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SLOVO STAROSTY

Vážení občané, vážení čtenáři
našeho zpravodaje,
start do roku 2006 máme za sebou,
bilancování uplynulého pravděpodobně také.
Většina z nás se zamýšlela nad tím,
co se nám podařilo v uplynulém roce
splnit z našich předsevzetí a zda rok
2005 splnil naše představy. Osobně
se domnívám, že to byl rok bez
větších problémů, ekonomika naší
země rostla, nepostihly nás větší
přírodní ani jiné katastrofy. Rovněž
v našem městě se podařilo uskutečnit řadu významných staveb, jak
jsem se o nich zmiňoval v prosincovém čísle. Potvrzuje to i uzavřený
rozpočet, který byl v historii Řevnic
zcela mimořádným. Z původních
předpokládaných 120 miliónů korun
jsme ho uzavírali na více než 180
miliónech korun.
V letošním roce máme před sebou
dokončení rozpracované akce
„Zpřístupnění podnikatelské zóny
Cihelna“ tedy celkové rekonstrukce
Masarykovy ulice. Tato stavba bude
dokončena do konce srpna letošního
roku.
Díky dobré spolupráci s Krajským
úřadem probíhá jednání o dokončení
rekonstrukce průtahu Řevnic, to je
položení asfaltového povrchu na
Pražské ulici a od prodejny automobilů Nissan k řevnické lékárně.
Věřím, že se podaří tuto akci
zrealizovat během letních měsíců
a rovněž že žulovou dlažbu získáme
zpět pro využití v našem městě.
Soustřeďujeme se na získání financí
na rekonstrukci Selecké ulice, popř.
na další místní komunikace. Máme
zpracované územní rozhodnutí pro
výstavbu splaškové kanalizace ve
zbývající části města a jednáme
o získání finančních prostředků na
realizaci tohoto díla. Předpokládaný
termín zahájení stavby je druhé
pololetí roku 2007.
Jak jistě víte, v letošním roce nás
čekají dvoje významné volby, které
předurčí směřování našeho státu
i města v průběhu příštích čtyř let.
Přeji Vám, abyste měli šťastnou ruku při Vašem rozhodování a abyste
byli s rokem 2006 opravdu spokoMiroslav Cvanciger
jeni.

15. ROČNÍK

NĚKTERÉ ZIMNÍ RADOVÁNKY SE NEMĚNÍ

Předkládaná fotografie řevnického
náměstí je z roku 1941. Dnes, stejně
jako před 65 lety, si děti užívají
zimního sportování. Zobrazená část
řevnického náměstí je dnes vyhrazena
automobilové dopravě, takže sáňkování na vozovce před domy čp. 1 a 2

by asi nebylo možné. Zajímavý dobový doklad tvoří pohled na dům čp.
2 v pozadí (dnešní Quelle), v němž měl
svou řevnickou pobočku Úvěrní ústav
v Berouně. Úřadovna měla za války
německo-český nápis. Snad stojí za
zmínku, že Úvěrní ústav otevřel svou

pobočku v Řevnicích dne 1. srpna
1926 - tedy právě před 80 lety. Budiž
ještě připomenuto, že v 1. patře domu
čp. 2 byla tehdy řevnická četnická
stanice (viz žerď k vyvěšení praporu).
Kö

Vážený pane starosto,
obracíme se na Vás v dnešní rozjitřené době poznamenané snahou
ministra zdravotnictví o likvidaci
malých soukromých lékáren a celého
soukromého zdravotnického sektoru
s prosbou o zvážení zda je pro Řevnice
třeba lékárna či nikoliv a o příslušné
zaslání Vašeho stanoviska premiéru
Paroubkovi. K napsání tohoto dopisu
nás vede jedno z vyjádření ministra
Ratha v Právu, kde řekl, že lékárna na
malém městě je luxus. Jestliže si Vaši
občané až doposud užívali komfortu
ve výběru lékárny, v níž si mohli
vyzvednout své léky, v nejbližší době
budou o tuto možnost připraveni.
Soukromé lékárny totiž podnikají za
podmínek tržních vstupů náklady na
udržení provozu a státem regulo-

vaných výstupů regulovaný zisk
z prodeje léčiv. Lékárny jsou jediná
oblast v republice, kde se 10 let snižují
hrubé příjmy a zvyšují náklady. Za
posledních 15 let byla snížena přirážka
na léky 4x a to poslední snížení je
neúnosné. Pokud se panu ministrovi
podaří realizovat jeho devastující
představy, ocitnou se pracovníci místní
lékárny bez práce a řevničtí
spoluobčané v dlouhé frontě pacientů
kdesi před poliklinickou lékárnou,
jako to bylo obvyklé v osmdesátých
letech minulého století.
Dovolujeme si Vás z těchto důvodů
upozornit, že se místní lékárna připojí
ke stávce lékáren dne 30. 1. od 12 do
15 hod. Děkujeme za pochopení
Pharm Dr. Dagmar Vávrová
Mgr. Jaroslava Rohlíčková

