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2 Aktuálně

Řevnická Rybofka je jedinečná
Text: Pavla Nováčková | Foto: Matěj Barták

likrát do roka ve svých pěveckých sborech,“ vysvětluje Zuzana
Dudáková. V poslední době zpívají sólové party Ondřej Hejma
(bas), Eliška Veselá (alt), Věrka Perglová (soprán) a Jan Flemr
(tenor). „Mám radost, že se každý rok objeví někdo nový. A to
je i nepřímá pozvánka pro nové nadšence,“ láká k účasti jedna
ze sboristek. A které z uplynulých provedení České mše vánoční
Jakuba Jana Ryby pro ni bylo výjimečné? „První dva ročníky
určitě byly výjimečné tím, že se vlastně Rybofky konaly dvě,
jedna v řevnickém kostele a druhá před Modrým domečkem.
Ale vlastně jsou výjimečné všechny, protože nejde tolik o naši
dost originální interpretaci, ale o hezkou tradici setkávání lidí
z Řevnic a velmi širokého okolí, vzácný čas s přáteli, sousedy
a rodinami.“

Betlémské světlo se bude
rozdávat před Zámečkem

Co se vám vybaví, když se řekne
řevnická Rybofka?
Martin Souček

Vánoce, radost ze setkávání, sounáležitost, zklidnění, muzika, Modrý domeček, svařák. Rybofkou pro mne v podstatě
začíná Štědrý večer, který trávím s rodinou. Většinou ten den
končí další Rybovkou – při půlnoční.
Ondřej Hejma

Je to vždycky stejné: Modrý domeček, svařák, zima, Lukáš Prchal, skvělá nálada a nepředvídatelné dobrodružství hudby.
Ta krásná iluze Vánoc funguje dokonale a já si strašně přeju,
abych to všechno mohl letos zažít znovu.

Rozdávání Betlémského světla plánují řevničtí skauti opět na
Štědrý den dopoledne. Tradiční akce započala již druhou dekádu. Členové vodního oddílu Bobři budou rozdávat plamínek od
9. hodiny ranní před Zámečkem. „Vše by mělo probíhat stejně
jako loni, tedy pokud nám akci nezakáže nějaké nařízení,“ uvedl dlouholetý skautský vedoucí Petr Novák. Kdo si bude chtít
světlo dovezené z Betléma odnést, měl by si s sebou vzít svíčku
nebo lucerničku.
Pro betlémské světýlko jezdí řevničtí skauti od roku 2008.
Nejprve pro něj mířili do Všenor, od roku 2013 pro něj jezdí roveři přímo do Prahy, kam je dováženo skautskou štafetou. Letos
si čeští skauti světlo převezmou 11. 12. v Salzburgu, od 18. 12.
se bude rozvážet po Česku. Poprvé bylo světlo do Československa skauty přivezeno v roce 1990. Místo původních 7 vlaků
bude letos světlo putovat již 62 vlaky do téměř 800 nádraží.
Eliška Veselá

Když se řekne Rybofka, vybaví se mi přátelské setkání na řevnickém náměstí, vánoční a radostná atmosféra Štědrého dne,
spousta přátel a známe tváře Řevnic. A neodmyslitelně Lukáš
Prchal, který to před lety dal celé dohromady.
Jan Flemr

ANKETA

Rybofka před Modrým domečkem se chystá! Zda se bude moci
po loňské pauze, kdy se nekonala z důvodů vládních opatření
a zákazu pořádání hromadných akcí, uskutečnit, ovšem bude
jasné až těsně před akcí. „Rybofku chystáme zatím jen v našich hlavách, stejně jako minulý rok,“ potvrdila za pořadatele
Zuzana Dudáková z Modrého domečku. Termín i čas je daný:
24. 12. ve 13:00. „Pokud Rybofka bude, informace zveřejníme
na našem facebooku, instagramu, facebookových profilech
Sousedé od Berounky a Řevnická deska. Určitě také v kavárně
a na plakátovacích plochách,“ potvrdila Dudáková.
Pokud by se Rybofka uskutečnila, měla by pořadové číslo 13.
Za tu dobu se zpěváci i instrumentalisté řevnického příležitostného sboru víceméně ustálili. Stálicí je i dirigent a varhaník
Lukáš Prchal. „Všichni se scházejí už z tradice, žádná zkouška se
nekoná. Jádro sboru tvoří zpěváci, kteří zpívají Rybovku něko-

Tahle akce je geniální v tom, že na Štědrý den, kdy jsme
si zvykli povětšinou sedět u televizí, přitáhne na řevnické
náměstí stovky lidí, kteří tak mají příležitost se pozdravit
a popovídat si, předat si dárečky, pozvat se na návštěvu, jak
by to o Vánocích mělo být. A pokud jde o zpěváky, je prima,
že se akce účastní jak třeba sboristé z Canta Carsa, tak zpěváci nikde neangažovaní nebo úplní rybovkoví začátečníci,
v tomhle je řevnická Rybofka opravdu jedinečná.
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Zprávy z radnice

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,

Kraj už lze žádat o granty na kulturu,
město je vyhlásí nejspíš v únoru

před námi je období adventu, které zahajujeme rozsvícením
vánočního stromu na náměstí. Nejinak tomu bylo i letos.
Strom se jako každoročně rozsvítil první adventní neděli za
účasti zástupců města, zpěvu žáků ZUŠ a několika desítek
příchozích obyvatel. Bohužel to byla velmi pravděpodobně
poslední veřejně přístupná adventní akce. Adventní trhy
již byly nařízením vlády po celé zemi zrušeny. S ohledem
na vzrůstající počet covidových pacientů v nemocnicích
budou zřejmě další restrikce brzy následovat. Stejně jako
loni budeme muset patrně oželet vánoční jarmark základní
školy či tradiční setkání při vánočním zpívání „Rybofky“ před
Modrým domečkem.
Rád bych na tomto místě znovu poprosil všechny ty, kdo
zatím váhají s očkováním, aby tak nečinili a nechali se očkovat. Ochrání tím sebe, své blízké, a především přispějí k tolik
potřebné kolektivní imunitě. Příklady ze zemí s proočkovaností přes 90 % jasně ukazují, že vakcíny fungují – nemocnice se tam neplní, lidé zbytečně neumírají a díky očkování se
vyhnou i vážným zdravotním komplikacím.
Na konci roku vždy rekapituluji, co se v uplynulém roce
podařilo v Řevnicích vybudovat, opravit či vylepšit. Těší mě,
že navzdory dramaticky rostoucím cenám stavebních materiálů a prací se nám podařilo zrealizovat všechny velké investiční akce, na které jsme získali prostředky z dotačních titulů.
Na prvním místě bych určitě zmínil realizaci víceúčelového
sportovního hřiště na pozemku školy za 9 milionů Kč. Dalšími
významnými akcemi byla oprava dřevěného skladu u nádraží
za 6,5 milionu Kč a revitalizace tůní za 7 milionů Kč.
Aktuálně ještě probíhá velmi důležitá rekonstrukce technologie úpravy vody na vodním zdroji u Berounky s náklady
ve výši 9,5 milionu Kč.
Z finančních prostředků města byl upraven prostor před
I. stupněm základní školy v Revoluční ulici (náklady cca
1 mil. Kč) a nová lávka přes Havlíčkovy sady včetně komunikací za 7,5 milionu Kč. V případě lávky doufáme v dodatečné
získání části vynaložených prostředků s pomocí dotace na
městskou páteřní cyklostezku. Intenzivně připravujeme
opakovanou dotační žádost na retenci a vsakování povrchové vody a výstavbu nových povrchů mnoha komunikací
v lokalitě Na Vrážce a z jiného dotačního titulu také žádáme
na rekonstrukci komunikací Sochorova a Jiráskova. Další
dotační titul určený na úspory energií by městu mohl přinést
prostředky na rekonstrukci velké části veřejného osvětlení.
Přejme si tedy, abychom s většinou těchto žádostí uspěli
a podařilo se nám je v příštím roce zrealizovat.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům úřadu i zástupcům všech městských institucí za
kvalitní a obětavou práci odvedenou v celém letošním roce.
Všem jim chci popřát klidné prožití vánočních svátků a hlavně hodně pevného zdraví. To stejné pochopitelně přeji i vám
všem ostatním. K tomu připojují i přání, aby se v roce 2022
situace s epidemií covidu-19 již opravdu zklidnila.
S úctou Tomáš Smrčka

Nově již na přelomu roku, konkrétně od 9. prosince, je možné
žádat Středočeský kraj o dotace na kulturu. Zastupitelé schválili tři programy na podporu základních knihoven, na podporu
kultury a program na obnovu památek. V součtu vyčlenili
na 48 milionů Kč. O dotace ze Středočeského Fondu kultury
a obnovy památek je možné žádat do 3. ledna 2022. V programu podpory kultury je předběžně vyčleněno 11 milionů
Kč. Žadatelé mohou získat příspěvky například na divadlo,
folklor, tradiční lidovou kulturu, hudbu, tanec, film, foto,
výtvarné umění a literaturu, soutěže, publikační činnost a další. Zároveň budou podpořeny akce připomínající významná
výročí a organizace aktivní v oblasti kultury. Předpokládaných
35 milionů má být určeno na stavební a restaurátorské práce
a dále na projekty, kde je deklarováno další využití objektu
pro spolkový a společenský život regionu nebo projekty, kdy je
objekt dostupný nejširší veřejnosti. Dva miliony jsou k dispozici ve třetím programu na podporu knihoven, zejména
na technické vybavení pro práci s veřejností, na databázové
knihovnické systémy aj.
Granty tradičně rozděluje i město Řevnice. První kolo bývá
vyhlašováno zpravidla v únoru. Na podporu celoroční činnosti
organizací pracujících s dětmi a mládeží město letos vyčlenilo
350 000 korun, ve druhém program na podporu konkrétního
projektu nebo akce bylo v rozpočtu 250 000 korun.

