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Na čelo kanadského bodování se po nad-
vládě hráčů Bája Pic vrátil Kojot Víťa 
Němeček, jenž patřil mezi nejlepší borce 
ŘBC už v době, kdy současní mladí hráči 
ještě nebyli na světě.

Skvělí bratři
Do závěrečných bojů vstoupil z první-
ho místa tým Bája Pic, kterému na paty 
šlapali Samotáři.  V černého koně tur-
naje pomalu rostl tým Los Angels Kings, 
hlavně díky skvělým výkonům bratrů 
Janichových. „Jeden je neúnavný jako 
útočník a nejlepší střelec týmu, mladší 
z bratrů hájí se ctí branku ,Králů‘,“ ko-
mentuje své protihráče hráč IQ Ouvej 
František Zavadil. Podílel se na organiza-
ci většiny ročníků, spoluvlastní šest titulů 
a má dvě sošky pro nejlepšího brankáře.

84 zápasů během sedmi 
sobot
I během letošního ledna a února si jako 
každý rok družstva přivádějí nové talen-
ty a potvrzuje se pravidlo, že ti nejstarší 
nastupují na hřiště spíše sporadicky. „Le-
tos nastoupilo aspoň k jednomu zápasu 
v sedmi družstvech celkem 86 hráčů ve 
věku od patnácti do šedesáti sedmi let, 
kteří v základní části během sedmi so-
bot odehráli celkem 84 zápasů,“ spočítal 
účast František Zavadil.

Letošní ročník se od těch předcházejí-
cích příliš nelišil. Třetím rokem se hrálo 
na víceúčelovém hřišti Sportklubu u fot-

Při Bandy Cupu si zahrálo 86 hráčů

Text: Lucie Kirova | Foto: Lucie Kirova a Pavel Jílek

balového hřiště Za vodou, jež je svými 
rozměry nejmenším hřištěm, na němž se 
turnaj doposud hrál. „Technika a zkuše-
nost jde na malém prostoru stranou, pro-
to prim hrají mladší agresivnější týmy,“ 
hodnotil hru jinak házenkář Zavadil.

Celý letošní ročník se hrálo v duchu fair 
play, zápasy byly poměrně vyrovnané. Do 
sportovního klání, které je organizováno 
již od roku 1998, se přihlásilo sedm klubů 
– Kojoti, Boston, Citrus Team, L.S King, 
Bája Pic, Samotáři a IQ Ouvey.

Za vodou
Turnaj původně vymysleli hráči dnešního 
IQ Ouvey a povýšili tím každoroční ne-
pravidelné „lážo plážo“ hraní si na hoke-
jíček. Základnu umístili na hřiště házené, 
kde se odehrálo na prostoru 20x30 m 
i prvních sedm ročníků. V roce 2004 se 
však na házené vybudoval nový umělý 
povrch, a ŘBC se tudíž muselo přesunout 
pro rok 2005 na poloviční hřiště Za vo-
dou. e

2   Aktuálně

Vítězem letošního 19. ročníku Řevnického Bandy Cupu (ŘBC), do rozsahu a počtu hráčů každoročně největší 
sportovní události svého druhu, se v sobotu 27. února trochu překvapivě stalo družstvo Samotářů. Ve finále 
porazili tým Bája Pic, který vyhrál pět posledních ročníků. Bronzovou medaili získali Kojoti, čtvrtí byli IQ Ouvej. 
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Hrálo se na speciálně upraveném plácku vedle fotbalového hřiště. Vítězem letošního ročníku se stali trochu překvapivě Samotáři.



„Všichni věděli, že se Mirek drahně let za-
bývá myšlenkou uvést Hamleta,“ vzpomí-
ná v divadelním almanachu herec. „Znal 
kusy textů zpaměti, a dokonce se šuškalo, 
že chodívá kolem divadla a nahlas je reci-
tuje. Když ale přišel a tuhle roli mi nabídl, 
vylekal jsem se a dlouho se zdráhal ji při-
jmout.“ Režisér nakonec Tamchynu při-
měl prostudovat Stanislavského i přečíst 
si vzpomínky Radovana Lukavského. „Při 
zkouškách jsem jasně poznal, kdy mu ne-
jdu do noty. To se zahleděl kamsi do dáli, 
mlčel, převaloval zřejmě myšlenky i slova, 
a vždy chvíli trvalo, než mě navedl, kam 
chtěl,“ oživuje minulost Mistr Tamchyna.

Novou kvalitu do práce divadelního 
souboru v této době přinesl i režisér Ri-
chard Klouček. Bývalý pedagog DAMU, 
který byl nucen ze své pozice odejít, našel 
mezi řevnickými ochotníky nové zázemí 
a možnost tvořit. I díky své vysoké profe-
sionalitě zvedl laťku umělecké amatérské 
tvorby značně vysoko. „Pro mě bylo hraní 
s Richardem jakýmsi zjevením,“ nezapo-
mněl na něj herec Josef Sádovský. Podle 
něj měl Klouček každou inscenaci promyš-
lenou, nešel pouze po textu a měl odvahu 
upravit hru k obrazu svému. „Hlavně se 

O Hamleta i Shakespeara byl velký 
divácký zájem

Text: Lucie Kirova | Foto: archiv Divadelního souboru Řevnice

ale kolem něj vytvořila parta, jejíž činnost 
vygradovala příchodem Garika Kukuly 
a nakonec i Radana Ruseva. I při Radano-
vých režiích to byl podle mého Richard, 
kdo držel duch představení,“ uvažuje po 
letech Josef Sádovský. Kloučkova předsta-
vení Caesar od Voskovce a Wericha nebo 
Shakespearův Troilus a Kressida (v úpravě 
Alexe Koenigsmarka) mohla směle konku-
rovat oblastním profesionálním scénám. 
Díky Richardu Kloučkovi v Lesním divadle 
pohostinsky vystupovali členové ústecké-
ho Činoherního studia a Radan Rusev svoji 
spolupráci naplnil i jako režisér. 

Další významnou osobností této etapy 
byl herec a režisér Jiří Valšuba. Byl jiný 
než excentrici před ním. „Nikdy na nás ne-
řval, nemlátil textem o zem a neprchal do 
lesa, drtě mezi zuby nelichotivá slova na 
naši adresu,“ říká po letech Ivo Tamchyna. 
Měl však jednoznačně promyšlenou kon-
cepci a vedl nenápadně. Hercům dopřával 
prostor pro dotváření role. Jiří Valšuba se 
stal také prvním, kdo zavedl režírované 
děkovačky. Toto šťastné období je však na-
rušeno úmrtím Richarda Kloučka v břez-
nu roku 1984 a skončením činnosti Miro-
slava Plachého a Jiřího Valšuby.

Naposledy se také na prknech Lesní-
ho divadla jako herečka objevila Ludmila 
Vaňková. V průběhu čtyřiceti let uvedla 
v řevnickém ochotnickém spolku dvacet 
divadelních her. V roce 1982 ukončila čin-
nost režií Shawova Pygmalionu. Na roz-
loučení si v něm zahrála paní Higginsovou. 
„Lesní divadlo je pro mne něco jako první 
láska,“ napsala do divadelního almanachu. 
„Pociťuji to tím silněji, čím neodvratněji 
i mne časová tíseň vzdaluje z jeho jeviště. 
Dnes z něho už pokaždé odcházím s nos-
talgickými pocity, že je to možná naposle-
dy. Poslední potlesk, poslední děkování, 
a provázeni svými stíny se vracíme dolů 
vlídným lesem, pro který nic nekončí a ani 
nezačíná, ale zná nás, má nás rád a dobro-
myslně nám svítí na příkrou stezku zelený-
mi světýlky svatojánků.“ e

100 let Lesního divadla   3

S novou energií, již přinesla rekonstrukce Lesního divadla na začátku sedmdesátých let, začaly vznikat legen-
dární inscenace, na které se vzpomíná i dnes, po více než čtyřiceti letech. Jednou z nich byl Hamlet režiséra 
Miroslava Plachého s neodolatelným Ivo Tamchynou v titulní roli.

Marie Křivánková a Petr Říha jako manželská 
dvojice v představení Ubu králem.

Úspěšným představením sedmé dekády byla i Molièrova komedie Zdravý 
nemocný.



a přehlednější prostor pro prezentaci 
práce komisí.

Výběrové řízení na ředitele základní 
školy
Pátek 18. března je posledním dnem, kdy 
se uchazeči o místo ředitele naší základ-
ní školy budou moci přihlásit do výbě-
rového řízení. Pevně věřím, že jich bude 
co nejvíce. V současné chvíli je již známé 
personální obsazení výběrové komise. 
Její složení vychází ze školského zákona. 
Nového ředitele vyberou dva zástupci zři-
zovatele, jeden zástupce ČŠI, krajského 
úřadu a školské rady, které doplní jeden 
pedagogický pracovník ZŠ Řevnice a je-
den ředitel jiné základní školy.

Z důvodu co nejtransparentnějšího 
průběhu konkurzu a co nejkvalitnější-
ho prověření všech kandidátů jsme se 
v Radě města rozhodli rozšířit komisi ješ-
tě o odborníky s hlasem poradním. 

