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Hlavním organizátorem bude opět lesní 
škola a školka ZeMě. „K pořádání ma-
sopustu nás vedlo přání zprostředkovat 
dětem (ale i nám, kdo jsme to jako malí 
nezažili) zdravé zakořenění v čase, kdy 
se v běhu roku můžeme orientovat nejen 
tím, kdy budou Vánoce a letní prázdni-
ny, ale i dalšími mezníky,“ říká Kateřina 
Kotková, jedna z organizátorů. Kromě 
masopustu proto pořádají i další slavnos-
ti – Otvírání studánek, Májku, svatého 
Jána i Dušičky.

Masopust je svou podstatou nejvíce 
spojený s veselím a pospolitostí a hlav-
ně s muzikou. Díky masopustu lidé oko-
lo lesní školky založili Slavnostní kapelu 
ZeMě. „Kromě hlasů v ní máme dvoje 
housle, cello a tahací harmoniku. Začali 
jsme chodit v maskách v průvodu měs-
tem. Byla to paráda a lidé se často zvesela 
ohlíželi. A tak jsme si řekli, že masopust 
otevřeme našemu městu, přesuneme ho 
z tradičního úterka na víkend a z malé 
slavnosti uděláme velký Masopust aneb 
Probouzení Medvěda,“ dodává Kateřina 
Kotková.

První ročníky
S prvním obnoveným řevnickým maso-
pustem „Zemi“ pomohlo městské kultur-
ní středisko, spojily se s folklorním sou-
borem Klíček. Průvod se rozrostl o jeho 
členy, rodiny a spolužáky. „Na dvorku nás 
se slivovicí vřele přivítali Bolartovi. Měli 
jsme také pojízdnou kočárkovou hospo-
du se svařákem. Průvod skončil v čajovně 
u Cherubína koncertem a všeobecným 
veselím,“ vzpomíná Kateřina Kotková. 
Loni se už zapojilo mnohem víc místních 

Masopust skončí tancovačkou

Text: Lucie Kirova | Foto: archiv ZeMě

lidí, pan starosta předal maškarám shro-
mážděným na náměstí velký stříbrný 
klíč od města a cestou jsme měli několik 
sousedských zastávek. Kapela se rozrost-
la o trubku, buzuki, kytary a perkuse, 
k velkému medvědovi, který se nesl nad 
davem, přibyla maska panny v nadživot-
ní velikosti. „Letos vytváříme další velkou 
masku, již třetí v pořadí, kdo to bude, je 
zatím tajemství, přijďte se podívat!“ zve 
pořadatelka.

S nejnovějším masopustem ohledně or-
ganizace pomáhá i mateřské centrum Le-
ťánek. A samozřejmě všichni hudebníci, 
mezi nimiž jsou členové legendárních se-
skupení jako Divadlo Sklep nebo Činna.

A jak poznáte hlavní masopustní orga-
nizátorku? Jako kapelnice Slavnostní ka-
pely chodí za muzikanta, poznáte ji podle 
velkého zeleného adventního věnce, kte-
rý už tradičně nosí na hlavě. 

K průvodu se přidává většina rodin 
dětí a průvodců ze školky a domácí ško-
ly, z nichž je část místní a část odjinud 
– nejen z Prahy, ale i další lidé z Řev-
nic, Letů, Dobřichovic, Třebaně a okolí. 
Předloni šlo v průvodu asi 90 lidí, loni 
již kolem 150, letos se očekává ještě víc.

„Začneme na náměstí ve 14 hodin, kde 
dětem na obličej budou naší úžasní vý-
tvarníci dotvářet malované masky,“ po-
pisuje začátek Kateřina. Maškary opět 
požádají pana starostu o zapůjčení klíčů 
od města a s muzikou se průvod vydá, 
kam je pozvou.

Letošní masopust zakončí všichni slav-
nostním vyhlášením Krále a Královny 
masopustu v prostorách ZeMě, kde bude 
k mání přinesená teplá polévka a další 
pochutiny – a tancovačka na závěr. e
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Potřetí se v neděli před Popeleční středou, tedy 7. února, projdou po Řevnicích Veselice, Smrtka i Bába s nůší. 
Do našeho městečka se vrací masopust. Sraz maškar je ve 14 hodin na náměstí.
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Loni šla v čele kapela, stejně tomu bude i letos.  Letos se vrátí do Řevnic Masopust potřetí. 



Po smrti Josefa Materny v roce 1960 sou-
bor téměř přestal účinkovat. Divadelní 
činnost začala ochabovat a vypadalo to, 
že s Thálií nastane v Řevnicích konec. 
Lesní divadlo chátralo, nebylo kde hrát, 
chyběla finanční pomoc. „A pak se najed-
nou na divadle objevila pětičlenná skupi-
na mužů a začala odklízet spadlé stromy, 
nevyhovující sloupy, zbytky laviček… 
prostě základní kámen byl položen,“ 
vzpomíná pamětník František Šedivý.

Ještě před celkovou rekonstrukcí se 
hrála pouze odpolední představení. Ne-
bylo zde žádné stabilní osvětlovací zaří-
zení. „Někdy, když se představení protáh-
lo do večera, posloužily autoreflektory, 
napojené na akumulátory z aut,“ vzpomí-
nal na tyto časy architekt Weiss. I to zna-
menalo jeden z důvodů, proč se v roce 
1971 začalo s celkovou rekonstrukcí.

Bohužel původní projekt osově vyvá-
ženého hlediště s rozsáhlým zázemím 
a zdravotním vybavením nemohl být z dů-
vodu vysokých nákladů realizován. V zú-
ženém rozsahu byla zbudována osvětlova-
cí kabina s malou klubovnou, osvětlovací 
most a v části amfiteátru i krytý přístře-
šek – pro případ náhlého deště. V zázemí 
divadla byly zbudovány moderně vyba-
vené šatny herců a skladiště rekvizit. Bo-

Aby netrpěl ani jeden strom

Text: Lucie Kirova | Foto: archiv Divadelního souboru Řevnice

hužel od té doby, tedy téměř po 45 let, se 
jejich stav nezměnil. Velkým přínosem 
byla i úprava přístupových cest k divadlu 
s umělým osvětlením a příjezdová ces-
ta pro auta z mníšecké silnice. „Vše bylo 
navrženo tak, aby ani jeden objekt nena-
rušil ráz Lesního divadla a aby netrpěl ani 
jeden strom,“ napsal do divadelního alma-
nachu Josef Beneš. Stavební práce proved-
la skupina pracovníků MěstNV pod vede-
ním Antonína Jandy. Šedesáti procenty se 
na pracích podíleli bezplatně i divadelníci 
v tehdejší Akci Z.

Josef Beneš a architekt Weiss ale neby-
li sami. Svou ruku k dílu přidali i režisér 
Miroslav Plachý, mladý herec Petr Říha, 
manželé Marie a Vladimír Křivánkovi 
i Vladimír Houška s chotí Jarmilou. Ta 
kromě velmi dobře propracovaných he-
reckých rolí zastávala prvotřídně funkci 
jednatele ve výboru za éry Josefa Materny 
i později při předsednictví Josefa Beneše. 
Zejména tehdy pomáhala velmi účinně 
s veškerou administrativou při rekonstruk-
ci Lesního divadla. Uspěla i jako režisérka 
s Molièrovou hrou Šibalství Skapinova, 
v níž jako host vystoupil i Ladislav Pešek.

Skupinka nadšenců dokázala nemož-
né. Soubor zakotvil pod ochrannými 
křídly Komunálních služeb Řevnice (spo-

lek byl v roce 1971 začleněn do ZV ROH 
Komunálních služeb, i proto se podařilo 
vlastními silami a s minimem peněz ob-
novit hlediště divadla) a 13. srpna 1971 
zahájil opět činnost. A zcela tradičně – 
Lucernou Aloise Jiráska v režii Miroslava 
Plachého. Mlynáře tehdy hrál Ivo Tam-
chyna. „Lucernu jsme dávali po smutně 
dlouhé pauze a měla zase oživit činnost,“ 
vzpomíná po letech. „Povedlo se to a měli 
jsme úspěch i u diváků, kteří při premiéře 
i při reprízách zcela zaplnili areál.“

I díky těmto příznivým okolnostem za-
čala opět stoupat i umělecká úroveň ce-
lého sboru. Od roku 1973 se daří uvádět 
až čtyři tituly ročně s několika reprízami, 
hraje se zpočátku v Lesním divadle, ale 
posléze i v sálku Městského kulturního 
střediska a také v sále kina. Režii obstará-
vají Miroslav Plachý, Marie Křivánková, 
Jiří Valšuba, František Běhounek a Lud-
mila Vaňková-Paukertová.

100 let Lesního divadla   3

Dva muži mají největší podíl na tom, jak dnes vypadá hlediště a zázemí Lesního divadla – nedávno zesnulý Josef Be-
neš a architekt Vladimír Weiss. Díky jejich iniciativě a návrhu proběhla v letech 1971 až 1973 rozsáhlá rekonstrukce, 
která dala přírodnímu amfiteátru dnešní podobu.

Do Lesního divadla se diváci a herci vrátili s Jiráskovou Lucernou. Dva hrobníci v Shakespearově Hamletovi – vpravo Josef Beneš.



Z činnosti městské policie
Jednotka řevnické městské policie úspěš-
ně zahájila svou činnost na začátku le-
tošního roku se sídlem v budově bývalé 
základní školy na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad. Na městských stránkách jsou 
uvedeny kontakty na strážníky i velitele, 
informace o svěřené agendě a budou zde 
též zveřejňovány výsledky činnosti. Jsem 
rád, že se tato služba velmi dobře v Řev-
nicích zabydlela a také se daří postupně 
oslovovat sousední obce s nabídkou na 
sdílení této služby. Pro rozšíření činnos-
ti a personálního obsazení jednotky je 
finanční spoluúčast okolních obcí ne-
zbytná. Plánovaným cílem je vybudování 
jednotky městské policie o počtu osmi až 
deseti strážníků, která bude poskytovat 
nepřetržitou 24 – hodinovou službu pro 
občany našeho města a okolních obcí 
v dobré časově dostupnosti a v kvalitním 
personálním obsazení. 