Nové školní sportoviště je hotové,
ale zatím bez sportovců
Nové multifunkční hřiště v areálu řevnické základní školy je
hotovo. Zkolaudováno však ještě nebylo, a tak jej zatím nemohou školáci užívat. „Na využívání školního sportoviště se velmi
těšíme a je pro nás těžké moci se na něj jenom dívat. Ačkoliv
i počasí nám dosud přeje, hřiště ještě neprošlo kolaudací a ta,
stejně jako u každé jiné stavby, je posledním krokem k našemu
nadšenému sportování. Držte nám tedy palce, ať i tento poslední úřední úkon proběhne co nejdříve,“ uvedl ředitel školy
Tomáš Řezníček. Výstavba multifunkčního hřiště s běžeckou
drahou a sektory pro vrh koulí a skok do dálky včetně osvětlení a odvodnění areálu stála 8,6 milionu korun.
vše pan

4 Covid-19

Desatero doporučení pro veřejnost
Deset zásad, jak se chovat při aktuálně probíhající vlně pandemie covid-19, sestavila Mezioborová skupina pro
epidemické situace (MeSES), nezávislá a apolitická skupina expertů, integrující pohledy různých oborů.
Aktuální údaje o nárůstu počtu nakažených je třeba brát velmi
vážně. Čím více lidí se nakazí, tím více jich bude mít těžký průběh onemocnění a bude stoupat také počet hospitalizových a zemřelých. Epidemie se týká nás všech. Každý z nás může dodržováním opatření a vhodným chováním pomoci počet obětí snížit.
Je proto zásadní, jak bude každý z nás reagovat, a zda dokáže
i svým chováním a postoji přispět k boji s epidemií a ke zlepšení
situace. Vnímáme, že zdaleka ne každý zná správné procesy, jak
v konkrétních situacích postupovat, proto v deseti bodech shrnujeme doporučení pro vybrané praktické situace:
1. Ať jste očkovaní, nebo ne, pokud pociťujete příznaky respiračního onemocnění, kontaktujte telefonicky svého praktického
lékaře. Pokud patříte mezi rizikové skupiny, praktický lékař by
vás měl po domluvě vyšetřit přímo v ordinaci a udělat vám test
na covid-19. Vyjde-li pozitivní, může váš lékař domluvit podání
monoklonálních protilátek. Monoklonální protilátky jsou
efektivním nástrojem významně snižujícím pravděpodobnost
závažného průběhu onemocnění. Musí se ale aplikovat v brzkém
stadiu nemoci, proto je třeba s vyhledáním lékaře neotálet. V některých případech je možné monoklonální protilátky podat po
rizikovém kontaktu s nakaženým, dokonce ještě před potvrzením
nemoci. Aktivně se na tuto možnost svého lékaře ptejte.
Aplikace monoklonálních protilátek je ambulantní jednorázové
podání nitrožilní infuze a je vždy hrazeno ze zdravotního pojištění. Při samoléčbě postupujte podle doporučení praktických
lékařů, neřiďte se náhodnými radami ze sociálních sítí.
2. Pokud nemáte praktického lékaře nebo výše uvedený postup
není možné z nějakého důvodu realizovat, můžete si provést
doma antigenní test samoodběrem, nebo se můžete objednat na test na odběrové místo. Pokud jste očkovaní alespoň
jednou dávkou, máte nárok na 2 PCR testy v kalendářním měsíci
hrazené ze zdravotního pojištění. Pokud nejste očkovaní, nebo
jste vyčerpali množství testů hrazených ze zdravotního pojištění,
zaplatíte za PCR test maximálně 814 CZK. V případě pozitivního
testu budete SMS zprávou informováni o možnosti podání
monoklonálních protilátek. Osoby obzvláště ohrožené vážným
průběhem nemoci mohou obdržet infuzi monoklonálních
protilátek v nemocničním zařízení i bez doporučení praktického
lékaře po zvážení situace přímo nemocničním personálem.
3. Byla-li vám nařízená izolace či karanténa, dodržujte ji a neopouštějte své bydliště. Pokud nemáte nikoho, kdo by vám
pomohl se zajištěním nákupu nebo pořízením léků, kontaktujte
vedení své obce nebo městské části.
4. Pokud jste neměli rizikový kontakt, máte příznaky respiračního onemocnění a nemáte možnost se otestovat, prosíme vás,
abyste zůstali doma, nechodili mezi lidi, a snažili se izolovat
i od jiných členů vaší domácnosti (pokud je to možné). Požádejte
příbuzné nebo přátele, aby vám pomohli s vyzvednutím dětí,
obstaráním potravin atd. Pokud naprosto nezbytně musíte vaše
bydliště opustit, noste všude respirátor, a to i tam, kde to není
vyžadováno mimořádným opatřením.
5. Pokud onemocníte a léčíte se doma, pořiďte si pulsní oxymetr. Jedná se o dostupný a levný přístroj, který lze koupit zhruba od tří set korun. Oxymetr měří okysličení krve po nasazení
na prst (vždy s odlakovaným nehtem). Pokud jsou vaše hodnoty
saturace pod 93 % měli byste být vyšetřeni v nemocnici, i když
nepociťujete dušnost. Při setrvalých hodnotách saturace pod
90 % v klidu se jedná o závažný stav vyžadující hospitalizaci.
Volejte ihned 155, opět i když se cítíte dobře a nepociťujete duš-

nost. Informujte operátora, že jste covid-19 pozitivní a oznamte
mu příznaky a hodnoty saturace. O domácí terapii (aspirin,
ibuprofen, paracetamol) se poraďte se svým praktickým lékařem, případně postupujte podle těchto doporučení.
6. V případě, že vás kontaktuje příslušná hygienická stanice, spolupracujte a pravdivě odpovídejte na všechny jejich otázky.
Pokud je to možné, vyplňte samotrasovací formulář, velmi tím
usnadníte práci hygienikům a urychlíte kontaktování rizikových
kontaktů. Ti mohou virus nejen dále šířit, ale jejich nahlášením
jim můžete umožnit podstoupit včasnou diagnostiku i potenciálně život zachraňující léčbu.
7. Pokud zatím nejste očkovaní, ještě jednou své rozhodnutí
zvažte a konzultujte se svým praktickým lékařem nebo s osobou, které důvěřujete. V době, kdy jste udělali rozhodnutí se
neočkovat, byla situace pravděpodobně jiná, klidnější, možná
jste vnímali riziko nežádoucích vedlejších účinků jako větší, než
riziko onemocnění covidem. V dnešní kritické situaci je možné,
že se míra pro vás akceptovatelného rizika změnila, proto si své
rozhodnutí ještě jednou promyslete.
8. Pokud patříte mezi osoby ve vysokém riziku nákazy a závažného průběhu nemoci covid-19 a od vaší poslední dávky očkování
uplynulo více než 5 měsíců (v případě vakcíny Janssen 2 měsíce),
zajděte si na posilující dávku v nejbližším možném termínu.
Posilující dávku můžete získat jak na očkovacím místě, tak u svého praktického lékaře. Některá místa jsou pouze pro objednané
na konkrétní termín přes očkovací systém, některá jsou otevřená
bez objednání. Přehled očkovacích míst najdete zde.
9. Pokud už jste se očkovali, otevřete toto téma ještě jednou se
svými neočkovanými blízkými. Očkování sice nezaručuje, že
neonemocníte vůbec, ale prokazatelně snižuje pravděpodobnost
těžkého průběhu nemoci a úmrtí. V současné krizové situaci je
velmi pravděpodobné, že se většina populace s virem setká a je
jednoznačně lepší setkat se s ním očkovaný, než neočkovaný.
10. Dodržujte všechna platná opatření, jako je ochrana dýchacích cest na pracovišti, prokazování se průkazem TNO (test-nemoc-očkování), případně NO, rozestupy, používání dezinfekce
rukou apod. Toto je obzvláště důležité v předvánočním období
zvýšené mobility, jak u maloobchodu a služeb, tak u osobních
kontaktů. Přestože očkování snižuje pravděpodobnost, že se
nakazíte, možnost onemocnění není vyloučena, nemoc však
pravděpodobně bude mít lehčí průběh. Očkování snižuje avšak
nevylučuje infekčnost nakažené osoby. Zajděte si na test při jakýchkoli příznacích respiračního onemocnění, i pokud jste očkováni. Rovněž doporučujeme podstoupit test např. před návštěvou
neočkovaných příbuzných o Vánocích nebo v situacích, kdy byste
mohli někoho rizikového nakazit. Dva PCR testy v kalendářním
měsíci máte zdarma, pokud jste očkovaní alespoň jednou
dávkou a bez ohledu na vakcinaci děti do 18 let věku.
Závěrem: Starejte se o své psychické a fyzické zdraví –
choďte na procházky, hýbejte se, buďte venku na čerstvém
vzduchu, důležitá je vyvážená strava, dostatek vitamínů a minerálů, v zimním období může i přes vyváženou stravu chybět
vitamín D. Praktický lékař vám ho může předepsat a existují
i formy volně dostupné v lékárně bez receptu. Pamatujte ale, že
dobrý zdravotní stav a dobrý pocit ze sebe sama není garancí
toho, že se vám infekční nemoc vyhne, nebo že ji překonáte
v lehčí formě a bez následků. Všechny body výše by měli dodržovat všichni, bez ohledu na subjektivní hodnocení vlastního
zdravotního stavu. e
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Senioři nejsou přítěž, ale inspirace
Moniku Vaňkovou známe jako jednatelku řevnického Sokola nebo usměvavou obsluhu bufetu v řevnickém kině
či občasnou promítačku. Řevničtí senioři ji ale znají ještě jinak – jako neúnavnou a vstřícnou zakladatelku a organizátorku zdejší Univerzity 3. věku a nyní nově i sociální pracovnici pečovatelské služby.
Text: Marie Reslová | Foto: Sokol Řevnice
Jak dlouho existuje v Řevnicích Univerzita 3. věku? Kolik
má aktuálně posluchačů a v čem její aktivity spočívají?
Univerzita 3. věku (U3V) pod Českou zemědělskou univerzitou (ČZU) funguje v Řevnicích od roku 2013. Patříme
mezi největší střediska v republice. Za těch 8 let se ke studiu
přihlásilo 92 studentů seniorského věku. Studium zahrnuje
přednášky, které se promítají v řevnickém kině, po nich následuje dobrovolný test získaných znalostí. Diskuse nad správnou
odpovědí je mnohdy zábavná a posiluje příjemnou atmosféru
mezi studenty. Po úspěšném absolvování 6 přednášek je slavnostní promoce v aule ČZU. Kromě zajímavých přednášek na
různá témata, například umění, historie, zdraví nebo astronomie, se setkáváme a společně oslavujeme úspěchy, pořádáme
výlety a trávíme čas ve společnosti vrstevníků.
Po letech, kdy Univerzitu 3. věku podporoval řevnický Sokol, ji nově zaštítilo město Řevnice. Co to pro její budoucnost znamená? Je to velká změna?
Pro vznik střediska U3V je potřeba právní subjekt, a jelikož
jsem jednatelkou řevnického Sokola, přišlo mi to propojení
blízké. Sokolovna nabízí vhodné prostory, kinosál i klubovnu,
včetně administrativního a účetního zázemí. Sokol Řevnice lidé znají, je zárukou stability, bezpečí a tradice. To jsou
hodnoty, které jsou seniorům blízké. Stejné záruky vidím
i pod záštitou města, proto věřím, že se pro U3V moc nezmění.
Velký zájem o univerzitu a práce se seniory mě přivedly k myšlence rozšíření sociální práce v Řevnicích. K tomu je potřeba
podpora města, za kterou jsem vděčná, a věřím, že to našim
seniorům zlepší život.
Univerzita 3. věku poprvé spolupracuje také s řevnickou
ZUŠkou. Jak?
Před několika lety jsem u jedné ze studentek U3V doma
objevila spoustu krásných obrazů, které malovala. Nebylo nic
jednoduššího, než jí udělat výstavu. Vernisáž byla nádherná
a inspirovala další posluchače. Postupně se začaly objevovat
i jiné obrazy ze soukromých sbírek, a tak vznikl nápad chodit
společně malovat.
Řevnická ZUŠka je úžasná a její paní ředitelka je inspirativní
studnice nápadů. Seniorům nově ZUŠka nabízí kurz malby
a kresby. Takže znalosti z přednášek o umění využijí prakticky
a na kurzu zdokonalují techniku pod vedením Aldina Popaji.
Kromě toho, že se malbou cvičí jemná motorika, z terapeutického hlediska už C. G. Jung využíval malbu jako „léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů“.
Proč jsi se vůbec do organizování Univerzity 3. věku pustila?
Já sama pořád studuji a založením řevnické univerzity si připravuji půdu, až budu v seniorském věku. To jsem asi zdědila
po babičce, která taky vystudovala několik vysokých škol
a vzdělávala se až do konce života. Nejen díky svým babičkám
jsem ráda ve společnosti zralých, moudrých lidí. Mezi studenty U3V jsou právníci, umělci, inženýři. Díky studiu řevnické
univerzity často znovu získají jiskru a chuť něco předat.
Co studium dle tvých zkušeností znamená pro seniory?
Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní
kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společen-

