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2 Aktuálně

Antivirové desatero
Text: Tomáš Smrčka

Aktuální situace je vážná. Nepodléhejte však, prosím, panice
a řiďte se pokyny ústředních orgánů, které jsou v televizi
(ČT 24) stále aktualizovány. Chovejte se obezřetně, odpovědně
a ohleduplně k sobě i ke svému okolí. Přečtěte si a dodržujte
následující doporučení:
1. Ven mezi lidi choďte jen v nutných případech. Starší
spoluobčany prosím, omezte veškeré pochůzky, zůstaňte
doma a využívejte telefonu a služeb, které pro vás město
zajišťuje (dovoz stravy, nákupů a léků pečovatelskou
službou).
2. Udržujte zvýšenou čistotu, včetně omývání často
dotýkaných ploch (kliky, vypínače apod.). Častěji perte
oblečení i ručníky.
3. Na nutné pochůzky se patřičně vybavte! Na obličej
respirátor, rouška nebo alespoň šátek s vloženým
kapesníkem. Je třeba zakrýt ústa i nos. Doplňte brýlemi.
Používejte rukavice.
4. Desinfikujte často své ruce a mobily. Po pochůzce si
pečlivě omyjte ruce, nejlépe desinfekčním gelem. Nemáte-li,
postačí důkladné mytí mýdlem po dobu 20 vteřin. Otřete
mobilní telefon nebo brýle.
5. V obchodech či jiných provozovnách dodržujte větší
rozestupy. Doporučují se 2 metry. K placení používejte
primárně platební karty.
6. Podpořte svůj imunitní systém. Vitamíny, vhodná strava,
cvičení, dostatek spánku a pozitivní přístup v současné
náročné situaci určitě pomůžou.
7. Zbytečně nenavštěvujte ohrožené skupiny (starší lidi,
chronicky či aktuálně nemocné). Rodinné kontakty
udržujte přes telefon či internet. Chovejte se tak, že každý
můžeme být potenciálně nakažený, aniž o tom víme,
a nechceme ohrozit své blízké.
8. Jestliže donášíte jídlo, léky a jiné nutné věci svým
blízkým z ohrožené skupiny, opět se patřičně vybavte.
Určitě použijte respirátor nebo roušku a rukavice. Při
návštěvě nebuďte s blízkými kontaktní, udržujte bezpečnou
vzdálenost. Nepodávejte si ruce a neobjímejte se.
9. V případě příznaků infekce (kašel, bolest v krku, ztráta
čichu nebo horečka) či potřeby lékařské pomoci řešte
své problémy či požadavky na léky či ošetření nejdříve
po telefonu s praktickým lékařem a řiďte se jeho pokyny.
Patříte-li do ohrožené skupiny, nebojte si říct o pomoc svým
blízkým, sousedům či někomu vhodnému z vašeho okolí –
pečovatelské službě, městské policii, obecnímu úřadu. Vždy
se najde někdo, kdo vám ochotně pomůže s dodávkami jídla,
léků apod.
10. Seznam odběrových míst a jejich testovací kapacity vám
sdělí hygienická stanice nebo je lze nalézt přehledně na
informačním webu www.koronavirus.mzcr.cz.

Důležité kontakty
Pečovatelská služba Řevnice – 257 721 569
Městská policie Řevnice – 773 837 230
Starosta města Řevnice – 603 525 055
Celostátní informační linka pro občany
v souvislosti s koronavirem – 1212
Infolinka Krajské hygienické stanice – 1221
Dále platí zákaz návštěv v Penzionu ve Školní ulici.
Provoz městského úřadu pro veřejnost je omezen
na pondělí 8–12 a středu 13–18 hodin.
Školní kuchyně je stále v provozu s možností dovozu stravy
seniorům pečovatelskou službou.
Společně to zvládneme.

Přehled vývoje pandemie Covid-19
na území Řevnic v říjnu 2020
Tato data jsou zasílána starostům obcí přes Systém nahlašování
Covid-19 pozitivních případů v obcích.
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Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod bych se rád vyjádřil k aktuální situaci pandemie nemoci Covid-19. Bohužel došlo na slova odborníků, varujících
před druhou, daleko nebezpečnější podzimní vlnou. Aktuálně
proto platí velmi podobná nařízení, omezující obvyklý chod
běžného života, jako v jarních měsících. Rád bych vás všechny
požádal o jejich dodržování. Jedině tak můžeme strmý nárůst
nakažených eliminovat. Vyjma toho je nanejvýš žádoucí dodržovat i všechna doporučení, která vám přinášíme na stránkách Ruchu. Přesto prosím, zachovejte klid a rozvahu. Věřím,
že náš zdravotní systém, i na základě četných zpráv z řad
zdravotnických odborníků, vše zvládne. Také bych rád všem
lékařům a zdravotníkům vyjádřil obdiv a poděkování za práci,
kterou v této nelehké době odvádějí.
Jak jistě víte, uzavřeny jsou všechny školy, naši řevnickou
nevyjímaje. Rozhodnutím ředitele a po dohodě se zřizovatelem zůstala v provozu školní jídelna, za což paním kuchařkám
velmi děkuji. Jídelna vaří jak pro zájemce z řad žáků, tak pro
další strávníky. Všichni si pochopitelně pro obědy musí chodit
s vlastními nádobami. Rovněž stále platí nabídka pro všechny
seniory, kteří nemají možnost domácího stravování. Přihlásit se mohou přes pečovatelskou službu a obědy jim budou
rozváženy.
Pandemie bohužel zasáhla, stejně jako v květnu, do oslav
vzniku republiky ve středu 28. října. Opět jsme byli ochuzeni
o tradiční setkání u pomníku na náměstí. Za vedení města byly
na místě položeny věnce a květiny.
Uskutečnit se bohužel nemohou ani jiné plánované veřejné
akce. Jednou z nich byla také veřejná prezentace pasportizace
městské zeleně, kterou aktuálně pro město na základě dotace
vytvořila odborná firma. Jejím výsledkem bude nejen odborný
popis a analýza všech zelených ploch, ale především optimální plán jejich údržby, ať už jde o místa s letničkami, nebo
s vytrvalými rostlinami. Více informací o péči o zeleň najdete
v článku uvnitř časopisu.
Zpětně bych chtěl poděkovat všem, kteří dorazili k volbám
do zastupitelstva Středočeského kraje. Účast byla, stejně jako
v okolních obcích, neobvykle vysoká. Voliči se shodli, že si
přejí změnu. Do vedení kraje se tak dostali všichni ti, kteří byli
v minulém volebním období v opozici. Novému vedení přeji
hodně energie do nadcházejících čtyř let. Za město Řevnice se
budu těšit na fungující vzájemnou spolupráci.
Současně s volbami proběhlo i místní referendum, o kterém
jsme rozsáhle informovali v minulých číslech Ruchu. Výsledek
referenda je díky vaší účasti, za kterou vám moc děkuji, platný. V první otázce, vztahující se k lokalitě bývalé Eurovie, je
pro zastupitelstvo výsledek nezávazný a v druhé otázce, která
se týkala vytvoření pásů zeleně na okraji plánované výstavby
na Vrážce, je výsledek závazný. Jelikož zástupce přípravného
výboru napadl průběh referenda i hlasování u soudu, bude
muset vedení města vyčkat na jeho rozhodnutí. Informace
budou průběžně uveřejňovány na stránkách města.
S úctou Tomáš Smrčka

Pandemie Covid-19:
Jak se chovat v nejbližších týdnech

Asi není nutné připomínat fakt, že se v současné době naší zemí
šíří nákaza novým virem SARS-CoV-2, zkráceně Covid-19. Děje
se tak vysokou rychlostí, i naše obec je již zasažena. Bohužel se
kolem pandemie vynořila spousta nejasností a zbytečných emocí, které situaci ještě zhoršují. Paradoxem současné situace je, že
infekce je většinou banální pro jednotlivce (v 99 % případů), ale
velmi nebezpečná pro společnost jako celek. Z toho pak plyne
mnoho nedorozumění a zmatků.
Faktem je, že v naprosté většině případů probíhá infekce novým typem koronaviru bez vážnějších příznaků a hodně lidí
dokonce nemá příznaky žádné. A kdekdo si pak myslí, že nás
epidemiologové straší zbytečně. Bohužel tomu tak není, protože
u některých pacientů má onemocnění těžký průběh, během kterého dochází k vážnému zánětu plic a následně k respiračnímu
selhání. Proč infekce u někoho probíhá takto dramaticky, ještě
není zcela jasné. Ovšem víme, že riziko těžkého průběhu stoupá
s věkem, přidruženými nemocemi a nadváhou. Ale především:
nebezpečí této nákazy tkví v rychlosti, se kterou se šíří. Čím
víc lidí se nakazí v krátké době, tím více těžkých stavů se vyskytne
o 10–14 dní později a ty významně zatíží náš zdravotní systém.
Máme technicky skvěle vybavené zdravotnictví, které má obdivuhodnou kapacitu lůžek, ventilátorů a léků. Všichni zdravotníci
věříme, že situaci zvládneme dobře. Ovšem ani náš zdravotní systém nemá neomezenou kapacitu a v případě jejího překročení se
pro nás všechny může stát Covid-19 velmi nebezpečným.
Pro to, aby se tak nestalo, je důležitá jedna jednoduchá věc, se
kterou může pomoct každý z nás: zabránit šíření infekce z člověka na dalšího člověka. To, co platí na úrovni celé země, platí totiž zrovna tak i na úrovni lokální. Našim chováním můžeme
ovlivnit rychlost šíření viru v naší obci. Nebudu zde opakovat již
známá a platná preventivní opatření, v tomto ohledu odkážu na
článek Antivirové desatero, který najdete na protější stránce.
Opatření ovšem pomohou, jen pokud je budeme dodržovat.
Závěrem se chci zaměřit na situaci, se kterou se pravděpodobně budeme setkávat i v Řevnicích čím dál častěji a o které se ve
sdělovacích prostředcích tolik nemluví. Co dělat, když budeme
mít v domácnosti někoho, kdo bude pozitivní na Covid-19? Jde
hlavně o to zajistit, aby se od dotyčného nenakazil někdo další
(ani uvnitř rodiny). K tomu je potřeba hlavně trpělivost, důslednost a disciplína. Jde totiž o to pacienta izolovat do doby, než se
z infekce vyléčí a již nebude infekční. To může trvat i 2–3 týdny.
Jak postupovat, aby se izolace nemocného zdařila, zjistíte třeba
na stránkách Státního zdravotního ústavu:
www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu
Tam naleznete návod, který obsahuje spoustu užitečných
podrobností. Když to shrnu, tak jde primárně o tři věci: izolaci,
izolaci a izolaci nakažené osoby. K tomu větrat, kontaktní plochy
dobře umývat či desinfikovat a chránit si cesty dýchací rouškou.
Kdo nemá nikoho, kdo by mu v této situaci pomohl, ať požádá o pomoc tam, kde to jde: sousedé, pečovatelská služba nebo
městský úřad. Nejhorším řešením by bylo, kdyby nakažené osoby
byly donuceny porušit karanténu nebo izolaci a vydaly se mezi
lidi v obci.
Je to náročný úkol pro celé naše společenství, ale opakuji, že
jedině přerušením předávání nákazy můžeme přispět k tomu, že
budeme zase brzy žít normální život i tady v Řevnicích.
MUDr. Jindřich Masner
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Škola nakupuje počítače
Vedení základní školy aktuálně využívá podpůrný program
online výuky Ministerstva školství, jehož prostřednictvím může
nakoupit počítače pro učitele i žáky ze sociálně slabších rodin.
Učitelé se mohou těšit na 25 nových notebooků, které jim umožní
kvalitně vést online výuku přímo z jejich domovů. Dalších 20 notebooků bude zakoupeno pro děti, které nedisponují doma žádným elektronickým médiem vhodným k online výuce. „Počítače
pro učitele by měly dorazit každým dnem, notebooky pro děti se
bohužel o něco zpozdí. Techniku aktuálně nakupují všechny školy a prodejci nemají dostatečné zásoby. Hned, jak dorazí počítače
pro učitele, budeme ale moci uvolnit dětem alespoň nějaké starší
učitelské notebooky,“ říká ředitel Tomáš Řezníček.
Ačkoli se žáci učí na dálku ze svých domovů a škola je pro ně
zavřená, školní jídelna svůj provoz nepřerušila. Dětem dál nabízí
možnost přijít si pro oběd v době od 10.40 do 13.00 a ve své
vlastní nádobě si ho odnést domů. Samozřejmostí je dodržování
všech aktuálních hygienických nařízení. Jídelna rovněž nadále
vaří pro všechny cizí strávníky. Pokud by měl některý senior zájem o odběr obědů, může se přihlásit přes pečovatelskou službu.
Jan Schlindenbuch

