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„V těchto dnech budou vyvěšeny plaká-
ty s pozvánkou na akci a následně bu-
dou upřesněny časy, lokality a kontaktní 
osoby. Členy spolku budou informovat 
jejich vedoucí,“ popsala organizaci akce 
Kateřina Šupáčková, jedna z jejích pořa-
datelek.

Školáci budou uklízet v pátek a mají 
již připraven plánek s lokalitami, které 
je potřeba vyčistit. „Jde zejména o okolí 
cyklostezky, turistickou trasu na Babku, 
celou obydlenou část obce a okolí nádra-
ží,“ vyjmenovává Kateřina Šupáčková. 
Žáci společně s učiteli vyberou lokalitu 
a tu během pátečního dopoledne uklidí. 
Menší děti ze školky se zapojí alespoň 
symbolicky a uklidí okolí své zahrádky, 
okolí Zámečku či park, kam si rády cho-
dí hrát.

A kde je třeba v Řevnicích pomoci? 
„Prošli jsme celé město a vytipovali ně-
kolik lokalit, kde je třeba uklidit. Ně-
které nejsou vhodné pro děti, doufáme 
tedy, že se zapojí dostatek dospělých, 
kteří pomohou,“ dodává pořadatelka. 
Má na mysli především oblast v okolí 
hřbitova, V tůních, část břehu Berounky 
pod železniční tratí směrem od lávky na 
Třebaň a chatovou oblast za vodou smě-
rem na Rovina.

Organizátoři získali na tuto akci od 
města příspěvek čtyři tisíce korun, který 
bude použit na nákup pytlů, jednorázo-
vých rukavic, drobného lékařského vy-
bavení (desinfekce, náplastí) a případně 
i na odměny pro školáky. e

Dobrovolníci budou uklízet Řevnice

Text: Lucie Kirova | Foto: archiv
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„Ukliďme Česko“ je název celorepublikové akce, která se letos poprvé uskuteční i u nás. Na organizaci se podílí 
řevnický spolek Kalamář a Anna Schlindenbuch. Zatímco v pátek 15. dubna vyjdou do ulic všichni žáci místní 
základní školy a děti ze školky Pikolín, v sobotu 16. dubna se do čištění zapojí co možná nejvíce řevnických spolků 
a občanů. Město pomáhá akci koordinovat a technické služby poskytnou pomoc při svozu nasbíraného odpadu.
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TU•	 Dobrovolnická úklidová akce, 
která probíhá na území celé České 
republiky.

•	 Jejím cílem je uklidit nelegálně 
vzniklé černé skládky a nepořá-
dek.

•	 Poprvé byla uspořádána na jaře 
2014, kdy se i přes nepřízeň poča-
sí do akce zapojilo 6 000 dobro-
volníků, kteří společnými silami 
uklidili na 350 tun odpadu.

•	 2. ročník předčil očekávání – díky 
silné mediální podpoře bylo o akci 
slyšet ve všech koutech republiky, 
nakonec společně uklízelo přes 
31 000 dobrovolníků.

•	 Letošní ročník proběhne ve 
vzájemné spolupráci organizátorů 
akce Ukliďme Česko a Českého 
svazu ochránců přírody, který více 
jak dvacet let zajišťoval průběh 
obdobné akce, nazvané Ukliďme 
svět.

•	 Výsledkem nové spolupráce je 
velmi ambiciózní cíl: zapojit do 
akce 100 000 dobrovolníků.

Ukliďme svět,
ukliďme Česko

Cílem akce budou především černé skládky. Řevnice se k uklízení letos přidají poprvé.



Okolnosti daly postupně šanci novým re-
žisérům – Jiřině Cvancigerové a Miloslavu 
Šmejkalovi. Své divadelní hry představily 
i zkušená Alena Šarounová a především 
Marie Křivánková. Poprvé se také začalo 
soustavněji pracovat s nejmenšími.

Vzdal se honoráře
Novou krev přináší do řevnického amfite-
átru skupinka mladých herců. Vůdčí osob-
ností této doby se ale bezpochyby stala Ma-
rie Křivánková. Jí se podařilo organizovat 
nejen divadelní představení, ale i masopust 
či maškarní karnevaly. Vrcholem se však 
stala její inscenace klasického díla Jarosla-
va Vrchlického Noc na Karlštejně, jež vráti-
la do Lesního divadla „velkolepé“ divadlo. 
Stejně jako u adaptace Miloslava Šmejkala 
(zmíněné hry Rajčatům se tento rok neda-
ří) se tak stalo symbolicky v létě roku 1989. 
Mladí ochotníci dostali také malý dárek: 
autor této divadelní hry, tehdy ještě žijící 
americký autor John Patrick, písemně sou-
hlasil s provozováním tohoto představení 
a vzdal se honoráře za autorská práva.

Marie Křivánková podobně jako její 
manžel Vladimír byli duší řevnického kul-
turního dění mnoho desítek let. Divadlo 
oba milovali. „Potáhneme svou drkotající 
kárku s nákladem trablů, starostí, průšvi-
hů i trapasů dále pro potěchu a radost naši 
– někdy snad i diváků – protože amatérské 
divadlo se u nás dělá většinou těžce – ale 

Byla režisérkou i inspicientkou

Text: Lucie Kirova | Foto: archiv Divadelního souboru Řevnice

rádo,“ psala tehdy do divadelního alma-
nachu. Po celý život zůstala věrná klasice 
– začínala v osmdesátých letech s Okén-
kem Olgy Scheinpflugové, o rok později 
ji upoutaly Drdovy Hrátky s čertem, re-
žírovala i slavnou Lucernu v roce 1983 
(zároveň svůj temperament využila i jako 
představitelka role Kláskové). Obdobně 
si oblíbila Vrchlického Noc na Karlštejně 
a veselohru Josefa Štolby Na letním bytě. 
Stejně temperamentně jako režisérka do-
kázala být paní Marie náruživou nápově-
dou, inspicientkou, správkyní kostymérny 
či redaktorkou ochotnického bulletinu, 
kronikářkou i správkyní archivu. Se stej-
nou náruživostí společně s manželem 
Vladimírem probírali scénické návrhy, ná-
měty na hry, připomínky z každé zkoušky 
i z každého představení. 

Fyzicky náročné divadlo
V osmdesátých letech se projevila i sku-
tečnost, že pokud by mělo Lesní divadlo 
zdárně působit, musí se na jeho údržbě 
podílet především sami ochotníci. I pro-
to v kopci „nad házenou“ odpracovali ve 
svém volném čase neskutečně mnoho 
brigádnických hodin. „ Za posledních de-
set let odevzdali členové souboru 68 311 
hodin pro přípravu své kulturní činnosti,“ 
píše Vladimír Houška v roce 1982. Jen na 
rekonstrukci jich odpracovali 26 672. Hrát 
v Řevnicích znamenalo vždy i značnou 

fyzickou námahu. „Diváci obdivují herec-
ké výkony souboru, režijní práci a pojetí, 
uznávají pracovitost scénické výpravy, ale 
mravenčí práci těch neviditelných nemo-
hou znát, a proto ji ani dost dobře nemo-
hou ocenit,“ vzpomínal Vladimír Houška, 
který se podílel právě na technickém zá-
zemí. „Odměnou za všechnu tu práci jsou 
nám všem krásné vlahé večery, potlesk 
spokojeného obecenstva, kdy vše v člově-
ku doznívá i poté, když zhasnou reflekto-
ry a jen stříbrný měsíc prosvětluje jeviště 
korunami stromů. Pak se obvykle ještě na 
pár chvil sejdeme u táboráku…“ dodal ne-
nahraditelný pamětník Vladimír Houška.

Na šest let ticho
Revoluční dění ale překvapivě činnost 
v Lesním divadle na nějaký čas umlčí. 
V roce 1990 se ještě Jiřině Cvancigero-
vé podaří inscenovat Tylovu Lesní pannu 
a Podskaláka, ale do přírodního amfite-
átru se ochotnický život vrátí až o šest let 
později. e

100 let Lesního divadla   3

V osmdesátých letech se ve vzduchu dala cítit změna, politické poměry se velmi zvolna uvolňovaly a tuto pro-
měnu cítili i řevničtí ochotníci. Předrevoluční dění vyvrcholilo v Lesním divadle dvěma velkolepými představe-
ními – Vrchlického Nocí na Karlštejně a americkou soudobou hrou, nazvanou Rajčatům se tento rok nedaří.

Petr Říha jako císař Karel IV. 
a jeho žena Alžběta (Jiřina 
Cvancigerová)

Zleva: Král cyperský (Karel 
Král) a vévoda bavorský 
Štěpán (Josef Hořčička)



naplánovaném na úterý 12. dubna, pro-
běhne již hodnocení a vlastní konkurz. Ko-
mise provede s každým uchazečem řízený 
rozhovor. Po posouzení a zvážení všech 
podkladů hlasuje komise o vhodnosti kaž-
dého z účastníků pro výkon činnosti ředi-
tele. Hlasují pouze členové komise, nikoli 
přizvaní odborníci, ale i jejich názor zazní 
a je důležitý. V případě, že se komise usne-
se, že pro výkon funkce jsou vhodní dva 
a více uchazečů, sestaví každý člen komi-
se vlastní pořadí těchto uchazečů od nej-
vhodnějšího po nejméně vhodného ucha-
zeče. Prvním v pořadí se stává uchazeč 
s nejnižším součtem umístění podle pořa-
dí jednotlivých členů komise. O konečném 
jmenování ředitele základní školy rozho-
duje rada města. 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Budova hasičské zbrojnice na rohu ulic 
Čs. armády a Havlíčkovy během několika 
zimních měsíců velmi „prokoukla“. Z do-
tačního Operačního programu Životní 
prostředí byla provedena výměna vrat pro 
garážování techniky. Stará plechová vra-
ta mechanicky otvíraná byla nahrazena 
novými tepelně izolačními vraty s elek-
trickým pohonem a dálkovým ovládáním. 
Byla dokončena výměna oken, provede-
no zateplení fasád s novou povrchovou 
úpravou a zateplení střešních plášťů – vše 
za účelem deklarované úspory energií 
a modernizace. Budova hasičské zbroj-
nice spadá do vlastnictví města, hasič-
ský záchranný sbor je nájemcem budovy. 
Z nájemného, které bylo letos výrazně 
navýšeno, město tvoří fond oprav budovy. 
Veškeré takto získané prostředky jsou pou-
žívány na rekonstrukci budovy. Další práce 
jsou plánované, připravuje se rekonstruk-
ce sociálního vybavení a elektroinstalace. 
Věřím, že opravené a upravené prostory 
zpříjemní hasičům jejich těžkou práci, za 
kterou jim patří upřímné poděkování.

