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Rozhovor

„Domeček je jako 

Tančící dům,“ 

říká Hejmová

Aktuálně

Debut řevnického 

režiséra

Anketa

Co radostného 

jsme prožili 

v loňském roce?



Film v sobě propojuje dokument a fi kci. 
„Některé scény jsme museli udělat s jiný-
mi dětmi – je opravdu těžké sehnat malé 
děti, které by chtěly mluvit o tom, co 
prožily,“ říká mladý umělec. „Našli jsme 
sice děti, které umí velmi dobře hrát, ale 
jejich příběhy nejsou smyšlené,“ dodává. 
Celý fi lm je inspirován skutečnými udá-
lostmi. Ve fi lmu tvůrce nahradil pouze 
tři děti, protože skutečné předobrazy se 
nepodařilo dohledat. Znal jediné – jejich 
smutný životní příběh.

Ve snímku mimo malých herců vystu-
pují dospělí, kteří mají k tématu blíz-
ko – manželé Kamila a Oldřich Burdovi 
z Letů, kteří si osvojili malou Kateřinu, 

Velet štábu je těžká práce

Text: Lucie Kirova | Foto: FB Domov prosím!

i Řevničanka Ivana Zrostlíková. Samot-
né přípravy na natáčení trvaly dva a půl 
roku. Lukáš Marval se svým štábem vy-
slechli příběhy mnoha dětí či rodičů, sna-
žili se na téma důkladně připravit. Své 
spolupracovníky hledal mezi spolužáky 
ze Střední průmyslové školy sdělovací 
techniky, kde Lukáš studuje.

Natáčení v Dolních 

Měcholupech

Jednoduché nebylo ani najít v Poberouní 
dětský domov. „Naštěstí nám Tomáš Řezní-
ček dovolil jeden měsíc natáčet v dětském 
domově v Dolních Měcholupech, kde dělá 
ředitele,“ komentoval mladý režisér.

Co se při svém debutovém natáčení na-
učil? „Velet celému štábu není sranda, ale 
těžká práce. Odnesl jsem si i jedno ponau-
čení: Nepřipravovat si velké věci dopředu, 
v průběhu natáčení se vše rychle změní.“

Premiéra v kině

Řevničanům svůj snímek představí 
14. ledna v místním kině. „V 19 hodin 
fi lm uvedu, poté už necháme na divácích, 
aby si na fi lm udělali vlastní názor. Rád 
diváky přivítám a poděkuji jim za podpo-
ru,“ těší se mladý režisér.

Co bude s fi lmem dál? Podle ohlasu 
na premiéře se Lukáš rozhodne, zda své 
dílo pošle do fi lmařské soutěže. Také by 
rád domluvil s nájemci řevnického kina 
možnosti dalšího promítání. Do velké 
distribuce fi lm zatím nepůjde. „Přeci 
jenom se stále jedná o můj debut,“ říká 
mladík. 	

2   Aktuálně

Lukáš Marval je mladý fi lmový režisér, který se rozhodl věnovat se ve svém debutu „Domov prosím!“ malým 
capartům z dětských domovů a dospělým, kteří jim usnadňují cestu do života. Premiéra jeho snímku se 
uskuteční 14. ledna v řevnickém kině.
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Lukáš Marval ve studiu Natáčelo se v dětském domově v Dolních Měcholupech.

• Narodil se 4. listopadu 1997 v Ho-
řovicích.

• Mladý divadelní a fi lmový herec, 
který hrál v seriálech Gympl s 
(r)učením omezeným, Ordinace 
v růžové zahradě 2.

• Zahrál si roli Zellingera ve fi lmu 
Zločin v Polné, který bude k vidění 
příští rok na ČT1. 

• Od roku 2013 studuje Střední prů-
myslovou školu sdělovací techniky 
v Panské, obor fi lmová a televizní 
tvorba.

• Premiéra jeho fi lmu Domov 
prosím! se uskuteční 14. ledna 
v 19 hodin v řevnickém kině.

Lukáš  

Marval



Záštitu nad zrušeným představením ne-
ohroženě poskytlo místní Vlastenecko-
-dobročinné sdružení Obce baráčníků. 
„Nabídku jsme tehdy nemohli přijmout,“ 
vzpomínal po letech Josef Beneš. Situace 
byla pro divadelníky riskantní, tudíž ji ne-
chtěli zhoršovat ani baráčníkům.

Ruku v ruce

Slavná éra řevnického divadla pokračova-
la i po druhé světové válce. Vrcholu a oce-
nění na soutěžích dosáhl soubor pod vede-
ním zkušeného Josefa Materny. „Postupně 
jsme se probouzeli k novému životu a 
všichni bez rozdílu společně, ruku v ruce 
započali s nadšením pracovat a pokračo-
vat v tradici dobrého divadla,“ vzpomíná 
v almanachu Sláva Sklenář. 

Do mírového života se ochotníci vrátili 
slavnostním představením Jiráskovy Lu-
cerny. Přicházejí i úspěchy na soutěžích – 
na krajské přehlídce soubor vítězí s Gorké-
ho dramatem Měšťáci. 

Úroveň řevnického divadla pomáhali 
vytvářet a pozvednout významní členové 
souboru Národního divadla, kteří i v této 
době do Řevnic rádi a velmi často zajížděli 
hostovat. Režisér Materna přivedl v roce 
1950 do Lesního divadla Ladislava Peška, 
aby tu hrál v komedii Šibalství Skapinova. 
Přijíždějí i Jaroslav Vojta, Antonie Nedo-

Probouzeli se k novému životu

Text: Lucie Kirova | Foto: archiv Divadelního souboru Řevnice

šinská, Jiří Steimar, Otomar Korbelář či 
Růžena Šlemrová. V přírodním amfi teát-
ru se objevují Molièrovy i náročné Shake-
spearovy hry stejně tak Tylova Fidlovačka 
či divácky nelehká trilogie Hippodamie od 
Jaroslava Vrchlického s hudbou Zdeňka 
Fibicha. 

V divadle začínají vedle Josefa Materny 
působit další režiséři, především Ludmi-
la Vaňková-Paukertová, Jan Herzl, Marie 
Křivánková, Miroslav Plachý a Jiří Valšuba 
starší.

Během tohoto období mění soubor vli-
vem politické situace několikrát svůj ná-
zev i zřizovatele (ZV ROH traťové stavební 
správy ČSD Řevnice, ZV ROH Jednota 20 
Řevnice, Rudý koutek ROH ČSD Řevnice, 
Divadelní soubor Osvětové besedy Řev-
nice).

Umírá Josef Materna

Jak důležitou a silnou osobností Josef 
Materna byl, si všichni uvědomili v roce 
1960, kdy tento dlouholetý předseda, reži-
sér a neúnavný motor dění, jenž byl čin-
ný i v době své nemoci, umírá. Za dlouhá 
desetiletí v Řevnicích režíroval 177 her, 
poslední hru „Babička je formát“ uvedl 
23. května 1959, půl roku před svou smrtí. 
„Divadlo bylo jeho velkou životní láskou. 
My, kteří víme, kolik práce, shánění a sta-

rostí a času stojí jedno divadelní předsta-
vení, se s obdivem skláníme před množ-
stvím her, které uvedl na našich scénách, 
a vzdáváme mu za tuto kulturní práci 
dík,“ vzpomínali na režiséra další z ochot-
níků, manželé Houškovi.

Po Maternově smrti řevnická divadelní 
činnost postupně ochabuje, scházejí pe-
níze na nutné opravy v Lesním divadle, 
které začíná pomalu chátrat. Hraje se ob-
čas jen na zájezdech, bývalí obětaví ochot-
níci odpadají. V té době zbyla jen hrstka 
nadšenců, kterým bylo líto nechat přírod-
ní jeviště zničit, jež se nesmířila s tím, že 
se zánikem divadelní činnosti by ochabl 
i kulturní život města. 

Díky tomu normalizační léta, v tehdej-
ší československé politice velmi šedivá, 
přinesla Lesnímu divadlu světlejší bu-
doucnost. V roce 1971 začíná Josef Beneš 
shánět poslední věrné, kteří by měli zájem 
mu pomoci, a začíná znovu budovat Lesní 
divadlo. O jeho snaze a velkém podílu na 
rekonstrukci řevnického přírodního amfi -
teátru pojedná další díl našeho seriálu. 	

100 let Lesního divadla   3

Druhá světová válka vstoupila i do života řevnických ochotníků a jejich scény – Lesního divadla. Po rozbrojích v sou-
boru se v roce 1940 rozhodli všichni scelit pod značkou Jednoty divadelních ochotníků. Na divadelníky byl ale neu-
stále vyvíjen tlak ze strany protektorátních úřadů, které žádaly zapojení do kulturní činnosti, řízené ministerstvem 
osvěty Emanuela Moravce. Ochotníci spolupráci odmítli a hráli po svém až do roku 1944, kdy byl zakázán zábavný 
večer Pro každého něco II.

Jednou z pražských umělkyň, které si zahrály v Lesním divadle, byla Antonie Nedošinská.

Velký ohlas a úspěch měla adaptace Vrchlického nelehké trilogie Hippodamie s hudbou Zdeň-
ka Fibicha.



ské policie na jiných služebnách. Další 
rozšiřování bude záviset na jednáních 
s okolními obcemi. V první fázi město 
nabídlo službu městské policie obcím 
Lety , Všenory a Zadní Třebaň a v nabíd-
ce těmto obcím je plnohodnotná služba, 
nikoliv pouze pronájem jednoho či dvou 
strážníků na určitý časový úsek. V oka-
mžiku, kdy město uzavře s nějakou obcí 
smlouvu, budou ji strážnici pravidelně 
monitorovat a na základě podnětů doká-
žou do několika
minut dorazit na příslušné místo. Plá-
nem je vybudovat jednotku městské 
policie, která bude poskytovat stálou 
24hodinovou službu pro občany naše-
ho města i okolních obcí vvdobré časově 
dostupnosti. 

S úctou Tomáš Smrčka 

Město poskytne dotaci 

na letošní rok
Město Řevnice bude ze svého rozpočtu 
poskytovat v roce 2016 dotace jako sou-
část dvou dotačních programů. Prvním 
je podpora celoroční činnosti organiza-
cí, pracujících s dětmi a mládeží, a dru-
hým podpora konkrétního projektu nebo 
akce v oblastech kultury, vzdělávání, 
sportu, tělovýchovy, turistického ruchu 
a životního prostředí.

Město Řevnice přijímá žádosti od 
8. ledna do 8. února 2016. Žádosti za-
sílejte na adresu: Město Řevnice, nám. 
Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řev-
nice. Bližší informace poskytne: vedoucí 
Správního odboru Ing. Alice Bečková, 
tel: 257 720 158, e-mail: eso@revnice.cz

Vodné a stočné 

v Řevnicích pro rok 2016

 Ceny vodného a stočného v celé ČR již 
delší dobu stoupají. Především proto, že 
je třeba fi nančně zajistit obnovu vodovod-
ní a kanalizační sítě a jejich dlouhodobou 
provozuschopnost. Ve Středočeském kraji 
ceny vodného meziročně rostou o cca 3 % 
a ceny stočného dokonce o cca 8 %.
 Cena vodného a stočného v Řevnicích 
zůstávala několik let na stejné úrovni 
a dostala se výrazně pod průměrné hod-
noty. Prostředky na obnovu vodárenské 
infrastruktury nedosahují výše potřebné 
k zajištění její dlouhodobé provozuschop-
nosti. Proto společnost EKOS Řevnice 
navrhla a rada města schválila pro rok 
2016 navýšení cen vodného a stočného 
o 2,9 % u vodného a o 3,4 % u stočného. 
Celkové navýšení ceny vodného a stočné-
ho činí 2,30 Kč včetně DPH na 1 m3 vod-

ného a stočného. Veškeré prostředky, 
které EKOS takto získá, poukáže Městu 
Řevnice formou nájemného za vodovod 
a kanalizaci a obratem budou použity 
k obnově a investicím do vodovodní a ka-
nalizační sítě.

David Kodym, EKOS

Projektant Kumpošt 

předal škole dopravní 

studii

Projektant Petr Kumpošt 18. prosince 
slavnostně předal vypracovanou doprav-
ní studii zástupcům školy a obce a stručně 
seznámil přítomné s opatřeními, která na-
vrhuje ke zklidnění dopravy ve městě.
Slavnostního předání se zúčastnili ředitel-
ka školy Simona Škaloudová, zástupkyně 
ředitelky školy Iveta Černá, místostarosta 
Ondřej Skripnik, koordinátorka projektu 
Radka Šerclová, členky pracovní skupiny 
Lenka Dvořáková a Lucie Knýbelová a žáci 
prvního stupně základní školy.

Zprávy z radnice

4   Zprávy z radnice

Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,

na úvod bych chtěl poděkovat všem za-
městnancům městského úřadu a měst-
ských organizací a fi rem, zastupitelům, 
členům komisí, výborů a aktivním dob-
rovolníkům za dobře odvedenou práci 
v uplynulém ruce a Vám všem ještě jed-
nou popřát vše nejlepší a hodně zdraví do 
roku nového.

Město získalo budovu staré školy

Čerstvou novinkou na začátku roku 
2016, která mně osobně udělala velkou 
radost, je navrácení budovy staré školy 
čp. 64 na náměstí Jiřího z Poděbrad zpět 
do užívání města. S fi rmou, která měla 
tyto prostory od města pronajaty na zá-
kladě dlouhodobé nájemní smlouvy, se 
nám po sérii jednání podařilo vyjednat 
zkrácení doby pronájmu takřka o dva 
roky bez jakékoliv fi nanční kompenzace 
ze strany města. Celá budova je kom-
pletně vyklizena a od prvního ledna ji 
město může plně využívat. Společně 
s navráceným majetkem získalo město 
i výtah, který může po nutné přestavbě 
zajistit velmi žádanou bezbariérovost 
celé budovy. 