100 let Lesního divadla
Opětovně bych rád připomněl nejvý-
znamnější řevnickou kulturní událost 
tohoto roku, a to 100-leté výročí Lesního 
divadla. Rádi bychom tuto skutečnost 
využili ke zviditelnění kulturního života 
Řevnic a také ke zvelebení areálu Les-
ního divadla. Byl vydán roční kalendář, 
který je ještě stále k dispozici; je připra-
vena městská pohlednice s touto témati-
kou a připravujeme dvě knihy o historii 
divadelní činnosti a divadelních spolků 
v Lesním divadle. Intenzivně se chystají 
také jednotlivé akce, které toto význam-
né jubileum důstojně oslaví. Připravují se 
také potřebné investice do zázemí diva-
dla a protože bez dotací by nebylo možné 
větší investice plně realizovat, jsou v jed-
nání také dotační možnosti. 

Výběrové řízení na pozici vedoucího 
technických služeb 
Město Řevnice vyhlásilo výběrové řízení 
na pozici vedoucího technických služeb 
s termínem uzávěrky 25.2. 2016. Stá-
vající vedoucí technických služeb pan 
ing. Mojmír Mikula oznámil v lednu 
ukončení své práce v Řevnicích z důvodů 
zajímavé pracovní nabídky v soukromém 
sektoru. Chtěl bych panu Mikulovi velmi 
poděkovat za odvedenou kvalitní práci, 
zejména za zvýšení úrovně řízení a orga-
nizace pracovní činnosti TS a popřát mu 
mnoho úspěchů v dalším jeho působení. 

Městské granty
Město Řevnice vyhlásilo pro rok 2016 
dva dotační programy. Jeden program je 
pro podporu celoroční činnosti organi-

zací pracujících s dětmi a mládeží a dru-
hý program je na podporu konkrétních 
projektů a akcí v oblastech kultury, vzdě-
lávání, sportu, tělovýchovy, turistického 
ruchu a životního prostředí. Uzávěrky 
obou programů jsou již 8.2. 2016. Na 
městských stránkách zájemci naleznou 
potřebné informace.

S úctou Tomáš Smrčka 

Středočeská záchranka 
organizuje kurz první 
pomoci
Víte, jak se máme zachovat v krizové situ-
aci a jak poskytnout první pomoc potřeb-
ným? Pokud si nejste úplně jistí a chcete 
si osvěžit svoje znalosti, přijďte na kurz 
první pomoci, nazvaný „Učte se od pro-
fesionálů!“, který pořádá Zdravotnická 
záchranná služba Středočeského kraje 
11. února 2016 v 17 hodin na náměstí Krá-
le Jiřího z Poděbrad, č. p. 64. V bývalé sta-
ré škole se uskuteční přibližně dvouhodi-
nový kurz první pomoci pod vedením Bc. 
Marka Hylebranta. Svoji účast potvrďte 
prosím e-mailem na: pod@revnice.cz.

Popelnice bude vyvážet 
nová firma
Od 1. února 2016  bude popelnice a kon-
tejnery na tříděný odpad  vyvážet nová 
svozová firma: Technické služby Hostivi-
ce. Město Řevnice s novým dodavatelem  
zaplatí za tuto službu o několik stovek 
tisíc korun méně.

Upozorňujeme občany, že s výměnou 
svozové firmy může v přechodném obdo-
bí (cca měsíc) dojít k  ojedinělým nedo-
statkům při  svozu popelnic.  Technické 
služby Řevnice budou zpočátku při svozu 
asistovat, ale nějakou dobu bude trvat, 
než se řidiči kuka vozů seznámí s teré-
nem a umístěním jednotlivých popelnic.

Prosíme proto občany o trpělivost. Po-
kud by tato komplikace nastala, je třeba 
ohlásit nevyvezenou nádobu panu Miku-
lovi (tel. 702 041 425), který zařídí, aby 
bylo opomenutí napraveno.

Řevničané mohou získat 
kompostéry zdarma
Město se rozhodlo v roce 2016 zažádat 
o dotaci z Operačního programu životní-
ho prostředí na nákup zahradních kom-
postérů. Legislativa nařizuje obcím v Čes-

Zprávy z radnice
4   Zprávy z radnice

Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,

konec ledna je, kromě vrcholící zimy, 
také koncem školního pololetí; žáci a stu-
denti převzali vysvědčení za svou práci 
a snahu a všichni si užili krátké pololet-
ní prázdniny. Chci poděkovat za velmi 
dobrou práci ředitelkám, učitelkám a uči-
telům a všem ostatním v našich školských 
zařízeních a popřát do druhého pololetí 
žactvu úspěchy a učitelskému sboru mno-
ho trpělivosti a pozitivních pocitů z dobré 
práce. 

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku 
základní školy 
Ihned po začátku nového roku rada města 
společně s městským úřadem připravila 
a schválila sérii usnesení, kterými byl za-
hájen konkurs na pozici ředitele či ředitel-
ky řevnické základní školy. Cílem vedení 
města je transparentní, kvalitní a klidný 
konkurs o jehož průběhu bude vedení 
města průběžně informovat. Složení kon-
kursní komise by mělo být známé ve dru-
hém únorovém týdnu, uzávěrka přihlášek 
pro uchazeče a uchazečky o toto význam-
né pracovní místo je 18.3. 2016 a konec 
konkursu s vyhlášením výsledků a schvá-
lením vítězného uchazeče či uchazečky je 
plánován na konec dubna. 

Budova Zámečku a církevní restituce
Rovněž do života našeho města se vý-
razně promítají církevní restituce. 
V podrobnostech na jiném místě tohoto 
vydání Ruchu poskytuje mnoho infor-
mací včetně historických paní místosta-
rostka Marie Reslová k situaci řevnic-
kého „Zámečku“. Vedení města velmi 
intenzivně jedná s Klášterem Domini-
kánů, který je v případě restitucí zabra-
ného církevního majetku oprávněným 
k řadě významných pozemků na území 
města a byl také historickým vlastníkem 
„Zámečku“ a okolních pozemků. Chtěl 
bych touto cestou požádat všechny, kteří 
se z titulu svých funkcí s touto proble-
matikou jistě potkají o uklidnění emocí. 
Cílem zákona o církevních restitucích, 
který nemůže detailně řešit všech-
ny komplikované případy, je vyvážené 
napravení starých křivd a nepáchání 
křivd nových. Je nejen na státní a soud-
ní moci, ale i na účastnících případných 
sporů, aby k tomuto cíly přispěli. A lze 
toho dosáhnout jen bez zbytečných emo-
cí a bez politikaření a s vynaložením 
dobré vůle. 
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ké republice oddělený sběr bioodpadů 
produkovaných na jejich území a Řevnice 
se rozhodly předcházet vzniku odpadů 
cestou domácího kompostování. Občané 
mají jedinečnou příležitost získat kvalit-
ní zahradní kompostér bezplatně. Stačí 
absolvovat školení o domácím komposto-
vání, jež proběhne 24. března v 18 ho-
din v Kině Řevnice, a zapsat se na listinu 
zájemců. Tato listina bude k dispozici 
po skončení školení. Občané se dozvědí, 
jaká jsou specifika kompostování v za-
hradních kompostérech, jak rychle celý 
proces probíhá, na jaká pravidla je třeba 
dbát, a dozvědí se i o podmínkách získá-
ní zahradnického pomocníka. V případě 
velkého zájmu o kompostéry bude možné 
se o ně přihlásit i dodatečně u paní Bc. 
Moniky Vaňkové (vankova@revnice.cz).

red

Velitel řevnické policie Jiří Dlask předává 
reflexní pásky ředitelce základní školy 
Simoně Škaloudové a její kolegyni Ivetě 
Černé. Foto: archiv Městské policie

Policisté rozdali téměř 
dvě stovky reflexních 
pásků
Dva dny – 19. a 20. ledna – rozdáva-
li řevničtí strážnici dětem na přechodu 

u městského úřadu světelné náramky. 
Především školákům, ale i jejich rodi-
čům. Během dvou dnů bylo rozdáno 
199 kusů reflexních pásků. Ten poslední 
byl předán starostovi města Ing. Smrč-
kovi jako upomínka na tuto akci. Svůj 
náramek dostala i přítomná ředitelka 
školy Simona Škaloudová.

Akci nazvanou „Vidět a být viděn“ 
inspiroval Miroslav Jelínek, který coby 
řidič upozornil na děti, které se pohybují 
po Řevnicích (někdy i na dost frekven-
tovaných místech!), nejsou ale dobře 
a s patřičným předstihem vidět – a jsou 
nebezpečné sobě i ostatním.

Současná ředitelka 
by chtěla v práci 
pokračovat
Simona Škaloudová, současná zastupu-
jící ředitelka řevnické školy, se rozhodla 
ve své práci pokračovat a přihlásila se do 
konkursu na nové vedení. „Cítím velkou 
podporu všech zaměstnanců školy a prá-
ce s takovým týmem mě moc baví a na-
plňuje. Jsme dobrá a spolehlivá parta,“ 
komentovala to pro RUCH.

V čele řevnické školy stojí od října, kdy 
„zaskočila“ za odcházející předchůd-
kyni Pavlínu Seidlerovou. Čtyři měsí-
ce ve vedení charakterizuje jako „velmi 
pracovité a plně vytěžující“. „Ale vše je 
mi ku prospěchu,“ tvrdí. „Práce se nám 
daří, nabírám spoustu zkušeností, ale 
i předávám. Plánujeme rozšíření školy 
o přípravné ročníky, vybavujeme učebny 
v přístavbě, vyhráváme sportovní sou-
těže, jezdíme na olympiády a vzdělává-
me se na školeních. A přijde mi, že nás 
to všechny baví a to je pro mě důležité, 
spokojení zaměstnanci a veselé děti.“

red
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Den navíc
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lo

u
pe

k

Mezi ostatními měsíci je únor po-
pelka, která nemá třicet, ale jen 
osmadvacet dní. Poštěstí-li se, že 
rok je dělitelný čtyřmi, má dní dva-
cet devět. (S výjimkou celých stole-
tí, která nejsou dělitelná čtyřmi sty. 
Koho ale z dnešních čtenářů zajímá 
rok 2100!) Celý problém přestup-
ních dní spočívá v tom, že oběh 
Země kolem Slunce nevyjde přes-
ně ani s oběhy Měsíce kolem Země, 
ani s otočením Země kolem své osy. 
V kalendářích tak chybějí nebo pře-
bývají dni vždycky. 