Vážené dámy,
samozřejmě považuji řevnickou lékárnu za nezbytnou součást nabídky
služeb v našem městě. Vaše zkušenosti jsou v této věci určitě mnohem
širší. Těžko si představit situaci, kde
by naši občané, ale i obyvatelé
okolních obcí získávali potřebné léky.
Dopis ministrovi zdravotnictví mohu
samozřejmě napsat, myslím si ale, že
by bylo dobré přidat k mému
stanovisku ještě názor našich obyvatel
a Vašich zákazníků.
Miroslav Cvanciger

Vážení občané,
rádi bychom znali i Váš názor. Psát
můžete přímo na www.Revnice.cz
(diskuzní fórum) nebo formou
dopisu a vhodit jej do schránky na
vchodu Městského úřadu Řevnice.
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KHK Střední Čechy, oblastní kancelář
Praha - západ informuje podnikatele

Změny pro podnikatele v roce 2006
§ Upozornění na daňové povinnosti
§ Společné zdanění manželů
§ Nové povinnosti zaměstnavatelů
§ Silniční daň jen za používaná auta
§ Změny v oblasti DPH
§ Programy podpory pro malé
a střední podniky
§ Zvýšení životního minima
§ Ceny energií se zvýší
§ Změny v oblasti sociálního
zabezpečení
§ Bodový systém od 1. července
2006
§ Omezení hotovostní úhrady daní
§ Jednotný formulář k přiznání daní
z příjmů FO

§ Vyšší výdajové paušály pro
živnostníky, nižší sazby daně
z příjmů FO
§ Změna částek pro účely
důchodového a nemocenského
pojištění
Podrobné informace získáte na
www.businessinfo.cz
nebo na KHK Střední Čechy,
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

Městský úřad Řevnice
přijme redaktorku časopisu RUCH
Informace na MěÚ Řevnice
nebo na tel. 603 508 806

INZERUJTE V MNÍŠECKÉM ZPRAVODAJI
MĚSTEČKA POD SKALKOU!

Využijte možnosti výhodně inzerovat ve Zpravodaji městečka
pod Skalkou, který vydává rada města Mníšek pod Brdy pro své
občany i návštěvníky města.
Zpravodaj je barevný občasník ve formátu A4. Vychází
v nákladu 2.100 ks a je distribuován zdarma do všech
domácností i chatařům v Mníšku, část nákladu je vždy po
vydání k dispozici pro návštěvníky města ve vybraných
prodejnách, v městské knihovně a v barokním areálu Skalka.
Objednávky na inzerci je možno zasílat na adresu
zpravodaj@mnisek.cz, nebo je podávat v podatelně městského
úřadu, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy. V případě opakované
inzerce jsou poskytovány inzerujícím výhodné slevy. Úhradu je
možno provádět přímo na místě v pokladně MÚ, nebo
bezhotovostně na základě faktury.
Další podrobnosti včetně aktuální uzávěrky najdete na
www.mnisek.cz nebo se je dozvíte na telefonních číslech
318 592 280, 318 541 915.

POZVÁNKA NA PLES

Občanské sdružení Náruč, Občanské
sdružení a Galerie Salon No 1 pořádají
dobročinný maškarní ples, tentokrát na
téma BRDSKÝ HVOZD. Na přípravu
kostýmů je zatím času dost, konat se bude
11. března od 19.00 hodin
v sále U zrzavého paviána
v Halounech

JAZYKOVÉ KURZY
Blíží se začátek II. pololetí, proto žádáme všechny frekventanty
jazykových kurzů, aby zaplatili školné nejpozději do konce února.
Platit lze nejen hotově v MěKS, ale také převodem na účet
19-3088051399/0800, var. symbol 33922111, příp. složenkou.

Volby přísedících Okresního soudu Praha - západ
na volební období let 2006 - 2010

Obecní zastupitelstva v obvodu
Okresního soudu Praha - západ
mohou volit přísedící Okresního
soudu. Kandidátem na funkci
přísedícího může být každý občan
České republiky, který je způsobilý
k právním úkonům, bezúhonný,
jehož zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci
řádně zastávat, v den zvolení dosáhl
věku 25 let a souhlasí se svým

zvolením za přísedícího Okresního
soudu Praha - západ a který je
v obvodu obecního zastupitelstva,
jímž je do funkce volen, přihlášen
k trvalému pobytu nebo v něm
pracuje.
Občané, kteří jsou ochotni vykonávat funkci přísedícího Okresního soudu Praha - západ se mohou
přihlásit na Městském úřadu
v Řevnicích do 15. února 2006.

