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Jdeme krmit zvířátka...
Text: Marie Reslová | Foto: Zdeněk Valeš

Chystáte se s dětmi o vánočních svátcích přilepšit volně žijícím
zvířatům nebo ptákům něčím dobrým? Víte, co komu udělá radost a co do krmelců, krmítek nebo do vody rozhodně nepatří?
Až vyrazíte, pamatujte na to, že v této době budou mít stejný
nápad i mnozí další. Nezvykle velké množství potravy najednou
může zvířatům i ublížit a způsobit jim zažívací potíže. Krmte
proto s mírou a nejen o Vánocích!

V lese pozor na pečivo
Když zamíříte do lesa, pamatujte, že velký pohyb lidí v okolí
krmelců může zvířata rušit. Chovejte se proto tiše a zbytečně se
v jejich okolí nezdržujte.
Základem potravy srn, jelenů a daňků je seno. Toho většinou
bývá v krmelcích dostatek. Přilepšit do nich můžete spárkaté
zvěři především zeleninou a ovocem – mrkví, řepou, kedlubnou, brambory nebo jablky a hruškami. Pochutnají si také na
kaštanech, žaludech, kukuřici nebo ovsu. Je třeba dávat pozor,
aby potrava nebyla plesnivá.
Rozhodně nekrmte lesní zvěř pečivem, a už vůbec ne cukrovím nebo zbytky z vánočního stolu, mohli byste jí velmi ublížit!

Co do krmítka?
Čím pestřejší potravu ptákům v krmítku nabídnete, tím více
druhů budete moci kolem něj pozorovat. Začít s krmením je ale
třeba už teď, aby si ptáci na místo, kam se chodí najíst, zvykli.
Krmítko je třeba umístit mimo dosah koček a mělo by mít stříš-

ku, aby na potravu nepršelo a nesněžilo, rozmočená by mohla
plesnivět. Vnitřek je třeba také pravidelně čistit od zbytků potravy a ptačího trusu.
Ptáci mají rádi různé druhy semen, jako je například slunečnice, mák, sezam nebo zbytky ořechů po vánočním pečení.
Budou ale rádi i za ovesné vločky. Můžete jim nabídnout sušené
(ale neslazené) ovoce i čerstvá jablka nebo hrušky a přidat obilná zrna – oves, proso a pšenici. Okolo krmítka je dobré rozvěsit
lojové koule, ať už se semínky, či bez nich. Některé druhy ptáků
dávají přednost zobání ze země, ale i tam by ideálně mělo být
krmení pod stříškou. Směsi do krmítka se dají koupit už hotové, někdy obsahují také kukuřici nebo luštěniny. Podrobné rady
a spoustu dobrých nápadů najdete na webu České společnosti
ornitologické www.birdlive.cz.
Nikdy do krmítka nedáváme kuchyňské zbytky, připálené či
solené potraviny!

Jdeme krmit k vodě
Vodní ptáci, kachny, labutě nebo racci pečivo přivítají, ale i tady
je třeba dávat velký pozor. Nemělo by ho být moc a nesmí být
příliš tvrdé a s ostrými hranami – pokud se nestačí rozmočit,
ptáci by si mohli poranit jícen. Ideální jsou menší kousky staršího, ale ne zcela tvrdého pečiva.
Ještě lépe ovšem uděláte, pokud u vody nabídnete rostlinnou
potravu – listy salátu, nasekané zelné listy, odřezky zeleniny,
obilniny, hrách nebo kukuřici. Ta může být i rozmražená, stejně
jako zelený hrášek (ovšem nikoli z konzervy).
I tady platí: rozhodně nekrmit soleným nebo kořeněným jídlem, cukrovím nebo jinými pochutinami od vánočního stolu. e
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Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
konec roku 2020 se nám nezadržitelně blíží. Byl to rok, jaký lidstvo
nepamatuje. Asi nikoho z nás v lednu nenapadlo, že velkou část
roku budeme nosit roušky, zakázána či výrazně omezena bude
celá řada služeb, děti nebudou moci chodit do školy a řada nás
dospělých do zaměstnání. To všechno má na svědomí celosvětové
šíření nemoci Covid-19. Běžný život se díky němu téměř zastavil,
případně přesunul do online prostředí. Online se učí žáci se svými
učiteli, online pracují i jejich rodiče.
Před námi je období adventu, které zahajujeme rozsvícením
vánočního stromu na náměstí. Nejinak tomu bude i letos. Strom
se jako každoročně rozsvítí první adventní neděli, vzhledem
k vládním nařízením v tichosti a bez publika. Opravdu prosím každého, aby tato nařízení respektoval a ke stromu si přišel rozjímat
maximálně v kruhu rodinném. Vzhledem k probíhající epidemii
budeme letos s velkou pravděpodobností ochuzeni o adventní trh
a koncert, vánoční jarmark základní školy či tradiční setkání při
vánočním zpívání „Rybovky“ před Modrým domečkem.
Jak jsem již v minulých úvodních slovech zmínil, probíhající
epidemie ovlivňuje a v příštím roce bude téměř jistě ovlivňovat
ekonomický chod města. Na straně příjmů musíme počítat s poklesem, který nám nedovolí realizovat všechny zamýšlené investice.
Jsem každopádně rád, že se nám podaří dotáhnout realizaci
venkovního sportoviště pro základní školu a že se ze soukromých
prostředků rozeběhne stavba pevné haly, kterou bude škola moci
po jejím dokončení využívat jako svoji tělocvičnu. Tímto krokem
se naše škola definitivně stane moderním vzdělávacím zařízením,
které disponuje odpovídajícím zázemím pro veškerou pedagogickou činnost. V této souvislosti bych chtěl všem jejím žákům, stejně
jako žákům základní umělecké školy, do nového roku popřát, aby
se mohli vzdělávat standardně, jak jsou zvyklí, a ne pouze online
ze svých domovů.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům úřadu i zástupcům všech městských institucí za kvalitní
a obětavou práci odvedenou v celém letošním roce. Poděkovat chci
rovněž všem dobrovolníkům, kteří na jaře pro město šili roušky
či v průběhu celé epidemie jinak nezištně pomáhali. Všem jim
chci popřát klidné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu. To
stejné pochopitelně přeji i vám všem ostatním a k tomu připojuji
to největší přání, aby se v roce 2021 situace s epidemií Covidu-19
zklidnila a my se mohli vrátit ke svým běžným životním strastem
a radostem...
S úctou Tomáš Smrčka

Opravy se dočká ulice Vraného
i Rovinská
Hned několik částí ulic má v plánu opravit řevnická radnice.
Nechala si zpracovat projektové dokumentace na opravu ulice
Vraného a Rovinská.
V případě ulice Vraného jde o úsek mezi křižovatkami s Komenského a Žižkovou. „Komunikace je po nedávné výstavbě dešťové
kanalizace ve špatném stavu a je třeba její povrch zrekonstruovat
tak, aby odvod vody dešťovou kanalizací fungoval řádně,“ uvedla
místostarostka Alice Čermáková s tím, že projekt bude současně
řešit i rekonstrukci části ulice Vraného od křižovatky s ulicí Komenského dále.
V případě ulice Rovinská má rekonstrukce vyřešit bezpečnost

chodců a parkování v této ulici. Projekt, který by měl být hotov
již v lednu 2021, je zpracováván dle studie městské architektky,
a to pro úsek od lávky až po zatáčku včetně přechodu pro chodce.
Úprava tohoto úseku je dlouhodobě požadována obyvateli této
lokality. Projekt by měl být dokončen v lednu 2021. Nově zde
po pravé straně ve směru od lávky vznikne 18 podélných stání
střídaných stromořadím. Místa by měla sloužit i pro návštěvníky
relaxační louky. Projekt počítá s novým manipulačním stáním
pro nákladní dopravu s odpadovými kontejnery, novým kontejnerovým stanovištěm na původním místě a navýšenou kapacitou.
„Stávající stromy nebudou ohroženy, vyřešeno bude i odvodnění
vozovky,“ doplnila architektka Daria Balejová.

Ve Švabinského ulici přibyla zeleň
V ulici Švabinského, kde byl díky dotaci vybudován nový povrch
včetně cyklopruhu, bylo dokončeno osázení stromy a keři. Tato výsadba nebyla součástí dotace, město ji hradilo ze svého rozpočtu.
„Byly zde vysazeny tři kultivary keřů dodané z osvědčeného a spolehlivého zahradnictví Zbiroh. Vybrány byly ty do výšky 70 cm, aby
nebránily ve výhledu v křižovatkách a nemusely se stříhat,“ uvedla
místostarostka Alice Čermáková. Parkování v ulici bude řešeno
v rámci jižního zeleného pásu v další etapě rekonstrukce.

Město přispěje sokolům na střechu
Necelých čtvrt milionu korun přispěje město Řevnice místní
organizaci TJ Sokol na rekonstrukci střechy. „Radě města byla
předložena žádost TJ Sokol o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 230 000 korun na rekonstrukci budovy, respektive realizaci
projektu nazvaného přístavba TJ Sokol Řevnice II. etapa,“ popsala
místostarostka Alice Čermáková s tím, že střecha tělocvičny a sousedního kina byla v havarijním stavu. Celkové náklady na opravu
dosáhly 6 milionů korun, z toho se sokolům podařilo hradit 70 %
nákladů z dotace získané od Ministerstva školství. Spoluúčast TJ
Sokol tedy činila 1,8 milionu korun.

Za úřadem vznikne prostor
pro odpočinek
Řevnická radnice si nechala od městské architektky zpracovat
projekt na úpravy Revoluční ulice a vstupu do prvního stupně ZŠ,
připravuje se i studie úprav prostor za městským úřadem.
O změně parkovacího systému před budovou prvního stupně v Revoluční ulici jednalo vedení města s učiteli již počátkem
letošního roku. „Tento prostor je v současné době velmi stísněný,
nedůstojný a především nebezpečný,“ vysvětluje místostarostka
Alice Čermáková s tím, že cílem změn je rozšířit chodník směrem
do pozemku školy tak, že oplocení bude posunuto směrem ke školní budově. Tento prostor bude nově vydlážděn a osázen stromy.
Úprava prostoru byla konzultována s vedením školy a učitelským
sborem.
Ve spolupráci s architektkou město chystá i revitalizace dvora mezi městským a stavebním úřadem. Cílem úprav je dostat
z prostoru automobily. „Dvůr úřadu bude upraven tak, aby byl
příjemný pro krátkodobé posezení a čekání. Plánuje se zde nová
pergola, lavičky, stojany na kola a nové sadové úpravy,“ vyjmenovala místostarostka. Současně se rekonstruují prostory druhého
patra úřadu. Rekonstrukce zahrnuje kompletně nové elektroin-
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stalace včetně topení, úpravy podhledů a nové moderní osvětlení
kanceláří. V přízemí radnice by měla vzniknout prostorná zasedací
místnost určená pro jednání s veřejností.