Na chybějící kanalizaci Na Vrážce ne-
zapomínáme
Na závěr bych rád zmínil jeden z dluhů, 
který město ke svým obyvatelům má, 
a který se, jak pevně věřím, v dohledné 
době podaří splatit. Všechna města ve-
likosti Řevnic (nad 3000 obyvatel) by 
měla být podle nařízení EU do konce 
roku 2013 plně odkanalizována. Bohu-
žel u nás tomu tak není, především se to 
týká několika ulic v lokalitě na Vrážce 
nad Malým náměstím. Tento stav se in-
tenzivně snažíme řešit. V loňském roce 
město bohužel neuspělo s žádostí o do-
taci z krajského dotačního Fondu rozvo-
je obcí a měst. Letos na podzim by měly 
být k dispozici prostředky z ministerstva 
životního prostředí na rozšíření čističky 
odpadních vod a s ním spojeným dokon-
čením odkanalizování města. Doufám, že 
v tom případě již úspěšní budeme. 

S úctou Tomáš Smrčka 

Konkurzní komise je už 
jmenována
Rada města jmenovala konkurzní ko-
misi k provedení konkursního řízení na 
nového ředitele nebo ředitelku základní 
školy. Jméno vítězného uchazeče nebo 
uchazečky by mělo být známo do konce 
dubna. 

Předsedkyní komise bude RNDr. Hana 
Ripková, PhD. (určená zřizovatelem), 
členy Ing. Tomáš Smrčka (určený zřizo-
vatelem), Dita Sýkorová (určená ředi-
telem Krajského úřadu Středočeského 
kraje), odbornice v oblasti státní správy 

ve školství, organizace a řízení Mgr. Ale-
xandra Kejharová, pedagogický pracov-
ník Základní školy Řevnice Ing. Marce-
la Bezděková, ředitelka Karlovarského 
inspektorátu České školní inspekce Mgr. 
Zdenka Spalová určená ČŠI po změně no-
minace a členka školské rady Mgr. Lud-
mila Chroustová.

Rada města také určila čtveřici odbor-
níků s hlasem poradním, kteří se účastní 
jednání konkurzní komise: Ing. Štěpána 
Galbavého, Ing. Kateřinu Šupáčkovou, 
Mgr. Evu Podzimkovou a Mgr. Ondřeje 
Skripnika, Ph.D.

Přihlášky uchazečů je možné podávat 
do 18. března 2016 a předpokládaný ter-
mín konání konkurzního řízení je v polo-
vině dubna 2016.

Řevnické granty byly 
rozděleny
Město obdrželo 13 žádostí o dotaci na 
podporu celoroční činnosti dětí a mláde-
že v oblasti kultury, sportu a dalších vol-
nočasových aktivit pro celkem 377 členů 
do 18 let s trvalým pobytem v Řevnicích. 
Zároveň město obdrželo 28 žádostí o do-
taci na podporu konkrétního projektu 
nebo akce, celkem od 22 subjektů v cel-
kové částce 586.178,- Kč.

„Každý, kdo ví, že v prvním kole granto-
vého řízení dorazilo tolik žádostí úhrnem 
na skoro 590 tisíc korun českých a komi-
se měla pro dvě kola k dispozici 200 tisíc, 
uzná, že rozdělení bylo těžké,” hodnotí 
ortel členka komise, vedoucí Městského 
kulturního střediska Veronika Stará. Ko-
mise podle ní k rozdělení přistoupila se 
vší odpovědností, zohlednila všechna pře-
dem stanovená kritéria a na druhé (červ-
nové) kolo ponechala 27 tisíc Kč.

Největší částku – 30 tisíc – získají pořa-
datelé Rockového Slunovratu a Houby-
festu. Po 20 tisících obdrží SDH Řevnice 
na oslavy 120 let trvání, Divadelní soubor 
Řevnice na oslavy 100 let Lesního divadla 
a Náruč festival Hravě a zdravě.

Rada města a zastupitelstvo města 
(u částek a žádostech nad 50 tisíc korun) 
schválily rozdělení dotací v rámci progra-
mů „Podpora celoroční činnosti organizací 
pracujících s dětmi a mládeží“ a „Podpo-
ra konkrétního projektu nebo akce v ob-
lastech kultury, vzdělávání, sportu, tělo-
výchovy, turistického ruchu a životního 
prostředí“.

Zastupitelstvo města schválilo na svém 
zasedání 22. 2. 2016 poskytnutí daru 
ve výši 15.000,- Kč spolku REBELS O.K. 
ROPE SKIPPING na podporu jeho účasti 

Zprávy z radnice
4   Zprávy z radnice

Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,

v lednovém úvodním slovu jsem nazval 
rok 2016 rokem plánování a projekto-
vání, teď bych k tomu připojil ještě pří-
vlastky kulturní a jubilejní. Vedle oslav 
stoletého výročí Lesního divadla, jež jsou 
pro město hlavní letošní kulturní událos-
tí, se grantová komise rozhodla podpořit 
většinu v loňském roce úspěšných akcí 
a festivalů, jako je rockový Slunovrat, 
Houbyfest či Hravě a Zdravě. Výjimečný 
a jubilejní bude rovněž letošní Královský 
korunovační průvod. Koná se totiž po-
desáté a připomíná 700. výročí narození 
Karla IV. Sto dvacet let od svého založení 
si bude letos připomínat sbor dobrovol-
ných hasičů. 

Oslavy zaštítí ministr kultury
Na přípravách oslav všech významných 
jubileí se v kulturní komisi i na úřadě 
v těchto dnech intenzivně pracuje. Osob-
ně mě velmi těší, že se podařilo oslovit 
ministra kultury Daniela Hermana, kte-
rý převzal nad oslavami záštitu. Jsem 
přesvědčený, že taková podpora pomůže 
Řevnicím se výrazně zviditelnit na kultur-
ní mapě České republiky.

V souvislosti s Lesním divadlem bych 
ještě rád zmínil zřízení účtu u České 
spořitelny, na který mohou všichni dob-
rovolní dárci přispět na rekonstruk-
ci celého areálu. Číslo účtu je 20036-
388051399/0800. Kromě toho budou 
dárci moci během oslav a akcí přispět i do 
speciálních kasiček přímo v „Lesňáku“.

Odborné komise města
Na posledním zastupitelstvu obce za-
zněla celá řada zajímavých připomínek 
a podnětů k dopravní situaci, životnímu 
prostředí, problematice územního plá-
nování či bezpečnosti ve městě. Za tako-
vé podněty jsme jako Rada města vděční 
a aktivních občanů navštěvujících jedná-
ní zastupitelstva si velmi vážíme. Všem 
obyvatelům Řevnic bych rád připomněl, 
že se svými podněty, připomínkami 
a nápady se mohou rovněž obracet na 
odborné komise, které Rada města zřídi-
la jako své poradní orgány.

O termínech schůzí jednotlivých ko-
misí, jichž je možné se v případě zá-
jmu zúčastnit, se můžete informovat na 
městském úřadu. Na webových strán-
kách najdete rovněž zápisy z uplynulých 
jednání. I v nově připravované webo-
vé prezentaci města bude odpovídající 
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na mistrovství světa 2016 v Portugalsku –
mimo grantový program města.

red

Vyvážení popelnic 
občanů
Nová společnost TS Hostivice, která vy-
váží popelnice občanů, jezdí do jednotli-
vých ulic podle vlastního rozpisu a celou 
trasu si ještě optimalizuje. Žádáme oby-
vatele, aby popelnice přistavili k vyvezení 
v daný den (úterý nebo středa) nejpozdě-
ji v 7. 30 ráno. Vyvezeny by měly být nej-
později ve 14. 30 hodin. V případě pro-
blémů s vyvezením kontaktujte p. Mikulu 
na tel. 702 041 425, email ts@revnice.cz. 
Pro řešení sporů používá společnost ve 
vozech GPS tracking, který ukazuje přes-
nou trasu průjezdu vozu městem a čas.

MM

Město stanovilo 
skupinu pro jednání 
s dominikány
Rada města ustanovila pracovní skupinu 
pro jednání ve věci žaloby Kláštera do-
minikánů Praha proti městu Řevnice ve 
složení: starosta Ing. Tomáš Smrčka, mís-
tostarostka MgA. Marie Reslová a zastu-
pitel Libor Kvasnička.

red

Vlajka pro Tibet
Desátého března zavlaje jako loni na rad-
nici v Řevnicích tibetská vlajka. Připomí-
ná násilné potlačení tibetského povstání 
proti čínské okupaci v roce 1959. Tehdy 
zemřelo více jak 80 000 lidí, další stov-
ky tisíc Tibeťanů zemřely ve vězeních, 

pracovních táborech a v důsledku hla-
domoru. Vyvěšení vlajky je symbolické 
– odkazuje nejméně ke třem významům. 
Uchovává v kolektivní paměti bezprá-
ví, na něž by se nemělo zapomenout. Je 
vyjádřením solidarity s Tibetem, upo-
zorněním na porušování lidských práv a 
v jednotném gestu propojuje stovky měst 
a institucí po celém světě, kterým nej-
sou lidská práva lhostejná. Konečně je 
i jakýmsi vlastním zpytováním. Je skuteč-
ně svoboda a důstojnost druhých hodno-
tou, kterou ve vlastním jednání ctíme?

os

Město požádalo 
o zařazení Sochorovy 
hrobky do programu 
ministerstva
Město podalo žádost o zařazení Sochoro-
vy hrobky do Havarijního programu Mi-
nisterstva kultury ČR. Finanční prostředky 
z tohoto fondu jsou určeny na záchranu 
nemovitých kulturních památek, jež se na-
cházejí ve špatném technickém stavu.