S úctou Tomáš Smrčka 

Beseda s architekty

V polovině března se v Modrém domeč-
ku uskutečnilo setkání majitelů domů na 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a živnost-
níků, kteří zde podnikají, s architektonic-
kými týmy, které se zúčastnily soutěže 
o Cenu Petra Parléře. Na otázky odpovída-
jí starosta Tomáš Smrčka a místostarosta 
Ondřej Skripnik.

Proč rada města setkání iniciovala?
Soutěž o Cenu Petra Parléře ukázala mož-
ná architektonická řešení těch nejpalčivěj-

ších problémů na našem náměstí. Máme 
třicet dva studií, které jsme pořídili za 
velmi výhodných podmínek (v průmě-
ru 10 tis. Kč za jeden návrh). V další fázi 
je ale třeba vybrat jeden architektonický 
ateliér, který ve spolupráci se samosprá-
vou a občany připraví projekt, podle kte-
rého se náměstí bude postupně proměňo-
vat v reprezentativní, bezpečný, účelný a 
vzhledný veřejný prostor. Považovali jsme 
za důležité, aby názory a potřeby lidí, kteří 
na náměstí žijí a podnikají, v debatě o bu-
doucí podobě náměstí zazněly jako první.
Kteří z architektů se debaty zúčastnili?
Pozvali jsme všechny tři oceněné týmy 
a ještě jeden, který postoupil do poslední-
ho kola a ve své studii nabídl pozoruhod-
ná řešení. Přijeli zástupci všech čtyř. Stáli 
jsme také o účast členů dopravní a sta-
vební komise, jejich odborný pohled nás 
velmi zajímá.
Výběr ateliéru a finální podoba náměstí 
tedy ještě není hotová věc?
V této době ještě není. Soutěž měla své 
zadání a pravidla. Byla velmi inspirativní 
a přivedla do Řevnic kvalitní architekto-
nické týmy. Rada města nyní vybere jeden 
ateliér, který připraví projekt pro územní 
rozhodnutí. Při projektování budou důle-
žité podněty občanů, z nichž některé už 
zazněly na prvním setkání. Neméně dů-
ležitá bude také diskuse mezi zastupiteli 
a odbornými komisemi.
Účastníci setkání v Modrém domečku 
mohli nahlížet do publikace, která před-
stavila jednotlivé architektonické ná-
vrhy. Kolik stála a kde ji lze koupit?
Pro seriózní debatu o podobě náměstí 
a jednotlivých architektonických řešeních 
je dobré mít studie po ruce, vracet se k 
nim, přemýšlet o nich. Vybrali jsme proto 
deset nejzajímavějších návrhů a vytiskli 
je ve formátu A3. Publikace, která vyšla 
i díky nasazení a finanční podpoře Řev-
nické desky, snese nejvyšší měřítka. Město 
zaplatilo za tisk 12 tisíc korun. Publikaci 
je možné si vypůjčit nebo prohlédnout na 
městském úřadě, občané ji mají k dispozi-
ci i v Modrém domečku, v knihkupectví, 
v kulturním středisku a v knihovně.

Zprávy z radnice
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Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,

ve chvíli, kdy se Vám dostává do ruky nové 
číslo městského zpravodaje, začíná v Řev-
nicích konečně jaro. Tato část roku bývá 
často spojována s úklidem. Jarní úklid 
provádíme doma i na zahradě. V radě 
města bychom byli letos rádi, kdyby se jar-
ní úklid na bázi dobrovolnictví rozšířil i do 
ulic a veřejných prostranství. Z iniciativy 
několika aktivních dobrovolníků se naše 
město zapojí do celorepublikové akce, na-
zvané „Ukliďme Česko“. Uklízet může kaž-
dý. V pátek 15. dubna vyrazí do ulic děti 
ze základní školy, o den později, v sobotu 
16. dubna, pak všichni ostatní, kdo budou 
chtít k této akci přispět. Více informací na-
jdete uvnitř Ruchu. 

Rádi podpoříme občanské aktivity
Není to zdaleka první akce, kterou se roz-
hodli dobrovolníci ve městě zorganizovat. 
S podobnými iniciativami, spojenými se 
zvelebením veřejného prostoru či s orga-
nizací kulturních akcí, přicházejí na úřad 
aktivní občané opakovaně. Touto cestou 
bych jim chtěl všem velmi silně poděko-
vat a veřejně deklarovat, že všichni ve 
vedení obce jsme podobným iniciativám 
upřímně nakloněni. Činnost spolků av-
sportovních oddílů i organizátory kultur-
ních a společenských akcí podporujeme 
každoročně skrze dotace a granty. O jejich 
letošním rozdělení jsme psali v minulém 
čísle Ruchu. Vyjma toho jsme připraveni 
podpořit i další podnětné nápady, jež se 
objeví v průběhu roku po rozdělení gran-
tů. V takových případech se často nejedná 
o přímou finanční podporu, ale například 
o bezplatný pronájem veřejného prosto-
ru či možnost využití pomoci technických 
služeb. Jsem proto velmi rád, že se tato 
podpora spolků městu „vrací“ i v podobě 
zájmu o dobrovolný úklid ulic a veřejných 
ploch.

Konkurz na ředitele základní školy
Do konce dubna budeme znát nového 
ředitele základní školy. Do výběrového 
řízení se přihlásili celkem čtyři uchazeči 
včetně současné pověřené ředitelky. Kon-
kurzní komise, složená ze sedmi zákonem 
daných členů a šesti přizvaných odbor-
níků s hlasem poradním, se poprvé sešla 
v kompletním složení v úterý 22. března. 
Komise otevřela obálky uchazečů, nena-
vrhla radě města žádného uchazeče vy-
loučit a dohodla časový a věcný postup 
konkursu. Na druhém jednání komise, 



4/16
Při debatě zazněla od některých účast-
níků také myšlenka nechat náměstí v 
dosavadní podobě, jen je posunout do 
podoby parku.
Radnice se velmi citlivě věnuje úpravě 
veřejných zelených ploch. Podařená re-
konstrukce krásného centrálního parku 
v Havlíčkových sadech je toho dokladem. 
Ale každé místo ve městě by mělo mít svou 
funkci, aby byly věci vyvážené. Náměstí, 
to jsou plochy pro obchod, služby, setkání 
a pobyt občanů, kteří za tím účelem místo 
vyhledávají. Hovoříme-li o parku pro od-
počinek, oddech a relaxaci, pak jde o jiný 
prostor a udržujme jej jako místo plné ze-
leně a těchto funkcí. 
Kolik bude obnova náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad stát?
Architekti odhadli přibližné náklady ko-
lem 23 milionů Kč. To je samozřejmě vy-
soká částka a v rozpočtu bychom takové 
prostředky těžko hledali. Ale je možné 
nakreslit takový projekt, který má šanci 
na realizaci, a pak jej postupně uskutečnit 
s pomocí několika dotačních titulů. Jsme 
na začátku několikaletého dotačního obdo-
bí, které potrvá do roku 2020, a město by 
nemělo promarnit příležitost zlepšit veřej-
ný prostor po mnoho let zakonzervovaný, 
protože taková šance se nemusí opakovat. 

Lucie Kirova

Knihovna 21. století 
v Řevnicích
„Dobrou kávu a přečíst si alespoň jednu 
pěknou zprávu v denním tisku.“ „Přá-
la bych si on-line přístup do univerzitní 
knihovny a dětský koutek.“ „Kdyby se tam 
mohli zastavit naši kluci mezi školou a dal-
šími kroužky.“ „Aby tam byly Čtyřlístky.“ 
Podobně možná vypadají Vaše představy 
o knihovně v Řevnicích. Městská knihovna 
Ignáta Herrmanna v Řevnicích má velmi 
dobrý a citlivě vybíraný knihovní fond. Lze 
si zde půjčit nové knihy, velmi často i ti-
tuly, na které se v pražských knihovnách 
dlouho čeká. Prostory knihovny však neu-
možňují vyndat více knih z regálů, vytvo-
řit zde příjemné čítárny pro děti a seniory. 
Rádi bychom proto přesunuli knihovnu do 
„Staré školy“ na náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad, přiblížili ji škole a udělali z ní jed-
no z center kulturního života v Řevnicích. 
Výzvy z operačních programů podobné 
aktivity podporují.

Besedu o modernizaci knihovny povede 
Matěj Novák, regionální ředitel neziskové 
organizace IREX pro Evropu a Afriku. Ma-
těj Novák dlouhodobě spolupracuje s Na-
dací Billa a Melindy Gatesových v rámci 

jejich globální strategie rozvoje veřejných 
knihoven. V současnosti je vládním porad-
cem pro modernizaci knihoven v Gruzii, 
Etiopii a v Nigerii. V minulosti řídil sedmi-
letý projekt Bibliomist na Ukrajině, díky 
kterému bylo modernizováno přes 2000 
knihoven.