O referendu rozhodne soud
1381 řevnických občanů na začátku října přišlo hlasovat v místním referendu. Účast 51,21 procent z celkového počtu 2697
oprávněných voličů byla dostatečná k tomu, aby komise mohla
po sečtení hlasů konstatovat, že referendum je platné. Jiná věc je
ovšem jeho závaznost.
K 1. otázce – proměně bývalé Eurovie v území se smíšenou zástavbou (včetně 60 bytů) – se 596 občanů vyjádřilo
ANO a 666 lidí zaškrtlo odpověď NE. Hlasů, které uvažovanou
transformaci průmyslového areálu u nádraží odmítly, bylo sice
o 70 více, ale ne dost k tomu, aby byl výsledek hlasování pro
městské zastupitelstvo závazný. Kvůli značnému počtu neplatných hlasů (94) totiž ani jedna z variant odpovědi nezískala nadpoloviční většinu z celkového počtu odevzdaných hlasů, což je
podmínkou závaznosti referenda. Kromě toho nebyla splněna ani
další podmínka, podle které je rozhodnutí závazné tehdy, pokud
se pro něj vysloví alespoň 25 % oprávněných voličů (pro variantu NE se vyslovilo 24,69 % voličů). O tom, zda a co bude možné
v budoucnu za nádražím stavět, mohou tedy i nadále zastupitelé
rozhodovat dle vlastního uvážení.
V odpovědi na 2. otázku – zda v územním plánu nad budoucí
zástavbou Na Vrážce umístit pás zeleně – byli občané více zajedno. 1 041 hlasů pro ANO a pouhých 212 hlasujících NE znamená, že zastupitelé jsou povinni postupovat tak, aby v územním
plánu budoucího investora zavázali k výsadbě 30 metrů širokého
pruhu stromů a keřů, který oddělí domy od výše položených polí.

Návrh na zneplatnění referenda
Milan Tomek, člen přípravného výboru pro referendum, podal
13. října ke Krajskému soudu v Praze návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu a návrh na
vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu konaném
2. a 3. října 2020 v Řevnicích. Domnívá se, že městské zastupitel-

stvo vyhlásilo referendum v rozporu se zákonem a správně mělo
vyhlásit referendum na základě dříve podaného návrhu přípravného výboru. Zastupitelé vyhlášením „svého“ referenda s pozměněnými otázkami podle něho mohli ovlivnit výsledek hlasování.
Milan Tomek je přesvědčen, že i samotný průběh referenda
„byl stižen takovými vadami, které mají za následek neplatnost
hlasování“. Poukazuje přitom na to, že přípravný výbor neměl
dost času na kampaň, která by reagovala na změnu otázek v referendu, a také na vysoký počet hlasů, 94 v první a 93 v druhé
otázce, které komise označila za neplatné. Pan Tomek se domnívá, že zřejmě byly místo křížkem, jak vyžaduje zákon, označeny
„fajfkou“ a že komise postupovala příliš mechanicky. Žádá nové
posouzení neplatných hlasovacích lístků.
K hlasování „fajfkou“ naváděly občany piktogramy v kampani,
kterou vedl přípravný výbor. Na webu města však byly s čtrnáctidenním předstihem vyvěšeny pokyny ke správnému hlasování.
Volební komise konzultovala platnost značení hlasů s Ministerstvem vnitra a to potvrdilo neplatnost nesprávně označených
volebních lístků.
Soud by měl rozhodnout o platnosti referenda do 30 dnů. Do
té doby nebudou zastupitelé ve věci územního plánu rozhodovat.
Marie Reslová

Účast u krajských voleb byla rekordní
Historicky nejvyšší volební účast v krajských volbách měly
říjnové volby v Řevnicích. Hlas v nich odevzdalo 57,25 procent voličů. Stejně jich hlasovalo i při předloňských volbách
do obecního zastupitelstva.
V případě krajských voleb jde však o rekordní účast, ještě nikdy
v minulosti nepřesáhla účast v Řevnicích 50 %. Rekord dosud
držel rok 2008, kdy hlasovalo 49 % voličů. Nejméně lidí hlasovalo v roce 2000 – jen 36,16 %.
Šlo také o šestý nejlepší výsledek v rámci okresu Praha-západ.
Vyšší volební účast měla jen Chýnice (64,95 %), Lety (59,80 %),
Dobříč (58,06 %), Černošice (57,64 %) a Karlík (57,33 %).
Odevzdáno bylo celkem 1536 obálek, platných hlasů ale bylo
o 38 méně. V Řevnicích zvítězila ODS (při minulých volbách
byla v Řevnicích až třetí), získala 26,9 %, nicméně rozdíl mezi
prvním a druhým v pořadí byl v Řevnicích jedním z nejtěsnějších
výsledků z okolních obcí. V pořadí druhé uskupení STAN totiž
získalo jen o 2,27 % méně. Třetí skončila Česká pirátská strana
s 14,08 %. Až čtvrté místo získalo vládní hnutí ANO s 13,21 %,
které při minulých volbách do kraje v Řevnicích zvítězilo
s 19,6 %. Zajímavé je, že v prvním okrsku ANO předběhlo Piráty
o necelé procento. Pátí skončili Spojenci s 8,14 %.
ČSSD, která při minulých krajských volbách v Řevnicích
skončila pátá, letos získala jen těsně nad 3 %. Přeskočila ji tak
i Trikolóra (3,27 %) a SPD (3,13 %). Přes 1 procento se vyšplhala
už jen KSČM.
ODS
STAN
Česká pirátská strana
ANO
TOP09+Zelení+Hlas
SPD
Trikolóra
ČSSD
KSČM

26,9 %
24,6 %
14,08 %
13,21 %
8,14 %
3,27 %
3,13 %
3,07 %
1,53 %
(pan)
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Zimní údržba a neprůjezdné ulice
Zimy jsou sice v posledních pěti letech mírné, ale přesto je
potřeba několikrát za sezonu vyjet s pluhem a odklidit vyšší
vrstvu sněhu. Bohužel rok od roku je průjezdnost po místních
komunikacích v Řevnicích obtížnější. Vozidla parkující na ulici
často nenechávají průjezdný pruh o šíři 3 metrů – to je přesně
rozměr, který potřebuje radlice na sníh.
Technické služby si dovolují upozornit, že tam, kde nebude
zachován požadovaný průjezd, se při napadnutí vrstvy sněhu
zimní údržba zpozdí nebo nebude provedena. Zároveň bude
takovou situaci řešit Městská policie.
Průjezdnost je samozřejmě nezbytná i z jiných důvodů,
např. pro hasičské vozy a další složky integrovaného záchranného systému.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Mojmír Mikula

Dráhy omezily kvůli nouzovému
stavu spoje, na Brdy jezdí autobus
České dráhy oznámily, že vzhledem k nižšímu počtu cestujících
v době nouzového stavu bude dočasně omezena regionální
vlaková doprava. Dočasně zrušen byl například tzv. víkendový noční vlak s odjezdem ve 2:30 z Prahy i ranní vlak jedoucí
o víkendu z Berouna do Prahy. Dráhy proto doporučují, abyste si
před jízdou zkontrolovali, zda vámi vybraný spoj skutečně jede.
Pokud se chystáte na výlet na Brdy, upozorňujeme, že až do 29.
listopadu jsou kvůli výluce všechny vlaky v úseku Zadní Třebaň –
Lochovice nahrazeny autobusy.
(pan)

Městská policie Řevnice radí a informuje
Vážení čtenáři, tentokrát bych ráda rozebrala téma parkování.
Konkrétně tedy stání vozidel na místech zákonem zakázaných.
V poslední době se množí dotazy směřující na činnost strážníků:
„Proč to dělají?! Komu to pomůže?!“ A argumenty řidičů: „Tady
se ale takhle stálo vždycky!“ Ačkoli se některým zdá, že je náš dohled nad těmito nešvary zábava (mnozí používají i jiné výrazy),
je třeba uvést, že je to v první řadě jedna z povinností strážníka,
kterou ukládá zákon. Strážník se svým dohledem podílí nejen na
plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ale hlavně na
jeho bezpečnosti.
Jedním z míst, které je v poslední době v souvislosti s parkováním velmi probíráno, je křižovatka před lékárnou. Tady se řídíme dle ustanovení § 27 odst. 1 písm d), zák. 361/2000 Sb., který
říká:
Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti
kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz
neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.