Výběrové řízení na zpracování
kalamitního dříví
Radě města byl předložen výsledek výběrového řízení na
zakázku, která zahrnuje těžbu kalamitní kůrovcové hmoty
takzvanou harvestorovou technologií s přiblížením na odvozní
místo a zajištění prodeje vytěžené hmoty. Osloveny byly tři
firmy. V určeném termínu byla doručena pouze jedna cenová
nabídka, a to od společnosti AEE Group s.r.o. za nabídkovou
cenu 520 Kč/m3 bez DPH. Hodnotící komise na základě splnění
podmínek zadavatele doporučila radě města uzavření smlouvy
o dílo s touto firmou. Celkové předpokládané množství zpracovaného dřeva je 3200 m3. Celkové předpokládané množství
pilařské kulatiny, u které bude zajištěn výkup, je 2240 m3 (cca
70 % těžené hmoty).
(vše pan)

Soud rozhodoval o platnosti referenda
Krajský soud v Praze v polovině listopadu vydal usnesení,
kterým rozhodl o návrhu na vyslovení neplatnosti místního
referenda, které se v Řevnicích konalo na začátku října.
14. července 2020 podal přípravný výbor návrh na konání
referenda o dvou otázkách, které se týkaly připravovaného
územního plánu, konkrétně budoucí výstavby v lokalitách
průmyslového areálu bývalé Eurovie a Vrážky. 7. září pak městské zastupitelstvo na základě dvou právních posudků, které
konstatovaly, že obě otázky mají právní nedostatky, odmítlo

„občanské“ referendum vyhlásit. Zastupitelé se ale shodli, že by
občané měli mít možnost vyjádřit se k navrhovaným tématům,
a vyhlásili svoje „městské“ referendum, s odlišně formulovanými otázkami.
Přípravný výbor v první otázce akcentoval v lokalitě bývalé
Eurovie možnost vyloučení jakékoliv bytové výstavby. Zastupitelé naopak zdůraznili možnou transformaci průmyslové lokality na území se smíšenou funkcí, včetně omezeného počtu bytů.
V otázce týkající se Vrážky se obě otázky lišily jen formálně.
Referendum proběhlo současně s volbami do krajského zastupitelstva. V hlasování o 1. otázce, týkající se bývalé Eurovie,
zvítězil názor, který odmítal bytovou výstavbu, ale protože nezískal nutnou nadpoloviční většinu hlasů, nebyl tento výsledek
pro zastupitele hlasující o podobě územního plánu závazný.
V hlasování o 2. otázce přesvědčivě převládl názor, že budoucí
výstavba v lokalitě Vrážka má být ohraničena pásem zeleně
a referendum zavázalo zastupitele, aby se v tomto smyslu snažili ovlivnit podobu územního plánu.
Milan Tomek, člen přípravného výboru, podal ke Krajskému
soudu návrh na vyslovení neplatnosti místního referenda a také
návrh na zneplatnění hlasování v místním referendu. 12. listopadu rozhodl Krajský soud v Praze, že referendum o 1. otázce,
týkající se budoucí zástavby Eurovie, je neplatné. Soud dal za
pravdu panu Tomkovi v tom smyslu, že řevnické zastupitelstvo
mělo vyhlásit „občanské“ referendum a že změna otázky mohla
ovlivnit výsledek referenda.
Naopak soud konstatoval, že hlasování o 2. otázce, týkající se
lokality Vrážka, je platné, protože smysl otázky zůstal v „městském“ referendu nezměněn. Soud také odmítl pochybnosti
přípravného výboru související se samotnou realizací referenda
a následným sčítáním hlasovacích lístků.
Starosta Tomáš Smrčka potvrdil, že město proti rozhodnutí
Krajského soudu v Praze podává kasační stížnost.
Matěj Barták, Marie Reslová

Městská policie Řevnice informuje
Vidět a být viděn, asi tak by se dalo shrnout to, co na ulicích
a silnicích všichni chceme, ať už se to týká chodců, nebo řidičů.
Je nutné si uvědomit, že chodec je nejzranitelnějším účastníkem silničního provozu. V tuto dobu, kdy je brzo tma, je nezbytné dbát o svou bezpečnost více než v letních měsících. Zákon
361/2000 Sb. říká v paragrafu 53, odst. 9 že pro chodce pohybující se „mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo
okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením,“ platí povinnost „mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích“. Nicméně i ve městě –
obci je nutné dbát o svou bezpečnost a přizpůsobit tomu oblečení, popř. doplňky oděvu. Na trhu je v současné době velké
množství doplňků, kterými mohou zvýšit svou viditelnost dospělí i děti (reflexní prvky, reflexní oblečení, vesty, reflexní pásky a odrazky).
Toto doporučení se týká nejen dospělých, ale zejména
dětí – jízda na kole, koloběžce, odrážedle… Nikdo z nás nechce oznamovat rodičům špatné zprávy, proto předtím, než
pustíte své děti v zimním čase ven, prosím, zkontrolujte, že
jsou dobře viditelné pro všechny účastníky silničního provozu.
Také cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy
rozsvícený světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným
světlem červené barvy. Varovné blikající koncové cyklistické světlo lze spatřit až do vzdálenosti 1000 metrů. Řidič

auta tak může cyklistu včas vidět a přizpůsobit rychlost jízdy
dané situaci a stavu vozovky.
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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Divočáci – škůdci,
nebo údržbáři lesa?
Rozryté okraje lesních cest, louky, v horším případě zahrady. „Pachatel“ je zřejmý na první pohled – divoká
prasata. Kolik jich tu s námi žije? Jak před nimi bránit svůj pozemek? A co dělat, když se s nimi setkáme tváří
v tvář? Odpovídá Ondřej Lánský, myslivecký hospodář Mysliveckého spolku Řevnice.
Text: Marie Reslová | Foto: Michal Růžička

Město Řevnice má přes 400 hektarů lesa, dá se odhadnout,
kolik v něm žije divočáků?
Odhad aktuálního počtu divokých prasat není lehký. Stavy této
zvěře jsou velmi proměnlivé, protože divoká prasata se vyznačují
vysokou migrací. Je dokázáno, že některé skupiny – v myslivecké mluvě „rudly“ – urazí během noci až 30 kilometrů. Důvodem
jejich putování je stav potravní nabídky, která v různých ročních
obdobích kolísá. Zjednodušeně by se dalo říci, že když se na polích vyseje kukuřice, je v okolních lesích divočáků dočasně více.
Výživová hodnota této plodiny je pro ně velmi vysoká.
Lesy divoká prasata využívají v průběhu celého roku, protože
jim poskytují úkryt a na podzim a v zimě zdroj potravy v podobě
žaludů a bukvic. V současné době se v řevnických lesích stabilně zdržuje přibližně 25 divokých prasat. Těžko bychom ovšem
odpověděli na otázku, kolik divočáků řevnické lesy, pole, louky a mnohdy i zahrady během noci navštíví. Jak bylo zmíněno,
divoká prasata ráda migrují, a právě proto může vznikat dojem,
že jsou přemnožená. Během večera a noci navštíví více míst než
ostatní druhy zvěře.
Je množství černé zvěře v Řevnicích problém? Kdo by měl
početní stavy regulovat?
Současný stav divokých prasat problém není, riziko přemnožení rozhodně nehrozí a věřím, že v okolí Řevnic ani do budoucna
hrozit nebude. Početní stavy divočáků i ostatních druhů zvěře
reguluje Myslivecký spolek Řevnice. Řevničtí myslivci disponují
dostatečným počtem aktivních členů a také potřebnou technikou,
která je vhodná pro efektivní a bezpečný lov v noci.
Problém je, že se divoká prasata kvůli velkému množství lidí,
kteří nyní tráví čas v lese, uchylují do lokalit, kde se dříve nevyskytovala. Jedná se především o příměstské oblasti jako například Vrážka a Na Chybě v Zadní Třebani, kde začínají vznikat
škody v bezprostředním okolí zahrad. V podobných místech, kde
je zástavba, mnohdy i z více stran, je však lov velmi obtížný. Kolektiv našeho mysliveckého spolku se snažíme k lovu v těchto
lokalitách motivovat zástřelným. V tomto smyslu vznikla i spolupráce s obcí Zadní Třebaň, které si velmi vážíme.
Co je to zástřelné?
Zástřelné je finanční odměna, která se vyplácí lovci za každý ulovený kus černé zvěře v problémových oblastech, jako je Vrážka, Na
Chybě nebo Selec. V současné době je to 500 korun za kus. Vyplácí
se z rozpočtu Mysliveckého sdružení Řevnice a obec Zadní Třebaň do něj poskytla jednorázový finanční dar 5 000 korun. Společné akce na vyhánění divokých prasat od zástavby mají svá rizika
a jejich úspěšnost není velká. Proto je preferován individuální lov,
který samozřejmě neprobíhá přímo v zástavbě, ale mimo ni, kde je
bezpečná možnost výstřelu. Zástřelné má lovce motivovat k lovu
způsobem, který není každému příjemný. Lov z posedu je podstatně příjemnější než se trmácet v noci po poli za divokými prasaty.
V posledních týdnech se dvakrát konala naháňka divočáků.
Byla úspěšná?