Předplatné Ruchu
Ani letos se nemění a činí pro občany Řevnic 96 Kč za rok
(12 čísel). Platit lze převodem na účet 19-3088051399/0800,
variabilní symbol 633492111 nebo hotově v MěKS.
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Zápis do prvních tříd
ZŠ ŘEVNICE

DUO SHAHAB TOLOUIE
A STANISLAV BAREK

Kytarista Standa Barek, kterého
mohlo řevnické publikum slyšet
jako
„předskokana“
Peppina
D`Agostina v rámci festivalu Kytara
napříč žánry, přiveze tentokrát do
Řevnic hosta až z dalekého Íránu.
Vystoupí v duu s Shahabem Tolouie,
se kterým ho dala dohromady
Zuzana Navarová. Kromě tohoto
dua doprovázejí ještě společně
tanečnice ze skupiny Peňa Flamenca
a založili s Marthou Elefteriadu
skupinu Arionas.
Shahab Tolouie se narodil v roce
1974 v Teheránu. Na kytaru hraje od
osmi let. Vystudoval flamenco ve
Španělsku a docílil nejvyššího
možného ocenění „Nivelo alto“.
V jeho skladbách se samozřejmě

objevují perské vlivy, hraje i na
původní perské nástroje. Zpívá
v perštině, španělštině, angličtině
a pokouší se i o češtinu.
Stanislav Barek vystudoval konzervatoř v Praze a Teplicích. V duu
s Adibem Ghalim se věnuje hraní
ragtimů. Vyučuje hru na kytaru
v německém Weidenu. Je autorem
několika knih o kytaře. Účinkuje
doma, v Německu, Rakousku
a Polsku. Je zakladatelem a ředitelem mezinárodního hudebního
festivalu Kytara napříč žánry
a členem folkové formace Norek
(s Olinem Nejezchlebou a Michalem
Millerem), jehož citerový koncert
jsme slyšeli v Řevnicích v roce 2004
VS

Dne 17. ledna 2006 proběhl zápis do
prvních tříd pro školní rok
2006/2007. Budoucí prvňáčci
procházeli šesti stanovišti, která
symbolizovala různé lidské činnosti
a oni měli k těmto činnostem sdělit,
co se již naučili. U poštovního
úředníka sdělovali, kde bydlí, u paní
učitelky, jaké znají tvary, barvy,
čísla, u pasáka dobytka rozpoznávali
různá zvířata, u obchodníka
nakupovali a nákup platili, u fotografa rozpoznávali stejné tvary, co
na obrázek nepatří a co je vpravo,
vlevo a u malíře namalovali lidskou
postavu. Každé zapisované dítě
dostalo u pošťáka stylizovanou
obálku, do které po absolvování
jednotlivých stanovišť vkládalo
obrázek, symbolizující stanoviště.
Obálku si pak děti ponechaly jako
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památku na zápis do první třídy.
K zápisu přišlo 49 budoucích žáků,
což je za posledních šest let největší
počet, o odklad projevilo zájem pět
rodičů a podle výsledků zápisu
doporučuje škola odklad ještě
dvěma budoucím prvňáčkům. To
vše znamená, že v příštím školním
roce budou v ZŠ Řevnice dvě
početné první třídy.
Při zápisu se projevila výborná
práce učitelek okolních mateřských
škol. Děti jsou velmi dobře
připraveny, mají základní návyky,
které jsou potřebné ke vstupu do
školy (např. správné držení tužky,
znalost barev, ujasněná pravolevá
orientace nebo základní znalosti
číselné řady)
PhDr. Z. Košťál

TK AXIS Praha

TK AXIS Praha přijímá i nadále nové členy do tanečního kroužku
v Černošcích v Městském kulturním středisku - Vráž.
Jedná se o výuku tance pro všechny věkové kategorie (nejmladší od šesti
let věku). Čeká na Vás výuka základů latinsko amerických tanců (samba,
chacha, rumba, pasodoble, jive) a standardních tanců (waltz, tango,
valčík, slowfox, quickstep). Kroužek je vhodný jak pro úplné
začátečníky, tak i pro jednotlivce i páry, které již absolvovali klasické
taneční a chtějí se dále zdokonalovat, nebo si přijít jen zatančit.
Předběžné přihlášky na tel č: 732 763 369, 774 353 577, nebo na
e-mailové adrese tk.axis@seznam.cz
Lenka Dlouhá
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MĚSTO ŘEVNICE - ZKRÁCENÝ ROZPOČET NA ROK 2006

skupina
1014
1031
1032
1039
2122
2212
2219
2310
2321
2333
3111
3113
3231
3314
3341
3349
3399
3392
3421
3429

