Cena 5,- Kč

2
23. 4.
.

ZPRAVODAJ

MĚSTA ŘEVNIC

2002
13. ročník/154. vydání

MULTIFUNKČNÍ DŮM V KOMENSKÉHO ULICI

Mezi zámečkem a multifunkčním domem vzniklo
příjemné místo, kterému by se mohlo říkat park. Dokonce již někteří naši obyvatelé používají k označení
daného místa – park u zámečku. To nás přivedlo na
myšlenku oslovit naše čtenáře a požádat je o typy
a nápady na oficielní pojmenování tohoto místa. Co
třeba připomenout historii a v názvu vzpomenout dominikány?
Na všechny typy se těší redakce Ruchu.
Začátkem roku postupně otvíral své prostory nový víceúčelový dům, ve kterém našly místo dvě lékařské ordinace, několik obchodů a Galerie Salonu
Nol. Cukrárna s dětským koutkem, prodejnou hraček
a potřeb pro děti, si již stačila získat oblibu nejen
u nejmenších. Pozorný chodec si ale všimne několika prostor, které jsou zatím prázdné. Zeptali jsme se
majitelů domu, kdy se počítá s jejich otevřením. Z informací Ing. J. Beneše ml. lze usuzovat, že všechny
budoucí provozovny jsou již zadány. Jedna z prozatím prázdných prostor naproti Zlatnictví byla, podle
přání původního zájemce, vybudovaná a zkolaudovaná jako kavárna. Zájemce změnil názor na způsob
využití, což přineslo nutnost řady změn. Hygienik své
požadavky rozšířil o 7 bodů, nově zamýšlený restaurační provoz si vyžádal projekt výstavby výtahu, což
zpozdilo i otevření kuchyňského studia. Intenzivní
vyřizování je ve stádiu stavebního řízení pro staveb-
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CHYSTAJÍ SE TRADIČNÍ ČARODĚJNICE NA VRÁŽI
Čarodějnický výbor, zastoupený silnými muži
jako je kovář VráGa Hrubý, starosta Jan Kadlec
a organizátor Ing. Beneš ml., nezahálí. Už
v pondělí 22. dubna se vydal do řevnického lesa. Pod dohledem správce lesa pana Roztočila
byly určeny a označeny nemocné stromy k pokácení, které poslouží jako materiál pro stavbu
čarodějnické hranice. Kácet a hned odvážet na
místo určení se bude v sobotu 27. dubna. Brigádníci z řad našich házenkářů, kteří budou nejen kácet, vozit, ale i stavět grandiózní hranici,
jsou již připraveni k akci. Přípravné práce ke

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

Sdružení Čas dětem, které iniciovalo výstavbu dětského koutku za Lidovým domem a usiluje o vybudování dětského hřiště pro nejmenší, již podruhé organizuje burzu dětského oblečení, která je plánována na pátek a sobotu 26. a 27. dubna. Stejně
jako podzimní proběhne v hale řevnického Zámečku..
PRŮBĚH BURZY
Pátek 26.4.– 17–19 hod.– příjem věcí
do prodeje.
Sobotu 27.4. 8–9 hod. – příjem věcí
9–12 hod.– PRODEJ
13–14 hod.– výdej neprodaných věcí.
Současně s burzou v sobotu mezi 9–12. hod. bude v prostorách Měks instalována výstava výrobků pro děti.
Sdružení Čas dětem se stará i o pořádání vzdělávacích, zábavních a sportovních akcí pro ty nejmenší děti a jejich rodiče. Organizovalo např. dětský den, dětský táborák na rozloučení se školním
rokem. Poté co Sdružení neuspělo se žádostí o využívání prostor v dopoledních hodinách v Základní umělecké škole, obrátilo se na ředitele Základní
Foto Cv školy, který jim nabídl prostory v družině v Revoluční ulici. Tady se každou středu schází předškolní povolení. Definitivní způsob využití bude zřejmý
kové děti, ale i ty, které do mateřské školy nebyly
v průběhu jednoho měsíce. Co se týče kuchyňského
studia (vchod z Komenského ulice), připravuje fir- přijaty, a pod dohledem rodičů se učí žít v kolektima Bening nejprve zprovoznění kanceláří a násled- vu. Sdružení se zviditelnilo i akcí „Sbírejte s námi
ně, v prodejním a výstavním prostoru instalování ku- víčka“, která stále probíhá. Podle informací paní
chyňských sestav včetně spotřebičů vestavěných i sa- Kotěrové bylo již nasbíráno 800 kg víček od PET
mostatných a koupelnových bloků. Nejbližší uvede- lahví. Materiál poslouží k výrobě doplňků dětskéní do provozu chystá pojišGovna Kooperativa, která ho hřiště.
Na květen sdružení „Čas dětem“ chystá
svou kancelář otevře již v prvních květnových dnech.
Šermířské klání.
O dalším příště.
Cv
Toto představení, objednané v rámci Dne dětí,
se uskuteční v Lesním divadle v sobotu 18. května. Široký sortiment občerstvení poskytne lesní buKOOPERATIVA,
fet obsluhovaný panem Jelínkem. Loňský rozlučkopojiš5ovna, a. s.
vý táborák bude i letos opět koncem června a poJednatelství Řevnice
slední plánovanou akcí je zimní burza sportovních
Komenského 1100
potřeb a oblečení.
oznamuje, že 6. května
Toto nově vzniklé a fungující občanské sdružezahájí svou činnost.
ní je důkazem zájmu mladých lidí o vytvoření dobÚřední hodiny: pondělí 9–17
rých mezilidských vztahů a slušného prostředí, ve
kterém všichni žijeme. Na závěr vzkaz od členů
čtvrtek 9–16
pro všechny stále váhající: „Rádi přivítáme nové
Možné i dle dohody
členy a budeme vděčni za jakoukoli podporu naNa vaší návštěvu se těší
šich aktivit.“
Cv

stavbě proběhnout v pondělí 29. dubna, hranice se bude, z bezpečnostních důvodů, stavět až
v úterý 30. dubna. O hladové a žíznivé brigádníky se postará pan Jelínek svým „výjezdním pohostinstvím“. Stejně tak i o množství diváků
sledujících zapálení hranice, které se uskuteční
mezi půl devátou a devátou hodinou večerní.
Množství piva a vuřtů jistě uspokojí žaludky
a uhasí žízeň způsobenou vysoko šlehajícími
plameny, které definitivně spálí symbolickou
čarodějnici.
Cv