Šaman na Guineji měl místo ka-
lendáře šest ořechových skořápek 
spojených provázkem. Vždy při 
úplňku obrátil jednu z nich. Po urči-
tém čase se ale jeho ořechový ka-
lendář rozešel s tahem ryb a ptáků, 
a tak bylo třeba nějakou skořápku 
otočit dříve. Podle fází Měsíce se už 
neřídíme, i když nám stále zůstalo 
pojmenování měsíc. 

Sluneční kalendáře sčítají úsvity 
nebo soumraky, ale i ony se po čase 
rozejdou s oběhy Země. V roce 46 
př. Kr. byl římský kalendář pozadu 
již o 90 dní za Sluncem. Dohnalo 
se to reformním rokem, který měl 
445 dní, a vstoupil do dějin jako rok 
zmatků. Ještě hůře bylo, když pa-
pež Řehoř zaváděl v 16. století tzv. 
gregoriánský kalendář. Po 4. říjnu 
následoval tehdy 15. říjen a lidé 
měli pocit, že jim papež ubral 10 dní 
života. Angličané tak novému kalen-
dáři vzdorovali ještě další dvě století 
a Rusové až do roku 1917. Svou Vel-
kou říjnovou revoluci proto „slaví“ 
v listopadu.

Přidávání dne v únoru má také 
svůj historický význam. Řekové ve 
svém kalendáři vůbec neměli oškli-
vé zimní měsíce, kdy se nic neděje. 
Římané je do kalendáře doplnili až 
později, zůstalo ale, že rok začíná na 
jaře (dnešním březnem). Dodnes se 
ve většině jazyků říká prosinci „de-
sátý“ (decem – lat. deset) a po něm 
přicházejí ještě dva.  Na konci úno-
ra si letos přidáme jeden den navíc. 
K čemu by šel využít? Snad udělat 
něco jiného než v běžných dnech. 
Co na jeden den přestat nadávat na 
svět okolo a říct si, že svět je vlastně 
v pořádku? Třeba se to pak ujme.

S úctou 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
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„Po násilném zabrání klášterů v roce 1950 
zůstal zámeček oficiálně majetkem kláš-
tera, jak dokazuje úřední záznam,“ tvrdí 
Pio Oláh, jeden z českých členů domini-
kánského řádu. Podle dokumentů, které 
má k dispozici město Řevnice, byl statek 
v roce 1947 zestátněn a předán do užívá-
ní státnímu statku Jeneč, v sedmdesátých 
letech pak městu Řevnice. Brzy na to byly 
zbourány stáje a hospodářské budovy, jež 
přiléhaly ke Komenského ulici v místech, 
kde se v současné době rozprostírá park. 

Dominikánský pramen
Působení dominikánského řádu v Řev-

nicích se také pojí s budováním vodovodní 
sítě. Na toto téma ing. Josef Beneš v Alma-
nachu k 750 létům města Řevnice v člán-
ku Z historie vodovodu napsal: 

„Patrně prvním vodovodem v Řevnicích 
byl vodovod zvaný ,Dominikánský‘ neb 
též ,Selecký‘ podle toho, že sběrny vody 
s vodojemem se nacházejí pod Vrážkou 
v Selci, a také proto, že tento vodovod 
vybudoval řád dominikánů, který vlastnil 
v Řevnicích velkostatek (...) Ze seleckého 
vodojemu byla potrubím voda rozvedena 

Dominikáni v Řevnicích
Text: Lucie Kirova a Marie Reslová | Foto: archiv

ulicí Seleckou a Komenského až do zmíně-
ného velkostatku. Dále z tohoto vodovodu 
byl napájen vodotrysk v kašně na náměs-
tí Krále Jiřího z Poděbrad a stojan poblíž 
kašny k veřejnému odběru vody. Tento 
vodovod byl zřízen patrně na přelomu 
19. a 20. století. Vodojem na konci Selecké 
ulice byl zřízen později, v roce 1931.“

Dokumenty o prvním „dominikánském“ 
řevnickém vodovodu, který popisuje 
ing. Beneš, se zatím nepodařilo v archivu 
města dohledat. Všechno ale nasvědčuje 
tomu, že řád dal později městu Řevnice 
při stavbě městského vodovodu souhlas 
s využitím „dominikánských“ pramenů 
na svých pozemcích. Pitné vody totiž byl, 
zvláště v letních měsících, v Řevnicích 
trvalý nedostatek. Počet obyvatel města 
rychle rostl, mezi léty 1915–1930 se zdvoj-
násobil a během prázdnin, díky pražským 
návštěvníkům, sahal přes čtyři tisíce.

Stavitel a architekt 
Sochor a dominikáni
O významu řevnického statku pro půso-
bení dominikánů se zmiňuje bakalářská 
práce Anety Benešové, nazvaná „Historie 

řádu dominikánů v Plzni“. V žádosti praž-
ského Konventu dominikánů u sv. Jiljí 
ze dne 10. prosince 1907, v níž řád žádá 
„veleslavné c. k. místodržitelství“ o svo-
lení ke stavbě kláštera a kostela v Plzni, 
se mimo jiné píše: „... klášter míval pro-
středky Konventu jako majitele dluhu 
prostých statků Braníka, Řevnic a Vyso-
čan, které ku zmíněnému účelu posta-
čí...“.

Kostel Panny Marie Růžencové v zápa-
dočeské metropoli, modernizovanou ba-
ziliku s prvky německé moderny a pozdní 
secese, pro dominikány vybudoval řev-
nický stavitel a architekt Eduard Sochor 
podle plánů městského architekta Anto-
nína Möllera z Varnsdorfu. V Řevnicích 
Sochor postavil dva dominikánské domy 
– na obou rozích ulice Legií a náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad.

Působení „žebravých mnichů“ – domi-
nikánů v Řevnicích se věnuje také baka-
lářská práce Dany Winzorové s titulem 
„Výzkum znalostí o křesťanství ve farnos-
ti Řevnice“. „Poměrně krátce zde sídlil 
řád dominikánů,“ píše se v ní, „dnes je to 
patrné jen díky budově nazývané Domi-
nikánský zámeček.“ Autorka píše o pro-

Pražští dominikáni zanechali v Řevnicích šest desetiletí dlouhou historickou stopu. V roce 1881 koupili od 
Leopolda Havlíka statek s pozemky a panským domem, dnešním Zámečkem, kde je sídlo základní umělec-
ké školy. Zámeček sloužil řádu jako správní budova, v létě sem jezdili dominikánští žáci a v září 1939 tu řád 
zřídil juvenát, řádové gymnázium, které navazovalo na arcibiskupské gymnázium v Praze. Řevnické zařízení 
sloužilo jako internát, který měl středoškoláky chránit před válečným nebezpečím v hlavním městě. V roce 
1942 zabrali řevnický velkostatek Němci a internátní gymnázium bylo vystěhováno do Nerudovy ulice, 
čp. 418. Škola byla zrušena krátce po komunistickém puči v roce 1948.

Na dominikánský řád upomíná na průčelí Zámečku jeho znak.
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následování, tlaku a perzekuci ze strany 
komunistů po roce 1948, která řeholní-
ky zasáhla. Komunistická likvidace řádů 
řevnické dominikány a křižovníky tvrdě 
zasáhla. O zabrání dominikánského stat-
ku nepřímo svědčí zápis pátera Františka 
Bronce v řevnické farní kronice z roku 
1950: „12. 9. zrušena kaple v bývalém 
dominikánském dvoře; oltář uložen na 
faře.“ 

Podle tzv. restitučního zákona se Kláš-
teru dominikánů Praha nyní vrací část 
bývalého majetku, který byl komunistic-
kým režimem zestátněn, například po-
zemky na Vrážce, v Selci i v řevnickém 
polesí. e

Současnost pražských 
dominikánů
Kulturně-vzdělávací aktivity 
Kromě působení na středních i vysokých 
školách je stěžejním projektem praž-
ských dominikánů kulturně-vzdělávací 
platforma Dominikánská 8 při našem 
klášteře (dominikanska8.cz). Smys-
lem je otevřít klášter široké veřejnosti 
a poskytnout zde prostor pro setkává-
ní a spoluvytváření různých aktivit, na 
kterých se kromě bratří dominikánů 
podílí celá řada našich spolupracovníků 
a jiných institucí. Spektrum naší činnos-
ti je široké: pořádáme přednášky a de-
baty na nejrůznější témata (teologie, 
dějiny, společnost, aktuální otázky jako 
např. současná migrační vlna). Důležitá 
je i kulturní rovina: konají se u nás lite-
rární večery, divadlo, koncerty klasické 
hudby, současné umělecké intervence… 
V Dominikánské 8 každoročně uspořá-
dáme 40–50 akcí, kterých se zúčastní 
několik tisíc návštěvníků. Možná stojí za 
to podotknout, že provoz Dominikánské 
8 je ztrátový a dominikáni jej každoroč-
ně dotují statisícovými částkami.

V širším slova smyslu chápeme jako 
příspěvek k životu města a k ochraně 
kulturního dědictví už samotnou naši pří-

tomnost na Starém Městě pražském. Prá-
vě uprostřed oblasti, kde turistický ruch 
už téměř úplně vytlačil běžný městský 
život, chceme zachovat klášter i přileh-
lý kostel svatého Jiljí jejich původnímu 
účelu. V mezích našich velmi omeze-
ných prostředků je postupně opravujeme 
a především z nich vytváříme otevřené 
a přívětivé místo pro „normální lidi“, žijí-
cí, studující či pracující v Praze.