3513
3612
3613
3631
3632
3635
3636
3639
3713
3721
3722
3723
3729
3745
4314
4317
4341
4343

5212
5299
5311
5512
6112
6114
6117
6171
6320
6320
6399
6330
6409
6409

odvětví RS
Útulky pro zvířata
Pěstební činnost
honitba
Záležitosti lesa jinde nespecif.
skupina 1 celkem
druhotné suroviny
místní komunikace
pozemní komunikace - chodníky
skupina 2 celkem
vodní hospodářství
ČOV, splašk. kanalizace+ Za vodou"
úpravy drobných vodních toků
vodní hospodářství celkem
MŠ
ZŠ
ZUŠ
školství celkem
městská knihovna
městský rozhlas
časopis Ruch
sbor pro občanské záležitosti
městské kulturní středisko
podpora využití volného času mládeže
ostatní zájmová činnost
kultura a mládež celkem
lékař. služba první pomoci
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
hřbitovnictví
územní plán
územní rozvoj
komunální služby - technická správa
změny techniky vytápění - plynofikace
sběr a svoz nebezpečného odpadu
odstraňování komunálního odpadu
sběr a svoz ostatního odpadu
ostatní nakládání s odpady - černé skl.
veřejná zeleň
místní hospodářství celkem
pečovatelská služba
penzion pro důchodce
sociální výpomoc
sociální výpomoc - živelná pohroma
sociální záležitosti celkem
civilní obrana
civilní nouzové plánování
městská policie
požární ochrana - hasiči
zastupitelé
volby do parlamentu
volby do zastupitelstva
správa MěÚ
obecní výdaje z finančních operací
pojistné majetku - budovy
ostatní finanční operace - daň za obec
převody vlastním fondům
ostatní činnosti (splátky a úroky)
rozpisová rezerva

příjmy v tis. Kč
62.0
2,062.0
2,124.0
350.0
350.0
35.0
1.0
50.0
310.0
396.0
270.0
375.0
610.0
480.0
330.0
10.0
2,075.0
180.0
670.0
850.0
50.0
1,307.0
38.0
-

výdajev tis. Kč
5.0
532.0
1,664.0
2,201.0
625.0
14,977.0
540.0
16,142.0
3,500.0
929.0
250.0
4,679.0
775.0
3,443.0
81.0
4,299.0
475.0
80.0
165.0
19.0
936.0
400.0
250.0
2,325.0
30.0
567.0
190.0
930.0
81.0
50.0
400.0
3,582.0
50.0
1,600.0
320.
15.0
356.0
8,171.0
2,766.0
553.0
30.0
3,349.0
1,017.0
280.0
1,168.0
19.0
19.0
6,841.0
230.0
870.0
157.0
1,665.0
980.0
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1111
1112
1113
1121
1122
1211
1333
1337
1341
1342
1343
1344
1345
1347
1348
1351
1361
1511
2462

4111
4112
4113
4116
4118
4121
4122
4134
4139
4152
4213
4214
4216
4221
4233

8113
8114
8115
8123
8124
8901

skupina 5 a 6 celkem
dań z příj.fyz.osob ze záv.činnosti
daň z příjmu fyz.osob
daň z příjmu fyz.osob - kap. Výnosy
daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu práv. osob za obce
DPH
poplatky za ukládání odpadů
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psů
poplatek za rekreační pobyt
poplatek za užívání veřej.prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity
poplatek za provozování hr.přístrojů
poplatek za zhodnocení pozemků
odvod z výtěžku provoz.loterií
správní poplatky
daň z nemovitostí
splátky půjček od obyvatelstva
Daňové příjmy a poplatky celkem
neinvestiční přij.dotace všeob.
dotace ze SR
neinvestiční přij.dotace ze SR
ostatní neinv.přij.dotace
neinvest.převody z nár.fondů - EU
neinvest.dotace přijaté od obcí
neinvest.dotace přijaté od krajů
převody z rozpočtových účtů
převody z vlastních fondů
neinv.přij.dotace od mezinár.institucí
invest.přij.dotace od státních fondů
invest.dotace ze zvláštních fondů centr.
ostat .invest. přij. dotace ze SR
invest.přij.dotace od obcí
invest.přij.dotace od EU
dotace celkem
rozpočtové příjmy a výdaje celkem
konsolidace celkem
celk.rozp.příjmy a výdaje po konsolidaci
zaokrouhleno
financování
krátkodobé přijaté půjčky
uhracené půjčky krátkodobě přijaté
financování z prostředků z minulých obd.
dlouhodobě přijaté půjčky
uhrazené půjčky dlouhodobě přijaté
op.z účtů obce nem.char.příjmů a výdajů
financování celkem

