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Rozhovor

König: Řevnice 
jsou příjemným 
městečkem

Aktuálně

Řevnický
pivní
festival

Téma

Základní škola 
má nového 
ředitele



„Na tenhle nápad mě přivedli kamarádi, 
protože mají pivo stejně rádi jako já,“ říká 
pořadatel festivalu František Kotršal, který 
Malou Moravu provozuje. Mimochodem, 
tahle vinotéka se mezi řevnickými podni-
ky pyšní nejširší nabídkou piva z menších 
regionálních pivovarů: jejími čtyřmi pí-
pami už proteklo pivo z Jinců, Hostomic, 
Všeradic, ale také z proslulého minipivo-
varu Matuška v Broumech nebo ze Zi-
chovce, malé vesnice ležící mezi Slaným 
a Louny.

Na festivalu nebudou chybět Jince, 
Hostomice ani Všeradice a dorazí i zad-
notřebaňský Bobr. Řevnice, které vlastní 
pivovar zatím nemají (proslýchá se však, 
že by mohl vzniknout jako součást nově 
budovaného projektu Corso Pod lipami), 
budou hostit i vzdálenější pivovarníky, 
mezi jinými již zmíněný a cenami ověn-
čený pivovar Matuška, pražský Vinohrad-
ský pivovar či Bad Flash, společný pod-
nik pražských pivních restaurací Kulový 
blesk a Zlý časy, který si nechává vařit 
pivo v různých prověřených malých pi-
vovarech, mimo jiné v Beskydském pivo-
várku nebo u Chrise Baerwaldta, vynalé-
zavého Američana, působícího ve Zhůři 
u Nepomuka.

Řevnický pivní festival nabídne 
nápoje z malých pivovarů

Text: Jan Flemr | Foto: archiv

„Doufáme, že dorazí i Slepý krtek z Uj-
kovic, dále přijede sedlčanský pivovar 
Krčín a Vítek, pivovar ze Sedlce-Prčice,“ 
dodává František Kotršal, jenž zároveň 
doporučuje návštěvníkům, aby si přinesli 
vlastní sklo a vyhnuli se tím žíznivému če-
kání na sklenice. Hosté si však budou moci 
koupit sklenice i na místě – pivovary chys-
tají nabídku suvenýrů všeho druhu.

Samozřejmostí je doprovodný program. 
„Místní domovarníci přivítají hosty wel-
come drinky, bude to takové překvapení, 
slyšel jsem něco i o kávových pivech,“ láká 
návštěvníky Kotršal. „Na grilu budou klo-
básky a steaky, hudební doprovod obsta-
rají naši známí na kytary a další nástroje,“ 
dodává pořadatel.
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Milovníci piva si přijdou na své o posledním květnovém víkendu, kdy se 
v Řevnicích koná první ročník pivního festivalu. Ve dvoře na náměstí vedle 
vinotéky Malá Morava bude v sobotu 28. května od 11 hodin k ochutnání 
pivo z desítky malých pivovarů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Vydalo Město Řevnice dne 4. 5. 
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•	 začátek akce 28. května v 11 
hodin

•	 u vchodu budou návštěvníky vítat 
domovarníci a nabízet uvítací 
drink 

•	 za občasné hudební produkce se 
bude především točit pivo

•	 k ochutnání budou i dobroty na 
grilu: steaky, klobásy, sýry

•	 předpokládaný konec v 18 hodin

Akce je podpořena městem Řevnice. Plakát je dílem profesionálního fotografa Karla Šustera.



Po roce 1989 začalo řevnické divadlo i se 
svým přírodním stánkem scházet na úbytě. 
Politické a hospodářské změny naplňova-
ly mysl ochotníků do té míry, že neměli na 
divadlo ani pomyšlení.

Jen krátké scénky do masopustního vese-
lí v Zadní Třebani byly veškerou činností di-
vadelního souboru. Prvním porevolučním 
představením se v roce 1997 stal Šamber-
kův Blázinec v prvním poschodí. Hrálo se 
pod režisérskou taktovkou Marie Křivánko-
vé, výpravy se ujal její manžel Vladimír.

Začíná se také podnikat v Lesním diva-
dle. Počátkem 90. let si přírodní amfiteátr 
pronajalo několik jednotlivců, konaly se 
zde různé hudební produkce, ale většinou 
nepříliš úspěšné. Obec se nakonec rozhodla 
pronajímat areál pouze na jednotlivé akce. 
Tím se letní stánek zachoval i pro příští ge-
neraci divadelníků.

V lednu 1998 už zaznívá chuť na divadel-
ní práci ode všech. Politická i hospodářská 
situace se uklidnila a i diváci začali být na-
laděni na divadlo. Alena Šarounová sehraje 
v Lesním divadle třikrát „Ženu 19. století“. 
Mezitím však zároveň usilovně probíhaly 
zkoušky na hru Grigorije Gorina „Zapo-
meňte na Hérostrata“. Neúnavnou dvojici 
manželů Křivánkových trochu zaskočilo 
počasí – většina představení v přírodním 
amfiteátru propršela, byla i velká zima. 
Diváci byli ale po novinkách lační. Obě tato 
díla otevřela úrodnější časy řevnického 

Lesní amfiteátr přilákal i Portu 
a Dejvické divadlo

Text: Lucie Kirova | Foto: archiv Divadelního souboru Řevnice

hraní. Každý rok se v Lesním divadle diváci 
mohli těšit z jedné novinky, hrálo se nejmé-
ně pětkrát. A diváci chodili.

Soubor opět samostatný
A změnil se i statut Divadelního spolku. 
„Při večerním posezení po jedné z repríz 
představení Charleyova teta v srpnu 2000 
jsme při ohníčku filozofovali, jaké by to 
bylo pěkné mít divadelní soubor opět sa-
mostatný,“ vzpomíná v almanachu Mi-
loslav Šmejkal. Z původní party se stal 
přípravný výbor, zakládá se občanské sdru-
žení. „V této době vrcholících příprav jako 
blesk z jasného nebe přichází smrt dlouho-
letého člena a maskota souboru Otakara 
Kukuly a paradoxně odpoledne po pohřbu 
tohoto řevnického mecenáše dochází ke 
schůzce dosavadního předsedy Josefa Be-
neše, Jiřiny Cvancigerové a Miloslava Šmej-
kala, kde je prodiskutován přerod soubo-
ru v novou organizaci.“ 19. ledna 2001 se 
koná ustavující valná hromada Občanské-
ho sdružení Divadelního souboru Řevnice 
v řevnickém Zámečku.