vernisáž výstavy
ském dění. Udržení kondice ale vyžaduje aktivní a činorodý
přístup k životu. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je
i vzdělávání. Pro seniory se stává prostředkem k hledání cesty
a způsobu, jak objevovat možnosti každodenního života. U3V
rozvíjí schopnosti seniorů a zprostředkovává sociální kontakt
se společenským prostředím. Představuje smysluplně strávený
čas, poskytuje nové podněty a motivaci k aktivnímu životu.
Slouží jako preventivní program, zamezující sociální izolaci,
a vzdělávací program pro rozvoj kognitivních funkcí, aby byl
senior co nejdéle soběstačný.
Jak je možné se ke studiu přihlásit a jaké jsou podmínky
pro přijetí? Co lze takto studovat?
Ke studiu na U3V v Řevnicích je možné se přihlásit vždy na
začátku semestru, v září nebo v lednu. Jedinou podmínkou
je věk 50+. Student dostane studijní průkaz, kde bude mít
potvrzen každý úspěšně zvládnutý semestr. Na konci každého
semestru dostane Pamětní list, po 6 semestrech je slavnostní
promoce. Témata přednášek si z nabídky vybírají sami studenti. Aktuální semestr Mistři evropského barokního malířství
17. století končí v prosinci. Od ledna máme vybráno téma
Čínská medicína v naší zahrádce a věřím, že si na základě získaných znalostí zahrádku založíme. Stejně jako jsme vyrobili
sluneční hodiny po semestru věnovaném astronomii. Pokud
se někdo chce přijít mezi nás podívat, rádi ho uvidíme 7. 12.
v 10 hodin v řevnickém kině. Více na www.e-senior.czu.cz.
Vystudovala jsi sociální práci, před několika měsíci jsi
začala na pracovat v řevnické pečovatelské službě. Co tam
děláš a co tě na práci se seniory baví?
Každého člověka ovlivňuje jeho vlastní zkušenost. Já jsem nabyla cenné zkušenosti v technické korporátní společnosti a moje
vzdělání i kariéra měla technické zaměření. Přívětivá Berounka
mě probudila a začala jsem být více s lidmi. Loni jsem dokončila
VŠ sociální práce se zaměřením na psychoterapii a psychoterapeutický výcvik. Setkání se seniory mi dává strašně moc. Mrzí
mě, že se senioři mnohdy berou jako přítěž, i oni sami sebe
tak někdy vnímají. Podle mě je to naopak, mohou být velkým
přínosem. Jsou moudří, mají životní zkušenosti, čas s nimi mě
uklidňuje. Moc bych si přála, aby se vrátila úcta a respekt vůči
stáří, aby byli více zapojováni do společenského dění a uvědomili si, že mají co předat. Práci v Pečovatelské službě beru
jako „posvěcení“ mého úsilí. Chtěla bych, abychom společně
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se seniory našli cestu k udržení aktivity, dlouhé soběstačnosti
a důstojnému stáří. Zdůrazňuji společně, protože úspěšnou
sociální práci spatřuji především v komunikaci.
Jak to konkrétně probíhá?
S klienty si hodně povídám, vyslechnu jejich starosti i přání a následně společně hledáme cesty a služby. V Řevnicích
máme empatické a skvělé pečovatelky, ale rozvézt během
několika hodin více než 20 obědů tak, aby je klienti dostali
teplé, vylučuje, aby se klienta zeptaly, jak se má, natož aby mu
poskytly dostatečnou péči. Přála bych si, aby pečovatelky měly
prostor na péči o klienty, kteří to potřebují. Aktivizace seniorů,
např. setkáváním, vytváří cenné vazby a mám potvrzeno, že si
senioři pomáhají navzájem. Dokud budou aktivní a potřební,
oddaluje se nutná péče jejich okolí. Jedna paní vaří slabší přítelkyni, která jí za to poskytuje zahrádku, nebo zdatnější senior
objednává potraviny na e-shopu. Zapojením místních restaurací do rozvozu jídel seniorům vznikne pečovatelkám prostor pro
nezbytnou péči. I v tomto už máme první vlaštovky.
Jaké máš plány do budoucna a co bys ještě chtěla řevnickým seniorům nabídnout?
Jak jsem už zmínila, chtěla bych do sociální oblasti vtáhnout
i podnikatelské subjekty a obráceně dát seniorům příležitost
se realizovat, např. ve veřejném prostoru. Chtěla bych více
propagovat sociální služby nejen v Řevnicích. Pro klienty
např. využíváme Senior Taxi, na které Město Řevnice přispívá. Spolupracuji i s kulturním střediskem, se seniory jsme
byli společně na výletě i na koncertech. Řevnické kino mělo

promítání pro seniory, mají slevu na členské příspěvky v Sokole, navštívila jsem i kurz Alfa a Beta na faře v Řevnicích,
kde se také senioři neformálně setkávají. Chtěla bych vytvořit
prostor – klub seniorů, kde se budou potkávat a navzájem si
pomáhat a inspirovat se. Je důležité, aby člověk věděl, že se
má kam obrátit, když mu je těžko. A zároveň bude užitečný,
když ho někdo potřebuje. Zkrátka že v tom není sám. I já, když
nevím, zaběhnu pro radu za Zuzkou Dudákovou do Modrého
domečku, která má cenné zkušenosti a fakt vřelou náruč.
O spolupráci jsi jednala také se spolkem Srdce v kuchyni,
který se v Řevnicích a okolních obcích stará o samoživitele v nouzi a jejich děti. Vidíš v tomhle propojování aktivit
a spolků, případně i za pomoci místních radnic, budoucnost?
Jsem komunitně založená, baví mě propojovat lidi a využívat
pestrost života. Spolek Pomoc od srdce sleduji s obdivem už
déle. Když jsem se setkala s energickou Margaret, měly jsme
spoustu nápadů, jak spolupracovat. Od propojování samoživitelek a seniorů až po využití potravinové sbírky i pro starší lidi.
Dohodly jsme úhradu cvičení v Sokole pro maminky v těžkých
situacích a jejich děti nebo dárkové vstupenky do řevnického
kina.
Věřím, že v mnoha spolcích jsou lidé, kteří rádi pomůžou,
jen potřebují vědět, jak a kde. Úkolem radnice je tyto spolky
spojovat a podporovat prostřednictvím sociální komise, která
je pro sociální služby partnerem a dává podněty radě města. e

Soběstačnost je největší dar
Řevnickou Pečovatelskou službu vede od poloviny letošního roku Eliška Cílková. Maminka dvou dětí studuje poslední ročník vyšší odborné školy sociálně právní, obor sociální pedagogika. Dojíždí z Berouna, odkud pochází.
Text: Marie Reslová
Její cesta k sociální práci začala v dětském domově pro děti
s kombinovaným postižením, kde pracovala jako uklízečka. Od
ředitelky, která si všimla, že s dětmi hezky vychází a ony k ní
lnou, dostala nabídku, zda by to nechtěla zkusit jako vychovatelka. Pustila se do toho. „To byla krásná práce, dovedla mě i ke
studiu, ale bylo časově náročné skloubit ji s rodinou,“ ohlíží se
za touto etapou života.
Když se na jaře objevila možnost vést řevnickou Pečovatelskou službu, rozhodla se, že to zkusí. „Je to velká změna. Chci
hlavně pomáhat, to je, proč to dělám a co mě baví,“ říká. Ještě
stále objevuje nové věci, které si nestihly s předešlou vedoucí
vysvětlit, seznamuje se s klienty a zjišťuje, jak funguje součinnost pečovatelské služby s městem. Nejtěžší je pro ni „papírování“ a ekonomická oblast vedení pečovatelské služby.
Eliška Cílková vede malý stabilní tým pěti pečovatelek,
nově přibyla sociální pracovnice. Monika Vaňková nastoupila
v přibližně stejnou dobu jako ona. Může například poradit
klientům, kteří se ocitli ve svízelné existenční situaci s žádostmi
o podporu nebo s exekucí. Dvě pečovatelky mají na starosti
Mníšek, jedna Dobřichovice a dvě Řevnice. „Lidí, kteří potřebují
pomoct, je ale pořád víc než nás,“ posteskne si paní Eliška s tím,
že jen minulý měsíc musela z kapacitních důvodů odmítnout
5 nových klientů, kteří musí počkat, až se nějaké místo uvolní.
Na podzim bývá poptávka po službách největší, i proto chce teď
přijmout na DPP novou pracovnici, která by pomohla se zajišťováním nákupů.
V Řevnicích se dvě pečovatelky starají o 49 lidí, v poledne
musí rozvézt 25 obědů. Některým klientům pomáhají i se