Dominikáni a Řevnice
Pražský dominikánský klášter koupil 
statek v Řevnicích na samém sklonku 
19. století, poté co prodal pivovar v praž-
ském Braníku. Tyto hospodářské majet-
ky měly ekonomicky podporovat pro-
voz a údržbu kláštera a kostela sv. Jiljí 
na Starém Městě v Praze, tehdy mimo 
jiné internát v budově kláštera pro ne-
majetné venkovské studenty. Záhy po 
získání statku si dominikáni uvědomili 
nedostatek vodních zdrojů pro Řevni-

ce, a proto zbudovali v té době moderní 
obecní vodojem. Během 2. světové války 
sloužily budovy řevnického statku jako 
dočasné útočiště pro studenty, neboť jim 
tam hrozilo menší nebezpečí od okupač-
ní moci než v Praze. V únoru 1948 do-
šlo k velkému znárodňování a od dubna 
1950, kdy byli všichni řeholníci násilně 
drženi v koncentračních klášterech zří-
zených komunistickým režimem, se do-
minikáni o majetek v Řevnicích nemohli 
starat už vůbec. Dnes bratři dominikáni 
vítají, že někdejší správní budova statku, 
tzv. zámeček, slouží dětem jako umělec-
ká škola a širší veřejnosti jako knihovna 
a kulturní středisko. Na tom určitě ne-
chceme nic měnit. Jako vlastník něko-
lika nemovitostí se klášter dominikánů 
bude chtít nadále podílet na harmonic-
kém a přirozeném rozvoji města a jeho 
kulturního i duchovního života.

fr. Filip Boháč OP, 
podpřevor pražského kláštera

ZÁ
M
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Spor o vlastnictví 
Zámečku 
pokračuje 
Před koncem minulého roku pražský 
klášter dominikánů znovu podal žalo-
bu na Město Řevnice a tentokrát i na 
Českou republiku – Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, 
kterou se domáhá určení vlastnictví 
řevnického Zámečku a přilehlých po-
zemků zpět do vlastnictví státu. Tvrdí 
v ní, podobně jako před třemi lety, že 
Budova Zámečku a přilehlé pozem-
ky byly převedeny v roce 1994 do 
vlastnictví města protiprávně. Tento-
krát ovšem žalobce nežádá, aby bylo 
vlastnické právo přiznáno pražskému 
klášteru dominikánů, nýbrž českému 
státu, který by pak podle restitučního 
zákona byl, na rozdíl od obcí, povinen 
řádu dotčené nemovitosti vydat.

V roce 2012 nakonec k soudnímu 
sporu nedošlo, dominikáni vzali žalo-
bu po několika týdnech zpět: „Klášter 
dominikánů v Praze při řešení pří-
padných sporů s jinými subjekty vždy 
upřednostňuje cestu vzájemné doho-
dy. Nutnost obrátit se na soud pova-
žuje za krajní možnost, což platí také 
u sporu s městem Řevnice o vlastnická 
práva zámečku. Stále však doufáme, 
že je možné najít smírné řešení, přija-
telné pro obě strany. Máme totiž zá-
jem o dobré vztahy s městem Řevnice 
i do budoucnosti,“ vysvětloval odstou-
pení od žaloby na webových stránkách 
řádu fr. Pio Oláh, tehdejší ekonom 

pražského kláštera dominikánů. Si-
tuace se nyní opakuje. Město Řevnice 
k žalobě podalo oficiální vyjádření, 
v němž ji odmítlo jako nedůvodnou. 
Opřelo se přitom mimo jiné o argu-
menty ministerstva kultury, které 
v roce 2012, před přijetím restitučního 
zákona, výslovně uvádělo Zámeček 
jako příklad nemovitostí, které nebu-
dou církvím vydány a za které církve 
obdrží finanční náhrady. Uvedlo, že se 
Řevnice staly vlastníkem předmětných 
nemovitostí ke dni 24. 5. 1991 na zá-
kladě zákona č. 172/1991 Sb. o pře-
chodu některých věcí z majetku České 
republiky do vlastnictví obcí, a tudíž 
se na ně nevztahovala ustanovení zá-
kona 229/1991omezující převod „cír-
kevního majetku“, která vešla v plat-
nost později a o která se opírá žalobce. 
Ani fakt, že formálně bylo vlastnictví 
města Řevnice k Zámečku a přilehlým 
pozemkům do katastru nemovitostí 
zapsáno až v roce 1994, na tom podle 
právního zástupce města, JUDr. Petra 
Jonáše, nemůže nic změnit. 

Klášter dominikánů městu opět 
nabídl ve věci Zámečku jednání jako 
možnost vyhnout se soudnímu sporu. 
Vzhledem k tomu, že se řád zároveň 
podle restitučního zákona stává vý-
znamným vlastníkem dalších pozem-
ků na území Řevnic (některé mu již 
byly vydány), město nabídku jednání 
o možné dohodě vítá. Zatímco v roce 
2012 se prakticky žádná jednání neko-
nala, tentokrát se zástupci obou stran 
setkali v polovině ledna, v únoru bu-
dou jednání pokračovat.

Marie Reslová

Na místě před Zámečkem, podél 
Komenského ulice, stály hospodářské 
budovy.



To je pravda. Zdravila jsem tak cvičenky 
vždycky. Třebaže jsem se narodila v roce 
1946 a Sokol v Řevnicích jsem jako dítě 
už nezažila. I když jsem byla členkou 
Slavoje, pořád jsem říkala, že jdeme cvi-
čit do sokolovny, nikoli do tělocvičny.
Jak ses ke cvičení dostala?
Odjakživa mě bavil sport. Uměla jsem 
dokonce dřív plavat než dobře cho-
dit. Na prvních závodech ve Vinařicích 
u Kladna si mě vyhlédli z černošického 
oddílu, a tak jsem za ně začala závodit. 
Zúčastňovala jsem se mnoha soutěží od 

nejsem typ, který 
seDí Doma na zaDku
Text: Pavla Nováčková

oddílových po přebory republiky oddílů 
bez zimních lázní. Trénovali jsme jed-
nou týdně také v Praze. V Axe nebo na 
Vinohradech. Do sokolovny mě brala od 
dětství maminka, která byla dlouholetá 
cvičitelka. 
Takže jsi pokračovala v jejích šlépě-
jích?
Ano. Byli jsme ryze sportovní rodina. 
Maminka i tatínek hráli volejbal. Jezdi-
li spolu na zápasy. Pro mě volejbal moc 
nebyl. I když jsem s maminkou chodila 
na hřiště a znala se se všemi hráči, při-

tahovalo mě víc cvičení. Maminka ved-
la starší žákyně a já byla jednou z nich. 
V šestnácti letech jsem začala chodit 
coby pomocná cvičitelka. Tehdy jsme se 
ženami začaly nacvičovat na spartaki-
ádu. Cvičitelkou jsem zůstala dodnes. 
S jinými sporty jsem se musela, bohužel, 
postupně rozloučit.
Z jakého důvodu?
Jako holka jsem se naplno věnovala ješ-
tě házené a taky tancování. Chodila jsem 
do základních tanečních, pak pokračova-
ček i speciálek. Trénovali jsme i na závo-

8   Rozhovor

Sedmdesáté narozeniny oslavila v půlce ledna řevnická rodačka a aktivní cvičitelka Mirka Vinterová. Bez 
nadsázky se dá říci, že v sokolovně a ve sportovním úboru strávila většinu života. Cvičit začala už jako dítě 
a cvičitelství se věnuje už déle než půl století. „Vím, že když nebudu cvičitelka, nebudu chodit cvičit,“ přizná-
vá s úsměvem žena, která na pozdrav nikdy neodpoví jinak než hřmotným sokolským „nazdar“.

Celý život paní Vinterové se točí kolem cvičení. Foto Kateřina Sýkorová Seifertová



dy. Vždycky jsem se moc ráda hýbala při 
muzice. Když mi bylo devatenáct, musela 
jsem si na naléhání lékaře kvůli zdravot-
ním problémům ze svých aktivit vybrat. 
Tehdy jsem dala přednost tanci. Pak jsem 
ale musela nechat i toho. Dodnes ale pla-
vu a moc ráda.
Proto nemine léto, aby Tě řevničtí ne-
viděli v Berounce. Je to tak?
To ano. Mám svou oblíbenou trasu od 
řevnického jezu k Černé skále, kde se dá 
plavat, i když je málo vody. Plavu ko-
lem „Strejčkárny“, což byla kdysi dávno 
plovárna pana Strejčka, který nás učil 
plavat. I já jsem u něj jako malá visela na 
špagátu v řece a učila se tempa. 
Někteří lidé se v Berounce plavat bojí, 
protože se jim zdá špinavá. Ty se toho 
neobáváš?
Vždycky říkám: Když se bojíte jít do Be-
rounky, nedýchejte. Protože vzduch je 
taky špinavý. Navíc jsem v ní na jezu na 
vlastní oči viděla raky, jsou v ní také říč-
ní škeble. Tak to nemůže být s Beroun-
kou úplně špatné.
Troufla by sis ještě teď na závody?
Klidně, proč ne? Naposledy jsem byla 
závodně plavat v Tyršově domě. Je to 
asi deset let. Tehdy jsem v kategorii žen 
skončila druhá. A to bez rozdílu věku 
a stylu. Zlato si tehdy odnesla holči-
na, která plavala kraula a bylo jí 19. Já 
plavala a plavu prsa. Kdyby to bylo na 
vytrvalost, kdo ví, možná bych ji tehdy 
uplavala. 
Vraťme se ke cvičení. Víš, kolik žen 
a dívek Ti v Řevnicích prošlo rukama?
Bylo jich hodně. Z některých mých 
malých cvičenek jsou dneska babičky. 
Takže se stává, že je teď znovu cvičím. 
Neustále mě na ulici některá z mých bý-
valých žaček zdraví. Nacvičovala jsem 
na několik spartakiád. Vedla jsem starší 