V roce 2003 se slavilo. Řevnice měly 
750. výročí, ochotníci měli zase osmdesáti-
ny. V narozeninové nabídce hrála prim kla-
sika – Jiráskova Lucerna i Teta z Bruselu v 
režii Miloslava Šmejkala. Rok nato se v ro-
dinné autorské pohádce Michaely Šmerglo-
vé „Prozlobit se do pohádky… a zpátky!“ 

jako skřítci bloudilové s falešnými mapami 
naposled objevili na pódiu Marie a Vladi-
mír Křivánkovi.

První byli Karamazovi
Postupně si Lesní divadlo vybrali i orga-
nizátoři celostátních akcí. V roce 2005 do 
Řevnic poprvé přijelo Dejvické divadlo. 
První ročník Lesních slavnosti divadla měl 
jediné představení – Bratry Karamazovy. 
Od druhého ročníku byla vystoupení již tři, 
od třetího ročníku hostuje spolu s „Dejvice-
mi“ i další soubor (Činoherní klub, Divadlo 
Na Zábradlí, Na Jezerce či Husa na prováz-
ku). Projekt v Řevnicích zdomácněl a všich-
ni umělci, technici i diváci se na každý další 
rok upřímně těší. I proto, že náš „Lesňák“ 
má svou specifickou atmosféru a vyproda-
né hlediště tvoří úžasnou kulisu. I proto se 
sem soubory vracejí každý rok na přelomu 
srpna a září.

Lesní divadlo se stalo přístavištěm i festi-
valu Porta. Letošní, jubilejní padesátý roč-
ník, oslaví v Řevnicích (již poosmé). e

100 let Lesního divadla   3

V osmdesátých letech se ve vzduchu dala cítit změna a politické poměry se velmi zvolna uvolňovaly. Předrevo-
luční dění vyvrcholilo v Lesním divadle dvěma velkolepými představeními – Vrchlického Nocí na Karlštejně a 
americkou soudobou hrou, nazvanou Rajčatům se tento rok nedaří.

Na letním bytě Josefa Štolby byla další úspěšnou komedií Marie 
Křivánkové. Na fotografii rodina Kapičkových – zleva Alena 
Říhová, Lucie Kirova, Klára Fabiánová a Petr Říha.

Další úspěšnou hrou devadesátých let byla Nestroyova a Wericho-
va Teta z Bruselu v režii Miloslava Šmejkala.



la. Panu Řezníčkovi bych rád popřál, aby 
se mu v této pozici dařilo a v průběhu 
příštích let naplnil ku prospěchu dalšího 
rozvoje školy všechny vize a plány, kte-
rými přesvědčil členy komise. 

U průběhu samotného konkurzu, je-
muž jsem byl osobně přítomen, bych 
se ještě rád krátce zastavil. Přestože 
nemohu jeho průběh srovnávat s jiný-
mi podobnými konkurzy, jsem hlubo-
ce přesvědčený, že rozhodování komi-
se i přizvaných odborníků bylo věcné, 
otevřené a maximálně zodpovědné. 
Konečný výsledek byl velmi těsný, ale 
konsenzuální. Byla to obtížná volba, ale 
promyšlená. 

Současné ředitelce paní Mgr. Simoně 
Škaloudové děkuji za velmi dobře od-
vedenou práci ve funkci ředitelky ško-
ly, kterou převzala v nelehké pozici na 
začátku tohoto školní roku, a také chci 
vyjádřit osobní naději, že její působení 
v řevnické základní škole bude úspěšně 
pokračovat i nadále.

S úctou Tomáš Smrčka 

Požární zbrojnice 
se dočkala nového 
zateplení i vrat
Řevnická hasičská zbrojnice dostala 
novou podobu. Zatímco v běhu posled-
ních let se na ní opravovaly pouze havá-
rie, letošní rok je pro hasičský dům plný 
rekonstrukcí – byl zateplen plášť budo-
vy, střecha a částečně byly dokončeny 
i elektrické rozvody. Rekonstrukce stála 
3 440 550 Kč, z Operačního programu 
životního prostředí získalo město dotaci 
2 849 000 Kč.

„Bohužel v získávání dotací bylo měs-
to úspěšnější u projektu na zateplení, 
které by se v ideálním případě mělo řešit 
až po úpravách v interiéru,“ řekl k tomu 
velitel hasičů Miroslav Český. „Máme 
radost z tohoto začátku úprav stanice, 
která bude zatím alespoň zvenčí vypadat 
kulturně.“

Co všechno je tedy na zbrojnici nové? 
Dřevěná okna byla vyměněna za plas-
tová, nové jsou i vchodové dveře – stará 
vrata byla vyměněna za skládací (uspo-
řilo se tak místo v garážích), polystyre-
nem byl zateplen plášť a udělána nová 
fasáda. Jako součást prací byly provede-
ny některé drobné stavební úpravy pro 
jednodušší využívání objektu – rozšíře-
ny špinavé šatny, vytvořen prostor pro 
umístění technologie ovládání stanice.
„Práce na zateplení probíhaly pod dohle-

dem technického dozoru města a samo-
zřejmě všech hasičů, kteří ihned řešili 
případné problémy nebo nekvalitní prá-
ci,“ komentoval rekonstrukci velitel Čes-
ký. Podle jeho slov se vše zdá být prove-
deno zodpovědně a nalezené nedostatky 
se budou odstraňovat po případných 
reklamacích.

red

Uklízelo se u Berounky, 
Za vodou i u hřbitova
Do úklidové akce Ukliďme Řevnice se 
v sobotu 16. dubna zapojilo odhadem 
nejméně 150 dobrovolníků. Větší část 
z nich uklízela ve skupinách na předem 
vybrané lokalitě. Ti, co dorazili na sraz 
ke kašně, se vydali vyčistit zaneřáděné 
okolí hřbitova či břehy Berounky. Část 
lidí pak vyrazila neorganizovaně na 
vlastní pěst do míst, která sami považují 
za problematická.