snídaní, osobní hygienou, doprovází je k lékaři nebo na nákup,
odpoledne, pokud zbyde čas, pomáhají s úklidem. Vždycky má
přednost péče, vysvětluje paní Cílková priority pečovatelské
služby.
Nejčastěji lidé žádají o dovážku obědů. Na službu není
automaticky nárok z titulu věku a bývá pro ni obtížné vysvětlit,
že senior musí mít nějaký hendikep, že pečovatelská služba
pomáhá ve chvíli, kdy není schopen si oběd zajistit sám, například pomocí restaurační služby s dovozem. „Máme klienty,
kteří potřebují u oběda obsloužit, nejsou schopní si ho nandat
na talíř, potřebují dopomoc i při jídle. Kdyby těch obědů bylo
méně, můžeme věnovat péči lidem, kteří to opravdu potřebují,“
připomíná šéfka pečovatelek. Podobné je to prý s nákupy.
Rády by proto se sociální pracovnicí zkusily šikovnějším
a aktivnějším seniorům, kteří třeba jen nemohou tolik chodit,
pomoci s objednáváním nákupu přes internet. Pro ně je to plus,
když umí něco navíc, popisuje svůj přístup: „My jsme rádi,
když se ten člověk ještě snaží a říká: tohle ne, to ještě zvládnu...
Největší dar je, když senioři zůstanou soběstační. Spousta klientů se třeba ze začátku vůbec necítí dobře, když jim přijdeme
pomáhat. Někteří jsou extroverti a chtějí všechno, jiní si třeba
ani netroufnou říct, že by potřebovali vysát. Vyptáváme se, zjišťujeme, jestli je jim pomoc příjemná a pomalu si k nim hledáme
cestu. U některých je to docela těžké,“ popisuje paní Eliška.
Potenciální klienty prosí, aby se na ně nezlobili, když je třeba
zrovna nemohou přijmout. Aby se pokusili oslovit další služby
v okolí: Včelku, Charitu, Most k domovu. A připomíná, že
někdy může načas vypomoci i sousedka, známá nebo některá
z maminek na mateřské. e
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Modlila jsem se, aby to vyšlo
Z Řevnic do předvánočního New Yorku odletí počátkem prosince známá mezzosopranistka Ester Pavlů. V tamní
České národní budově začne její americké turné. Během něj zazpívá i v kostele, kde hrál na varhany Antonín
Dvořák a kde složil svou symfonii č. 9 e moll, op. 95, zvanou Novosvětská. S Ester Pavlů vystoupí profesor Vlado
Chmelo a nejžádanější operní pianista v ČR Ahmad Hedar.
Text: Pavla Nováčková| Foto: Wikipedia
Název turné zní Od Dvořáka k Martinů. Co v něm konkrétně nabídneš?
Zazní tam Otvírání studánek od Bohuslava Martinů, Janáčkova Moravská lidová poezie a klavírní sólo Bohuslava Martinů Vánoční skladba. Zařadili jsme i díla Mikuláše Schneidera-Trnavského a Dvořákovy Cikánské melodie. A zazní
i úryvky z Dvořákovy Rusalky.
Jak dlouho vystoupení vznikalo?
Asi rok. S šéfem Českého centra v New Yorku Miroslavem
Konvalinou jsme se viděli přesně před rokem, bylo to mezi
Štědrým dnem a Silvestrem. Tehdy jsme zkusili něco navrhnout, naplánovat. Před tím jsme se neznali, takže jsme si
povídali o mých představách, o tom, co mám za sebou, co
mě čeká, a z toho po pár měsících vznikl nápad a nabídka
uspořádat koncert. Koncertem vyvrcholí oslavy 80. výročí
připlutí Bohuslava Martinů do Ameriky a rok Bohuslava Martinů v New Yorku.
Co bylo při přípravách nejtěžší?
Nejtěžší nebylo ani tak dát dohromady program, těžké nebylo ani určit datum koncertů, to vše šlo docela dobře. Nejtěžší
byla doba, ve které jsme vše připravovali, protože nikdo neví,
co bude zítra, za týden, natož za rok. Hranice USA byly tehdy
zavřené pro celou Evropskou unii, mohl přiletět jen člověk
s trvalým pobytem v USA nebo s povolením k práci. Já jsem
se modlila, aby to vyšlo. Opravdu tvrdě makat a zařizovat
vše potřebné, jsme začali asi před dvěma měsíci, kdy jsme se
dozvěděli, že se hranice pro očkované otevřou.
Kdy naposledy jsi vlastně byla v zahraničí? Dovoluje
pandemie vůbec cestovat jako dřív?
Za hranicemi jsem byla i přes pandemii docela často. Hned
jak se konečně dalo, neváhala jsem a vyrazila. Cestovat se
dá, ale jsou k tomu požadovány různé věci, jako je očkování,
testy, vyplňování příjezdových formulářů…
Jaká opatření bude třeba dodržet v souvislosti s pandemií při cestě do USA?
Člověk musí být očkován, současně musí mít i negativní PCR
test ne starší 24 hodin.
V roce 2019 jsi koncertovala v Londýně. Dá se to s Amerikou srovnat?
Nedá, to je úplně něco jiného. Navíc v roce 2019 jsme tam
byla těsně před covidem. To se člověk nemusel bát ničeho,
všude se mohl svobodně pohybovat, bez roušky, a taky se
nebál, zda na koncert přijdou lidi. Teď se vstupenky moc
neprodávají a pro organizátory je to opravdu velmi těžké.
Co pro umělce znamená turné po USA, navíc s předvánočním New Yorkem?
Je to čest vůbec vystupovat za velkou louží, strašně se na
to těším. Současně je to velká zodpovědnost. Koncerty jsou
každý den, což znamená i přejezdy a posuny času. Nějaká
zábava nebo prohlížení města, turistika, toho bude strašně
málo. Navíc v tomto období v New Yorku fouká silný, studený
vítr. Na hlas to asi nebude nic příjemného. Ale vánoční New
York je opravdu nádherný. Úžasné je, že se mnou jede i můj
manžel a starší syn, který to ještě neví. Bude to pro něj překvapení. Na to se těším moc, že si NY užijí spolu.

Ty ovšem nebudeš jen v NY, ale i v jiných městech. Jaká
tedy bude tvoje zaoceánská šňůra?
Naplánovány jsou celkem čtyři koncerty. Turné pořádané Českým centrem New York zahrne kromě České národní budovy
v New Yorku také Chopin Theatre v Chicagu, České a slovenské
muzeum v Cedar Rapids v Iowě a kostel sv. Václava v historickém městečku Spillville, kde během svého pobytu v 1893 složil
některá svá nejlepší díla Antonín Dvořák. Na to se moc těším,
je to symbolické místo. Koncert v Cedar Rapids bude přenášet
Public Radio!
Letošní rok jsi měla i přes pandemii poměrně nabitý. Co ti
dala spolupráce s Josém Curou na Maltě?
Je to pro mě úžasný svátek. Cura je fantastický umělec, vzdělaný, strašně ráda se od něj učím, protože je co se od něj učit.
Je úžasný dirigent, zpěvák, ale i skladatel. Všestranný umělec,
který miluje práci s mladými muzikanty.
Kdybys měla shrnout největší letošní zážitky, co by to bylo?
Pro mě je každé vystoupení zážitkem. I přesto, že na jaře nikdo
nevěděl, co se bude dít v létě nebo na podzim, všichni předpokládali, že se to uvolní nebo aspoň částečně. Že se nebudeme
muset bát jít do divadla, do restaurace. Práce bylo naštěstí
hodně. Užila jsem si Rusalku po českých letních scénách, kde
jsem měla dvojroli Ježibaby a Cizí kněžny. Šlo o zkrácenou verzi
v covidových úpravách, s klavírem a harfou. Nikdo si totiž netroufal hrnout se do velkých akcí. Mám za sebou úžasný koncert
na festivalu Za poklady Broumovska. Měla jsem tu čest vystoupit na novém festivalu Klasika u Wericha na zahradě jeho vily.
Zpívala jsem na Maltě nebo na festivalu v německém Lausitz
s úžasným slovenským tenorem Pavolem Breslikem. Teď jsem se
právě vrátila ze Státní opery v Sofii, kde jsem ztvárnila hlavní
postavu Rossiniho Popelky. Bylo toho dost a nenudila jsem se.
Co tě naopak čeká?
Těším se na další zážitky. Chystám Silvestrovský koncert ve
Státní opeře, Novoroční koncert na Maltě s filharmonií, který
bude přenášet televize. Konečně přijde na řadu i Carmen
v Národním divadle, která se posunula o rok a půl, Ples v hotelu Savoy, koncert s Filharmonií Karlovy Vary a Filharmonií
Bohuslava Martinů s „řevnickým“ dirigentem Debashishem
Chaudhurim… Práce bude dost. Doufám, že vše klapne. e
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Najít své světlo
Jan Dezort se přistěhoval do domku po babičce na rozhraní Řevnic a Letů v situaci, kterou nikdo zažít nechce.
Při podnikání se dostal do potíží a musel prodat i svůj pražský byt. Sotva se zabydlel, přišla povodeň. Musel začít úplně znovu. Svůj příběh a krásné lampy ze dřeva a různobarevné pryskyřice, které už několik let vyrábí pod
značkou Dezwood, nedávno představil v řevnickém Meandru v rámci Síťovky – večera inspirativních osobností.
Text: Marie Reslová | Foto: Jan Dezort
Kdy jste pro sebe objevil práci se dřevem a pryskyřicí?
Může to být tak osm let, co jsem se začal zajímat o práci se dřevem a využití odpadového materiálu. V tu dobu jsem našel i pryskyřici. Znal jsem ji z mládí, kdy jsem se věnoval opravě lodí, ale
jen jako lepicí a laminovací systém. Jako transparentní odlévací
materiál jsem ji objevil až tehdy.
Čím vás ty materiály a jejich kombinace oslovily?
Neskutečným množstvím variací a využití. Odpadové dřevo,
které by většinou padlo na topení, dostává s pryskyřicí nový
rozměr. Prakticky cokoliv ze dřeva se dá nahradit a doplnit pryskyřicí. Můžu udělat sto stejných výrobků a každý bude jiný. To je
ohromná síla a kouzlo pryskyřice v kombinaci se dřevem. Spojení
nejzákladnějšího přírodního materiálu, co lidstvo zná, a moderní technologie. Člověka s fantazií to musí oslovit. Nadchla
mě ta myšlenka dát starému dřevu nový prostor a vytvořit něco
originálního. Viděl jsem ohromný potenciál a ten se taky nakonec
ukázal.
Zkoušel jste různé výrobky – střenky nožů, obrazy, stoly
nebo servírovací prkénka, ale už několik let se intenzivně
věnujete pouze lampám. Proč zrovna jim?
Když jsem začínal, o pryskyřici a epoxidových systémech na
odlévání nebylo moc informací. Učil jsem se prakticky metodou
pokus omyl. Zkoušel jsem proto všechny možné výrobky. Ale už
od začátku jsem věděl, kam směřuji, a že cíl jsou lampy. Ty jsou
výrobně velmi těžké, náročné právě na zkušenosti a technickou
znalost materiálu. Postupem času jsem pryskyřici ovládl a teď
mě mají za experta. Spolupracuji přímo s fabrikou, co u nás tyto
systémy vyvíjí, a pořádáme různá školení. Věděl jsem, že světlo
může dát pryskyřici a dřevu další rozměr. Držíte v ruce první
lampu a najednou víte, že tohle je to, co chcete. Takové procitnutí.
Některé lampy vyrábíte ze starých trámů, jiné z nového
dubového dřeva. Pryskyřice, které tvoří svítící části lamp,
mají různé barvy. Podle čeho se rozhodujete pro konkrétní
kombinace?
Vesměs jsou všechny lampy zakázková výroba a je to podle
přání zákazníků. Jen minimálně dělám podle sebe, není na to
čas a prostor. Mám připraveno asi pět dalších modelů. Panelové lampy jsem již začal, pak lampy na stěnu, stropní osvětlení
a světelné obrazy. Jen na to musí být trošku čas a prostor, který
moc nemám.
Při lámání dřeva a odlévání pryskyřice, což jsou asi dva zásadní procesy při vzniku každé vaší lampy, hraje velkou roli
náhoda. Na ní záleží, jaký „vesmír“ se objeví, když se lampa
poprvé rozsvítí. Jak ten okamžik vnímáte?
Něco je náhoda a něco je cílené. Je fakt, že do okamžiku, kdy se
lampa rozsvítí, neznám její podobu. Kolikrát si říkám při broušení, že to nebude žádný zázrak, a pak jsem velmi mile překvapen.
To je také velké kouzlo lamp. Do poslední chvíle nevíte, co se
vytvořilo. V tu chvíli si řeknete: stálo to za tu dřinu.
Počet vašich lamp už přesáhl pětistovku. Jak dlouho trvá
výroba jedné?
Už se můžeme bavit o šestistovce. Výroba jedné lampy může
zabrat deset dnů, většinou je to kolem měsíce. Nejdelší je proces
tvrdnutí. Čistý čas vám neřeknu, ten je různý.