1,395.0
3,400.0
3,800.0
200.0
4,100.0
500.0
6,000.0
6,700.0
1,500.0
65.0
5.0
280.0
5.0
200.0
550.0
250.0
400.0
700.0
400.0
29,055.0
17.0
992.7
271.0
880.0
1,850.0
157.0
9,010.0
13,177.7
49,422.7
157.0
49,265.7
49,266.0

9,916.0

51,082.0
157.0
50,925.0
50,925.0

2,900.0
4,688.0
3,447.0
1,659.0
50,925.0

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ V ŘEVNICÍCH
provádí studie a projekty novostaveb i rekonstrukcí stávajících
objektů včetně projektů interiéru.
Info na tel.: 775 133307
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Pohled na řevnické
nádraží

Neobvyklý pohled na řevnické
nádraží (obr. 1) pochází z let těsně
po skončení první světové války.
Pohled pokládám za zajímavý
z několika důvodů. K fotografování
nádraží, města Řevnic a zalesněných
hor v pozadí bylo použito místo za
řekou Berounkou, kterou vidíme
v popředí fotky. V prostoru mezi
řekou a železnicí byla tehdy jen
pole. V letech 1932 až 1941
existovalo v těchto místech
fotbalové hřiště (obr. 2). Po jeho

zaplavení a poškození velkou vodou
na jaře 1941 bylo hřiště zrušeno.
Pozemku využil řevnický občan
Josef Biskup k rozšíření svého
tesařství a strojní pily. Firma byla
v roce 1952 znárodněna a začleněna
do státního podniku Stavby silnic
a železnic. Tento závod existuje
dodnes a víme, že je největším
současným podnikem v Řevnicích.
Připomeňme si několik zajímavých
objektů na pohlednici. V jejím
středu je budova nádraží, která byla
postavena v roce 1896. Vpravo od ní
je řevnický kostel. Úplně vpravo je
hotel Grand. Zcela vlevo je na

KULTURA V DOBŘICHOVICÍCH
v sále MUDr. Fürsta

11. února od 19 hod.
KŘESLO PRO HOSTA
MARCELA KOŠANOVÁ
kartářka a chiromantka

7. února ve 20 hod.
KONCERT - MÁRIO BIHÁRI
Nevidomý romský zpěvák,
klavírista a akordeonista, známý
především spoluprací se Zuzanou
Navarovou.

19. února v 15 hod.
DIVADLO PRO DĚTI
DOCELA VELKÉ DIVADLO STŘEVÍČKY ŠTĚSTÍ PRO
POPELKU
Divadlo jednoho herce, využívá
možnosti dřevěných loutek, herecké
improvizace, hudby a pohybu.
Hraje: Lidia Glavanaková

Galerie No1

17.00

12. 2.

19.00

Sál Zámečku

26. 2.
Od 28. 2.

18.00

Sál Zámečku
Galerie No1

16. 2.

18.00

patřila původně architektu Paštikovi
a později Bedřichu Fuchsovi. Vila
prodělala
několik
výrazných
přestaveb a dnes je v ní zdravotnické
zařízení Cesta. V pravém horním
kvadrantu fota nacházíme dvě
Sochorovy vily. Uprostřed nad nimi
na kopci je vila čp. 167, která kdysi
patřila JUDr. Josefu Koeserovi.
Z brdského hřebene v pozadí
vyčnívá vpravo na horizontu vrch
Babka.
Pohlednice je dalším zajímavým
obrazovým dokladem minulosti
našeho města.
Kö

KULTURA V ČERNOŠICÍCH

Ozvěny Ekofilmu

Filmové odpoledne s názvem Ozvěny Ekofilmu zahájí 16. 2. od 15:00 hod.
v černošickém Club Kinu starostka Černošic Helena Langšádlová, ministr
životního prostředí Libor Ambrozek a hejtman Středočeského kraje Petr
Bendl.
Program: 15:00 - zahájení
15:30 - Zdroj (režie M. Mareček - nejlepší český dokument 2005)
17:15 - Penyu Penyu želvy z Celebeského moře (režie Ch. Redinger),
Lososí řeka Kamenice (režie H. Habrman)
19:00 - Amazonia vertikal (režie P. Barabáš), Tanec modrých andělů (režie
S. Lichtag).
Vstupné zdarma