Celkově se podařilo do pytlů nasbírat 
1240 kilogramů směsného komunálního 
odpadu. Nechybělo velké množství plas-
tových obalů všeho druhu, plechovek 
od piva a krabiček od cigaret. Našli se 
staré elektropřístroje, ojeté pneumatiky, 
sanitární vybavení koupelen, koberce 
i dávno zapomenuté obaly od výrobků 
s označením „Made in Czechoslovakia“.

Vyjma úklidu odpadků a likvidace čer-
ných skládek se několik skupin zaměřilo 
na boj s náletovými křovinami, úpravu 
veřejných travnatých ploch a léta nepro-
řezávané větve stromů. Do kontejnerů 
bylo díky jejich snaze nasbíráno celkem 
5,82 tun bio odpadu.

JS

Řevničtí strážníci již 
pracují i ve Všenorech
Od 1. března do 28. dubna bylo strážní-
ky MP Řevnice řešeno celkem 154 pře-
stupků v dopravě, 1 přestupek proti 
majetku, 21 přestupků proti veřejnému 
pořádku a 4 přestupky porušením vy-
hlášky či nařízení města. V blokovém 
řízení bylo uloženo celkem 21 bloko-
vých pokut v částce 5.400,- Kč. U většiny 
přestupků v dopravě byla věc vyřízena 
na místě domluvou, jelikož se jednalo 
o drobná porušení pravidel silničního 
provozu a vyřízení přestupku domluvou 
bylo pro přestupce plně dostačující.

Strážníci MP Řevnice zadrželi jednu 
osobu v celostátním pátrání, která byla 
předána na Policii ČR. Během výko-

Zprávy z radnice
4   Zprávy z radnice

Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,

na úvod bych chtěl velmi poděkovat 
všem dobrovolníkům, kteří se aktivně 
zapojili do dubnového úklidu našeho 
města. Žáci základní školy, učitelé, čle-
nové sportovních klubů a spolků i všich-
ni ostatní jednotlivci odvedli ve svém 
volném čase velký kus práce. Řada míst 
výrazně prokoukla a technickým služ-
bám se alespoň částečně ulehčilo. Ve 
vedení města bychom byli pochopitelně 
velmi rádi, kdyby se z této úklidové akce 
stala každoroční tradice. Dbát o čistotu 
a kvalitu veřejných prostranství je v zá-
jmu nás všech. 

Květnové svátky a jubilea
V měsíci květnu nás čeká oslava něko-
lika státních svátků i ryze řevnických 
jubileí. Prvního máje jsme si všichni užili 
tradiční hasičský Majáles. Sdružení dob-
rovolných hasičů Řevnice, které pro vás 
Majáles každý rok připravuje, slaví le-
tos 120 let od svého založení. Rád bych 
všem členům SDH Řevnice touto cestou 
poblahopřál hodně zdaru a síly do dal-
ších let aktivní činnosti. 

Druhý květnový státní svátek, dne 
8. května, si připomínáme konec dru-
hé světové války. Při této příležitosti se 
sejdeme v 18 hodin u pomníku na ná-
městí. Jelikož tento svátek připadá letos 
na neděli, rád bych pozval i ty, kteří se 
této vzpomínkové akce běžně neúčastní. 
Domnívám se totiž, že v dnešní neklidné 
době je potřeba si zdánlivě dávné váleč-
né hrůzy neustále připomínat. 

Dalším květnovým jubilantem je dok-
tor Jindřich König, k jehož kulatému 
jubileu mu srdečně přeji mnoho zdraví 
a osobní pohody. O jeho všestranných 
aktivitách ve prospěch města i celého 
regionu se asi není potřeba široce roze-
pisovat. Na tomto místě bych rád zmínil 
alespoň novou knihu o historii Lesního 
divadla. Pan doktor ji napsal společně 
s novinářkou Pavlou Nováčkovou. Její 
slavností křest by měl proběhnout na 
konci května v Modrém domečku. Vě-
řím, že to není zdaleka poslední publika-
ce, kterou pan König o Řevnicích napsal.

Novým ředitelem ZŠ je Tomáš Řezníček
Základní škola zná jméno nového ředite-
le. Stal se jím Mgr. Tomáš Řezníček. Na 
jeho jméně se shodli členové konkurzní 
komise a Rada města ve svém konečném 
usnesení jejich doporučení respektova-
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nu služby se strážníci potýkali zejména 
s častým výskytem osoby bez domova 
v parku Havlíčkovy sady, která zde budi-
la veřejné pohoršení a která byla násled-
ně nalezena beze známek života.

Strážnici se v posledním období za-
měřují zejména na volné pobíhání psů, 
zejména v parku a na cyklostezce.

Od měsíce dubna vykonávají strážní-
ci na základě uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy s obcí Všenory svoji činnost i na 
území této obce, tudíž se náš čas nyní 
musí dělit mezi město Řevnice a obec 
Všenory, což v počtu dvou strážníku 
a jednoho strážníka čekatele, který ne-
může samostatně vykonávat svoji čin-
nost, je dosti zatěžující.

V dubnu proběhla v ZŠ Všenory před-
náška pro žáky prvního i druhého stup-
ně se zaměřením na možnou trestnou 
činnost, páchanou mládeží, a zejména 
na mládeži, která se setkala s velmi příz-
nivým ohlasem.

Strážníci zaměřují svoji činnost i na 
kontroly rybářů, kdy při této činnos-
ti bylo zjištěno již několik přestupků, 
ve dvou případech bylo dokonce nutné 
odebrat povolení k lovu.

Jako kuriozitu nesmím zapomenout 
ani na záchranu vodního ptáka, potáp-
ky, která byla v řece Berounce zamotána 
do rybářských vlasců a hrozilo její uhy-
nutí, a zjištění volně pobíhajícího poníka 
po komunikaci Mníšecká, jenž byl nale-
zen paní, která v prostoru nad Lesním 
divadlem venčila svého psa, a jenž byl 
strážníky odchycen a odveden do neda-
leké ohrady, z níž byl pravděpodobně 
vypuštěn neznámou osobou.