Přijměte, prosím, i Vy pozvání na středu 
6. dubna v 18:00 do Modrého domečku k 
besedě o modernizaci knihovny.

OS

Termíny svozů 
nebezpečného odpadu
Svozy nebezpečného odpadu se letos 
uskuteční o sobotách 14. května a 15. říj-
na vždy od 9 do 11 hodin. Místo sběru 
bude na prostranství za objektem COOP, 
č. p. 929, v Mníšecké ulici.

O kompostování je 
v Řevnicích zájem
O kompostování je v Řevnicích velký zá-
jem. Potvrdila to účast na besedě o zpra-
cování bioodpadu. Do kina přišly více 
než dvě stovky zájemců. Soňa Jonášová 
z Institutu cirkulární ekonomiky v krátké 
prezentaci popsala výhody kompostování 
nejen pro obec, ale i domácnosti.
„Město Řevnice bude žádat o dotaci z Ope-
račního programu životní prostředí,“ oko-
mentovala velkou účast Řevničanů Moni-
ka Vaňková z Městského úřadu Řevnice. 
Výzva dotačního titulu se očekává v srpnu 
2016, kdy bude město kontaktovat zájem-
ce o požadavcích na velikost dotovaných 
kompostérů. „Proces získání dotace je 
dlouhý, ale věřím, že stihneme komposto-
vat už na podzim,“ dodala Vaňková.

Kasičky pomohou vybrat 
peníze na opravu divadla
Průsvitné kasičky s logem Lesního diva-
dla a fotografií jeviště budou během této 
sezony pomáhat vybírat finance na opravu 
přírodního amfiteátru. Uvidíte je na každé 
letošní akci „v lese“, přispět můžete libo-
volnou částkou.

Od dubna bude jedna kasička na MěÚ 
v Řevnicích, jedna v Kině Řevnice a třetí 
bude putovní.

Putovní kasičku najdete až do konce 
května u místních podnikatelů, kteří tím 
přispívají. Na stránkách města bude zve-
řejněn seznam podnikatelů s částkou, kte-
rou díky svým zákazníkům získali.

Zprávy z radnice   5

Place de la 
Bourse

s
lo

u
pe

kDen po teroristických útocích v Bel-
gii se stala zcela spontánně jedna 
velmi důležitá věc. Dopolední truch-
lení za oběti se proměnilo na Place 
de la Bourse v centru Bruselu v ma-
nifestaci svobody, solidarity a stateč-
nosti. Lidé vybavení vlajkami s křes-
ťanskými, islámskými i židovskými 
symboly zpívají, skandují a objímají 
se. Všem je přitom jasné, že teroris-
té mohou znovu udeřit – teď a tady, 
líčila reportérka přímo z místa a v je-
jích snad trochu nadnesených slo-
vech bylo cítit silné pohnutí.

Vzkaz všem, kteří šíří nenávist, 
působí o to mocněji, že vyznívá vel-
mi přirozeně. Mladí lidé na náměstí 
v Belgii nemluvili naplano o vzájem-
né toleranci. Neříkali naučené fráze. 
Zdálo se jim, že jde o natolik samo-
zřejmou součást jejich života, že pro 
ni dokážou riskovat i život.

Teroristické útoky nejsou dílem 
pomatených jednotlivců – nedospělí 
a frustrovaní jedinci jsou jen smut-
nými nástroji. Stratégové součas-
ného terorismu nejsou šílenci ani 
hlupáci. Jsou to lidé, kteří se bojí 
moderní civilizace, a přitom nedo-
káží vzdorovat její atraktivitě a svo-
dům. Vědí, že ji nemohou porazit. 
Snaží se tedy zpochybnit a vyvrátit 
její základy. Nemohou toho ale do-
sáhnout sami, nýbrž jen prostřed-
nictvím nás samotných. Tím, že se 
vzdáme svých největších předností 
– svobody a otevřenosti.

Teroristické útoky jsou nelidské 
a děsivé, úplně jim ale zabránit ne-
dokážeme. Stejně jako nedokážeme 
zabránit dopravním nehodám. Te-
roristé se snaží vyvolat strach a tím 
paralyzovat běžný život. Jejich moti-
vace se stupňuje s úspěchem. Pokud 
se jim nebude dařit tohoto cíle do-
sahovat, zmizí i útoky. Státy se musí 
starat o bezpečnost svých obyvatel, 
ale nestačí na to, pokud občanská 
statečnost podlehne strachu.

Události na Place de la Bourse mě 
dojaly. V záplavě zlých zpráv jsem 
četl jednu velmi povzbudivou. Cí-
tím velký obdiv k lidem, kteří se tam 
sešli. Rád bych jim věnoval alespoň 
tento dubnový sloupek.

S úctou Váš Ondřej Skripnik



Myslíte, že byste současný svět chápal 
jinak, kdybyste neprožil léta ve vězení?
Pravděpodobně by to bylo stejné. Po lid-
ské stránce bych dnešek chápal stejně. Ale 
s jistotou to říci nemůžu.
Jak Vás těch dvanáct let v lágrech ovliv-
nilo?
Vlastně nijak. Od samého počátku jsem 
byl idealista. Vždycky jsem hledal v životě 
to lepší. Věděl jsem, že je někde něco špat-
ného. Ale jakmile jsem to objevil, postavil 
jsem se proti tomu a začal bojovat. Můj 
postoj v lágru vycházel přirozeně z celé-
ho mého životního pojetí. Věděl jsem, že 

Někdo Nahoře to 
tak chtěl
Text: Lucie Kirova | Foto: archiv

komunismus přinese civilizaci jen škodu. 
A bohužel jsem se nemýlil.
Jak posuzujete fakt, že spousta mla-
dých lidí o hrůzách komunismu nic 
neví, a naopak jsou jeho příznivci?
Myslím, že jde o neznalost. Když se člo-
věk podívá kolem sebe, musel by být slepý 
a hluchý, aby neviděl, jaký pokrok jsme za 
25 let udělali. Když se podíváte na Prahu 
v minulosti, na její rozpadající se střechy, 
padající okapy, římsy. Dnes všechno září 
novotou.
Asi by se mělo říkat častěji, že dnes se 
nám žije dobře.

Jistě. Většina mladých lidí si to uvědomu-
je. Svůj vliv na politický postoj má samo-
zřejmě i rodina. Komunistická myšlenka 
sociální rovnosti je lákavá, ale lze na ni 
navléknout cokoliv.
Nikdo však netuší, zda ta pravá společ-
nost je i kapitalismus.
Samozřejmě nikdo neví, co přijde po demo-
kracii. Zatím nikdo nic lepšího nevymyslel. 
Národ musí k demokracii dospět a tady 
v Čechách, po 40 letech komunismu, nastal 
skok do neznáma. Většina si myslela, že teď 
bude všechno snazší a jednodušší. Ale to se 
nestalo. Tvrdě pracovat se prostě musí.

6   Rozhovor

Byl prvním, kdo při listopadových událostech roku 1989 vyvěsil s kolegou obří vlajku z balkonu Melantrichu 
na Václavském náměstí. Místa, odkud později k davům zazněly památné balkonové projevy. Dvacet pět let 
předtím se vracel z vězení, kde strávil dvanáct let za účast v protikomunistickém odboji. Přestože se nestě-
hoval, odcházel ze Zadní Třebaně a vracel se do Řevnic. „O náš dům se vedl politický boj,“ směje se po letech 
politický vězeň František Šedivý, čestný občan našeho města.

V politických lágrech strávil František Šedivý dvanáct let.



Jste stále velmi aktivní místopředseda 
Konfederace politických vězňů. Proč by 
taková organizace měla dnes působit?
Především proto, aby neustále předávala 
a opakovala svoje zkušenosti mladé ge-
neraci. Je to účinné, ale nestačí to. Když 
přednáším na nějaké škole, sleduji a vidím 
rozličné reakce. Někdy je čtrnáctiletý stu-
dent poučenější než maturant.
Možná vnímají komunismus i válku jako 
cosi dávného…
Vůbec si nedokáží představit nesvobodu 
a otroctví, v jakém jsme žili. Tenkrát se na 
všechno stály fronty. Nemohlo se cestovat, 
jedině do socialistických zemí. Nebo s de-
vizovým příslibem. 

Když se dnes podíváte do našich obcho-
dů, najdete v nich naštěstí to samé jako 
třeba v Německu či v Rakousku.

Naše generace ztratila svobodu za fa-
šismu a po válce o ni nechtěla přijít. Ale 
přišel rok 1948 a my jsme od prvního oka-
mžiku věděli, že je zle. Moje skupina chtě-
la třeba opatřit zakázanou literaturu pro 
odborníky. Když ji nesehnali v Čechách, 
snažili jsme se ji sehnat jinde. Půjčovali 
jsme si ji pro ně, aby si rozšířili obzory.
Takže to nebyly politické důvody, pro 
které Vás uvěznili?
Komunisté takovou činnost za politickou 
považovali. Odmítali jsme jednotnost ko-
munistického pohledu, šli jsme proti ní. 
Jsou ještě Čechy komunismem pozna-
menané?
Jsou, ale ne tolik. Stále se ale objevují kri-
tici, kteří budou hodnotit minulost lépe 
než současnost.