KULTURNÍ PŘEHLED - leden 2006

Do 19. 2.
2. 2.

obrázku vila čp. 300, kterou
postavila v roce 1913 Jindřiška
Hoserová z Prahy. Nejvýznamnějším objektem v levém horním
kvadrantu snímku je osamocená vila
čp. 284 Jaroslava Brdlíka z roku
1912. Nad ní vpravo v lese jen horní
částí vyčnívá vila čp. 168, která
patřila
rodině
Trachtových.
Přibližně uprostřed fotografie je
patrná
horní
část
Sádecké
ulice.Vlevo od ní stojí architektonicky zajímavá vila čp. 224,
o které jsem referoval v loňském
zářijovém čísle Ruchu. Za vilou je
jen částečně vidět vila čp. 169, která

Galerie No1

Sál Zámečku

Husa krávě šije frak
Soutěžní výstava dětských prací
Slavnostní vyhlášení laureátů a promítnutí
vítězných filmů
Standa Barek a jeho íránský host
Kytarový koncert
Strach, stres a pocit viny
Přednáška Mistrů Reiki manželů Pytlových
Houslový recitál Barbory Kolářové
Předjaří v galerii
Prodejní výstava výtvarných děl

Ruch 1/2006
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Wolfgang Amadeus Mozart

27. ledna 2006 tomu bude 250 let, co se v rakouském Salcburku narodil
Wolfgang Amadeus Mozart.
Byl jedním z hlavních představitelů vídeňského klasicismu. Svou tvorbou
obsáhl téměř všechny hudební obory a vytvořil v nich vrcholná díla. Jako
u každé velké osobnosti je s jeho postavou spojena řada pravdivých faktů
i množství nejrůznějších mýtů, které zbytečně odvádějí pozornost od
skutečnosti. Proto si alespoň připomeňme základní životopisná data.
Wolfgang Amadeus Mozart (celým jménem Joannes Chrysostomus
Wolfgangus Theophilius) se narodil 27. ledna 1756. Byl sedmým dítětem
arcibiskupského vícekapelníka, skladatele a houslisty Leopolda Mozarta a
jeho ženy Anny Marie (oba byli tak ušlechtilého zevnějšku, že je současníci
považovali za nejkrásnější pár v Salcburku). Vedle Wolfganga Amadea
vynikala hudebním nadáním i jeho starší sestra Marie Anna (1751-1829),
v rodině zvaná Nannerl. Jakmile otec rozpoznal nevšední talent u obou dětí,
věnoval se kromě své služby výhradně jejich hudební výchově. Jak jen to
bylo možné, začínají se oba učit na klavír a syn také na housle.
V roce 1762 podnikl Mozart s dětmi první koncertní cestu do Mnichova,
Vídně a Bratislavy. O rok později následovala umělecká cesta do západní
Evropy. Trvala tři roky a navštívili Francii, Anglii, Holandsko. Všude je
malý Mozart obdivován jako virtuos a skladatel. V roce 1767 jedou opět do
Vídně. Město však záhy postihla epidemie neštovic a tak se snaží zachránit
útěkem do Olomouce. Wolfgang Amadeus přesto touto nemocí onemocní,
ale jako zázrakem přežije.
Roku 1769 je jmenován koncertním mistrem arcibiskupovy kapely v
Salcburku a během následujících tří let podnikl tři studijní cesty do Itálie.
Na druhou koncertní cestu do Francie v letech 1777-79 se vypravil se svou
matkou. Zastavují se nejdříve v Mannheimu (během pobytu v Německu se
poprvé setkal se svou budoucí manželkou Konstancií Weberovou). V Paříži
se mu tentokrát tolik nedařilo a utrpěl zde i těžkou ztrátu, neboť během
pobytu zemřela jeho milovaná matka. Vrací se zpět do rodného města,
ujímá se opět svých povinností v arcibiskupské kapele, ale malost prostředí
ho nutí odejít. Stane se tak roku 1781 po ostré hádce s arcibiskupem.
Na zbývajících deset let se usazuje a pracuje ve Vídni a opouští ji pouze při
kratších uměleckých cestách. Roku 1782 si zde bere, proti otcově vůli, za
ženu Konstancii Weberovou. Léta strávená ve Vídni jsou dobou stálého
zápasu o uznání a přinášejí Mozartovi vedle vítězství i chvíle zklamání
a zneuznání. Na císařském dvoře Josefa II. příliš oblíben není. Teprve roku
1787 je jmenován dvorním skladatelem (ne kapelníkem, jak toužil) s velmi
nízkým platem.
Roku 1787 přijíždí Mozart poprvé do Prahy. V lednu je tu hrána jeho opera
„Figarova svatba“. Měla zde takový úspěch, že si Nosticovo divadlo
(dnešní Stavovské) u něj objednalo další zpěvohru. Jednatřicetiletý Mozart
se dal do práce na „Donu Giovannim“. Pražská premiéra této „opery oper“
v říjnu toho roku byla Mozartovým triumfem.
V roce 1789 se opět dvakrát zastavuje v Praze při cestě do Drážďan, Lipska
a Berlína. Po páté a naposled je Mozart v Praze roku 1791, kdy zde má
v říjnu premiéru opera „Titova dobrotivost“ určená ke korunovaci Leopolda
II. českým králem. Nedlouho na to, 5. prosince, ve Vídni Mozart umírá a je
pochován do společného hrobu chudých.
Každá doba obdivuje na svých předchůdcích něco jiného a vybírá si, co se
jí hodí. Pokud máme pochopit osobnost tak složitou, jako je Wolfgang
Amadeus Mozart, je třeba čerpat znalosti z autentických pramenů a zpráv
a nenechat si vnutit názory a představy kulturního průmyslu, který
mistrovským způsobem manipuluje s fakty, že by i sám Mozart někdy žasl,
jaký že to vlastně byl.
Ale kdo je dnes ochoten tomu věnovat čas.
František Běhounek, ZUŠ Řevnice