O budoucím využití budovy čp. 64 
diskutujeme a ještě diskutovat budeme. 
Úvahy jsou různé. Sám za sebe mohu 
jednoznačně slíbit, že pronájem budovy 
opět soukromé fi rmě nepřipadá v úvahu. 
Budova musí díky své poloze jednoznač-
ně sloužit řevnické veřejnosti. Od začát-
ku roku do její části nastěhujeme slu-
žebnu městské policie namísto původně 
uvažované adresy čp. 2.

Městská policie

Jednotku městské policie se nám po-
dařilo vybudovat ve stavu plánovaném 
pro začátek roku 2016 a to v počtu tří 
zaměstnanců. K veliteli Jiřímu Dlaskovi 
nastoupil od prvního prosince strážník 
Pavel Partaj a od prvního února nastou-
pí do služby strážník Petr Beran, oba 
jsou zkušení a praxí si již prošli u měst-

Změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2016

Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2016 dochází na základě 

OZV č. 3/2015 (o místním poplatku za provoz systému shromažďo-

vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů) ke zvýšení poplatku z původních 600,- Kč na 700,- Kč. 

Poplatky na rok 2016 je možné hradit od 4. ledna 2016.

Cena vodného 
a stočného v Řevni-
cích (Kč bez DPH)
Průměrná cena 
vodného a stočného 
ve Středočeském 
kraji dle údajů ČSÚ 
2012–2014 a před-
poklad dalšího 
vývoje

2012 2013 2014 2015 2016
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 Řevnice mají nový 

orientační systém

Na strategická místa města upozorňuje 
nový orientační systém Řevnic. V uplynu-
lých dnech bylo instalováno jedenáct slou-
pů s 26 směrovými šipkami, které ukazují 
na obecní úřad, poštu, Lesní divadlo, ná-
draží a další místa.

Nápad inicioval Mladý hlas Řevnic. 
Jeho cílem bylo, aby se turisté v Řevnicích 
dokázali dobře orientovat. Celkové nákla-
dy obnášejí 120 000 Kč. Tento projekt byl 
realizován s fi nančním přispěním Středo-
českého kraje a Města Řevnice. Orientač-
ní systém se bude postupně doplňovat. 
Směrové šipky budou nabídnuty i místním 
podnikatelům ke zviditelnění jejich pro-
dejních míst.

MV

Parkování na chodníku 

u nádraží policie 

tolerovat nebude

Městská policie Řevnice, jak již mnozí 
spoluobčané zjistili, začíná fungovat. Od 
1. prosince se doplnil početní stav o dal-
šího strážníka, a pokud vše půjde podle 
plánu, od února 2016 budeme mít stráž-
níky tři.

V  ranních hodinách nás můžete zastih-
nout u přechodu pro chodce na náměstí, 
kde se snažíme děti i dospělé učit použí-
vat příslušný přechod a zajistit díky tomu 
jejich bezpečnost při přecházení frekven-
tované komunikace. S úsměvem musím 
konstatovat, že ne všichni se s touto změ-
nou hodlají ztotožnit a již jsme si na naši 
adresu vyslechli dosti nelichotivé narážky.

Nejsmutnější byla v tomto ohledu slova 
asi čtyřleté holčičky v doprovodu mamin-
ky, kterou jsme s její dcerou nasměrovali 
na přechod pro chodce.

Ve městě zatím sledujeme frekventova-
nost používání přechodů pro chodce va-
šimi dětmi, posléze budeme u těch nej-
frekventovanějších vykonávat dozor.

Začínáme si všímat špatného dopravní-
ho značení, závad na komunikacích a věcí, 
které bychom jako městská policie chtěli 
v budoucnu změnit ve prospěch spoluob-
čanů.

Velký problém pravděpodobně nasta-
ne s parkovacími místy u nádraží. Jejich 
počet se nám asi změnit nepodaří. Vím, že 
mnozí ze spoluobčanů budou nespokojeni 
s budoucím řešením zjišťovaných přestup-
ků, ale parkování na chodníku u nádraží, 
kde jsou řidiči schopni stát i na přechodu 
pro chodce, pročež se lidé nemohou ko-
lem aut ani protáhnout, tolerovat nechce-
me a nebudeme.

Také bych chtěl poděkovat spoluobča-
nům, kteří nám zasílají své podněty a žá-
dosti, jež se v rámci našich zatím ome-
zených možností snažíme, snad ke vší 
spokojenosti, řešit.

Pro další zájemce, kteří by chtěli pouká-
zat na nedostatky, uvádím své nové slu-
žební telefonní číslo 773837230  a  e-mai-
lovou adresu MP Řevnice mp.revnice@
revnice.cz

Velitel MP Řevnice 
Bc. Jiří Dlask

Veřejná sbírka bude 

prodloužena

Veřejná sbírka na pořízení a vybavení pří-
stavby ZŠ uměleckými předměty, vyhláše-
ná u příležitosti položení základního ka-
mene přístavby ZŠ, měla být ukončena na 
konci roku, tedy 31. prosince. 

Na účtu, zřízeném pro tento účel, jsou 
ke dni 4. prosince fi nanční prostředky ve 
výši 3.300,- Kč. Rada města by ráda po-
žádala Krajský úřad – odbor správních 
agend, a krajský živnostenský úřad o pro-
dloužení sbírky do 31. 12. 2016, s tím že 
průběžné vyúčtování bude provedeno 
v červnu 2016 a závěrečné vyúčtování do 
března 2017.

Místostarostka nahradí 

nepřítomného starostu

Rada města doporučuje zastupitel-
stvu  města určit místostarostku MgA. 
Marii Reslovou jako místostarostu, který 
zastupuje starostu v době jeho nepřítom-
nosti nebo v době, kdy starosta nevyko-
nává funkci.
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O zdravení

S
LO

U
PE

K

Jeden z mých skvělých učitelů, bio-
log Macela, nás jednou pokáral, že 
nezdravíme. Měli jsme ho za mravo-
kárce a asi tři měsíce jsme se na něj 
při setkání zarputile mračili. Potkal 
jsem ho pak po letech v přeplněném 
autobusu, a ačkoliv jsem se trochu 
styděl, zakřičel jsem pod dojmem 
minulé vzpomínky přes hlavy lidí 
dobrý den. Zamávali jsme na sebe. 
Myslím, že jsme oba měli radost. 
(Mohl jsem také dělat, že jsem ho 
nezahlédl, ale celá cesta by se tím 
proměnila v divné trápení.)

Na gymnáziu jsem měl se zdrave-
ním ještě jednu potíž. Přišlo mi trap-
né opakovat každý den dobré ráno, 
tudíž jsem se snažil vymýšlet origi-
nální pozdravy. Bylo to namáhavé 
a nikdo to neocenil, spíše naopak. 
Lidé na mě koukali nechápavě, dle 
nich jsem se provinil proti dobrým 
mravům. Chovat se v souladu s dob-
rými mravy je něco, co od nás druzí 
očekávají. Mrav jsme se naučili od 
rodičů, ani si ho příliš neuvědomu-
jeme. Neobyčejně ale zjednodušuje 
a zpříjemňuje naše vzájemné vztahy. 
Nepřemýšlíme o tom, proč druhému 
přejeme dobrý den, a přeci je to milé.

Působí zde ale ještě jeden proti-
kladný princip. Řevnice jsou město 
a většina jeho obyvatel se pohybuje 
větší část dne v Praze. Hustota oby-
vatel ve městě a tisíce míjejících se 
tváří neumožnují osobní setkání. 
Pozdravit se s každým zvlášť by zna-
menalo přijít o hlas, natož se zajímat 
o problémy a radosti druhého. U lidí 
ve městě se vyvinula tzv. zdvořilá 
nevšímavost: míjíme-li se, letmo na 
sebe pohlédneme, ale poté sklopíme 
zrak. Dáváme tím najevo, že druhé-
ho vidíme, že mu důvěřujeme, ale 
hlubší vztah s ním nenavazujeme.
Člověk dokáže udržovat přátelství 

se skupinou přibližně 150 lidí. To 
je okruh lidí, které dobře zná, pra-
videlně se s nimi schází, zná jejich 
životy. Mnohem více lidí ale člověk 
rozpoznává a jsou mu blízcí, proto-
že je zná od vidění. To je přibližně 
rozměr třítisícových Řevnic. Někdy 
se vzájemně pozdravíme, jindy sklo-
píme oči. Je s tím však spojený pocit 
určité vzájemnosti a často i úsměv.

Přeji usměvavý nový rok.
S úctou Váš Ondřej Skripnik  
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Nový řevnický strážník 

je ze Třebaně
Jako nejvhodnějšího kandidáta na pozici 
strážníka Městské policie Řevnice schvá-
lila rada města obyvatele Zadní Třebaně 
Pavla Partaje. Nový policista nastoupil 
1. prosince.

red 

Ing. Jan Babka

Areál bývalé Eurovie 

ožívá

Areál betonárky v sousedství řevnické-
ho nádraží koupila před několika měsíci 
společnost NS Řevnice a.s. a svěřila jeho 
správu společnosti NONCORE, a.s. O pro-
nájem hal a dalších objektů v areálu se 
teď stará její zástupce, Ing. Jan Babka. 
Jaké má nový majitel s areálem záměry? 

Nový vlastník má bohaté zkušenosti s pro-
vozováním jiných prostor a nemovitostí. 
Pro tento areál založil akciovou společ-
nost NS Řevnice a.s. za účelem vybudo-
vání moderního průmyslového objektu, 
kde se budou potkávat fi rmy a zákazníci. 
Počítá s tím, že zde bude mít vícero nájem-
níků a že jejich výroba podpoří zaměstna-
nost a dostupnost zboží a služeb ve městě 
a v okolních obcích.
Nějakou dobu už nabízíte zdejší objek-

ty k pronájmu. Jací nájemníci projevili 

zájem?

Jsme tu asi měsíc a půl a inzerovali jsme 
trochu s předstihem, než bylo vše admi-
nistrativně převedeno. Jde to pomalu, 
ale nějaké nájemníky už máme, zásad-
ní smlouvy jsou před podpisem. Prefe-
rujeme středně těžkou výrobu do hal a 
menší výrobu a kancelářské prostory do 
administrativní budovy. Určitě nic velké-
ho, těžkého, že by tady jezdily kamiony, 
vznikal hluk nebo prach. Máme zájemce 
zejména z oblasti kovovýroby nebo beto-
náře, kteří se zaměřují na menší výrob-

ky. Jednáme s truhláři ze Zadní Třebaně. 
Zatím tu máme obchodníky s masem, 
kteří mají prodejnu třeba na řevnickém 
náměstí. A vzadu v areálu je takový cíp, 
který by šel oddělit a otevřít směrem k 
cyklostezce. Mohla by tam vzniknout 
nějaká lehčí dřevěná stavba s možností 
posezení, grilování, hlídání dětí, půjčov-
na kol...
Jsou tu mohutné konstrukce, které při 

takové výrobě asi nikdo nevyužije. Zů-

stanou tady?

To jsou konstrukce k mostním jeřábům. 
Bude záležet na nájemnících, jestli je vyu-
žijí. Pokud ne, asi by se zbouraly.
Řevnicemi protéká Berounka, ale není 

dostupná přímo z centra, lidem stojí 

v cestě právě tento areál. Stane se pro 

obyvatele Řevnic průchozím?

Zvažujeme myšlenku, že areál pro veřej-
nost otevřeme, aby se dostala k fi rmám 
a aby byl průchozí k řece a k nádraží.
Zatím není rozhodnuto?

Není.
Mohlo by se stát, že zde bude probíhat 

výroba, která by otevření areálu bráni-

la?

Nemyslím. Je to záležitost bezpečnosti, 
na které teď intenzivně pracujeme. Zva-
žujeme kamerový systém i systém mecha-
nického a elektronického zabezpečení, 
abychom zajistili individuálně každou bu-
dovu, nikoliv areál jako celek. Právě proto, 
aby tu lidé mohli procházet a nedocházelo 
k bezpečnostním hrozbám.
Řevnice jsou spádová obec a kolem 

nádraží vzniká obrovská potřeba parko-

vacích ploch. Existuje šance, že byste 

městu poskytli zázemí pro parkování?

Je to opět ve fázi úvah, máme pro to 
prostor a bude záležet na fi nančním rám-
ci záměru. Uvědomujeme si, že areál má 
strategickou pozici vůči nádraží, je tu pří-
mý vstup k vlakům a spousta plochy, kde 
by se dalo parkovat. A víme o problému 
parkování před nádražím.
V zahraničí jsou revitalizace průmyslo-

vých areálů na místa k životu populární 

už pár desítek let. Uvažovali jste o ně-

jakém zušlechtění tohoto místa, aby se 

stalo součástí města a veřejného pro-

storu?

Takové ideje samozřejmě jsou. Konkrétně 
jsme se nikde neinspirovali, ale snažíme se 
to tak dělat. Zatím je to zarostlé, ale jsme 
tu skutečně krátce. Nicméně zdejší ředitel 
Eurovia a.s. byl fanda přes zeleň, je tu vy-
sazena spousta zajímavých dřevin, bude-
me se snažit to dát po letech zanedbávání 
zpět do parkové úpravy.
Radí vám někdo s koncepcí rozvoje 

areálu?

Máme vlastní představy, které chceme re-
alizovat, rozvoj areálu také nezávisle kon-
zultujeme např. s městem.

Text a foto Marie Reslová

Století Lesního divadla
Dožít se stovky v plné síle stojí za pořád-
nou oslavu, tudíž se letos kulturní dění 
v Řevnicích přirozeně soustředí na oslavy 
vzniku jednoho z nejstarších českých di-
vadel v přírodě. I když dvě pražská – v Di-
voké Šárce a v Krči – vznikla o tři roky 
dříve než náš Lesňák, ani jedno se sta let 
nedožilo. Letošní sezona Lesního divadla 
bude o to slavnostnější, že tři festivaly, 
které jsou tu doma, také slaví kulatiny: 
Portě bude padesát a Rockový slunovrat 
a Lesní slavnosti divadla završí první de-
setiletí své existence.