Bc. Jiří Dlask, MP Řevnice

Koše na psí exkrementy 
doplněny
Díky akci „Ukliďme Řevnice“ zmizely 
z mnoha veřejných prostranství černé 
skládky i poházené odpadky. Děti ze 
základní školy někde dokonce uklidily 
i odhozené nedopalky od cigaret. Teď 
ještě zatočit s psími výkaly.

Žádná dobrovolnická úklidová akce 
se za tímto účelem rozhodně nechys-
tá. Město nebude kupovat ani speciální 
vysavač, jaký mají například v Českém 
Těšíně, ani pořádat výherní loterii pro 
sběrače psích hovínek, jako to dělají na 
Tchaj-wanu.

Pro pohodlí všech majitelů psů byly 
na vybraných místech doplněny koše se 
zásobníky papírových sáčků. Pracovníci 
Technických služeb po městě koše rov-
noměrně rozmístili. U prodejny a u ná-
draží jsou instalovány pouze zásobníky 
na sáčky poblíž košů na komunální od-
pad. Mapu, která popisuje rozmístnění 
košů, najdete na webu RUCHu a města

Jan Schlindenbuch

Svoz popelnic – 
upozornění!
Technické služby Hostivice, které pro 
naše město zajišťují svoz komunálního 
odpadu, žádají majitele popelnic, aby je 
připravili na ulici v den svozu do 7 hodin 
ráno. Jinak by se mohlo stát, že nádoby 
nebudou vyprázdněny. 
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Bez nenávisti

s
lo

u
pe

kMožná jste už narazili na kavárnu 
označenou nápisem Hate Free Zóna 
nebo potkali někoho s plackou HATE 
FREE na klopě. Hate znamená an-
glicky nenávist nebo zášť a nápisy 
znamenají přihlášení se k síti míst, 
kde zloba a agrese – nejen k lidem 
jiné barvy pleti nebo náboženského 
vyznání, ale třeba i jiných názorů, 
životního stylu nebo zkušeností – 
nemá místo. 

Zcela jistě jste ale narazili na to, 
čemu se slovníkem internetové doby 
říká „hejt“. Nenávistné, urážlivé 
a lživé komentáře a výroky na zpra-
vodajských webech, facebooku nebo 
v mailech se šíří jako lavina. Ale hej-
tem je vlastně každá pomluva nebo 
agresivní lež. Třeba i ta vyslovená na 
řevnickém náměstí nebo na zasedání 
zastupitelstva.  

I když jsou hejty často „jen“ plo-
dem osobního neštěstí, sociální či 
sexuální frustrace nebo strachu, mají 
ve společenském (dnes už i globál-
ním) prostoru ničivou sílu. Zamořují 
naše duše skepsí a zlobou stejně jako 
jedy a odpadky životní prostředí. 
I v malé městské komunitě, jako je 
ta naše řevnická, mohou mít zdán-
livě malé, iracionální lži a pomluvy 
velké důsledky. Nabourávají důvěru, 
lidské vztahy, znechucují, vyvolávají 
apatii. Třeba řevnická základní škola 
hejty všeho druhu přímo přitahuje.  

V půlce dubna se více než stovka 
řevnických občanů zapojila do kam-
paně Ukliďme Česko přizpůsobené 
na míru našemu městu sloganem 
Ukliďme Řevnice. Z beznadějně 
zarostlého a zanedbaného prostoru 
„za vodou“, s jehož úklidem se zača-
lo vloni během stejné akce, do roka 
občanskou aktivitou vyrostl komu-
nitní park s cyklodráhou. Letos se 
začalo s úklidem břehu Berounky 
v Karlštejnské ulici, kde vzniká spo-
lečná „pláž“ či rekreační louka. Tyhle 
projekty, které se rodí z entuziasmu, 
radosti a společné práce, jsou vlastně 
přirozeně HATE FREE. Každý, kdo 
přijde a pomůže společnému dílu, je 
vítán. Ale takové by mohly být celé 
Řevnice. Navzdory pověstem o zdejší 
řevnivosti. Připojme se ke kampani 
Hate Free Česko. Ať žijí Hate Free 
Řevnice!

Marie Reslová

Uklizené a posečené Havlíčkovy sady lákají k pobytu. Foto: Mojmír Mikula
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Rozmístění velkoobje-
mových kontejnerů na 
bioodpad
Město Řevnice v letošním roce rozmístí 
během víkendových termínů (viz tabul-
ka) velkoobjemové kontejnery na bio-
odpad. Jde o doplňkovou službu k pra-
videlnému svozu bioodpadu. Do těchto 
velkoobjemových kontejnerů by měly 
být umístěny především větve, které je 
jinak potřebné krátit na 30 cm. Město je 
připraveno zvážit i jiná umístění.

Rozpis přistavení velkoobjemových 
kontejnerů na bioodpad 2016

Kde:
Rovinská svozové místo
Malé náměstí
křižovatka Sochorova – Vrchlického 

Kdy: 
přelom duben-květen: 29. 4. – 1. 5.
konec května: 27. – 29. 5.
počátek prázdnin: 1. – 7. 7.
konec září: 26. – 28. 9.
přelom září -říjen: 30. 9. – 2. 10.
konec října: 27. – 30. 10.

Cestování s dětmi do 
zahraničí 
Krajský úřad informuje před prázdninami 
občany o cestování s dětmi. Také potom-
kům do 15 let lze vydat občanský průkaz, 
na který mohou cestovat do států Evrop-
ské unie, ale i do dalších států: Albánie, 
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islan-
du, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcar-
ska. Pro tyto děti činí správní poplatek za 
vydání občanského průkazu pouze 50 Kč, 
za pas 100 Kč. Doba platnosti je pět let. 
Dětem průkaz vyřizuje zákonný zástup-
ce, lhůta pro vydání je 30 dnů, do týd-
ne za zvýšený poplatek 2 000 Kč. I nově 
narozené dítě musí mít platný cestovní 
doklad, rodný list jím není.