Toto nám říká zákon. Pro lepší demonstraci, proč tomu tak
musí být, přikládáme fotografii z křižovatky v Řevnicích, kde
díky bezohlednému parkování vzniká nepřehledná a nebezpečná
situace, kdy se hasiči musí při výjezdu k zásahu zabývat tím, že je
někomu zatěžko ujít pár metrů pěšky do lékárny. Jsou to cenné
vteřiny, které mohou někomu jinému zachránit život. (Pro doplnění – vozidlo na fotografii je Tatra 815-7, celková délka vozu je
9,33 m a váha cca 20 tun.)
Dalším častým nešvarem je stání v protisměru u řevnického pivovaru. Sice jsme už iniciovali návrh na změnu, po které by tato
komunikace byla jednosměrná ve směru k nádraží, čímž by se legalizovalo parkování po levé straně ve směru jízdy, nicméně zatím
je situace taková, že tato komunikace je obousměrná, především
kvůli provozu vozidel, která projedou obytnou zónou na jižní straně Palackého náměstí a následně zahnou vlevo směrem k pivovaru. Dokud nedojde k námi navrhované úpravě, představuje parkování vozidel orientovaných směrem k nádraží u chodníku před
pivovarem přestupek dle § 25 odst. 1 písm. a Zák. 361/2000 Sb.:
Řidič smí zastavit a stát jen
a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo
Za tento přestupek může strážník či policista udělit sankci
v příkazním řízení ve výši až 2000 Kč. Tento způsob odstavení vozidla je totiž velmi nevhodný z hlediska bezpečnosti. Řidič
takto zaparkovaného vozidla nemá při vyjíždění z místa dostatek
rozhledu ze svého vozidla a zároveň vjíždí do protisměru, kde
ohrožuje protijedoucí řidiče či jiné účastníky silničního provozu
(chodce, cyklisty, děti…).
Pokud máte nějaké dotazy, napište nám je na e-mail veronika.
matouskova@revnice.cz , případně návrh tématu, které vás zajímá. Závěrem bych chtěla připomenout, že i nadále platí naše
výzva z minulého čísla – potřebujete-li něco objasnit nebo pokud
máte nějaké dotazy či podněty, napište nám na e-mail veronika.
matouskova@revnice.cz.
vrchní strážník Veronika Matoušková
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MĚSTSKÁ ZELEŇ POD
DROBNOHLEDEM
Jednou z priorit současné radniční koalice je péče o městskou zeleň. Vzhledem k jejímu rozsahu, rozmanitosti
a často i stáří je to úkol nelehký. Za účelem zkvalitňování této péče si město aktuálně nechalo od odborné firmy
zpracovat pasportizaci veškeré zeleně na veřejných plochách.
Text: Jan Schlindenbuch | Foto: Alice Čermáková

Hlavním cílem této pasportizace, kterou aktuálně s pomocí
dotace provádí brněnská firma Envipartner, je získat ucelené
a detailní informace o skladbě a množství vegetačních prvků
(zeleně), zastoupení jednotlivých typů, věkové struktuře
a stavu těchto prvků. „Jinými slovy chceme veškerou městskou
zeleň nechat odborně popsat a analyzovat,“ vysvětluje starosta
Tomáš Smrčka a dodává: „Na analytickou část by pak měla
navazovat část návrhová, která bude obsahovat optimální plán
běžné údržby ploch a prvků včetně možností dalšího rozvoje.
Součástí plánu bude manuál běžné roční i víceleté péče o zeleň.

Bude stanovena i náročnost a nákladovost udržovací péče
o zeleň a doporučeno její organizační zajištění.“
Výstupem celé pasportizace bude textová i grafická část.
Tyto výstupy by měly být veřejně prezentovány. „Bohužel
v tomto ohledu nyní narážíme na aktuální omezení v souvislosti
s pandemií koronaviru,“ říká Tomáš Smrčka.

Nelehká péče o stromy
Město o svoji zeleň pochopitelně pečuje i bez výše uvedené
pasportizace. Jedním z odborných garantů této péče je Hana
Sklenková, se kterou jsme nedávno na stránkách Ruchu přinesli
rozhovor. Paní Sklenková má na starosti především výsadbu
nových stromů a keřů. V rozhovoru se nám k této problematice
podrobně vyjádřila a aktuálně k tomu dodává:
„Ráda bych doplnila informace k problematice úhynu nově
vysazených stromů, se kterým se bohužel potýkáme. Poslední
roky nás trápí abnormální sucho, které hlavně v létě, v době
dovolených pracovníků Technických služeb, může vysazené
stromy trvale poškodit či úplně zahubit. Za tímto účelem jsem
nechala pořídit ke stromům zalévací vaky. Voda z nich pozvolna
odtéká cca 6 hodin a stromu by měla postačit na týden až měsíc
v závislosti na teplotě, srážkách a roční době. Právě postupný
odtok ke kořenům je to nejdůležitější. Vaky jsou tudíž po
většinu času prázdné. Někteří aktivní občané se snaží vaky sami
plnit. Prosím, na plnění používejte pouze čistou vodu, případné
nečistoty ucpávají odtokové otvory. Pozor taky na vodu z kašny,
je chemicky ošetřená.“
Důvodem úhynu vysazených stromů není pochopitelně
jen sucho. Paní Sklenková k tomu doplňuje: „Problém může
nastat už u pěstitele, který nedodá stromek s dostatečným
množstvím kořenů, některé kusy nezvládnou povýsadbový šok.
Velmi časté jsou i různé choroby – klíněnka nám zničila jírovce,
grafioza jilmy, spála růžokvětých zase devastuje hlohy atd.
S dendroložkou jsem konzultovala neuspokojivý stav mladých
lip na náměstí. Vyjma přenosu houbových chorob ze starých
lip může hrát roli i nevyhovující podloží – například navážka,
suť či nečekané uvolňování nějakého prvku. Pokud i přes naši
snahu uhyne 20 % nově vysazeného rostlinného materiálu,
považuji to za přijatelné. Uhynulé stromy se pochopitelně
snažíme nahradit.“

Pomoc od občanů vítána
Hlavní díl práce spojené s běžnou roční péčí o zeleň (vyjma
starosti o Havlíčkovy sady) leží na bedrech Technických služeb
města. Vedoucí Technických služeb, pan Mojmír Mikula, k tomu
poznamenává: „Řevnice jsou zahradní město plné zeleně.
Pro nás to znamená prakticky neomezené množství práce od
jara do podzimu. V závislosti na ročním období, aktuálních
klimatických podmínkách a personálních možnostech se ji
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Výsadba v číslech

ZÁHONY

Každý si jistě všiml, kolik ve městě za poslední dobu přibylo trvalkových záhonů. Pro lepší představu uveďme počty
vysazených sazenic:
cibulnaté rostliny (okrasné česneky, tulipány): 2365 ks
trvalky včetně okrasných travin: 1976 kusů
keře: 223 ks
Nové záhony se dle ohlasů moc líbí, jejich údržba je však
náročná. Plít se musí ručně několikrát do roka a technické
služby jen těžko hledají volné kapacity. Práci jim navíc
stěžuje množství psích výkalů, které se v záhonech bohužel
vyskytují. „Stejný problém řešíme i při sekání trávníků. Někteří pejskaři si patrně myslí, že do záhonů hovínka patří.
Rád bych je proto požádal, aby výkaly po svých miláčcích
odklízeli ze všech ploch veřejného prostoru, košů se sáčky
je dostatečné množství,“ konstatuje pan Mikula.

snažíme odvádět v nejlepší možné kvalitě. Vždy je pochopitelně
co zlepšovat. Věřím, že v tomto ohledu nám bude ku prospěchu
manuál běžné roční péče o zeleň od odborné firmy, která
aktuálně pracuje na pasportizaci zeleně. Radami odborníků se
pochopitelně řídíme dlouhodobě. Někomu se například může
zdát, že málo sekáme některé městské trávníky. Není to tak, že
by se nám nechtělo. Vycházíme z doporučení, že v době déle
trvajícího sucha je lepší, když je trávník delší. Naváže na sebe
více ranní rosy a zacloní půdu před slunečními paprsky, jejichž
přímé působení ji více vysušuje.“

Vandalismus ve veřejném prostoru
Apely na to, aby si lidé začali více vážit veřejného prostoru, se
někdy zdají být házením hrachu na zeď. V Luhu a v oblasti Za
Vodou lidé často volají po zklidnění dopravy. Za Vodou byly
proto nedávno instalovány dva retardéry, které mají napomoci
dodržování rychlosti v ulici navazující na lávku. Aktuálně dva
žluté terče chybí, takže projíždějící auta mohou opět jezdit
bez omezení rychlosti. Náprava bude samozřejmě stát peníze
(jeden terč stojí cca tisíc korun) a pár hodin práce zaměstnanců
Technických služeb, kteří by se mohli věnovat něčemu
užitečnějšímu.
Jak dlouho budeme tuto hru hrát? Kolik terčů ještě bude
muset město koupit, než si dotyčný vandal uvědomí, že by
měl existenci retardéru přijmout a jízdu zpomalit? Nebo
budeme muset přikročit k fixnímu provedení retardérů formou
vyvýšených prahů z žulových kostek a doufat, že tato úprava již
vydrží?
Nedávno Technické služby opravovaly betonové schody ve
svahu z ulice Masarykovy do Mníšecké. Beton nebyl zatvrdlý,