Město chce, aby areál divadla byl 
v roce stého výročí v dobré kondici, a je 
připraveno investovat hlavně do vyba-
vení zázemí pro herce, toalet, zastřešení 
a úpravy příchodu na jeviště. Hned čtyři 
party řevnických ochotníků chystají nové 
či obnovené inscenace a vedle tradičních 
festivalů bude jeviště Lesňáku toto léto 
patřit především jim.

100. výročí však také připomene speci-
ální večer v sobotu 18. června, který pro-
vede publikum historií Lesního divadla. 
Narozeniny Lesňáku ale oslavíme boha-
tým programem během celého předpo-
sledního červnového víkendu.

Vloni v listopadu vytvořila výtvarnice 
Silvie Klempererová logo Lesního diva-
dla. V prosinci jsme vydali v její grafi cké 
úpravě kalendář na rok 2016 s unikátní-
mi plakáty a fotografi emi z inscenací, jež 
se v Lesním divadle během jeho stoleté 
existence hrály. Ještě je k dostání v kul-
turním středisku u Veroniky Staré nebo 
v knihkupectví Le Amos na náměstí. 
Dr. Jindřich König zevrubně ohledal po-
čátky Lesního divadla v letech 1916–1924 
a objevil v soukromém archivu stovky 
pozoruhodných fotografi í ochotnického 
herce a fotografa Čestmíra Ryšánka z té 
doby. Jsme domluveni, že jeho text i foto-
grafi e vydáme na začátku divadelní sezo-
ny tiskem.

Marie Reslová, 
místostarostka

Zprávy z radnice
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Návrh nového územního 

plánu ve společném 

jednání

V polovině ledna bude s dotčenými orgá-
ny projednáván návrh nového územního 
plánu a bude se připravovat veřejné pro-
jednávání. Veřejnost se bude moci s ná-
vrhem územního plánu seznámit a podá-
vat k němu připomínky. Rádi bychom vás 
proto informovali, jak proces schvalování 
nového územního plánu probíhá. 

Územní plánování ve veřejném zájmu 
chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civili-
zační hodnoty území, včetně urbanistické-
ho, architektonického a archeologického 
dědictví. Přitom chrání krajinu jako pod-
statnou složku prostředí života obyvatel 
a základ jejich totožnosti. S ohledem na to 
určuje podmínky pro hospodárné využívá-
ní zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků. Zastavitelné plochy se vymezu-
jí s ohledem na potenciál rozvoje území 
a míru využití zastavěného území. (§18, 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.)

Co je to územní plán?

Územní plán stanovuje urbanistickou kon-
cepci, koncepci ochrany hodnot a podmín-
ky prostorového a plošného uspořádání. 
Požadavky na nový územní plán Řevnic 
jsou popsány v jedenáctistránkovém zadání 
územního plánu, které v září 2014 schvá-
lilo zastupitelstvo obce. Hlavními cíli bylo: 
podpořit stávající charakter Řevnic, města 
s charakteristickou vilovou zástavbou v za-
hradách, předejít srůstání obcí, posíleno 
by mělo být zapojení břehů řeky Berounky 
do každodenního života, nepředpokládá 
se další rozvoj mimo zastavitelné území. 
Podstatu nového územního plánu předsta-
vuje především revize stávajících podmínek 
v území a ochrana jeho hodnot.

Proč se pořizuje nový územní plán?

Stavební zákon ukončuje k 31. 12. 2020 
platnost všech územních plánů, které 
byly vydány před 1. 1. 2007. Tím by pře-
stal platit i stávající územní plán Řevnic 
včetně všech změn a město by ztratilo 
nástroj, jak změny v území koordinovat 
(např. určením charakteru zástavby, mi-
nimální výměry parcel, stanovením způ-
sobu využití ploch apod.).

Obsah územního plánu

Územní plán obsahuje textovou a grafi c-
kou část, podle obsahu se dělí na výrok 

1/16
(závaznou část) a odůvodnění (vysvětlení 
navrženého řešení). Podle novely staveb-
ního zákona územní plán nesmí obsaho-
vat podrobnosti, které svým obsahem ná-
ležejí podrobnějšímu plánu regulačnímu. 
Územní plán je pro rozhodování v území 
závazný a nelze z něj za žádných okolností 
udělit výjimku (lze pouze pořídit změnu 
územního plánu nebo nový územní plán).

Jak se územní plán pořizuje?

Proces pořízení územního plánu trvá 
zpravidla dva roky, ale i déle. Dobu po-
řízení stavební zákon nijak neomezuje. 
Záleží především na součinnosti tří roz-
hodujících osob, jež se na procesu poříze-
ní podílejí – jsou to:
a) pořizovatel – celý proces koordinuje 

a dohlíží na jeho zákonnost (MěÚ Čer-
nošice, odbor územního plánování),

b) projektant – autorizovaný archi-
tekt, který územní plán zpracovává 
(Ing. arch. Pavel Hnilička),

c) určený zastupitel – zvolený člen za-
stupitelstva, který je zástupcem města 
v komunikaci s pořizovatelem a projek-
tantem (Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D.).

Postup pořízení

Dosavadní kroky:
– 19. 9. 2011 rozhodlo zastupitelstva 

o pořízení nového územního plánu,
– 2013 proběhla dílna nápadů pro 

územní plán Řevnice (prezentace 
z dílny – viz webové stránky města),  

– 15. 9. 2014 schválilo zastupitelstvo 
obce zadání územního plánu (viz 
webové stránky města a pořizova-
tele); zadání vypracoval na základě 
podnětů obce a dílny nápadů pořizo-
vatel, proběhla lhůta pro podání při-
pomínek a podnětů,

– 22. 1. 2015 prezentuje ing. arch. Hni-
lička základní koncepci návrhu územ-
ního plánu (viz web města),

– návrh územního plánu byl zpracován 
projektantem, byly zohledněny připo-
mínky stavebního úřadu, zastupitelů 
a členů stavebně urbanistické komise 
a pořizovatele.

Následující kroky:
– společné jednání s dotčenými orgá-

ny (jednání je neveřejné, návrh však 
bude pro veřejnost vystaven, bude 
vypsána lhůta pro podání připomínek 
a stanovisek),

– upravení návrhu územního plánu 
k veřejnému projednání,

– veřejné projednání upraveného návr-
hu územního plánu (projektant osob-
ně představí upravený návrh územ-

ního plánu veřejnosti, bude vypsána 
lhůta pro podání připomínek, stano-
visek a námitek),

– vyhodnocení připomínek, stanovisek 
a námitek a případně další úprava ná-
vrhu,

– vydání územního plánu (zastupitel-
stvo města rozhodne o námitkách 
a územní plán vydá).

Jak se může zapojit veřejnost?

Podáním návrhu na pořízení nového 
územního plánu, resp. jeho změny před 
zpracováním zadání. O návrzích rozhod-
lo zastupitelstvo 10. února 2014.

V průběhu procesu pořizování:
– podáním připomínky k návrhu zadání 

územního plánu (proběhlo),
– podáním připomínky k návrhu územ-

ního plánu ke společnému jednání,
– podáním připomínky nebo námitky 

k návrhu územního plánu k veřejné-
mu projednání.

Připomínku může podat kdokoliv, ná-
mitku pouze vlastníci pozemků a staveb, 
dotčených návrhem, oprávněný investor 
a zástupce veřejnosti.

Připomínky i námitky se podávají u po-
řizovatele ve lhůtě k tomu určené (ta je 
vždy oznámena veřejnou vyhláškou).
Vyhodnocení podaných připomínek a ná-
mitek provádí pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem.

Kdy začne nový územní plán platit a co 

bude s tím stávajícím?

Vydáním nového územního plánu přesta-
ne platit plán stávající. Územní plán však 
není retroaktivní – tzn., že neruší vydaná 
povolení ani rozhodnutí, vydaná podle 
starého územního plánu.

Když si nebudete vědět rady

Kdykoliv je možné se obrátit na pořizo-
vatele MěÚ Černošice, odbor územního 
plánování, Riegrova 1209, Černošice, a to 
osobně i telefonicky nebo e-mailem. Jaké-
koliv dotazy a nejasnosti rádi zodpovíme.

Na webových stránkách města Černo-
šice (www.mestocernosice.cz) v záložce 
Mapy a územní plán, v odkazu Potřebuji 
si zařídit – jsou k dispozici návody a for-
muláře k případným podáním, ve stejné 
záložce v odkazu ÚP a RP – ORP Černo-
šice – Projednávané – Řevnice – budou 
návrhy územního plánu při projednávání 
zveřejňovány. 

Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D. 
(pověřený zastupitel) 

a Ing. arch. Kristýna Jirsová 
(za pořizovatele MěÚ Černošice, 

odbor územního plánování) 



Málo peněz na investice

Na posledním zasedání zastupitelstva 
v roce 2015 byl koalicí schválen rozpočet 
na rok 2016. Příprava tohoto rozpočtu 
se neobešla bez projednání ve fi nančním 
výboru, kde se nad některými kapitolami 
hodně diskutovalo. Dovolím si také pár 
poznámek. 

Radnice pokračuje v nastoleném tren-
du zvyšování provozních výdajů, tento-
krát na úkor investic. Za posledních pět 
let bylo průměrně na investice vyčleně-
no každý rok 15 mil. Kč. Na rok 2016 se 
počítá pouze s necelými 9 miliony. To je 
zvlášť znepokojující vzhledem ke skuteč-
nosti, že daňové příjmy města neustále 
rostou (za posledních pět let se zvýšily 
téměř o 50 %). Kdy jindy investovat, když 
ne v období nárůstu příjmů?

Také se již nezadržitelně blíží čas, kdy 
štědré dotace z EU klesnou na minimum. 
Současné vedení radnice má v plánu 
vynaložit nemalé prostředky na projek-
ty a studie, které mají pomoci k získání 
dotací, dokud to ještě jde. Každá dotace 
se však pojí s nutností spolufi nancovat 
investici z vlastních zdrojů. Co se stane, 
pokud nebudeme mít dostatek peněz ur-
čených právě na investice? Buď o takové 
dotace nebudeme moci zažádat, nebo si 
budeme muset vzít úvěr. Ten v určitých 
situacích může samozřejmě představo-
vat vhodné řešení, měli bychom si ale 
uvědomit, že úvěr není zadarmo a že jej 
budeme muset jednou splatit, a to včet-
ně úroků, které danou investici prodraží. 
Z čeho takový úvěr budeme splácet, po-
kud si nastavíme provozní náklady v ta-
kové výši, že nezbývají peníze na investi-
ce? Radnicí zmiňované prodeje majetku 
mohou přinést určité řešení, nelze se na 
ně ovšem spoléhat a také majetek obce 
vhodný k prodeji není neomezený.

Co se týká provozních výdajů, je spra-
vedlivé říci, že jejich růst či vznik nelze 
ovlivnit a že znamenají pro obec přínos. 
Zároveň však výdajová strana rozpočtu 
obsahuje nemálo položek, kde je možné 
ušetřit, přičemž velkorysost radnice se s 
ohledem k nedostatku prostředků na in-
vestice stává pouhým populismem.
Pokud nyní, v době, kdy je ještě možné 
získat dotace na rozvoj naší obce, pro-
středky na investice „projíme“, v budouc-
nu bude o to těžší cokoliv vybudovat či 
opravit pouze z vlastních zdrojů.

Kateřina Šupáčková, členka 
fi nančního výboru Města Řevnice

Stanovisko starosty

Nejdůležitějším nástrojem řízení obce je 
rozpočet. Rozpočet na rok 2016 byl schvá-
lený na prosincovém zastupitelstvu obce. 
Ze strany opozičních zastupitelů zazněla 
kritika, že je málo investiční na úkor vyso-
kých provozních výdajů. 

Dovolím si provést stručnou rekapitu-
laci investičních výdajů a stavu fi nanč-
ních prostředků města ve skončeném roce 
2015. Celkem bylo v Řevnicích proinvesto-
váno více než 100 milionů korun a na růz-
né opravy vydáno přes 3 miliony korun. 
Do silnic bylo investováno více než 38 mi-
lionů korun. To jsou částky, které převyšují 
rozpočty minulé a mnohdy i násobně. Do 
roku 2015 město vstupovalo s peněžními 
prostředky na účtech ve výši přes 26 mi-
lionů korun a rok končí s peněžními pro-
středky na účtech ve výši necelých 10 mi-
lionů korun. Větší část z investic pokryly 
nejrůznější dotace. Krátkodobé úvěry byly 
čerpány na překlenutí doby mezi platbou 
dodavatelům a připsáním dotace na účet 
města. Jediným dlouhodobým úvěrem 
je investice na nákup nového traktoru do 
technických služeb. Samozřejmě takový 
tok investic není možné opakovat každo-
ročně. 

Rok 2016 si proto dovolím nazvat spíše 
rokem plánování a projektování. Chceme 
se náležitě připravit na nadcházející roky, 
kdy budou k dispozici dotace v novém 
programovacím období IROP, který se 
začne rozbíhat, a také z jiných dotačních 
titulů. Plánujeme investice do oprav ko-
munikací, rekonstrukcí veřejných prosto-
rů, modernizace a rozšíření čistírny od-
padních vod, rozšíření dešťové i splaškové 
kanalizace, modernizace vodovodní sítě, 
školství, kultury a dalších oblastí. 

Je pravda, že provozní výdaje města bu-
dou v nacházejících letech vyšší než v mi-
nulosti. Více peněz vydáme na komunální 
služby, jež souvisejí také s udržitelností 
dotací například v Havlíčkových sadech. 
Oblast komunálních služeb byla v minu-
losti podfi nancovaná, a pokud je patrná 
zlepšující se péče o veřejný prostor, bez 
fi nančních prostředků to samozřejmě ne-
dokážeme. Zvyšujeme také podporu spo-
lečenského a kulturního života ve městě. 
Nemalé prostředky bude město stát také 
městská policie a to je naše investice do 
pořádku a bezpečnosti. 