Pozor na falešné 
vodohospodáře
Městský úřad upozorňuje občany Řevnic, 
že se v našem městě pohybují osoby, kte-
ré se vydávají za pracovníky vodohospo-
dářské správy. Jedná se pravděpodobně o 
podvodníky, kteří si tímto tipují prázdné 
objekty. Vodu v Řevnicích spravuje vý-
hradně firma EKOS a její pracovníci jsou 
vždy vybaveni průkazem. Dbejte proto 
zvýšené opatrnosti, ochráníte tím sebe i 
svůj majetek. Případný kontakt s těmito 
lidmi hlaste buď MP Řevnice, nebo státní 
POLICII ČR.
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Krátce a jasně
Tato původně gotická tvrz rodu Buziců 
z 1. poloviny 13. století byla ve druhé 
polovině 16. století přestavěna na rene-
sanční zámek. Jeho hlavním historickým 
skvostem je knihovna, nejstarší zámecký 
knihovní sál v Čechách, dochovaný v po-
době z roku 1558.

Účastnický poplatek 200 Kč bude vy-
brán v autobuse. Předpokládaný návrat 
v cca 16.30 hod. Přihlášky na zbylá mís-
ta na kultura@revnice.cz nebo písemně 
do schránky MěKS.

VS

Hravě a zdravě podruhé 
i s obědem
Jistě si všichni pamatujete na loňský 
velký úspěch festivalu Hravě a zdravě, 
který pořádaly spolek Náruč a rodinné 
centrum Leťánek. Letos bychom velmi 
rádi na úspěch navázali s malými obmě-
nami, u nichž věříme, že povedou jen 
ke zlepšení a zdokonalení celé akce. Jde 
nám primárně o maximální spokojenost 
a komfort všech zúčastněných, z řad 
prodejců i návštěvníků.

Chtěli bychom, aby podtextem letoš-
ního festivalu byla výzva: „Neobědvejte 
dnes doma, pojďme se najíst společně!“ 
Chceme prostřednictvím gastronomic-
kých lahůdek a zábavného programu 
pro celou rodinu spojit alespoň na jeden 
den všechny zúčastněné.

I z toho důvodu letos začne festival 
3. září již v 11.00 hod. dopoledne. Nebu-
de chybět pokus o překonání loňského 
rekordu v délce štrúdlu, rodinná hra po 
Řevnicích, prezentace místních spolků 
a organizací a další zábavný program.

Vyzýváme opět všechny zájemce, kteří 
se chtějí aktivně zapojit se svými domá-
cími produkty nejen ze sortimentu po-
travinářského, aby se přihlásili na emai-
lové adrese hraveazdrave@centrum.cz. 
Umíte vyrobit výborný džem? Zavařu-
jete? Pečete? Neváhejte a 3. 9. 2016 se 
můžeme všichni společně potkat na řev-
nickém náměstí! Těšíme se na Vás!

MV

Leťánek chystá v květnu 
semináře i jógové 
workshopy

Leťánek nezahálí ani v květnu, můžete se 
tudíž těšit na několik pěkných akcí.

Na začátku května si nenechte ujít zá-
žitkový seminář „Agrese ano, násilí ne“, 
akreditovaný MŠMT a MPSV, jenž se 
uskuteční 5. května v letovské knihovně. 
Tento seminář je zaměřen na proaktiv-
ní práci s agresí u chlapců a zejména na 
rozbor konkrétních situací. Na sobotu 
7. května jsme připravili jógový workshop 
s Lucií Königovou – Spokojená rame-
na, pružný hrudník, který se uskuteční 
v malém sále řevnického Sokola. Přijďte 
se seznámit s tím, jak ramena a hrudník 
pracují a jak je díky józe můžeme udr-
žovat pohyblivé a propojené s ostatními 
částmi těla v harmonickém vztahu. Více 
informací k jednotlivým akcím najdete na 
www.letanek.cz.

Jitka Nosková

Staročeské máje 
proběhnou letos 
u Berounky i u Vltavy
XVII. folklorní festival Staročeské máje, 
na který dorazí pět desítek souborů z celé 
republiky i ze zahraničí, se bude konat 
celý květen na osmi místech poberoun-
ského a podbrdského kraje, nově i v Pra-
ze.

V pondělí 16. května se slavnost od Be-
rounky „přestěhuje“ na Křižovnické ná-
městí v historickém centru Prahy. Pořa-
datele folklorního festivalu totiž oslovili 
organizátoři svatojánských barokních 
slavností Navalis s tím, že by měli zájem 
se ke Staročeským májům připojit. Pod-
večernímu procesí poutníků z katedrály 
svatého Víta na Karlův most a následné-
mu monumentálnímu baroknímu kon-
certu na Vltavě bude předcházet od-
polední přehlídka krojovaných družin 
z Čech, Moravy i ze Srbska. Obyvatelé 
hlavního města i početní turisté se budou 
moci potěšit uměním dudáků, tanečníků, 
zpěváků, cimbálové muziky i staropraž-
ské kapely.

Ale ani obdivovatelé a příznivci folklo-
ru v kraji kolem Berounky a pod brdský-
mi Hřebeny nepřijdou zkrátka. Všechny 
květnové víkendy je budou svým uměním 
bavit cimbálovky, dudácké kapely, de-
chovky, pěvecké sbory, taneční skupiny 

Setkání u pomníku
Také letos se 8. května v 18 hodin se-
tkáme u pomníku padlých na náměstí, 
abychom si připomněli výročí konce II. 
světové války. V současné situaci Evro-
py se můžeme zamyslet nad tím, na čem 
záleží.

Vítáni jsou opravdu všichni – zástupci 
spolků a sdružení, školní mládež i před-
školáci, jejich rodiče i prarodiče. Krojo-
vané a uniformované skupiny dodávají 
setkání vždy potřebného ducha.

VS

Zájezd do Hořovic a do 
Březnice
V úterý 10. května se účastníci zájez-
du sejdou v 9 hodin u Zámečku, v 9.15 
vyrazíme směr Lochovice. Tam se krátce 
zastavíme u pamětní desky nezapome-
nutelného básníka Václava Hraběte. 

Budeme pokračovat do Hořovic, kde 
si prohlédneme park (založený v roce 
1520), navštívíme kavárnu a v 11 hodin 
zahájíme prohlídku autenticky zaříze-
ných zámeckých interiérů.