V současné době je velmi složité podobné akce realizovat, protože se vlivem koronavirové pandemie násobně navýšil počet
lidí, kteří tráví čas v přírodě. Ještě horší je, že mnozí ze svátečních turistů se v lese ještě nenaučili správně chovat. Výsledkem
je volné pobíhání psů, hlasitý křik a prolézání houštin, kde se
snaží ukrýt zvěř. Proto jsou nyní naháňky omezeny pouze na
členy Mysliveckého spolku Řevnice, kteří les dobře znají a nehrozí tak nebezpečí zranění.
Zaměřujeme se především na lokality, kde divoká prasata dělají nějaké škody nebo jsou v konfliktu s obyvateli Řevnic, Zadní
Třebáně a Letů. Během naháňky 14. listopadu byly zastřeleny
2 kusy a 21. listopadu také dva kusy.
Kolik divočáků ročně řevničtí myslivci odstřelí? Co se s mrtvými zvířaty pak děje? Mohou myslivci kančí maso prodávat?
Za posledních pět let lovíme v průměru 106 kusů černé zvěře
každý rok. Divočáka si buď odkoupí lovec, který ho ulovil, nebo
putuje do výkupny zvěřiny a tam se následně zpracuje a uvede
do oběhu.
Naše organizace nepobírá žádné finanční příspěvky, takže
výnosy z prodeje zvěřiny investujeme zpět do naší činnosti a do
přírody. Především se jedná o nákupy krmiva a medikamentů
pro zvěř na zimní období, výstavbu a opravy krmelců, zásypů,
posedů, nebo investice do myslivecké chaty.
Volný prodej zvěřiny je možný, ale za podmínek stanovených
státní veterinární správou. Základní pravidla jsou: zvěř může
být prodána pouze fyzické osobě a vcelku, tedy v kůži a bez dalšího zásahu. Musí být prodána pouze v místě a podrobena prohlídce proškolenou osobou, v případě divokých prasat musí být
provedeno laboratorní vyšetření na trichinellu – přítomnost parazita svalovce. Dále je také stanoven početní limit, který není
možné v rámci určitého období překročit.
Letos se největší stížnosti na divoká prasata ozývají z řevnické části Za Vodou. Lidé je potkávají, když jdou večer venčit
psy a cítí se ohroženi. Může s tím město nebo řevničtí myslivci něco dělat?
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Při řešení těch stížností jsme byli nápomocni, ale bohužel pouze radami na zmírnění té nepříjemné situace. Myslivecký spolek
Řevnice v oblast Za Vodou nepůsobí a z pohledu platné legislativy ani nemůže činit žádná opatření, která by situaci vyřešila.
Jinými slovy, tato lokalita již není v našem revíru...
Jak je možné se divočákům bránit? Jak ochránit pozemek?
A co dělat, pokud se s nimi potkáme „tváří v tvář“?
Existuje několik způsobů ochrany pozemku. Prvním a zcela přirozeným je vytvoření dostatečně pevného oplocení s použitím
podezdívky. Na již stávající, nedostatečný plot je možné použít
pachové ohradníky, které jsou v dnešní době již běžně k dostání,
na internetu najdete desítky obchodů, které tyto produkty nabízejí. Nevýhodou pachového ohradníku je časově omezená účinnost a také cena.
Jako prevence se osvědčuje odstranění veškerých lákadel v podobě spadaných jablek, hrušek a jiných plodů. Lidé si často problém vytvoří tím, že mimo hranici svého pozemku, za plotem, vytvoří jakýsi kompost, kde umísťují spadané ovoce, trávu a někdy
dokonce zbytky z kuchyně. Takto vytvořené „krmeliště“ je skutečným lákadlem a není divu, že divočáci mají tendenci pronikat za
další potravou i na zahradu.
V případě, že se lidé ocitnou tváří v tvář divokému praseti, je
nejlepší zůstat stát a dát zvířeti možnost ústupu. Není třeba zvíře stresovat nadměrným hlukem. Divočáci poměrně špatně vidí
a může se stát, že je při nehlučném pohybu a příznivém směru
větru potkáte. Pak stačí pouze tlesknutí nebo jiný zvuk a prase
hned uteče. Je však nutné říci, že se díky pohybu lidí v lese stalo
divoké prase nočním živočichem a přes den je ukryto v hustém,
nepřístupném porostu. Setkání s ním je velmi vzácným jevem.
Když divočáci způsobí někomu škodu – poškodí mu pozemek nebo někoho zraní – v jakém případě má nárok na odškodné?
Je nutné zmínit, že základem je dostatečné zabezpečení vlastního pozemku. Pokud bude zabezpečen, není důvod k obavám. Když

divoká prasata způsobí nějakou škodu na majetku, většinou právě
na pozemcích, přihlíží se k míře zabezpečení a opatřením, která
majitel pozemku učinil proti vzniku škod. Souběžně se hodnotí
případná opatření, která byla realizována ze strany myslivců. Důležitou otázkou je, zda je daný pozemek tzv. honební, tedy jestli je
orgánem státní správy zahrnut do pozemků, které je možné obhospodařovat lovem. Naštěstí neznám žádné případy napadení divokým prasetem, takže na tuto část otázky nemohu odpovědět.
Na závěr možná něco optimistického – mají divočáci v lese
nějakou pozitivní funkci, jsou něčím užiteční?
Divoká prasata jsou určitě důležitou součástí našeho ekosystému. Na jednu stranu sice způsobují škody na zemědělských plodinách a na drobné zvěři, jako jsou zajíci, bažanti nebo koroptve,
ale v přírodě mají také svou kladnou roli. Jedná se například
o tlumení různých druhů škodlivých živočichů, ale také nemocné i uhynulé zvěře. V lesích pozitivní působení divočáků spočívá
v provzdušňování půdy. Napomáhají tak přirozené obnově lesa –
semena stromů se v ní lépe uchytí. Významná role černé zvěře
také spočívá v produkci velice kvalitní a chutné zvěřiny. :-) e

Spolupráce s léčebným zařízením
pro mladistvé se vydařila
Text a foto: Jan Schlindenbuch

Město Řevnice se aktuálně dohodlo na spolupráci při údržbě
veřejných prostranství s léčebným zařízením pro mladistvé
v Sádecké ulici. „Oslovila mě paní doktorka Chrdlová s tím, že
by dívky absolvující u nich léčebný program mohly pomoci například s podzimním úklidem listí. K oboustranné spokojenosti
jsme se domluvili a spolupráce se od začátku října rozeběhla,“
říká starosta města Tomáš Smrčka.
Dívky ze Sádecké od té doby již naplnily v prostoru před
nádražím několik velkoobjemových bagů na listí. Doktorka
Michaela Chrdlová, vedoucí léčebného zařízení, k tomu poznamenává: „Pracovní terapie je důležitou součástí léčebného
procesu. Dívky mají u nás ve středisku celou řadu pracovních
povinností, které jsou pro ně však po jistém čase monotónní
a neplní je zrovna s nadšením. Napadlo mě tudíž oslovit pana
starostu s nabídkou zapojení dívek do lehkých prací ve městě.
Dohodli jsme se na úklidu listí v okolí nádraží. Po celý říjen jsme
zde dvakrát či třikrát týdně s dívkami zametali. Mám z toho
velmi dobrý pocit. Dívky práce bavila a navíc se jim dostalo i nejedné pochvaly od kolemjdoucích obyvatel města, což je velmi
potěšilo a motivovalo k další práci.“

Spolupráci s léčebným zařízením pro mladistvé kladně hodnotí i vedoucí technických služeb Mojmír Mikula: „Úklid listí
v lokalitě přednádraží je v říjnu nekonečným procesem. Jeden
den listí z chodníků zametete a druhý den můžete začít znovu.
Pravidelná pomoc dívek ze Sádecké ulice nám tudíž přišla velmi
vhod. Za technické služby budu určitě moc rád, pokud bude
tato spolupráce nadále pokračovat.“ e
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Školní psycholožka:
Hladina stresu u všech je vysoká
Školáci zažívají něco, co dosud bylo nemyslitelné – nechodí kvůli pandemii do školy. V nelehké situaci se řevnickým žákům snaží od června pomáhat školní psycholožka Michaela Kvasničková.
Text: Pavla Nováčková |
Foto: Michaela Kvasničková

Je to více než měsíc, co jsou školy
pro žáky v druhé vlně zavřené. Dá se
říci, v čem je distanční výuka pro děti
z řevnické školy problematická?
Pro první ročníky a přípravnou třídu je to
začátek, chvíli byli ve škole a najednou se
začali učit přes Microsoft Office Teams.
Od druhého ročníku výše už se naučili
nějak s technikou pracovat. A někteří
velmi dobře! Samozřejmě velký dík patří
rodičům, kteří dětem každý den pomáhají,
a paním učitelkám/pánům učitelům
a paním asistentkám, kteří se snaží vše
přes online výuku předat. Děti se celkově
přizpůsobují situacím lépe než dospělí,
ale hodně jim chybí kamarádi, možnost
hrát si, být v jiném prostředí s novými
zážitky a zkušenostmi. My jako rodiče tohle
zprostředkovat nemůžeme, své vrstevníky
potřebují.
Jedna věc je vzdělání, druhá izolace,
sociální návyky. Jak moc velký dopad to
může mít na děti do budoucna?
Osobně si myslím, že tato generace zažívá
něco, co předtím bylo nemyslitelné – do
školy se vždy chodilo, byla povinná a jinak
to nešlo. Najednou jsme ve stavu, kdy
je toto zpochybněno (distanční výuka
totiž na jaře nebyla povinná). Výuka tedy
může vypadat úplně jinak – a některým
dětem distanční výuka i vyhovuje. Sleduji,
že rodiče v ČR nyní žádají mnohem
více o domácí vzdělávání. Padají jistoty
i dospělým a je náročné se ve všech
opatřeních orientovat. Co dříve platilo
a mohli jsme podle toho plánovat, je nyní
jinak, žije se ze dne na den. Děti ztrácejí
motivaci pracovat, mít zavedený denní
režim, hledají různé úniky.
Co prvňáčci? Byli ve škole jen pár dní...
Děti v první třídě se začaly pomalu sžívat
s paní učitelkou, spolužáky, družinou
a jiným režimem a nyní trénují velká
písmena a číslice s rodiči doma. Díky
online práci v malých skupinkách jsou více
zapojení, ale pro některé je to i tak náročné.
Jako kolektiv ještě neměli šanci se sžít.
Nebo naopak deváťáci, kteří se
připravují na zkoušky. Ozývají se vám?
Z čeho mají obavy?
Deváťáky čeká poslední ročník, navíc
od března byli na online výuce, což jim
chybí. Všechny akce jako dny otevřených
dveří jednotlivých škol, návštěvy úřadu