Vraťme se ještě do padesátých let, do 
doby Vašeho věznění. V mládí jste měl 
nemocné srdce. Neberete to jako zá-
zrak, že jste dvanáct let v nejtěžších 
věznicích prožil bez větších následků?
Někdo nahoře to tak chtěl. V roce 1946 
jsem měl revmatickou horečku, kdy jsem 
ležel od Vánoc do května. Předtím jsem 
byl dost fyzicky zdatný. Měl jsem dost síly, 
cvičil jsem v Sokole. A hned po nemo-
ci jsem pomáhal na statku u příbuzných 
v Bělči. To byla rodová povinnost. Sedlák, 
manžel mojí tety, zemřel a každá mužská 
ruka byla dobrá. Nakonec teta o statek 
přišla, když na něj vtrhla tlupa milicionářů 
a všechno jí odnesla.

Jako horník jsem sice dlouho nefáral, 
ale těžké práce jsem si užil dost. Naštěstí 
jsem na ni byl zvyklý.
A kdybyste byl salonní intelektuál?
Tak by se to okamžitě poznalo. 
Mnoho politických vězňů bylo po roce 
1989 vyznamenáno prezidentem re-
publiky. V roce 2009 jste z rukou Václa-
va Klause také získal Řád TGM II. třídy. 
Bylo to pro vás důležité?
Pro mě to bylo hlavně velké překvapení. 
Když si předkladatelé, Senát i Sněmovna 
o mně zjistili potřebné informace, asi jim 
stálo za to mě ocenit. U nás ale bojovala 
celá rodina.
Je stále mnoho těch, kteří si zaslouží 
být vyznamenaní?
Ano. Bohužel byl přijat zákon o třetím od-
boji v poněkud nešťastné podobě. Navrho-
val jsem uzákonit ho jako satisfakci, niko-
liv finanční odměnu. Bohužel naši přátelé 
z Charty a z disentu si to přáli jinak. 
Kolik členů Konfederace požádalo 
o částku sto tisíc, která by jim ze záko-
na měla přináležet?
Většina těch, kteří žijí. V současnosti jich je 
1900. V roce 1968 nás bylo padesát tisíc, 
v roce 1989 dvacet tisíc. Pak nastal rapidní 
úbytek. Každý měsíc na radě čteme sezna-
my těch, kteří zemřeli. Někdy i třicet lidí 
za čtyři týdny.
Bylo pro Vás rozhodující, od jakého pre-
zidenta dostáváte vyznamenání?
Tehdy jsem netušil, že přijde prezident, od 
kterého bych vyznamenání nechtěl.
Konfederace již po několik let nepodala 
ani jednu žádost o státní vyznamenání. 
Tím jsme dali jasně najevo, že současného 
prezidenta jsme nevolili.
Tady v tomto domě na rozhraní Řev-
nic a Zadní Třebaně žijete od narození. 
Jaké to je se nikam nestěhovat?
Jsem tady prostě doma. 
Po válce, ale i po propuštění z vězení 
jste v Řevnicích hrál ochotnické diva-
dlo.
Potkalo mě to štěstí, že jsem měl dobrou 
paměť. Mohl jsem proto i často pomáhat 
jako záskok. Vězením jsem ale hraní samo-
zřejmě přerušil.

Rozhovor   7

Když jsem se v roce 1964 vrátil, za-
šel jsem se do Lesního divadla podívat. 
O ochotnících tehdy nebylo nikde ani 
zmínky. A viděl jsem tu spoušť, zničené la-
vičky, vše polámané. Před očima mi defilo-
valy všechny hry, které se nám tu povedly. 
A bylo mi smutno. Tak jsem po této ná-
vštěvě obešel ostatní kolegy, vynadal jim 
a společně jsme se do toho pustili. e

František  Šedivý se svým bratrem 
Zdeňkem, který se později stal ředite-
lem Hlasu Ameriky a Svobodné Ev-
ropy.

k
d

o
 j

e•	 Narodil se 2. července 1927.
•	 Jeho otec se v první světové válce 

stal italským legionářem. 
•	 Za druhé světové války byl 

v důsledku heydrichiády vyloučen 
ze studií na reálce, zapojil se do 
protinacistického odboje.

•	 Vystudoval Vysokou školu věd 
hospodářských v Praze.

•	 Po roce 1948 se účastnil letákových 
akcí, jako převaděč převedl uprch-
líky přes hranice, na vysoké škole 
se mu podařilo odhalit agenta 
provokatéra.

•	 V květnu 1952 byl zatčen a od-
souzen na 14 let, byl vězněn na Mí-
rově, pracoval v několika táborech 
na Jáchymovsku a na Příbramsku, 
propuštěn byl v roce 1964.

•	 Po roce 1989 se angažuje v Kon-
federaci politických vězňů, v níž 
zastává pozici prvního místopřed-
sedy, je předsedou Klubu Milady 
Horákové a členem mezinárodního 
PEN Klubu.

•	 Je autorem knih a publikací, reflek-
tujících brutální metody komunis-
tického režimu.

•	 U příležitosti státního svátku 
dostal 28. 10. 2009 z rukou prezi-
denta Václava Klause Řád Tomáše 
Garrigue Masaryka II. třídy za 
vynikající zásluhy o rozvoj demo-
kracie a lidská práva.

•	 Ženatý, syn Vilém

František 
Šedivý



8   Téma

Město Řevnice se dohodlo s nájemcem 
(společností PENCO spol. s r.o.) na skon-
čení nájmu v tomto domě. Od té doby se 
diskutuje o budoucím využití budovy. 
„Opakovaný pronájem soukromé firmě 
pro mě nepřipadá v úvahu,“ komentoval 
budoucnost prostoru v bývalé škole staros-
ta Tomáš Smrčka. Podle něj budova musí 
jednoznačně sloužit řevnické veřejnosti. 
V současnosti se do její části nastěhova-
la služebna městské policie. Na přelomu 
března a dubna v dolní části, v improvizo-
vané galerii, vystavovali řevničtí malíři.

„Z předčasného vrácení staré školy 
mám velikou radost,“ tvrdí místostarostka 
Marie Reslová. V přízemí by do budouc-
na ráda viděla veřejnou knihovnu a také 
útulnou čítárnu, kde by si mohly děti nebo 
starší lidé v klidu sednout, prolistovat ča-
sopisy nebo obrazové publikace, které je 
zajímají, měl by tam být přístup na inter-
net, možnost vypít si čaj nebo kávu. 

„O dalším využití v radě města hodně 
diskutujeme,“ říká Reslová. „Rádi bychom 
nějaký prostor poskytli řevnickým spol-
kům, kterým chybí zázemí.“ 

Jednou z variant, o které se v současné 
době hovoří, je i uvolnění prostoru Zá-
mečku pouze pro ZUŠku. Do bývalé školy 

co s bývalou školou?
Text: Lucie Kirova | Foto: archiv

by se tak přestěhovalo městské kulturní 
středisko a knihovna. „Myšlenka, zapoje-
ní staré školy do života Řevnic je výborný 
nápad, musíme se na to ale dívat v širších 
souvislostech,“ myslí si ředitelka umělecké 
školy Ivana Junková. 

„Doufám, že se projekt podaří připravit 
ke spokojenosti všech – široké veřejnosti 
i spolků,“ dodává Junková. Přestože souži-
tí ZUŠ s knihovnou i kulturním střediskem 
je ideální, potenciální volný prostor škola 
ráda využije. „Letos jsme opět navýšili ka-
pacitu. Nové třídy potřebujeme, rozšíření 
je nezbytné. Počítáme, že by se do celého 
přízemí přesunula výuka výtvarných obo-
rů - kresba, malba, socha, keramika, foto-
grafie, počítačová grafika a filmová tvor-
ba,“ vyjmenovává Junková.

Zastupitel Libor Kvasnička je přesvěd-
čen, že nelze řešit pouze využití č.p. 64 
bez návaznosti na další objekty. „Jde 
o celý komplex provázaných požadavků, 
je třeba sladit požadavky a potřeby ZŠ 
a ZUŠ s potřebami města,“ říká Kvasnič-
ka. Protože jde o dlouhodobé rozhodnutí, 
uvítal by Kvasnička na toto téma debatu 
v zastupitelstvu, jejímž cílem by měla být 
snaha získat pro konečné rozhodnutí, širší 
než jen koaliční podporu. „Osobně bych 

byl rád, aby se při diskuzi o využití č.p. 64 
zvážilo i možné umístění zdravotnického 
zařízení,“ myslí si bývalý starosta. 

O využití staré školy se hovořilo i v roce 
2013. Při tvorbě Strategického plánu 
rozvoje města na roky 2014-24 se podle 
tehdejší radní Jaroslavy Dercové hovořilo 
o tom, že „budova staré školy je vhodná 
jako zařízení pro poskytování zdravotnic-
kých a sociálních služeb“.

Dům č.p. 64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad znovu ožívá. Jaká bude budoucnost prostoru bývalé školy? 
Možností je mnoho. 

•	 Roku 1881 zakoupila obec od 
statkáře Emanuela Procházky 
stavební parcelu na náměstí, aby 
zde postavila školu.

•	 Slavnostní svěcení základního 
kamene školy se konalo 24. května 
1883 a do základního kamene byly 
vloženy tehdejší mince, některé 
české noviny a pamětní listina 
vztahující se k budově.

•	 Za 13 měsíců byla stavba dokon-
čena.

•	 7. září 1884 byla nová škola vysvě-
cena a otevřena.

Dům čp 64

Stará škola byla otevřena na náměstí v Řevnicích v roce 1884.
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Krátce a jasně
Řevnická „základka“ 
otevírá přípravnou třídu
Od příštího školního roku 2016/2017 ote-
vírá řevnická základní škola pro předško-
láky nebo pro děti s odkladem povinné 
školní docházky přípravnou třídu.