Sochař Tomáš Váňa připravil zdarma 
pro město restaurátorský záměr, kte-
rý bude podkladem žádosti o dotace. 
„Předpokladem pro dlouhodobější efekt 
restaurování přední části hrobky je stabi-
lizace základu pod kamennými a teraso-
vými prvky předpolí hrobky,“ stojí v této 
studii. Teprve potom je možné a účelné 
tyto prvky restaurovat.

„Současný stav po částečném restau-
rování kaple v roce 2009 působí neutě-
šeně,“ píše dále Tomáš Váňa. „Především 
dvoukřídlé dveře do kaple jsou nezbyt-
nou architektonickou součástí celé pa-
mátky. Bez nich dochází také k zanáše-
ní vnitřní prostory kaple (především v 
podzimním období) listím a dalším od-
padem. Na vnějším plášti kaple je třeba 
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Otvírání 
studánek

s
lo

u
pe

kV březnu začíná jaro. Vynáší se 
Morana, obraz zimy a smrti, a 
slunce má znova svou sílu a hřeje. 
Po přešlé zimě se chodí „otevírat 
studánky“. Zbavují se napadaného 
listí a dalších nečistot. Na mnoha 
místech se zachovaly obřady, které 
znázorňují obnovu, nový začátek. 

Voda jako jeden z živlů v sobě 
nese symbolické významy umírá-
ní a znovuzrození. Z plodové vody 
přicházíme na svět a ve vodě to-
neme. Křest vodou znamená nový 
život. Na vodě jsme bezprostřed-
ně závislí, je podmínkou živo-
ta. U pramene vyvěrá čistá voda, 
a vzniká tak potok a posléze řeka. 

Prameny a studánky jsou mís-
tem zvláštního uctívání. Přitahují 
básníky svou přirozeností, čisto-
tou, představují naději. Vždyť kaž-
dá studánka v lese na hladině nebe 
nese, kdyby jí nebylo, o zem by se 
rozbilo, verše Miloslava Bureše 
inspirované otvíráním studánek, 
které později zhudebnil Bohuslav 
Martinů. 

Pradávná úcta ke studánkám 
jako by znova ožívala. O studán-
kách vycházejí knížky, existují 
webové stránky, kde lze nalézt 
snad všechny studánky v Čechách. 
Mnoho studánek bylo opraveno, 
u některých se objevily hrnečky, 
aby se pocestní mohli napít. Péče 
o studánky trochu něco vypoví-
dá o naší úctě k přírodě a vlastně 
i o nás. Jak jsou na tom studánky 
v okolí Řevnic?

S úctou Váš Ondřej Skripnik

Rada města Řevnice vyhlašuje 

konkurz na místo 
ŘEDITELE / ŘEDITELKY 
Základní školy Řevnice, 

příspěvkové organizace, 
s předpokládaným nástupem k 1. 7. 2016. 

Více na www.revnice.cz



cí a grantů nabízí pomoc při získání pří-
spěvku a je schopna zajistit celý proces 
od podání žádosti, včetně všech potřeb-
ných dokumentů s návrhem mikroener-
getických opatření, až po zaslání dotace 
na účet žadatelů. Můžete postupovat i sa-
mostatně bez dotační agentury, podrob-
ný návod najdete na stránkách Středočes-
kého kraje www.kr-stredocesky.cz/web/
zivotni-prostredi/kotle. Tato varianta je 
pracnější, ale pro žadatele levnější.

Co všechno společnost zajistí? Proces 
od podání žádosti o dotaci až po řádné 
ukončení, tepelný audit, projektovou do-
kumentaci, veškeré zateplovací materiá-
ly. Dokáže i garantovat zakoupení tepel-
ných čerpadel od návrhu přes instalaci, 
vyregulování, záručního i pozáručního 

servisu i návrh a instalaci vhodného re-
kuperačního zařízení. Pomocí rekupera-
ce ušetříte 50 % tepla a životní prostředí 
ve vašem domě či bytu se výrazně zlepší 
díky nepřítomnosti plísní.

Nemáte-li zateplený dům, i o to se může 
„kancelář dotací“ postarat. V Nové zelené 
úsporám přinesla pro rodinné domy do-
tace ve výši od 225 000 Kč do 827 000 Kč. 
Pokud máte doma kotel na tuhá paliva 
s ruční přikládkou a váš dům má energe-
tickou třídu A, B nebo C, můžete získat 
tzv. kotlíkovou dotaci. Na kotle spalují-
cí uhlí a dřevo je její velikost 105 000 Kč, 
na kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) 
112 500 Kč. Dotace na kotel pouze na bio-
masu je ještě vyšší – 120 tisíc Kč.

Pokud doma topíte přímotopem, elek-
trokotlem nebo akumulačními kamny, 
vztahuje se na vás Nová zelená úsporám. 
Na kotel na biomasu s ruční dodávkou 
paliva činí 50 000 Kč, na kotel na bio-
masu se samočinnou dodávkou paliva 
100 000 Kč, na krbová kamna na bioma-
su s teplovodním výměníkem s ruční do-
dávkou paliva a uzavřené krbové vložky 
s teplovodním výměníkem 50 000 Kč, na 
krbová kamna nebo vložku na biomasu 
s teplovodním výměníkem se samočin-
nou dodávkou paliva 50 tisíc korun.

Díky „kotlíkové dotaci“ můžete získat 
finance i na tepelné čerpadlo vzduch-voda 
(120 000 Kč), k tomu lze připočíst i do-
tace ze „zelených úspor“ na tepelné čer-
padlo vzduch-voda při zateplování domu 
(75 000 Kč) i nezateplení (60 000 Kč). 
Dokonce můžete s pomocí grantů zaplatit 
i plynový kondenzační kotel (112 500 Kč), 
doplněný ze zdrojů Nová zelená úsporám 
i o dalších 18 000 Kč při zateplování či 
15 000 Kč při nezateplování.

Vedoucí Technických 
služeb Řevnice zůstává
Mojmír Mikula, vedoucí oddělení Tech-
nických služeb Řevnice, zůstává nadále 
v pracovním poměru. Z tohoto důvodu se 
ruší výběrové řízení na obsazení tohoto 
pracovního místa.

red

Nabídka Ad Blue
Technické služby nabízejí podnikate-
lům v autodopravě i dalším zájemcům 
odprodej aditiva Ad Blue pro naftové 
motory EURO 6 za cenu 7,- Kč/ litr včet-
ně DPH. Kontaktujte p. Mikulu na tel. 
702 041 425.
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obnovit hydrofobní ochranu povrchu.“ 
„Celková částka restaurátorských prací 

činí 540 tisíc korun. Na první část restau-
rátorských prací v hodnotě 240 000 Kč 
podalo město žádost na ministerstvu 
kultury a dále se bude snažit udržet tuto 
řevnickou kulturní památku v co nejlep-
ším stavu,“ doplňuje informace Monika 
Vaňková z městského úřadu.

red

Díky nové dotaci můžete 
získat kotel i čerpadlo
Víte, že si můžete nechat vyměnit váš 
kotel na tuhá paliva za ekologicky šetrný 
zdroj vytápění? Evropská kancelář dota-
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EKOS hledá pomoc při 
spásání skládky
Umělý kopec nad Řevnicemi, který ještě 
nedávno sloužil k ukládání komunálních 
odpadů, je již zrekultivován, oset trávou 
a probíhá na něm poslední fáze údržby. 
Kromě pravidelného odebírání vzorků 
vody v jímce skládkových vod a monito-
rovacích studní v okolí skládky se jedná 
o pravidelné kontroly systému odplyně-
ní skládky včetně pravidelného spalová-
ní skládkových plynů na polním hořáku. 
Kromě výše zmíněných činností je potře-
ba udržovat travní porost nízký natolik, 
aby se zde nemnožily jen plevelnaté rost-
liny. EKOS Řevnice právě v těchto měsí-
cích hledá chovatele, jejichž ovce nebo 
kozy by během sezony spásaly plochu 
bývalé skládky a přilehlého areálu.

red

EKOS zve na den 
otevřených dveří
Mezinárodní den vody, který připadá na 
22. března, připomene i řevnická společ-
nost EKOS. Na 24. března od 16 do 18 ho-
din plánují její pracovníci Den otevřených 
dveří. V zasedací místnosti městského 
úřadu chtějí zájemce seznámit se starými 
plány místních vodovodů a zároveň před-
stavit své vize rozvoje vodohospodářské 
infrastruktury a plány.

Kub

Městská policie hlásí
V prvních měsících roku byla postupně 
vybavována služebna Městské policie 
Řevnice, jež se nachází v budově bývalé 
školy na adrese nám. Krále Jiřího z Po-
děbrad č. p. 64. 

Na stránkách města mají strážníci svoji 
záložku, kde se občané budou moci po-
stupně seznamovat s činností Městské po-
licie Řevnice, s jejím rozvojem, s kontakty 
na strážníky a s další plánovanou činností 
městské policie.

Strážníci městské policie se v součas-
né době zaměřili zejména na parkování 
v zóně zákazu strání na nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad, stání na chodníku naproti 
budově vlakového nádraží a na další do-
pravní přestupky, kterých se řidiči v Řev-
nicích dopouštějí.