HASIČSKÉ MAJÁLES
Ve středu 1. května náměstí Jiřího z Poděbrad opět
promění svou tvář. Zaplní se hasičskou technikou,
stánky s pivem a opékanými klobásami, množstvím
řevnických a letovských dobrovolných hasičů
a obyvatel, přemírou dětí, dychtících svézt se po
laně či užít si výhled z výškové plošiny, což láká
i dospělé. Tak to je už po několik let. Řevnické hasičské majáles se stalo oblíbenou a hojně navštívenou atrakcí. Ani náročná čarodějnická noc nezabrání tomu, aby o deváté ranní náměstí žilo.
K dobré pohodě přispěje i Restaurace u Rysů, která plánuje přípravu velkého množství čerstvé
dršGkové polévky už na tuto časnou hodinu. Tato
informace pochází přímo od šéfa, pana Vavřicha.
Je se tedy na co těšit. To potvrzují i rozesmáté a mírně vrávorající postavy, které se v odpoledních hodinách odebírají k domovu.
Cv
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VÁCLAV KLAUS V ŘEVNICÍCH
Pondělí podvečer (22.04).
V místním kině se za doprovodu live muziky scházeli řevničtí občané, aby si poslechli slova druhého nejmocnějšího muže naší republiky, šéfa parlamentu, Václava Klause. Zájem nebyl tak veliký, jak by se dalo očekávat. Kino nebylo plné, ale ani nezelo prázdnotou. Škoda, že se při přípravě předvolební cesty Václava Klause
nevzala v potaz skutečnost, že většina řevnických obyvatel dojíždí za prací do Prahy. Tedy, vrací se do Řevnic
tak okolo šesté hodiny. Obchody jsou otevřeny do šesté
a i Městský úřad má v pondělí úřední hodiny do 18.00
hod. Těžko zavřít a nad zámek dát ceduli:„Promiňte zákazníci či občané, šli jsme se mrknout na Klause!“
V prvních řadách se usídlili starostové okolních obcí. U stolu na rampě vedle Václava Klause seděli kandidáti do sněmovny za Prahu–západ, Milada Kropáčková
a Aleš Rádl, Jiří Oberfalzer, který setkání moderoval
a též řevnický Miroslav Cvanciger, který by mohl být
horkým kandidátem ODS v listopadových komunálních
volbách.
Nelze popřít, že Václav Klaus dokáže okouzlit a strhnout posluchače. Je pohotový a vstřícný. Otázky vyslechne bez přerušení a naopak, svůj zájem demonstruje i psanými poznámkami k otázkám posluchačů. Jeho odpovědi ve velké většině dokážou zachytit podstatu, občas
neodolá odpověS rozvést až zbytečně široce. Ovšem téma „Vstup do Evropské unie“ je tématem nevyčerpatelným. Se všemi připomínkami lze souhlasit, jen jedno
zůstává utajené. Máme vůbec možnost výběru? A kdo
se skrývá pod označením „hloupí zemědělci“? Jsou to
úředníci ministerstva zemědělství nebo bačové z Beskyd
či šumavští pastevci čerstvě zakoupených stád mastného hovězího skotu, která už spásají po mnoho let opuštěné louky? Dovolte, vzpomenout zde mou osobní zkušenost s „kvótami a dotacemi z Unie“, která se odehrála v jižní Itálii. Při exkurzi do nové továrny na výrobu
vína, nám představitel vinařského družstva podrobně vysvětlil, proč jsou v okolí opuštěné planiny po vinicích,
proč jsou pokáceny olivové háje. V oněch místech se
teS vršily hromady odpadků. Evropská unie platila za
každý rozoraný hektar vinic a sadů slušné dotace, aby
tak uchránila trh s olivovým olejem pro Španělsko a víno pro Francii. Jižní Itálii zůstala Grappa, která se stala
hlavním produktem a vyhlášené růžové salentské víno
vedlejším produktem. Následkem toho krachovaly továrny na výrobu vína i lisovny oleje. Těm, kteří odolali,
nezbylo než zakládat družstva a budovat nové továrny
se specializovanou výrobou – pálení Grappy. A na pobřeží rostly a rostou apartmány pro turisty. Horší je, že
Italové z jihu, založením zemědělci, k tomuto podnikání nepřilnuli. Uklízení po turistech považují za zbytečnost. Tak se tento nádherný kus země mění ve velkou
popelnici, kde se může i turistům přestat líbit.
Ale zpět do řevnického kina. Ani v Řevnicích nechyběl úžas Václava Klause nad naivitou otázek posluchačů a lehké satirické šlehy do řad politických protivníků.
Té cti se dostalo, příkladně, prezidentské kandidátce
ODA a překladatelce románů Dicka Francise, šéfce Unie
svobody a zkrátka nepřišla ani Evropská unie. Nesouhlas s činy současné vlády byl posluchačům předkládán velmi zajímavě. „My jsme vždycky hlasovali proti,
ale neuspěli jsme“. Výsledek,
kraje už máme, okresy se ruší těžko a navíc přibyly
tzv. pověřené obce. Co s tím teS? Na tak prostou a přitom závažnou otázku se těžko nachází jednoduchá odpověS. Pomůže volební slib „Zatočíme s byrokracií“.
Jak silný by musel být vítr, aby smetl množství
neochotných úředníků. Bude tak silný, jak silné bude
volební vítězství ODS, lze vyvodit z odpovědí Václava
Klause. Skončíme se zbytečnými ministerstvy! Mně
utkvělo v paměti Ministerstvo pro místní rozvoj. Je zbytečné, pryč s ním! Dobrá, souhlas. Ale jak? Stylem defenestrace nebo infiltrací do nějakého většího stylem,
vlk se nažral a koza zůstala celá? A další závažná otázka. S kým uzavře ODS koaliční dohodu? Pan Schwippel
ze Zadní Třebaně, kandidát do sněmovny za Beroun,
hledal odpověS, a také jí vyslovil nahlas. Okouzlil svým
„Podejme ruku pravici“ i samotného Václava Klause.
Slogan sice pana Klause okouzlil, ale nevyřešil to podstatné. Existuje na pravici strana, se kterou bude ODS
ochotná spolupracovat.
V polovině měsíce června se otevřou volební míst-

Ruch 2/2002

REKONSTRUKCE ŘEVNICKÉHO PARKU
„HAVLÍČKOVY SADY“
Absolventka Vyšší odborné zahradnické školy v Mělníku Markéta Šarounová si vybrala pro svou ročníkovou práci téma pro řevnické občany velmi zajímavé. Havlíčkovy sady přestávají být okrasou Řevnic
a přestože již před několika lety upozorňoval pan
RNDr. Miroslav Holovský na špatný zdravotní stav
stromů v této lokalitě, teprve nyní, kdy následkem
masivního usychání jasanů a lip je kácení starých
a výsadba nových stromů již nezbytná, park se dočká obnovy. Rozhodnutí Zastupitelstva města odložilo kácení stromů v Havlíčkových sadech v úseku
mezi ulicemi Švabinského–Lesní na podzim. Podle
slov pana Kakeše, vedoucího Technické správy, oka-

mžitě po vykácení a odklizení větví a kmenů, bude
přikročeno k nové výsadbě. Vodítkem pro tuto činnost bude výše vzpomenutá ročníková práce M. Šarounové. V letošním roce finanční částka určená pro
rekonstrukci parku nepřekročí 350 000 Kč. Cena jednoho nově vysazeného stromu se pohybuje v rozmezi 2 000 – 3 000 Kč. Je škoda, že se nedá ročníková
práce využít v celé šíři (cestičky, odpočívadla, jezírka). Ale na tak rozsáhlou přeměnu parku nebude mít
Město v nejbližších letech dost peněz. Spíš se dá věřit tomu, že nikdy, protože příkladně jen do
řevnických ulic se mohou investovat neuvěřitelné
částky peněz.
Cv

ŘEVNICKÁ SKLÁDKA
S ročním zpožděním začala rekultivace řevnické
skládky, které se provádí současně s přípravou III.
etapy skládkování. To znamená, že byla nejprve odstraněná vrstva odpadního materiálu z okrajů nepropustné folie, poté vyhloubena jáma do hloubky až
2m pod terén. Vytěženou zeminou je zároveň zavážen odpadový materiál z předešlých etap skládkování. Proti dvěma předešlým etapám je třetí etapa menší, proto na další zavážení slouží zemina vytěžená
při přípravě I. a II. etapy. Podle stavebního povolení
může být nově vzniklý kopec vysoký 15 m nad terénem. Ten náš dosáhl výšky 13,5 m, což potvrdilo
i měření inspekce životního prostředí.. Aby byla rekultivace účinná, nejprve se naveze a uválcuje 60 cm
vysoká vrstva jílu a na ní další 60 cm vysoká vrstva
podornice. Na takto připravenou plochu se vysází keře
a vyseje tráva. Pohled na Brdy teS ozvláštní nový kopec, který by se měl na jaře příštího roku zazelenat.
Pro otevření III. etapy skládkování je důležité položení nepropustné folie a její napojení na stávající.
Nezbytné je i další vybudování kanalizace pro sběr
odpadních vod a jímek, ze kterých je odpadní voda
zpět vypouštěna do skládkovacího prostoru. Po dokončení rekultivace může být používána na zalévání
zeleně na podbrdském kopci. Pro naší skládku je vel-

MĚSTSKÁ RADA SE OTŘÁSLA
Dá se říct, že těsně před koncem volebního období,
opouští radu Ing. Jiří Drvota, který zde hájil barvy ODS.
Proč je tomu tak? Zdá se, že příčinou je řevnická skládka EKOS. Rozhodli jsme se požádat Ing. Drvotu o rozhovor. Čtenářům bude předložen v příštím čísle.