Budoucí žáci budou vedeni zkušeným 
pedagogem a budou připravováni podle 
platného vzdělávacího plánu, aby úspěš-
ně zvládli zápis do 1. tříd. Dopoledne na 
ně čeká hodinová výuka, při které se bu-
dou připravovat na čtení a psaní, čekají je 
i logopedická cvičení. Poté mají na pro-
gramu tělesnou výchovu, hry a dovádění 
na školních zahradách, výlety, exkurzi 
a další aktivity. V poledne děti doprovodí 
třídní učitel na oběd do školní jídelny a 
předá je paním vychovatelkám ze školní 
družiny. Odpoledne děti stráví společ-
ně se svými budoucími spolužáky z 1. až 
3. tříd v prostorách družiny či na zahradě 
1. stupně. Vzdělávání bude stejně jako 
v mateřské škole bezplatné, hradí se pou-
ze stravné a výdaje na akce třídy. Velikou 
výhodou přípravných tříd je menší počet 
dětí ve třídě (min. 10, max. 15) a návyk 
na školní prostředí. Další informace na 
www.zsrevnice.cz nebo na tel. 778 407 
205 (209).

Nejlepšího Fabiána 
namalovala Anička 
Fučíková
Návrh druhačky Aničky Fučíkové byl ko-
misí vyhlášen jako vítěz soutěže o grafic-
ký návrh postavičky Fabiána, jenž bude 
průvodcem řevnické naučné stezky.
Na stezce spolupracuje Mladý hlas Řev-
nic, ZŠ Řevnice a město Řevnice.

Pojeďte na zámek do 
Hořovic
Na zámek do Hořovic se můžete vypravit 
10. května. Hlavním cílem zájezdu, který 
organizuje MěKS, bude prohlídka stát-
ního zámku, především okruh nazvaný 
Zámecké interiéry.

Uvidíme patnáct autenticky zaříze-
ných místností i prostory pro služebnic-
tvo. Projdeme se parkem a můžeme se 
občerstvit v Café Hanau, zatímco zájem-
ci projdou výstavu hraček šlechtických 
robátek.

Ve hře je též návštěva zříceniny hradu 
Valdek, která se nachází na území CHKO 

Brdy. Do uzávěrky listu se zatím nepoda-
řilo získat povolení k dojezdu až na par-
koviště u hradu.

Zájemci se mohou hlásit ihned na kul-
tura@revnice.cz nebo vhodit svoji při-
hlášku do schránky MěKS. Cena bude 
kalkulována podle počtu účastníků a výše 
vstupného.

VS

Garage sale se přesouvá 
na 23. dubna
Akce Garage sale, během níž se prodávají 
osobní věci před vlastním domem, se pře-
souvá na sobotu 23. dubna, aby nekolido-
vala s akcí Ukliďme Řevnice.

Hosty plesu čekají tři 
taneční překvapení
Folklorní soubor Klíček a Základní ško-
la Řevnice zvou na svůj 15. ples, který se 
uskuteční 9. dubna od 19.30 hodin v Li-
dovém domě v Řevnicích. 

Hosté se mohou těšit na tři taneční 
překvapení v podání mladších i starších 
dětí ze souboru. Na plese všechny přivítá 
ředitelka školy a zatančit si přijdou i paní 
učitelky. V programu bude opět dámská 
volenka, tanec podle pořádku a losování 
vstupenek o hlavní cenu. Orchestr VPO 
zahraje taneční hudbu v rytmu standard-
ních i latinskoamerických tanců. „Těší-
me se na naše hosty, rodiče dětí ze školy 
i z Klíčku, kteří s radostí přijdou na kaž-
dý náš ples, i na všechny nově příchozí,“ 
zve všechny vedoucí souboru Ludmila 
Chroustová.

Lich

V parku je sedm nových 
budek
Začátkem března se v Havlíčkových sa-
dech objevilo sedm nových ptačích bu-
dek. Za podpory městské rady a význam-
né pomoci Ing. Jana Pavlína se podařilo 
instalovat budky pro ptačí pěvce nejen do 
parku, ale i na další veřejná místa. Iniciá-
torem projektuje Zdeněk Valeš.

Motýlí louka má obrysy
Na zahradě fary Církve československé 
husitské v Nerudově ulici vyrůstá motýlí 
louka. Nejkrásnější zástupce hmyzu sem 
přiláká spousta květin a vonných bylin, 

Škola zve na Den 
otevřených dveří
14. dubna od 14 do 19 hodin si můžete 
při Dni otevřených dveří prohlédnout ce-
lou novou přístavbu. Součástí akce bude 
i vernisáž ilustrací Dagmar Renertové 
v prostorách učeben ve 2. patře. Expozice 
bude k vidění i následujících čtrnáct dní.

Do září, kdy se bude nová část ško-
ly otvírat, je potřeba mnoho věcí dola-
dit. „Učebny nejsou zatím vybavené, po 
ukončení školního roku budou během 
prázdnin přemístěny lavice a židle, do 
června bude přístavba vybavena novým 
nábytkem a dokončeny budou i dvě od-
borné učebny – počítačová a třída cizích 
jazyků,“ komentovala situaci současná 
ředitelka školy Simona Škaloudová.
S přístavbou je spokojená. „Je velmi pro-
storná a jednoduše řešená. Nejvíce se mi 
líbí sborovna, její polovina je celá pro-
sklená a má výhled do zahrady. Bohužel 
je dost malinká. Trochu nám tu chybí 
i kabinety pro učitele, ale s tím se nějak 
porovnáme,“ dodala Simona Škaloudová.

Jindřich König oslaví 
osmdesátiny
Dne 2. 5. 2016 se dožívá 80 let náš milý 
manžel, táta a dědeček MUDr. Jindřich 
König, lékař, sportovec tělem i duší, člověk 
mnoha zájmů a v posledních letech pře-
devším řevnický letopisec. I díky této jeho 
zálibě a neutuchající píli zůstává řevnická 
historie živou i pro mladou generaci. Pře-
jeme mu z celého srdce pevné zdraví, sílu, 
pohodu a nadále chuť do života!

rodina a přátelé

Předseda řevnických letopisců Jindřich 
König má neoddiskutovatelné zásluhy 
o to, že řevnická historie není ukryta jen 
v archivech (ať již státních nebo soukro-
mých), nýbrž že je zpřístupněna všem 
zájemcům. Je autorem cyklu Řevnice na 
starých pohlednicích (vycházel několik 
let v Ruchu) a několika publikací z řev-
nické historie, týkajících se sportu, archi-
tektury, spolkového života a kultury.

Teď právě dokončuje dílko z počátků 
Lesního divadla, které letos slaví 100 let 
od svého založení. Osmdesátiny autora 
nejlépe oslavíte, když mu poskytnete in-
formace z vašich rodinných kronik a alb 
a pomůžete mu zaplnit bílá místa.

Pevné zdraví, radost z rodiny a neutu-
chající nadšení přeje

Veronika Stará i redakce RUCHu
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dílem skvělých cvičitelů, kteří vedou své 
oddíly, a jedinou odměnou jim je úsměv 
dětí, zpevněná těla žen nebo propocená 
trika mužů.

Na valné hromadě se také probírala 
finanční situace Sokola. Členské příspěv-
ky a příjmy z nájmů pokryjí náklady na 
provoz budovy, ta ale vyžaduje opravy 
a rekonstrukce. Uprostřed zimy „odešlo“ 
čerpadlo v kotelně, kotle pracují na hra-
nici životnosti. Situaci opět zachránil sta-
rosta Sokola Petr Kozák. Bez jeho finanč-
ní pomoci by se dveře tělocvičny i kina 
neotevřely. Díky Petrovi byly v tělocvičně 
instalována nová, úspornější světla, byl 
instalován systém na řízení a regulaci 
energií a nový dveřní systém.

Monika Vaňková

Rybáři uklízeli v Havlíč-
kových sadech
První jarní rybářská brigáda se uskuteč-
nila v sobotu 12. března v Havlíčkových 
sadech. Členové místní rybářské orga-
nizace se zaměřili především na čistění 
Nezabudického potoka. Od sedmé hodi-
ny ranní se více než třicet rybářů z Řevnic 
i okolních obcí pustilo do díla.

S pomocí motorových pil a křovinoře-
zů vyplenili z kamenného koryta potoka 
metr po metru hustá křoviska ostružin 
a jiných křovin. O tom, že koryto potoka 
po desetiletí nikdo nečistil, nejlépe svěd-
čily vzrostlé náletové stromy, které byly 
rovněž odstraněny. 

Emil Ráž

Zahrádkáři jedou do 
Bečova nad Teplou
Řevničtí zahrádkáři pořádají v sobotu 
21. května zájezd za Relikviářem svatého 
Maura do Bečova nad Teplou.

Zájemci se sejdou v 7.45 hodin na ná-
městí Krále Jiřího z Poděbrad, příjezd 
do Bečova nad Teplou je odhadován na 
10.30 hodin. Na programu je prohlídka 
I. okruhu zámku a relikviáře sv. Mau-
ra, oběd, návštěva botanické zahrady 
s komentovanou prohlídkou a případ-
ným nákupem rostlin. Cestou do Řevnic 
se ještě cestovatelé zastaví v městečku 
Úterý.

Cena zájezdu obnáší 390 Kč na osobu, 
zaplatit ho můžete od 4. do 18. dubna ve 
zdravotnických potřebách v Řevnicích.

které postupně zasejeme. Přirozenou 
motýlí populaci ještě posílíme vlastnoruč-
ně nasbíranými nebo i koupenými hou-
senkami. Ke kytičkám plánujeme také 
hmatový chodník, domeček pro samotář-
ské včely a další přírodní atrakce. Louku 
bude využívat rovněž řevnická základní 
škola k pracovnímu vyučování a k výuce 
přírodopisu.