Jak již bylo řečeno, péče o řevnickou zeleň nemá v hlavní
sezoně konec ani začátek, Technické služby tudíž ocení
jakoukoli pomoc ze strany občanů. Obyvatelé ulice V Potočině
letos například vydatně pomohli se zálivkou vysazených
ořešáků. Řada občanů se zase – automaticky a často
odnepaměti – stará o kus městského trávníku mezi hranicí
jejich pozemku a chodníkem či silnicí. „Za všechnu tuto pomoc
jsme velmi vděční. Každý, kdo se chce na dobrovolné bázi
zapojit, je samozřejmě vítaný. Všechny případné zájemce pouze
prosím nejdříve o mé kontaktování,“ vysvětluje pan Mikula
s tím, že ne vždy může pouhá dobrá vůle a chuť něco udělat pro
město vést k efektivnímu výsledku.
„Čas od času se setkáváme s nahodilou výsadbou stromů
či keřů. Lidé si chtějí zkrášlit nároží před svým domem a činí
tak bez znalostí širších souvislostí. I výsadba zeleně má svá
technická a právní pravidla. V daném místě například mohou
vést kabely ČEZu, které se budou v horizontu pěti let měnit,
nebo staré rozvody vody, jinde je zase důležitý výhled do
křižovatky. Prosím tedy všechny, aby se nejdříve poradili,
jestli je možné strom nebo keř na daném místě vysadit a jakou
dřevinu použít. Aktuálně jsme se takto například domluvili se
spolkem Srdce Řevnic na výsadbě jedné lipky před nádražím,“
dodává Mojmír Mikula.
Technické služby neřeší jen zeleň v majetku města. Řadě
obyvatel přesahují jejich stromy a keře na chodníky či silnice.
Město je sice čas od času vyzývá k odstranění těchto přerostků,
ne vždy je však úspěšné. „Žádáme proto obyvatele, aby pečovali
o svoji zeleň na zahradách a nenechávali ji přesahovat do
veřejného prostoru,“ uzavírá Mojmír Mikula. e
proto byly schody opatřeny ochrannou výstražnou páskou.
Bohužel to někdo nerespektoval, po schodech se prošel a druhý
den se musely znovu opravit.
Před dvěma týdny mě zase šokovala nelegální intervence,
která proběhla pod domy Corsa u Žabky. Někomu zřejmě vadili
lidé popíjející na nové betonové zídce podél parkoviště. Místo
toho, aby zavolal Městskou policii, suverénně do nové zídky
přišrouboval plech zabraňující sezení a navíc ukradl vedle stojící
lavičku.
Další fenomén, který mě trápí, je neustálé vjíždění aut rybářů
až na samý břeh Berounky. Rybáři. Řekli byste – milovníci přírody.
Vloni jsem nechala osadit žulové patníky v místě vyježděné cesty
na točně u vodácké klubovny. Pan Mikula mě zrazoval: Děláme
to zbytečně, vyjezdí si cestu vedle. Nechtěla jsem tomu věřit. Rok
se s rokem sešel a je to tady – široká cesta je skutečně vyježděná
vedle a někteří rybáři dál suverénně parkují až u řeky.A to
nemluvím o rozřezaném kontejneru na nebezpečný odpad, který
zřejmě nějaký rybář potřeboval na své úlovky.
Je mi z toho smutno, člověku to bere radost z provedené práce.
text a foto Alice Čermáková
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Burešovka se otevřela v novém
20. září 2020 se uskutečnilo slavnostní otevření pěší stezky Burešovka. Akce se zúčastnilo přibližně 30 řevnických občanů. Proč bylo otevření stezky pojato slavnostně a co mu předcházelo? Na tuto otázku jsme se zeptali
zastupitele Jana Lojdy, který má na starosti oblast životního prostředí v extravilánu města Řevnice.
Text: Matěj Barták a Jan Lojda | Foto: město Řevnice

Město Řevnice je často charakterizováno jako „zahradní
město“ nebo „brána do Brd“. Tato i další podobná spojení
vypovídají o faktu, že město Řevnice je zasazeno do krásné
přírody, kterou symbolizují z jedné strany hluboké brdské
lesy a řeka Berounka a z druhé strany pak blízkost typické
otevřené krajiny Českého krasu. „Naši předci si toho byli
vědomi a tak v dobách první republiky zbudovali v řevnickém
lese promenádní stezku s výhledy na Řevnice, která byla
pojmenována po předsedovi Okrašlovacího spolku Tomášovi
Burešovi,“ uvádí Jan Lojda.
Stezka je hojně využívána občany Řevnic k procházkám
či sportu a navštěvují ji i místní školky i školy. „Sám si
vzpomínám, že jsme Burešovkou mnohokrát procházeli
v rámci výletů z mateřské školy, která tehdy sídlila v Revoluční
ulici,“ vzpomíná Jan Lojda, který je řevnickým rodákem.
„Proto, když se naskytla příležitost obnovit tuto jedinečnou
stezku, vedení města neváhalo a podalo žádost o 100%
příspěvek z evropských fondů na posílení rekreačního využití
příměstského lesa.“ Během dvou etap se podařilo v letech
2018 a 2019 za minimálního finančního přispění města
investovat do obnovy stezky přibližně 4 miliony korun. Úsek
měří 1,4 km a vede z Kejné přes Štokovu rokli nad louku
Červených. Součástí obnovy je stabilizace svahu zídkami
z kamene skládaného na sucho, osazení dřevěných svodnic
vody, odpočívadel a dřevěného zábradlí. Stezka byla rozšířena
na 1,2 m, aby byl zajištěn průchod pro kočárky. V krátkém
úseku je stezka nově vedena terénem tak, aby bylo zajištěno
pozvolné stoupání v exponované části svahu, jinak stezka
kopíruje původní trasu realizovanou Okrašlovacím spolkem.
Poměrně komplikovaná část projektu se nalézá v oblasti nad
loukou Červených. „Díky obnově Burešovky se podařilo vyřešit
palčivý problém sesuvu stráně do Štokovy rokle. Tato oblast
představovala pro návštěvníky lesa riziko, neboť především po
deštích se zde sesouval svah a hrozil pád stromů. Rekonstrukcí
se svah zasanoval, příjemným bonusem je pak náhrada
rozpadlé lávky bytelným a pohledným mostkem,“ popisuje
Lojda.

Po převzetí stavby městem začala stezka sloužit svému
účelu a stala se místem hojně navštěvovaným řevnickými
občany. Proto vyvstala otázka, zda nevyužít tuto část lesa
nejen k nabídce relaxace, ale i ke vzdělávání návštěvníků.
„Společně s přáteli z Osvětového spolku pro rozvoj české
krajiny jsme podali žádost na Středočeský kraj o financování
projektu z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty. Po vyhotovení podkladů a samotné žádosti o dotaci
nám byl projekt k naší radosti
schválen a my jsme mohli přikročit
k poslední fázi obnovy Burešovky,“
říká Jan Lojda. V rámci tohoto
projektu byly vyhotoveny odborné
naučné tabule, přibližující obor
lesního hospodářství. Návštěvníci
na nich najdou i konkrétní data
o řevnickém lese. „Nejedná se však
jen o tabule. Stezku jsme virtuálně
rozšířili o QR kód, přes který si návštěvník lesa může z webové
stránky Osvětového spolku stáhnout kvíz, který po návštěvě
Burešovky prověří jeho čerstvě nabyté zkušenosti. Kvízy
jsme připravili zvlášť pro mladší a starší děti. Nejmenší
návštěvníci si zde mohou stáhnout omalovánky s lesnickou
tematikou,“ dodává Jan Lojda. Díky projektu se podařilo
kvízy a omalovánky ve vytištěné podobě poskytnout řevnické
základní škole i mateřským školám, aby je mohly využít
k výuce v oblasti environmentální výchovy.
Realizací pěší stezky Burešovka se město Řevnice přiblížilo
velkým městům, jako je např. Hradec Králové, který ve
velké míře využívá rekreační potenciál svých lesů a nabízí
obyvatelům prostředí pro odpočinek, sport a vzdělávání.
„Mým přáním je, aby obyvatelé Řevnic vnímali příležitost,
která se jim díky bezprostřední blízkosti lesa nabízí. Důležitý
je zde fakt, že město je výlučným vlastníkem lesa a může
přímo ovlivňovat činnosti v lese a podobu projektů, které
na svém majetku realizuje. Vzhledem k tomu, že řevnický
les je kategorizován jako les rekreační, jsem přesvědčený, že
realizace pěší stezky Burešovka je významným příspěvkem
k rozvoji této jeho funkce,“ uzavírá Jan Lojda. e
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Obchod BezOga nabízí zboží
bez obalu i jógu
Bezobalově, a tudíž šetrně k životnímu prostředí můžete nakupovat v novém řevnickém obchodě v areálu Corsa.
Provozuje jej Bára Balint. Najdete tu eko drogerii, tělovou, dekorativní a pleťovou kosmetiku či potřeby do domácnosti. A taky si sem budete moci po skončení vládních opatření přijít zacvičit jógu s Andreou Knotkovou.
Text: Pavla Nováčková

Vašeho obchodu na korzu pod Modrým domečkem jsem si
všimla teprve nedávno. Jak dlouho tu funguje?
Začali jsem bohužel těsně předtím, než vypukla první vlna
koronavirového období. Měla jsem vizi, že budeme mít otevřeno
třikrát v týdnu. Do té doby jsem se jako lektorka věnovala
zdravému stravování a netoxické domácnosti. Spolupracovala
jsem s jednou eventovou agenturou a zajišťovala pro ni
workshopy pro velké týmy v rámci teambuildingu. To bylo mé
hlavní zaměstnání.
Bezobalový obchod tedy byla jen záliba?
Tohle je láska, protože mi to dává velký smysl. Přivedl mě k tomu
můj syn, neboť jsme s ním řešili zdravotní problémy. Museli jsme
odstranit veškeré toxické věci z domácnosti a ze stravování. Tak
jsem se do této tematiky víc ponořila, a potom jsem to zkoušela
na sobě, na synovi a rodině. Přišla jsem na to, že když se toxické
věci odstraní z toho, co používáme na tělo, a z domácnosti, má to
velmi blahodárné činky. Řekla jsem si, že to je ten správný směr.
Dřív jsem pracovala v české mediální agentuře, ale po narození
syna mi bylo jasné, že to dál dělat nechci. Chtěla jsem se věnovat
synovi a současně dělat něco, co by mi dávalo smysl. To byl první
podnět, kdy jsme si řekla: Aha, asi budeme mít obchod. Měla
jsem ho v Rudné, prodávala jsem tam ekologickou a přírodní
kosmetiku, z části bezobalovou, bio a farmářské potraviny. To se
prolínalo s mou lektorskou činností.
Mluvíte v minulém čase. Takže v Rudné už obchod nemáte?
Ne. Z Chýně, kde jsem žila s bývalým manželem, jsem se
přestěhovala do Prahy. Cestování už bylo moc. Navíc s mým
ekologickým smýšlením to nešlo dohromady, ekologická stopa
narůstala, zabíralo to mnoho času a mně to přestalo dávat smysl.
Jak a kdy jste se dostala až k nám do Řevnic?
Změna nastala loni v listopadu, když jsem se přes kamarádku
Alenu Wehle dostala k lesní školce Na Dvorečku, kam syn začal
v prosinci chodit. A zase jsem byla v tom samém – jezdili jsme
z Prahy do Řevnic. Sice je to super, za pár minut vlakem, ale
nechtěla jsem jen jezdit spát do Prahy. Chtěla jsem tu vytvářet
komunity s dalšími rodiči ze školky, s přáteli. A tak jsme se
přestěhovali do Černošic. Bydlet u Berounky je slast.
Ale to pořád ještě nejsme u otevření vašeho obchodu
v Řevnicích… Jak se ten nápad zrodil?
Maminky ze Dvorečku se mě ptaly, co dělám. Říkala jsem jim
o workshopech pro velké firmy, které byly důležité pro pokrytí
našich nákladů a taky mě naplňovaly. A taky že zavírám obchod
v Rudné. Přemlouvaly mě, ať ho otevřu tady, že ke mně budou
chodit nakupovat. Jenže tady ani nebyl prostor, který by se mi
líbil. Ten den jsem šla pracovat do Meandru a naše současné
prostory byly volné. Majitel pan Kozák mě maximálně podpořil
a domluvili jsme se, že náš obchod vznikne. No a na jaře ze
dne na den kvůli pandemii skončily veškeré mé akce pro firmy,
nebylo nic. Říkala jsem si, co budu dělat? Samotný obchod asi
není k uživení, chtěla jsem se u toho věnovat činnostem, které
mě začaly naplňovat v mezičase, pracovat jako průvodce s lidmi,
pomáhat jim nastartovat jejich tělo a duši. Otevření obchodu
jsme proto oddálili a otevřeli jsme ho až v létě.