žákyně i ženy. Dokonce jsem chodila cvi-
čit i mladší žáky. Když jim totiž chyběl 
cvičitel a nebyl nikdo k mání, přemlu-
vila jsem svého manžela Františka, aby 
to vzal. Tehdy dělal u hasičů. Když měl 
šichtu, cvičila jsem kluky sama. Jinak 
jsem mu alespoň chodila pomáhat.
Dá se tehdejší zájem o cvičení srovnat 
se současností?
Když jsem cvičila starší žákyně, byla nás 
plná sokolovna. Každé pondělí a čtvrt-
ky vždy kolem třiceti, čtyřiceti holek. 
To byla pohádka. Co se týká součas-
ného cvičení náctiletých, je jich výraz-
ně méně. Ale není to zas tak špatné. Je 
to i tím, že je mnohem více možnos-
tí. V Řevnicích se hraje tenis, házená, 
spousta dívek chodí do Rebelek. Zájem 
rodičů s nejmenšími dětmi a menších 
dětí je taky dost velký. I když pořád tu 
žije mnoho dětí, které by se namísto se-
zení u televize či počítače měly věnovat 
sportu. Spousta jich neumí kotrmelce, 
cvičit na žebřinách a jiném nářadí. Také 
seniorů chodí cvičit dost. Nyní před-
cvičuji v pondělí večer členkám Sokola 
a ve čtvrtek dopoledne ostatním. Těch je 
nyní zapsaných 21. A byli by i další zá-
jemci, ale bohužel kvůli kapacitě sálu už 
musím odmítat.
Chodí k Tobě i muži?
Dřív chodili, teď už ne. Asi je to tím, že si 
spíš dají za řekou fotbálek nebo jdou do 
hospody.
Musíš se na hodiny připravovat? Jak 
si vybíráš, co budeš cvičit?
Mám za sebou spoustu kurzů, ze kterých 
těžím. Hodně cviků získávám rovněž 
tak, že se dívám na někoho jiného. V po-
sledních letech využívám i internet. Cvi-
čení volím zejména podle věku cvičenek. 
Nyní se třeba věnujeme posilování zádo-
vého a břišního svalstva, protahování, 

Rozhovor   9

uvolňování krční páteře. Cvičíme rovněž 
na míčích. Je třeba, abychom se dokáza-
ly narovnat a nebyly ztuhlé. Snažím se 
na hodiny připravovat. Mám proto doma 
míč i rotoped, při přípravě si pouštím 
muziku, aby vše bylo rytmické.
Jak často sama cvičíš?
V sokolovně jsem tři hodiny týdně, 
k tomu cvičím další dvě až tři hodiny 
doma. Víc nestihnu, protože mám ještě 
spoustu dalších aktivit. 
Čemu se ještě věnuješ? 
Ráda zajdu do divadla, rovněž jezdím do 
Prahy do Centra celoživotního vzdělává-
ní. Po cvičení si někdy zajdeme na kafe, 
občas se domluvíme na sobotní procház-
ce. Taky máme skvělou partu kamará-
dů, se kterými se scházíme, hraje se na 
kytary a zpívá. Další partu mám kolem 
aerovkářů. S manželem jsme v naší 
aerovce jezdili po celé republice. Přes 
čtyřicet let už jsem členkou dobrovol-
ných hasičů, za dlouholeté členství jsem 
před časem obdržela dokonce diplom. 
Po smrti manžela jsem začala cestovat. 
Kdyby byl v Řevnicích bazén, asi bych se 
věnovala i cvičení ve vodě. 
Umíš si život bez cvičení vůbec před-
stavit?
Asi ano. Kdybych necvičila, dělala bych 
zas něco jiného. Nejsem totiž typ, který 
by seděl doma na zadku.
Jak dlouho máš v plánu se cvičitelství 
věnovat?
Kdysi jsem si řekla, že až mi bude šede-
sát, skončím. Ale nešlo to. Takže teď už 
si žádné ultimátum nedávám. Vím, že 
když nebudu cvičitelka, nebudu chodit 
cvičit. Musím to tedy dělat tak dlouho, 
dokud to bude možné zdravotně nebo 
dokud budou chodit děvčata.
Máš nějaké osobní přání k jubileu, 
které jsi před několika týdny oslavila?
Moc takové věci neslavím, ale přála bych 
si, ať jsou děti zdravé, vnoučata se mají 
dobře a ať je všude klid.
Přeji Ti, ať se Tvá přání vyplní. 
A k tomu ještě pevné zdraví i svaly. e
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•	 Narodila se v lednu 1946.
•	 Od narození žije v Řevnicích, kde 

se vdala a narodily se jí dvě děti.
•	 Odmalička se věnuje sportu, hrála 

divadlo, závodně tančila a plavala.
•	 Od šestnácti let se věnuje práci cvi-

čitelky, nejprve ve Slavoji Řevnice, 
později v Sokole.

•	 Ráda sportuje, cestuje, zpívá. 
Navštěvuje Centrum celoživotního 
vzdělávání.

Mirka 
Vinterová

Na spartakiádě  v roce 1985 se straršími žákyněmi. Foto archiv



nutí o přijetí. Všechny další podrobnosti 
naleznete na stránkách www.bambina-
rium.eu.

red

Chystá se přípravka pro 
budoucí prvňáčky
Pro caparty, kteří se už nemohou dočkat 
školní docházky, připravuje řevnická 
základní škola přípravné třídy. V součas-
né době podala škola žádost na hygienu 
a ostatní úřady ohledně zvýšení kapacity 
školy právě s úmyslem otevřít jeden nebo 
dva přípravné ročníky.

Vše je projednáno s mateřinkou, záze-
mí by to představovalo pro děti s odkla-
dem školní docházky a pro předškoláky, 
kteří by měli zájem už chodit do „školy“. 
„O této informaci můžeme diskutovat na-
plno cca za měsíc až dva,“ dodala ředitel-
ka Simona Škaloudová.

„Tuto možnost velmi vítám,“ řekla 
k tomu ředitelka MŠ Hana Kvasničková. 
Podle ní předškolní vzdělávání dětí tou-
to formou již v Řevnicích ve školním roce 
2009/2010 probíhalo, rodiče i děti byli 
tehdy spokojeni. „Pokud by se podařilo 
přípravné třídy zřídit, mohla bych při-
jmout do mateřské školy více mladších 
dětí,“ těší se ředitelka.

red

Do lavic se chystá 
90 budoucích prvňáčků
Řevnická základní škola plánuje na 11. 
února od 14 do 19 hodin zápis do 1. tříd. 
„Rodiče si budou moci rezervovat místo 
a přesný čas v našem rezervačním systé-
mu na webových stránkách,“ dodala k or-
ganizaci ředitelka Simona Škaloudová.

Co je pro budoucí žáky připraveno? 
Nejdříve se budoucí prvňáček setká 

s ostatními kamarády v jedné z učeben, 
jež bude místem k pohrání si, popovídání 
si maminek a tatínků, děti zde budou pl-
nit drobné zábavné úkoly, kreslit si nebo 
se mohou podívat na pohádku. „Během 
této doby si je vyzvedne starší žák a do-
vede dítko i s rodiči do místnosti určené 
k zápisu samotnému. Tam budou připra-
veny dvě paní učitelky, jedna zajistí agen-
du s dospělým, druhá se bude věnovat 
předškolákovi a hravou formou si ově-
ří jeho znalosti a dovednosti, potřebné 
k přijetí do 1. ročníku,“ popisuje samotný 
akt Simona Škaloudová. Zápis se chce 
řídit heslem: „S úsměvem a radostí k nám 
do školy.“

Předpokládaný počet budoucích žáků 
je přibližně 90 dětí. „Pro všechny budeme 
mít místo,“ uklidňuje paní ředitelka. Opět 
budou otevřeny tři první třídy, kapaci-
ta je dostačující i díky nové přístavbě. Ta 
začne naplno a na plný výkon fungovat 
od září.

red

Na plese Náruče můžete 
vydražit rekvizitu od 
Štěpánky Hilgertové
Téma již tradičního plesu Náruče, který 
přichází tentokrát v únorovém termínu 
– přesněji 13. února – bylo jasné už před-
minulý rok: olympiáda.

Moderátorem letošního plesu je On-
dřej Hejma a zpestřením programu jistě 
bude vystoupení živé kapely Brumlo-
boys. Neměli byste si v žádném přípa-
dě nechat ujít produkci této „chlapecké 
beatové skupiny“, jejímž členem je na-
příklad generální ředitel České televi-
ze Petr Dvořák. O ostrý obraz a kvalitní 
zvuk se postará u nás premiérově DJ 
HANCZ – Jan Adamišin (s patnáctiletou 
praxí). A aby celý sál zažil a viděl aktivní 

Krátce a jasně
Řevnice budou mít sou-
kromou základní školu
Řevnice se dočkají první soukromé zá-
kladní školy. Od září 2016 se rozhodli 
majitelé mateřské školy Bambinárium 
rozšířit své služby a patnácti prvním žá-
kům umožnit studium na „zelené louce“.

„Již jsme požádali město o spolupráci 
a věříme, že naše jednání povedou k oče-
kávanému cíli,“ říká ředitelka Bambi-
nária Dagmar Hrabová. Ráda by pro děti 
vybudovala se svými spolupracovníky 
alternativu ke státní základní škole. V no-
vém soukromém zařízení plánuje postup-
ně otevřít pět ročníků. „Hlavním zámě-
rem je připravit žáky natolik kvalitně, že 
budou moci bez obav přestoupit na osmi-
letá gymnázia,“ dodává.

Výuka bude plně odpovídat požadav-
kům Ministerstva školství ČR a navíc 
bude obohacena o výuku cizích jazyků 
s osvědčenými rodilými mluvčími. Také 
bude doplněna o zkušenosti a výukové 
materiály pražských výběrových škol, 
která pracovníci Bambinária dlouhá léta 
poctivě sbírali. Hlavní metodou výuky 
bude především prožitkové učení.

Rodiče lačnící po alternativní škole už 
nebudou muset vozit své děti někam da-
leko. Pracovat se bude v menším kolekti-
vu, ve třídách s maximálním počtem 15 
až 17 žáků, kde se dosahuje lepších vý-
sledků rychleji. „Už při zápisu se budeme 
snažit nabrat děti s podobným potenci-
álem, abychom se mohli vzdělávat spo-
lečně stejným tempem,“ charakterizuje 
východisko Dagmar Hrabová.

Zápis do 1. třídy nově vznikající sou-
kromé základní školy Bambinárium 
s omezenou kapacitou 15 dětí již probí-
há a bude probíhat až do konce května 
2016. V první fázi rozhoduje rychlost při 
předběžném zápisu, poté na konci květ-
na 2016 budou vydána oficiální rozhod-
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co na tento den plánujeme. Pokud máte 
jakékoliv náměty, dotazy či připomínky, 
neváhejte se obrátit již nyní na Marii Hr-
dou ve „velíně“ kavárny Modrý domeček, 
email: marie@os-naruc.cz. Už nyní se na 
Vás všechny těšíme. Překonáme společně 
loňskou délku štrúdlu, který měřil bezmá-
la osm metrů?