Kdo jsou vaši zákazníci? Mají něco společného? A které
lampy patří k nejoblíbenějším?
Zákazníci se úplně nedají zařadit do jedné skupiny, vesměs je to
takový průřez populace. Každý si najde to své. Hodně lamp je dar
pro někoho dalšího. Nejpopulárnější jsou středové lampy s čirou
nebo azurovou pryskyřicí. Ty vytvářejí nejzajímavější vnitřní
vesmír.
„Jdi a najdi svoje světlo.“ Tohle motto jsem našla na webu
soutěže Nastartujte se, kam jste se přihlásil, protože byste
výrobu lamp rád dál rozvíjel jako podnikatelský projekt
s přesahem do zahraničí. Má to motto pro vás nějaký osobní,
symbolický význam?
Popravdě nemá, chtěli uvést nějaké motto do soutěže a ze mne
vypadlo tohle. Ale chytlo se to a líbí se mi. Má to jistou hloubku.
Lidé by měli chtít najít své světlo, ať už je to cokoliv.
V soutěži Nastartujte se váš projekt získal Cenu veřejnosti.
Konkrétně to bylo 2 911 hlasů a hodně vám jich poslali lidi
z místní facebookové skupiny Sousedé od Berounky. Co pro
vás ta podpora a ta cena, kterou jste si měl převzít 25. listopadu, znamená?
Galavečer dne podnikatelů byl v návaznosti na pandemickou situaci zrušen, takže jsou jen vyhlášené výsledky. Nic to nemění na
situaci, že jsem cenu veřejnosti získal. Vážím si toho víc, než ceny
udělené porotou. Ty hlasy jsou od lidí a to je zavazující. Dává to
smysl mé práci a pokračování v ní. Také za to vděčím spoustě
lidí, kteří mi ochotně a nezištně pomohli. Celá situace kolem té
ceny je ohromný impuls do budoucna. Hlavně ta lidská stránka
mi hodně pomohla v mentálním vyrovnání. A samo sebou má
to i jiné bonusy. Dosáhl jsem zlomu a od nového roku bych měl
budovat nové prostory a kapacitně růst. Získal jsem spoustu důležitých kontaktů. Dávat do lamp duši je jedna věc, ekonomická
stránka druhá. Také velmi důležitá. e
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Tramping a chatové osady
v okolí Řevnic
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
O trampingu v brdských lesích se zmiňují Bob Hurikán, vlastním
jménem Josef Procházka, ve svých Dějinách trampingu (vydány poprvé v roce 1940) a turista, tramp a spisovatel Jan Čáka
z Příbrami ve svých publikacích. V předchozím vydání Ruchu
jsem psal o trampské osadě „Strong Boys“, ležící na potoce Kejná
na hranici katastrů obcí Řevnice a Lety. Rovněž jsem zmínil první
trampskou osadu v Řevnicích, nazvanou „Westend“. (Stejné
jméno později dostala trampská osada v údolí Vrahova potoka
nad Hatěmi).
V roce 1923 byla na hranici řevnického a halounského katastru
u romantického Jezírka založena osada „El Paso“. Část lesa, dnes
pod Jezírkem, náleží obci Lety. Ty byly v 19. století postiženy
velkým požárem a řevnická radnice se rozhodla jim věnovat část
svého lesa pro těžbu stavebního dříví. V místech dnešního jezírka
býval lom, kde se těžil kámen. Po letech jeho dolní část zatopila
spodní voda, která vytvořila půvabné jezírko. Bylo to místo jako
stvořené pro táboření. Tomuto jezírku se také říkalo Pod Bílou
skálou, neboť vytěžený kámen obnažil bílou skálu pod ním. Také
přechodně neslo název i Zelené jezírko či dokonce Zelené oko.
(Více se o něm můžete dočíst v Ruchu 2/2008).
Osadu „El Paso“ tvoří devět evidovaných srubů. Na dvou pohlednicích je vidět oblast jezírka ještě před dnešní zástavbou.
Nad jezírkem je v lese u cesty malý kamenný pomníček na místě, kdy byl 1. 1. 1918 nešťastně zastřelen hajný Jan Maršálek.
Za zajímavost pokládám symbolický trampský hřbitov osady
„Otroci vzpomínek“, situovaný na Pišťáku vysoko nad vodní
nádrží. Jde o volný komplex asi 15 kamenných mohyl s označe-

nými dřevěnými kříži na
rovné ploše mezi skalami
a kamennou sutí. Z místa
je výhled směrem na Halouny. Přístup je od nádrže
strmě nahoru nebo od křižovatky turistických cest
pod Babkou, cesta však
není značena. Pozoruhodnou mohylu s obrázkem
zde má Marcela Černá
s přezdívkou Princezna.
Pod jejím obrázkem jsou
uvedena data 1971–1990.
Jdeme-li procházkou
dále za Halouny, narazíme
v lese u osady Hatě na
známou trampskou osadu
„Westend“. Dříve se nazývala Údolí hadrů, protože
zde žili Romové, kteří tu
po svém odchodu zanechali zbytky oděvů. Osada je
známá tím, že zde bydlí
a tvoří malíř a hudebník
Marko Čermák, úspěšný
kreslíř a ilustrátor Foglarových Rychlých šípů.
Součástí osady je i hřiště,
na kterém se odehrávají
zápasy nohejbalové ligy.
Zajímavé také je, že první
obyvatelé osady se ke svým
chatám dopravovali pěšky
z řevnického nádraží přes
Halouny, což zabere přibližně 3,5–4 hodiny. e
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Krátce a jasně
Co nového ve školce?
V novém školním roce jsme ve školce přivítali tři třídy mladších dětí, třídu dětské skupiny a dvě třídy předškoláků. Hned
začátkem září jsme se rozhýbali s Hejblíkovic, programem
plným pohybu a písniček. A protože pohyb je pro děti důležitý,
i letos chodíme do Sokola, kde si v rámci projektu „Se Sokolem
do života“ děti mohou vyzkoušet i cvičení s náčiním a na nářadí.
Celým školním rokem nás provede školkový projekt „Každý
den má někdo svátek“, zaměřený na mezinárodní a významné
dny. V září u nás tak proběhl „Světový den srdcí“, v říjnu „Mezinárodní den kuchařů“. S předškoláky jsme navštívili pekárnu
U Pecků a zkusili si upéci voňavé rohlíčky. Další třídy navštívily
velké restaurační kuchyně v Corsu a Městečku. Oslavili jsme
tradičně Mezinárodní den stromů, kterým každoročně plníme
vzdělávací plán s názvem „Barevný strom poznání“ zasazením
okrasného stromku na školní zahradě.
V dalších měsících se budeme těšit i na další tematické týdny
věnované kupříkladu poezii, mateřskému jazyku nebo vrabcům.
V současnosti si užíváme podzimní období plné barev, vůní
a chutí, a tak jsme nadšeně vyjeli na výlet, autobusem na farmu
Bykoš, kde jsme s dětmi zažili dobrodružství v kukuřičném
bludišti, dozvěděli se zajímavosti o pěstování dýní a ochutnali
výbornou dýňovou polévku. Přivezli jsme si dýně, které jsme si
vydlabali a ozdobili celou budovu školky. Celé dýňové radovánky jsme zakončili halloweenskou stezkou odvahy, kterou jsme
nechali nainstalovanou i pro veřejnost přes podzimní prázdniny
na Burešovce.
V říjnu k nám zavítal pejsek Bella se svojí paničkou, která
dětem vysvětlila, jak důležité úkoly musí plnit vodicí psi a jak
moc pomáhají svým nevidomým kamarádům. Teď už víme, že
vodicí pejsek se nehladí, v tramvaji ho musíme překročit a pokyny poslouchá jen od svého páníčka.
Podzimní změny počasí děti většinou jako plískanice nevnímají – mají naopak z louží a bláta velkou radost. I proto
nás počasí neodradilo od „batůžkových výletů“, při kterých
poznáváme okolí Řevnic. Nevěřili byste, co se dá při takových
vycházkách nasbírat úžasných věcí, které využijeme při tvořivých činnostech po celý rok.
V listopadu jsme si užili aktivity spojené se svátkem sv. Martina, 1. 12. jsme rozsvítili vánoční strom a začali se těšit z adventního období.
Přejeme Vám všem pevné zdraví, krásné svátky.
Za Mateřskou školu Řevnice
K. Chvojková a J. Černá
Celoročním projektem si připomínáme mezinárodní a významné dny, které nás provází celým rokem. Chceme dětem i dospělým připomenout, že každý den je něčím výjimečný a každý den
má někdo svátek, a tak si v dnešní nelehké době vytvářet malé
radosti.
Zdravotní situace kolem virových onemocnění je ve školce
zatím celkem příznivá. Od začátku roku se covidová karanténa
dotkla pouze osmi dětí z nejmladší třídy. Ve školce dodržujeme
vládní opatření, většina zaměstnanců je očkovaná a s dětmi se
snažíme pobývat co nejvíce času venku.
Chtěla bych poděkovat všem učitelkám, provozním zaměstnancům a kuchařkám v mateřské škole i v dětské skupině za plnění
všech úkolů a zvládání všech nástrah a změn kolem coronavirových opatření, které se již staly každodenní rutinou.