Co v něm nabízíte?
Skvělou ekologickou bezobalovou drogerii od české firmy
a bezobalovou kosmetiku, taky českou. Máme rovněž přírodní
dekorativní kosmetiku, netestovanou na zvířatech.
Když sem člověk vstoupí, nepřipadá si jako v prodejně. Je
tu posezení, relaxační část… Jak tedy obchod funguje?
Pouze obchod je otevřen v pondělí a ve středu. Ostatní
dny to tu funguje trochu jako noc v muzeu, pracujeme
s naší klientelou, děláme terapie, práce s tělem, plánujeme
s kolegyní malé jógové akce, cvičení. Náš prostor je
multifunkční, díky kamenům hodně energeticky vyvážený.
Jak funguje samotný nákup?
Je fajn, když zákazník má nějaký obal, něco svého. Doma má
každý spoustu nádob a obalů, proto není třeba prodávat další.
Nějaké záchranné tady ale máme, vyčištěné, vysterilizované.
Někdo přijde, sám si stočí, naváží… Jinému můžeme pomoci.
Mají podle vás takové obchody budoucnost?
Pokud se nechceme prodírat nespočtem plastů, bude těchto
obchodů přibývat. Já v to prostě věřím. Dává mi to smysl.
Nabízené produkty máme kvalitní, mám je sama vyzkoušené,
takže se zákazníci vrací.
Je zboží dostupné i finančně pro všechny?
Na to jde pohlížet z několika směrů. Pokud srovnávám dva
stejně kvalitní produkty, vždy bude ten bezobalový levnější,
protože neplatím obal. Pokud chci srovnávat produkt, který
je jen chemický a přírodní látky nemá, pak mu nemůžeme
cenou konkurovat, to pak srovnáváme trabant a mercedes.
Jde o to, co člověk chce a zda nejde jen po ceně. Výhodou
bezobalového obchodu je, že si člověk může přijít nakoupit
jen vzorek, maličko natočit a vyzkoušet. Když bude spokojený
může se vrátit.
Jak se vlastně váš obchod oficiálně jmenuje?
Nemám ráda velkou podbízivou reklamu a tak jsem svému
obchodu říkala pomalá domácnost. Pak jsme s kamarádkou
Andreou Knotkovou, která zde vede lekce jógy, začaly
přemýšlet, jak ho celkově pojmenovat. Kamarádka vymyslela
název BezOga – bez obalu a jóga.
Andreo, jakou jógu chystáte?
Zabývám se jógovou terapií. Někteří mě znají pod značkou
Iamme nebo registrovanou značkou čakra jóga. Mám v plánu
individuální lekce i kurzy pro menší skupiny, ale teď je
bohužel vše posunuté.
Jaké jsou tedy vaše plány, až pandemie pomine?
Já jsem člověk, který reaguje na teď a tady. Plány jsou velmi
stresující, moc se do nich nepouštím. Budeme reagovat na to,
co se odehrává, co naši klienti budou potřebovat.
Dá se to vůbec ekonomicky udržet?
Může přijít cokoli. Nevíme, co bude zítra, nikdo nemáme
jistoty, nechci se držet něčeho, co je nereálné. Nějaké vztahy
jsme si již vytvořily, teď jsme se zapojily do projektu Lukáše
Váni na webu UBerounky.info, kde své zboží nabízíme.
Lidé nás najdou i na facebookové stránce BezOga Corsa.
Nabízela jsem možnost sdílené ekonomiky, neboť denně
dojíždím z Černošic do Řevnic a mohu kdekoli prázdné obaly
vyzvednout a naplnit je. e
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Náruč je otevřená
už dvacet let
Kavárnu Modrý domeček, sociální služby, které vracejí do života lidi s psychickým onemocněním nebo mentálním hendikepem, a nově i gastrovýrobu – to všechno provozuje spolek Náruč. Původně občanské sdružení,
které pomáhalo rodinám s péčí o postižené děti, založila před dvaceti lety Vlaďka Hejmová. Zuzana Dudáková,
jeho současná ředitelka, v něm byla první dobrovolnicí. Jak se Náruč proměnila, co dělá a co chystá?
Text: Marie Reslová | Foto: Klára Dudáková

Když mi Zuzana ukazovala gastrovýrobu u nádraží, kde se
od konce loňského roku připravují objednávky pro catering i jedlé dárky a dokonce výroba čokolády, byla kavárna
v Modrém domečku ještě pár dní otevřená. Teď už má pro své
zákazníky opět jen výdejní okénko, kde kromě kávy nabízí
také část svého cukrářského a pekařského sortimentu. „Zase
zkusíme nezavřít, co nejvíc prodávat, budeme bojovat, jak se
dá, ale tenhle rok bude krušný. Určitě skončíme ve ztrátě, jde
hlavně o to, abychom mohli vyplatit mzdy,“ shrnuje situaci
Marcela Součková, finanční manažerka Náruče.
Ředitelka ale věří v dobrý konec: „Přežijeme, jsme na krizi
zvyklí, sociální podnikání je v ní každou chvíli. Jarní vlna
koronaviru ukázala, jak je tým Náruče flexibilní, že se dokáže podržet a poradit si rychle v každé situaci. Potěšilo mě, že
lidi k okýnku chodili, pochopili, že potřebujeme jejich podporu. Bude fajn, když si i teď u nás dají kafe, koupí chleba,
objednají domů občerstvení, dort nebo chlebíčky – tím vším
nás můžou podpořit, protože nám dají práci. To je nejdůležitější.“
Když bylo na jaře nejhůř, přispěli stálí podporovatelé, firmy i nadace. Pomáhali ale i zaměstnanci: Modrý domeček se
zapojil do projektu, který zajišťoval obědy matkám samoživitelkám a seniorům. Každý, kdo si tu koupil porci jídla pro
sebe, poskytl stejnou někomu potřebnému.

Nehrát si na práci
Náruč otevřela Modrý domeček před třinácti lety jako jednu
z prvních chráněných kaváren u nás. Dnes tu lidé s psychiatrickým onemocněním nebo lehkou mentální retardací pracují
jako baristé, číšníci, pomocní kuchaři nebo uklízeči. Většinou
na poloviční úvazek.
Zkušenosti se zaměstnáváním na chráněných pracovních
místech získávali v Modrém domečku postupně a ne vždy
snadno. „Dělali jsme to, jak nejlíp jsme uměli, ale pořád jsme
byli hodně nesoběstační, závislí na různých dotacích a darech. Bylo to úmorné, pořád někomu dokazovat, že dát práci
lidem s hendikepem je důležité, byť ekonomicky velmi těžce
udržitelné,“ vzpomíná Zuzana Dudáková. „Uvědomovali
jsme si, že musíme ekonomickou činnost opravdu dělat, a ne
si jen ,hrát na práci‘,“ zdůrazňuje.
Vloni se kavárna už dokázala financovat sama. Změna
začala podle ředitelky před několika lety, když do neziskového sociálního podniku přišly „holky ze zisku“. Tak nazývá své
kolegyně, které měly zkušenosti z managementu, hotelnictví
nebo marketinku: ekonomku Marcelu Součkovou, provozní
manažerku Danu Růžičkovou a Marii Hrdou, která se stará
o obchod a k tomu rozjíždí provoz gastrovýroby. „S nimi se

Manažerský tým Náruče
konečně podařilo realizovat to, o co jsem celou dobu bojovala se skvělými, pracovitými a empatickými sociálními pracovníky,“ popisuje Dudáková. „Všechno začalo mít kulturu,
profesi a pravidelnost. Standardy výroby, servírování i práce
s lidmi,“ dodává.
Ukázaly se také dosud nevyužité dovednosti zaměstnanců.
„Když jsem přišla, nesměli být ani minutu sami, teď skvěle
vedou směnu úplně bez podpory,“ přibližuje novou situaci
Marcela Součková. Partám, které si umí bez asistence poradit i v komunikaci se zákazníky, říkají v Domečku „supersměny“. Podle Dudákové je to ten největší posun v provozu
kavárny, kromě toho, že se zvedly tržby a nabízejí větší sortiment. Teď se snaží připravit na samostatnost i další kolegy.