práce nebo veletrhy Schola Pragensis, jsou
zrušeny nebo online. Převládá nejistota,
jak to bude s přijímacími zkouškami, pro
některé je to velký stres.
Každý člověk je jiný. Dá se obecně říci,
kdo současnou situaci hůře zvládá? Zda
jsou to mladší, či starší ročníky?
Přesně, každý jsme jiný a každý se i jinak
vyrovnáváme s náročnou situací. Celkově
je ale hladina stresu u nás všech vysoká –
nevíme, co bude, jak se situace vyvine,
kdo z okolí bude nemocný, jak se případně
nemocní rodiče postarají o své děti, jak
s prarodiči… Děti se přece jen snažíme
chránit, i když ony cítí, že rodiče nejsou
úplně v pořádku, reagují ne na naše slova,
ale na emocionální rozpoložení. Jsou
jako houbičky – nasají a mají jasno, kde
táta nebo máma jsou, a reagují různě –
rezignací, hravým chováním, zlobením,
někdo nechce přidávat starosti nebo se
vrhne na počítače a mobily.
Setkala jste se osobně s dětmi, kterým
třeba tato výuka vyhovuje?
Některé děti si vzdálenou výuku i chválí,
mají své tempo, jsou třeba pomalejší
a mohou si práci lépe rozvrhnout, nemají
tolik rušivých podnětů nebo jim více
vyhovuje psaní prací než mluvení před
tabulí.
Přibylo vám v této době práce? Obracejí
se na vás v podzimní vlně děti s žádostí
o radu, pomoc? Co konkrétně řešíte?
Do školy jsem nastoupila v červnu, byly
prázdniny, takže září bylo o představování
se ve třídách a chození do tříd za žáky na
pozorování. Rodiče se na mě obracejí přes
paní učitelky nebo řešíme s kolegyněmi
ve školním poradenském pracovišti děti,
které potřebují větší individuální péči
nebo mají s distanční výukou problémy.
Snažíme se hledat optimální řešení pro
každé dítě a rodinu. Gros mé práce spočívá
hlavně v tom být přítomná ve škole a je pro
mě důležité děti vidět, být s nimi ve třídě
nebo venku a vidět jejich interakci, mluvit
s učiteli. Tato hlavní část nyní odpadla. Ale
jedeme online – online třídnické hodiny,
připojím se třeba do výuky nebo jsem
dostupná pro kolegy, rodiče a žáky na
emailu a telefonu, případně pro osobní
konzultaci tváří v tvář.
Lze nějak porovnat první a druhou vlnu?
Obecně jsme v první vlně nevěděli,
co to všechno přinese. Byli jsme více
vyplašení a dodržovali všechna opatření.
Pokud někdo v okolí onemocněl, byl to

neznámý smrtelný stav. Za druhé vlny,
po prázdninovém rozvolnění, jsme
už jaksi věděli, co dělat. Každý znal
někoho, kdo onemocněl, a více se nás to
dotýkalo. Ve škole jsme se na jaře učili, jak
pracovat s technikou a jak učivo převést
srozumitelnou formou, byl to stres pro
všechny. Škola i učitelé se už předem
chystali, mapovali, zda děti mají vybavení,
jak zajistit jejich připojení k online výuce.
Odloučení má na psychiku dětí jistě
vliv. Budete se tomuto problému nějak
věnovat i po návratu dětí do škol?
Ano, ale napřed potřebujeme, aby se děti
vrátily a zvykly si na to, že jsou zpět ve
škole, s paní učitelkou a ostatními dětmi.
Určitě si budou paní učitelky s dětmi
povídat o situaci – jak bylo doma, co se
všechno stalo, jak to bude nyní. Jako
velkou zátěž vidím nutnost být v rouškách
po celou dobu výuky.
Dají se v této nelehké době najít i nějaká
pozitiva?
Děti mají více prostoru být s rodiči
a sourozenci, získat větší samostatnost
a odpovědnost, někteří se naučí věci jako
je pečení chleba nebo vaření, víc sportují,
starají se o domácí mazlíčky, naučí se
s technikou. A někteří zmiňují, že se
pořádně vyspí!
Je před vánočními svátky – myslíte, že
budou jiné? Máte doporučení, jak by je
rodiny se školáky měly prožít?
Je otázkou, jak vše bude. Vytvořte
si rodinné rituály nebo pokud máte,
dodržujte je. Podpořte se navzájem,
koukněte k sousedům, jak se mají
a prohoďte s nimi dobré slovo. Koukání na
pohádku nebo hraní her, pečení perníčků,
vytváření, procházky – prostě vše, co vám
dělá dobře. e
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Vánoce jsou spojením blízkosti
a tajemství přesahu
Husův sbor v Nerudově ulici vypadá navenek jako jedna z mnoha řevnických vil, ale už sedmdesát let se v ní
k bohoslužbám scházejí věřící Církve československé husitské. V současnosti ve zdejší farnosti působí farářka
Eva Buttová.
Text Marie Reslová | Foto: Michal Resl a Jitka Klubalová

Jak prožívá farářka Církve československé husitské tuhle
zvláštní, covidovou dobu?
Samozřejmě mi chybí společné bohoslužby a setkávání s lidmi
a přeji si, abychom se ve zdraví mohli zase pravidelně scházet.
Ale zůstáváme ve spojení. Rozesílám a dávám na web svá kázání,
modlitby a další texty k povzbuzení i informace. Jsem k dispozici
pro pastorační rozhovory na telefonu, i v této době mohu poskytovat individuální duchovní péči. Být ve spojení v našem případě
také znamená myslet na sebe navzájem v modlitbách. A právě
k zastavení, zamyšlení a modlitbám nás tato doba přímo vyzývá.
Můžete nám přiblížit svoje působení v našem městě?
V řevnické obci působím druhým rokem. Současně spravuji ještě
jednu pražskou obec. Mým předchůdcem byl farář Pavel Brychta,
který se věnuje činnosti vojenského kaplana.
Do Řevnic jezdím vlakem, takže mi neuniklo, že jsou zasazené
do malebné krajiny. Vnímám také blízkost míst jako Tetín či Karlštejn, kde se psala naše národní historie.
Husitská církev tvoří v Řevnicích malé, ale velmi milé a ekumenicky otevřené společenství. Věřící přijíždějí také z Dobřichovic
a dalších okolních obcí. Jsou mezi nimi talentovaní hudebníci,
ale zatím nebylo moc příležitostí si je poslechnout. Stejně tak
naplánované sborové výlety a další akce, na které jsme se těšili,
jsme museli prozatím kvůli protiepidemickým opatřením většinou odložit. Ale podařilo se navázat spolupráci s dětskou skupinou Sokolík, která u nás nyní také sídlí a z toho máme velkou
radost.
Kde vás lidé v Řevnicích najdou? Mohou navštívit vaši bohoslužbu, i když nejsou členy Církve československé husitské?
A co je během ní čeká?
Najdou nás v Nerudově ulici č. p. 418. Bohoslužba se koná 1. a 3.
neděli v 10 hodin. Přijít může každý, kdo potřebuje duchovní posilu, anebo je třeba jen zvědavý. Stejně tak bude vítán na biblické hodině. Je možné také dojednat svátost křtu dětí i dospělých
nebo obřad uzavření manželství. Pokřtění v křesťanské církvi mohou přistoupit i k večeři Páně, když se zúčastní celé bohoslužby.
Bohoslužba má dva vrcholy, zvěstování Božího slova a večeři Páně. Sloužíme liturgii podle dr. Karla Farského, zakladatele
a prvního patriarchy, který přeložil latinskou mši do češtiny, propojil s východními (pravoslavnými) prvky a upravil tak, aby se do
ní mohli věřící více zapojit. Čteme z Bible ekumenického překladu a zpíváme písně z našeho zpěvníku, který zahrnuje třeba
nejstarší českou píseň Hospodine, pomiluj nás, z 10. století, písně
z kancionálu husitského, protestantského i katolického, také lidové a novější ekumenické jako písně z Taizé.
Vaše církev je křesťanská, přesto se v mnohém od té římskokatolické liší. Už tím, že je poměrně mladá – byla založena
před 100 lety. Jak a proč tehdy vznikla?
Církev československá vznikla 8. 1. 1920. Ale svou snahou o reformu církve, důrazem na svobodu svědomí a porozuměním potřebám lidí poznamenaných válkou vědomě navázala na českou
reformaci, zejména Mistra Jana Husa.
Historicky naše církev vychází z hnutí katolických modernistických kněží, kteří usilovali o reformu církve na počátku 20. sto-

Eva Buttová (uprostřed) během ekumenické bohoslužby ve
farním sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Modřanech. Vlevo duchovní lhotecké katolické farnosti Jiří Korda, vpravo evangelický farář Zvonimír Šorm.
letí. Reagovali na rozpor mezi jejími konzervativními stanovisky
a moderní kulturou. Hnutí ale nebylo jen českým specifikem.
Projevovalo se v Německu, Francii, Anglii a dalších zemích.
V roce 1907 byl modernismus odsouzen a zakázán papežem
Piem X. Touha po bohoslužbě v mateřštině, snaha zdemokratizovat strukturu církve a otevřít se vědeckému bádání se navzdory
zákazu u nás znovu projevila v souvislosti s osamostatněním národa při vzniku první republiky. Karel Farský, pozdější první patriarcha, a další duchovní neměli v úmyslu založit novou církev.
Rozhodli se k tomu kroku, až když se ukázalo, že ani po vyhlášení samostatného demokratického státu nebylo tehdejší vedení
římskokatolické církve nakloněno změnám směrem ke svobodě
a demokracii. Některé změny přinesl až v 60. letech druhý vatikánský koncil, jako například mši v národním jazyce.
Jaká byla vaše cesta k tomu stát se farářkou Církve československé husitské?
Svátost křtu jsem přijala až během studia na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, kam jsem se přihlásila, abych se
dozvěděla něco o křesťanství, které jsem dlouho vnímala poměrně negativně. Když jsme si volili studijní obor, vybrala jsem
si teologii, aniž bych o duchovenské službě tehdy uvažovala. Ale
postupně jsem nacházela skrze křesťanskou víru v životě hlubší
smysl. Věděla jsem, že budoucí duchovní by měl ke službě cítit
vnitřní povolání a totéž by měla potvrdit i církev. Povolání v podobě vybavenosti zvláštními schopnostmi ke službě jsem na sobě
nepozorovala, spíš naopak. Zpětně viděno, spíš jsem se jí bránila. Ale zároveň jsem se jí čím dál víc přibližovala. Nakonec jsem
po dokončení studia nastoupila do brněnské diecéze, kde jsem
působila 12 let.
V čem spočívá práce farářky? Každý si umíme představit momenty při bohoslužbě, ale už méně ten ostatní čas.
V našem povolání je specifické, že se farář věnuje všem věkovým
a sociálním skupinám. Naslouchá jim a pomáhá rozvíjet a kultivovat duchovní rozměr osobnosti, a to především vyučováním
a duchovním doprovázením. Stěžejní je liturgická činnost, kázání, výklad Bible a vysluhování svátostí. Příprava na přijetí svátostí
a následná duchovní péče probíhá formou společných a indivi-
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Řevnická farnost
Věřící Církve československé (husitské) se scházeli k bohoslužbám v Řevnicích již od roku 1921. Nejprve v obecné
škole, později v nové budově měšťanky. Byli to například
manželé Vohánkovi, Šebkovi, Strakovi, Havlínovi, Poláčkovi, Lisí, Spilkovi, Vlnasovi, Soukupovi nebo Švédovi
z Letů. Duchovní správu zajišťovali v době 2. světové
války zbraslavští faráři Bohumír Cigánek (pozdější biskup moravské diecéze) a Jaroslav Valenta. Samostatná
náboženská obec Církve československé husitské v Řevnicích byla ustavena 4. 5. 1947. Po osamostatnění obce
zde působil nejprve Miroslav Durchánek do roku 1953
(pozdější biskup pražské diecéze) a více než 40 let byl
v Řevnicích farářem Rudolf Němec, který rozvíjel ekumenické kontakty se zahraničními církvemi. Od roku 1950
se slouží bohoslužby ve vlastním domě – Husově sboru,
který náboženská obec zakoupila a přestavěla.