OMEZENÁ DOPRAVA
V KOMENSKÉHO ULICI
Díky zemním pracem na mostě v Komenského ulici
a následném pokračování v úseku od odchodu pana
Kučery až k lekárně, je pohyb v Komenského ulici
nebezpečný pro chodce i řidiče. Probíhá zde výstavba chodníku s novými obrubníky a zpevněným povrchem. Stavba bude řádově stát přes 200 tis. Kč
nosti. Problém koho volit, nevyřeší zatvrzelé, já volit
nepůjdu. Vždycky a při všem může následovat zklamání. Pravda, často se dá použít věta, která padla u předsednického stolu v souvislosti s volbami ve Francii, že
i samotní voliči mohou být překvapeni výsledky voleb.
Mohu-li si dovolit svůj názor, není správné podlehnout
zklamání a říct si dost. Vezměte si třeba lásku. Kolik se
nás zklamalo a přece jsme do toho šli znovu. TeS, na
jaře, je to obzvlášG zřejmé. A tahle myšlenka mě odvádí
od politiky k něčemu mnohem příjemnějšímu. Všimli
jste si jak nádherně kvetou stromy. A víte, že v Japonsku v době květu Sakur mají Japonci volno? To, aby
měli dost času vychutnat si něžnou krásu květů a omamnou vůni v rozlehlých sakurových sadech. Celé rodiny
se tu prochází, pořádají pikniky a obdivují, odpočívají,
diskutují, prostě milují život. Sbírají si tu krásu do zásoby. Zkusme to taky.
Ale ještě jednou se musím vrátit v myšlenkách do
řevnického kina a přiznat, že ačkoliv nemohu souhlasit
se vším co jsem slyšela, Václav Klaus dokáže okouzlit.
Svou lehkostí hovoru, humorem, ale i nadhledem. Prostě
je to muž, který má charisma.
Jiřina Cvancigerová

mi důležité vybudovat ochranou bariéru proti ulétávání především igelitů do širokého okolí, protože Bory jsou přímo větrná hůrka. Původní bariéry byly zbudování z nedostatečně pevného materiálu, takže natažené sítě vítr rychle strhal. Nový projekt obsahuje
6 m bariéry s pevnějšího materiálu. Výhodou III. etapy je i závětrná strana, kam se bude další odpad ukládat. Podle informace pana Kubáska se při současném
tempu skládkování se skládkou vydrží ještě 15 let.
Pro rekultivaci skládky byla vybrána firma
Hochtief–VSB, a to ze dvou důvodů. Její rozpočet
v nabídce na dodávku stavby je nejnižší, činí řádově
8 mil. Kč a zároveň, tato firma prováděla rekultivaci
skládky nad Selcem a s její prací byl investor spokojen.
Je ještě třeba dodat, že většinový vlastník skládky,
česká finanční skupina se zahraniční účastí, Samson,
má již delší dobu záměr svůj 60% podíl prodat. Město o prodeji svého 35% podílu zatím neuvažuje.
A jedna dobrá zpráva nakonec. V sobotu 27.4. začíná na skládce a snad i v jejím okolí jarní úklid. Můžeme se těšit, že igelitová ozdoba z rozkvetlých stromů aspoň částečně zmizí. Budeme přihlížet a dál informovat!
Cv

STALO SE PŘI VERNISÁŽI
Ve čtvrtek 11. dubna, krátce po sedmé hodině večerní , k parkovišti pod Nákupním střediskem na Mníšecké ulici přijelo BMW bez státní poznávací značky. Z auta vyskočil mladík, který hbitě rozbil okna
u dvou parkujících aut, jejichž majitelé se zdržovali
na vernisáži výstavy akademické sochařky Marie
Rychlíkové, která se konala v Galerii Salonu N1.
Z jednoho auta zloděj stačil vytáhnout batůžek s doklady, krádeži věcí z druhého auta zamezila přítomnost chodce a poplašný signál z auta. Zloděj naskočil zpět do neoznačeného BMW, které velkou rychlostí zmizelo.
Přivolaná policejní hlídka už neměla proti komu
zasáhnout, mohla pouze zaznamenat průběh událostí
.

ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA
Přípravné zemní práce k rozšíření hřbitova na Šiberném kopci budou ukončeny v několika dnech. Navežená a uválcovaná zemina bude až do podzimu sesedávat. Další práce, podzimní, bude spočívat ve zbudování nového drátěného plotu a zbourání starého
zděného plotu. V příštím roce se vytvoří cestičky
a kolem plotu vysází tůje.
Příjezdová cesta ke staveništi, vysypaná kamennou
drtí, bude sloužit jako parkoviště. K tomuto účelu je
využívána už teS.

POPLATKY ZA PSY
Je neuvěřitelné, že ačkoli již minula tříměsíční lhůta, ve které jsou splatné roční poplatky za chov psů,
je mnoho těch, kteří opomenuli splnit svou povinnost a částku zaplatit v účtárně MěÚ. Proto, prosím,
věnujte svou pozornost této výzvě. NenuGte své psy,
aby se styděli za své pány. Ona částka není tak vysoká, aby bylo nutné její zaplacení odkládat.
Cv
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OKÉNKO PRO STAROSTU
JANA KADLECE
Zdá se, že nastal čas zhodnotit práci MěÚ v posledních čtyřech letech. Necháme hovořit fakta.
Akce za volební období
1998 až 2002.
Plynofikace města:
Město v tomto volebním období provedlo ve spolupráci
s STP a.s. rozhodující část plošné plynofikace. Od
konce roku 2000, kdy byla dokončena etapa za
vodou, je město kompletně zplynofikováno.
Zámeček – č.p. 29 v Mníšecké ulici:
Za poslední volební období se podstatně zlepšil
stav vlastní budovy a okolí. V r. 1998 byla přestavěna kotelna na zemní plyn. Objekt byl napojen na splaškovou kanalizaci s tím, že kapacita přípojky umožňuje v budoucnu napojit přes dvůr Jednoty celou Masarykovu ulici a okolí. Byla provedena kompletní rekonstrukce vnějšího pláště budovy a opravena střecha. Byly provedeny terénní
úpravy pláně a postavena nová kašna.
Čistírna odpadních vod:
V roce 1998 prošla ČOV značnou přestavbou. Zastaralé provzdušňování vod v aktivační nádrži nahradila mikrobublinná soustava. Do jímky hrubého předčištění byly osazeny strojně stírané česle,
doplněn byl lapák s čerpadlem písků. Čistírna po
těchto zásazích trvale plní stanovené normy pro
vypouštění odpadních vod.

na bytová jednotka zřízena ve školní budově č.p.
901.
Školní budova č.p. 600 ve Školní ulici:
Na školní zahradě bylo postaveno hřiště na volejbal se zpevněným povrchem a travnaté hřiště na
minikopanou. V budově byla zřízena centrální šatna žáků a zrekonstruováno sociální zařízení. Na
budově byla opravena střecha a nainstalovány nové okapy a oplechování. V severní části školní zahrady byl postaven nový plot.
Školní budova č.p. 901 v Revoluční ulici:
Na dvou pavilonech byla nahrazena rovná střecha střechou valbovou a současně provedena dodatečná tepelná izolace stropů.
Školní jídelna:
Byla provedena celková rekonstrukce střechy
a vyměněny podhledové dílce včetně vnitřního
osvětlení v prostoru jídelny. V r. 2001 proběhla
kompletní výměna ležaté kanalizace s následnou
úpravou podlah v suterénu jídelny. Nevyužité prostory v suterénu byly zrekonstruovány a byl sem
přemístěn sklad CO.
Mateřská školka:
Byla zplynofikována kotelna a opraven plot kolem zahrady. Trvale se vylepšuje vlastní zahrada
objektu. Byl postaven nový plot s opěrnou zdí mezi MŠ a č.p. 623.
Lesní divadlo:
Bylo postaveno nové kryté jeviště, které umožňuje konání akcí i za nepřízně počasí.