Součást komunity
Před několika lety se díky zastřešení terasy a přístavbě podařilo vytvořit v prvním patře Modrého domečku krásný kavárenský prostor s barem, ale zatím nefungoval ideálně. Nově
by se sem měl přestěhovat dětský koutek z přízemí. Rodiče
a jejich ratolesti zde najdou místo pro občerstvení i příležitost pro hru, azyl se vším, co děti potřebují.
Svého času byl Modrý domeček jediné místo v Řevnicích,
kde bylo možné se přes den potkat a domlouvat společné
aktivity. Spousta nápadů vznikla mezi maminkami, které
zdejší dětský koutek využívaly. Jak připomíná Zuzana Dudáková: „Přistěhovaly se, byly nové, děti ještě nechodily ani
do školky. Řada se jich tu seznámila a začaly něco zakládat,
občas jsme jim radily s legislativními věcmi. Hezké skupiny
lidí, které už žijí autonomně a nepotřebují nás.“
Také Domeček sám pořádal různé kulturní a společenské
akce. Největší a nejúspěšnější z nich, rodinný festival Hravě
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Zaměstnaci cateringové výrobny
zdravě, který dokázal zapojit místní spolky, sdružení i živnostníky, se konal pětkrát, naposledy v minulém roce. Mezitím se ale provoz kavárny rozšiřoval o cateringové služby,
spoustu energie spotřebovalo vybudování gastrovýroby a její
rozjezd. Vedení Náruče si muselo vybrat, čemu věnuje svou
energii. Na organizačně náročný festival už nezbývala. „Nechaly jsme si tradiční Ryboffku na Štědrý den a pár dalších
akcí, které k nám patří a které umíme, ale ty další jsme bez
sentimentu opustily. Došly jsme k tomu, že všechny síly soustředíme na kvalitní práci pro lidi se zdravotním postižením,“
vysvětluje ředitelka Náruče.

Gastronomická laboratoř
Před rokem otevřená gastrovýroba našla zázemí v bývalém
klubu Champion v ulici 28. října. Projekt začal vznikat ve
chvíli, kdy už firemní požadavky na catering přerostly možnosti stísněných kuchyní v Modrém domečku. Náruč do
rekonstrukce investovala peníze z prodeje budovy starého
nádraží, s níž původně pro tyto účely počítala. S úpravami
pomohl i majitel objektu. Moderní vybavení pro studenou
a teplou kuchyni, pečení nebo výrobu čokolády bylo pořízeno z grantů. Náruč v gastroprovozu zaměstnává tři zdravotně
postižené kuchaře a vedoucí výrobny, organizačně všemu
s úsměvem velí Marie Hrdá.
Pekař právě vytáhl z trouby mákem plněné loupáky
a všichni hodnotí, zda je jako novinku zařadit do sortimentu
kavárny. Mají teď čas si leccos vyzkoušet. Když v září vyhlásil
ministr zdravotnictví povinnost nosit roušky ve vnitřních
prostorech, ještě ten den zákazníci zrušili 95 % nasmlouvaných objednávek na catering. Občerstvení totiž bylo určeno
na různá setkání a konference a ty se přesunuly do virtuálního prostoru. Vzhledem k situaci se moc neobjednává ani
pohoštění na svatby nebo rodinné oslavy. Na všem je ale
možné se i nyní domluvit. Web a katalog výrobků s ceníkem
se připravuje.
S neskrývanou pýchou mi Marie Hrdá ukazuje stroj na čokoládu, k jejíž výrobě používají kvalitní belgické čokoládové
čočky. V místnosti to vypadá jako v laboratoři, mohu ochutnat výsledky prvních pokusů. Správně naplnit formičky na
pralinky, čokoládová lízátka nebo figurky je přímo alchymie,
vysvětluje Marie. Zatím se v nabídce jedlých vánočních dárků z Modrého domečku objeví čokoláda zlomková. Na stole
leží nápadité skládačky obalů, jen vybrat ten nejvhodnější
a nejhezčí. Ochutnat zdejší čokoládu bude možné v kavárně
také jako horký nápoj.

Tým Centra sociální rehabilitace v Dobřichovicích

Náruč vrací do života
V dobřichovické „pobočce“ Náruče řadu let dostávaly intenzivní rehabilitační a terapeutickou podporu děti s kombinovaným postižením. Stacionář fungoval i jako speciální třída
dobřichovické základky, kde se klienti mohli vzdělávat podle
svých potřeb. Časem ale dospívali a ukazovala se potřeba zavedený provoz změnit. „Před rokem jsme se zaměřili na sociální službu dospělým klientům s duševním onemocněním nebo
mentálním postižením. Naproti nám jde velká reforma péče
o psychiatrické pacienty v Česku, která se pokouší vracet lidi
z pobytu v léčebnách a ústavech do domácího prostředí a do
komunity,“ vysvětluje Zuzana Dudáková.
V dobřichovickém centru poskytuje služby sedm sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách, mezi nimi
zdravotní sestra se zkušeností s psychiatrickými pacienty.
„Její odbornost je pro nás cenná, když řešíme problémy s medikací klientů nebo projevy jejich nemoci,“ objasňuje Simona
Petrejová, která službu vede. Kromě toho, že vyhodnocuje
zkušenosti s různými formami sociální rehabilitace a hledá
nové cesty, snaží se za provozu s kolegyněmi i jedním kolegou
na chráněném pracovním místě přebudovat interiér bývalého
stacionáře a vytvořit pro všechny důstojné zázemí.
Služby a poradenství poskytuje Náruč ambulantně nebo
formou návštěvy v místě bydliště, případně v nemocnici, když
se klient připravuje na návrat domů a potřebuje podporu při
zajištění práce nebo bydlení. Vloni služby Náruče využívalo
58 lidí. Většinou je spolupráce s centrem dlouhodobá a trvá
dva roky, ale je možné ji prodloužit.
„Některé klienty zasáhne duševní onemocnění na vrcholu
kariéry, o to těžší je pak pro ně návrat do normálního života.
Někdy ztrácejí i rodinné zázemí, což situaci ještě komplikuje.
Strukturovaný denní režim, nutnost ráno vstát, udělat rutinní věci, někam dojet, fungovat tam a zase se vrátit je pro ně
velmi úzdravná,“ přibližuje Zuzana Dudáková smysl poskytované služby. Mezi pracovníky dobřichovického centra patří
i tzv. peer konzultantka, to znamená člověk, který má vlastní
zkušenost s duševním onemocněním a díky tomu i lepší vhled
do konkrétní situace a prožívání klientů. Původně pracovala
v kavárně v Modrém domečku.
Současné aktivity Náruče – sociální rehabilitace a možnost
chráněného zaměstnání pro specifickou skupinu zdravotního
postižení – se jedinečně doplňují a přispívají k destigmatizaci
duševních onemocnění. Navíc Náruč poskytuje i skvělé služby
komunitě v níž působí, kvalitní gastronomii, ale také příležitost ke vzájemnému poznávání a společným zážitkům. e
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Berounka v Řevnicích
před vznikem lávky
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
Řeka Berounka protékala ve středověku řevnickou obcí jiným
korytem než dnes. Již tehdy na ní stály mlýny, které dávno neexistují. Mlynáři byli vždy váženou profesí, takže se často stávali
rychtáři obce.
Na přelomu 19. a 20. století je znám Mudrův mlýn u dnešního
jezu za vodou. Mudrovi byli snad jediná rodina zemědělců, která
obdělávala pole na levém břehu Berounky a zároveň tam bydlela. Navíc rodina provozovala svůj mlýn. Provádět současně obě
práce asi musela být velká dřina, a tak se paní Mudrová s rodinou rozhodla mlýn prodat. V roce 1910 od ní objekt se zařízením
koupil Václav Hazuka, profesor semitských jazyků na teologické fakultě pražské Karlovy univerzity, za obnos 106.000 Kč.
Profesor Hazuka pocházel z mlynářské rodiny v Hracholuskách
severně od Plzně. Mlýn v Řevnicích začal provozovat jeho bratr,
který byl mlynářem. Bratry Hazukovy napadlo využít vodní síly
a postupně začít elektrifikovat Řevnice a okolí. To se jim podařilo během dvou let.
V Řevnicích původně nestála žádná lávka přes řeku, která
by spojovala oba břehy. Mnoho let zde existoval přívoz nad
jezem. Posledními převozníky byli otec a syn Boubalovi a po nich
pan Kohlíček.
Přikládám několik pohlednic a fotek z té doby. Na obrázku č. 1
je Berounka nad jezem, na č. 2 přívoz, na č. 3 koňský povoz na
prámu na řece, na fotce č. 4 z roku 1913 jede mládež na kanoi
hrát tenis na první dvorec Okrašlovacího spolku, který byl v roce
1909 postaven za vodou. Stál vedle bývalého domu Markusových.

Poslední pátá fotka je z roku 1941 a je na ní přístupová cesta na
plovárnu Okrašlovacího spolku. Zanikla se zrušením plovárny.
V příštím článku se na přání čtenářů Ruchu zmíním o době po
postavení řevnické lávky přes Berounku. e

3

4

1

2

5

Krátce a jasně 13

Krátce a jasně
Za peníze z bazárku nakoupí
hry a výtvarné potřeby
pro Bezpečné místo
Kvůli pandemii se oblíbený jarní bazárek, pořádaný spolkem
Řevnický kalamář, nekonal. Podzimní bazar se uskutečnil v prvním říjnovém víkendu a byl opět silně poznamenán současnou
situací, která se promítla do menší účasti jak prodejců, tak
kupujících. Jak je již mnohaletou tradicí, veškerý výtěžek z této
akce jde na podporu Bezpečného místa v ZŠ Řevnice. Jedná se
o prostor, kam mohou děti, které již nenavštěvují školní družinu,
zajít a strávit zde čas do odjezdu autobusu či začátku zájmového
kroužku a společně pod dozorem dospělé osoby si udělat úkoly,
zahrát hry či si jen číst knížku nebo povídat s kamarády. Letošní rok se podařilo získat necelé 3 tisíce korun, za které budou
nakoupeny hry a výtvarné potřeby. Všem, kdo bazaru zachovali
přízeň i v této složité době, Kateřina Šupáčková spolu s ostatními organizátorkami moc děkuje a věří, že na jaře se již sejdeme
v plné síle a s hojnou účastí.