Městská policie se při započetí své čin-
nosti nechtěla prezentovat jako represiv-
ní složka, tudíž řidiče na špatné parková-

ní a na další porušení zákona o silničním 
provozu a zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích nejprve upozorňova-
la formou lístečků s „Upozorněním“ za 
stěrači nebo přímo ústní domluvou.

Za první měsíc strážníci zjistili 46 pře-
stupků v dopravě, 1 přestupek proti ma-
jetku a 1 přestupek na úseku ochrany 
životního prostředí.

Strážníci dále prověřili celkem sedm te-
lefonických oznámení od občanů a ve 
spolupráci s občany odchytili celkem čty-
ři zatoulané psy, které předali majitelům.

Jako velitel Městské policie Řevnice 
jsem ve sdělovacích prostředcích upo-
zornil všechny řidiče na nejčastěji pá-
chané přestupky, které kromě jiných 
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začali v únoru strážníci řešit v blokovém 
řízení:
- parkování v zóně zákazu stání s parko-

vacím kotoučem po dobu dvou hodin 
na nám. Krále Jiřího z Poděbrad,

- parkování na chodníku za budovou 
Policie ČR naproti budově nádraží ČD 
v ul. Pod lipami,

- parkování v protisměru (není zde jed-
nosměrka a nejsou dodrženy předepsa-
né metry pro jízdní pruhy) na Palacké-
ho náměstí a ul. Pod lipami,

- parkování vozidel v zákazu vjezdu od 
vinotéky až k městskému úřadu na 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad.

Vrchní strážník MP Řevnice 
Bc. Jiří Dlask

Technické služby instalovaly do Havlíčkových sadů celkem tři nové koše na psí exkrementy. 
Během března by měl být jejich počet doplněn ze současných dvanácti na dvacet.  V komisi 
pro životní prostředí ve spolupráci s Janem Schlindenbuchem vzniká také mapa, která by 
měla zobrazovat místa, kde jsou koše potřebné. Foto: Mojmír Mikula
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Slavnosti zahájí páteční večer věnovaný 
místnímu ochotnickému spolku, který 
přispěje pásmem o historii a současnosti 
přírodního amfiteátru. Na prknech se pro 
jeden večer objeví ukázky z nejslavnějších 
„kusů“ místních umělců, ožije zakladatel 
divadla Václav Čekan, režisér Josef Ma-
terna i Magdalena Rettigová. Programem 
bude provázet dvojice Alice Čermáková 
a Jan Seidl. 

V sobotu zvou organizátoři na opravdo-
vé divadelní lahůdky – nejmenším divá-
kům bude určeno představení divadla 
Minor, nazvané Mami, už tam budem?, 
Divadlo Na zábradlí oslaví sté narozeniny 
dílem Velvet Havel. Inscenaci byla uděle-
na Cena divadelní kritiky za rok 2014 jako 
Nejlepší inscenaci roku.

Netradiční pozvánkou na třídenní osla-
vy jubilea budou Řevničanům pohlednice 
ze hry Oscara Wilda Salome z roku 1924, 
které dostanou obyvatelé do svých schrá-

100 let lesního divadla
Foto: archiv

nek. Získat je mohou i na podatelně měst-
ského úřadu, v městském kulturním stře-
disku, v knihkupectví i Modrém domečku.

Město se rozhodlo vyhlásit i veřejnou 
sbírku na rekonstrukci přírodního amfi-
teátru. Dobrovolníci mohou přispívat na 
účet zřízený u České spořitelny, jeho číslo 
je 20036-388051399/0800. 

Byla vytvořena i speciální facebooková 
stránka, kde budou vyvěšeny aktualizova-
né zprávy o přípravě oslav. Bližší informa-
ce najdete na facebookové stránce Lesní 
divadlo Řevnice. 

O oslavy projevují velký zájem i veřejno-
právní média – ve Studiu 6 České televize 
redaktorka Lada Kolovratová se štábem 
přímým přenosem vysílala o Lesním diva-
dle rozsáhlou reportáž, o přírodním am-
fiteátru se hovořilo i na stanici Českého 
rozhlasu Dvojka.

red

Rekonstrukce proběhne 
co nejšetrněji k okolní 
přírodě
Lesní divadlo by v roce svých stých naro-
zenin mohlo získat nové sociální zázemí 
pro účinkující, zrekonstruované šatny, 
pergolu a upravený terén za jevištěm. 
Město Řevnice totiž podalo žádost o dotaci 
na rekonstrukci Lesního divadla. Dotační 
titul Středočeského kraje Fondu rozvoje 
obcí a měst umožňuje maximální výši in-
vestice 500 000 Kč, kterou město využilo. 
V případě úspěšného schválení žádosti bu-
dou Řevnice opravu spolufinancovat cca 
5 % z celkových uznatelných nákladů. 

Studie, jejíž autorkou je architektka Ali-
ce Čermáková, obsahuje celkový výhled 
na rekonstrukční práce na několik let do-
předu. Letos má být postavena krytá per-

Ministr kultury Daniel Herman převzal záštitu nad oslavami stých narozenin Lesního divadla, které se uskuteční 
od 17. do 19. června. 

Lesní divadlo je chloubou Řevnic už celé století.
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gola za jevištěm na nově vydlážděné plo-
še, schody k šatnám a přístavba sociálního 
zařízení pro herce. „Pamatuje se i na nové 
osvětlení a rekonstrukci starých šaten, 
plánuje se opravit i původní líčící stolky, 
nová bude i elektroinstalace a podlahy,“ 
doplňuje Alice Čermáková.

Studie se věnuje i opravám a dostavbám 
v příštích letech – mělo by být nově zbu-
dováno WC pro návštěvníky, sklad kulis, 
přemístěn a nově postaven bufet. „Vše to 
mají být dřevostavby se sezonním využi-
tím, nezateplené a nevytápěné,“ popisuje 
svou vizi Čermáková. Použito bude dřevo 
v kombinaci s přírodním betonem, plecho-
vá krytina se světlíky a nerezové „antivan-
dalské“ zařizovací předměty. 

„Cílem studie samozřejmě je, aby byla 
co nejšetrnější k přírodě,“ říká architekt-
ka. Letošní etapa nepředpokládá žádné 
kácení, bohužel budoucí práce si vynutí 
poražení čtyř nebo pěti stromů. Dlažba 
i schody budou použity takové, aby dešťo-
vé vody mohly zasakovat. „V jedné z dal-
ších etap uvažuji i o nových okapových 
svodech na WC a stávajících ochozech 
a svedení dešťových vod do jímky, z které 
by mohly být zalévány toalety. Myslím si, 
že město by mělo jít v šetření vodou pří-
kladem,“ nabádá Alice Čermáková.

Cílem rekonstrukce je vytvořit areál za-
padající do okolního lesa funkčními stav-
bami a přírodními materiály. Netradiční 
a originální by měl být bufet se skládací 
čelní stěnou, která by umožnila v létě pro-
pojit interiér a exteriér. Bufet má být pře-
místěn do jihovýchodního rohu pozem-
ku, aby se dal lépe zásobovat a přitom se 
provoz nekřížil s návštěvníky. Konstrukce 
starého bufetu bude ponechána a bude 
sloužit jako přístřešek v případě nepřízni-
vého počasí.

red

Hlavní pořadatel Rockového Slunovratu Adam Langr v prostoru před nádražím prodával 
kalendář vydaný k stému výročí vzniku Lesního divadla. Celá částka z prodeje je určena 
na opravy přírodního amfiteátru. Kalendáře jsou stále k dispozici v městském kulturním 
středisku i knihkupectví Le Amos za sníženou cenu 150 Kč.

r
o

zh
o

vo
rStromy jsou uvozovky 

na klávesnici
Letošní jubilejní 100. výročí Lesního 
divadla v Řevnicích již má rozvržený 
nejen plán oslav, ale i vlastní logo. Jeho 
autorkou je grafička Silvie Klempere-
rová, absolventka Vysoké školy umě-
lecko-průmyslové v Praze, jejíž rukopis 
známe i z loga řevnické Náruče, mateř-
ské školy nebo dětského hřiště.