Marie Hrdá

Studenti Univerzity 
3. věku slavili úspěch
Všichni studenti úspěšně zakončili dal-
ší semestr na téma „Pěstování a využití 
léčivých hub“. Pod hlavičkou Zemědělské 
univerzity Praha se dověděli, jak si doma 
vypěstovat žampiony či hlívu, seznámili 
se s různými skupinami pěstovaných léči-
vých hub a jejich účinných látek.

Tématem dalšího semestru, který za-
číná 9. února v 10 hodin v řevnickém 
kině, je renesance. V šesti přednáškách 
(www.e-senior.cz) budeme každé druhé 
úterý poznávat raně renesanční umění 
v Itálii, tedy umění spjatém s obdobím 15. 
století. Jestli se chcete připojit ke skupině 
tří desítek studentů, kteří se chtějí i v poz-
dějším věku vzdělávat, těšíme se na Vás.

monika.vankova@sokolrevnice.cz

Brdy se staly chráněnou 
krajinnou oblastí
Na území rušeného vojenského újez-
du a několika přírodních parků vznikla 
s novým rokem chráněná krajinná oblast 
Brdy. Plocha části činí 330 km² dle návrhu 
Agentury ochrany přírody a krajiny, pod-
porovaného Středočeským i Plzeňským 
krajem.

Největší část je tvořena vojenským újez-
dem ve Středních Brdech, zbytek tvoří 
převážně Jižní Brdy.

red

Férový piknik opět 
v Řevnicích
Piknikový happening, oslavující Světový 
den pro fair trade, se na louce před Zá-
mečkem letos uskuteční v sobotu 14. květ-
na. Myšlenka Férové snídaně je velmi 
prostá: sejít se v parku, na nábřeží nebo 
na náměstí ve svém městě se známými, 
sousedy, kamarády nebo rodinou a spo-
lečně posnídat fairtradové a lokální su-
roviny.

Hlavní organizátorkou řevnického dý-
chánku je Monika Kopecká z BiJo prodej-
ny jako od maminky.

red

a trénovaný pohyb, vystoupí Rebels O.K. 
(Olgy Kepkové) Roppe skipping Řevnice 
a předvedou nám jednu ze svých úspěš-
ných sestav.

Hlavní cenou letošního losování je po-
byt v překrásném čtyřhvězdičkovém ho-
telu Port na Máchově jezeře. Podařilo se 
nám také oslovit několik známých olym-
pioniků. Již nyní se díky tomu můžete tě-
šit na dražbu rekvizit, které nám přislíbili 
věnovat např. Štěpánka Hilgertová, Jaro-
slav Kulhavý a David Svoboda.

Nezapomeneme opět vyhodnotit 
a ocenit nejlepší kostým večera krásným 
a hlavně vynikajícím tematickým dor-
tem. Každý, kdo se 13. února v řevnickém 
Liďáku (který je mimochodem také jed-
ním z partnerů) plesu zúčastní, přispěje 
zakoupením vstupenky na udržitelnost 
chráněných pracovních míst zaměstnan-
ců Náruče. Aktuální informace můžete 
sledovat na našem facebookovém profilu 
Modrý domeček. Vstupenky jsou již nyní 
k mání v předprodeji v kavárně.

Marie Hrdá

Během vycházky 
nejvíce zaujali 
ledňáček a volavka
Neděle 17. ledna se odehrála ve znamení 
ornitologické vycházky za zimním ptac-
tvem. Počasí ptáčkařům příliš nepřálo. 
Od rána hustě sněžilo, viditelnost tedy 
nebyla dobrá. Přesto se podařilo na Be-
rounce pozorovat několik zajímavých 
ptačích druhů.

Nejvíce zaujaly piruety ledňáčka říč-
ního pod letovským mostem, osamělé 
volavky popelavé odpočívající na břehu, 
přelety morčáků velkých a racků bělo-
hlavých nad hlavami a stromy obsypané 
černými kormorány velkými.

Vycházka se konala jako součást akce 
Mezinárodního sčítání vodních ptáků, 
které probíhá nepřetržitě od roku 1966 
na vodních tocích celé Evropy vždy v po-
lovině ledna. Letos se na sčítacím úseku 
od třebaňské lávky až po dobřichovický 
most podařilo zaznamenat 477 vodních 
ptáků šestnácti druhů. Nejpočetnějšími 
druhy byly kachna divoká a kormorán 
velký. Jen v Řevnicích bylo napočítáno 
84 kormoránů. Vzácnější byla pozorování 
racka bouřního, kopřivky obecné, hoho-
la severního a kachničky mandarínské. 
Letošní zima pomalu začíná a určitě při 
procházkách kolem řeky bude ještě plno 
možností pozorovat ptačí druhy, které se 
u nás běžně nevyskytují. Nebo se alespoň 
zastavit a zatajit dech při spatření léta-
jícího smaragdu našich řek – ledňáčka 
říčního.

Text MVDr. Zdeněk Valeš

V Pikolínu si užijí 
maškarní karneval 
s diskotékou
První měsíce roku jsou pro malé i velké 
v Pikolínu klidnějším obdobím. „Máme 
za sebou náročné předvánoční období 
plné akcí pro rodiče i pro veřejnost, leden 
a únor si dáváme trochu ,odpočinkový‘,“ 
komentuje novinky Kateřina Šupáčková.

Namísto masopustu si malí caparti 
v průběhu plesové sezony udělají klasický 
maškarní karneval s pohoštěním a s dis-
kotékou.

Velmi se v Pikolínu osvědčily v září po-
prvé otevřené jesle. „Co do počtu přihlá-
šených dětí předčily naše očekávání,“ říká 
Kateřina Šupáčková. Plánovaná kapacita 
deseti dětí se dokonce rozrostla na pat-
náct. „Je to jiná a náročnější práce než se 
staršími dětmi, ale tety Leona a Alice děti 
báječně zvládají a našly si k nim cestičku,“ 
dodává. V příštím školním roce jesličky 
tedy určitě v Pikolínu opět otevřou.

red

Školkáčci se chystají do 
„velké školy“
V únoru předškoláci z řevnické mateřinky 
navštíví své kamarády v prvních třídách 
a prohlédnou si „velkou školu“, kam s ro-
diči půjdou k zápisu.

Během druhého měsíce roku také za 
dětmi přijede Cirkus Adonis, jenž již tra-
dičně potěší svým profesionálním vystou-
pením malé i dospělé. V masopustním 
čase budou děti vyrábět masky, které si 
společně při hrách užijí.

red

Hravě a zdravě se do 
Řevnic vrátí
Pro velký úspěch a díky spokojenosti 
všech zúčastněných i organizátorů se Ná-
ruč, z. s. (zapsaný spolek), rozhodla opět 
ve spolupráci s Rodinným centrem Leťá-
nek uspořádat druhý ročník řevnického 
rodinného festivalu Hravě a zdravě. Le-
tošní festival se podle předběžných infor-
mací uskuteční 3. září 2016. Rádi bychom 
touto cestou vyzvali všechny zájemce 
z řad domácích výrobců čehokoliv dobré-
ho nebo vkusného, aby se již nyní zamys-
leli nad tím, čím by se chtěli na trhu pre-
zentovat. Uvítáme jako v minulém roce 
producenty marmelád, medů, sirupů, 
pečiva, zavařenin apod. Na jaře bude zve-
řejněna výzva s již konkrétními informa-
cemi, týkající se přihlášení a podmínek. 
Postupně Vás budeme informovat o všem, 

Krátce a jasně   11
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Režiséra rozplakal 
potlesk vestoje

Pro osmnáctiletého Lukáše Marvala to 
byl mimořádný večer. Téměř tříleté úsi-
lí natočit film Domov prosím! se završilo 
světovou premiérou 14. ledna v řevnic-
kém kině. Mladý filmař prožil svůj první 
velký úspěch, když mu po skončení sním-
ku vestoje tleskal zaplněný sál. Mladý 
režisér a scenárista se v tu chvíli neubrá-
nil slzám.

Hlediště zaplnilo více než čtyřicet čle-
nů výrobního štábu, včetně malých her-
ců, kteří „vypomohli“ vyprávět příběhy 
i dospělých, kteří mají osobní zkušenost 
s hostitelskou péčí – manželů Burdových 
z Letů (Olda Burda také večer modero-
val) a Ivany Zrostlíkové. Ta se s Lukášem 
setkala i jako vedoucí taneční skupiny 
Proměny stejně jako zvukař filmu Honza 
Martínek.

„Vždycky jsem věděl, že nechci dělat 
komedie jako Babovřesky,“ řekl divákům 
před prvním promítáním Lukáš Marval. 
Raději se rozhodl pro náročnější témata 
– po tomto snímku o dětech bez rodiny se 
chce věnovat problematice drog. Největ-
ší stresy neprožíval během natáčení, ale 
při přípravě premiéry. „Naopak nejhezčí 
pocit jsem měl ve studiu, když jsem film 
poprvé viděl s kompletní hudbou a zvu-
kem,“ dodal.

Prvního veřejného promítání se zú-
častnil i Tomáš Řezníček, ředitel dět-
ského domova v Dolních Měcholupech 
a jeden z hlavních protagonistů snímku. 
„Od prvního okamžiku jsem mladým fil-
mařům důvěřoval, chovali se jako velcí 
profesionálové,“ hodnotil jejich práci při 
natáčení. Na „jeho“ domov Radost bylo 

možné v předsálí kina před promítáním 
dobrovolně přispět. Ve své výpovědi na 
filmovém plátně popisuje Řezníček svoje 
mnohaleté zkušenosti. „Neumíme na-
hradit rodiče, ale můžeme se o to sna-
žit,“ vyznal se.

Text a foto Lucie Kirova

V Zámečku zahrají hous-
listka s kontrabasistou
V řevnickém Zámečku se 13. února od 
18 hodin uskuteční koncert kontrabasisty 
Matthewa Webera a místní houslistky Mi-
leny Kolářové.

Weber je absolvent Julliard School of 
Music, člen prestižních amerických ko-
morních a orchestrálních těles, sólový 
hráč, profesor na významných newyor-
ských školách a účinkující na amerických 
festivalech. Řevnická obyvatelka, hous-
listka Milena Kolářová, je studentkou 
pražské konzervatoře, vítězka a laureát-
ka několika mezinárodních houslových 
soutěží, členka České filharmonie v rámci 
Orchestrální akademie.