HISTORIE

duálních rozhovorů na faře i v domácnostech, ale může mít také
podobu přednášek a kurzů, například duchovních cvičení. Běžná
forma duchovní péče jsou návštěvy nemocných a nemohoucích či
jubilantů. Osobně nebo dopisem se snažím lidi kontaktovat i před
svátky. Formování člověka v duchovní oblasti je záležitostí celoživotní, podobně jako vzdělávání. Duchovní doprovázení poskytujeme i těm, kdo nejsou členy církve.
Na službu se připravuji studiem Bible a modlitbou. Modlím se
především za ty, kteří jsou mi svěřeni, ale i za další lidi a místa,
která modlitby potřebují.
Většina z nás má asi Vánoce spojené s představou barokního kostela, jehličím ověnčeného betléma a mše Jakuba Jana
Ryby. Jak se slaví Vánoce v Církvi československé husitské?
V tom asi nebude velký rozdíl. Záleží na možnostech i zvyklostech jednotlivých sborů. Obecně je výzdoba spíš skromnější. Všechno má příchozí vést k soustředěnosti na Boží slovo. Ale
vánoční výzdoba, světla, ozdobený stromeček nebo betlém se
najdou asi v každém sboru. Někde se pyšní i docela vzácnými
betlémy, kterým věnují velkou péči. Adventní a vánoční koncerty
duchovní hudby jsou také oblíbené a Rybova mše k nim rozhodně patří.
Co Vánoce znamenají pro vás osobně, jak je prožíváte?
Vánoce prožívám jako duchovní, tedy ve službě. Když jsem působila v Brně, 12 let jsem trávila Štědrý večer sama, protože rodina
byla 200 kilometrů daleko a já jsem se připravovala na bohoslužby – na Půlnoční, na Hod Boží a na Štěpána. Moji farníci mě sice
zvali na štědrovečerní večeři, ale myslím, že jsem nikdy žádné
pozvání nepřijala. Chtěla jsem se připravit na bohoslužbu, kterou
jsem prožívala jako oslavu s lidmi, se kterými se máme rádi, ale
nesešli jsme se kvůli sobě, ale proto, že my všichni jsme byli osloveni a pozváni. Tak jako byli osloveni a pozváni do Betléma pastýři nebo mudrci a vlastně i Marie s Josefem.
To krásné na Vánocích vidím právě ve spojení intimity, blízkosti člověka s člověkem a člověka s Bohem, a tajemství přesahu,
transcendence. Bůh i v té nejtěsnější blízkosti, i jako malé dítě,
zůstává neuchopitelný. Svou přítomností proměňuje rodinnou
oslavu ve společné slavení, které vrcholí slavnostní bohoslužbou.

A jaké očekáváte, že budou ty letošní Vánoce, vzhledem
k omezením spojeným s epidemií?
Zřejmě budou poznamenány různými omezeními, například
v podobě nepříliš svátečně vyhlížejících roušek. Ale sváteční
pocit by měl mít člověk především uvnitř v sobě a ten by taková
vnější opatření neměla ovlivnit. Citelnější dopad na prožívání
a slavení svátků může mít nejistota a obavy z budoucnosti těch,
kdo se dostali do závažných finančních problémů. Izolace, ve které budou někteří nuceni strávit i sváteční dny. Vyčerpání a obavy
o své blízké u lidí, kteří o vážně nemocné pečují. A samozřejmě
bolest těch, kteří někoho blízkého ztratili.
Možná bychom si mohli k těmto Vánocům přát, abychom
si přes to všechno, co na nás dopadá a co nás omezuje a trápí,
uchránili svou vnitřní svobodu a především naději. Protože, kde
je naděje, tam je i budoucnost. Vánoční křesťanské poselství
o příchodu Světla v sobě obsahuje hlubokou, potěšující a osvobozující naději.“ e

10 Výročí

Všestranná výtvarnice slaví
Významné životní jubileum v prosinci, přímo na Štědrý den, oslaví známá řevnická výtvarnice, choreografka,
tanečnice, pedagožka, ale i básnířka a někdejší členka místní Letopisecké komise Dagmar Renertová. Autorka
mimo jiné malebného Poetického herbáře, městské vlajky Řevnic nebo veraikonu na kříži v Sádecké ulici. Naposledy vystavovala svá díla letos na podzim ve výstavní síni horního zámku v Panenských Břežanech.
Text a foto: Pavla Nováčková

Dagmar Renertová je jednou z pamětnic, jejíž vzpomínání zachytili
místní školáci v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Jde o vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum, která spravuje
nejrozsáhlejší sbírku vzpomínek pamětníků v Evropě. V Pamětech
národa se mimo jiné píše: „Dagmar Renertová, rozená Kopřivová,
se narodila 24. prosince 1930 v Praze. V roce 1935 se rodina přesunula do Olomouce, kde její otec Arnošt Kopřiva vedl místní posádku československé armády. Oba její rodiče byli za protektorátu vězněni a Dagmar byla i se svým mladším bratrem Milanem ukrývána
u příbuzných na Valašsku.“
Tatínkovi, který inicioval ke konci války vzpouru v bavorské továrně zbraní, kde byl vězněn, a následně vstoupil do americké armády, se komunisté odvděčili po svém. Držitele Medaile Svobody
od generála Pattona po únoru 1948 propustili z armády a odmítli
jeho povýšení na generála. Rodině zakázali pobyt v Praze, a tak
se ocitla v Řevnicích. Kopřivovi pobývali v domě Alby Bedřichové,
s níž se paní Kopřivová spřátelila v koncentračním táboře v Ravensbrücku. „Byla to velmi vzdělaná dáma, zvláště v oblasti ekonomiky, ve které úspěšně pracovala. Ovládala několik jazyků… Postavila si zde dům podle svých představ s ateliérem, neboť její životní
láskou a náplní bylo malování, ve kterém dosáhla mistrovského
vrcholu,“ vzpomínala na paní Albu Dagmar Renertová. Právě díky
ní je část tvorby paní Alby k vidění v trvalé expozici památníku odboje v Panenských Břežanech – Horním zámku.
Dagmar po válce studovala Školu užitých umění v Praze a působila v ateliéru textilní tvorby profesora Antonína Kybala. Celý život
pracovala v oblasti umění a reklamy, dvacet pět let v Domě módy
v Praze jako hlavní výtvarnice. Před lety zavzpomínala na jednu
z předvánočních akcí. Bylo to v 80. letech, kdy přišla s nápadem
uspořádat v obchodním domě mikulášskou nadílku. „Na tu dobu
to bylo v centru Prahy docela odvážné. Ušili jsme si kostýmy a mezi
zákazníky a hlavně jejich dětmi jsme sklidili velký úspěch. Další
rok jsme proto akci zopakovali.“ Když z Domu módy odcházela do
důchodu, kostýmy darovala řevnickým ochotníkům.
V roce 2015 vystavovala Dáša, jak jí říkají přátelé, sto svých
kreseb doprovozených poezií z Poetického herbáře. „Herbář jsem
věnovala svému zesnulému muži. Je to vlastně vzpomínka na náš

společný kousek života. Na naše setkání a hezkou dobu, kterou
jsme spolu prožili. Ve verších je obsaženo naše poznávání, nejkrásnější společné období, ale i smutek.“
Dagmar Renertová je také autorkou městské vlajky Řevnic, na
jejíž výrobě pracovala několik let. „Je třeba se držet pravidel, která
jsem musela prostudovat. Musíte dodržet určité rozměry, barvy,
může se vycházet z motivu městského znaku. Vyhotovené návrhy
se pak zasílají k odbornému posouzení podvýboru pro heraldiku
a vexilologii při Parlamentu ČR,“ popisovala výrobu vlajky, kterou
sama šila i vyšívala jako výtvarný originál. K originálu přidala ještě
další, prostší vlajku, která měla sloužit k vyvěšování.
Na kontě má i další díla významná pro komunitu naší obce, třeba loga souboru Klíček, skupiny Proměny nebo restaurování Kristova těla na misijním kříži u kostela. Jejím koníčkem byla i výroba
loutek. Pohádkové postavy v životní velikosti jsou vystaveny ve
stálé expozici na zámku v Mníšku pod Brdy. V posledních třiceti letech se hojně věnovala tapisériím techniky aradecor. Je to technika
složitá, jejíž poslední fáze musí projít speciálním strojem v textilním ateliéru ve Kdyni u Domažlic.
„Pro mne je paní Dáša nejenom talentovanou výtvarnicí, ale
hlavně sluníčkem, které lidem dává sílu do jejich životů. Mám tu
čest znát ji již delší dobu, v minulosti jsme připravovaly několik
autorských výstav, patřily jak v Líbeznicích, tak v Brandýse nad
Labem vždy k těm úspěšným,“ říká Hana Bílková, ředitelka Oblastního muzea Praha-východ. Právě tam se letos na podzim konala
zatím poslední výstava Dagmar Renertové nazvaná Květina – věčná inspirace.
Před časem Dáša prozradila recept na to, jak i v pokročilém věku
nejen vypadat, ale i se cítit dobře: „Kdybych neměla vyhřezlou
páteř z baletu, cítila bych se tak na padesát. Cvičím, dělám cviky,
které jsem byla zvyklá dělat vždy. Chodím s hůlkami, pracuji na zahradě. Cítím se fit.“ e

Pozvánka

Letopisecká komise v Řevnicích plánuje v lednu 2021
setkání s paní Dášou Renertovou u příležitosti jejího
významného životního jubilea. Datum setkání bude
upřesněno v lednovém Ruchu.