Pokud máte doma nějaká nadbytečná 
semínka nebo sazeničky a chtěli byste je 
věnovat motýlům, volejte, prosím, 603 
106 639. Za každou kytičku Vám bude-
me vděční.

Pavel Černý

V řevnickém Sokole 
přibývá členů, peněz je 
ale stále málo
Cvičení v sokolovně je čím dál oblíbeněj-
ší. Na valné hromadě TJ Sokol Řevnice, 
která se konala 17. března, tak zhodnotili 
zúčastnění loňskou sezonu.

Jednota nabízí 15 druhů cvičení pro 
ženy, muže i děti a členská základna čítá 
více než 300 členů – z toho tvoří téměř 
dvě stovky děti. Nárůst počtu členů je 
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níci archeologie zase mohou pátrat po 
zmizelé vesnici jménem Nezabudice, 
která podle některých pramenů stáva-
la kdesi v těchto místech. Sám jsem se 
po jarních deštích vydával hledat něja-
ké stopy osídlení, ale nenašel jsem ani 
cihlu.

Cesta nás nakonec zavede až ke kři-
žovatce cest pod Pišťákem. Starý lom 
necháme po levé ruce a pokračujeme 
dále po žluté značce. Zde již ale mu-
síme hledat ve svahu vpravo od cesty 
naproti lomu osamocené skalisko, ve 
kterém naši předkové spatřovali čerto-
vu putnu. Podle jedné z pověstí se kdysi 
sám ďábel vsadil, že postaví přehradu 
na řece Berounce. Celou noc nosil plné 
putny křemencových kamenů z řevnic-
kých lomů, ale než dílo stihl dokončit, 
ozvalo se pověstné kohoutí zakokrhá-
ní. Pekelný kníže vzteky odhodil putnu 
a propadl se do země. Putna zde zůstala 
dodnes a snad bude i dále připomínat, 
že přehradu na Berounce prostě postavit 
nelze. K samotnému skalisku se musíme 
dostat svahem plným kamenů. Na skal-
ku, která je porostlá mechem a kapra-
dinou osladičem, se lze vyškrábat, ale 
valného rozhledu z ní není. 

Zpět do Řevnic se můžeme vrátit přes 
louky na Bořích. Na křižovatce pod Piš-
ťákem místo doprava po žluté půjdeme 
rovně vozovou cestou okolo památné-

33 výlety a procházky 
z Řevnic (po 100 letech)
Po silnici mníšecké až k hájovně, kolem 
ní vpravo na značenou lesní cestu přes 
potok Nezabudický, pak podél potoka 
Moklického, pasekou a zase lesem až 
k „Čertově putně“ (sráznému skalisku 
v lese naproti lomu): zpět vozovou ces-
tou do polí a tudy na silnici Hostomic-
kou k vrchu Šibernému (Stříbrnému). 
Kol tří křížů tamže sestup do Řevnic.“ 
Toliko o druhém výletě do okolí Řevnic 
píše ve svém spisku Josef V. Bohuslav. 

Hledání Čertovy putny, skaliska 
opředeného pověstmi, je krásnou pro-
cházkou údolím Nezabudického poto-
ka. Vydejme se tedy z náměstí vzhůru 
do kopců. Nemusíme jít po silnici jako 
naši předkové, ale po žluté turistické 
značce pohodlnou lesní cestou okolo 
Lesního divadla a staré hájovny. Za ní 
se přiblížíme k Nezabudickému potoku 
a celou cestu budeme poslouchat jeho 
zurčení přes křemencové kameny. Aby-
chom mu byli blíž, je příjemné jít kou-
sek po trochu zarostlé pěšině, kterou 
najdeme pár metrů za můstkem překo-
návajícím Babský potok. Ve smrčinách, 
přes které nás povede pěšinka, můžeme 
zaslechnout tichý zpěv starosvětského 
„kolibříka“ neboli králíčka obecného, 
nejmenšího evropského pěvce. Milov-

ho dubu Na Závěrce a dále po zelené až 
do Řevnic. Bohužel cesta kolem tří kří-
žů (do dnešních dob zůstal jen jeden) 
na Šiberném vrchu je určena již jen pro 
odvážné poutníky, neb je zcela zarostlá 
a my jen můžeme tušit, kudy před sto 
lety vedly schody.

Rád bych zde chtěl poděkovat MUDr. 
Jindřichu Königovi za zapůjčení útlého 
spisku J. V. Bohuslava „33 výlety a pro-
cházky z Řevnic“ z roku 1915, který mi 
je inspirací.

Zdeněk Valeš
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Koncert klarinetistky 
a klavíristy je přeložen 
na květen
Koncert klarinetistky Anny Paulové a kla-
víristy Lukáše Klánského, původně pláno-
vaný na 20. března, byl přeložen na 15. 
května. Místem konání zůstává Zámeček.

Magda slavila vítězství 
na mezinárodní soutěži
Magda Routová, mladá houslová naděje 
řevnické ZUŠky, navázala na svoje úspě-
chy z let minulých a zvítězila ve své kate-
gorii na IV. ročníku mezinárodní soutěže 
Josefa Micky. Předseda poroty Václav 
Hudeček vyznamenal Magdu i Oceně-
ním Nadace Dagmar a Václava Havlových 
VIZE 97, tzn. stipendiem na jeho prestiž-
ních houslových kurzech.

Recitál Jakuba 
Zahradníka
Klavírista a zpěvák Jakub Zahradník při-
jede opět do řevnického Zámečku. V ne-
děli 17. dubna od 19 hodin se při svém 
recitálu představí s nejnovější tvorbou.
Poprvé u nás Jakub koncertoval v roce 
2006 spolu s Pavlou Kapitánovou. Tehdy 
hráli hlavně skladby z CD Pouť přes vy-
hnanství. Některé písně si můžete připo-
menout na youtube.com. Pavla Kapitáno-
vá v roce 2007 tragicky zemřela a Jakub 
začal vystupovat sám nebo s vlastní skupi-
nou. Je virtuozním klavíristou, proto mu 
také byla svěřena nahrávka improvizací 
na patnácti historických nástrojích. Reci-
tál představil v Řevnicích před pěti lety, 
je tedy čas zkontrolovat, co je u Jakuba 
nového. Těší se na naše skoro nové křídlo 
a přiváží ve svém recitálu výhradně vlastní 
skladby, jejichž texty obstojí jako básně.

VS

ZUŠka okénko
Řevnické Lesní divadlo slaví své 100. na-
rozeniny. ZUŠka se k oslavám přidala, 
jak jinak než tvůrčím způsobem. Oddě-
lení filmové tvorby (FT) se pustilo do na-
táčení spotu - upoutávky na kulaté výro-
čí. Je to práce náročná, zdlouhavá, která 
se skládá z mnoha vrstev a je k tomu po-
třeba velký tým. Zapojilo se nás oprav-
du hodně, včetně pedagogů a pomáhali 
i někteří rodiče. Velké byly přípravy na 
animace - výtvarné oddělení stříha-
lo z papíru a kolorovalo postavy herců 
a kulis z archivu řevnických ochotníků. 
Ten jsme komplet museli převést do di-
gitální podoby (tedy hodiny scanování), 
animace, filmové efekty a mnoho další-
ho. Na základě scénáře, který vymysleli 
Petr Vaněk a Vojta Vosáhlo spolu s ostat-
ními spolužáky FT, se hlavní postavou 
stal pan Tamchyna. Některé záběry se 
musely dotáčet v jiném prostředí než 
v Lesním divadle, zázemí nám poskyt-
lo Kino Řevnice. Poskládat celek nám 
trvalo skoro dva měsíce. Všem tímto 
chceme poděkovat, celému týmu a hlav-
ně paní učitelce Kateřině Krutské, která 
vše uvedla do finální podoby (závěrečné 
střihačské práce).

Čtvrté ročníky počítačové grafiky vy-
tvořily krásné motivy na trička. „Lesní 
herci a herečky“ vznikly také k oslavám 
a budou se u této příležitosti prodávat. 
Těšíme se, že se Vám bude naše práce 
líbit.

V dubnu opět vyrazíme na cesty za 
uměním – úterý 5. 4. a sobotu 9. 4. 2016 
budeme věnovat výstavě Divoký sny Ji-
řího Černického v Galerii Rudolfinum 
v Praze. Součástí bude i komentovaná 
prohlídka.

Vaše ZUŠka

ZUŠka okénko SEN / 
Prokop Sodomka – příběh 
na pokračování, část 5.
Auto se pomalu kodrcá po kamenité ces-
tě a Roy s Ernstem se snaží něco vyčíst 
z automapy. Vyrazili asi před hodinou 
a kvůli neustálým navigačním zastáv-
kám ujeli necelých padesát kilometrů. 
Když si z nápisů na zdi přečetli slovo 
Barma, nevěděli hned, co to má zname-
nat. Pak si ale Ernst vzpomněl, že v Bar-
mě je buddhismus a v jeho snech byl ve 
městě, ve kterém byla podle všeho vy-
znávána tato víra, a tak vyrazili na ces-

tu. Po cestě budou spát v Rusku a potom 
někde v Nepálu. Oba doufali, že cesta 
proběhne v klidu, ale Ernst se dost bál, 
protože trasa vedla přes Írán a on nevě-
děl, co se tam děje. Tuto část světa znal 
jen z televizních zpráv a ty mu zrovna 
nepřipadaly moc pozitivní. 

Když dorazili na barmské hranice, 
rezervovali si pokoj v hotelu v malém 
městečku, jehož jméno si nemohli zapa-
matovat. Snažili se zjistit, kam se mají 
vydat dál. Roy si vzpomněl, že doma na 
zdi bylo mnohem více nápisů a oni roz-
luštili jen dva. Ernst se rozhodl, že za-
volá uklízečce, která má klíče od jejich 
bytu a mohla by jim poslat fotky stěn 
a oni by třeba ještě na něco přišli. A tak 
Ernst vytočil její číslo a začal volat.