Co nové logo výročí symbolizuje?
Základním symbolem jsou stromy, pro-
tože jde o Lesní divadlo. Zvolila jsem 
ale jen jeden typ symbolu stromu. Roz-
lišila jsem je pouze barvou, neboť zdej-
ší lesy jsou smíšené, a tak se na podzim 
krásně vybarvují. Strom jsem sama ne-
kreslila, zdálo se mi výstižnější sestavit 
jej z písmového znaku. Jde o speciální 
uvozovky na klávesnici, které jsem ale 
postavila.
Jaký byl záměr?
Bavilo mě na tom ukázat, že Lesní diva-
dlo je úzce spojeno s jazykem. A tento 
znak se velmi používá v textu, litera-
tuře, je prostě spojen s psaným slovem 
stejně jako divadlo. I tam jde o určitou 
formu předání textu.
Co si máme představit pod dalšími 
částmi loga?
Černá čára symbolizuje pódium v po-
předí, písmenka jsou pak sedačky v hle-
dišti tak, jak ubíhají do posledních řad. 
Nebylo možné udělat logo konkrétněj-
ší, protože loga se používají i v malých 
zobrazeních, a tak nemohou být příliš 
popisná.
Jak se bude logo využívat?
Kromě tištěných materiálů může část 
loga posloužit i jako orientační systém. 
Stačí samotné stromy položit a předsta-

vují šipky. Mohou se použít nejen v sa-
motném areálu divadla, ale i ve městě. 
V našem kraji můžeme na více mís-
tech narazit na vaši práci a konkrét-
ně i loga. Jaká jste dělala?
Vlastně vznikala podle toho, jak rostly 
naše děti. Dělala jsem logo pro sbírku 
na nové dětské hřiště. Pak logo a ozna-
čení pro třídy v řevnické mateřské ško-
le. To byla moc hezká práce. Později 
jsem tvořila i logo pro Základní školu 
Řevnice. To se ale, myslím, nepoužívá. 
To je škoda. Dělám rovněž veškerá loga 
pro Modrý domeček a obecně pro Ná-
ruč. To mě moc baví a těší.
V čem je navrhování log podle vás 
jiné, výjimečné?
I typografie je obor s módními trendy, 
a tak se stane, že po létech je třeba logo 
už zastaralé a je dobré se k němu po 
čase vrátit a aktualizovat ho, jak my ří-
káme „rebrandovat“. Mně osobně trvá 
vytvoření log déle. Mám ráda, když je 
na to dost času. Nejdelší totiž bývá fáze 
přemýšlení, co má logo vyjadřovat, 
samotný nápad. Tuto část není dob-
ré uspěchat. Logo musí účinkovat pro 
širší veřejnost, na mladé i starší. Musí 
být vhodné pro další aplikace, užití, 
různá média, veliká, malá, barevná… 
Mám pak velkou radost, když je logo 
povedené a může se s ním dál snadno 
pracovat.

(pan)

Pohádka Radúz a Mahulena Julia 
Zeyera byla jednou z prvních her, která 
se inscenovala v řevnickém přírodním 
amfiteátru v roce 1919.



Letošní zima je netypická. Zdá se, ja-
koby vůbec nebyla.
Poslední zimy jsou hodně mírné, ale ta 
letošní probíhá opravdu extrémně.
Zaznamenal jste absenci zimy v ob-
chodě?
Chodí k nám lidé, kteří tvrdí, že z kola ne-
slezli. Spousta Řevničanů chtěla odjet na 
hory, ale zjistili, že není sníh, a tak vytáhli 
kola. Od poloviny ledna nám začala sezo-
na. Je to dobře a my to musíme zvládnout. 
Věnujeme se servisu, ale díky teplému po-

nějak se hýbat jsem 
ještě schopný
Text: Lucie Kirova | Foto: Martin Kirov a archiv

časí přicházejí i lidé, kteří pokukují po loň-
ských modelech kol, občas se něco prodá. 
Všechno se začíná probouzet o měsíc dřív. 
Jako kdyby už jaro jelo naplno.
Co by si měli cyklisté na kolech zkon-
trolovat, než na ně znovu po měsících 
vyrazí?
Pokud na něm seděli naposled na pod-
zim, mají většinou prázdné gumy, ty stačí 
jen dofoukat. Důležité je i to, jak kolo vy-
padalo po poslední projížďce. Ten kdo ho 
obalené bahnem strčil do sklepa, se může 

divit. Pokud ale kolo šlo do sklepa čisté, 
suché a s namazaným řetězem, pak sta-
čí zkontrolovat brzdy a všechny ovládací 
mechanismy.

Bohužel je pořád relativně brzo tma 
a já v šest večer potkávám lidi, kteří vy-
razili na kole za světla a za tmy se vrace-
jí bez světel. To je malér a poukázka na 
průšvih. Přitom světýlko dopředu a doza-
du tolik nestojí. 
Jsou Češi jako cyklisté něčím speci-
fičtí?

10   Rozhovor

Jeho celoživotní vášeň pro cyklistiku se mu před mnoha lety stala osudnou. Když mu byla všenorská garáž 
malá, založil si v Řevnicích téměř na náměstí obchod. Stojí a prosperuje dodnes. Martina Štorka nepotkáte 
v jeho krámu jinak než s nářadím v ruce. Rád poradí i jak se o naše dvoukolé miláčky před novou sezonou 
postarat.

Martin Štorek je nejšťastnější mezi svými koly.



Většina lidí v Německu, Rakousku a v Ni-
zozemsku kolo používá jako dopravní 
prostředek. Jezdí na něm ženy v sukních 
a chlapi v oblecích. A jezdí na modelech, 
za které by se tady člověk styděl. Je tam 
samozřejmě i spousta sportovců, kteří se 
na kole realizují. V Čechách je to přesně 
naopak. I člověk, který jezdí do práce tře-
ba jen pár kilometrů, má bývalého „zá-
voďáka“. Kultura klasických cestovních 
kol zmizela v padesátých a šedesátých le-
tech, až teď se pomaloučku objevuje. Ale 
pořád na ně spousta lidí kouká skrz prsty. 

Hodně zákazníků si na rekreační ježdě-
ní, kdy by stačilo klasické trekingové kolo 
na úzkých gumách s rozumnou sportovní 
výbavou, pořizuje drahá, celoodpružená, 
lehounká kola, na kterých následně pre-
zentují oblečení jako na Tour de France. 
Tady na cyklostezce u Berounky.
Asi si tím zvyšují sebevědomí…
Taky mám ten dojem. 
Je v Řevnicích zájem o cestovní kola?
Určitě ne tak velký jako po sportovní 
klasice. Loni na podzim dělala Asociace 
dovozců a prodejců kol velkou anketu na 
internetu, kde lidé odpovídali na nejrůz-
nější otázky o svém ježdění. Sedmdesát 
procent z nich má kolo jako prostředek 
sportovní realizace, jen malé procento ho 
používá jako dopravní prostředek.
Naše cyklostezka je ale ráj.
Pěšina podél Berounky je tři metry široká 
a je legislativně definovaná jako stezka 
pro chodce a cyklisty. Musí se tam vejít 
sportovci s kolečkovými bruslemi, kola, 
maminky s kočárky a malými dětmi, lidé 
se psy na vodítku v obou směrech. To z ní 
dělá konfliktní prostor.
Díváte se tedy na cyklistický boom
kriticky?
Vývoj mi nepřijde zrovna šťastný, mnoho 
lidí na malém prostoru. Integrace s řidiči 
na silnicích zatím neklape.
Od roku 1997, kdy máte obchod napro-
ti Zámečku, jste sortiment cyklistické-
ho obchodu rozšířil. 

Máme relativně široký záběr. Nabízíme 
dětská kola včetně BMX. Máme bicykly 
pro dospělé všech kategorií – od cesťá-
ků po „celopéra“. Posledních několik let 
i elektrokola.
Prodávají se?
Většinou si je ze začátku pořizovaly 
partnerské dvojice, kde jeden z partne-
rů nestačil, zpravidla do kopce. V oka-
mžiku, kdy jsme slabšího motorizovali, 
poměr se obrátil. Dnes si je pořizují lidé, 
kteří chtějí být stále aktivní a třeba už 
nestačí silami nebo mají i pohybové potí-
že. Nebo jen prostě chtějí jezdit s menší 
námahou.

Elektrokolo umožňuje jet rychleji s vy-
naložením výrazně menší síly, než by 
bylo běžně nutné. Dnes se dají pořídit 
kola s motorkem, na kterých se na jedno 
nabití dá i v členitém terénu ujet více než 
100 kilometrů.
Prodáváte i koloběžky.
To je zase jiný, zajímavý pohyb. 
Kupuji si je i dospělí?
Není to úplný obchodní hit, spoustu do-
spělých to odradí. Většina si myslí, že by 
se musela vrátit do dětských let. Ale to 
není pravda. Kolo je fajn, ale pokud dě-
láte jen to, každý doktor vám řekne, že 
tímto jednostranným pohybem stejně 
skončíte u ortopeda nebo na rehabilitaci. 
Je potřeba cvičit celé tělo. Jinak dojde ke 
svalové disbalanci. Koloběžka přináší jiný 
druh pohybu. Namáháte nohy, k tomu 
pracují ruce, některé zádové svaly a bři-
cho. Jiné svaly než na kole. Spousta lidí 
mi říkala, že koloběžka jim pomohla vy-
řešit potíže se zády. Můžete to vyzkoušet, 
máme půjčovnu.
Celý život žijete s koly. Věnoval jste se 
někdy jinému sportu?
Jsem kolař odmala. Postavím se na běž-
ky, ale jak mizí četnost tohoto pohybu, 
bolí to víc. Jsem kopyto na balon. Jaký-
koli míčový sport je za trest a spíš bych si 
mohl ublížit. Nějak se hýbat jsem ale ještě 
schopný.
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Stihnete sledovat i současnou cyklisti-
ku? Třeba Tour de France?
Když je čas, rád.
Nejste trochu smutný, že je tento sport 
natolik napadený dopingem?
Kdyby sport zůstal na coubertinovské 
úrovni, kdy vítěz má jenom slávu, možná 
by to bylo jiné. V momentě, kdy se v tom 
začnou točit velké peníze, snaha být nej-
lepší je velká. Ale nechci nikoho soudit, 
nebyl a nejsem ve stejné situaci.
Jako jeden z mála řevnických podnika-
telů sponzorujete místní biograf. Proč?
Kino mám rád. Před lety se rozhodovalo, 
jestli tu bude, nebo ne. A já jsem chtěl, 
aby tady hrálo. Jsem náplava z Kladna, 
kde kdysi bývalo šest kin. A kolik si mys-
líte, že jich v tomto stotisícovém městě 
dnes je? Ani jedno. Rád podpořím partu 
lidí, která je ochotná se kinu věnovat.
Co máte na Řevnicích rád?
Mám kousíček do Prahy a žiju téměř na 
venkově. A naštěstí se tu nijak divoce ne-
staví. Městečko je víceméně pořád stejné. 
Nejsou tady šílené řady slepičáren na vo-
dorovno. A je tu les a Brdy.
A co se vám na Řevnicích naopak ne-
líbí?
Jak se tu lidé k sobě někdy chovají. Ale to 
není jen problém Řevnic. e

Jeho obchod v blízkosti náměstí je nepřehlédnutelný.

k
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e•	 Začínal nejprve ve Všenorech, kdy 
opravoval odpoledne po práci a 
přes víkend kola u sebe v garáži.