Za sebe mohu říci, že jsem si vědom 
toho, že zastupitelé mohou mít k rozpočtu 
své připomínky a je to právo každého, 
které plně respektuji. Dobré podněty vždy 
vítám. Jsem přesvědčen, že rozpočet měs-

ta pro rok 2016 je vyvážený, nastavený pro 
přípravu dalších investic a případné úpra-
vy budou právě na straně investic a dotací. 

Tomáš Smrčka 

Bioodpad v Řevnicích 

podruhé

Před třemi roky jsem napsala do Ruchu 
o tom, jak by byly užitečné kontejnery na 
bioodpad a kompostárna. Mezitím přišlo 
„shora“ nařízení, že obce bioodpad třídit 
musejí, kompostárna vznikla a na různých 
místech Řevnic se objevilo cca 20 hnědých 
kontejnerů. Pravda, je to pokrok, ale při-
padá mi, že zase se tak trochu „vlk nažral 
a koza zůstala celá“. A nedávná zpráva na 
stránkách města o problému s nevyveze-
nými popelnicemi, které obsahovaly bio-
odpad, a následný dotazník ke sběru bio-
odpadu můj dojem potvrzuje. Město tedy 
hledá jiné řešení...

V sezoně jednoznačně nestačí třikrát 
týdně vyvážet kontejnery, které má navíc 
většina lidí poměrně daleko. Není tedy 
divu, že vzdálenější lidé dávají bioodpad 
nadále do svých klasických popelnic. Pak 
je však logické, že nedochází k velkým 
úsporám za skládkovné, a že se tudíž ne-
potvrzuje efektivita třídění. 
Řešením by zcela určitě byla hnědá 

popelnice u každého domu, jehož majitel 
si o ni požádá. (Někteří mají bioodpadu 
málo a celý ho zkompostují sami, což je 
samozřejmě nejlepší.) Chápu, že na poří-
zení tolika popelnic město nemá. Nejspíš 
by dost „uvědomělých“ občanů souhlasi-
lo s variantou, že by si takovou popelnici 
pořídili na vlastní náklady, když by jim za 
to byl snížen poplatek za odvoz odpadu 
– snižují tím přece obci náklady na sklád-
kovné! Ale rozhodně to sotva kdo udělá, 
pokud by si ji musel dokonce nechat i vy-
vážet na vlastní náklady! Potom dá každý 
přednost tomu dávat bioodpad do obyčej-
né popelnice. Za její vyvážení si platíme, 
navíc nemálo a bez ohledu na to, jak často 
si ji necháváme vyvážet nebo jako moc ji 
plníme. Nedávno jsem četla na internetu, 
že v Olomouci mají zájemci před domem 
popelnice nejen na bioodpad, ale i na 
plasty a na papír. Silně pochybuji, že za to 
platí navíc!

Nevím, jaké fi nanční vztahy má řevnic-
ká „radnice“ a EKOS, ale každopádně mě 
dost překvapuje, že odvoz a zpracování 
bioodpadu stále nepřináší Řevnicím ani 
EKOSu úspory, nýbrž jen další náklady: že 
úspora na skládkovném nevyrovná ná-
klady na odvoz bioodpadu. Ředitel fi r-
my EKOS, pan Kubásek, v roce 2013 říká 
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v rozhovoru pro Ruch: „Za předpokladu, 
že provozem kompostárny dojde k pokle-
su bioodpadu, odváženého v popelnicích, 
o 100 tun, kdy počítáme s tím, že nadále 
část občanů dá bioodpad do popelnice, vy-
cházejí roční provozní náklady stejně jako 
roční úspora v likvidaci bioodpadu. V příš-
tím roce navíc dojde ke zvýšení povinné-
ho poplatku za uloženou tunu odpadu na 
skládku, což ještě zvýší efektivitu budova-
né kompostárny.“ Jeho kalkulace zřejmě 
počítala i s neukázněnými občany. Kde je 
tedy zakopán pes?

Byla bych ráda, kdyby problém biood-
padu byl vyřešen uspokojivě pro obča-
ny, městskou kasu i pro přírodu, ale dost 
o tom pochybuji.

Helena Dvořáková

Na článek paní Dvořákové reaguje Pa-

vel Kubásek, ředitel EKOSu:

Dobrý den, paní Dvořáková,
máte pocit, že v oblasti systému sběru bio-
odpadu Řevnice postupují ve smyslu rčení 
„Vlk se nažral a koza zůstala celá“. Mohu 
zodpovědně říci, že je tomu právě naopak. 
Systém sběru bioodpadu město zavedlo 
(kompostárna na sběrném dvoře) ještě 
předtím, než mělo takovou povinnost ze 
zákona. V roce 2015 byla tato služba dále 
rozšířena o svoz bioodpadu z hnědých 
kontejnerů umístěných na sběrných mís-
tech v obci. V průběhu roku 2015 se měs-
to dohodlo s dalšími pěti obcemi v okolí 
a vyhlásilo společnou veřejnou zakázku 
na svoz popelnic a tříděného odpadu, aby 
získalo optimální cenu. Prosincový dotaz-
ník má pomoci v rozhodování, jaké další 
možnosti přebírání bioodpadu od občanů 
máme v Řevnicích rozvíjet a podporovat 
v příštích letech. Jednodušeji řečeno, jaké 
jsou potřeby občanů.

Ke zmíněně ekonomice. Směsný komu-
nální odpad vyvezený z popelnic občanů 
stojí město 2188 Kč/t (ceny roku 2014). 
Proti tomu cena za likvidaci bioodpadu 
vychází na 400 Kč/t. K té je ale třeba při-
počíst náklady na systém svozu hnědých 
kontejnerů. Svoz poprvé probíhal v letoš-
ním roce a v tuto chvíli nejsou náklady 
ještě vyhodnocené, nepředpokládám však, 
že celková cena na tunu bioodpadu bude 
vyšší než u komunálního odpadu z popel-
nic. Rád bych ale uvedl, že celkové nákla-
dy na odpadové hospodářství města, tj. 
úklid veřejných ploch, výsyp košů, likvida-
ci odpadu pro občany zdarma na sběrném 
dvoře, svoz a likvidaci tříděného odpadu 
a zmíněného komunálního odpadu v po-
pelnicích, obnášejí 1361 Kč na jednoho 
plátce poplatku za odpady. To znamená, 

že i navýšený poplatek (na 700,- Kč) pro 
jednoho poplatníka v roce 2016 zdaleka 
nepokryje všechny náklady města. Město 
má tedy stále velký zájem na neustálém 
zkvalitňování systému nakládání s odpady 
a minimalizaci nákladů sběru a likvidace 
všech druhů odpadu.

Co s odpady v roce 2016?

„Kam s ním?“ – ptal se v obecně známém 
fejetonu již Jan Neruda, když se pokou-
šel zbavit starého slamníku. V Řevnicích 
by to měl jednoduché: každý občan má 
díky paušálnímu poplatku možnost se 
zdarma zbavit na sběrném dvoře v areálu 
EKOSu 400 kg velkoobjemového odpa-
du, 500 kg komunálního odpadu, 600 kg 
směsného stavebního odpadu a neome-
zeného množství bioodpadu. Právě o ten 
jde paní Dvořákové, která se v článku 
Bioodpad v Řevnicích podruhé v tomto 
čísle RUCHu ptá, jak to v Řevnicích dále 
plánujeme s jeho svozem, a také kolik co 
stojí a proč.

V létě minulého roku jsme jako součást 
přípravy výběrového řízení na svoz a likvi-
daci odpadů objednali u společnosti EKO-
-KOM analýzu odpadového hospodářství 
města. Poprvé jsme získali čísla (navíc 
s možností srovnání s okolními obcemi 
a průměrnými náklady ve Středočeském 
kraji), na základě kterých se můžeme lépe 
rozhodovat, jak nakládání s odpady nejen 
zlevnit, ale i zlepšit, aby bylo pro občany 
co nejkomfortnější. Vše neproběhne ze 
dne na den, ale s některými kroky jsme už 
začali. Popsal je v reakci na článek paní 
Dvořákové ředitel EKOSu Pavel Kubásek, 
jenž je odborným garantem města v oblas-
ti odpadového hospodářství.

Už od února by mělo společné výběrové 
řízení s dalšími pěti obcemi v regionu sní-
žit náklady na svoz komunálního odpadu 
z popelnic i tříděného odpadu z barevných 
kontejnerů. Svoz tříděného odpadu není, 
jak se někdy občané mylně domnívají, pro 
město zdarma. V roce 2014 stál Řevnice 
1 211 000 Kč. Z analýzy EKO-KOM také 
vyplývá, že právě tříděného odpadu (pře-
devším plastů) produkují Řevnice výrazně 
nadprůměrné množství. Existuje podezře-
ní, že ho na našich sběrných místech „na-
černo“ odkládají podnikatelé nebo občané 
okolních obcí. Tuto praxi by měla v novém 
roce postihovat městská policie.

Se sběrem bioodpadu do hnědých kon-
tejnerů se začalo teprve v minulém roce. 
Zatím víme, že takto ho bylo svezeno 
252 t, 128 t přivezli občané na EKOS po 
vlastní ose, 40 tun bioodpadu vzniklo při 

údržbě městské zeleně. Víme, že ukládka 
stála město cca 165 tis. Kč, s tím že část 
bioodpadu likviduje ve vlastní kompostár-
ně. Ta má však roční kapacitu 150 t, větší 
části se tedy musíme zbavit jinde. Pro ten-
to rok máme smlouvu s novou velkokapa-
citní kompostárnou v Letech. Náklady na 
svoz hnědých kontejnerů (práce, pohon-
né hmoty, amortizace, opravy a pojištění 
auta) zatím neumíme úplně přesně vyčís-
lit, ale od nového roku je budeme pečlivě 
sledovat. Technické služby zatím odha-
dly náklady za minulý rok na cca 300 tis. 
korun.

Do minulého čísla RUCHu jsme vložili 
dotazníky na téma bioodpad. Vrátilo se 
nám jich 168 vyplněných, což je ve srov-
nání s jinými průzkumy vysoké číslo. Vět-
šina z respondentů dotazníku uvedla, že 
současně kompostuje i využívá biokontej-
nery města. Se stávajícími hnědými kon-
tejnery je spokojená cca polovina odpo-
vídajících a zhruba stejné množství lidí 
by využilo možnost získat dotovaný kom-
postér a likvidovat v něm bioodpad vlast-
ními silami na svém pozemku.  Podrob-
ným výsledkům dotazníku se budeme 
věnovat v příštím čísle RUCHu, obecně 
lze říci, že nás odpovědi příjemně překva-
pily. V únoru chceme představit možnost 
získat dotovaný kompostér a připravit 
přednášku o kompostování – domnívá-
me se, že nejpřirozenější je vracet bio-
odpad ve formě kompostu zpět do půdy 
tam, kde vzniknul. Ne všude jsou ale pro 
to podmínky, proto zvažujeme sezonně 
posílit svoz bioodpadu velkoobjemovými 
kontejnery.

Z analýzy odpadového hospodářství 
ale vyplynula ještě další, pro občany 
méně příjemná záležitost. Náklady měs-
ta na svoz a likvidaci odpadů jsou stále 
o cca 1 700 000 vyšší než vybrané pau-
šální poplatky. Ty se v Řevnicích delší 
dobu nezvedaly a ve srovnání s obcemi 
v regionu byly o 100 až 150 korun nižší. 
V duchu aktualizace Vyhlášky o místním 
poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů za-
stupitelstvo města (včetně několika opo-
zičních zastupitelů, kteří uznali racionál-
ní argumenty pro tento krok) přistoupilo 
k částečnému narovnání situace a zvýše-
ní poplatku o 100 Kč. Paušální poplatek 
v roce 2016 tedy bude činit 700 Kč. I když 
se snad v tomto roce náklady mírně sníží 
díky nově vysoutěženým cenám svozové 
fi rmy, bude město nadále každého z po-
platníků průměrně „dotovat“ zhruba pěti 
sty korunami. 

Marie Reslová
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Občanské sdružení Náruč, které po-

máhá lidem se zdravotním postižením 

začlenit se do běžného způsobu života, 

oslavilo patnácté narozeniny. Změnil se 

podle Vás za tuto dobu vztah lidí k Va-

šim klientům?

Určitě ano. Když jsme před lety začínali 
s Modrým domečkem, lidé si nedovedli 
představit, že je budou obsluhovat handi-
capovaní lidé. To se změnilo. Naše existen-
ce prospěla i zdravým, naučili se se znevý-
hodněnými jednat.
Náruč začínala jako poradenská služba, 

následoval stacionář v Dobřichovicích, 

později se přidala kavárna Modrý do-

meček, výroba těstovin Pasta Fidli. Co 

Vám chybí k úplnosti?

Naší snahou je zkvalitňovat naše služby 
a také pomoci našim zaměstnancům do-
stat se na otevřený trh práce. To se nám za-

MODRÝ DOMEČEK 
JE JAKO TANČÍCÍ DŮM
Text: Lucie Kirova | Foto: Martin Kirov

tím příliš nedaří. Pro naše zaměstnance je 
důležitá sociální rehabilitace. Na tuto dů-
ležitou činnost teď také sháníme potřebné 
fi nance. Ročně stojí přes tři miliony korun.
V současné době hledáte pravidelné 

přispěvatele. Jak se jimi můžeme stát?