Vodoteče:
V r. 1999 byla provedena úprava Hrnčířské rokle
v ulici U Prodejny. V r. 2000 úpravy dolní části
Nezabudického potoka.
Rekultivace skládky:
V r. 2000 byla provedena úplná rekultivace bývalé skládky TKO u hřbitova. Upravený terén byl
oset travou a osázen stromky. Současně s tím byla vyčištěna a upravena horní část Hrnčířské strouhy.
Komunikace:
V r. 1998 a 1999 byla opravena vrchní část lávky
přes Berounku u kempu. Byly zpevněny části ulic
Tyršova, Máchova, Nezabudická. V průtahu městem od Letů až k Zadní Třebani byly zrekonstruovány kolem hlavní silnice chodníky.
Dobrovolní hasiči:
Pro potřeby sboru byla městem zakoupena Tatra
148 CAS a následně byla uhrazena její kompletní
oprava.
Hřbitovnictví:
V současné době probíhá stavba rozšíření hřbitova Na Bořích. Péčí města byly opraveny hroby
padlých ze světových válek.
Fond rozvoje bydlení:
Město zřídilo tento fond již na začátku tohoto volebního období. Z fondu jsou půjčovány prostředky na úpravy a přestavby nemovitostí včetně zřizování nových bytových jednotek.

Digitální mapa města:
Vodovodní řady:
Přes zdánlivě nepřekonatelné potíže se podařilo
Výstavba bytových jednotek:
V r. 1998 byl proveden nový vrt v prameništi. Ten dokončit digitální mapu města, která obsahuje záV r. 1998 byla přestavěna budova č.p.27 na ná- zvýšil celkovou kapacitu čerpaných vod a vylep- kladní údaje o všech pozemcích v našem katastměstí Krále Jiřího na byty. Vzniklo zde šest byto- šil tak celkovou situaci v dodávce pitné vody. Na rálním území.
vých jednotek od 1+kk až po 3+1. Navíc byla jed- tomto základě bylo možné rozšířit vodovodní řady i do lokality k Zadní Třebani. V r. 2001 byl do- Co stihneme ještě letos:
končen vodovod i v lokalitě Za vodou. Až na drob- dokončení rozšíření hřbitova
OCENĚNÍ ŘEVNICKÉHO
né vyjímky je dnes vodovod k užívání v celém opravu lávek pro pěší v parku K.H. Borovského
STAROSTY
městě. V r. 2000 byl zrekonstruován vodojem pod zahájení stavby „Výstavba nových řadů kanalizaČeský svaz bojovníků za svobodu udělil pěti sta- hřbitovem a v r. 2001 byl přes Žižkovu ulici zařa- ce a rekonstrukce ČOV “
rostům obcí a měst Prahy–západ „Čestné uznání zen do systému vodovodu ve městě. Akumulační zastřešení posledního pavilonu ZŠ č.p. 901 v Reza obětavou práci pro republiku“. Toto ocenění schopnost se tak zvětšila ze 300 m3 na 450 m3.
voluční ulici
obdržel také náš první muž řevnické radnice pan
nová fasáda na č.p. 2 – QUELLE
Dle HO JK
Jan Kadlec. Po listopadu 1989 byl zvolen do rady
Městského úřadu, kde se osvědčil svojí prací pro
CO ZNAMENÁ ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ
město. Nyní je již druhé volební období ve funkci
starosty města a velká většina občanů Řevnic je
ZA SVOBODU NYNÍ
s jeho prací na radnici spokojena.
Jako jeden z hlavních bodů k udělení čestného Český svaz bojovníků za svobodu sdružuje účastČSBS zajišGuje jednání s Německem a Rakousuznání je jeho vlastenecký postoj jako představi- níky odboje z I. sv. války (ruské, francouzské kem o odškodnění politických vězňů koncentračtele města a státu k významným státním výročím, a italské legionáře) a účastníky z II. sv. války (vo- ních táborů a věznic, za otrockou práci nuceně nake vzniku Československé republiky 28. října a 8. jáky západní a východní armády, politické vězně sazených českých občanů v Německu a Rakouskvětna. Tyto pietní vzpomínkové oslavy zajišGuje koncentračních táborů a káznic, účastníky domá- ku.
také ve svém volném čase vlastními prostředky cího odboje, partyzánského hnutí, květnového poPořádá exkurze a zájezdy na památná místa odvstání) a pozůstalé po odbojářích.
a s pomocí rodiny.
boje pro školní mládež (Lidice, Terezín, Petschkův
Bohužel, z legionářů I. sv. války, kteří měli nej- palác, sídlo pražského gestapa, krypta chrámu CyTakový vlastenecký postoj je postrádán u mnoha dalších představitelů města a státu. Také ně- větší zásluhu na vzniku Československé republi- rila a Metoděje v Resslově ulici, Kobyliská střelkteré zájmové organizace v Řevnicích nemají ky v roce 1918, již mezi námi žádný nežije. Po- nice).
kladný poměr k těmto významným státním svát- slední ruský legionář, armádní generál Zdeněk NoPodílí se na organizaci oslav významných státkům. Trapná situace nastala, když byla loni kriti- vák ze Zadní Třebaně, zemřel v požehnaném vě- ních svátků 28. října a 8. května a dalších válečzována naše Základní škola za nevyvěšení stát- ku 97 let v roce 1988.
ných událostí doma i v zahraničí. Získává od čleČSBS je nepolitickou zájmovou organizací, kte- nů svazu důležité dokumenty, fotografie a sepsaních vlajek k 28. říjnu sousedními třebaňskými novinami. Je morální povinností každého zodpověd- rá sleduje chod našeho státu a reaguje na útoky ze né paměti z koncentračních táborů a věznic, ze záného pracovníka, na státní budovy, v den těchto zahraničí proti poválečnému uspořádání Evropy padní a východní fronty, pro historické ústavy
významných výročí pro stát a i pro občany České Postupimskou dohodou. Vstupuje v jednání s po- a muzea. Velmi dobrá spolupráce je s armádou
republiky, státní vlajky instalovat a tím projevit slanci, senátory a vládními činiteli o požadavcích České republiky, která převzala patronát nad veúctu k vlastnímu státun, ale také ke svému zaměst- sudetských Němců, které jsou pro ČSBS a i pro terány II. světové války a s některými zájmovými
Český stát nepřijatelné. Příliš mnoho si vytrpěli organizacemi. Toto je jen část činnosti Českého
navateli.
Je otázkou, jestli si někteří občané vůbec váží naši občané, mnoho tisíc jich bylo umučeno a po- svazu bojovníků za svobodu.
života ve vlastním svobodném státě, nebo by byl pro praveno, nemluvě o hmotných škodách, kterou napředseda ZO ČSBS
ně přijatelnější minulý režim, který při pořádání těch- cistická okupace přinesla. Právě sudetští Němci
Řevnice–Dobřichovice B.Kos
to oslav měl stoprocentní účast škol, zájmových or- se ve velké většině podíleli na rozbití Českosloganizací i veřejných činitelů města.
BK venska, jak je všeobecně známo.
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KAPITOLY Z HISTORIE ŘEVNICKÉHO TENISU – XII
Ačkoliv jsem v minulé kapitole o řevnickém tenisu oznámil ukončení svých sdělení, na opakovanou žádost zde ještě podávám několik informací o současném dění na tenisových dvorcích LTC Řevnice.
Kapitoly z historie řevnického tenisu vzbudily zájem o historii tenisu v Řevnicích u sportovců či sportovních příznivců. Někteří se mi
teprve dodatečně ozvali se zajímavými informacemi nebo starými fotografiemi
z řevnických dvorců. Nemohl jsem je tedy
správně chronologicky zařadit, ale pokládám
je za natolik zajímavé, že je publikuji nyní jako doplněk k historii.
Řevnický tenis současnosti
Při hodnocení řevnické tenisové současnosti
se omezím na sportovní činnosti LTC Řevnice
v roce 2001; klubu, který nese jméno „Tenisový klub Martiny Navrátilové“. Klub má 130 členů, činnost klubu řídí tenisový výbor, který má
9 členů. Předsedou výboru je ing. Pavel Satorie, místopředsedkyní Jana Navrátilová. Tenis
se hraje na 5 antukových dvorcích v ulici Legií. Dvorce byly na tomto místě postaveny již
v roce 1924. V roce 1997 byla provedena generální rekonstrukce tří spodních dvorců. Pro
malé děti ve věku 5–10 let je každoročně organizována „tenisová školička“, řízená cvičiteli
s odbornými znalostmi.
Pro letní kropení dvorců vodou má klub ve
svém areálu vlastní vrtanou studnu. LTC Řevnice uspořádal v roce 2001 tyto akce:
I. V soutěži družstev hrála smíšená družstva
dospělých a žáků v oblastních přeborech.
II. V květnu byly uspořádány okresní přebory
jednotlivců v kategorii dospělých, kterých se
zúčastnilo 25 mužů a 15 žen. Vítězi se stali Jakub Šmejcký z Dobřichovic a Mgr. Renata Štěpánková ze Řevnic. Organizace okresních přeborů má v Řevnicích více než 30 letou tradici.
III. Ve dnech 16. – 17.6. byl sehrán celostátní turnaj mužů ve čtyřhře v kategorii nad 45
let, memoriál Pepy Semanského, který se hraje
pravidelně od roku 1996. V roce 2001 v turnaji zvítězili hráči Tišl a Müller z Radotína.
IV. V letním období byly organizovány:
a) celostátní turnaj mužů a žen ve dnech 14.
– 15.7., o kterém jsem referoval v tomto časopise v loňském roce (Ruch č.7, str.7).
b) celostátní turnaj dorostu ve dnech 25.–
27.7., o kterém jsem též psal loni v Ruchu (č. 8,
str .7).
V. V měsíci září jsme sehráli dvě přátelská

