÍZÍME OBCHODNÍ
PROSTORY 130m2 a 150m2

V CENTRU DOBŘICHOVIC
K PRODEJI NEBO

PRONÁJMU
DOB-Invest a.s

Palackého 541, 252 29 Dobřichovice
Tel.: 257 71 26 30, 606 620 920
dob-invest@dob-invest.cz

www.dob-invest.cz
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