Na našich webových stránkách www.
os-naruc.cz si sami můžete zvolit část-
ku, kterou nám chcete přispívat. Pro Vaši 
představu – např. pravidelný měsíční pří-
spěvek 500 Kč umožní našim zaměstnan-
cům na chráněných pracovních místech 
čerpat téměř 20 hodin sociální rehabilita-
ce ročně!
V Řevnicích se Vám především poda-

řilo vytvořit kavárnu, do které se ne-

chodí jen ze soucitu, ale především pro 

dobrou kávu nebo sladkost.

Od samého začátku bylo naším cílem dělat 
vše dobře, bez kompromisů v kvalitě.

Modrý domeček ocenil i časopis Apetit, 

který ho označil za kavárnu měsíce.

Ano. A díky rozšíření prostor se nám oteví-
rají další možnosti. Do budoucna chceme 
zdokonalit cateringové služby, které jsou 
pro nás ekonomickým přínosem.
Začínali jste jako kavárna, jídla se zača-

la vařit až později. Zkoušeli jste, zda to 

řevnický trh unese?

Ze začátku jsme byli velmi nezkušení. I va-
ření kávy jsme se museli naučit. Pomohla 
nám mistryně republiky ve vaření kávy, 
naše patronka Petra Veselá. Zaměstnanci 
absolvovali pod jejím vedením kurzy. Ne-
chali jsme si poradit, jakou kávu bychom 
měli mít, jaký kávovar koupit. I proto je 
naše káva vyhlášená a oblíbená. Naše prv-
ní kuchyně byla nedostačující. Současnou 
rekonstrukcí vznikly prostory, ve kterých 
budeme moci náš sortiment rozšířit.

10   Rozhovor

Přes patnáct let se podílí na činnosti Občanského sdružení Náruč. Z Modrého domečku vytvořila společně 
s kolektivem zaměstnanců sociální a kulturní centrum. Do nového roku vstupuje s novým cílem – vytvořit 
v Poberouní bydlení pro seniory a znevýhodněné spoluobčany. Vladimíra Hejmová.

Vladimíra Hejmová stála v čele občanského sdružení Náruč patnáct let.



K narozeninám jste si také dali přístav-

bu.

Přístavbu jsme zahájili díky tomu, že se 
nám podařilo získat grant z norských fon-
dů. Potřebovali jsme zlepšit zázemí pro 
naše zaměstnance, jejichž počet se výraz-
ně zvětšil, už je nás přes padesát. Zároveň 
rozšiřujeme prostory kavárny o klidovou 
zónu v prvním patře.
Jaká byla reakce na moderní přístavbu?

Různá. Někomu se to líbí, někomu méně, 
ale tak to u moderních věcí bývá. Vzpo-
meňte si na Tančící dům. Před lety to byla 
kontroverzní stavba, dnes se na ni chodí 
turisté dívat. 
Chápete přístavbu jako osvěžení pro-

storu náměstí?

Myslím, že do celkového vzhledu náměs-
tí zapadá, navíc bude ladit se vznikajícím 
Corsem Pod lipami.
Z Domečku se časem stalo i sociální 

a kulturní centrum.

Máme pár osvědčených akcí – třeba na Ry-
bofku či na náš ples se všichni těší celý rok. 
Přesto stále vymýšlíme nové akce. Napří-
klad Hravě zdravě nebo Vánoční benefi ci 
v kině, s promítáním Tří oříšků pro Popel-
ku. Doufám, že se nám trochu podařilo po-
zvednout komunitní život ve městě.
Když přijímáte do svých řad nového 

„zdravého“ zaměstnance, myslíte i na 

to, jak se začlení do stávajícího kolek-

tivu?

Při výběrovém řízení se snažíme hledat ty 
správné typy. Musí mít samozřejmě i pat-
řičné vzdělání. V současné době jsme spo-
kojeni – máme skvělý kolektiv.
Souhlasím. Když sedíte v kavárně, at-

mosféra mezi zaměstnanci je důležitá.

Za tím je ale velký kus práce. Obsluhovat 
„na place“ je nejvyšší cíl každého zaměst-
nance. Důležitá je i příprava a samozřejmě 
podpora od profesionálů přímo na místě.

Ze začátku klienti uklízejí, myjí nádobí, 
procházejí zkušebním provozem, a než se 
dostanou na úroveň číšníků, trvá to leckdy 
docela dlouho.

Jak velká je v současnosti rodina Ná-

ruče?

Přes padesát lidí. A to jsme začínali v pěti! 
Zpočátku jsme chodili pomáhat do ro-
din, později se přidal stacionář. Funguje 
v Dobřichovicích pořád, i když v něm nej-
sou děti školou povinné, ale tréninková pe-
kárna. Spousta dobrot z Domečku se peče 
právě tady.
Jak vypadá situace s výrobou těstovin 

Pasta Fidli?

Tenhle projekt představuje pokus o model 
sociálního podnikání, který nám měl vy-
dělat prostředky na sociální služby a snížit 
naši závislost na dotacích. Zpětnou vazbu 
na kvalitu našich těstovin máme výbor-
nou – najdete nás v hotelu Four Seasons, 
i v dalších špičkových restauracích, ale je 
to boj. Obstát se znevýhodněnými zaměst-
nanci v konkurenci volného trhu špičko-
vých fi rem je velmi náročné.
Vzpomínám si, že Vaším původním ná-

padem kdysi bylo vytvořit zařízení pro 

seniory.

Nastal čas se k tomuto nápadu vrátit. Po 
patnácti letech bych chtěla předat před-
sednickou funkci Zuzaně Dudákové, která 
byla se mnou u všeho, co se v Náruči dělo, 
a v které mám skvělou nástupkyni. V Náru-
či ale zůstanu, je to moje dítě. Předsednic-
tvo ještě doplní naše dlouholetá zaměst-
nankyně Martina Hazuková.

Momentálně bych se chtěla soustředit 
na tzv. sousedské bydlení, kdy v jednom 
areálu bydlí mladí, staří i znevýhodnění 
vedle sebe a vzájemně si pomáhají. 
Bydlíte v Řevnicích dlouho, část života 

jste pobývala i v Praze. Co nakonec roz-

hodlo, že jste zůstala v Brdech?

Důvod byl prostý. Tady jsem měla mamin-
ku, která mi pomáhala s výchovou dvou 
malých dětí.
Co máte na Řevnicích ráda?

Řeku, lesy a do Prahy kousek. Vyrůstala 
jsem tady, znám tu spoustu lidí, cítím se tu 
jako doma. Jen je škoda, že se na takovém 
malém, krásném městečku spolu nedo-
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kážeme lépe dohodnout, vyjít si vstříc. To 
že jsou na věci různé názory, je normální, 
ale komunikace mezi lidmi by tu měla být 
lepší.
Naučila jste se jako manželka známé 

osobnosti žít veřejný život? Nevadí Vám 

novináři?

Už jsem se s tím smířila. Ondřej publicitu 
moc nevyhledává, a navíc si dokáže říct, 
když se mu něco nelíbí.
Nikdy jste neměla potíže s bulvárem?

Přede dvěma lety o Vánocích jsem měla 
přímo před Domečkem malou kolizi s au-
tem, a kdybych nebyla Hejmová, nikdo by 
se tím nezabýval. Překvapilo mě, jak rychle 
přijeli reportéři nejenom Novy. Naštěstí se 
nikomu nic nestalo.
Profesí jste lékařka. Jste zastánkyní 

homeopatie, která se obejde bez „kla-

sických“ léků. Změnil se pohled Vašich 

pacientů na ni?

Moje pojetí medicíny je pořád menšino-
vé. Naštěstí je stále více lidí, kteří se o své 
zdraví starají a zamýšlejí se nad sebou. 
Snaží se zdravě stravovat, hýbat se a hned 
poznají, že je něco v nepořádku. Důležité 
je naučit se vnímat své tělo – poznat sám 
sebe. Vědět, kdy odpočívat. Každý máme 
jiný spouštěcí bod – hlavu, zuby, záda či 
žaludek a ten nás upozorní, kdy už je třeba 
zpomalit a začít relaxovat. Relaxaci vás ale 
nikdo nenaučí, tu se naučíte sami, svým 
vlastním prožitkem. A pak zvládnete lépe 
stresovou zátěž a nemoc nepropukne, pří-
padně se s ní vaše tělo rychle vypořádá.
Jste pro pacienty první, nebo poslední 

útočiště?

Na začátku jsem byla poslední útočiště. Ni-
kdo jim přede mnou nepomohl, tak přišli. 
Teď už chodí mladí i starší často hned, ani 
nezkoušejí klasickou medicínu.
Vaším homeopatickým všelékem je ar-

nika. Čím pomáhá?

Na krvácení, modřiny, ale je výborná i při 
léčbě mrtvice. Je to lék první pomoci na 
úrazy, doporučuji ji i k porodům a opera-
cím. Všechno se s ní hojí rychleji a lépe. 
Když jedu lyžovat, mám ji vždy v kapse. 	

• Narodila se 17. října 1955 v Praze.
• Fakultu všeobecného lékařství UK 

absolvovala v roce 1981.
• V únoru 2000 založila Občanské 

sdružení Náruč, jehož cílem je 
pomáhat handicapovaným spolu-
občanům začlenit se do běžného 
života.

• Je vdaná, jejím manželem je hu-
debník a publicista Ondřej Hejma, 
mají syna a dceru.

Vladimíra 

Hejmová

Modrý domeček se dočkal kontroverzní rekonstrukce.



Rezidence Sádecká 

hotova

Na konci Sádecké ulice pod lesem vznik-
lo nádherných osm bytů v bývalé „Šour-
kově vile“. Někdejší sídlo sklářských hutí 
dlouho zelo prázdnotou a chátralo. Re-
konstrukce trvala rok a půl, dům prodě-
lal přestavbu od základů.

Ze dvou rozsáhlých zaklenutých skle-
pů vznikly dva byty s terasami na teré-
nu. Do prostoru půdy byly vestavěny dva 
mezonety s terasami. Výhled odsud je 
nádherný a zajišťuje naprosté soukromí. 
Domu dává moderní vzhled nástavba 
místnosti na bývalé terase s velkým pro-
sklením, večer nástavba spolu s proskle-
nou kolárnou působí jako velká lucerna. 
Architektonický návrh a zastřešení re-
konstrukce provedla místní architektka 
Alice Čermáková, na přestavbě se podí-
lely ve většině místní fi rmy a řemeslníci. 
Byty jsou prostorné s vysokými stropy, 
dubovými parketami, krásnými replika-
mi dveří a dřevěnými okny. Cílem bylo 
zachování genia loci, což se podařilo. Ve 
třech bytech se již bydlí, proto nezbývá 
než popřát rezidentům, aby se jim zde 
dobře žilo. A doufat, že se do města při-
hlásí k trvalému pobytu.

red

 

 V ulicích Řevnic se opět 

objeví Tři králové
Až do neděle 10. ledna se v ulicích měs-
teček a obcí řevnické farnosti opět objeví 
koledníci Tříkrálové sbírky. Postavy tří 
králů nám připomenou putování dáv-
ných mudrců, které zářící hvězda doved-
la až k místu narození Spasitele.

Koledníci budou mít zapečetěné kasič-
ky a posvěcené křídy, jimiž označí dveře 
domů nápisem  K+M+B+2016, což lze 
vykládat jako iniciály Tří králů (Kašpar, 
Melichar, Baltazar), ale spíše jde o formuli 
požehnání: Christus masionem benedi-
cat – Ať Kristus požehná tomuto příbytku. 
Tříkrálová sbírka přináší každoročně pří-
ležitost přispět ku pomoci rodinám v na-

šem regionu, které se ocitly v tíživé životní 
situaci. Část vykoledovaných peněz využi-
je Arcidiecézní charita Praha na meziná-
rodní projekty, letos na pomoc migrantům 
a uprchlíkům, dále na podporu stacionáře 
pro seniory a charitního centra v Příbrami 
a na pomoc běloruským dětem ze sociálně 
slabých rodin.

V minulých letech koledovalo v naší 
farnosti kolem stovky velkých koledníků. 
Bylo mezi nimi i několik dětí z Dětského 
domova Lety. Doufejme, že se koledníci 
i letos setkají s vlídným přijetím a štědros-
tí, jako tomu bylo v letech minulých.

EV

Archeologický průzkum 

na pozemku Corsa byl 

ukončen
Archeologický průzkum v horní části po-
zemku za domem č. 2, kde se připravuje 
výstavba obytného souboru Corso Pod 
lipami, byl ukončen.

Na počátku prosince byla provedena 
demolice přístavku domu č. p. 2. Za-
počnou zemní práce a poté stavební prá-
ce na zajištění stavební jámy pod objekty 
A2 a A3.  Na spodní části staveniště pro-
bíhají práce na pilotovém založení objek-
tů B1 a B2.

Kalamář zorganizoval 

burzu, zpívání koled i 

koloběžkový výlet
Spolek rodičů a přátel řevnické základ-
ní školy Řevnický kalamář má za sebou 
již přibližně pět školních měsíců fun-
gování (první valná hromada proběhla 
27. 5. 2015) a za tuto krátkou dobu se mu 
podařilo zorganizovat (nebo spoluorga-
nizovat) několik akcí a více či méně zapo-
jit do dění na čtyři desítky členů.

První akcí byla říjnová burza dětského 
oblečení, sportovního vybavení a hra-
ček ve školní jídelně, jejíž výtěžek činil 
6 500 Kč. Tento obnos jsme využili k ná-
kupu her a pomůcek do Bezpečného 
místa v budově 2. stupně ZŠ, kde mohou 
trávit čas děti od 3. tříd výše, které již ne-
mohou chodit do družiny a musejí čekat 
na autobus či kroužky. Bezpečné místo je 
azyl, kde si mohou napsat domácí úkoly, 
zahrát hru s kamarády či číst knížku nebo 
časopis.

Na konci října (29. 10.) jsme pro změ-
nu zorganizovali koloběžkový výlet do 
Radotína pro děti, které nikam neodces-
tovaly na podzimní prázdniny.