Přeji všem optimismus, veselou mysl a mnoho krásných zážitků
s našimi dětmi v nejkrásnějším adventním období.
Přeji klidný čas těšení a očekávání vánočních svátků!
Pavlína Neprašová, ředitelka MŠ

Okénko ZUŠ
Vánoční čas se blíží a s ním každoroční rozjímání, co nám přinesl uplynulý rok. Většina z nás čekala a těšila se, že se situace
zlepší a budeme hrát, zpívat, tančit a tvořit, tak jak jsme byli
zvyklí. To se nestalo, ale pozitivní určitě je, že omezení nejsou
pro umělecké vzdělávání a vzdělávání vůbec tak tvrdá jako loni.
Proběhla řada koncertů, výstav, virtuálních účastí na výtvarných soutěžích a třídních přehrávek a nyní se po roční přestávce
chystáme na vánoční koncert s názvem Český betlém, srdečně
vás na něj zveme 20. 12. od 18:30 v sále Zámečku.
Co se ve škole událo a další novinky

Na začátku listopadu se dodatečně uskutečnilo taneční „absolventské“ vystoupení tříd paní učitelky Matouškové, a to rovnou
za dva předchozí školní roky. Velice nás potěšilo, že i když někteří studenti již ve studiu nepokračují, své „povinnosti“ učinili
za dost a na představení se s paní učitelkou připravili.
Výtvarka vyjela za uměním. Cesta nás zavedla do Lidic na
Dětskou mezinárodní výtvarnou výstavu. Mimo návštěvy
expozice výstavy a stálé sbírky jsme při této příležitosti prošli
i pietním územím, aby se děti dozvěděly více o tom, proč soutěž, které se každý rok účastníme, vlastně vznikla.
Tradiční koncert, který již několikátým rokem otevírá adventní čas, Adventní matiné (dopolední společenská událost),
proběhl jak jinak než první adventní neděli. Sešli jsme se
po roční přestávce, a společně s panem starostou Tomášem
Smrčkou oslavili zapálením svíčky na věnci pro tento sváteční
čas. Každého takového setkání si ceníme, protože vystupování
na veřejnosti je nedílnou součástí uměleckého vzdělávání a poslední dva roky hudbě, tanci, divadlu a výstavám příliš nepřály.
Ještě ten den žáci pěveckého oddělení T. Bystřické zazpívali
u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Paní učitelka vybrala i repertoár, který pak děti rozdaly zpěvákům z řad veřejnosti.
Na konci listopadu se rozběhla řada tzv. Art víkendů, které jsou
nadstavbou výtvarných studií a žáci během nich mohou intenzivně rozvíjet dovednosti, na které během standardní výuky nezbývá
tolik času. Tyto víkendy vznikly, abychom pomohli studentům,
kteří se hlásí na střední a vysoké umělecké školy, ale nyní se těší
oblibě nejen tzv. přípravkářů. Studenti v ateliéru pod odborným
vedením tráví čas velice rádi, setkání nad sochou, kresbou a malbou vede J. Slovenčík, A. Popaja a I. Junková. Zájem je vždy velký
a prostory našich ateliérů se zaplní do posledního místa, a to
nejen proto, že úspěšnost naší přípravky je téměř 100%. Uvidíme,
jak letos dopadnou talentové zkoušky, tak držte palce.
Nově jsme ve spolupráci s městem Řevnice a Univerzitou
třetího věku otevřeli výtvarné kurzy pro seniory. Paní ředitelka měla tuto ideu již dlouho a nyní se jí podařilo ji realizovat.
Vzdělávání seniorů nebývá na ZUŠ úplně běžné, ale jistým
standardem to je. Kresbu a malbu pro seniory v rámci Univerzity třetího věku vede malíř A. Popaja, který vede na ZUŠ i kresbu
a malbu pro dospělé a podílí se na vedení přípravy na umělecké
školy, a vyjma něj také I. Junková, která povede doprovodný
program k výuce. Kurzy probíhají v ateliérech na náměstí. Studenti jsou nadšení, chodí včas, a vždy jsou vzorně připraveni.
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Důležitým momentem pro školu byla veřejná prezentace dokončeného projektu rekonstrukce Zámečku. Studio Projektil
zpracovalo krásný projekt, ZUŠ 21. století, doufáme a těšíme
se, že se podaří získat dotace a opravy proběhnou v blízkém
horizontu.
Další parádní akce, které ZUŠ poskytla zázemí, bylo promítání filmu Čhadar, v rámci festivalu Jeden svět / promitejity.cz.
Po novém roce by nás měla čekat řada soutěží, kterých jsme
se nemohli v předchozích dvou školních letech zúčastnit. Mezi
prvními budou soutěže pořádané MŠMT pro naše hudebníky
a tanečnice – nejdříve školní kola, pak okresní, ta budeme
pořádat hned tři (dechové nástroje, bicí a tanec), krajská kola
a pro ty nejúspěšnější kolo národní.
A co si přát do nadcházejícího roku? Rádi se budeme opakovat a jistě mluvíme i za další školy, když vyslovíme přání,
abychom mohli opět učit bez obav.
Mnoho štěstí a hlavně zdraví do dalšího roku všem přeje
vaše ZUŠka.
Ivana Junková, ředitelka ZUŠ Řevnice

Cestu za Mikulášem budou
lemovat svíčky a úkoly
Mikuláš s anděly a čerty se nad řevnickým Lesním divadlem
zabydlí v sobotu 4. prosince v podvečer. Právě tam totiž vede
trasa tradičního Mikulášského pochodu v režii Mladého hlasu
Řevnic. Pokud se na akci chystáte poprvé, pak vězte, že na start
se můžete vydat mezi 15.30 a 18.00 z Palackého náměstí. Trasa
je dlouhá asi 1,5 km a značena bude svíčkami. Cestou budou
děti potkávat různé pohádkové bytosti, u kterých se zastaví a po
splnění jednoduchého úkolu získají razítko do kartičky. Nad
lesním divadlem pak bude na děti čekat Mikuláš s anděly a čerty,
kterému řeknou nějakou básničku a dostanou diplom za účast
na pochodu a samozřejmě nadílku. Zdarma zde bude k dispozici
i čaj na zahřátí. U dospělých účastníků bude požadováno potvrzení o očkování nebo o prodělané nemoci, v případě částečně
očkovaných nebo osob s kontraindikací očkování proti covidu-19
bude stačit PCR test.

Nová pedagogicko-psychologická
poradna se otevře v Černošicích

Za Luciferem a Mikulášem
se děti vydají i v neděli 5. 12.

Až do Králova Dvora museli jezdit rodiče z Řevnic do krajské
pedagogicko-psychologické poradny, pokud nechtěli využít
jiná soukromá zařízení například v Dobřichovicích nebo
v Praze. Navíc se museli smířit s velmi dlouhými čekacími lhůtami. Již od nového roku by měl kraj otevřít novou poradnu
v Černošicích.
„Nabídli jsme kraji prostor po bývalé poště v Poštovní ulici,
ale až s novým krajským vedením se to podařilo dotáhnout
do konce,“ potvrdil černošický starosta Filip Kořínek s tím, že
před několika týdny byla podepsána nájemní smlouva. Samotná poradna by měla být funkční od ledna.

Novou kouzelnou a poučnou stezku k čarovnému domečku,
dlouhou 1,2 kilometru, připravil v Řevnicích spolek Pomoc od
srdce Margarety Glutenfree. „Naši čerti mají svou důstojnost,
ale děti neděsí. Pan Lucifer má ve své knize nejen hříšky každého dítka, ale má tam i dobré skutky, talent a snahu. Mikuláš je
důstojný a moc hodný pán a andělé se umí roztomile domlouvat
a hašteřit s pidi čertíky a přimlouvat se za děti,“ potvrzuje organizátorka. Na cestě děti plní úkoly. Na tak trochu jinou Mikulášskou nazvanou Peklo s příběhem, kterou si děti budou moci projít
v neděli 5. 12. po celý den, je třeba se registrovat. Cena za jedno
dítě je 350 Kč, za každé další dítě 300 Kč. Volné termíny najdete
na facebookové události: Peklo s příběhem – kouzelná stezka
k čarovnému domečku.

Krátké „řevnické“ vlaky
pojedou v jiných časech
Tradičně v první polovině prosince začne platit nový jízdní
řád, konkrétně od neděle 12. 12. Pokud jste využívali zkrácené
spoje v úseku Praha–Řevnice, čekají vás změny v odjezdech.
V případě odjezdu z Řevnic se čas posunul o dvě minuty,
vlaky řady 99 pojedou v x.54 a x.24. Z Hlavního nádraží
v Praze se odjezd posune dokonce o 11 minut. Řevnické vlaky
budou odjíždět v x.12 a x.42. Tyto spoje budou nadále jezdit
jen v pracovních dnech, a to ve špičce, která se ale mírně
prodloužila. Ráno z Řevnic pojede poslední krátký vlak v 9.24,
odpoledne pojede první již ve 13.54 a poslední v 19.54. Z Prahy jede ráno poslední 8.42, odpoledne ve 13.12 až 19.42.
V případě „berounských“ vlaků s číslem začínajícím 88
se naštěstí mnoho nezměnilo. Zůstává takt po půl hodině,
odjezdy z Řevnic se nemění: v x.35 a x.05. Beze změn jsou
odjezdy i v opačném směru v x.19 a x.51 z Prahy.
Na trať 171 se ve špičce vrací dlouhá ramena Beroun–Český
Brod a zpět (1x Nymburk–Beroun). Zachován zůstává noční
vlak v 0.30 z Prahy hl. n. Z nabídky jízdního řádu zmizela
zpáteční víkendová noční jízda Regionovy v 1.30 z Berouna do
Prahy a ve 2.30 z Prahy hl. n. směrem na Beroun.