Nejistý je pochod s lampiony
i vánoční jarmark
Řevnické kino kvůli vládním opatřením osiřelo. Nepromítá se,
nekonaly se ani na říjen avizované koncerty jazzového trumpetisty Laca Décziho či písničkáře Jiřího Dědečka. Za přísných opatření se ještě stihla mini varianta Rockového Slunovratu v Lesním
divadle, kterému ale příliš nepřálo počasí. Zda a jaké akce se
budou konat během listopadu a prosince, zatím není jasné.
Například spolek Řevnický kalamář letos získal od města
příspěvek na Svatomartinský lampionový průvod. „Tuto akci
po mnoho let pořádala školka Pikolín a v této tradici jsme chtěli
pokračovat i dál, ale vzhledem ke všem omezujícím nařízením
je realizace tohoto projektu velmi ohrožena,“ uvedla Kateřina
Šupáčková a dodala, že přesto je ještě jiskřička naděje, že se lam-

J. A. Komenský 1592–1670
„Všechno nechť volně plyne, ať není přítomno ve věcech násilí.“ (Omnia sponte fluant, absit violentia rebus). Toto heslo
bývá na knižních emblémech didaktických spisů Jana Amose
Komenského, od jehož úmrtí uplyne 15. listopadu 350 let.
Tuto pedagogickou zásadu se snažil uplatňovat ve výchově
a vzdělávání s cílem rozvinout a prohloubit lidskost v člověku a tak dosáhnout harmonického a spokojeného života
společnosti.
Život Komenského však zdaleka neplynul harmonicky
a spokojeně. Poznamenaly ho tragické události jak osobní,
tak společenské. Brzy osiřel, morová nákaza ho připravila
o manželku a děti. Po bitvě na Bílé hoře 8. 11. 1620 a porážce
stavovského povstání se musel skrývat a v roce 1628 odejít
do exilu, protože se nechtěl vzdát své víry. Jeho knihovna
byla spálena na fulneckém náměstí. Podruhé většina jeho
díla skončila v plamenech požáru v polském Lešně. Z exilu do
vlasti se do konce života nevrátil.
Bolestné zkušenosti se odráží v Komenského díle, kde líčí
svět jako Labyrint, v němž lidé bloudí, marně se namáhají,

pionový průvod bude moci uskutečnit. „Držme si všichni palce,
ať je tato divná doba již rychle za námi a my můžeme naplno
realizovat naše aktivity pro radost nás všech,“ dodala Šupáčková.
S otazníkem je i oblíbený Pochod za Mikulášem, který by se měl
konat 28. 11. a na který město uvolnilo grant ve výši 7000 korun.
V grantovém systému uspěl i Vánoční Street Food Market, na jehož organizaci město uvolnilo 10 000 korun. Termín naplánoval
organizátor na 5. prosince. Proto sledujte aktuální informace na
webu města, kina či Facebooku Ruchu.

O Mikulášském pochodu
se rozhodne v půli listopadu
Už na první adventní víkend, konkrétně na sobotu 28. 11., plánují letos organizátoři tradiční a oblíbený Mikulášský pochod. „Nechtěli jsme pochod plánovat přímo na sobotu 5. 12., protože by
kolidoval s jinými akcemi v okolí a hlavně ten večer chodí Mikuláš do našich rodin,“ uvedla jedna z pořadatelek Zlata Benešová.
Bohužel v současné situaci není podle ní možné najisto potvrdit,
zda bude možné pochod zorganizovat. Pokud ano, budou muset
být dodržena aktuální hygienická opatření. „Proto se neuskuteční opékání špekáčků a k dispozici nebude ani další občerstvení
v areálu Lesního divadla,“ vysvětlila a vyzvala zájemce, aby
sledovali FB stránky Mladého hlasu Řevnic a Ruchu, kde v půlce
listopadu sdělí finální rozhodnutí. Pokud se pochod konat bude,
zvažují pořadatelé zavedení on-line rezervace času na start.

Nadšenci přišli s nápadem,
jak pomoci místním podnikatelům
Dolní Poberouní se v druhé podzimní vlně boje proti koronaviru
znovu semklo. Zatímco na jaře zde lidé společně šili roušky a na
Facebooku vznikla skupina Berounka šije roušky s více než čtyřmi stovkami členů, teď přišla Bashka, její iniciátorka a správcová
skupiny Sousedé od Berounky, s novou výzvou. Založila odnož
sousedské komunitní skupiny Zlaté ruce od Berounky. Ta slouží
trápí a strádají, podobně jako v řeckých bájích o Minotaurovi
uprostřed labyrintu, o Sisyfových balvanech a Tantalových
mukách.
Záchranu ze soužení neočekává v naplnění lidských tužeb
a přání, ale v nalezení Jednoho nezbytného, o čem pojednává ve stejnojmenném spise dva roky před svou smrtí. Cesta
z chaosu a zmatku nesměřuje ven, ale dovnitř. Není únikem
z komplikací, ale návratem do Hlubiny bezpečnosti. Komenský se neuzavírá před světem, přestože se noří do svého
nitra. Touží po Všenápravě. Nápravě člověka i světa směrem
k prostotě, jednoduchosti a pravdivosti. A tato náprava pro
něho začíná v lidském srdci a mysli.
Navzdory tragicky nepříznivým okolnostem Komenský
stále věří. Doufá, že se jednou vrátí do svobodné vlasti, ačkoli
tuší, že je ve své době posledním biskupem Jednoty bratrské.
Proto sepisuje závěť – Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, v níž předává budoucím generacím svůj odkaz. Poselství
o naději, která nepochybuje o konečném vítězství dobra
a pravdy. A proto se nikdy nevzdává.
Eva Buttová, farářka
Církve československé husitské
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k inzerci produktů a služeb lidí z Dolního Poberouní a byla vytvořena pro podporu a propojení těch, kteří museli omezit svou
živnost právě kvůli vládním omezením. „Věřím a doufám, že nám
všem v dolním Poberouní pomůže se spojit a navzájem si pomoci
zvládnout tuhle nesnadnou dobu bez šrámů a bez ran,“ napsala
Bashka z Řevnic.
V sousedních Dobřichovicích přišli s podobným projektem
manželé Váňovi, kteří provozují portál UBerounky.cz. Tam mohou návštěvníci najít nejen stránku s restauracemi nabízejícími
obědové menu, ale nyní také přehled podniků, které provozují
výdejní okénko nebo rozvoz jídla. Nově také přibyla záložka
Tvůrci. „Chceme zde dát prostor pro prezentaci všem, kdo
kolem Berounky tvoří něco zajímavého. Malují, vyrábějí šperky,
kosmetiku, šijí oblečení apod. Můžou tak dát o sobě vědět lidem
ve svém okolí, kteří mnohdy netuší, že tu někdo tak šikovný je.
Získat tak nové kontakty a zákazníky. A teď, před Vánocemi,
je ta správná doba pro prezentaci,“ píše Petra Váňová s tím, že
podrobné informace, jak se připojit, najdou zájemci na
www.uberounky.info/clanek/jak-se-stat-tvurcem.

Po Carnegie Hall zahraje
Ženatý v řevnickém kině
Šestkrát se představil ve slavné newyorské Carnegie Hall,
nyní se houslový virtuos Ivan Ženatý chystá do Řevnic. Ve
zdejším kině vystoupí v půlce prosince po boku mladých
houslistek, bývalých i současných členek lidové muziky
Notičky.
Houslový recitál připravuje neúnavná pořadatelka a producentka
Lucie Kukulová na úterý 15. prosince. Houslista a profesor Ivan
Ženatý je známý po celém světě. Na konzervatoři v Praze, kde
začal učit letos v září, má prozatím dvě žákyně: Terezu Petrovou
a Magdu Routovou. Jde o bývalé žačky vedoucí Notiček Lenky
Kolářové, která o chystaném koncertu říká: „Bude to jedinečný
koncert, na kterém Notičky vystoupí jako předskokani a také
poslouží jako ukázka toho, co děvčata dělají mimo konzervatoř.“
A jak se na řevnický koncert chystá samotný virtuos?
Jak se to stane, že houslový virtuos, který má za sebou
vystoupení na předních světových scénách, zahraje v řevnickém kině?
Vždycky mě posilovalo vědomí, že mám-li se zdravě vyvíjet,
nesmím zapomínat na svou historii, na to, co mě tvarovalo, odkud jsem vyšel. A to bylo prostředí nadšených podkrkonošských
muzikantů, kteří hráli svou hudbu občas neuměle, ale vždycky
nadšeně a procítěně. V tom není obsaženo jen dění mého života,
v tom je usazena paměť několika staletí. Věřím, že bych býval nedokázal s úspěchem zaujmout publikum ve slavné Carnegie Hall,
kdybych za sebou neměl stovky a tisíce vystoupení, která začínala
na výročních schůzích zahrádkářů nebo včelařů u nás v Lomnici

nad Popelkou. A od chvíle, kdy do mé třídy na Pražské konzervatoři přišly dvě mladé studentky, které pocházejí z Řevnic, byl už
jen krůček k tomu naplánovat předvánoční koncert u vás v kině.
Kdo s tím nápadem přišel a jak vznikla spolupráce s Notičkami?
Napadlo to mě, ale hlavní organizátorkou je Lucie Kukulová,
která má v této oblasti bohaté zkušenosti. A druhou ženou, bez
níž bychom se neobešli, je bezesporu Lenka Kolářová, skvělá
houslistka a pedagožka.
Jaký je váš vztah k folkloru?
Jak už jsem naznačil, ačkoli se folklorem profesionálně nezabývám, s lidovým muzicírováním jsem vlastně začínal už v dětství.
Vždycky mě fascinovala podobnost mezi venkovskými svatbami a funusy. Všichni se slavnostně oblékli, při obřadu, kde se
dojemně hrálo, usedavě plakali, pak si podávali ruce, objímali
se a vyjadřovali si navzájem blízkost. Nakonec šli hodovat, pít,
zpívat, tancovat a veselit se. K varhanám v kostele jsem si musel
hodně nízko podladit housle, a když můj otec vytáhl saxofon a já
ho s kapelou doprovázel na klavír, hráli jsme zase všechno v Es
dur.
Jak bude vypadat program v řevnickém kině?
S panem Boguniou, klavíristou a profesorem pražské Akademie
múzických umění, budeme hrát skladby Antonína Dvořáka
a Maurice Ravela, s mými děvčaty pak čtyřkoncert Antonia Vivaldiho. Krátké překvapení si připravují také Notičky.
Již jsou hotové i promo fotky a plakáty. Zdá se, že jste si
hraní s mladými houslovými nadějemi užíval. Co vám taková
spolupráce přináší?
Před mnoha lety jsem se potkal na londýnském letišti s panem
profesorem Ivanem Moravcem. On letěl do Ameriky, já se naopak
odtamtud vracel domů. Pan profesor mi tehdy doporučil, abych
se věnoval pedagogické práci, a na moji námitku, že je možná
ještě brzy, razantně odpověděl: „Vy sám se budete učit od svých
studentů.“ Dnes vím, že měl pravdu.
Střídavě jste žil v Čechách a v USA. Uvažoval jste někdy
o trvalém přesunu za velkou louži?
To mateřské mléko, které jsem pil, bylo české. Moje DNA je spojená s touto zemí. Na druhé straně největší úspěchy mě potkaly
v Americe. Je to země, kde se mi v jistém směru a smyslu dostalo
přijetí, kterého mi doma nebylo dopřáno. A považuji za své velké
štěstí, že se mi stále daří život v těchto dvou diametrálně odlišných světech propojovat.