Protože se nepodařilo získat povole-
ní k vjezdu do CHKO Brdy, a tím pá-
dem nelze navštívit zříceninu Valdeku, 
přidali jsme návštěvu zámku Březnice. 
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dětské i „dospělácké“, soubory z Čech, 
Moravy i Slovinska. V programu jsou 
jako každoročně také stylové jarmarky, 
pobožnosti, ceremoniály žádání o právo, 
průvody krojovaných účastníků,taneční 
zábavy…

Miloslav Frýdl

Férová snídaně podruhé 
v Řevnicích
Letos podruhé se můžete připojit k akci 
Férová snídaně. Na prostranství před 
Zámečkem během sobotního dopoledne 
14. května společně se sousedy posnídá-
me a vychutnáme si netradiční piknik.

Nevíte, co s sebou vzít před Zámeček? 
Do termosky fairtradovou kávu nebo 
čaj, upečte si bábovku z bio mouky, fair 
trade kakaa a domácích vajec, namažte 
si kváskový chléb vlastní marmeládou. 
A jestli nestihnete něco pro společné 
snídání připravit, spolehněte se na fair 
trade bio kávu a dezert z řevnické bio-
-prodejny. Hodí se i pikniková deka, 
případně i papírové talířky a kelímky na 
nápoje.

Férová snídaně NaZemi je celorepub-
likový happening na podporu fair trade 
a odpovědné spotřeby. Koná se při příle-
žitosti Světového dne pro fair trade, což 
je svátek, který slaví druhou květnovou 
sobotu tisíce lidí na celém světě.

Monika Kopecká, 
BiJo jako od maminky

Nová škola bude sídlit 
na úřadě
Nová soukromá škola Bambinárium 
bude od září sídlit ve 3. patře městského 
úřadu. „Před několika dny jsem se do-
zvěděla, že naší žádosti město vyhově-
lo,“ řekla k tomu ředitelka Dagmar Hra-
bová. „Prostor budeme mít pronajatý na 
jeden školní rok, úřad nám tímto způso-
bem pomůže s rozjezdem,“ dodala. Do 
mateřské školy, již řídí Dagmar Hrabová 
už desátým rokem, se mohou děti se svý-
mi rodiči zapsat 7. června od 12:30 do 
17:30 v budově MŠ, den poté se uskuteč-
ní i zápis do první řevnické základní
školy (od 17:30 hodin v nové učebně).

Pozvánka ke zkouškám 
znalosti hub
Všem zájemcům, kteří chtějí obchodo-
vat s jedlými, volně rostoucími houbami 
z vlastního sběru, nebo provozovatelům 
restaurací, již chtějí z jedlých volně ros-
toucích hub z vlastního sběru připravo-
vat pokrmy, je určena zkouška znalosti 

hub, kterou organizuje Krajská hygienic-
ká stanice Středočeského kraje ve spolu-
práci s Českou mykologickou společnos-
tí. Test se uskuteční ve dnech 19. května 
(v 10 hodin) a 9. června (10 hodin) v za-
sedací místnosti budovy KHS Středočes-
kého kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 
17, Praha 2 (stanice Karlovo náměstí na 
trase metra B).

Slavnostní otevření 
nových prostor
Modrý domeček se dočkal oficiálního 
otevření nových prostor, které se nachá-
zejí v prvním patře stávající kavárny. 
U této slavnostní příležitosti se kromě 
zástupce architektů, kteří stojí za novou 
vizáží nejen interiéru, ale také exteriéru, 
sešli představitelé města Řevnic, senátor 
Jiří Oberfalzer, sponzoři, dárci, podpo-
rovatelé a přátelé spolku Náruč, který 
kavárnu provozuje. Nově zde najdou 
pracovní pozici klienti na chráněných 
pracovních místech z cílové skupiny 
osob s mentálním postižením či dušev-
ním onemocněním. 

Kavárenské prostory nabídnou celkem 
čtyřicet míst k sezení včetně skleněného 
salonku a v nejbližší době navíc dojde 
také k zprovoznění terasy, která k hor-
nímu patru Modrého domečku náleží. 
Terasa bude prosklená a vybavená po-
hodlným nábytkem. Patro kavárny je 
vybaveno nejmodernější projekční tech-
nikou, je zde možnost připojení na wifi 
a samozřejmostí je klimatizace. Prostory 
jsou tak ideálně uzpůsobené pro pořádá-
ní firemních konferencí, meetingů, semi-
nářů, školení apod.

Provoz je zatím provizorní, otevřeno je 
vždy ve čtvrtek odpoledne, ale již brzy 
očekáváme rozšíření otevírací doby.

MH

V letošním královském 
průvodu se půjde 
v nových kostýmech
Královský průvod na hrad Karlštejn, 
jenž je letos naplánován na 4. a 5. červ-
na, bude v mnohém slavnostnější. Or-

ganizátoři chtějí oslavit nejen 700. 
jubileum Karla IV., ale i desáté výročí 
průvodu. Těšit se můžete na nové repli-
ky historického ošacení i na premiérové 
praporce.

Nejslavnější český král se svou cho-
tí královnou Alžbětou Pomořanskou, 
s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky krá-
lovského dvora vyjede v sobotu 4. červ-
na z Radotína. Pokračovat bude přes 
Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, 
kde stráví noc. V neděli se průvod vydá 
z Dobřichovic přes Lety, Řevnice, Zadní 
a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby zde 
v Kapli sv. Kříže slavnostně uložil koru-
novační klenoty.

Školní akademií se 
v přírodním amfiteátru 
uzavře školní rok
Dva dny před vysvědčením – 28. červ-
na – se v Lesním divadle uskuteční závě-
rečná akademie řevnické základní školy.

Na tradiční akci bývají oceněni úspěšní 
žáci školy, pamětní list je připraven i pro 
ty, kteří ze školy odcházejí nebo přestu-
pují na gymnázia. Součástí programu 
jsou i vystoupení mladých umělců z řad 
studentů.