utkání veteránů s německými tenisty z Berlína
a Kürtenu u Kolína nad Rýnem. O nich bylo již
referováno v tenisové kapitole číslo XI o veteránském tenisu.
VI. V létě hrála na dvorcích i Martina Navrátilová, která zdarma trénovala mladé nadějné
hráče.
VII. Klub uspořádal několik společenských
tenisových akcí pro rekreační hráče.
Soudím, že při dnešním všeobecném zájmu
o tenisovou hru má klub dobré možnosti pro další činnost.
Doplněk k historii
Jaroslav Drobný a Josef Bican na tenise
v Řevnicích.
V létě roku 1939 navštívili řevnické tenisové dvorce společně tenista Jaroslav Drobný
a fotbalista Josef Bican na pozvání známých
řevnických tenistů bratří Tillových. Bylo to již
v období po vzniku Protektorátu Čechy a Morava, ale ještě před vypuknutím 2. světové války. V té době měli již všichni špičkoví čeští
sportovci omezenou možnost cestování do zahraničí. Válka pak jednoznačně omezila mož- J. Drobný pro forehandu
nosti jejich sportovního vývoje, na což oba výše jmenovaní sportovci v celosvětovém měřítku doplatili. Krátce uvedu jejich základní data:
Jaroslav Drobný se narodil 12.10.1921 v Praze, vyhrál Pardubickou juniorku již v 16 letech
(1937) a jako 17 letý v roce 1938 vyhrál poprvé mistrovství ČSR dospělých v Táboře (ve finále porazil Rodericha Menzela). Počátek jeho tenisové kariéry je srovnatelný s vývojem
výkonnosti Martiny Navrátilové. Drobný teprve po ukončení války (cca po 6 letech) se mohl
dále výrazně tenisově rozvíjet. Do jeho dalšího sportovního rozvoje zasáhl „Únor 1948“
a náš nejlepší tenista se rozhodl v roce 1949
emigrovat. Může nám být jen líto, že Drobný
svých největších tenisových úspěchů nedosáhl
v českých barvách. Ve stručnosti uvedu, že v letech 1951 a 1952 se stal vítězem dvouhry na
mezinárodním mistrovství Francie v Paříži
a v roce 1954 získal titul vítěze dvouhry ve
Wimbledonu. K tomu nutno připsat, že Drobný hrál též lední hokej tak úspěšně, že byl členem československého mužstva, které v roce J. Drobný při servisu
1947 vyhrálo v Praze mistrovství světa. Jaroslav Drobný žil řadu let v Londýně a tam zemřel 15. září 2001.
Josef „Pepi“ Bican se narodil 25.9.1913. Je
pokládán za jednoho z nejlepších fotbalových
útočníků světa všech dob.
Původně hrál fotbal za Rapid Vídeň, ale od roku
1937 hrál v Praze za Slavii. Tenis provozoval jako
doplňkový sport. Josef Bican zemřel v Praze 12.
prosince 2001.
Předkládám zde 4 fotografie, které dokumentují
přítomnost obou zmiňovaných sportovců na dvorcích LTC Řevnice.
Kö
Pozn. red.:
Redakční šotek způsobil,
že kapitola z historie řevnického tenisu – Veteránský tenis – byla označena
Na dvorci č.1 LTC Řevnice stojí zleva ing. V.Tille, J. Bican, J. Drob- římským IX namísto správ- J. Bican při forehandu
ný, dr. ing. J. Tille.
ných XI.
Cv
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DUBEN – KVĚTEN V GALERII
V prostorách Galerie
nyní probíhá výstava
keramiky Marie Rychlíkové, která v průběhu své tvůrčí činnosti
získala celou řadu cen
a vyznamenání – zlatou medaili EXPO
Brusel, zlatou medaili
mezinárodní výstavy
keramiky AIC v Praze,
hlavní cenu v oboru
výtvarného umění za
realizace v architektuře a průmyslu. Na začátku své kariéry se
věnovala ateliérové
tvorbě spolu se dvěma
dalšími keramičkami –
Lydií Hladíkovou
a Děvanou Mírovou. Tato trojice se na dlouhou dobu
stala pojmem při projektech a realizaci rozsáhlejších
děl, tvořících nedílnou součást architektury významných staveb. Příkladně obklad čsl. pavilonu v Montrealu glazovanými hurdiskami, za což získaly cenu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

CID – vynikající výrobek roku, mříž a zahradní plastiku pro sídliště Invalidovna v Praze, ale i vývěsní
štíty obchodů na Malé Straně. Marie Rychlíková spolupracovala i při řešení interiérů restaurace čsl. pavilonu na světové výstavě v Osace. Práce Marie Rychlíkové byly představeny veřejnosti na řadě jak samostatných, tak společných výstav (Praha, Brno, Opava, Vídeň, Osaca, Brusel, Fainza, Londýn, Ženeva,
Miláno a další).
Tato výstava v řevnické Galerii Salonu No1 zahrnuje ukázky prací z posledního let, především užitkovou keramiku tvořenou základními kubistickýni tvary (hranol, koule, válec), využivající technologii lití
do forem a volně tvarovanou keramiku. Výstava je
prodejná. Galerie je otevřena od úterý do neděle od
10,00 do 17,00 hodin.

DALŠÍ PROGRAM

V únoru zemřela nejstarší občanka Řevnic paní Kristína Marková, která by se 15. června t.r.
dožila 97 let.

ČÍM ŽIJE SALON KLÁRA
POCTA EDIT PIAF
Ve čtvrtek 25. dubna se v sále řevnického Zámečku
uskuteční představení Marty Balejové a Libuše
Švormové s klavírním doprovodem Jiřího Hoška Pocta Edit Piaf. Uslyšíme světově známé písně této slavné francouzské šansoniérky, které budou doplněny
čtenými ukázkami z životopisné knihy, kterou o své
sestře napsala Simone Berteautová. Vstupenky v ceně 100 Kč jsou již v předprodeji v Městském kulturním středisku a v Galerii Salonu No1.

Cv

JARNÍ PLES SE VYDAŘIL
Jarka Vyletová
předává hlavní
cenu tomboly, a to
Certifikát Salonu
Klára na služby
v hodnotě 3 000
Kč.