•	 V roce 1997 založil novou provo-
zovnu v Řevnicích a přijal prvního 
zaměstnance.

•	 Postupně začal prodávat kola 
Author, Merida, koloběžky Kostka, 
zahájil E-shop.

•	 K přestavbám v obchodě došlo 
postupně v roce 2009 a 2011.

•	 Před třemi roky se sortiment rozší-
řil o elektrokola Apache. 

•	 Letošní novinkou jsou kola Giant.

Martin 
Štorek
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Krátce a jasně
čaj, ale také něco dobrého k snědku. Za-
tím servírujeme ve zkušebním provozu 
vždy ve čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin. 

Marie Hrdá

Baráčníci zvou na svá 
setkání
Řevničtí baráčníci zvou do svých řad. 
„Scházíme se vždy druhý čtvrtek v měsíci 
v budově Zámečku v 18 hodin v místnos-
ti kulturního střediska,“ nabízí setkání 
jedna z nich, paní Jana Červená.

Řevničtí baráčníci jsou sdružením lidí, 
kteří mají kladný vztah k myšlence udržo-
vat staročeské zvyky a tradice a uchová-
vat původní kroje Čech, Moravy a Slo-
venska. Od samého začátku, od založení 
roku 1873 v Kolíně, šlo o spolek nepoli-
tický, složený ze všech tříd obyvatelstva, 
jenž pomáhal svým členům, ale i mnoha 
dary širokému okolí, hlavně Ústřední ma-
tici školské a Národní jednotě pošumav-
ské. Baráčnická myšlenka získala brzy 
své příznivce i za hranicemi města Kolína 
a toto hnutí se postupně rozšířilo téměř 
do celých Čech, do Vídně i do Spojených 
států amerických.

Přijďte si zazpívat se 
seniory
V řevnickém Zámečku se my, senioři, 
scházíme pravidelně jednou za měsíc už 
12. rok. Třetí pondělí v měsíci, dopoled-
ne v 9,30 hodin, kdy je sál v prvním patře 
volný. Scházíme se, abychom si zazpívali 
při harmonice.

Začínal s námi na ni hrát pan Kos, 
časem se přidal pan Klepetko a něko-
likrát si zahráli oba. Vloni pan Kos po 
těžké nemoci zemřel, náš zpěv na har-
moniku dál doprovází pan Klepetko. 
Zpíváme lidové i moderní písně, poma-
lé i rychlejší. Rádi bychom mezi sebou 
uvítali nové tváře, přijďte! Příští hodina 
zpěvu při harmonice bude 21. března 
v 9,30 hodin v řevnickém Zámečku a dále 
ještě 18. dubna, 16. května a 20. červ-
na. V době letních prázdnin se neschází-
me a zahajujeme až v říjnu, to už se nám 
všem po zpívání moc stýská. Přijďte mezi 
nás, těšíme se na vás!

Helena Navrátilová

Malí předškoláci se 
zápisu trochu báli
Trochu ztrémováno se cítilo sedmdesát 
šest předškoláků, kteří 11. února od 14 
do 19 hodiny přišli na zápis do řevnické 
„základky“. Průvodci těm nejmenším byli 
žáci devátých tříd, ve čtyřech třídách se 
dětem věnovaly paní učitelky.

„Letos přicházejí na svůj věk malí pře-
devším chlapci. Ale všichni jsou velmi 
šikovní,“ komentovala letošní zápis ředi-
telka Simona Škaloudová. Škola plánuje 
otevřít minimálně tři první třídy. Novin-
kou budou od září i přípravky pro děti 
s odkladem docházky.

red

V Modrém domečku si 
užijete Čaj o páté
Přijďte se uvolnit, zaposlouchat do klid-
ných tónů příjemné odpočinkové hudby, 
přečíst si noviny nebo knihu a zpomalit. 
Chceme všem místním i okolním nabíd-
nout Čaj o páté v naší kavárny. Při této 
společenské události se nepodává jenom 
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u Burešovy cesty. U studánky opustí-
me modrou značku a pokračujeme dále 
vlevo po „Burešovce“. Po pár stech me-
trech dojdeme k několika domům nad 
Červených loukou, stezka se zde zatáčí 
doprava a vzhůru do kopce. Opustíme 
Burešovu cestu, která dále pokračuje po 
vrstevnici přes Štokovu rokli a stoupáme 
starou úvozovou cestou až k Sochoro-
vým rybníčkům. Jdete-li tudy na jaře, 
určitě vás bude doprovázet zpěv drozdů 
brávníků zpívajících z vysokých borovic 
v okolí Štokovy rokle, případně pokud 
budete mít štěstí, krátký přerývavý zpěv 
budníčka lesního. Stará úvozová cesta 
vyústí do široké štěrkové cesty, po které 
pokračujeme dále do vrchu. Po necelém 
kilometru dojdeme k seníku, jenž se na-
chází již pod vrcholem Kamenné. Kou-
sek za ním je po pravé straně nenápad-
ná cesta vedoucí do opuštěného lomu, 
který se před více jak 100 lety zakousl 
do kopce. Podél hrany lomu vlevo pak 
vede malá pěšinka přímo na vrchol. Při-
jdete-li sem někdy mezi podzimem a ja-
rem, kdy jsou stromy neolistěné, může 
se vám naskytnout úžasný výhled. Jak 
napsal J. V. Bohuslav před stoletím: „Za 
příznivé pohody viděti odsud na obzoru 
i Milešovku a Říp a ovšem též petřínskou 

33 výlety a procházky 
z Řevnic (po 100 letech)
Před 100 lety vyšla stejnojmenná drob-
ná publikace z pera Josefa Václava Bo-
huslava o několika stránkách v režii 
řevnického spolku. Tehdejším turistům 
nabízela inspiraci na nedělní procházky 
do okolí našeho městečka. Pojďme po 
100 letech projít stejné stezky jako naši 
předkové a podívat se na místa, kam 
směřovaly jejich kroky.

Začněme cestou na Kamennou, oblí-
bené to místo nejen autorovo, ale i mé. 
Josef Václav Bohuslav dokonce usilo-
val o postavení rozhledny na tomto 
brdském vrcholu a věnoval do tohoto 
projektu veškerý zisk z knih napsaných 
o řevnickém okolí. K realizaci nikdy ne-
došlo, přesto i dnes si můžeme vychut-
nat překvapivý výhled do údolí Beroun-
ky a dále na sever.

Cest na Kamennou je několik, ale 
má nejoblíbenější vychází z řevnické-
ho náměstí směrem na jih do kopců po 
zelené turistické značce okolo dětského 
hřiště a házenkářského sportoviště až 
k rozcestí u Tittlova mostu přes Moklin-
skou strouhu. Tady se dáme doleva po 
modré značce, až dojdeme ke studánce 

rozhlednu.“ Mým neopakovatelným zá-
žitkem zde byl magicky barevný západ 
slunce nedlouho po výbuchu sopky Ey-
jafjallajökull na Islandu. 

Přes samotný hřeben Kamenné v dél-
ce asi sto metrů vede stezka mezi po-
kroucenými duby, která nás dovede až 
k modré značce, po které se můžete vrá-
tit zpět do Řevnic.

Zdeněk Valeš
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Řevničtí malíři vystavují 
již podruhé
Výstava obrazů řevnických malířů bude 
zahájena 18. března ve staré škole č. p. 
64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 
K vidění budou nejen obrazy našich spo-
luobčanů, expozice potrvá do 3. dubna.

Miroslav Straka

V březnu se chystají dva 
komorní koncerty
V tomto měsíci mohou milovníci komor-
ní hudby přijít do řevnického Zámečku 
hned na dva koncerty. V neděli 13. břez-
na od 16 hodin vyslechneme skladby kla-
siků britské, francouzské a ruské hudby 
20. století – Benjamina Brittena, Daria 
Milhauda a Dmitrije Šostakoviče. Řev-
nickému publiku zahrají dobře známí 
Ester Godovská (klavír) a Michal Trnka 
(viola). Hned příští neděli, 20. března 
v 18 hodin, začíná další komorní koncert, 
tentokrát v podání Anny Paulové (klari-
net) a Lukáše Klánského (klavír). Na kon-
certě zazní skladby J. Brahmse, K. Husy, 
B. Martinů, F. Chopina a L. Bassiho.