Krátce a jasně

Hasiči z Řevnic a okolí 

hasili lesní školku
Po půlnoci 29. prosince likvidovaly jed-
notky hasičů i dobrovolných hasičů z 
Řevnic a sousedních Dobřichovic požár 
v lesní školce a škole ZeMě.

Jako první byla na místě policejní 
hlídka s velitelem čety HZS st. Řevnice. 
Podle serveru tydenikpolicie.cz se hasi-
či museli k místu požáru dostat po roz-
bahněné lesní cestičce. K zásahu nasadi-
li dva vodní „C“ proudy, kterými požár 
maringotky a pergoly během několika 
minut lokalizovali a následně také zlik-
vidovali. „Zcela zničena byla nová ma-
ringotka, která měla sloužit jako zázemí 
pro vaření, vedlejší učebna a zároveň 
jsme tam měli uloženy veškeré naše 
učební, hudební a výtvarné pomůcky,“ 
popisuje škodu Kateřina Kotková z lesní 
školky.

Vzhledem k vánočním svátkům nebyla 
školka v provozu a nedošlo k žádnému 
zranění, na místě byl jen určený hlídač, 
který požár zpozoroval a nahlásil hasi-
čům, kteří přijeli oheň zlikvidovat. 

Maringotka byla postavena za pení-
ze Státního fondu životního prostředí. 
V rámci grantové podpory bylo kromě 
rekonstrukce interieru nakoupeno nové 
vybavení, zhotovena nová elektroinsta-
lace, zasíťování a rozvody a dále zhoto-
vena zcela nová kuchyň s kompletním 
vybavením. Vše zhotovila profesionální 
fi rma s mnohaletými zkušenostmi. Příči-
na požáru se zjišťuje, zatím se s největší 
pravděpodobností jedná o závadu v elek-
troinstalaci.

Celá situace je o to komplikovanější, že 
se stala těsně před nainstalováním bezpeč-
nostních kamer a před podpisem smlouvy 
s pojišťovnou. Vznikla nám tak hmotná 
škoda v řádu 250.000 – 300.000 Kč.

„Pro prvotní pomoc potřebujeme zís-
kat 50.000,- Kč na odstranění škod, 
zprovoznění vody a elektřiny a zabezpe-
čení základního vybavení.
Budeme vděčni za jakoukoli Vaši 
podporu během následujících dnů, 
kdy jí bude nejvíce potřeba, a to 
jakýmkoliv fi nančním příspěvkem 
na náš účet: 245372451/0300. Nebo 
formou hmotného daru i dočasného 
zapůjčení potřebných věcí. Seznam 
potřebného vybavení najdete na našich 
stránkáchwww.zemezeme.cz,“ prosí 
a děkuje Kateřina Kotková. 
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počet deset. Cena činí 600,- Kč za oso-
bu. V případě zájmu je nutné se předem 
přihlásit pomocí formuláře na webových 
stránkách Leťánku. Pro doplňující dotazy 
volejte na tel.: +420 722 218 499 nebo 
na e-mailu info@letanek.cz 

Malí i velcí si vyzkoušeli 

vánoční zvyky

Lití olova, skořápkové lodičky, jablíčko-
vé svícny i vánoční hvězdy si mohli vy-
zkoušet malí i velcí při vánoční benefi ci 
Náruče v prostorách řevnického kina. 
Kdo přišel, svým příspěvkem podpořil 
činnost sdružení a prožil příjemně po-
slední adventní neděli.  Ještě než všichni 
zasedli do hlediště a nechali se dojmout 
nesmrtelným příběhem o Popelce, mohli 
si vyzkoušet pohádkové kostýmy, nechat 
se fotografovat u Kateřiny Sýkorové i vy-
zkoušet si nejznámější vánoční zvyky.

red

Anděl s Mikulášem 

rozdali na 180 balíčků

I na řevnické náměstí zaletěli před Váno-
ci andělé, své balíčky rozdal i Mikuláš. 
Díky Řevnické desce bylo rozdáno téměř 
180 nadílkových pytlíčků.

Martina Skovajsová

Vánoce za vodou
Řevnice měly celý advent krásný vánoč-
ní strom na náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad, ale zdobil se stromeček i na 
plácku za vodou. Nebylo nutné nic ká-
cet a vozit, velikánský smrk tam roste už 
mnoho let.

Spolek Řevnice – Za vodou vyzval sou-
sedy, aby přinesli z domova ozdoby, které 
vydrží i déšť a možná i sníh, a přišli spo-
lečně u svařeného vína a horkého moš-
tu smrk ozdobit. Děti vyrobily řetěz (byl 
42 metrů dlouhý!), všichni dohromady 
ho potom okolo stromu obtočili. Po celý 
advent ozdoby nejen ze stromku nezmi-
zely, ale naopak další přibyly! A večer na 
plácek svítily i dvě hvězdy, které za vo-
dou poprvé pověsilo i město!

Spolek Řevnice – Za vodou

Spolek Kalamář nezahálel ani o adven-
tu a na řevnických adventních trzích v so-
botu 5.12. postavil svůj stánek s vlastními 
výrobky a výtvarnou dílnou. Ve středu 
9.12. dopoledne pak spolek zorganizoval 
společně s řevnickou ZŠ zpívání u rozsví-
ceného vánočního stromečku na náměstí. 
Děti (přestrojené za andílky) si zde spo-
lečně s rodiči a učiteli zazpívaly a zahrály 
vánoční koledy.

Na rok 2016 připravujeme další projek-
ty a akce nejen pro děti. A co si do nové-
ho roku přát? My si přejeme stále více 
členů a podporovatelů a škole přejeme 
klidnou a tvůrčí atmosféru.

Za Řevnický kalamář 
Alice Zavadilová

Policie: děti se přiotrávi-

ly oxidem uhelnatým

Skončilo vyšetřování případu řevnických 
školáků, kteří se údajně přiotrávili čpav-
kem během bruslení na černošickém 
stadionu. K celé situaci se vyjádřil i ve-
doucí zimního stadionu Miroslav Slapič-
ka. „Abychom zcela vyloučili možnost, že 
by se podobná situace mohla v budoucnu 
opakovat, bude od příštího týdne v pro-
vozu elektrická rolba, jejíž provoz je zcela 
ekologický,“ řekl.

Jeho snahou je také najít náhradní ter-
míny za promeškané hodiny. Na zimním 
stadionu byla přijata mimořádná bezpeč-
nostní opatření vycházející z doporuče-
ní chemiků z Hasičského záchranného 
sboru.

Příčiny respiračních problémů, ke 
kterým došlo u bruslících dětí, vyšetřují 
orgány státní správy. Krajské ředitelství 
vydalo zprávu, ve které se píše, že „prvot-
ní podezření bylo na únik amoniaku..., 
v průběhu dalšího vyšetření a při pozoro-
vání hospitalizovaných osob však nebylo 
poleptání sliznic amoniakem potvrze-
no“. Podle zprávy únik této látky nezjistil 
ani hasičský sbor, tuto verzi nepotvrdila 
ani tvrzení většiny zúčastněných. „Plyn 
nad ledovou plochou byl bez barvy a bez 
zápachu. Amoniak neboli čpavek již při 
malé koncentraci, která není zdraví člo-
věka téměř nebezpečná, má pronikavý 
štiplavý zápach, kterého by nebylo mož-
né si nevšimnout,“ píše se ve vyšetřovací 
zprávě.

Policisté došli k závěru, že se jednalo 
o lehčí otravy oxidem uhelnatým, kte-
ré  se projevují dušností, bolestmi hlavy, 
únavou a nevolností. Tyto příznaky od-
povídají zdravotním problémům většiny 
zúčastněných.

Provedeným šetřením byla jako zdroj 
intoxikace účastníků kurzu stanovena 
použitá rolba, kdy shodou nepříznivých 
okolností – staré rolby s nedokonalým 

spalováním a silné inverze – nastala situ-
ace, v níž se nad kluzištěm držely výfuko-
vé plyny, jež způsobily přiotrávení zúčast-
něných osob.

Ze strany vedení či provozu stadionu 
nenastalo podle policejní zprávy pochy-
bení.

red

Řevničtí školáci zpívali 

s Českem koledy

Kdo 9. prosince kolem desáté hodiny 
zavítal na řevnické náměstí, mohl se stát 
účastníkem neobyčejného příběhu. V ten-
to den se po celé naší vlasti konala setká-
ní s názvem „Česko zpívá koledy“.

S podporou sdružení Kalamář se akce 
zúčastnila i naše škola. U svátečně vyzdo-
beného a zářícího stromu se sešli nejen 
školáci se svými učitelkami, ale svými 
hlásky přispěly i děti z mateřské školy, Pi-
kolína, Bambinária a školky ZeMě. Malé 
zpěváčky podpořili také rodiče, prarodi-
če, senioři a přátelé.

V centru dění byl živý betlém. Na seně 
se spokojeně usmíval Ježíšek pod ochra-
nou Marie a Josefa. Poklonit se mu při-
šlo několik pastýřů, darovníčci přinesli 
beránka, koše s jablíčky a ořechy. Koledy 
zpíval „andělský chór“. Ten byl složený 
z andělů v bílém, ale i z několika sto-
vek andělů v přestrojení. Dokonce přišli 
i muzikanti a zahráli na housličky. Do-
spělí byli dojati, když se k nebi nesly dět-
ské hlásky při zpěvu starodávného cho-
rálu Narodil se Kristus Pán. Děkujeme 
všem, kteří se na chvíli zastavili, přišli si 
s námi zazpívat, potěšit se, být pospolu.

Ludmila Chroustová

Leťánek organizuje 

cvičící workshop

Workshop s Lucií Königovou nazvaný 
Svoboda kyčlím organizuje Leťánek v so-
botu  23. ledna 2016 (od 10 do 13 hodin 
v malém sále řevnické  Sokolovny).
Přijďte ochutnat, jaké to je, když cítíme 
volnost v kyčlích. Na semináři se společ-
ně podíváte na to, proč nás ztuhlé a ne-
pohyblivé, či naopak nestabilní a hy-
permobilní kyčle omezují na podložce 
i mimo ni.

Vyzkoušíme si sestavu „kyčlomilných“ 
pozic a pohybů pro domácí praxi. Vedle 
fyziologických přínosů jsou zdravě po-
hyblivé kyčle také bránou k emocionál-
ní a energetické rovnováze. Vnímáme-li 
pozorně pocity a signály, jež k nám tělo 
vysílá, naučíme se být v něm skutečně 
doma, a současně se od něj myslí doká-
žeme díky jeho lehkosti odpoutat. Mini-
mální počet účastníků je pět a maximální 
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Skauti rozdávali 

Betlémské světlo před 

Zámečkem

Na Štědrý den od 9 do 11 hodin rozdá-
vali řevničtí skauti Betlémské světlo před 
Zámečkem. 

Motto loňského ročníku Betlémské-
ho světla zní Pokoj ve mně – pokoj s te-
bou (Friede in mir – Friede mit dir). Je 
spojené se zaměřením rakouských skautů 
a skautek na rok 2015 – Free Being Me.

Vyšla publikace líčící 

odboj v našem regionu

Svazek obcí Region Jihozápad vydal kopii 
deníků popisujících odboj „Vojenské zpra-
vodajské jednotky Železo“ na konci druhé 
světové války jako vzpomínku na hrdin-
ství, odvahu a skutky místních obyvatel.

Den po dni a krok po kroku jsou za-
znamenány konkrétní činy, jež pravdě-
podobně urychlily konec války v regionu 
a v nejbližším okolí. Publikace sleduje 
místní hrdiny i při pomoci Pražskému po-
vstání, včetně setkání a spolupráce s vla-
sovci. Původní, na psacím stroji psané zá-
pisky byly doplněny o několik dobových 
fotografi í. Publikaci lze zakoupit ve všech 
obcích regionu a vzdálenější si ji mohou 
objednat v kanceláři Regionu Karlštejn-
sko, www.karlstejnsko.info. A jedna za-
jímavost na závěr. Když si všechny obce 
vypsaly, kolik která potřebuje publikací 

pro své obyvatele, činil součet výtisků 
1945 kusů.

Klíček slavil osmnáctiny 

tanečním maratonem

„Není to právě kulaté číslo, ale my jsme 
to pojali jako přechod od puberty k do-
spělosti,“ komentovala vystoupení k osm-
náctým narozeninám tanečního souboru 
Klíček jeho vedoucí Ludmila Chroustová. 
„Chtěli jsme udělat radost hlavně sami 
sobě, rodičům a přátelům,“ říká.

Klíček oslavoval v řevnickém kině na-
dvakrát – dopoledne zatančil na přání 
několika paní učitelek pro školu, večer 
pro ostatní.

red

Univerzita ukončila další 

semestr

Studenti Univerzity 3. věku zakončili se-
mestr věnovaný pěstování a využití lé-
čivých hub. Po semestrech Astronomie, 
Lidské zdraví, Baroko v Čechách čeka-
jí na studenty v semestru začínajícím 
9. února 2016 přednášky s názvem „Re-
nesance v Itálii“. Ke studiu, kde je skvělá 
parta vrstevníků, se může kdokoli připo-
jit. Informační schůzka spojená s pose-
zením studentů se koná 26. ledna 2016 
v 10 hodin v  klubovně Sokola (1. patro 
Kina Řevnice). Přednášky se konají 1x za 
14 dní v kině Řevnice až do konce dubna. 
monika.vankova@sokolrevnice.cz
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Klíček tančil u Ladových 

obrázků

Ozdobou adventních koncertů na Staro-
městském náměstí se stalo i vystoupení 
řevnického tanečního souboru Klíček. 
Malí umělci předvedli své vystoupení ze-
jména pro turisty, kteří do hlavního měs-
ta přijeli vychutnávat předvánoční atmo-
sféru. Výzdoba trhů se nesla ve znamení 
obrázků Josefa Lady, ve stylu tohoto ma-
líře bylo vyzdobeno i pódium.

red

Děti z Capriccia zpívaly 

ve Svatém Janu pod 

Skalou

Nádherný předvánoční čas prožily děti 
z hudebního studia Capriccio pod vede-
ním sbormistryně Martiny Klimtové.