Dostupné bruslení je v Černošicích,
Berouně i Příbrami
K zimě neodmyslitelně patří i zimní sporty. Pokud ale není sníh,
nezbývá, než se vydat na některou ledovou plochu. V okolí se
veřejné bruslení koná nejblíže na stadionu v Černošicích. Pro
veřejné bruslení rezervuje místní SK středeční, sobotní a nedělní
odpoledne. Ve středu se sem můžete vydat od 13:00 do 14:45,
o víkendech od 13:30 do 15:15. Vstupné je 50 korun, děti do 6 let
mají vstup zdarma. Vyplatí se před cestou si časy zkontrolovat
na webu http://hokej.sk-cernosice.cz/, neboť ve dnech svátků
a o prázdninách platí rozvrh veřejného bruslení dle rozpisu ledu.
Dobře dostupný autem i vlakem je Městský zimní stadion
v Berouně Na Ostrově. Nevýhodou je, že zde není pravidelný termín, ale veřejné bruslení se koná jen ve volných hodinách, které
najdete na stránce www.tipsportlaguna.cz. Dospělí tu zaplatí
60 a děti 40 korun, nebruslící doprovod má vstup zdarma.
Autem asi třicet minut trvá cesta na stadion v Příbrami, pro
veřejné bruslení je zde vyčleněna menší hala, která je po rekonstrukci ledové plochy včetně mantinelů. Na brusle sem můžete
vyrazit o sobotách a nedělích vždy od 14 do 16 hodin. Za dvě
hodiny zaplatíte 50 korun. I zde platí, raději si ověřit dostupnost
ledové plochy na https://pribram.sportoviste-online.cz/.

12 Krátce a jasně

12/21
Tipy na vánoční dárky
Jak můžete letos potěšit své přátele či příbuzné pod stromečkem něčím ryze místním?
•• Originální jedlé dárky nabízí Spolek Náruč a jeho kavárna
Modrý domeček. Letos svůj sortiment obohatili o pečené
višně v griotce – jinak známé také jako pečený čaj. Příznivce
slaných chutí by mohla potěšit speciálně míchaná bylinková
hrubozrnná sůl, vhodná ideálně na grilovanou zeleninu.
Radost udělá Choco lady – kvalitní belgická čokoláda, ať už
v podobě lízátek, nebo lámaná.
•• V předprodeji jsou k dostání vstupenky na koncert Radůzy,
který se uskuteční 20. ledna v řevnickém kině. Zakoupit je
můžete v papírové podobě v knihovně.
•• Potěšit můžete i vstupenkami na festival Rockový Slunovrat 2022, jehož pořadatelé již spustili online předprodej.
Prvních 100 kusů se prodávalo za 590 Kč, v další vlně se
cena dostane na 690 Kč. Organizátoři potvrdili účast kapely
Dubioza kolektiv z Bosny a Hercegoviny.
•• Několik akcí včetně vánočního koncertu na svinařském
zámku musela zrušit lidová muzika Notičky. Její písně
však můžete darovat díky cédéčkům, které nabízí na svých
webových stránkách www.noticky.cz. Ať už poslední desku
Mamince plnou zhudebněných básní Jaroslava Seiferta,
nebo některé ze tří vánočních desek: Fum, fum, fum, aneb
Koledy letem světem, A máme tu svátky či Veselá koleda.

o největší loutkový betlém s postavami deseti nejvýznamnějších
českých panovníků.
Netradiční betlém bude před vánočními svátky k vidění
v Černošicích. V mokropeské kapličce představí umělkyně
Marie Ladrová betlém houbový, a to přesně v době zimního
slunovratu, tedy 21. prosince v 16:58. Na jeho výrobu používá
zejména houby a další přírodní materiál, třeba mechy. Dále
bude k vidění 29. 12. od 14 do 17 hodin nebo po domluvě na
telefonním čísle 777 134 903.
Slaměný betlém, který je dokonce jako nejpočetnější betlém
ze sena v životní velikosti s oděnými postavami zapsán v České
knize rekordů, je k vidění v Čenkově na návsi u kapličky. Vystaven zde bude i letos, a to od 4. 12. do svátku Tří králů. Tvoří jej
na šest desítek figur, postav i zvířat.
Doposud největší výstava betlémů Českého muzea Vánoc
v Ořechu je otevřena v obou patrech muzea od 21. 11. 2021
do 9. 1. 2022. Letošní výstava má dvě zaměření. Uvidíte, jak
vznikají různé betlémy, jednotlivé figurky i celé krajiny. Druhá
část je zaměřena na patnácté výročí Spolku českých betlémářů.
Představí ukázky z děl i sbírek největší české organizace betlémářů. Otevřeno je každou sobotu a neděli od 10.00 do 18.00
(mimo 25. 12., 26. 12. a 1. 1. od 14.00 do 18.00).

Vzpomínka na 17. listopad
Za svobodu, demokracii a lásku hořely desítky svíček 17. listopadu odpoledne na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Neorganizovanou vzpomínku u kašny iniciovala Martina Koucká, která
všem příchozím nabízela zavařovací lahve, případně i svíčky
k zapálení. Po 17. hodině skončila akce veřejnou reprodukcí
písně Marty Kubišové Modlitba pro Martu.
(vše pan)

Kde jsou k vidění betlémy?
Od první adventní neděle 28. 11. je na Husově náměstí v Berouně vystaven dřevěný betlém řezbáře Jana Viktory. Poprvé byl
k vidění v roce 2006, od té doby je každý rok doplněna jedna
figurka. V minulých letech to byli hrnčíř s houslista, letos to
bude pekařka s mísou berounských koláčů. Vystavení betlému
doplňuje soutěž, v níž mají lidé za úkol vypátrat tajemnou figurku, která se do betléma zatoulala.
Výstava perníkových betlémů je tradičně během adventu a Vánoc k vidění v Muzeu betlémů v Karlštejně. Můžete si
prohlédnout kolekci starých českých betlémů vyřezávaných
ze dřeva, ale je možné vidět i betlémy z raritních materiálů
jako např. cukr nebo chleba. Největším lákadlem jsou mechanické betlémy a Karlštejnský královský betlém v podkroví. Jde

Modrý domeček předvánočně
provoněla vanilka a mandle
Tak jako každý rok je i letos kavárna Modrý domeček v předvánočním období provoněná vanilkou, mandlemi a dalšími
vánočními ingrediencemi. Snažíme se všem našim hostům
i zaměstnancům co nejvíce zpříjemnit období před nejkrásnějšími svátky v roce, ať už je to výzdobou, nebo naší nabídkou, ve
které je i letos spousta novinek. Jako každé jiné gastronomické
zařízení neprožíváme zrovna nejveselejší časy a je zbytečné se
o těchto skutečnostech zmiňovat. Co nám ale dělá velkou radost? Jednak velká loajalita a pracovní nasazení našich kolegů,
které vídáte denně za barem nebo v prostorách kavárny, ale
i naši firemní zákazníci, kteří si u nás objednali vánoční jedlé
dárky pro své obchodní partnery, klienty anebo kolegy. Velmi
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důležitou součástí našeho systému „ozubených koleček“, které
by jedno bez druhého nefungovalo, jsou věrní stálí, ale i noví
zákazníci, díky kterým můžeme mít stále otevřeno a udržet si
tak s pokorou stabilní pozici na řevnickém náměstí. Radujeme
se z toho, že se nám prvního září podařilo otevřít zrekonstruované první patro kavárny, které jsme se rozhodli co nejvíce přizpůsobit nejmenším dětem a jejich doprovodu. Každou neděli
od 14.00 hod. zde promítáme zdarma pohádky pro děti. Také
sortiment, na kterém neustále pracujeme, vyrábíme s cílem
zaujmout a uspokojit tuto věkovou kategorii. Tyto prostory také
pronajímáme na dětské narozeninové oslavy. To, čeho si vážíme
nejvíc, je každý spokojený host, kterého můžeme obsloužit. Děkujeme za vaši podporu. Přejeme vám klidný, spokojený a zdravý konec letošního roku a v tom novém roce jen to nejlepší.
Marie Hrdá

Milostivé léto – šance pro dlužníky
Až do 28. ledna 2022 trvá tzv. milostivé léto – pro lidi v exekuci
je to příležitost zbavit se dluhů, pokud zaplatí věřiteli jistinu,
tedy původní dluh, a současně uhradí jednorázovou odměnu
exekutorovi ve výši 908 Kč. Ostatní příslušenství k dluhu, jako
jsou penále, úroky nebo poplatky advokátovi jim budou odpuštěny a exekuce zastavena.
Milostivé léto se týká dluhů vůči státu a obcím a jimi většinově vlastněných organizací, jako jsou např. dopravní podniky,
nemocnice, ČEZ, Česká televize, Český rozhlas a zdravotní
pojišťovna VZP. V Řevnicích jde například o dluh z poplatků za
odpadky či psa, případně nájem. Podmínkou je, aby dluh byl již
v exekuci vymáhán soudním exekutorem a současně dlužník
nebyl v oddlužení nebo insolvenci. Milostivé léto znamená pro
dlužníky velkou šanci splatit dluhy a zároveň ušetřit za pokuty,
úroky z prodlení a za náklady samotné exekuce.
Více informací najdete na www. revnice.cz v sekci Aktuality,
www.nedluzimstatu.cz/milostive-leto/ případně na webu organizace Člověk v tísni, která poskytuje i poradenství i na lince
770 600 800 (po–pá, 9–17 h).
mare

Myslivci snižují stavy zvěře
V probíhajícím podzimním období se členové mysliveckého spolku Řevnice věnují intenzivnímu lovu divokých prasat a vysoké
zvěře. Odstřel je prováděn za účelem snížení jejich stavů a tím
i zamezení vzniku škod na lesních porostech. Upozorňujeme
proto občany, aby k vycházkám do řevnických lesů v podzimním
a zimním období do konce roku využívali primárně turistické
a hospodářské cesty a vyhýbali se houštinám. Lov je prováděn
převážně v ranních, večerních a nočních hodinách. Z tohoto
důvodu doporučujeme návštěvu lesa omezit na denní dobu, tedy
od 8. hodiny ranní do 16. hodiny odpoledne.
Klid v lese v uvedených hodinách nepomůže jenom bezpečnému průběhu lovu, ale také umožní zvěři v klidu vycházet na pastvu, aniž by došlo k jejímu rušení. V opačném případě totiž zvěř
spásá sazenice mladých stromků, protože v důsledku trvalého
rušení nemůže využívat oblíbená pastviště.
O jednodenních loveckých akcích, naháňkách a honech budeme veřejnost jako vždy informovat formou vývěsek na určených
úsecích. Děkujeme za pochopení.
Miroslav Hejlek, předseda spolku MS Řevnice

Pivovar nabídne výstavu starých
vánočních pohlednic
V letošním adventním období pořádají letopisecká komise
při MěÚ Řevnice společně s řevnickým kulturním střediskem
v Pivovaru výstavu Staré vánoční a novoroční pohlednice.
Pro výstavu bylo použito 8 výstavních rámů, na šesti z nich je
vystaveno 107 pohlednic a exponátů, na sedmém je uvedena
základní písemná orientace o pohlednicích a poslední je zasvěcen pohlednicím s pivní a pivovarskou tematikou. Pohlednice
pocházejí ze sbírky Jindřicha Königa.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci v Česku se oficiální zahájení výstavy zřejmě konat nebude. Výstava by měla
skončit počátkem roku 2022.
Jindřich König