Historie 11

Most přes Berounku v Řevnicích
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
S postupným rozvojem Řevnic se ukázalo jako nezbytné spojit oba
břehy Berounky mostem.
Zejména občané bydlící na jejím levém břehu začali ve 30. letech
20. století usilovat o stavbu mostu, který by nahradil dosavadní
přívoz. Založili Sdružení pro postavení a udržování lávky v Řevnicích. Hlavními iniciátory a sponzory výstavby byli nakladatel Adolf
Neubert a profesor Václav Hazuka. V roce 1936 plánovalo Sdružení
postavit železobetonovou lávku. Navzdory štědrým darům sponzorů a podpoře města byla v únoru 1937 zahájena stavba lacinější
dřevěné lávky na betonových pilířích, což se později ukázalo jako
chyba. V červenci 1937 byl most uveden do provozu. Již na jaře
1940 a 1941 při tání ledu nevydržela lávka nápor ledových ker
a velké vody, byla stržena a dřevo odplaveno. Počátkem léta 1941
byla tedy postavena nová železobetonová lávka. V průběhu dalších
let byl i tento most kvůli ničivým dopadům velké vody mnohokrát
opravován. Mimořádné záplavy v roce 2002 most opět výrazně
poškodily. Zároveň bylo tehdy evakuováno 155 řevnických domů,
zkolabovala doprava na Prahu a byly zničeny zdroje pitné vody.
S výraznou finanční pomocí Evropské unie byl most rekonstruován
za celkovou sumu 5 miliónů korun. Obnovení provedla firma Hochtief České Budějovice.
Pro ilustraci přikládám několik pohlednic a fotek. Na obrázku
č. 1 vidíme most v 50. letech minulého století. Obr. 2 a 3 z roku
1941 zachycují poškozenou dřevěnou lávku. Na obrázku č. 4 je
plovárna Okrašlovacího spolku v roce 1941, zdevastovaná ledovými
krami. Na č. 5 je velká voda pod řevnickým mostem v srpnu 2002
a na č. 6 rybí přechod a vodácká propust vpravo na jezu pod mostem, vybudované v roce 2019. e
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Krátce a jasně
Pochod za Mikulášem bude! Děti
uvidí čerty a anděly na videu
Do on-line světa se letos kvůli koronaviru přesune i oblíbený
Pochod za Mikulášem pořádaný Mladým hlasem Řevnic. Díky
videím, která organizátoři natočí a účastníci si je budou moci
spustit pomocí QR kódů, bude pochod nejen zábavný, ale navíc
si jej děti budou moci projít kdykoli během prvního adventního
týdne.
„Aktuální situace nám, bohužel, nedovolí pochod uspořádat tradičně jako v minulých letech. Nechtěli jsme o něj ale
děti připravit,“ vysvětluje za pořadatele Zlata Benešová. A tak
společně s ostatními připravili trasu, stejnou jako v minulých
letech, vedoucí z Palackého náměstí parkem do Lesního divadla. Rodiče s dětmi si ji budou moci projít individuálně. Jediné,
co bude k pochodu potřeba, je aplikace v telefonu, která umí
číst QR kódy. Ty totiž rodiče odkážou na videa, která strašidla,
čerti i Mikuláš pro děti natočili. „Cílem videí je udělat pochod
pro děti hezčí a autentičtější. Zadají jim úkol, který je dovede až
k Mikulášské truhle s nadílkou,“ popisuje Zlata s tím, že úkoly
budou současně napsané i na kartičkách u QR kódů. Pochod
bude připraven od 28. 11. od 16.00 až do neděle 6. prosince.
První QR kód účastníci najdou u mostku přes Nezabudický potok v ulici Na Stránce a dále pak povede trasa směrem k parku.

Pro řidičáky a registrační značky
můžete nově i do Černošic
Nově od listopadu si lidé mohou podat žádost o řidičský průkaz
nebo technický průkaz vozidla na radnici v Černošicích. Kdo
chce, nebude muset kvůli tomu jezdit na úřad do Prahy. Platí ale
jediná podmínka: objednání přes internet. Některé složitější záležitosti totiž bude i nadále možné řešit pouze pracoviště v pražské
Podskalské ulici.
Podrobné informace, jaké činnosti budou vyřizovány na
novém pracovišti, naleznete na webových stránkách města www.
mestocernosice.cz. Pro zajištění bezproblémového odbavení
je instalován vyvolávací systém a odbavení bude možné jen na
základě předchozí rezervace v objednávkovém systému, do
kterého se dostanete prostřednictvím webových stránek města
pod záložkou Praktické informace nebo v pohybující se spodní
liště stránky. Další informace najdete, pokud si v hlavní záložce
Úřad zvolíte podstránku Informace a agendy odboru, Správní
odbor a pak oddělení evidence vozidel nebo oddělení řidičských
oprávnění. V případě, že byste potřebovali pomoci s vytvořením
objednávky, lze využít informační kancelář na telefonu 221 982
160. Placení správních poplatků bude možné samozřejmě i v radnici, a to hotově nebo platební kartou.
Černošické pracoviště řidičských průkazů bude primárně
sloužit k:
•• podání žádostí o nové řidičské průkazy
•• podání žádostí o výměny z důvodu konce platnosti stávajících
řidičských průkazů
•• podání žádostí o mezinárodní řidičské průkazy
•• vydání výpisů z evidenční karty řidiče
•• vydání všech typů tzv. digitálních karet do tachografu
Naopak si na novém pracovišti nevyřídíte vrácení řidičských
průkazů po zadržení, zákazu činnosti atd. Taktéž nebude možné

řešit záležitosti ohledně zdravotní způsobilosti.
Černošické pracoviště evidence vozidel bude řešit:
•• přihlašování nových vozidel
•• změny údajů, jako je osoba vlastníka nebo provozovatele
•• zápis tažného zařízení, změnu barvy aj.
•• žádosti o vydávání duplikátů malého technického průkazu
•• vydání nových registračních značek při ztrátě/poškození/
odcizení
•• vyřazení vozidel na základě ekologické likvidace a uložení
vozidel do depozitu
•• vývoz vozidla do zahraničí
Naopak v Černošicích nevyřídíte přihlášení vozidel dovezených ze zahraničí, schvalování staveb a přestaveb vozidel, potvrzování ADR, rozhodnutí o obnovení VIN či přidělení úředního
VIN, odhlášení vozidla, které bylo vyvezeno z ČR a má vydané
zahraniční doklady. Pro požádání o vydání registračních značek
na přání (ty s vlastním textem) bude také potřeba obrátit se na
pracoviště v Praze.

Na projekty máte šanci získat
z kraje až 400 000 Kč
Až do konce ledna 2021 mohou lidé přihlašovat své projekty
do participativního rozpočtu Středočeského kraje nazvaného Můj kraj. V prvním ročníku získali finance například
sousedé z Mořinky na revitalizaci návsi.
Krajští zastupitelé pro rok 2021 vyčlenili 50 milionů korun. Pro
ORP Černošice je navrženo 1,5 milionu korun, sousední Beroun
disponuje částkou 1,2 milionu korun. Maximální výše podpory
jednoho projektu je 400 000 Kč.
Máte v rukávu nějaký nápad? Je to docela jednoduché. Stačí
připravit, rozpracovat a podrobně popsat reálný projekt. V rámci
rozpočtu rozepsat všechny položky, které je potřeba brát v úvahu. Lze požádat o pomoc i koordinátory projektu (viz kontakty
níže). Důležité je splnění podmínky, že všechny projekty mohou
být navrhovány pouze na majetku a pozemcích ve vlastnictví
kraje, obce nebo jimi zřizované právnické organizace a s jejich
doloženým souhlasem. Je třeba rovněž odůvodnit prokazatelný
veřejný zájem. Pro váš projekt pak musíte získat podporu, respektive 50x udělení „líbí se mi“, aby projekt mohl být zpracován
úřadem a měl šanci postoupit do rozhodujícího hlasování. To se
uskuteční v květnu.
V loňském ročníku v okrese Praha-západ uspěl například projekt vybudování veřejných toalet v Mníšku pod Brdy nebo revitalizace obecního parku v Černolicích. V sousedním ORP Beroun
bodoval například nám nejbližší projekt revitalizace návsi v obci
Mořinka nebo revitalizace sportovního areálu v Leči.
Harmonogram participativního rozpočtu 2021:
do 31. 1. 2021 – podávání návrhů projektů
do 7. 2. 2021 – sběr podpory pro návrhy
7. 2. – 31. 5. 2021 – veřejná setkání s občany
do 30. 4. 2021 – posuzování projektů úřadem
1. – 31. 5. 2021 – hlasování občanů
od 1. 7. 2021 – realizace vítězných projektů
Koordinátoři
Ing. Lubomír Raibl
Mob.: 602 187 467
e-mail: mujkraj@kr-s.cz
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Nicola Fišerová
Mob.: 601 590 608
e-mail: mujkraj@kr-s.cz
Ing. Michal Hájek
Mob.: 777 264 479
e-mail: mujkraj@kr-s.cz

Nový vlakový jízdní řád
mnoho změn nepřinese
Od 13. prosince začnou platit nové jízdní řády. Ten na železnici
pro trať 171 Praha-Beroun mnoho změn nepřinese, nebo jen
kosmetických. Osobní vlaky od Prahy hlavního nádraží budou do
Berouna odjíždět místo v 25. a 55. minutu ve 26. a 56. minutu
taktu. Ze směru Beroun zůstalo vše beze změn. Zásadní obměnu
ale čeká autobusová doprava na Berounsku. Zrušeno bude 43
linek mimo systém PID. Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území.