V barokním refektáři Svatojánské kole-
je ve Svatém Janu pod Skalou se během 
adventu zúčastnily koncertu duchovní 
hudby. V podání sólistky, altistky Ludmily 
Kromkové, a dívčího pěveckého sboru Ca-
priccio zněly sólové a vícehlasé skladby 
G. Cacciniho, G. F. Händela, K. B. Kopři-
vy, C. Franka, A. Dvořáka, vánoční zpěvy 
barokních kancionálů a české a evropské 
koledy. Na violu hrála Josefi na Wichsová, 
na klavír Filip Tvrzský. Slovem provázela 
Zuzana Hudečková.

Na stejném místě se konaly také koncer-
ty dětí z klavírní a pěvecké třídy. Přípravný 
dětský pěvecký sbor Capriccio, Sboreček, 
provázel celým programem nejen vánoč-
ními písněmi. Na klavír doprovázeli Filip 
Tvrzský a Martina Klimtová.

Romana Sokolová 

Zájemci si prošli 

plánovanou trasu 

naučné stezky

Po plánované naučné stezce v okolí Řev-
nic se prošla skupinka zájemců. Akci zor-
ganizoval Mladý hlas Řevnic.

Foto: Mladý hlas Řevnic
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1. Co Vám v právě kon-

čícím roce udělalo 

největší radost?

2. Na co se nejvíc těšíte 

v novém roce 2016?

Tomáš Smrčka

starosta města

1. Osobně mi radost dělají mé dvě dce-
ry, od kterých čerpám vždy energii 
a dobrou náladu.

Pracovně pak celá řada úspěšně ukon-
čených projektů v Řevnicích. Činoro-
dost, shoda a společné cíle ve vedení 
města.
2. Na každou chvíli strávenou se svými 
dětmi, ač jich je kvůli práci stále méně. 
Právě o to intenzivněji se na ně těším. 
Také na jejich další úspěchy.

Všem děkuji za dobře odvedenou 
práci v letošním roce a do nového roku 
chci popřát hodně zdraví a štěstí a také  
dobrou náladu a vzájemnou ohledupl-
nost a toleranci.

Simona Škaloudová

ředitelka základní školy Řevnice

1. Radost mi udělalo pozitivní přije-
tí do kolektivu ZŠ Řevnice, pocit, že tu 
jsem správně a ku prospěchu, pocit, že 
se máme s celým kolektivem, se všemi 
zaměstnanci školy, rádi a dobře se nám 
spolu pracuje.
2. A na co se těším? Až otevřeme no-
vou přístavbu školy, která je moc pěk-
ná, a přiblížíme k sobě o trochu víc 
1. a 2. stupeň.

Osobně se těším, až si přečtu nějakou 
novou knihu, kterou mi snad přinese 
Ježíšek, a také na další radosti a dobro-
družství se svou rodinkou.

Ondřej Skripnik

místostarosta města

1. Při listopadovém přechodu Krkonoš 
jsem poprvé zažil inverzi v noci. Celou 
cestu z Prahy byla listopadová plíska-
nice, u Špindlerovky nebylo kvůli mlze 
vidět na pět kroků. Vylezli jsme něko-
lik desítek výškových metrů a najednou 
jsme v pozdním soumraku uviděli ko-
lem sebe vystupovat nad mraky okolní 
kopce. Měl jsem kolem sebe všechny tři 
syny, tak to bylo ještě silnější. 
2. V dubnu bude mít můj učitel Jan So-
kol 80. narozeniny a k výročí jsme při-
pravili knížku jeho kratších statí. Nyní 

se dělají korektury, a tak se těším, až se 
knížka dostane k čtenářům.

A pak je to samozřejmě otevření pří-
stavby řevnické školy. Myslím, že se ta 
budova velmi povedla, tudíž se těším, až 
se v září naplní dětmi.

Marie Reslová

místostarostka města

1. Letní kino u Františka ve dvoře, cyk-
lodráha na plácku za vodou, kohout od 
Jana Slovenčíka v Havlíčkových sadech 
a všechny festivaly a akce na náměstí, 
v kině, ve Skladu_13... Mám velikou ra-
dost, že to v Řevnicích žije.
2. Na zabydlování budovy staré školy 
na náměstí, kterou fi rma Penco vrátila 
městu o dva roky dříve, na dokončení 
přednádražního prostoru a 100. sezónu 
Lesního divadla.

Lenka Kolářová

vedoucí dětské lidové muziky Notičky

1. Spousta věcí:-) úspěšné natočení Vá-
nočního notičkového CD, úžasná parta 
Notiček (i těch vysloužilých), přátel, kte-
ří mi ochotně pomohli při stěhování do 
nádherného podnájmu, krásné léto strá-
vené s nejstarší dcerou Barunkou, která 
tady pobývala skoro tři měsíce, obrovské 
úspěchy svých dcer, ale to nejdůležitěj-
ší je asi to, že stále držíme pohromadě 
se všemi dcerami a budeme po dlouhé 
době opět všichni na Vánoce.
2. Na všechno.

Ludmila Chroustová

učitelka a vedoucí souboru Klíček

1. Jsou to střípky drobných i větších 
radostí. Jsou často spojené s Klíčkem 
a potěšením z radosti jiných. Povedený 
ples, pocit propojení a sounáležitosti 
s dětmi na soustředění, krásný koncert, 
betlém... Když vidím, že práce, kterou 
děláme, má smysl a obohatí život pří-
tomným.
2. Těším se na stejné věci jako letos, jsou 
náročné, ale vždy mi přinesou pocit na-
plnění. S Klíčkem to bude ples (9. dub-
na) a soustředění. Osobně bych si moc 
přála jet v létě k moři do Řecka. Taky se 
těším na nepředvídatelné radosti, které 
mohou přijít nečekaně.

Kateřina Šupáčková

Pikolín

1. Že se ke mně stále hlásí děti (i rodi-
če), které prošly Pikolínem, a ukázalo 

se, že mám kolem sebe lidi, kterým zále-
ží jak na naší společné práci, tak na mně 
osobně.
2. Na nové začátky, osobní i profesní.

Jiří Dlask

velitel Městské policie Řevnice

1. Moje osobní (a určitě ne zrovna leh-
ké) rozhodnutí odejít po 23 letech ze 
služebního poměru Policie ČR z pozice 
vedoucího Obvodního oddělení Řevnice 
a spoluzaložení Městské policie Řevnice. 
Osobně pak po mnoha letech společná 
dovolená s manželkou nebo můj rybář-
ský úspěch, kdy jsem poprvé v životě 
ulovil 140cm sumce.
2. Nejvíce se těším na práci v rámci 
MP Řevnice a konečně na práci, kdy 
nebudu sedět pouze za počítačem, ale 
mohu být lidem kolem sebe jako stráž-
ník něco platný. Zní to jako fráze, ale po 
13 letech za počítačem se opravdu těším 
zase mezi „obyčejné“ lidi, tak jak jsem 
byl zvyklý v dobách již dávno minulých. 
Také doufám, že prožiji klidný a spoko-
jený rok bez stresů.

Alice Čermáková

režisérka a zastupitelka města

1. Největší radost mi udělalo, že se mi 
podařilo dokončit můj nový domeček 
a že jsem přežila stěhování.
2. Nejvíc se těším na to, že si ho teď 
budu už jen užívat a že budu mít koneč-
ně více času na přátele, záliby, divadlo 
a hlavně: oslavy 100 let Lesňáku!

Hana Ripková

Rada ZŠ Řevnice

1. Mám velikou radost z toho, jak živé 
Řevnice byly v roce 2015. Moje vnučka 
jako jeden z důvodů, proč sem tak ráda 
jezdí, říkala, že kdykoli je tady, vždycky 
se něco skvělého děje. Na náměstí, v Les-
ním divadle, v kině, na plácku za vodou, 
v Dřeváku, v Havlíčkových sadech, všu-
de se spolu setkávali lidé a byli spolu 
rádi. A příští den se pozdravili a usmáli 
se na sebe.
2. Plánů na příští rok je tu spousta, tak 
doufám, že se všichni zase sejdeme na 
festivalech, čarodějnicích, oslavách sto-
letí Lesního divadla, na prvním závodě 
dětí na cyklodráze na plácku i třeba jen 
v obchodě a dáme se spolu do řeči. A že 
si budeme víc povídat a méně se na sebe 
mračit.

Novoroční anketa
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Jiří Buchal

zastupitel města

1. Mám radost z mnoha věcí. Obrov-
skou radost mám z nové školy a že se 
úspěšně dotahují věci započaté ještě 
za Libora Kvasničky – myslím tím nové 
ulice, chodníky, park. Celkově tedy že 
se město stále zlepšuje. Osobně mám 
radost z toho, jak se daří mým dětem ve 
škole i mimo ni, jak se letos daří firmě, 
kterou spoluvlastním, a z několika vy-
dařených kulturních akcí, které jsme 
podporovali.
2. Některé věci jsou ještě tajemstvím, ale 
obecně se těším na krásné pocity, když 
se něco podaří. Tyto pocity tedy přeji 
všem čtenářům Ruchu do nového roku 
v co největší míře.

Robert Bargel

KINO Řevnice

1. Když jsme se před Vánoci dozvědě-
li, že pejsek, kterého jsme našli během 
naší letní dovolené ve východních Če-
chách ležet ve škarpě ve velmi zbědova-
ném stavu a jehož se nám podařilo díky 
motorizované místní hodné paní dostat 
do vzdálenějšího útulku (sami nemáme 
auto), se po nezdolné péči a léčbě onoho 
útulku těší dobrému zdraví.

V kině se nám vydařil nultý ročník 
našeho řevnického fi lmového festiva-
lu o duševním zdraví, za což chci tímto 
poděkovat ještě jednou jeho autorce – 
Anně Schlindenbuch.
2. Soukromě se těším na dokončení re-
konstrukce domku. V kině se pak tě-
ším na naše diváky, protože díky nim 
Kino Řevnice vždy znovu a znovu ožívá 
a může fungovat nadále.  

Monika Vaňková

manažerka Sokolu Řevnice

1. Je vidět, že se Řevnice zvelebují. Za-
teplení a výměna oken na základní ško-
le, opravené komunikace a oživení kul-
turního života Řevničanů.
2. Na otevření přístavby ZŠ, na oslavy 
100 let Lesního divadla.

Anna Schlindenbuch

Marketing Manager, Crazy Film Fest

1. Vzhledem k tomu, že bydlíme naproti 
nádraží, potěšila mě nejvíce rekonstruk-
ce přednádražního prostoru. Konečně 
nevypadám po přechodu parkoviště, 
jako bych přešla pole.
2. Těší mě současná atmosféra Řevnic. 
Pořád se tady něco děje, lidé se scházejí 

a tráví společně čas. Těším se, že to takto 
zůstane napořád.

Jaroslava Dercová

zastupitelka města

1. Radosti  nerozděluji na větší a menší.  
Dokážu se srdečně radovat z každého 
krásného dne, z každého setkání s mi-
lým člověkem. Mou celoživotně největší 
radostí jsou však moje  dvě děti, a tak to 
bylo i v roce minulém.
2. Na celý příští rok  a doufám, že jej 
v Řevnicích prožijeme ve zdraví, klidu 
a pohodě.

Veronika Stará

Městské kulturní středisko

1. Opravdovou radost jsem pocítila, 
když jsem po asi třech letech náhodou 
našla už oželený prstýnek, který mi dala 
babička k maturitě.
2. Těším se, že se snad vydaří 100. sezo-
na Lesního divadla.

Jitka Nosková

Leťánek

1. V osobní rovině samozřejmě moje ro-
dina. Že se nám v lednu narodila dcera 
a že všichni mí blízcí byli vlastně zdraví 
a spokojení. Jinak mám taky velkou ra-
dost z toho, jak Řevnice vzkvétají a zve-
lebují se, a že tu žije tolik příjemných, 
zajímavých a činorodých lidí. To se mys-
lím jasně ukázalo na veleúspěšném fes-
tivalu Hravě a zdravě, jehož první roč-
ník Leťánek spolu s Modrým domečkem 
uspořádal v září letošního roku. Festi-
val měl obrovský ohlas, a tak se těšíme 
na jeho další ročník. Právě takové akce 
jsou totiž ideálním místem pro vytváření 
synergií mezi místními spolky a organi-
zacemi a právě takové akce dělají Řevni-
ce ještě příjemnějším místem k životu.
2. Nejvíc se těším na to, čím novým mě 
překvapí naše děti. A protože se nejstar-
ší syn blíží do školního věku, bedlivě 
sleduji dění v řevnické škole a těším se 
na to, že o ní uslyším už jen samé dob-
ré zprávy: že byl transparentně vybrán 
nový ředitel či ředitelka a že se naše 
škola pod jeho/jejím vedením stane ško-
lou vyhlášenou v širokém okolí pro svo-
ji kvalitu a přístup k dětem. Co se týče 
Leťánku, těším se na spoustu zajíma-
vých seminářů (první z nich s názvem 
„Svoboda kyčlím“ proběhne již v sobo-
tu 23. 1. pod vedením Lucie Königové) 
a také na akce pro mateřské i základní 
školy, na něž se chceme letos zaměřit.

2016

Takto vypadá vstupní hala a spojovací chodba školní přístavby, která bude mít zatravněnou stře-
chu. Právě na otevření této nové budovy se těší někteří z dotazovaných v anketě. Foto FB Řevnic-
ké desky
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Kateřina Vaňková

Mladý hlas Řevnic

1. Velkou radost mi udělalo, že se nám 
podařilo ve spolupráci s městem zre-
alizovat orientační systém, který jsme 
připravili s dalšími nadšenci z Mladého 
hlasu. A taky mám radost z nového pří-
rustku do naší rodiny. 
2. V hlavě se mi v posledních pár týd-
nech minulého roku zrodilo několik no-
vých projektů a už se moc těším na jejich 
zhmotnění. Určitě jeden z těch nejzají-
mavějších bude spolupráce na start-upu 
s kamarádkou Karin Říhovou.