První masterclass 
v ZUŠce
Historicky první masterclass pod vede-
ním zkušeného amerického pedagoga, 
sólového, komorního a orchestrálního 
kontrabasisty Matthewa Webera, se bude 
konat v sobotu 13. února od 13 hodin 
v sále Zámečku ZUŠ.

Čekají vás nové poznatky i ukázkové 
hodiny. Masterclass může být překládá-
na. Při zájmu o aktivní účast prosím vy-
plňte a zašlete zpět závaznou přihlášku. 
Uzávěrka přihlášek pro aktivní účastníky 
je v pondělí 1. února. Účastnický popla-
tek 200,-Kč, žáci ZUŠ Řevnice mají vstup 
zdarma. Více, včetně přihlášek, na www.
zus-revnice.cz.

Na Slunovrat přijede 
opět Sto zvířat a Mig 21
Podesáté se do Lesního divadla sjedou 
počátkem června příznivci hudby na fes-
tival Rockový Slunovrat. Žánrově se divá-
ci opět mohou těšit na směs rocku, ska, 
bigbeatu, funky nebo reggae.

„Naší hlavní vizí je festival rozšířit,“ 
říká hlavní organizátor Adam Langr. Pro 
letošní ročník proto chystá druhé pódi-
um, které bude vystavěno v těsné blíz-
kosti areálu Lesního divadla. To poskytne 
možnost propojení s přilehlými prostory 
kolem přírodního amfiteátru, kapacita 
festivalu se díky tomu zvýší na 3 000 ná-
vštěvníků.

Hlavní hvězdou letošního ročníku, 
který se uskuteční 4. června, bude sku-
pina Mig 21. Na „místo činu“ se po roce 
vrátí i Sto zvířat. Doplní je skupiny Be-
aton, SCB, Queens of Everything, Dirty 
Blondes, Circus Problem, po půlnoci je 
na pódiu vystřídá Dj Mackie Messer feat 
El Checo.

Na alternativní Lesní scéně se vystřída-
jí Daily Coffe, Disco Balls, Slapdash, V3S 
a na závěr angličtí Sepiatonic.

red
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Sbor Canto Carso letos 
bude slavit Karla IV.
Smíšený pěvecký sbor Canto Carso z Řev-
nic má za sebou velmi úspěšný rok, koru-
novaný účastí na soutěžní přehlídce du-
chovních písní v polské Vratislavi. Sbor, 
který vede dr. Roman Michálek s pomo-
cí Ivany Kylarové a hlasové poradkyně 
Oldřišky Richter Musilové, přitom před 
čtyřmi lety vznikl bez přehnaných ambi-
cí, s cílem zazpívat si především na mších 
a kulturních akcích v regionu.

Vrcholem dosavadní činnosti bylo vy-
stoupení na soutěži v Polsku, kde se sbor 
loni v květnu představil v hlavní katego-
rii smíšených sborů, v konkurenci deseti 
převážně výrazně větších těles z Polska, 
Bulharska a Lotyšska. Ještě před zájez-
dem si zpěváci Canto Carso vyzkoušeli 
repertoár pro soutěž v Polsku na domá-
cí půdě. Skladby Ludovica Grossiho da 
Viadana, Camilla Saint-Saense a Zdeňka 
Lukáše spolu se spirituálem Joshua Fit De 
Battle zazněly nejprve na Boží hod veli-
konoční v Rytířském sále na Karlštejně 
a poté začátkem května při zahájení vý-
stavy Má vlast cestami proměn v bazilice 
sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě.

V letošním roce Canto Carso žádné 
výlety za hranice zatím nechystá. Velkou 
inspirací ale bude poctivá příprava na 
oslavy 700. výročí narození Karla IV. Na 
Karlštejně by se sbor měl představit s his-
torickým repertoárem na Velikonoční ne-
děli i při hlavní oslavě na začátku června.

Text Jan Flemr
Foto Michael Rooijakkers

ZUŠ okénko
V ZUŠce se stále něco děje. Trochu si od-
počinula přes Vánoce a jede se dál. Po-
loletí je zúročením práce žáků, které je 
potvrzeno nejen vysvědčením, ale také 

koncerty, zkouškami a výstavami. ZUŠ 
Řevnice a Modrý domeček vyhlašuje již 
8. ročník výtvarné regionální soutěže 
Dolní Berounky a Mníšku pod Brdy. Le-
tos na téma DIVADLO …. herci / herečky 
/ tanečníci / zpěváci / pohled do divadla 
a jeho zákulisí / divadelní hry / loutko-
vé divadlo / loutky / diváci / scénografie 
/ kostýmy / kulisy / zákulisí / divadelní 
stánky (budovy divadel) … Jak si předsta-
vuješ divadlo, byl jsi již v nějakém? / znáš 
nějaké divadelní hry? – namaluj, nakresli, 
ztvárni je… Soutěže se mohou účastnit 
základní školy, mateřské školy, lesní škol-
ky, základní umělecké školy, výtvarné ate-
liéry i jednotlivci. Více a vše podstatné se 
dozvíte na www. zus-revnice.cz.

Nenechte si ujít absolventský koncert 
jedné z našich nejlepších studentek Mag-
dy Routové 3. března 2016 v 18.30 hodin 
v sále Zámečku. Tento koncert bude ale 
výhradně a pouze v rukách naší nejlepší 
houslistky Magdy Routové, vítězky ně-
kolika mezinárodních soutěží, laureát-
ky a držitelky mnoha hlavních cen na 
houslových soutěžích. 

Učitel ZUŠky vede dílny 
v Meet Factory
Jan Slovenčík, sochař a učitel na řevnické 
ZUŠce, se stal členem realizačního týmu 
nově vznikající školy v Meet Factory. Tato 
specifická umělecká univerzita, nazvaná 

Meet Factory Academy, sídlící na smí-
chovském nádraží, pomáhá mladým v 
přípravě na vysoké umělecké školy za-
měřené na architekturu, design, grafiku, 
ilustraci, keramiku, malbu, sochařství, 
restaurování, scénografii a další výtvarné 
obory. Meet Factory Academy od ledna 
otevřela obory kresba, malba a socha.

red

SEN / Prokop Sodomka 
– příběh na pokračování, 
část 3.
Rosemary každý den vstává v půl osmé 
ráno, udělá snídani svým sourozencům 
a potom vyrazí do školy. Dnes je úterý, tak-
že má jen čtyři hodiny, a potom bude mu-
set jít pomoci matce s uklízením v bistru.

Když přišla do školy, většina spolužá-
ků už byla ve třídě a kluci z jejího ročníku 
hráli fotbal, vždy hrají fotbal. Ona fotbal 
nesnáší, nesnáší všechny míčové hry. To 
proto, že její tatínek hrál fotbal za FC Sit-
twe a fotbal jí otce připomíná. Otec zemřel 
před ani ne pěti měsíci na rakovinu. Jed-
noho dne otec neodešel do práce, protože 
mu bylo špatně. Po dvou týdnech se jeho 
stav stále zhoršoval, až jednoho dne ani 
nemohl vstát, celé tělo ho bolelo. Když 
matka zavolala doktora, už jenom sté-
nal. Doktor otce prohlédl a prohlásil, že je 
na tom velice špatně, rakovina postupně 
dobývala celé jeho tělo. Zemřel po devíti 
měsících v obrovských bolestech. Rosema-
rynina matka se úplně zhroutila a přestala 
pracovat. Asi týden jenom ležela a nechala 
se obsluhovat. Rosemary mezitím začala 
navštěvovat zlatníka Bo, který jí vyprávěl 
různé příběhy o dracích a princeznách. 
Příběhy se jí velice líbily, a tak navštěvova-
la svého nového přítele velice často. Mat-
ce se to moc nelíbilo, protože chtěla, aby 
Rosemary začala pracovat. Měly teď málo 
peněz a práce, kterou matka nahonem 
sehnala, nevynášela dost na to, aby uživi-
la rodinu. Rosemary to připadalo hrozně 
nespravedlivé, protože ji uklízení v bistru 
vůbec nebavilo, navíc když matce pomá-



Připravuje se měřený 
trénink orientačního 
běhu
Vyzkoušet si trénink v orientačním běhu 
můžete v sobotu 20. února v Řevnicích. 
Kolem desáté dopoledne bude možné se 
z Lesního divadla vydat do brdských lesů 
a okusit tuto aktivitu, vhodnou pro jed-
notlivce hledající sportovní dobrodruž-
ství i pro skupiny jdoucí na procházku. 
Připraveny budou krátké tratě pro začá-
tečníky, delší a složitější pro fajnšmekry. 
Přihlaste se předem, aby pořadatelé moh-
li garantovat, že pro vás bude připravena 
mapa s vámi preferovanou tratí. Startov-
né činí 50 Kč. Více informací najdete na 
stránkách tréninku: http://obkamenice.
dccomp.cz/?page_id=9160, případně se 
s dotazy můžete obracet na email k.lu-
kas15@seznam.cz.

TS

Zimní Brdský přechod se 
půjde letos popadesáté
Jubilejní padesátý ročník Zimního Brd-
ského přechodu se společně s Brdskou 
padesátkou uskuteční 20. února.

Start na nejdelší, padesátikilometrovou 
trasu je na řevnickém nádraží v čase od 
6.45 do 8 hodin. Cesta povede přes Ha-
louny, Knížecí, Voznici, Kytín, Rymáně, 
Bratříkov a Bojanovice do cíle v Davli.

Zájemci o kratší tratě (16, 26, 35 km) 
mohou vystartovat později, až do 10 
hodin, do cíle v Davli můžete dojít až 
do sedmé večerní. Nejkratší trasa je na-
plánována přes Řitku a Sloup, „střední“ 
pochod vede přes Pišťák, Mníšek, Řitku 
a Sloup. Na třicetipětikilometrovou cestu 
se vydáte přes Kytín, Bratříkov a Bojano-
vice. Bližší podrobnosti na emailu vane-
sa.dobrovic@seznam.cz

red
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Začal oblíbený turnaj 
Bandy Cup
Druhým hracím dnem pokračoval 16. 
ledna oblíbený Bandy Cup, sportovní tur-
naj v hokejbale. Po třech hracích dnech 
vede Bája Pic před Samotáři, Kojoty a IQ 
OUVEY.