V Řevnicích mají Rorýsí 
školu
Amatérský ornitolog Zdeněk Valeš je 
garantem projektu Rorýsí škola, který 
probíhá na řevnické základní škole. Pod 
střechou budovy školy byly nedávno 
umístěny budky, součástí akce se sta-
la i přednáška pro žáky o životě těchto 
dravců.

red

Lesní divadlo a skalní 
vyhlídka Na Chatkách
V časopise Krkonoše – Jizerské hory vy-
šel v čísle 3/2016 článek pánů Pavla D. 
Vinkláta a Miroslava Jecha. Obsahuje 
pro nás, oslavující 100 let Lesního diva-
dla, pozoruhodné informace.

V letech 1913–14 se hejnický Spolek 
pro pozdvižení cizineckého ruchu roz-
hodl vybudovat na návrší zvaném Na 
Chatkách (tehdy Niederbauers Berg) 
lesní divadlo. Vybrali místo, jež nevyža-
dovalo velké terénní úpravy. První před-
stavení se konalo 7. června 1914, kdy ko-
čovná divadelní společnost Julia Hubera 
uvedla hru Loupežníci z Maria Ulmu. 
Zřejmě pod vlivem blízkosti hejnické 
baziliky nesla tentokrát název Síla víry. 
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Foto archiv Petra KutinaDostavilo se tisíc diváků a viděli nejen 
herce, ale i jezdce na koních.

V následujícím období do roku 1923 
převažovala dramatická tvorba Henrika 
Ibsena v podání Libereckého divadla – 
zřejmě ideálně zapadala do romantické 
skalnaté scenerie. V dalších letech už se 
hrály jen krátké scénky při slavnostech 
spolků. Po roce 1945 už nebyla divadel-
ní scéna obnovena a divadlo zarůstalo 
nálety.

Až v roce 2014 se spolek Ferdinandov 
sobě odhodlal k základní rekonstrukci. 
V lednu 2015 proběhlo přímo na místě 
jednání všech zainteresovaných, takže 
lze doufat, že tato vzácná lokalita ožije 
po mnoha letech činností zdejších oby-
vatel.
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po němž snad kdysi převáželi kámen 
z okolních lomů. Údolím potoka pokra-
čujeme až ke kamenité zdi, jež náhle pře-
hradí naši cestu. Tato „velká brdská zeď“ 
není valem nějakého starověkého hra-
diště, ale historickým vytýčením hranice 
mezi dobřichovickým a dobříšským pan-
stvím. Pochází z konce 18. století a měla 
zabránit územním sporům a přebíhání 
zvěře mezi polesími. Již je notně rozva-
lená a porostlá mechem, ale stále půso-
bí monumentálně. Ani my nebudeme 
přebíhat z řevnického polesí a vydáme se 
doprava podél zdi k vrcholu Babky. Opa-
trně přeskočíme potok a stoupáme do 
prudkého kamenitého svahu. Zde za jar-
ních měsíců můžeme zaslechnout z vy-
sokých buků trylek budníčka lesního a 
trochu neumělý zpěv lejska bělokrkého. 
Snad nám fandí v závěrečném výstupu. 
Zeď nás dovede až k vrcholovému skalis-
ku Babky. Zde si můžeme trochu odpo-
činout u ohnišť vybudovaných v opuště-
ných lomech zakousnutých do skály. Již 
nás čeká jen krátký výstup na vrchol ve 

33 výlety a procházky 
z Řevnic (po 100 letech):
Babka
Odvážím se tvrdit, že v Řevnicích nena-
jdeme nikoho, kdo by alespoň jednou 
v životě nevystoupal na Babku, jeden 
z nejvýznamnějších vrcholů vypínají-
cích se nad naší kotlinou. Vždyť už v roce 
1890 na tuto nápadnou křemencovou 
horu zbudoval Klub českých turistů prv-
ní značenou cestu v Brdech. A řevnický 
Okrašlovací spolek zde dokonce posta-
vil vyhlídkový altán. Ten se sice časem 
rozpadl, ale oblíbeným turistickým cí-
lem zůstává Babka dodnes. Z Řevnic na 
ni vede pohodlná modře značená cesta, 
ale já mám raději trochu dobrodružnější 
cestu údolím Babského potoka. 

Z náměstí se proto vydejme vzhůru až 
k rozcestí u Tittlova mostu nad hřištěm 
házené, odkud budeme pokračovat po 
žluté značce směrem k Jezírku. Obejde-
me Lesní divadlo, mineme starou hájov-
nu a kousek za ní dojdeme k můstku přes 
Babský potok. Pár metrů za můstkem 
vede vlevo nenápadná lesní cesta vzhůru 
do kopců. Smrkovým lesem projdeme až 
k rozcestí Pod Strážným. Zde překročíme 
Babský potok na druhý břeh a pokraču-
jeme úzkou pěšinou dále proti proudu. 
Cesta je značená zelenou turistickou 
značkou a zavede nás skrz skalní průrvu 
do typického údolí brdských lesů. Dno 
potoka se zabarví dorezava rozpuštěný-
mi železitými sloučeninami a odkudsi 
zavane chladný vlhký vánek. Mimoděk 
se ohlédneme po pokroucených koře-
nech, které stále překračujeme, zda mezi 
nimi není i ten bludný. Cesta nás dále 
vede po starodávném kamenitém náspu, 

výšce 505,5 metru nad mořem. Značená 
pěšinka nás mezi pokroucenými borovi-
cemi dovede na skalnatý hřeben, odkud 
se můžeme rozhlédnout po české kotlině 
až ke křivoklátským lesům a centrálním 
Brdům na jedné straně a ku Praze a jejím 
stavbám na straně druhé.

Ještě než vyrazíme na cestu zpět, po-
kusme se najít jeskyni, ve které podle 
pověstí svého času přebýval samotný 
lotr Babinský. Nachází se severovýchod-
ně od vrcholu Babky směrem k Řevni-
cím a vede k ní nenápadná cestička po 
hraně kopce. Nejspíše se jedná o pseu-
dokrasovou dutinu, do níž se v předklo-
nu dá vlézt. Vede jen několik metrů do 
nitra skály. Avšak snad jde jen o před-
síňku velkých komnat ukrytých v hlubi-
nách křemencové hory, ve kterých spí 
podle pověsti významné osobnosti na-
šich dějin, které, až bude Řevnicím nej-
hůře, vyjdou z nitra Babky a vyrazí po 
modré značce, tak jako my cestou zpět, 
nám pomoci.