Skauti se znovu vydají
pro Betlémské světlo
Řevničtí skauti věří, že na Štědrý den budou moci tradičně rozdávat Betlémské světlo před Zámečkem. „Ano, pro Betlémské
světlo se chystáme, má to ale vzhledem k aktuální situaci několik ale,“ potvrdil dlouholetý skautský vedoucí Petr Novák.
Pro světýlko dovezené z Betléma jezdí řevničtí skauti od roku
2008. „První dva roky jsme si pro ně jezdili ke skautům do Všenor
a šířili jsme ho pouze mezi známé a skauty. Světýlko jsme rozdávali u klubovny,“ vzpomíná Petr Novák alias Zip. Od roku 2013
pro něj jezdí roveři přímo do Prahy, kam je dováženo skautskou
štafetou.
Deset let už jej skauti rozdávají na Štědrý den dopoledne před
Zámečkem. A věří, že stejně tak tomu bude i letos. Kdo si jej chce
odnést domů, musí si přinést lucerničku nebo svíčku.
„Pro zajímavost, Betlémské světlo bylo do Československa
poprvé dovezeno už v roce 1989, přivezli ho tehdy z Rakouska
emigranti vracející se do vlasti,“ upřesňuje Zip.
Podle oficiálních skautských stránek bylo světlo do Československa skauty poprvé přivezeno v roce 1990, kdy jeho rozvoz zajistili
brněnští členové střediska Řehoře Mendla. Kurýři tehdy s napětím
vyhlíželi na každé zastávce, jestli tam na ně někdo čeká. Ohlasy po
prvním ročníku přesvědčily organizátory, že tato akce má smysl.
Z původních 7 vlaků letos světlo bude putovat již 62 vlaky do 765
nádraží. Mezi kurýry se již začínají objevovat děti původních světlonošů ze začátku devadesátých let.
A kde se vůbec tradice světýlka z Betléma vzala? V roce 1986
bylo světlo z Betléma poprvé přivezeno do Rakouska, tehdy měla
akce zpropagovat sbírku pro zrakově postižené děti z Lince. Orga-

nizátoři přitom vycházeli z pověsti italského města Florencie. Ta
vypráví o tom, že když římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval
k zorganizování válečné výpravy do Palestiny, jeden z najatých
florentských mládenců přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se,
donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla z Betléma. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami
města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž
čele šel mladík s hořící svící.

Charita vyhlásila finanční
i potravinové sbírky
K pomoci sousedům, kteří se ocitli kvůli omezením v tíživé
finanční situaci, vyzývají na sociálních sítích mnozí obyvatelé
z dolního Poberouní. V našem regionu aktivně pomáhá například Farní charita Řevnice.
Nejohroženějšími skupinami jsou rodiny s dětmi, matky samoživitelky, zadlužení lidé, agenturní zaměstnanci a obecně lidé bez
standardní pracovní smlouvy a OSVČ.
Pomoci můžete finančně, a to díky Sbírce pro Česko: Na vlně
pomoci proti bezmoci! Přispět můžete částkou přímo na účet
nebo pomocí dárcovské SMS.
Řevnická Farní charita je zapojená i do celorepublikové potravinové a materiální pomoci, která je určena nejchudším. Ti zdarma
obdrží balíčky s trvanlivými potravinami pro sebe či svoji rodinu.
Balíčky obsahují například konzervy, rýži, těstoviny, luštěniny, sušené mléko, olej a také hygienické potřeby: mýdlo, šampon, prášek
na praní, pleny, vlhčené ubrousky, holicí strojek. Jejich složení se
liší podle toho, zda jsou určeny pro rodiny s dětmi nebo pro osoby
bez domova. Spolu s materiální pomocí nabízí Charita sociálně potřebným i další pomoc v podobě sociálního poradenství a dalších
sociálních služeb. Zájemci o potravinovou a materiální pomoc se
mohou obrátit na Farní charitu Řevnice, email: revnice@praha.
charita.cz nebo na dobrovolníky farní charity v kostelech.

Jak přispět
Účet: 44665522/0800, VS 90619
SMS na číslo 87 777: Jednorázová ve tvaru:
DMS CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90
Trvalá SMS ve tvaru: DMS TRV CHARITAPOMOC 30, 60
nebo 90

V Řevnicích pomáhá 19 andělů
Andělé jsou jedním ze symbolů Vánoc. V Řevnicích jich máme
devatenáct. Přesněji řečeno, v Řevnicích žije devatenáct lidí, kteří
se zapojili do nadace Dobrý anděl. V okrese Praha-západ jich žije
celkem 1 728.
Dobří andělé přispívají pravidelně či jednorázově finančními
dary na konto nadace. Díky tomu dostávají pravidelnou měsíční
finanční pomoc ve výši několika tisíc korun rodiny, které se v důsledku nemoci dostaly do tíživé situace. Tímto způsobem Dobří
andělé umožňují navýšit měsíční příjem rodin s dětmi, které
přivedla těžká nemoc do finanční tísně, v průměru o 20 %.
Například letos v říjnu Dobří andělé rozdělili částku 25 914
064 korun mezi 3 986 rodin. Díky tomu každá rodina dostala
částku 6 501 korun.
Dobří andělé mohou přispívat pomocí trvalých nebo běžných
platebních příkazů na účet č. 8001008/5500, kde jako variabilní
symbol zadají svoje Andělské číslo. Toto unikátní číslo získají
ihned po registraci do systému.
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Strom s dětskými přáními
se přesunul na web
Splnit vánoční přání dětem z dětského domova Lety a dalším ze
sociálně slabších rodin můžete tradičně díky Stromu splněných
přání. Každoročně jsou přání dětí k dispozici v dobřichovické
restauraci Zámecký had. Protože ta je nyní kvůli nařízením uzavřená, přestěhovali pořadatelé vánoční strom na web. Na adrese
http://stromprani.uberounky.info si můžete přečíst všechna
přání dětí, některé z nich vybrat, zarezervovat a poté splnit.
Dárky je možné nosit do 16. prosince přímo do restaurace. Strom
splněných přání pomáhá plnit přání dětem, které žijí v dětském
domově či neúplných rodinách a jejich finanční situace nedovoluje, aby jim je splnili jejich blízcí.
Projekt Strom splněných přání se pod patronací Kristýny Pánkové koná od samého vzniku restaurace Zámecký had. Tradičně
si lidé prohlédli krásný vánoční stromek v restauraci a vzali si
obálku s dopisem a přáním některého z dětí.
(vše pan)

Přibližování – připravujeme taxi
pro seniory
Mnozí z vás jistě znají prádelnu Zelený ostrov v Dobřichovicích, chráněnou dílnu, kde dlouhodobě pracují lidé se zdravotním handicapem.
Nyní podnik rozjíždí novou službu v rámci projektu nazvaného Přibližování. Jedná se o možnost využití tzv. senior taxi,
které odveze seniory či osoby se zvláštními potřebami k lékaři
či na úřad. V regionu Dolní Berounka jsou často lékaři, lékárny,
ale i úřady ve velké vzdálenosti od místa bydliště a cestování
vlakem a autobusem může být pro tuto skupinu obyvatel velmi
náročné. Zastávky hromadné dopravy jsou navíc často daleko
od jejich bydliště a špatně dostupné. Tyto skutečnosti vedly
k myšlence založení dopravní služby, která by pomohla starým
či handicapovaným lidem „přiblížit se“ k lékaři, na nádraží
nebo na úřad. Nabízená služba navíc zahrnuje i poskytnutí
pomoci klientovi z bytu k vozidlu a zpět, pomoc při nastupování
a vystupování z vozu či doprovod k lékaři, na nákup i na úřad.
Jednou týdně bychom mohli jezdit i na vzdálený hřbitov.
Službu je možné realizovat díky Místnímu partnerství MAS
Karlštejnsko, z.ú., komunitně vedenému místnímu rozvoji
(CLLD), kterého je MAS nositelem, a jeho strategii Via Carolina.
Cílem nového projektu není jen podporovat důstojný život
seniorů a lidí se zvláštními potřebami, ale také rozšířit sociální
podnik, vytvořit nová pracovní místa pro další handicapované
občany, podpořit tak jejich sociální začleňování a také snížit
nezaměstnanost. Celý projekt by měl především přispět k pohodlnějšímu a bezstarostnějšímu životu lidí v naší lokalitě.
Projekt Přibližování uspěl ve Výzvě č. 6/19-OPZ-MAS
Karlštejnsko-04 Sociální podnikání II. ZELENÝ OSTROV s.r.o.
se zapojil do práce místního partnerství MAS Karlštejnsko,
z.ú. a bude se podílet na jeho činnosti a na společném rozvoji
regionu.
Službu si můžete již nyní objednat na telefonním čísle
+420 720 971 125 za komerční cenu a od ledna bychom rádi
poskytovali i službu dotovanou.
V současnosti jednáme o zapojení měst a obcí a jejich spolufinancování uvedeného projektu.
Všechny informace najdete na webu www.zelenyostrov.eu.
Sledovat nás můžete také na FB a Instagramu.
MUDr. Vladimíra Hejmová

Rok na ZeMi v nejistém čase

Přichází prosinec, což znamená kratší bílý den, tedy zpomalení, zklidnění a sklon k bilancování nad uplynulým. Kolo roku
a střídání ročních období bylo odedávna inspirací k řadě slavností
či rituálů. V našem spolku ZeMě jsou jakousi základní kostrou,
která pomáhá dětem k orientaci v čase a prostoru a k uvědomění si
základních lidských hodnot. Na vybraných slavnostech jsou vítáni
rodiče i přátelé, protože tak se celá společnost protkává a vzniká
živý organismus.
Hned na začátku kalendářního roku jedna z rodin pozvala
školní děti na chalupu na horách a zajistila nejen ubytování se
stravováním, ale i výuku na lyžích. Následoval únor a s ním klasický masopust – probouzení medvěda, hodování, tanec a zpěv po
dvorech řevnických stavení. Další běžné oslavy jsme byli nuceni
vzhledem k situaci a s respektem k vládním nařízením i všem
našim blízkým prožívat v rodinném kruhu. Březnové vynášení
Mořeny, otvírání studánek, jarní slavnost a stavění májky tak
dostávalo nový rozměr. Průvodci nezaháleli a rodiče dostávali návody a inspiraci prostřednictvím online světa. Krásné počasí nás
nenechalo dlouho sedět doma a vznikly dokonce první distanční
bojovky – hry v přírodě s úkoly, kde bylo nutné rezervovat čas
plnění. V červnu už jsme se zase společně setkali při sjíždění
Berounky na raftech.
Léto jsme si díky uvolnění opatření prožili, jak jsme zvyklí.
V prostorách Země proběhly dva pravidelné tábory (koňský
a keramický) a přidal se třetí, putování Českým krasem a brdskými lesy. Všechny tři tábory probíhaly především venku, pod širým
nebem. Součástí bylo cestování vlakem, vymýšlení a realizace
dětských nápadů a také vystupování z komfortní zóny (nepřízeň
počasí, strach/respekt z koní, absence rodičů a další výzvy).
Na konci prázdnin se konalo každoroční soustředění průvodců (školkových i školních), během kterého se ladí program na
následující školní rok. Nedílnou součástí bylo školení první pomoci a kurz hodnotového vzdělávání podle sestry Cyril Mooney.
Zamýšleli jsme se nad smyslem vzdělávání, učili se, jaké hodnoty
s dětmi rozvíjet, jakým způsobem na nich pracovat. Tato metoda
pomáhá dětem ve vztazích k sobě samým, k okolí, k životu, ke
společnosti. Učí je pracovat samostatně, ale i spolupracovat, komunikovat, analyzovat, být kreativní, znát své hodnoty a umět pomáhat, být empatický, nalézat vnitřní motivaci a smysl své práce.
Pokud se o životě a filosofii sestry Cyril Mooney chcete dozvědět
víc, podívejte se na film „Tvé místo vedle mě“.
Pak se rozjel nový školní rok a podzim ve znamení radostného
setkávání dětí i dospělých. První větší akce byl stmelovací týdenní
pobyt školních dětí v oblasti Blanska. Následující dny se jednotlivé skupiny báječně vyladily a dny plynuly velmi příjemně. Děti
se koupaly v Berounce, putovaly po okolí, trénovaly předškolní
dovednosti a zlepšovaly se v psaní, čtení a dalších dovednostech
školního věku. V říjnu jsme se rozdělili na část školkovou, která se
dál setkávala naživo, a část školní, která měla možnost se společně
vídat alespoň přes obrazovku. V listopadu nastal čas vzpomínání
a uctívání předků. Opět jsme dali na web tipy pro rodiče a touto
cestou oslavili Dušičky. Nyní přichází doba zimního slunovratu,
kterou snad oslavíme v zázemí spolu. Přejme si vychutnávat společné chvíle s vděkem a láskou k přírodě, přátelům i sobě samým.
Jindra Norková