Foto: Pavel Jílek

Rebelky O.K. pojedou do 
Portugalska
Portugalské město Braga bude hostit 
letošní mistrovství světa v Rope Skippin-
gu. Ačkoliv se uskuteční až v červenci 
(od 19. do 27. 7.), sportovkyně z Rebelek 
O.K. se na něj po krátké vánoční přestáv-
ce pilně připravují v řevnické sokolovně 
už teď. 

red

hala, dostávaly stejně peněz jako předtím. 
Jednoho dne, když zase uklízela na zá-
chodě a matka se nedívala, proklouzla tiše 
ven a rozeběhla se za Boem. Když k němu 
dorazila, zaklepala na dveře obchůdku 
a vešla dovnitř. Vždy ji fascinovalo, jak to 
měl Bo uvnitř zařízené a jak se, když pro-
cházela kolem sošek ze zlata a skla, odráží 
světlo z jedné věci na druhou, čímž vzni-
kala na stropě prasátka.

„Dobrý den,“ řekla tiše.
Nikdo se neozval, a tak svoje slova zo-

pakovala podruhé.
„Dobrý den.“
Zase nic.
„Halóóóóóó?“
„Je tu někdo?“
„Není. Je tady úplné prázdno, majitel si 

asi odskočil,“ odpověděl kdosi a dívka se 
začala smát.

„Co je tady k smíchu? Řekl jsem snad 
něco vtipného? Jestli chcete za panem 
Boem, budete asi muset počkat,“ řekla 
hlava, která vykoukla zpoza závěsu. Rose-
mary se ještě víc rozesmála. Bo ji dokázal 
vždy rozveselit. I když občas přišla smut-
ná, odešla vždy rozesmátá.

„Teď ale vážně. Včera jsi mi slíbila, že 
mě seznámíš se svými rodiči.“

„Opravdu musím? Totiž, ne že bych ne-
chtěla, ale jde o to, že mojí mámě hrozně 
vadí, že se tady u tebe flákám. Nevím, jest-
li je to úplně dobrý nápad představovat tě 
matce, když tě navštěvuji přes její zákaz.“

„Přes zákaz? To jsi mi neřekla, že sem 
nesmíš. O to větší je důvod, abych tvé 
rodiče navštívil a omluvil se jim za to, že 
tě tady zdržuju od práce. „A co tvůj otec, 
tomu to nevadí? Nebo o tom neví?“

Rosemary zesmutněla a svěsila hlavu.
„Můj táta před pěti měsíci umřel na ra-

kovinu.“
„Ach, to mi je líto. Máte vůbec dost pe-

něz?“
„No, právě že ne. Proto chce matka, 

abych šla příští rok do práce, ale já chci 
studovat a mít nějakou normální práci, ne 
žít jako nějaký bezdomovec na ulici!“

„Tak to vám musím nějaké peníze dát!“
Rosemary se snažila Boa přesvědčit, aby 

jim žádné peníze nedával, protože on sám 
neměl peněz na rozdávání, a nechtěla, aby 
kvůli nim také skončil v chudobě. Bo ale 
odešel dozadu do skladu. Po chvíli se vrá-
til s ruličkou bankovek.

„Doneseš to svojí matce a řekneš jí, že to 
posílám jako omluvu za to, že jsem tě zdr-
žoval od práce. Je to jasné?“

A tak se Rosemary smutně vydala 
domů. Bylo to poprvé, kdy odcházela od 
Boa smutná.
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky 
snáškových plemen typu Tetra hnědá a Do-
minant ve všech barvách. Stáří 14–19 týdnů. 

Cena 149–180,- Kč/ ks. 
Prodej se uskuteční: 1. března 2016 
Řevnice – u hasičů – 14.00 hod. 

Při prodeji 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. 

NABÍDKA VOLNÝCH CHRÁ-
NĚNÝCH PRACOVNÍCH MÍST 
V KAVÁRNĚ MODRÝ DOME-
ČEK, NÁRUČ, z. s., ŘEVNICE

Hledáme zaměstnance/kyně na pozice POMOC-
NÝ ČÍŠNÍK/NICE, BARISTA/KA na chráněná 
pracovní místa v kavárně Modrý domeček 
v Řevnicích (okr. Praha západ – 30 minut vlakem 
z pražského Hlavního nádraží). Preferujeme 
zkušenost v potravinářském provozu; vyučení 
v oboru je výhodou, nikoliv podmínkou. Tyto 
pozice jsou určené pro zaměstnance/kyně 
s invalidním důchodem. V letošním roce budeme 
rozšiřovat prostory kavárny, a proto hledáme 
nové kolegy/ně. Zájemcům, kteří spadají do 
cílové skupiny Náruč, z. s. (lidé s duševním one-
mocněním nebo mentálním postižením), posky-
tujeme službu sociální rehabilitace s podporou 
pracovního terapeuta a umožňujeme práci na 
zkrácený úvazek ve směnném provozu (včetně 
práce o víkendech). Zájemci mohou kontaktovat 
Michaelu Oupickou, DiS. na tel. 602 603 257 
nebo e-mailem: michaela@os-naruc.cz.



diváky na americký západ, do Jižní Dakoty, 
kde zkušený lovec a trapper Hugh Glass 
bojuje o holý život. Vpřed ho žene pomsta.

24/2 Lída Baarová
Kino Řevnice / 15.00 / 80 Kč

24/2 Saulův syn
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč

26/2 Zkáza krásou 
Kino Řevnice / 20.00 / 90 Kč
Dokument Heleny Třeštíkové o herečce Lídě 
Baarové.

27/2 Řachanda
Kino Řevnice / 15.30 / 110 Kč
Nová česká pohádka o rozmazlené prin-
cezně a dvou kamarádech, kteří se neživí 
poctivě. Až když se trojice ocitne v kouzel-
ném Černém lese, kde žijí podivné lesní 
bytosti, naučí se od nich to, co je nedokázali 
naučit lidé – že tak, jak se chováme k ostat-
ním, se potom oni chovají k nám.

27/2 Dánská dívka
Kino Řevnice / 20.00 / 100 Kč

29/2 Modrý drak + Vločky 
sněhu
Kino Řevnice / 19.00 / 50 Kč
Středometrážní snímek v hlavní roli s dobři-
chovickým ochotníkem Jiřím Šafránkem.

Hudba
13/2 Masterclass s kontra-
basistou Matthew Weberem
Zámeček / 13.00 / žáci ZUŠ zdarma, 
ostatní 200 Kč

Akce
Do 6/3 Prodejní výstava pro 
Konto Bariéry
Modrý domeček

13/2 Ples Náruče 
Živá kapela, DJ, tombola, dražba 
Lidový dům / 20.00 / 250 Kč

Kino Řevnice 
3/2 Fúsi
Kino Řevnice / 20.00 / 100 Kč
Hrdinou filmu je zavalitý čtyřicátník Fúsí, 
který sbírá odvahu vstoupit do dospělého 
světa. Snímek natočený v nejlepším stylu 
severských černých komediálních dramat se 
vyznačuje svébytným humorem a vyhýbá se 
nabízejícím se žánrovým klišé.

5/2. Creed 
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč
Návrat Sylvestra Stalloneho jako Rockyho. 
Do boxerského ringu se vrací jako trenér.

6/2 Sněhová královna 2 
Kino Řevnice / 15.30 / 90 Kč
Ruský pohádkový příběh o malé Gerdě, kte-
ré se s pomocí skřítka Orma podaří porazit 
Sněhovou královnu a vysvobodit bratříčka 
Kaye.

6/2 Star Wars: 
Síla se probouzí
Kino Řevnice / 17.30 / 100 Kč / dabing
Lucasfilm a vizionářský režisér J. J. Abrams 
spojili síly, aby své diváky přenesli do předa-
leké galaxie. Star Wars se vracejí na plátna 
kin filmem Star Wars: Síla se probouzí.

6/2 Lída Baarová 
Kino Řevnice / 20.00 / 120 Kč
Film Filipa Renče o herečce Lídě Baarové, 
která prožila tříletý milostný románek s na-
cistou, ministrem propagandy Goebbelsem. 
V hlavní roli slovenská star Táňa Pauhofová.

10/2 Líza, liščí víla
Kino Řevnice / 20.00 / 90 Kč
Hravá maďarská komedie sleduje Lízu, 
která touží po lásce. Potíž však vězí v tom, 
že všichni její nápadníci nějakým způsobem 
zemřou. Líza dojde k přesvědčení, že je liščí 
vílou, zlým démonem, který z mužů vysává 
duše.

12/2 Lída Baarová
Kino Řevnice / 20.00 / 120 Kč / anglic-
ké titulky

16   Kulturní přehled

Kulturní přehled 2/16
13/2 Agenti dementi
Kino Řevnice / 15.30 / 110 Kč
Animovaný snímek o Mortadelovi a Filemó-
novi, kteří jsou „nejcennějšími“ superšpiony 
Tajné vládní agentury.

13/2 Padesátka 
Kino Řevnice / 17.30 / 110 Kč
Režisérský debut herce Vojtěcha Kotka 
z prostředí lyžařských závodů.

13/2 Osm hrozných
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč
Osmý film Quentina Tarantina je zimním 
westernem. Za hudbu k tomuto filmu získal 
Ennio Morricone Zlatý globus.

17/2 Mrzout 
Kino Řevnice / 20.00 / 100 Kč
Finská komedie o muži z minulosti Mrzou-
tovi. Před vším moderním se zavírá, protože 
pro něj svět skončil rokem 1953. Z ulity ho 
vyžene až bolestivý úraz. Nutnost navštívit 
fyzioterapii v Helsinkách znamená pro sta-
rého muže celou řadu nepříjemných epizod 
– třeba jízdu autem, které řídí žena, nebo 
setkání se synem.

19/2 Rodinný film
Kino Řevnice / 20.00 / 110 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?

20/2 Robinson Crusoe: 
Na ostrově zvířátek
Kino Řevnice / 15.30 / 110 Kč
Papoušek Úterý najde na pláži stvoření, kte-
ré nikdy neviděl: člověka jménem Robinson 
Crusoe.

20/2 Deapool 
Kino Řevnice / 17.30 / 110 Kč

20/2 Revenant 
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč
Leonardo di Caprio ve snímku mexického 
režiséra Alejandra Gonzáleze Inarritu vrací 