„Haló.“
„ Haló, je tam někdo?“
„Tady Britt.“
„Dobrý den já jsem Ernst…“
„Jo, aha, Ernst Yeager, kam jste se po-

děl se synem?“
„ Musel jsem odjet na služební cestu 

a vzal jsem syna s sebou. A teď bych po-
třeboval, abyste mi vyfotila stěny v ku-
chyni.“

„K čemu to potřebujete?“
„Prostě je vyfoťte a pošlete mi je pro-

sím na e-mail.“
Po asi deseti minutách se uklízečka 

vrátila a poslala Ernstovi fotografie.
Roy s Ernstem si prohlédli snímky, ale 

stěny na nich byly prázdné.
„Jediné, co mě ještě napadá, je zkusit, 

jestli ta čísla nejsou souřadnice,“ řekl 
Roy a vytáhl papírek s čísly, která si ten-
krát opsal.

„Mohlo by to tak být.“
„Je to tak! Jde o nějaké město na po-

břeží a není moc daleko.“
Rozhodli se, že za úsvitu vyrazí.
Když dorazili do města, padl už večer. 

Řekli si, že se vydají na krátkou vycház-
ku. Šli nazdařbůh a nasávali atmosféru 
exotické země. Pak se ocitli před jakousi 
vilou a Ernst se s trhnutím zastavil. Stála 
před ním vila z jeho snů. Jediný rozdíl 
byl v tom, že ta z jeho snů nevypadala 
tak omšele a neobrůstal ji břečťan. I za-
hrada byla na svém místě, ale teď půso-
bila spíše jako neprostupná džungle než 
jako zahrada plná růží.

„Myslím, že tady už dlouho nikdo ne-
byl.“

„Vždyť v tom snu vyhlížel ten dům 
úplně jako nový a nebylo to ani před 
rokem, co se mi zdál!“

„A jsi si jistý, že je to tenhle dům? 
Myslím, že takových domů tu klidně 
může být víc.“

Kultura
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Když se Roy se svým otcem dohado-
val, přistoupil k nim nějaký muž a začal 
na ně mluvit. Nerozuměli mu, ale snažili 
se mu pomocí gestikulace vysvětlit, že 
mu nerozumějí. Muž to pochopil a začal 
mluvit německy. Tomu také nerozuměli, 
muž tedy začal mluvit anglicky. Nejdříve 
se neznámý vyptával na národnost a po-
tom se ptal, proč jedou takovou dálku, 
a podivil se, když zjistil, že cestují jenom 
kvůli nějakým nápisům na zdi. Poté bez 
okolků prohlásil, že bydlí hned za rohem 
a že je zve na večeři.

Řevnické soubory 
v krajském kole uspěly
Vynikajícího výsledku dosáhly soubo-
ry řevnické umělecké školy v krajském 
kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převa-
hou dechových nástrojů, které se konalo 
14. března v Kolíně.

 Soubor Gaudium – ve složení Voj-
ta Brenner, Kristin Kuthanová, Adélka 
Tučková, Dan Sitenský, Hanička Pavlová 
a Bára Stará - obsadil po skvělém vý-
konu v kategorii 2d 2. místo a Komor-
ní soubor – ve složení Kamilka Kolářo-
vá, Vojta Brenner, Dan Sitenský a Bára 
Kostlánová – ve své kategorii 2b, obsadil 
v konkurenci 9 souborů 1. místo. 

Rockový slunovrat 
podporuje Náruč
Rockový slunovrat se nezadržitelně blí-
ží, už 4. června v řevnickém Lesním di-
vadle zahrají kapely jako Mig 21, Circus 
Problem, Sto zvířat nebo američtí Sepia-
tonic. Festival nově navazuje spolupráci 
se spolkem Náruč, který provozuje chrá-
něnou kavárnu, bistro Modrý domeček 
a denní centrum v Dobřichovicích.

Během 10. ročníku akce se na místě 
bude nacházet stánek s informačními 

materiály a občerstvením právě z Mod-
rého domečku, přičemž výtěžek z pro-
deje podpoří provoz a chod celé Náruče. 
Přijďte na Rockový slunovrat a podpořte 
sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi.

Kniha Ti sluší
Knihkupectví LeAmos se zapojí do akce 
„Kniha Ti sluší“, kterou pořádá Svaz čes-
kých knihkupců a vydavatelů v týdnu od 
18. do 23. dubna. Ti, kdo si v tomto ob-
dobí knihu na řevnickém náměstí koupí, 
dostanou k ní zdarma jako dárek unikát-
ní CD autorského čtení známých českých 
spisovatelů. Nákupem navíc přispějí 
organizacím zaměřujícím se na pomoc 
lidem se zrakovým postižením. 

JS

V bývalé škole vystavo-
vali řevničtí malíři
Prostor bývalé školy na náměstí se pro-
bouzí k novému životu. První akcí, která 
se zde konala, se stala výstava prací řev-

nických malířů. Hlavnímu organizátoru 
Miroslavu Strakovi se podařilo oslovit 
další spřízněné duše: Naďu Říhovou, 
Zdeňku Kotěrovou, Františka Plzáka, 
Marii Trnkovou a svého učitele malování 
Jiřího Matouše Trnku. Místní umělci se 
na společné výstavě sešli již podruhé – 
poprvé to bylo před třemi roky, v červnu 
roku 2013.

Letos bude slavit Porta, 
Slunovrat i divadelní 
slavnosti
Nejen Lesní divadlo bude letos slavit. 
Trampská Porta, která se do Řevnic na-
stěhuje tradičně na poslední červnový 
víkend, se uskuteční již po padesáté. 
O čtyři desítky let mladší je Rockový 
slunovrat – v červnu slaví desáté naroze-
niny. Na přelomu srpna a září se může-
te těšit na rovněž desátý ročník Lesních 
slavností divadla v režii Dejvického di-
vadla.



Sport

Zimní liga Sportclubu 
nadchla mladé tenisty
Adam Klepetko, Natálie Langhamme-
rová, Emilie Mládková, Čeněk Šupáček 
avBarbanáš Sedláček. To jsou jména pěti 
vítězů Zimní ligy Sportclubu, okruhu 
turnajů pro mladé tenisty ve věku od 4 do 
15 let, který uspořádal Sportclub Řevni-

ce v hale u Liďáku. Zimní liga se skládala 
ze šesti turnajů v průběhu zimních měsí-
ců, body z nich se počítaly do celkového 
žebříčku. Děti hrály ve čtyřech věkových 
kategoriích, kluci i holky dohro-
mady, pouze v nejstarší žákovské 
kategorii, kde už rozhoduje i fyzic-
ká síla, se vítězové vyhlašovali od-
děleně: mezi kluky a mezi děvčaty.

Zájem o zimní ligu byl obrovský, 
celkem se v ní vystřídalo 49 hráčů 
a Sportclub se po takovém úspě-
chu rozhodl uspořádat i letní ver-
zi. Proběhne ve dvou lokalitách: 
u Liďáku a na kurtech za vodou 
u fotbalového hřiště. Letní liga 
se však má od té zimní lišit systé-
mem, nepůjde o organizované tur-
naje, ale hrát se bude vyzývacím 
způsobem – zjednodušeně řečeno 
na žebříčku hůře postavený hráč 
vyzve někoho lépe postaveného, 
aby ho porazil a v žebříčku se vy-
šplhal nad něj.

„Přihlásit se může kdokoliv, 
hrát se budou kategorie od dětí po 
dospělé, hraje se o poháry i věcné 
ceny,“ zve všechny k tenisu Michal 
Mottl. Podrobnosti o Letní teniso-

vé lize Sportclubu lze nalézt na webové 
stránce www.sportclubrevnice.cz nebo 
je lze poskytnout na mailu info@sport-
clubrevnice.cz

Jan Švéd
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Na fotografii je kategorie nejmladších 
tenistů, nahoře vlevo Barnabáš Sedláček, 
uprostřed nahoře Oskar Nejedlý, který 
byl ve svých čtyřech letech nejmladší 
účastník Zimní ligy. Foto: Sportclub



Bambinárium otevírá základní školu 
Soukromá mateřská škola Bambinárium v Řevni-
cích, která provozuje již 10 let předškolní vzdělá-
vání, rozšíří své služby a v září 2016 otevře 1. třídu 
základní školy.  
Zápis a nábor žáků již probíhá formou zaslání písemné žá-
dosti – předběžné přihlášky, kterou si mohou rodiče žáků 
stáhnout na stránkách www.bambinarium.cz. K oficiálnímu 
zápisu, který proběhne na konci května, budou na zákla-
dě údajů uvedených v žádosti, rodiče jako zákonní zástupci 
spolu s dětmi pozvání a proběhne osobní pohovor s vedením 
ZŠ a třídní učitelkou. Vzhledem k modernímu obsahu výuky 
a individuálnímu přístupu si základní škola Bambinárium vy-
bere do 1. třídy maximálně 17 žáků, které 5 let povede jeden 
třídní učitel cíleně k přestupu na víceletá gymnázia. Tento rok 
bude otevřena pouze 1. třída, postupně třídy další. 