Notičky nemohou společně hrát,
natáčejí proto videoklipy
Zatímco v případě natáčení Adventního koncertu pro Českou
televizi mají řevnické Notičky už jasno, že se ho kvůli pandemii,
bohužel, nezúčastní, jak to bude s dalšími předvánočními akcemi, se zatím neví. „S koncerty opravdu nevíme, ale nic zatím
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neruším,“ napsala v době uzávěrky prosincového čísla vedoucí
Notiček Lenka Kolářová. Řevnická lidová muzika má plánovaný
koncert na druhou adventní neděli 6. 12. v řevnickém kině. „Na
koncertě předvedeme kromě starých známých koled i nové koledy a také bulharské tance a naše oblíbené pásmo Baladu pro
banditu,“ potvrdila Lenka Kolářová. Další prosincový koncert
Notiček by se měl konat 19. 12. na svinařském zámku.
Třebaže společné zkoušky a hraní se konat nemohou, Notičky
pilně trénují. Dokonce díky technice natočily i „videoklip“ k písni Rybníček, který je k vidění na Facebooku a YouTube. „Děti
byly naprosto báječné. Pouštěla jsem Rybníček v Praze v nové
práci na ZUŠ a všichni byli udiveni a nadšeni, jak jim to šlape
a jakou mají radost z hraní,“ napsala Kristýna Kolářová, která
se s přítelem chopila produkční práce. Nyní společně připravují
další, tentokrát vánoční skladbu Fum, fum.

Jo Nesbo: Království – Dva bratři. Jedno království. Nespočet
tajemství. Nový očekávaný román populárního autora detektivek
Martin Poláček: Peče celá země – světoznámá fenomenální
cukrářsko-pekařská show nyní v knižní podobě
Marek Eben: Myšlenky za volantem – soubor sloupků a fejetonů
Marka Ebena, které vycházely časopisecky v letech 2014–2020

Houslový virtuos u nás
v prosinci nezahraje
Podle pořadatelky Lucie Kukulové bude prosincový koncert Ivana
Ženatého přesunut na jarní termín. Přesné datum zatím není
známo. Jisté však je, že spolu s houslistou se představí i dvě jeho
žákyně, Tereza Petrová a Magda Routová, a další Notičky.
S panem Boguniou, klavíristou a profesorem pražské Akademie múzických umění, má Ženatý zahrát skladby Antonína
Dvořáka a Maurice Ravela, s děvčaty pak čtyřkoncert Antonia
Vivaldiho. Krátké překvapení si připravují také Notičky. Zda a případně jakou formou se bude koncert konat, sledujte na webové
stránce pořadatelky www.pa-intermedia.com, nebo na facebookovém profilu Ruchu.

Jak to bude s Rybofkou?
Pravidelně jsme na tomto místě informovali čtenáře o tom, že
Rybofka opět bude! Zvali jsme na svařák, cukroví a společné zpívání... Letos je ale kvůli koronaviru i tohle jinak. K datu uzávěrky
tohoto vydání Ruchu bylo konání Rybofky nejisté, ale pokud nakonec zorganizována bude, dozvíte se o tom na sociálních sítích.

Nikdo nás nečekal
V nakladatelství JOTA vychází 11. listopadu kniha malířky Helgy
Hoškové-Weissové Nikdo nás nečekal.
Její Deník 1938–1945 zaznamenal nejen její osudy v období
holocaustu. Nová kniha popisuje dětství a poválečná léta. V nich
jsou některé pasáže věnované také pobytům v Řevnicích, kam
jezdila s rodinou a s rodinou svého bratrance Tomáše Töpfera
do domu Josefa Poláka, terezínského písaře. Ten psal veškeré
seznamy dvojmo a jeden exemplář vždy ukryl. Po válce pak tyto
písemnosti pomohly při hledání nezvěstných.
Knihu si můžete objednat v e-shopu řevnického knihkupectví.
Jistě vás napadne někdo, kdo knihu uvítá pod stromečkem.
Na další knižní tipy jsme se zeptali Zuzany Drhličkové z řevnického knihkupectví LeAmos (www.knihyrevnice.cz):
J. K. Rowlingová: Ikabog – napínavý pohádkový příběh plný
naděje, s ilustracemi českých dětí
Vojtěch Matocha: Prašina 3 – třetí díl velmi oblíbené dobrodružné knihy pro děti

Lesní slalom se běžel, závodníci zasílali
výsledky mailem
Pětačtyřicátý ročník Lesního slalomu se málem kvůli platným
omezením nekonal. Organizátoři ale přišli s „korespondenční
verzí“ oblíbeného závodu. „Výsledek překonal naše očekávání.
Slalomu se zúčastnilo 48 závodníků ve všech věkových kategoriích od 1 do 71 let,“ uvedl za pořádající Ski Klub Řevnice
Jan Čermák. Doplnil, že závod si nejspíš proběhlo ještě více
lidí, kteří ale své výsledky nezaslali. Jak vše fungovalo?
Protože kvůli epidemickým omezením nebylo možné
uspořádat 45. ročník Lesního slalomu ve standardní podobě,
vytyčili organizátoři 7. 11. v 10:00 závodní trasu na obvyklém
místě nad vodárnou v blízkosti modré turistické cesty a celé
značení trasy zde ponechali až do 16. 11. do 15:30 hodin.
O trochu jednodušší vytyčení umožňovalo snadnou orientaci,
a proto nebylo třeba hlídat proběhnutí jednotlivých branek.
Každý z příznivců Lesního slalomu měl možnost si tuto trať
individuálně proběhnout, změřit si čas a výsledek zaslat pořadatelům závodu. Informace o této „korespondenční“ formě
byla zveřejněna v Ruchu a Našich novinách, na stránkách
města a na sociálních sítích. Cílem bylo, aby obvyklí soutěžící,
a hlavně jejich děti, nebyli o Lesní slalom ochuzeni.
„Vzhledem k způsobu hodnocení nebudeme veřejně vyhlašovat vítěze, ale všem registrovaným účastníkům byla výsledková listina zaslána. Zvítězil každý, kdo 45. ročník Lesního
slalomu běžel,“ shrnul Jan Čermák a pozval všechny příznivce
na 46. ročník v roce 2021.

Memoriál Davida Laciny
se letos konat nebude
Počtvrté se měl letos před vánočními svátky konat fotbalový memoriál pro Davida. Kvůli platným omezením se ale
neuskuteční. „Milí přátelé. Je nám moc líto, ale i přes veškeré
přípravy, které jsme již začali podnikat, musíme letošní ročník
turnaje zrušit kvůli pandemii coronaviru,“ napsala hlavní
pořadatelka Jarka Vyletová na facebookové stránce turnaje.
Doplnila, že místo fotbálku v hale se budou pořadatelé snažit
zorganizovat alespoň podpisovou akci s nějakým fotbalovým
veteránem Slavie. Konat by se mohla pod širým nebem na fotbalovém plácku v Řevnicích. „O této malé, vzpomínkové akci
budeme včas informovat,“ doplnila s tím, že uskutečnit by se
mohla v prosinci, pravděpodobně o víkendu před Štědrým
dnem.
Loňského třetího ročníku se zúčastnilo celkem osm družstev, včetně družstva spoluhráčů Davida Laciny jako hostů. Vítězem se v mladší kategorii stala ZŠ Rudná, ve starší družstvo
Futsal Dobřichovice.
(vše pan)
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AKTUÁLNĚ
pronájem/prodej BYTY
nejen v CORSO

PRODEJ DOMŮ –
KOMPLETNÍ SERVIS
Jitka PYTLÍKOVÁ
Realitní makléřka z Mořiny
732 961 076
jitka.pytlikova@re-max.cz
Krásné
vánoční svátky přeje ZUŠ Řevnice.
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8/1 Portrét dívky v plamenech

15/1 Tenkrát podruhé

3/1 Trollové a kouzelný les

10/1 Zakleté pírko

Kino Řevnice / 17:30

Kino Řevnice / 17:30

17/1 Pat a Mat:
Kutilské trampoty

3/1 Šťastný nový rok

10/1 Na nože

Kino Řevnice / 20:00

Kino Řevnice / 20:00

4/1 Zakleté pírko

11/1 Ledové království 2

Kino Řevnice / 13:00

Kino Řevnice / 13:00

4/1 Špióni v převleku

11/1 Star Wars: Vzestup

Kino Řevnice / 13:30

Skywalkera (dabing)

18/1 Dolittle

Kino Řevnice / 15:00

Kino Řevnice / 15:30

11/1 Šťastný nový rok

18/1 Vlastníci

Kino Řevnice / 17:00

Kino Řevnice / 18:00

Kino Řevnice / 17:30

4/1 Tenkrát podruhé

11/1 Cats

18/1 Na nože

Kino Řevnice

Kino Řevnice / 15:00

4/1 Star Wars: Vzestup
Skywalkera (dabing)
Kino Řevnice / 20:00

Kino Řevnice / 20:00

Kino Řevnice / 20:00

Kino Řevnice / 20:00

Kino Řevnice / 17:30

17/1 Richard Jewell
Kino Řevnice / 20:00

18/1 Trollové a kouzelný les

Kino Řevnice / 20:00

(pokračování na následující straně)