Kapela mladých muzikantů vzdá na
koncertě poctu Zuzaně Navarové
Pokud máte rádi skladby Zuzany Navarové, pak si nenechte
ujít hudební pořad, v němž jí vzdají poctu členové skupiny Jazz
Elements. Music Art Prague a město Černošice pořádají koncert
Pocta Zuzaně Navarové v úterý 7. 12. od 19.30 v černošickém
Club Kině. Jde o kapelu mladých muzikantů, která vznikla
v roce 2017 z původní sestavy Jazz Elements a úspěšně koncertuje po celé republice. Jejich repertoár se průběžně mění a obohacuje o stále náročnější skladby souborů Nerez a Koa. Účinkují
Barunka Šedivá – zpěv, Tomáš Pecka – kytara a zpěv, Nick Roy
Arthofer – trubka a zpěv, Tonda Jína – bicí nástroje a zpěv,
Honza Neruda – basa a zpěv a Standa Šedivý – kytara. Vstupenky zakoupíte v předprodeji na www.goout.net za 290 Kč,
na místě pak za 330 Kč. O několik dní později, 12. 12., zde
zahraje britský kytarista, soulově a bluesově procítěný zpěvák
Ben Poole a jeho band, který hraje ve složení Ben Poole – kytara
a zpěv, Matěj Černý – baskytara, Petr Nohavica – bicí. Vstupné
v předprodeji na www.smsticket.cz za 200 Kč, na místě před
koncertem za 250 Kč.

Děti sehrají představení
o tom slavném narození
Už za maličkou chvíli vám s převelikou pílí sehrajeme představení o tom slavném narození Krista Pána našeho, Ježíška
malého, nade vše milého, který přišel mezi nás ve vánoční tento
čas, aby lidstvo smrtelné od zlé moci pekelné navždy osvobodil. Laškovná, řízná i rýmovaná je podle slov režisérky Lucie
Kukulové Vánoční hra autora Tomáše Vůjtka. V řevnickém kině
ji soubor Kukadýlko sehraje třetí adventní neděli 12. prosince
odpoledne, před tím ještě v pátek 10. prosince pro školy a večer
pro veřejnost. Hra navazuje na tradici barokních vánočních her.
Letos ji režisérka secvičila hned se dvěma soubory. S dětským
Kukadýlkem ji „oprášila“ po deseti letech. „Byla to vůbec první
hra, kterou jsem s Kukadýlkem secvičila,“ vzpomíná řevnická
rodačka, která letos aktovku nazkoušela i s dospělými. Přiznává, že se zprvu domnívala, že si hru jen opráší. Omyl. Přihlásilo
se totiž kolem dvaceti nových dětí, které kvůli opakujícím se
karanténám a omezením musely zkoušet po několika skupinách
a několikrát jen on-line. Ve hře, kterou Kukadýlko v Řevnicích
sehrálo již v roce 2014, se objevují kromě Marie a Josefa i tra-
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diční postavy jako pastýři, andělé a čerti. Muzikanti z Dobřichovické komorní filharmonie přidají známé i méně známé koledy.
Publiku se tak představí na čtyři desítky protagonistů. O výtvarnou stránku kulis se postaral svým nezaměnitelným rukopisem
berounský grafik a nakladatel Kameel Machart.
Představení
Pátek 10. 12. od 19:00
Neděle 12. 12. od 17:00

Akordeonistka a loutnista
vystoupí v řevnickém kostele
Adventní instrumentální koncert nazvaný Poslán jest od Boha
anděl… se bude konat v řevnickém kostele svatého Mořice
12. prosince od 17 hodin. Těšit se můžete na vhodně vybranou
hudba pro adventní období včetně několika písní v instrumentální úpravě. Vystoupí Jitka Baštová – akordeon a Jindřich Macek – loutna. V pořadu zazní skladby G. F. Händela, A. Michny
z Otradovic, G. Zamboniho, L. Bernátha, M. Murta, F. Angelise
a dalších.

Organizátoři memoriálu přemýšlí
o posunutí termínu na jaro
Ani letos se neuskuteční tradiční řevnická sportovní akce
Memoriál Davida Laciny, který je určen pro žáky 6. až 9. tříd
základních škol z dolního Poberouní. „Za normálních okolností
by se 17. prosince tohoto roku konal již 5. ročník fotbalového
turnaje jako vzpomínka na našeho bezva kamaráda Davida Lacinu,“ uvedla hlavní pořadatelka Jarka Vyletová. Důvody, proč

stejně jako loni nebude, jsou podle Vyletové letos hned dva:
Nejen proticovidová opatření, ale také chybějící prostor. Memoriál se totiž třikrát konal v nafukovací hale, která nyní ustoupila
nově budované sportovní hale. „Bohužel, covidová situace je
pro všechny tyto krásné a důležité akce smrtící. Doufáme, že se
situace postupně zklidní natolik, že budeme moci všechny další
sportovní události uskutečnit. Také se těšíme na novou halu,
která vyroste snad v příštím roce právě na místě hřiště, kde se
memoriál v minulých letech konal,“ uvedla Vyletová s tím, že
se organizátoři pokusí vymyslet náhradní akci. „Přemýšlíme
o tom, že bychom mimořádně jeden ročník zorganizovali na
jaře 2022 na venkovním hřišti. Pokud to tak bude, včas budeme
všechny informovat,“ řekla a dodala: „Děkujeme všem, kdo si
na Davida vzpomenou, a vím, že jich je hodně.“
Naposledy se turnaj konal 18. prosince 2019, kdy v nafukovací hale proti sobě nastoupily pětičlenné týmy škol ze Všenor,
Černošic, Radotína a domácích Řevnic.
(vše pan)
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Vzhledem k panující pandemii covidu-19
se situace ohledně pořádání kulturních
a společenských akcí neustále proměňuje. Proto, prosím, považujte informace
zde uvedené za orientační. Než na některou z akcí vyrazíte, ověřte si, nejlépe na
sociálních sítích, zda se skutečně pořádá.

Kino Řevnice
1/12 Přes hranici
Kino Řevnice / 20:00

3/12 Yakari – Velké dobrodružství (dabing)
Kino Řevnice / 17:30

3/12 Není čas zemřít
Kino Řevnice / 20:00

4/12 O čertovi a jiné vánoční
pohádky
Kino Řevnice / 13:30

4/12 Encanto

Kino Řevnice / 15:30

4/12 Machr na 30 dnů
Kino Řevnice / 17:30

4/12 Klan Gucci
Kino Řevnice / 20:00

8/12 Benedetta

Kino Řevnice / 20:00

11/12 Myši patří do nebe

18/12 Spider-Man:
Bez domova (dabing)
Kino Řevnice / 15:30

18/12 Moucha v kufru
Kino Řevnice / 18:00

18/12 West Side Story
Kino Řevnice / 20:00

22/12 Kingsman: První mise
Kino Řevnice / 20:00

26/12 Dračí princezna
Kino Řevnice / 13:30

26/12 Bolšoj Balet:
Louskáček
Kino Řevnice / 15:00

26/12 Paralelní matky
Kino Řevnice / 19:00

29/12 Vlk a lev: Nečekané
přátelství

Kino Řevnice / 15:30

11/12 Francouzská depeše
Liberty, Kansas Evening Sun
Kino Řevnice / 17:30

11/12 Sněžit už nikdy nebude
Kino Řevnice / 20:00

18/12 Svíčka za Václava Havla
Černošice – Vráž / 18:00

Hudba
7/12 Pocta Zuzaně Navarové
Club Kino Černošice / 19.30

12/12 Koncert Kvarteta členů
České filharmonie
Zámek Dobřichovice / 17:00
Na programu jsou skladby T. Albinoniho,
O. Respighiho, A. Dvořáka, A. L. Webera,
E. Griega. Vstupné dobrovolné.

12/12 Koncert Notiček u vánočního stromu v Řevnicích

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 11:00

29/12 Dračí princezna
29/12 The Matrix
Resurrections

16/12 Vánoční koncert
skupiny Cabinet

29/12 Dokud nás Bůh
nerozdělil

17/12 Koncert Tutte Le Note

Kino Řevnice / 15:30

Kino Řevnice / 17:30

Kino Řevnice / 20:00

Divadlo

Kostel Řevnice / 17:00

Kaple sv. Judy Tadeáše / 19:00
Zámek Dobřichovice / 17:30

23/12 Vánoční zpívání
Náves Hlásná Třebaň / 18:00

24/12 Řevnická Rybofka
Modrý domeček / 13:00

2/12 Zpět do Betléma
Club Kino Černošice / 17:00

10/12 Vánoční hra
Kino Řevnice / 19:00

12/12 Vánoční hra
Kino Řevnice / 17:00

15/12 Paříž, 13. obvod
Kino Řevnice / 20:00

Ostatní akce

17/12 Slalom

4/12 Zimní farmářské trhy

Kino Řevnice / 18:00

Centrum Vráž / 10–18

17/12 Známí neznámí

4/12 Mikulášský pochod

Kino Řevnice / 20:00

Palackého náměstí / 15:30–18

18/12 O Čertovi a jiné
vánoční pohádky

5/12 Peklo s příběhem –
kouzelná stezka k čarovnému
domečku

Kino Řevnice / 13:30

Meandr Řevnice / 9–17

12/12 Adventní
instrumentální koncert

Kino Řevnice / 13:30

Kino Řevnice / 13:30

11/12 Tajemství staré
bambitky 2

8/12 Den otevřených dveří
a swap vánočních ozdob

Řevnice / 10–19

Výstavy
Do 31.12 Krajinou Českého
krasu v obrazech Zdeňka
Pátka
Zámek Dobřichovice, otevřeno je
každý den 10–18

Inzerujte

v Ruchu!

Reklamu na váš produkt
či služby si přečte
každý obyvatel Řevnic.
V případě zájmu pište
na ruch@revnice.cz
nebo volejte 731 533 332.
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Odpady

Čištění

svoz

chodníků a ulic

likvidace

strojní čištění

odpadkové koše

ruční metení

zanáška popelnic

odstraňování
graffiti

KONTEJNERY:
• od 3–30 m3

zimní údržba

• všechny druhy
odpadu

posypový
materiál

Zeleň
zahradnické
práce
sekání trávy
údržba
mobiliáře
ostatní
komunální
služby

Komwag, podnik čistoty
a údržby města, a.s.
Perucká 2542/10
120 00 Praha 2
komwag@komwag.cz
www.komwag.cz
tel. Praha: 236 040 000
tel. Mníšek pod Brdy: 737 242 200
Volejte zdarma: 800 566 924
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