Foto P. Packan
Vyprodaný sál, bohatý a zajímavý program, to je krátké hodnocení Jarního plesu, který již počtvrté organizoval Salon Klára paní Vyletové. Plesové hosty
a zároveň diváky zaujalo jak vystoupení taneční skupiny Dvorana country dancer, tak přehlídka paní
Bartákové, ale i břišní tanec. Potěšila i bohatá tombola složená z darů nejen řevnických podnikatelů.
Škoda jen, že Combo M. Kočárníka pro indispozici

Narodili se
Denisa Šůrová
Matěj Chán
Kateřina
Smrčková
Jakub Matoušek
Tereza Fialová
Klára
Grinerová
David Kopelent

V lednu se v místní obřadní síni rozloučila
řevnická veřejnost a především dobrovolní hasiči se svým dlouholetým členem panem Františkem Cajthamlem.
Za profesionálně provedené rozloučení touto
cestou děkuje řevnické Pohřební službě manželka Vlasta Cajthamlová.

Konec dubna bude patřit pořadu Písničky ze šantánu.
Hlavní aktérkou bude Zuzana Stivínová. Pak už bude
následovat příprava další výstavy, a to Vladimíra Jiránka, která potrvá až do konce května.
Významnou akcí Galerie Salonu No 1 bude pořádání představení K. Fialové, P. Nárožného a L. Trojana – Tři na lavičce.
Toto představení se uskuteční v kinosále v neděli 12.
května od 19,30 hod. Vstupenky jsou již v předprodeji.
Cv
Přestěhováním paní Bartákové do nových prostor se
uvolnilo místo pro nové aktivity Salonu Klára paní
Vyletové. Od pondělí až do pátku se zde ve večerních hodinách provozují aktivity určené především
ženám. Čtyři lektorky, Míša Šmerglová, Míša Pavlíková, Petra Neubaerová a Patricie Procházková, vyučují józe, taicchi, orientálnímu tanci a cvikům na
formování postavy. Kolektiv chystá celodenní program pro ženy s relaxačním cvičením na principech
jógy na dvě soboty, a to 25. května a 8. června. Krom
těchto aktivit chystá Salon Klára módní přehlídky
s ukázkami líčení, ale i lékařskou přednášku zaměřenou na pomoc ženám trpících osteoporozou. Cv

Opustili nás
František
Cajthaml
Rudolf Krejčík
Zdenka
Zelenková
Kristina
Marková
Karel Křemen
Josef Pomahač

zpěvačky ukončilo svou produkci už hodinu po půlnoci. Hosté však pokračovali v zábavě až do třetí hodiny ranní. „I když se všechny povedly, tenhle byl
nejhezčí,“ řekla nám organizátorka plesu Jarka Vyletová, „a děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách, vystupovali, ale i těm, kteří svými dary přispěli
k bohaté a zajímavé tombole.“
Cv

Malá vzpomínka na velkého hráče
Poslední týden února byli všichni příznivci a pamětníci řevnického sportu zarmouceni zprávou,
že v pátek, 22. 2. 2002, zemřel ve věku 77 let
Josef Pomahač. Bývalí spoluhráči i fotbaloví fanoušci na něho budou vzpomínat jako na jednoho z nejlepších fotbalistů, kteří kdy za Řevnice hráli. Asi už dnes nikdo nespočítá, kolik gólů k naší radosti nastřílel, nejen v barvách
Řevnic, ale i v mužstvech vyšších tříd. Pepa byl
všestranný sportovec, vynikal i v jiném tradičním řevnickém sportu, pozemním hokeji, hrával i tenis. Ještě na podzim jsme ho občas potkávali při fotbalových zápasech, teK, na jaře
nám bude chybět.
Pepo, nezapomeneme!
Další smutnou zprávou pro příznivce řevnického sportu bylo úmrtí bývalého brankáře kopané, ale hlavně házené, Rudolfa Krejčíka. Působil řadu let v obou oddílech a zejména v házenkářské brance patřil k úspěšné starší generaci řevnických hráčů.
Loučíme se i s bývalým útočníkem házené Mirkem Hejlkem, který zemřel ve věku 77 let.
Řady fotbalových fanoušků opustil asi ten nejvěrnější, Antonín ŠMáral. Ačkoliv bydlel velmi
daleko od Řevnic, dojížděl na každé utkání, aM
už venku nebo doma. Zemřel po delší těžké ne–
moci.
Čest jejich památce!
Jiří Sklenář
Únoroví jubilanti
Emilie Hanykýřová
Zdeněk Nechanický
Ladislav Svoboda
Božena Povolná
Ludmila Topolová
Ing. Jan Zajíček
Josef Čapek
Květoslava Moravcová
Dagmar Brymová
Bohuslava Kašparová
Josef Lebeda
Václav Pečený

V březnu slavili
Marie Fraibergová
Ludmila Dvořáková
Božena Bláhová
PhMr. Vlasta Hostonská
Josef Strejček
Milada Hromasová
Miloslava Školníková
Václav Balaš
Marie Procházková
Josef Snopek
Jarmila Bechyňová
Marie Snopková
Eva Drašnarová
Božena Charvátová
Jindřiška Kubenková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Víc zájemců než volných míst

DĚTI

DĚTEM O DĚTECH A O ŠKOLÁCH

NOTIČKY NA KOLEDĚ U STAROSTY

Zápis do MŠ byl ukončen 12. dubna. Stejně jako loni je kapacita volných míst nižší než počet nově přihlášených školáčků. Bylo přijato 33 přihlášek a předpokládaný počet volných míst je 26. Rada města na
svém zasedání dne 22.4. rozhodne dle určených kritérií k přijetí do MŠ, které děti budou přijaty a které
zůstanou tzv. pod čarou. Ty budou přijaty jen v případě dalších uvolněných míst. Hygienická kapacita
naší školky je 68 míst a tuto hranici nelze překročit.

Dvoudenní čarodějnice

Notičky již potřetí chodily koledovat. Tento rok to
vše začalo už v 8 hod. ráno, což bylo vlastně v 7 hod.,
protože se měnil čas. Na koledu jsme se vydali z Berounské ulice s velkým trakařem, do kterého se dávala koleda a s papírovým vajíčkem, do kterého nám
lidé přispívali na nové kroje. Chodili jsme celý den.
Cestou jsme vykoledovali spoustu sladkostí, chlebíčků a barevných vajíček. U Ledvinků nás čekal oběd,
což byla gulášová a francouzská polévka. Náš basista Bořek Ledvinka nám zahrál na baskytaru. Po obě-

Foto Macourek
dě jsme se vydali zase na cestu až na druhou stranu
Řevnic. Okolo šesté hodiny jsme se vrátili zpět do
Berounské ulice, kde jsme si rozdělili koledu. Ale to
ještě nebyl konec celého dne. Ten kdo chtěl, si ještě
vzal nástroje a hráli jsme a tancovali sobě pro radost.
Jak řekla naše vedoucí Lenka Kolářová, to bylo z celého dne to nejkrásnější. Počasí se nám vydařilo, vykoledovali jsme hodně a celého velikonočního dne
krásně užili.
K. Macourková

DALŠÍ POHÁR DO SBÍRKY
Je sobota ráno, mnozí si ještě vychrupují, ale na čilo na první místo, jenomže, rozhodčí vyloučili
řevnickém nádraží se schází parta kluků. Kdo jsou
a kam jedou? Jsou to kluci převážně z páté třídy ZŠ
Řevnice a jedou na celorepublikový florbalový turnaj. Je to velký den, kdy se rozhodne kdo vlastně
v Čechách bude nejlepší ve florbale.
Sestava našeho mužstva:
Brankář Karel Najman. První trojka: Miloš Dolejš, Jirka Pitauer, Honza Škarda. Druhá trojka: Honza
Hůrka, Štěpán Junek a Vašek Zdráhal. Třetí trojka:
VláSa Cmíral, David Kubát, Marek Svoboda (hráli
pouze jeden zápas s dívčím družstvem Vysočan).
Boj začal. Naši zaznamenali vítězství s mužstvem
Králova Dvora 5:1, s mužstvem Prahy–Záběhlic 3:1,
s družstvem Vysočan 25:0. Finále vypadalo následovně. Řevnice–Kotěrov Plzeň 3:4, Řevnice–Sokolov
2:2. Poslední jmenovaný zápas měl dramatický průběh. V 90. minutě Řevnice vedly 2:0, což by jim sta-