VS

Výstava The Tap Tap 
v Modrém domečku
„Nakažlivou vlnu černého humoru šíří 
českými městy kapela The Tap Tap! 
Hlavním účelem výstavy je upozornit 
na význam černého humoru jako důle-
žité schopnosti komunikovat o vážných 
věcech s nadhledem,“ uvádí se na strán-
kách The Tap Tap. A protože se už s „Tap-
tapáky“ známe od námi pořádaného 
letního koncertu v Lesním divadle, už na 
podzim jsme se s nimi předběžně dohodli 
na uspořádání výstavy v Modrém domeč-
ku. Více informací o výstavě na www.ttt-
nacerno.cz a na www.modrydomecek.cz. 
Výstavu budete moci zhlédnout v příze-
mí a prvním patře vaší oblíbené kavárny 
Modrý domeček v termínu od 8. března 
do 17. dubna 2016.

MH

V kině si při filmu můžete 
lehnout do fatboyů
V řevnickém kině si nyní můžete u filmu 
klidně lehnout. Díky šesti kusům zapůj-
čených obrovských polštářů, tzv. fatboyů, 

je sledování filmů pohodlnější. Mohou na 
něm sedět až dvě dospělé osoby, z prv-
ních zkušeností plyne, že tuto novinku 
oceňují převážně děti. Fatboy je také 
uznáván chiropraktiky jako ideální řeše-
ní pro únavu svalů a páteře. „Věříme, že 
naši diváci tuto formu relaxace ocení – 
varianty využití záleží na jejich fantazii,“ 
komentovala novinku Monika Vaňková, 
manažerka Sokola.

red

Kino bude hrát české 
filmy s anglickými titulky
Novinkou kina Řevnice bude promítání 
českých filmů s anglickými titulky. „Je 
určeno pro cizince, kteří žijí v Řevnicích 
a v okolí,“ řekl RUCHu Robert Bargel.

„Podle jejich účasti na anglicky mluve-
ných snímcích víme, že jich není málo,“ 
dodává. Tyto speciální projekce jsou ur-
čeny i pro ty, kteří si chtějí vzít s sebou 
své anglicky mluvící známe či milého.

red

Ples Náruče nadchnul 
všechny přítomné
V sobotu 13. února se v řevnickém Liďá-
ku konal už tradiční ples spolku Náruč 
tentokrát v duchu olympiády. V zaplně-
ném sále jsme mohli kromě pochodně 
vidět například reprezentační sovětský 
krasobruslařský pár, vodní slalomáře, 
Helenu Fibingerovou, úspěšnou českou 
ženskou biatlonovou štafetu a spousty ji-
ných do detailů propracovaných kostýmů 
a masek. Samozřejmě to vše s velmi vtip-
nou nadsázkou.

Dražba olympijských rekvizit, na kterou 
svými osobními věcmi přispěli Kateřina 
Neumannová, Dominik Hašek, Jaroslav 
Kulhavý a Štěpánka Hilgertová, přinesla 
Náruči , která těchto financí využije na so-
ciální služby pro své klienty z cílové skupi-
ny mentálně postižených a duševně ne-
mocných, bezmála čtyřicet tisíc korun.

Vítězem první ceny losování o ceny se 
stal manželský pár z Berouna – hokejis-
ta se starořeckou bohyní sportu. Užijí si 
společně krásné dvě noci v hotelu Port na 
Máchově jezeře.

O největší show a zábavu se posta-
rali kromě moderátora večera Ondřeje 
Hejmy také členové kapely Brumloboys. 
Když se mikrofonu chopil Ondřej Hejma 
a zazněly jeho největší hitovky, sál burá-
cel a vytleskával si přídavky. Lídr kapely 
Ladislav Bartoníček (generální ředitel 

společnosti SOTIO) a Petr Dvořák (gene-
rální ředitel České televize), oba členové 
Brumloboys, se v zákulisí svěřili, že i pro 
ně byl ples Náruče veřejnou premiérou. 
Doposud hráli pouze v uzavřené spo-
lečnosti. Tajně doufáme, že i příští rok 
na plese Náruče uvidíme na pódiu tuto 
skvělou hudební formaci.

Marie Hrdá

Notičky opět zaplesají 
v Zadní Třebani
Řevnická dětská lidová muzika Notičky 
pořádá první dubnovou sobotu tradič-
ní Hudební ples ve Společenském domě 
v Zadní Třebani. Jako host se představí 
kapela Ideal Band z Rakovníka.

Ples v osvědčeném, jako vždy bohatě 
vyzdobeném zadnotřebaňském kultur-
ním stánku začne 2. dubna v 19 hodin. 
Nebudou chybět tradiční dvě překvape-
ní v podání dětí ze souboru i vystoupe-
ní těch nejmenších Notiček. Chystá se 
rovněž dámská volenka, při níž pánové 
dámám výměnou za tanec pořizují květi-
ny, koláčky či drobné dárky. Návštěvníci 
si mohou odnést ceny z bohatého pleso-
vého bazárku a skvostné výhry z půlnoč-
ního losování vstupenek. Notičky také 
navážou na pěknou tradici z posledních 
dvou plesů a ocení nejkrásnější krojova-
ný pár.

Osmičlenná rakovnická formace Ideal 
Band hraje na zábavách a plesech převáž-
ně ve Středočeském kraji. V jejím reper-
toáru najdeme typické plesové skladby 
společně s klasickými rokenroly Chucka 
Berryho, popem českým i zahraničním, 
ale také s hity posledních let od zpěváků 
jako Daniel Powter nebo Adele.

Vstupenky na ples jsou k dispozici přes 
e-mail: lenka1kolarova@seznam.cz nebo 
telefon 603 245 784.

Jan Flemr

ZUŠ
Blešák ve stylu 
Velikonoc
ZUŠ Řevnice (pod záštitou Klubu při ZUŠ) 
a Mladý Hlas Řevnic vás srdečně zvou na 
jarní bleší trh pro děti a dospělé, konaný 
dne 19. března od 11 do 14 hodin v Zá-
mečku. Prodejní prostor bude otevřen již 
od 10 hodin. Na programu jsou veliko-
noční dílny, pletení pomlázek a zdobení 

Kultura
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vajíček voskovou technikou (v ceně 50 Kč 
dílny je i jedno vajíčko). Přidejte se jako 
stánkaři a zažijte jedinečnou atmosféru, 
nakupte si originální kousky a prodejte ne-
potřebné harampádí, které doma máte – 
hračky, knihy, čepice, hrnce a hrníčky, CD, 
knoflíky, pohlednice, keramiku nebo por-
celán po babičce, oblečení, kola… prostě 
co vás napadne (třeba i nějaké dobroty, 
velikonoční nádivku, oříšky či štrůdl).

Dobrovolný příspěvek od každého 
prodejce je 100 Kč, peníze půjdou ve 
prospěch Klubu při ZUŠ Řevnice. Vezmě-
te si s sebou stoleček, židli nebo kobe-
rec, drobné na vrácení a dobrou náladu, 
smlouvat je legrace a nejde jen o pení-
ze. Těšit se můžete na výborné teplé i stu-
dené občerstvení z řeznictví a uzenář-
ství Řevnice, Pavel Pos. Vážení prodejci, 
hlaste se a registrujte na emailu: blesak.
revnice@gmail.com, bližší informace na 
www. zus-revnice.cz

ZUŠka opět cestuje za 
uměním
V úterý 15. března a v sobotu 19. března 
opět organizuje řevnická ZUŠka Cestu 
za uměním, tentokrát na výstavu Květy 
Pacovské Maximum Contrast v pražské 
Městské knihovně.

V sobotu 19. března mladí umělci spo-
lečně ještě navštíví v galerii Dům U ka-
menného zvonu výstavu kanadského 
režiséra Davida Cronenberga Evolution 
– projekt je věnovaný jeho celoživotnímu 
filmovému dílu.

Na duben (5. a 9. dubna) je naplánová-
na cesta do Galerie Rudolfinum na Jiřího 
Černického a jeho Divoké sny.

Podrobnosti na www.zus-revnice.cz.

Co nového
Trochu jsme si o jarních prázdninách 
odpočinuli a hned o prvním únorovém 
víkendu se v ZUŠce konala první Mas-
terclass, a ve velkém stylu – s americkým 
kontrabasistou Matthew Weberem. Zá-
jem byl veliký, zúčastnili se nejen naši 
žáci, ale také další zájemci z řad peda-
gogů (nejen našich) a veřejnosti. Došlo 
k ukázkám způsobů hry, různých stylo-
vých období a žánrů, došlo i na baskyta-
ru. Atmosféra byla inspirativní, proto roz-
hodně chceme v Masterclass pokračovat 
a zvát přitažlivé hosty, kteří jsou příno-
sem a obohacením vzdělávací činnosti. 
Těšte se na další setkání.

Druhá polovina školního roku patří 
mimo jiné i soutěžím, vyhlášeným MŠMT 

pro základní umělecké školy. Již poněko-
likáté se u nás konalo okresní kolo, ten-
tokrát v komorní hře s převahou smyč-
cových nástrojů. Naopak naši dechaři 
navštívili ZUŠ Roztoky (okresní kolo sou-
těže v komorní hře na dechové nástro-
je), kde postoupili do dalšího krajského 
kola. Radost nám udělaly i naše zpěvačky 
z mníšeckého pěveckého oddělení, jež na 
soutěži Allegro a ve svých kategoriích ob-
sadily dvě první a jedno třetí místo.