Libor Kvasnička

zastupitel města

1. Ke štěstí mi stačí, když mí blízcí jsou 
zdraví a spokojení. To se v uplynulém 
roce dařilo. Radost z toho mi kalí pouze 
vzpomínka na dva letité přátele, kte-
ří navždy odešli. Co se týká komunální 
politiky, tam mám opravdovou radost 
z dokončené přístavby základní ško-
ly. Původně jsem měl trochu obavy, jak 
nová budova zapadne mezi starší stavby. 
Dopadlo to ale velmi dobře. Jenom bar-
vu bych asi volil trochu veselejší. To je 
ale otázka osobního vkusu.

2. Většinou si do nového roku nedělám 
velké plány, nedávám si žádná předse-
vzetí. Prostě beru věci tak, jak přicháze-
jí, a stejně tak se z nich i raduji. V komu-
nální politice očekávám běžný pracovní 
rok, bez výraznějších investic. Budeme 
pracovat na územním plánu a dalších 
věcech potřebných pro chod města. Vy-
padá to tak trochu šedivě, ale i zde může 
člověk cítit uspokojení, pokud to bude 
pěkně odsýpat.

Jan Lojda

zastupitel města

1. Řada osobních a rodinných úspěchů 
mi v loňském roce udělala radost. Na-
konec i osobní zkušenost v řevnickém 
zastupitelstvu mi po mnoha rozpačitých 
pocitech pomohla vnímat Řevnice z tro-
chu jiného pohledu, než jsem byl zvyklý. 
I z toho důvodu bych vyzdvihnul jakéko-
liv akce, které mi umožnily být hrdý na 
to, že pocházím z Řevnic. Nejčerstvějším 
zážitkem pro mě byl koncert České mys-
livecké Vánoce v pražském Rudolfi nu, 
kde účinkoval mimo jiné řevnický dětský 
soubor Notičky, a který svým profesio-
nálním vystoupením doslova uchvátil 
celý sál Dvořákovy síně. To, že zde opa-
kovaně zaznělo, že se jedná o soubor ze 

Řevnic, mě neskonale potěšilo. Obdob-
ně jsem se těšil na vyprávění Dr. Königa 
o historii Řevnic a zapojení našich spo-
luobčanů ve válečných děních, vystou-
pení souboru Klíček na Staroměstském 
náměstí, či např. na otištěný rozhovor 
s řevnickým farářem Mgr. Hanačíkem. 
Díky všem, kteří dokáží šířit dobrý obraz 
Řevnic.
2. Těším se, že vlivem přeorganizování 
práce zbyde více času na mé koníčky, 
který se v posledních pěti letech vůbec 
nedostával. Mezi ty hlavní patří hudba 
a myslivost.

red

Pavel Černý

redakční rada Ruchu

1. Moje dvě dcery.
2. S čím mě holky zase překvapí.

Kamil Miroslav Černý

redakční rada Ruchu

1. Největší radost: naše čtyři vnoučata.
2. Největší těšba: letní prázdniny s vnou-
čaty.

red

Tradiční akcí, která potěší na Štědrý den, je Rybofka před Modrým domečkem, kterou zpívá Řevnický příležitostný pěvecký sbor. Foto: Eliška Kirova

2016



„Ne, ale zkusím to.“
„Píšou tady, že: Na váš předmět vy-
hledávání – 20 8 23,1347028 N92 5 
11,9677734 E – nebyl nalezen žádný 
odkaz.“
„Aha, tak můžeme zkusit něco jiného.“
Když se Roy otočil, aby našel jiný nápis, 
který by mohli přeložit, všiml si okamži-
tě velké změny. Písmen znatelně ubylo. 
Potom se podíval na strop a uviděl, že je 
tam také plno písmen, která se mu zdála 
velice povědomá. Bylo to klínové písmo. 
To vyluštil pomocí internetu hned:

B A R M A

„To zní jako název, myslím, že je to nějaký 
stát, ale nevím kde.“
„Pojedeme tam, ne?“
Když Ernst s Royem zjistili, kde Barma 
leží a jak je daleko, začali se rozmýšlet, 
jestli tam pojedou. Celá ta záležitost s ná-
pisy na zdech jejich bytu byla ale natolik 
fascinující, že za pár dní vyhrála zvěda-
vost a oba dva se vydali na cestu, o které 
by si předtím mysleli, že se nikdy nemůže 
uskutečnit.

18   Kultura

Kultura
 
ZUŠka okénko

PROKOP SODOMKA – SEN – příběh 

na pokračování / část 2.

Když Ernst odešel, pustil se Roy do prá-
ce. Ani ve snu by ho nenapadlo, že to 
bude taková dřina. Nejdřív to zkusil jen 
hadříkem, to ale nepomohlo. A tak vzal 
kartáč a mýdlovou vodu a pustil se znovu 
do práce. Ani to však nepomohlo, zavo-
lal tedy svého otce, aby se s ním poradil. 
Když Ernst přišel a viděl, že písmo nejde 
dolů, nadával a říkal, že zavolá policii. 
Když se trochu uklidnil, začal se snažit 

rozluštit některé nápisy. Moc se mu to ne-
dařilo, protože byl hrozně rozčilený, a tak 
po chvíli odešel a Roy znovu osaměl před 
popsanými stěnami. Pak se Roy rozhodl, 
že se také pokusí o překlad. Prochodil 
celý byt a hledal slovníky a encyklopedie. 

Když se vrátil do kuchyně, seděl tam už 
Ernst a vyhledával něco na internetu.

„Rozluštil jsem zatím jen nějaká čísla, 
byla arabská.“

„Vypadá to na nějaké heslo, asi takhle:

20 8 23,1347028 N92 5 11,9677734 E“

„A zkoušel jsi to dát do vyhledávače?“
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nout. Pan Holý pošle e-mailem i zmenše-
nou verzi, jež se dá vytisknout na tiskár-
ně A4. Podrobnosti na p_holy@volny.cz

red

Řevničan sesbíral 

medaile na mistrovství 

republiky v taekwon-du

Řevnický reprezentant Ondřej Štucbart 
byl velmi úspěšný na mistrovství repub-
liky v taekwon-du. Ve sportovním boji 
a ve speciálních přerážecích technikách 
jednotlivců vybojoval stříbrnou medai-
li. V klání družstev se přičinil o zisk zlaté 
medaile ve speciálních přerážecích tech-
nikách a bronzové medaile ve sportovním 
boji.

Mistrovství České republiky ve všech 
věkových kategoriích, od žáků po vete-
rány, se konalo v Nymburce. Ročník byl 
výjimečný nejen rekordní účastí závod-
níků, ale také proto, že se nesl v du-
chu oslav šedesátého výročí založení 
taekwon-do.

Sportovního zápolení se zúčastnilo 
429 soutěžících z celkem 29 škol z celé 
České republiky. Své zástupce na soutěži 
měla tradičně i největší škola taekwon-
-do ITF v České republice Ge-Baek Hosin 
Sool, která obhájila loňské prvenství 
a se ziskem 23 zlatých, 32 stříbrných 
a 44 bronzových medailí se opět stala 
nejúspěšnější školou šampionátu.

Na úspěchu taekwon-do školy Ge-Baek 
Hosin Sool se aktivně podíleli i členové 
skupiny cvičící v Řevnicích pod vedením 
Radka Záhejského (1. kup, tel. +420 736 
222 675). Tréninky v Řevnicích probíha-
jí pravidelně v úterý od 17:00 do 18:30 
v sokolovně. Více informací najdete na 
stránkách školy www.tkd.cz.

Mária Trundová, 
Ge-Baek Hosin Sool

I házenkáři mají jubilejní 

kalendář

Rok 2016 nebude jubilejní pouze pro Les-
ní divadlo, ale i pro řevnickou národní 
házenou, která oslaví své devadesátiny. 
Věrný organizátor a trenér Petr Holý při-
pravil pro všechny příznivce a milovníky 

tohoto sportu kalendář na rok 2016. Pou-
žil netradiční metodu. Zájemcům jej posí-
lá v provedení, jak byl nafocen, pokud si 
jej chtějí dát na zeď, mohou si ho vytisk-

Řevnický měsíčník Ruch přijímá nové inzerenty!
Váš inzerát si přečte každý obyvatel Řevnic.

Nabízíme barevnou i černobílou verzi.
V případě zájmu pište na e-mail ruch@revnice.cz 

nebo volejte na telefon 731 483 833. 

Velkého úspěchu dosáhly fl orbalistky základní školy Řevnice. Pod vedením paní učitelky Vác-
lavy Hrochové zvítězily v okresním kole soutěže a postupují do kola krajského.

Sport



22/1 Lída Baarová
Kino Řevnice / 20.00 / 120 Kč

Film režiséra Filipa Renče o osudu kontro-
verzní herečky Lídy Baarové.

23/1 Žabák Ribit 
Kino Řevnice / 15.30 / 100 Kč

23/1 Malý princ 
Kino Řevnice / 17.30 / 100 Kč

23/1 Revenant – 

Zmrtvýchvstání
Kino Řevnice / 20.00 / 120 Kč

Leonardo DiCaprio ve snímku oscarového 
režiséra Alejandra Gonzáleze Inarritu.

27/1 Padesátka 
Kino Řevnice / 15.00 / 80 Kč / baby-bio

27/1 O kuřatech a lidech
Kino Řevnice / 20.00 / 90 Kč

29/1 Joy 
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč

30/1 Alvin a Chipmunkové: 

Čiperná jízda
Kino Řevnice / 15.30 / 120 Kč

30/1 Vlna
Kino Řevnice / 17.30 / 90 Kč

Katastrofi cký fi lm o souboji s ničivou vlnou.

30/1 Sázka na nejistotu 
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč

Akce
2/1–10/1 Tříkrálová sbírka 

Obce řevnické farnosti

23/1 Svoboda kyčlím
Malý sál Sokola Řevnice / 10.00–13.00 

/ 600 Kč

Workshop s Lucií Königovou, organizuje 
Leťánek.

26/1 Zahájení semestru 

Univerzity třetího věku
Klubovna Sokola / 10.00

Následují přednášky 1x za 14 dní.

Kino Řevnice 
1/1 Ztraceni v Mnichově
Kino Řevnice / 20.00 / 90 Kč

Film režiséra Petra Zelenky. Sir P je deva-
desátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil 
Edouardu Daladierovi a jenž se na pozvání 
Francouzského kulturního institutu ocitne 
v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob 
Mnichovské dohody. 

2/1 Malý princ 
Kino Řevnice / 15.30 / 100 Kč

Celovečerní animovaná adaptace slavného 
díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí 
pochází z dílny Marka Osborna, režiséra 
Kung Fu Pandy. 

2/1 Hvězdné války: 

Síla se probouzí
Kino Řevnice / 17.30 / 110 Kč / titulky

Lukasfi lm a vizionářský režisér J. J. Abrams 
spojili síly, aby diváky znovu přenesli do  
vzdálené galaxie.

2/1 Padesátka 
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč

Režisérský debut herce Vojtěcha Kotka, 
natočený podle scénáře Petra Kolečka. Ve 
fi lmu hrají Ondřej Pavelka, Jiří Mádl, Jakub 
Prachař, Vilma Cibulková, Marek Taclík či 
Tereza Voříšková.

6/1 Zbrusu nový zákon
Kino Řevnice / 20.00 / 90 Kč

Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to nesne-
sitelný morous, který nosí ponožky do pan-
tofl í, celé dny tráví vymýšlením absurdních 
zákonů a znepříjemňuje lidem život. Tento 
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Bůh má kromě manželky i malou dceru, 
která otci natruc pošle všem lidem na světě 
SMS s datem jejich smrti.

8/1 Padesátka
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč

9/1 Doktor Proktor a prdící 

prášek 
Kino Řevnice / 15.30 / 90 Kč

Hlavním hrdinou příběhu, napsaného 
norským spisovatelem Nesbo, je ztřeštěný 
vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza a klu-
čina s ohnivými vlasy jménem Bulík.

9/1 Hvězdné války: 

Síla se probouzí 
Kino Řevnice / 17.30 / 110 Kč / dabing

9/1 Osm hrozných
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč

Novinka kultovního režiséra Quentina Ta-
rantina s hudbou Ennia Morriconeho.

13/1 Zkáza krásou
Kino Řevnice / 20.00 / 90 Kč

Dokument Heleny Třeštíkové o herečce Lídě 
Baarové.

14/1 Domov prosím!
Kino Řevnice / 19.00

Premiéra fi lmu Řevničana Lukáše Marvala 
o dětech bez domova a dospělých, kteří se 
jim snaží pomoci.

15/1 Osm hrozných
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč

16/1 15:30 Ledová sezona
Kino Řevnice / 15.30 / 110 Kč

Hlavním hrdinou dobrodružné podívané 
pro celou rodinu je lední medvěd Norm.

16/1 Králové hor 
Kino Řevnice / 17.30 / 100 Kč

Mládě orla je svým starším bratrem vyho-
zeno z hnízda, a tím odsouzeno k smrti. 
Chlapec Lukas nezná lásku ani teplo domo-
va. Chlapec ptáče zachrání a pojmenuje ho 
Abel. S pomocí starého lovce (Jean Reno) 
učí Abela létat a lovit.

16/1 Muzikál aneb Cesty ke 

štěstí 
Kino Řevnice / 20.00 / 130 Kč

Třída pražské konzervatoře má na letním 
soustředění za úkol nazkoušet muzikál Star-
ci na chmelu v jeho původní podobě. 

20/1 Room 
Kino Řevnice / 20.00 / 100 Kč