CHLAPCI SBÍRALI ZKUŠENOSTI
VE FRÝDKU MÍSTKU
Poslední březnovou sobotu a neděli se pořádal veliký šachový turnaj ve Frýdku Místku. Nesměli na něm
chybět ani malí šachisté ze Řevnic pod vedením Jana Paukerta. Turnaj do 8 let umožnil Matěji Kenclovi, Jindřichu Paukertovi a Tomáši ŠGastnému si pořádně zasoutěžit nejen s Čechy, ale i se Slováky,
Chorvaty, Poláky a Litevci. A jaké měli vyhlídky?
Vzhledem k tomu, že pro Matěje a Tomáše to bylo
sbírání zkušeností, s Jindřichem se počítalo, že dopadne lépe. Nevedlo se mu moc dobře, nakonec obsadil 38 místo. Tomáš ŠGastný byl 46 a Matěj Kencl
47. V turnaji zvítězil teprve šestiletý Polák Kamil
Tomsia. Kluci si užili spoustu legrace a zábavy. I pan
Jan Paukert poznal, jak výborně se s chlapci cestuje.
L.Zdráhalová

řevnického brankáře a sokolovští měli trestné střílení a byli úspěšní. I druhý gól rychle následoval. Nakonec byl vyloučen i Honza Škarda, ale to už nerozhodný výsledek neovlivnilo. Skóre 2:2 posunulo naše chlapce na třetí místo. První se umístil Sokolov,
druhá byla Plzeň. Ale pohár dostala všechna vítězná
mužstva.
Byly to chvilky plné napětí a kluci si získali sympatie všech diváků, což se projevilo při zápase se Sokolovem, kdy diváci našim nadšeně fandili.
A co nato hráči? Honza Hůrka:„Měli jsme na to,
abychom zvítězili“, a Vašek Zdráhal se připojil:„Jsme
machři!“ Rychle ale dodal, že příště to všem nandají. (pozn. autorky: To chci vidět!)
Za všechny fanoušky gratulujeme našim úspěšným
florbalistům a přejeme jim do budoucna samá vítězství.
Lucka Zdráhalová

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Suplující učitelé
Paní učitelka Hanykýřová nastoupila na předčasnou
mateřskou dovolenou. Stálá náhrada ještě nenastoupila. Její hodiny, češtinu a dějepis, suplují ostatní učitelé.
Suplují se i hodiny paní učitelky Pařízkové (matika,
fyzika, rod.výchova) a Kovaříkové (matika, fyzika,
počítače), které onemocněly.
Kdo opouští školu
Zcela jistě odejde pan učitel Vosmik, který je třídním deváté třídy a učí češtinu a občanskou výchovu.
Změna příjmení
V sobotu 16. března na řevnické radnici do svazku
manželského vstoupili pan ředitel PhDr. Zdeněk
KošGál a paní učitelka Martina Strnadová, která učí

Oblíbených čarodějnických táboráků si letos
děti i rodiče užijí dosytosti. Na zahradě Mateřské školy se v rámci
„čarodějnic“ 29. dubna
nejprve za asistence hasičů opečou vuřty a následný den se spálí
koštětová čarodějnice.
Tyto již tradiční táboráky jsou spojeny s množstvím her a soutěží, které ukončí spálení čarodějnice vyrobené ze starého koštěte a vystrojené do zapomenutých
svršků dětí, o které se už
nikdo nehlásí /viz foto/.

Co se ještě chystá
Do pestrého programu naší MŠ patří pravidelné návštěvy divadel v Praze a v Příbrami, ale i divadelní
pohádky, se kterými herci přijedou za dětmi. Do konce tohoto školního roku uvidí děti ještě čtyři pohádky, a to Jarní pohádku s hastrmánkem, Karkulku, Tři
prasátka a Z pohádky do pohádky.
Mimoto je čeká několik výletů. Nejstarší děti si
24. dubna dopoledne prohlédnou Prahu z oken výletního vláčku, který vyjíždí ze Staroměstského náměstí, míří na Hradčany a okruhem se vrací zpět.
Celodenní výlet, kterého se zúčastní nejen všechny děti, ale i zaměstnanci MŠ je objednaný do zámecké obory Žleby. Pro děti je připraven velmi bohatý program zahrnující ukázku mláSat dravců, sov,
šelem, vodních ptáků a ukázku výcviku dravců. Také pozorování bílých jelenů v přírodním prostředí,
což je světová rarita. Uvidí i šermířské divadelní představení.

Velká soutěž
Firma Elektrolux vyhlásila soutěž o nejzajímavější
výlohu na téma „Jak si naše děti představují ideální
domov“. Elektro prodejna, která též prodává výrobky této firmy, reagovala na výzvu, spojila se s naší
školkou a vznikla zajímavá spolupráce. Dětské výtvarné práce na dané téma se objeví ve výloze prodejny na křižovatce ulic Čs. armády a Komenského,
aby se staly součástí uspořádání soutěžní výlohy.
Výloha se bude instalovat v polovině měsíce května.
Dle zpráv MŠ Cv
na prvním stupni. TeS už v Revoluční ulici učí paní
učitelka KošGálová.
Štěstí v milionáři
Paní učitelka Kovaříková bude znovu zkoušet štěstí
v televizní soutěži, kterou moderuje Vladimír Čech,
Staňte se milionářem. Držíme jí palce, aby se dostala až do horkého křesla.
DRR
Učitelská dubnová perlička
Když se Marek narodil, vypadal jak krokodýl, když
ho máma umyla, vypadal jak gorila.
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LYŽAŘSKÝ KURZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Od 2. února do devátého se naše škola zúčastnila kurzu
lyžování. Byli jsme na chatě Zoja, již potřetí. Žáků
bylo 38, vedoucí instruktor Standa Brabenec, Bára
a Tomáš Brabencovi, p. učitelka Gemperlová.
Prožili jsme pěkný týden na sněhu zakončený závody ve slalomu. Vítěz byl Vítek Starý a Karolína Veselá. Standa vedl začátečníky a pokročilé, Bára měla
ty nejlepší a Tomáš ty dobré. Všichni si vylepšili
a zdokonalili styl a techniku. Jezdili jsme v Mladých
Bucích, na Černé hoře a na Duncanu. Také jsme byli
plavat v Trutnově a šli pěšky na Hrádeček. Kromě náročného výcviku jsme prožili i pěkné večery. Hráli
jsme celotýdenní hru, kterou již doma připravila Bá-

ra. Soutěžili jsme ve vědomostech, pohotovosti,
obratnosti, kvizech. Družstva byla 4 a nejlepší dostala odměny. Také jsme měli přednášku KRNAPU,
první pomoci a záchrany od Báry, která také vykonávala na kurzu funkci zdravotnice. Další přednášky
byly o lyžování a lyžařských závodech. Také jsme
hráli turnaj ve stolním tenise. Na závěr byla velká
diskotéka, která se nám moc líbila. Naučili jsme se
být pořádnější a kamarádštější. Zájezd se nám moc
líbil a za rok chceme zase jet se svými instruktory ze
Sokola Řevnice.
Podle žáků 6.B Mrg. J. Gemperlová

PLAVECKÝ VÝCVIK
Zleva: PéMa Veselý, Martin Velfl, PéMa Soukup,
Eliška Bečková

Pět jarních úterků odjížděla skupina děti
z řevnické Mateřské školy do plaveckého bazénu v Příbrami, kde absolvovala plavecký
výcvik. Úspěšně jej dokončilo 37 dětí. Pro
velký úspěch u dětí (viz foto) bylo již teS rozhodnuto o opakování výcviku i v příštím
školním roce a navíc o jeho rozšíření z pěti
lekcí na deset
Cv