Na počátku března (3. března 2016 
od 18,30 hod. v sále Zámečku) nás čeká 
již avizovaný absolventský koncert. Své 
umění, které bylo oceněno na mnoha 
soutěžích (i těch mezinárodních), nám 
předvede houslistka Magda Routová ze 
třídy Lenky Kolářové.

ZUŠka okénko – SEN/
Prokop Sodomka – 
příběh na pokračování, 
část 4.
Tu knihu dostal Roy, když byl ještě 
malý. Bylo mu asi šest, když ji otec při-
nesl domů s tím, že ji posílá jeho kole-
ga z práce. Kniha se jmenovala Grónské 
mýty a pověsti. Nejvíce se Royovi líbil 
příběh o sirotku Kassassuukoovi. Ernst 
mu ten příběh četl před spaním a oba 
při tom usnuli. Když se Roy ráno probu-
dil, Ernst seděl za stolem a byl podivně 
zaražený. Když se ho Roy zeptal, co se 
stalo, odpověděl jen, že se mu zdály ně-
jaké divné sny. Potom se ale na Royovo 
naléhání rozpovídal a začal vyprávět, co 
se mu zdálo.

Sen začínal na houpačce ve veliké 
zahradě, okolo zpívali práci. Pak přišla 
nějaká dívka a něco Ernstovi říkala. Ne-
rozuměl jí ani slovo, ale dívka si toho oči-
vidně nevšimla a někam ho vedla. Uvě-
domil si, že může ovládat své tělo, nebo 

spíše tělo nějakého chlapce, protože si 
všiml, že je stejně veliký jako dívka. Vy-
děsil se, když se začal proti své vůli pohy-
bovat a pak dokonce i mluvit. Připadalo 
mu zvláštní, že dívka mu rozumí, ale on 
sám neví, co říká. Pak se dívka rozeběhla 
a on se vydal za ní.

Vyšli na ulici, kde se zastavili. Kolem 
byla spousta lidí a vypadalo to, že všichni 
jdou jedním směrem. Když se Ernst po-
díval vzhůru, uviděl krásné zlaté kopu-
le a spousty pestrobarevných praporků 
a vlaječek. Za nimi se táhl obzor rudý od 
zapadajícího slunce. Později začaly davy 
řídnout, a tak se Ernst s dívkou vyda-
li směrem, kterým šli ostatní. Došli na 
obrovské prostranství, jež bylo celé zapl-
něné lidmi. Nic neviděli, snažili se tedy 
sehnat něco, na co by si stoupli.

Asi po deseti minutách začal kdosi 
mluvit do amplionu a celé prostranství 
ztichlo. Ernst nerozuměl ani slovo, ale 
dívka se tvářila čím dál víc zoufale a po-
tom se tiše rozplakala. Ernst se ji snažil 
uchlácholit a v ten okamžik sen skončil.

Po té noci Roy častokrát přistihl své-
ho otce, jak zamyšleně pozoruje obzor 
a přemýšlí, prý o té dívce. Hrozně si prý 
přál dívce pomoci, ale v dalších snech už 
nebyla.

Asi po týdnu četl Ernst Royovi tu kni-
hu zase a potom se mu znovu zdál sen 
o oné dívce. Ernstovi došlo, že se mu sny 
zdají vždy po tom, co čte tu knihu, a za-
čal ji Royovi číst velice často. Po nějakém 
čase začalo Roye otravovat, že poslouchá 
pořád ten samý příběh dokola, pokusil 
se tedy navrhnout, aby mu Ernst přečetl 
něco jiného. Otec se o tom nechtěl ani ba-
vit a Roy se rozhodl, že bude trucovat.

Další den měli ve škole přednášku 
o drogách a závislosti. Roy o svého otce 
začal mít strach a pokusil se knihu scho-
vat. Otec však knihu brzy našel a pustil se 
do Roye, až se ho Roy začal bát a schová-
val se před ním.
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Prodej 
slepiček

Drůbež Červený Hrádek opět 
prodává slepičky snáškových 

plemen typu Tetra hnědá 
a Dominant ve všech bar-

vách. Stáří 14–19 týdnů. Cena 
149–180,- Kč/ks. Prodej se 

uskuteční 3. dubna, 8. května 
a 5. června 2016, Řevnice – 

u hasičů – 14.00 hod. Při pro-
deji slepiček – výkup králičích 

kožek – cena dle poptávky.
Informace: Po–Pá 9.00–16.00 

hod. tel. 601 576 270, 606 
550 204, 728 605 840

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. 

Hledám 
k pronájmu 

menší 
zaHradu 
za účelem 

relaxačního 
pěstování 
zeleniny.

Volejte po 25. 3. 
na 776 747 109



Kino Řevnice / 20.00 / 90 Kč
Patrně nejznámější český cestovatel sou-
časnosti Dan Přibáň podnikl svou dosud 
nejnáročnější expedici – půlroční dobro-
družnou výpravu po Tichomoří. Devítičlen-
ný tým pokračoval z australského Perthu 
přes Východní Timor, Indonésii, Malajsii 
a Thajsko.

25/3 Dvojníci
Kino Řevnice / 20.00 / 120 Kč

26/3 Řachanda
Kino Řevnice / 15.30 / 110 Kč

26/3 Batman vs. Superman
Kino Řevnice / 17.30 / 110 Kč

26/3 Já, Olga Hepnarová
Kino Řevnice / 20.00

30/3 Rodinný film (baby-bio)
Kino Řevnice / 15.00 / 60 Kč

30/3 Už je tady zas
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč

Hudba
3/3 Absolventský koncert 
houslistky Magdy Routové
Zámeček / 18.30

13/3 Koncert Ester Godovské 
(klavír) a Michala Trnky (viola)
Zámeček / 16.00

20/3 Koncert Anny Paulové 
(klarinet) a Lukáše Klánského 
(klavír)
Zámeček / 18.00

Divadlo
18/3 Petr Pan
Kino Řevnice / 18.30 / 100 Kč

20/3 Petr Pan
Kino Řevnice / 15.00 / 100 Kč

Výstava
8/3 The Tap Tap
Modrý domeček / výstava potrvá do 
17. dubna

18/3 Řevničtí malíři
Stará škola / výstava potrvá do 3. dub-
na

2/3 MaMa
Kino Řevnice / 20:00 / 90 Kč

4/3 Ave, Caesar!
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč
Nová komedie bratří Ethana a Joela Coeno-
vých. Produkovat hollywoodský film musí 
být o nervy, zvlášť když jistá neznámá orga-
nizace unese vaši největší hvězdu a chce za 
ni výkupné. 

5/3 Alvin a chipmunkové: 
Čiperná jízda 
Kino Řevnice / 15.30 / 110 Kč
Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore 
jsou zpět! A jsou jako vždy nabité energií, 
písničkami a šílenými nápady. Jejich čtvrtý 
příběh začíná tradičně: velkým nedorozu-
měním. Alvin, Simon a Theodore podezří-
vají Dava, že chce svou přítelkyni požádat 
o ruku, a získat tak do rodiny i nesnesitel-
ného bratra Milese.

5/3 Revenant  
Kino Řevnice / 17.30 / 100 Kč
Leonardo Di Caprio jako lovec bojuje nejen 
s medvědicí grizzly, ale i s vrahem svého 
syna. Herec byl za roli oceněn mnoha filmo-
vými cenami.

5/3 Brooklyn
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč
Když se mladá dívka z naprostého zapadá-
kova přestěhuje do New Yorku – jednoho 
z největších měst na světě, čeká na ni velký 
šok. 

9/3 Ztraceni v Mnichově
Kino Řevnice / 20.00 / 90 Kč
Snímek režiséra a scenáristy Petra Zelenky 
o českém traumatu z Mnichovské dohody. 
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11/3 Rodinný film
Kino Řevnice / 20.00 / 100 Kč
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou 
dvě dospívající děti, jejichž rodiče se vydali 
na plavbu jachtou po oceánu? Co udělá 
odloučení s dosud perfektně sehranou 
rodinou? A co když do tohoto rodinného 
„testu“ vstoupí další, nečekaně dramatická 
událost?

12/3 Zootropolis
Kino Řevnice / 15.30 / 120 Kč
Moderní metropole zvířat Zootropolis je 
město jako žádné jiné: velkolepé velkoměs-
to, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech 
koutů světa.

12/3 Série Divergence: 
Aliance
Kino Řevnice / 17.30 / 110 Kč

12/3 Polednice
Kino Řevnice / 20.00 / 130 Kč
Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech 
vrací do rodné vesnice svého muže, aby 
se zde pokusila o nový začátek. Kromě 
vlídného přijetí sousedů tu však čeká 
i setkání s místní podivínkou, ženou, která 
ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastního 
dávného neštěstí. 

16/3 8 ½ 
Kino Řevnice / 20.00 / 90 Kč

18/3 Rudý kapitán
Kino Řevnice / 20.00 / 120 Kč
Drsná detektivka jako za Skandinávie se 
může odehrávat i u nás. Příběh na moti-
vy skutečných událostí podle bestselleru 
Dominika Dána.

19/3 Kung Fu Panda 3
Kino Řevnice / 15.30 / 120 Kč

19/3 Polednice
Kino Řevnice / 17.30 / 130 Kč

19/3 Grimsby
Kino Řevnice / 20.00 / 130 Kč

23/3 Trabantem do poslední-
ho dechu