Na přímý přenos se Notičky
chystají samostatně doma
Řevnická lidová muzika Notičky má před sebou vánoční koncerty
včetně vystoupení v přímém přenosu České televize. Na všechny
se ale malí muzikanti musí připravovat samostatně doma, bez
společných zkoušek.
První velký vánoční koncert Notiček je zatím plánován na neděli 6. 12. do řevnického kina. „Na koncertě předvedeme kromě
starých známých koled i nové koledy a také bulharské tance
a naše oblíbené pásmo Baladu pro banditu,“ prozradila vedoucí
Lenka Kolářová. O týden později by Notičky měly hrát v přímém
přenosu oblíbených adventních koncertů České televize. „Nevypadá to pro nás moc dobře, ale na druhou stranu pevně věřím,
že adventní koncert 13. 12. na Vyšehradě bude, i když třeba bez
posluchačů,“ povzbudila členy muziky Lenka Kolářová. Doplnila,
že dcera Milena, rovněž houslistka, natáčela charitativní Koncert
pro Světlušku bez diváků. Natáčel se celý den, aby se na place
nepotkalo mnoho účinkujících.
Muzikanti z Notiček, kteří se vyšehradského koncertu chtějí
zúčastnit, musí vedoucí zaslat samostatně nastudovanou nahrávku svého partu. Maximálně jich může být 15. „Přímý přenos

Kultura 15

Kultura
bez našich notičkových sobotních zkoušek je opravdu šílený.
Ale ani naši dvorní skladatelé Saša a Pepa nevěřili, že jsme vloni
vystupovali v přímém přenosu. Mysleli si, že to bylo z playbacku,
předtočené. Tak se budeme snažit i teď,“ vyzvala muzikanty Lenka Kolářová. Další prosincový koncert Notiček by se měl konat
19. 12. na svinařském zámku.

Beethovenova 9. symfonie s Ódou
na radost zazní v Černošicích
K 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena a k připomenutí 20 let Černošické komorní filharmonie zazní v Černošicích
9. symfonie d moll op. 125 s Ódou na radost. Jedinečný koncert
se má uskutečnit v neděli 29. 11. od 18 hodin v Hale Věry
Čáslavské. Sopránové sólo zazpívá sólistka Národního divadla
Michaela Šrůmová, altové sólistka divadla F. X. Šaldy v Liberci
Petra Vondrová, tenorové a barytonové sólisté Komorní opery
Praha Stanislav Mistr a Jan Janda. Černošickou komorní filharmonii se sborem Pražští pěvci bude řídit dirigentka se zkušenostmi s Pražskou komorní, Severočeskou, Plzeňskou, Královéhradeckou a Kolínskou filharmonií Alena Jelínková. „V případě
vládního zákazu máme vyhrazenu změna termínu. Při nejistotě, jestli se aktuální vládní nařízení koncertu týká a s jakým
vybavením civilní obrany a výstrojí máte na koncert dorazit, mi
volejte na 724 578 031,“ říká organizátor akce Václav Polívka.
(vše pan)

vodou, v níž Novák publikoval rozhovory s Čechy, kteří profesně
uspěli v USA, kam také on po sovětské okupaci Československa
se svými rodiči emigroval. A končila bezprostředními komentáři
přítomných, mezi kterými byli například literární redaktor Jiří
Podzimek nebo překladatel a vysokoškolský pedagog Marek
Skovajsa.
Ve vstřícné atmosféře neměl Novákův pohled na Kunderu
výrazné oponenty, autor se spíš dočkal nadšeně vyjadřovaného
souhlasu. Mnozí k otázkám přidávali své čtenářské zážitky s jeho
knížkami. Kromě zmíněných vydal společně s kreslířem Jaromírem 99 komiksy o Věře Čáslavské či Emilu Zátopkovi nebo prózy,
jež psal v USA anglicky a byly přeloženy do češtiny. Jedna z nich,
román Miliónový jeep, byla nominována také na Pulitzerovu
cenu.
K zážitku ze setkání přispělo i příjemné prostředí baru, který se
literatuře otevřel i v zavíracím dnu.
text mare
foto Petr Neubert

Kvůli pandemii skončily soutěže,
neuskuteční se ani Lesní slalom

V baru Corso se „podávala“ literatura
Proč Milan Kundera zničil svoje deníky? Jak se odráží jeho
osobnost v knihách, které napsal? Americko-český spisovatel,
scénárista a dramatik Jan Novák se pokusil na mnohé „záhady“
v životě světově proslulého autora odpovědět v rozsáhlé literární
biografii nazvané Kundera – Český život a doba.
Kritické ohlasy na jeho portrét, který nekompromisně nabourává kunderovský mýtus, byly bouřlivé. Část recenzentů dokonce
označila autora za diletanta v oblasti literární historie. Jiní mu
naopak vyjádřili respekt nejen za nový a vyhraněný pohled na
Milana Kunderu, ale také za svižný styl, jímž je kniha napsána.
To všechno se velmi neformálně probíralo přímo s Janem
Novákem na začátku října v řevnickém baru Corso. Setkání nad
kunderovskou biografií i dalšími jeho pracemi – biografií Miloše
Formana či knihou Zatím dobrý, věnovanou příběhu bratří Mašínů a jejich rodiny – připravilo kulturní středisko společně s Kamilem M. Černým. Debata začala autorským čtením z knížky Za

Kvůli vládním nařízením se uzavřela nejen divadla a kulturní
sály, omezena je i sportovní činnost. Neuskuteční se například
ani oblíbený tradiční Lesní slalom, který se měl zkraje listopadu
konat nad Lesním divadlem už po pětačtyřicáté. „Všem zájemcům a pravidelným účastníkům se tímto omlouváme. Věříme, že
se sejdeme opět na 46. ročníku v příštím roce,“ uvedl předseda
pořádajícího SKI KLUBU Řevnice Jan Čermák.
Poslední zápasy mají za sebou i řevničtí házenkáři. V chladném
deštivém počasí jela všechna čtyři řevnická družstva na hřiště
pražských Spojů. „Muži sice prohráli 19:16, ale mohli se radovat
spolu s mládežníky z dalších 6 bodů za výhry mladších žáků
24:4, starších žáků 30:17 a rovněž dorostenců 25:7. „Další dvě
kola jsou, bohužel, odložena nejspíš až na jaro,“ sdělil na sociální
síti František Zavadil.
Cvičení skončila i v řevnické sokolovně. Sokolové ještě stihli
v první polovině října za deště, ale s dobrou náladou brigádu
na venkovním Sokoláku. V sokolovně pokračuje rekonstrukce
střechy, na kterou získala organizace dotaci. „Rekonstrukce střechy pokračuje. Buďte trpěliví, bude to krásné. A nebojte, výška
budovy je zachována původní,“ napsala na facebookovém profilu
manažerka Sokola Monika Vaňková.
text pan
foto Alice Čermáková
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Pod dětským hřištěm se plánuje
posilovna pro dospělé
Zavřená sportoviště kvůli pandemii a blbá nálada panující
v Řevnicích přivedly dvě aktivní sportovkyně k myšlence
vybudovat v Řevnicích venkovní posilovnu. „Našim hlavním cílem je přestat vyzdvihovat věci, které nás rozdělují,
a naopak zaměřit se na pozitivní věci, co nás spojují a budou
nám dělat radost,“ říkají za nově vzniklý realizační tým Katka
Šupáčková a Bára Šimůnková.
Kdo a za jakých okolností s nápadem vybudovat venkovní
posilovnu přišel? Sehrál roli aktuální stav?
Nápad s venkovní posilovnou či hřištěm pro dospělé, jak kdo
chce, nás napadl již před několika lety. Dětské hřiště, které vzniklo také jako občanská iniciativa, je dětmi a jejich rodiči velmi
využíváno. Tak jsme si řekli, že i dospělí by si zasloužili venkovní
veřejný prostor pro sportovní aktivity. Současná situace, kdy se
velká část lidí soustředí na individuální sporty v přírodě, a hlavně
blbá nálada spojená s názorovým rozdělení občanů Řevnic kvůli
územnímu plánu nás přiměly oprášit naše nápady a pokusit se je
uvést ve skutečnost.
V jaké fázi je myšlenka? Ví se třeba, kde by se posilovna
mohla nacházet?
Jako nejlepší místo se nám jeví prostor mezi stromy pod dětským
hřištěm. Již jsme jednali s panem starostou a městskou architektkou a shodli jsme se jak na lokalitě, tak na množství a velikosti
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jednotlivých prvků. Přínosná pro naše rozhodování byla anketa
na Facebooku, kde se většina přispívajících shodla na multifunkčním hřišti.
Pro koho bude určeno a jaké bude obsahovat prvky?
Rádi bychom hřiště uzpůsobili tak, aby ho mohly využívat
víceméně všechny věkové kategorie, od mládeže až po seniory.
Posilovnu by měly tvořit různé hrazdy, žebřiny či lavice, kde se
pro cvičení využívá převážně váha vlastního těla. Tyto prvky se
jeví jako vhodné i z důvodu nízkých požadavků na údržbu. Malé
děti nám jistě prominou, ty své krásné hřiště již mají.
Kolik by posilovna mohla stát a z čeho bude financována?
V současné době je možno na vybudování takových hřišť získat
příspěvek z některého z dotačních titulů. Kromě venkovního
hřiště, kde je potřeba získat větší množství finančních prostředků, máme ještě jeden menší projekt, který bychom také rádi
představili občanům a s jejich pomocí zrealizovali.
Můžete nám o něm říct něco bližšího?
Jde o revitalizaci pozemku nad prodejnou Coop, za nástěnkou.
Rádi bychom zde viděli více zeleně a zastíněný prostor pro posezení, kde si mohou senioři posedět, popovídat, maminky s dětmi
se zastavit a sníst si v klidu zmrzlinu či turisté cestou do Brd
posvačit. S městem zatím hledáme společnou vizuální stránku
celého projektu, ale v základních rysech nejsme v rozporu. Jednalo by se hlavně o komunitní akci, kdy město poskytne materiál
a zajistí hrubou realizaci a zbytek již bude na nás, na občanech.
Věřím, že se najde dostatek aktivních
lidí, kteří
nám rádi
pomo-15
inzerce
/ Kulturní
přehled
hou a přiloží ruku k dílu.
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