PLAVE SE I NA ZÁKLADCE
Všichni známe klasickou hodinu tělesné výchovy. Na
začátku hodiny čtyři kolečka okolo tělocvičny, rozcvička, nářadí anebo míčové hry. Paní učitelka Pařízková, která učí dívky na II. stupni TV, se rozhodla
pro malou změnu. V úterý (26.3) se jedenáct dívek
ze sedmiček vydalo do bazénu v Podolí. Podle jejich

Zleva: Josef Flaška, Petr Šádek, Jana Gemperlová, Martina
Podzimková, Filip Ernest, Lucie Křepelová.

na horách o jarních prázdninách. Kluků
bylo 13, 2 dorostenky, Renda Šádek a Jana Gemperlová. Program byl velmi pestrý. Lyžování na sjezdovkách, výcvik, hry
na sněhu, závody v bruslení na rovině,
na mírném svahu, závody mezi brankami, bobování, běhy terénem, hody, štafety, turnaje ve fotbálku na sněhu. Vždy
jsme dostávali sladké odměny. Také
jsme byli plavat v Akvacentru v Jablonci, kde jsme si užili umělé vlny.
V Harrachově jsme lyžovali a byli jsme
diváky MS v letech na lyžích. Tam jsme
dělali i reklamu na Milku, dostali jsme
kšiltovky. Viděli jsme jak se má a nemá
fandit. Prožívali jsme atmosféru s 50
000 lidmi. Soustředění posílilo naší partu, zažili jsme hodně legrace. Už se těšíme na letní soustředění o prázdninách.
Děkujeme našim trenérům, kteří nám to
umožňují.
Kluci ze sokolského volejbalu

HRÁČSKÁ SCHŮZE SLAVOJE
Lednová hráčská schůze byla svolána z popudu trenéra druholigového družstva mužů Slavoje Řevnice
Ing. Jaroslava Hrubého. Tím byla zahájena příprava
na jarní sezónu 2001/2002. Družstvo absolvuje řadu
turnajů a zejména tréninků, zkraje fyzického rázu
s postupným přechodem na míčovou a taktickou činnost. Schůze probíhala dvě hodiny a trenér zde velmi kriticky hodnotil podzimní část sezóny nejen
výsledkově, ale s ohledem na potenciální možnosti
a předváděné výkony jednotlivých hráčů. Vesměs se
všichni přítomní pak i shodli, že hlavním problémem
nestálých výkonů družstva je zbytečná nervozita
všech a nedobrá fyzická kondice většiny hráčů.

Sezóna mistrovských fotbalových zápasů se již
plně rozběhla.
Obě řevnická mužstva dospělých do ní vstupují s odhodláním postoupit. Áčko do I. B třídy
a Béčko do III. třídy.
Přípravou na sezóny byly zápasy Zimního turnaje Motorletu Praha i přátelská utkání. Jejich
celková bilance: 12 5 4 3 33:22 je aktivní. Přišli dva hráči, nový obránce nebo záložník Pavel Bouška a staronový útočník Jan Stiblík.
Mistrovská utkání Áčka:
Červený Újezd– Řevnice 0:l (0:0)
Vítězství nad čtvrtým mužstvem tabulky nebylo lehké, ale zasloužené. Branku vstřelil v 51.
min. Pačes. Dobře řídil rozhodčí Stiess.
Řevnice– Mníšek 5:0 (1:0)
Vysoké vítězství po velké převaze ve II. poločase. Branky: Stiblík 3– čistý „hedtrik“, Urban,
Krtek.
Průhonice– Řevnice 0:4 (0:1)
Bez obdrženého gólu zůstali řevničtí hráči i na
hřišti posledních Průhonic. Sestava: Samec–
Purkrábek, Mojžíš, Teichmann, Bouška– Vacek,
Klimt, Pačes(71.min.Strejček)– Maštalíř
(57.min. Šejnoha), Stiblík, Urban (78.min. Swider).
Branky: Urban 2, Purkrábek, Stiblík.
První mistrovské utkání Béčka se nevydařilo.
Na domácím hřišti podlehlo Vonoklasům B 0–
1, když výsledek zápasu ovlivnil rozhodčí. Po
odpískání byl napaden některými diváky.

slov se výlet mimořádně vydařil. Koupaly se ve venkovním bazénu. Přestože byla zima, pouze 1°C nad
nulou, plaváním ve vodě teplé 27°C se všechna děvčata rozehřála a jedna z nich se prý už konečně naučila pořádně šipku.
Střelecká tabulka Áčka:
K.Šplíchalová Vacek 17, Urban 11, Maštalíř 5, Pačes a Stiblík

BŘEZNOVÉ VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ V KOŘENOVĚ

Naše trenérka Michala Šádková nám zajistila pobyt

JARNÍ FOTBALOVÁ SEZÓNA

Ovšem, jak jednomyslně zaznělo, všichni jsou ochotni
začít pracovat sami na sobě i na zlepšení vztahů v kolektivu, které také nebyly v pořádku.
Bohužel, Slavoj se na jaře bude muset obejít bez
svého téměř nejlepšího kanonýra Michala Svitáka,
který byl z kádru pro utkání dočasně vyřazen nejen
kvůli výkonům, ale zejména pro jeho psychickou labilitu, jíž nedokázal koordinovat, a která, bohužel, se
přenášela i na ostatní. Trenér věří, že tato změna pomůže družstvu i samotnému hráči, a že po jeho eventuálním návratu zpět bude dobrou posilou a přínosem.
Jan Babka

4, Teichmann 3, Strejček,Lerch, Purkrábek,Krtek 2, Śejnoha a Klimt po 1.
Mistrovský program Áčka:
20.4. doma Čisovice v 16,00
27.4. venku Tuchoměřice v 16,00
4.5. doma Kosoř v 16,30
11.5. venku Úhonice v 16,30
18.5. doma Choteč v 17,00
25.5. venku Jinočany v 17,00
1.6. doma Lety v 17,00
8.6. venku Černošice v 17,00
15.6. venku Davle v 17,00
22.6. doma Dobrovíz v 17,00

POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE!
Řevnické NOTIČKY byly vybrány jako nejlepší lidová muzika z Čech. Proto budou doprovázet všechny vystupující na květnové
8. celostátní přehlídce sólových zpěváků ve
Velkých Losinách.
Gratulujeme!!

PARK U ZÁMEČKU
Po dokončení stavby multifunkčního domu byly upraveny chodníky, ale i travnatá plocha. Podle informací pana Kakeše, který je seznámen
s projektem výsadby stromů, bude v parku u Zámečku vysázeno ještě 6 stromů, které jsou
v současné době uskladněny v zahradnictví
Jiskra Všenory.
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FOTO ŠPLÍCHAL
Přijmeme pracovníka na plný úvazek do provozovny expresního minilabu v Řevnicích – zaučíme.
Věk do 30 let, nekuřák, pracovitost, flexibilita, zájem o fotopráci.
Požadujeme čistý tr. rejstřík, poctivost a slušné vystupování.
Bližší informace na adrese:
FOTO Šplíchal, Lesní 247, Řevnice – jen vážní zájemci.

SOU zemědělské a Odborné
učiliště Praha Radotín
153 80 Praha 5–Radotín,
Pod Klapicí 11/15
p ř i j m e od 1. září 2002
učitele s aprobací Čj, TV, výpočetní technika
(speciální pedagogika výhodou)
učitele s aprobací
– zemědělské stroje
– automobily–konstrukce,
diagnostika, opravy
a mistra odborného výcviku pro
učební obor:
AUTOMECHANIK
Informace denně na tel.:
02/57899901
Osobní návštěva 8–15 hod.
Hledáme malé prostory vhodné pro
prezentaci a prodej oděvů. Podmínka
WC nebo možnost jeho vybudování na
vlastní náklady.
tel.: 0608 980 324
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