KONCERT KLASICKÉ
INDICKÉ HUDBY

Odbor kultury vás srdečně zve ve středu 8. 2. od 19:00 do koncertního sálu
ZUŠ Černošice na koncert indické hudby v podání jediných dvou českých
interpretů severoindické klasické hudby. V programu ind. rág v čisté formě
uslyšíte Elenu Kubičkovou - esrádž a Tomáše Reindla - tabla. Černošický
koncert indické klasiky nabízí setkání s pestrým světem prastarých melodií,
sofistikovaných rytmů a jemné práce s ornamenty, intonací a mikrotóny. Po
klasických rágách uslyšíme společnou improvizaci indického a evropského
smyčcového nástroje s doprovodem tabel. Na housle bude hrát Václav
Polívka.
Pavel Blaženín

POUTNÍCI VYSTOUPÍ
V ČERNOŠICÍCH

Odbor Kultury vás srdečně zve ve čtvrtek 9. 2. od 20:30 hod. do Club kina
Fügnerova 263 na koncert legendární skupiny poutníci. Skupina Poutníci je
známá svým osobitým přístupem ke známým písním ve stylu bluegrassu
a country a také svými vlastními skladbami, které přesáhly rámec těchto stylů
a některé z nich u nás, dá se říct, již zlidověly. Celý letošní rok soubor
vystupuje s pořadem “Poutníci slaví 35 let”. Jeho dramaturgie je postavena
na písničkách z poutnických alb, kterých za dobu svého trvání vydali celkem
jedenáct. Posluchači tedy uslyší kapelní hity, jako je Panenka, Telegrafní
cesta či Hotel Hillary, ale i úplné novinky v podobě skladeb Altán nebo Stará
pošta. Základ současné kapely tvoří Jiří Mach (zpěv a mandolína), Zdeněk
Kalina a Jan Máca (zpěv a kytara) a kapelník a kontrabasista Jiří Karas Pola
a banjista Petr Mečiar. Poutníci patří bezesporu nejen k naší bluegrassové
špičce. Vstupné 120 Kč.
Pavel Blaženín

8

Prodejna Kola Štorek se nyní
rozšiřuje o prostory bývalé Verony.
Vznikne tak obrovská plocha, která
dá panu Štorkovi možnost nabídnout širší sortiment zboží a zákazníkům vzdušnější prostor pro
jeho výběr. Vedle sportovních potřeb
pro cyklisty zde najdete i výbavu
pro míčové hry, badminton a stolní
tenis. Počítá se také s koutkem

TULÁCI ZVOU
NA ALJAŠKU

Také letos, již tradičně, pořádá oddíl
Tuláci velkou zimní hru Aljaška.
Princip hry je jednoduchý. Vydělat si
lovem vzácných kožešin co nejvíce
dolarů. Aby to nebylo tak jednoduché,
potulují se v hlubokých lesích pytláci,
kteří mohou odvážné lovce o kořist
oloupit. Ale zároveň jim potřebují
prodat své kožešiny, protože s kožešinami se pytlák ve městě vůbec
nemůže objevit. Nad vším mají dohled
bystří šerifové, kterým uniknou jen ti
nejrychlejší a nejšikovnější pytláci.
Takže tímto zvu všechny soutěživé
děti, které mají rády legraci, aby si
s námi přišly zahrát tuto již téměř
legendární hru. Sejdeme se v sobotu
28. ledna v devět hodin pod řevnickým
házenkářským hřištěm. Všichni jsou
srdečně vítáni.
Za oddíl Tuláci Lukáš Rečka alias Klouzek