Základní škola je již registrovaná a zapsaná v rejstříku škol 
a školských zařízení ČR. Hlavní osnova vzdělávání proto vy-
chází z předepsaného dokumentu Ministerstva školství a tě-
lovýchovy ČR a to z Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání. Kromě tohoto základního dokumentu, 
který předepisuje počet vyučovacích hodin, rozsah a obsah 
učiva, očekávané výstupy atd., bude vzdělávání v základní 
škole Bambinárium využívat i netradiční, moderní formy 
výuky. Například matematika se bude opírat o Hejného me-
todu, která učí žáky chápat matematické úkony od praktické-
ho a prožitého k abstraktnímu a symbolickému. Český jazyk 
mimo jiné nabídne žákům více zábavy s tvary českých hlásek, 
obrázkovou nebo živou abecedou, která vychází z pedagogi-

ky Marie Montessori. Čtení budeme praktikovat metodou po 
slabikách z toho důvodu, že nejvíce navazuje a je přirozeným 
pokračováním způsobu mluvení děti od batolecího období. 
Přírodověda a vlastivěda se bude z větší části vyučovat přímo 
v přírodě a v terénu, nikoliv v lavici, např. i návštěvami muzeí 
a výstav. Hned od 1. třídy bude v rozvrhu hodin i angličtina. 
To, co budou žáci probírat v češtině, matematice, vlastivědě 
a dalších předmětech, si pak postupně osvojí i v jazyce an-
glickém. Kvalitní výsledek zaručí osvědčený lektor – rodilý 
mluvčí. 

Všechny uvedené netradiční metody vzdělávání můžeme 
praktikovat pouze při dodržení tří základních podmínek: 
menšího počtu žáků ve třídě, kvalitního učitele a dostatku času 
na prožitkové učení. Kvalita učitele je zaručena tím, že učitel-
ka, která povede žáky v 1. třídě je již vyzkoušená a osvědčená. 
Pracovala a doposud pracuje v MŠ Bambinárium jako učitelka 
nultého ročníku – přípravky šestiletých dětí pro ZŠ. 

Další novinkou v naší škole budou svačiny, které děti bu-
dou dostávat zdarma. O pestrost a zdraví svačinek se postará 
společnost Bionea s.r.o., která spolupracuje s Bambináriem již 
3 roky.

Provozní dobu družiny si budou moci první rok existence 
školy stanovit rodiče prvňáčků. 

V průběhu měsíce dubna budeme přidávat další nové in-
formace k provozu školy, seznamovat Vás s učiteli, rozvrhem 
atd. V květnu pro Vás připravujeme kromě výše zmíněného 
oficiálního zápisu i den otevřených dveří. 

Ing. Dagmar Hrabová
Ředitelka MŠ Bambinárium Řevnice

Výměna bytu
Nabízíme k výměně zrekonstruovaný byt 
v centru Řevnic 4+1 (případně s doplat-

kem) za rodinný dům v Řevnicích. Byt je v 
osobním vlastnictví a přísluší k němu ga-

ráž, prostorný sklep a balkón. 
Pro více informací volejte na tel. 602 41 
32 41 nebo pište na zuub@seznam.cz.

Hluboce zarmouceni oznamujeme Všem 
přátelům a známým, že nás dne 15. března 2016 
navždy opustila ve věku 106 let naše teta, paní 

Marie FREIBERGOVÁ 
dlouholetá obyvatelka města Řevnic. 

neteř Alena Dvořáková s rodinou, Rumburk
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Velká Chuchle, Strakonická

•  Vše pro projekty
•  Trvale nejnižší ceny
• Profi poradenství

www.hornbach.cz/chuchle

10 pack

ChuchleNově:

P

Strakonice

Centrum

4

Strakonická
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Platnost od 23. 3. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 5. 4. 2016. Změny cen po 5. 4. 2016  možné.  Za chyby a omyly v textu, tiskové chyby  
a za barevné odchylky u zobrazení neručíme. Vyobrazení produktů může být pouze ilustrativní. Všechny ceny včetně DPH.

Vlaková zastávka:  
Praha-Velká Chuchle

Zastávka MHD:  
Starolázeňská nebo Dostihová

Parkoviště:  
400 parkovacích míst

30x30 cm

Zahradní dlažba
-  barva přírodní, povrch 

Standard, ideální pro 
terasy, chodníky, okolí 
bazénů atd.

5505212    5790.-

59.-

ks16.-

m295.-

 doporučená sečná 
 plocha do 1400 m2

 při nákupu ZDARMA sportovní taška

12 kgBenzínová sekačka Classic 4.65 SP-S Edition
-  výkon: 2000 W (2,72 HP), 135 cm3, AL-KO Tech 135 OHV
- šířka záběru: 46 cm
-  nastavení výšky sečení: 7st. centrální (25-70 mm)
- s pojezdem, koš 60 L   5694642

Pelargonium muškáty
-  převislé, v různých  

barvách květu      5229823

Laminátová podlaha
- dub Cornwall, 6x193x1292 mm 
- bal=2,993 m2 
8418560 

Aku šroubovák  
GSR 1440-LI Professional
-  14,4 V, 2x1,5Ah Li-Ion, 

kroutící moment:  
tvrdý/měkký  30/15 Nm, 
otáčky:  
0-420/1400 min, 1,3 kgt   

5503778 

2990.-
999.- Labrador Rertriever

-  kompletní krmivo pro dospělé a stárnoucí  
psy plemene Labrador nad 15 měsíců   5159666

revnice_186x270mm_01_04_669.indd   1 17.03.16   16:54
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16/4 Teorie tygra
Kino Řevnice / 20.00

20/4 Smrtelné historky
Kino Řevnice / 20.00
Trikový povídkový film Jana Bubeníčka, 
kombinující hrané akce s 3D a 2D animací, 
vedenou loutkou a zadní projekcí. Skládá se 
ze tří příběhů a tří krátkých blackoutů.

22/4 Jak básníci čekají na 
zázrak
Kino Řevnice / 18.00

22/4 Predátor
Kino Řevnice / 20.00

23/4 Kniha džunglí
Kino Řevnice / 15.30

23/4 Já, Olga Hepnarová
Kino Řevnice / 17.30

23/4 Queen: Night in Bohemia
Kino Řevnice / 20.00
Záznam koncertu ze Štědrého dne roku 1975 
na stadionu Hammersmith Odeon v Lon-
dýně. Vystoupení přenášela živě i britská 
BBC a bylo průlomem v kariéře kapely, která 
se stala jednou z nejslavnějších všech dob.

27/4 Teorie tygra
Kino Řevnice / 15.00

27/4 Ve sklepě
Kino Řevnice / 20.00
Provokativní film-esej vlivného rakouského 
režiséra Ulricha Seidla je stylizovaným 
náhledem do privátní sféry několika Raku-
šanů, kteří se uvnitř pečlivě udržovaných 
sklepů věnují svým bizarním potřebám, 
koníčkům, vášním a obsesím.

29/4 Nikdy nejsme sami
Kino Řevnice / 20.00

Hudba
17/4 Koncert Jakuba Zahrad-
níka
Zámeček / 19.00

Kino
1/4 Kung Fu Panda 3
Kino Řevnice / 18.00
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií 
na světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo 
jiný než slavný kung-fu bojovník, urostlý 
panda Po. Vše začne tím, že se objeví Poův 
ztracený biologický otec…

1/4 Teorie tygra
Kino Řevnice / 20.00
Eliška Balzerová a Jiří Bartoška jako man-
želská dvojice ve filmu Radka Bajgara. Film 
se natáčel v Poberouní.

2/4 Pat a Mat ve filmu
Kino Řevnice / 15.30

2/4 Rodinka Beliérových
Kino Řevnice / 17.30

2/4 Expediční kamera
Kino Řevnice / 20.00

6/4 Zkáza krásou
Kino Řevnice / 20.00
Dokument Heleny Třeštíkové o Lídě Ba-
arové, herečce, pro kterou byla její krása 
největším darem i prokletím zároveň. Re-
žisérka se s filmovou divou setkala v jejím 
zahraničním exilu a natočila otevřenou zpo-
věď kdysi milované a zatracované hvězdy 
na pozadí unikátních materiálů.

8/4 Pat a Mat ve filmu
Kino Řevnice / 18.00
Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od 
svého vzniku a poprvé se objeví i v celove-
černím filmu.
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8/4 Spotlight
Kino Řevnice / 20.00
 Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel 
McAdams a Liev Schreiber v hlavních rolích 
skutečného příběhu, ve kterém reportéři 
amerického deníku The Boston Globe odha-
lili masivní skandál zneužívání nezletilých 
představiteli místní arcidiecéze. Případ 
neměl dopad pouze na pár obviněných du-
chovních, ale otřásl celou katolickou církví.

9/4 Zootropolis
Kino Řevnice / 15.30

9/4 Revenant
Kino Řevnice / 17.30

9/4 Nikdy nejsme sami
Kino Řevnice / 20.00
Drama scénáristy a režiséra Petra Václava 
o současné době a lidech, kteří jsou obětmi 
i strůjci jejích běsů. Na letošním Berlinale 
získal Cenu diváků.

13/4 Trabantem do poslední-
ho dechu
Kino Řevnice / 20.00
Český cestovatel Dan Přibáň podnikl svou 
dosud nejnáročnější expedici. Posádky dvou 
žlutých trabantů, polského Fiatu, čezety, 
jawy a dokonce i dvou invalidních vozíků 
vyrazily z australského Perthu a během 
půlroční dobrodružné výpravy projely Vý-
chodní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko.

15/4 Ulice Cloverfield 10
Kino Řevnice / 18.00

15/4 Jak básníci čekají na 
zázrak
Kino Řevnice / 20.00
Další díl filmového seriálu režiséra Dušana 
Kleina a scénáristy Ladislava Pecháčka. 
V rolích Štěpána a Kendyho se opět předsta-
ví Pavel Kříž a David Matásek.

16/4 Kung Fu Panda 3
Kino Řevnice / 15.30

16/4 Spotlight
Kino Řevnice / 17.30