Vydal Městský úřad Řevnice
IČO 00241636 - dne 22. 1. 2006
Redaktorka: Helena Rytířová
Redakční rada: V. Stará, J. König
Jazyková lektorka: Mgr. Dopitová
Příští uzávěrka 14. 2. 2006

pro freestylová kola se všemi
doplňky a s prodejem populárních
vozíčků za kola pro přepravu dětí.
V poslední části obchodu vznikne
malý bazar. Pan Štorek chce po
mohutných stavebních úpravách
otevřít v březnu a hledá ještě
jednoho prodavače s minulostí
v kolařině, případně mechanika
s praxí.

FOTBAL

31. 12. se rozloučili s rokem 2005
řevničtí fotbalisté fotbálkem, ke
kterému je sezval kapitán
Zdeněk Klimt v počtu jedenácti
hráčů.

YAMAHA hudební škola
Ivana Váchová tel. 777 634 455
www.yamahaskola.cz, e-mail: yamaha13@atlas.cz

V úterý 7. února 2006 otevíráme novou pobočku
v ČERNOŠICÍCH
ROZVRH HODIN na ZŠ ČERNOŠICE, Pod Školou 447
Robátka - (od 4 měsíců), výuku zahájíme až se přihlásí 5 zájemců
První krůčky - (od 18 měsíců), úterý 16,00 hod.
Rytmické kroky - (od 4 let), úterý 16,45 hod.
Zobcová flétna - (od 6 let), výuku zahájíme až se přihlásí 6 zájemců
Kytara - (od 8 let), úterý 17,30 hod.
Popový zpěv - (od 8 let), úterý 15,15 hod.
Keyboard - (od 6 let), úterý 14,30 hod.

Všechny nabízené programy najdete na www.yamahaskola.cz

Adresa red.: Měks Řevnice, na Zámečku
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RADY MOTORISTŮM

poskytuje
automobilový závodník
a zároveň řevnický a pražský
prodejce automobilů
Oldřich Novotný
„Vraky“ technickou už v budoucnu
neprojdou!
Rozpadající se vozy, které jezdí po
našich silnicích a ohrožují zdraví
posádky vozu i ostatních účastníků
silničního provozu, budou v budoucnu zřejmě rychle mizet.
Ministerstvo dopravy chystá pro
STK trvalé připojení k centrálnímu
počítačovému systému. Tím nebude
docházet pouze k „formální“
kontrole, aniž by vozidlo projelo
linkou na STK a technik ho ani
neviděl! Počítačový systém a jeho
údaje budou moci navíc využívat
i policisté přímo při kontrole vozidel
v silničním provozu.
Tyto kroky ministerstva dopravy
jsou zřejmě důsledkem stále
velkého dovozu ojetých vozidel do
naší republiky. Některá dovezená
vozidla jsou v tak špatném
technickém stavu, že by na tamních
silnicích nemohla vyjet. Průměrné
stáří tuzemského vozového parku je
kolem 13, 5 roku. Do budoucna se
prý také chystá tzv. „ekologická
daň“ z motorových vozidel. Čím
starší a neekologičtější vozidlo, tím
větší daň. A nebude to malá částka!
Přejeme si, aby naše ekonomika
rostla a tím i naše příjmy. Myslím,
že nikdo z nás nechce jezdit
„vrakem“, a pokud ušetří, rád si
pořídí nové či zánovní vozidlo.

PAVEL ŘEZÁČ, DiS.
RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KORUN

tel: 776 032 283

PRONÁJEM PRODEJNÍ PLOCHY
V TŘEBOTOVĚ
Nabízíme k pronájmu komerční objekt,
2x 120m2 prodejní plochy, parkoviště,
sklady, zabezpečení, zahrada,
volné od 01/2006
měsíční nájem 25.000,-Kč
RK Infocredit 736 673 909
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

PŮJČKY, ÚVĚRY

bankovní i nebankovní sektor
rychle, bez prokazování příjmů
možnost spolupráce - vysoké výdělky
tel. 721 905 455, 723 493 403

NOVÉ BYTY
V CENTRU DOBŘICHOVIC

v
v
v
v
v

23 bytů k prodeji do osobního vlastnictví
nadstandardní provedení – dřevěná okna, parkety
v ceně garážové stání a velký sklep
5 prostor pro komerční využití
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