Zdeněk Valeš



Jak dlouho zde vlastně žijete?
Trvale od roku 1978. Do Řevnic ale jezdím 
celý život. Narodil jsem se v Praze, ale od 
útlého dětství jsem zde s rodiči trávil kaž-
dé léto. Pocházím ze sportovně založené 
rodiny, maminka hrála vášnivě tenis, tatí-
nek šermoval. Moje maminka byla do teni-
su údajně natolik zamilovaná, že již v létě 
roku, kdy jsem se narodil, hrála na řevnic-
kých kurtech velký turnaj, jež se zde za prv-
ní republiky pravidelně pořádaly. Byl jsem 
u toho, kojila mě prý mezi jednotlivými 
zápasy. Bydlet v Řevnicích jsem začal tak 
trochu z donucení. Na začátku 70. let na 
národním výboru rozhodli, že se náš poze-
mek, kam jsme v létě jezdili na chatu, musí 
trvale zastavět. Bylo nám řečeno, že pokud 
si tam nepostavíme dům my, soudruzi ho 
od nás za úřední cenu vykoupí a prodají ho 

Řevnice jsou pŘíjem-
ným mĚsTeČKem
Text: Jan Schlindenbuch | Foto: archiv Jindřicha Königa

jinému zájemci. Volba v rodině nakonec 
padla na mě. 
Pracoval jste jako lékař. Jaká byla vaše 
specializace? Působil jste někdy v Řev-
nicích?
Vystudoval jsem Fakultu všeobecného lé-
kařství Karlovy university v Praze. Promoci 
jsem absolvoval v roce 1960 a na základě 
umístěnky, jak bylo v té době obvyklé, mě 
přidělili do Jablonce nad Nisou. Pracoval 
jsem na různých pozicích v místní nemoc-
nici a vyzkoušel jsem si jako záskok i práci 
obvodního lékaře v různých obcích v oko-
lí. Jak se mi tehdy hodilo, že jsem uměl 
běžkovat! Po třech letech jsem se vrátil do 
Prahy a konkurzem získal místo v toxiko-
logickém ústavu, kde jsem byl zaměstnán 
dlouhých 16 let. Zajímavostí určitě je, že 
jsem se svým nadřízeným stál u zrodu tes-

tování na doping našich sportovců. S an-
tidopingovou laboratoří jsme jako první 
u nás testovali cyklisty na mistrovství svě-
ta v dráhové cyklistice v Brně roku 1969. 
Abych neztratil kontakt s praktickou medi-
cínou, sloužil jsem pohotovostní lékařské 
služby a měl částečný úvazek na interní 
klinice ve vinohradské nemocnici.
V Řevnicích jsem jako lékař nikdy nepra-
coval, tedy vyjma dvou „brigádnických“ 
služeb u pana Bulíčka. To bylo v začátcích, 
když zde zakládal podle mě úplně skvělou 
stanici záchranné služby.
Vaší celoživotní láskou je sport…
Máte pravdu, mojí hlavní vášní byl tenis. 
Začínal jsem s ním na dnešní poměry do-
cela pozdě, až v deseti letech. Za války se 
totiž hrát nesmělo. V létě roku 1946 jsme 
si s partou asi deseti řevnických dětí pod 
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Jindřich König se v květnu dožívá významného životního jubilea. Bude mu osmdesát let. Řevnické veřejnos-
ti je znám především jako autor několika knih, pravidelný přispěvatel do časopisu Ruch, sběratel starých 
fotografií a pohlednic, archivář, vášnivý sportovec a lékař. Asi málokdo však ví, že stál u zrodu testování na 
doping v Čechách a v Řevnicích trvale bydlí původně poněkud z donucení.

Jindřich König na začátku května oslavil osmdesátiny.



dohledem dospělých sami upravili jeden 
tenisový kurt. O rok později mě rodiče při-
hlásili v Praze do tenisového klubu I. ČLTK. 
Postupně jsem prošel několika dalšími 
pražskými kluby a dotáhl to až ke druhému 
místu v deblu na slavné „Pardubické juni-
orce“. Když mi bylo dvacet, měl jsem šanci 
zahrát si za naši zemi Galeův pohár. Ve stej-
ný den, kdy se hrála kvalifikace, byla k mé 
smůle vypsána důležitá zkouška z ana-
tomie. Termín byl fixní a nemohla s ním 
pohnout ani reprezentace republiky. Škola 
nakonec zvítězila!
Vyjma tenisu jsem rád plaval, hrál stolní 
tenis a jezdil na lyžích. Dělal jsem obo-
je – sjezdové i běžecké lyžování. Čtyřikrát 
jsem se zúčastnil Jizerské padesátky, kaž-
dý rok jsem se zlepšoval. V 50. letech, když 
byl v Řevnicích tenis jako buržoazní sport 
zapovězen, jsme hráli taky hodně basket. 
V zimě v sokolovně a v létě na zrušených 
tenisových kurtech.
Vztah máte i ke kultuře…
To je především zásluha Lesního divadla. 
Lidé, kteří je zde před sto lety zakládali, 
byli vrstevníci mých rodičů. Tatínek také 
hrával menší role. Chodil jsem se na něj 
dívat. V Lesním divadle jsem díky tomu 
viděl spoustu skvělých herců a vynikajících 
představení. 
Jak vlastně vidíte naše město?
I když jsme městem skoro od středověku, 
v něčem si Řevnice podle mne uchovávají 
i charakter vesnice, dodávám, že ke své-
mu prospěchu. Z hlediska velikosti jsou 
tak akorát. Podle zápisů ve starých kroni-
kách sem ve 13. století jezdil na lov Přemysl 
Otakar II. Údajně právě on inicioval založe-
ní našeho náměstí. Zamýšlel, že zde nechá 
vybudovat celé okresní město. Byly zde 
totiž brody přes Berounku. Okresním měs-
tem se ale nakonec stal Beroun. Dnes jsou 
Řevnice příjemným zahradním městečkem 

s výbornou dostupností do Prahy. Máme 
tady sto let staré Lesní divadlo. Žádné jiné 
tak dlouho v Čechách trvale nehraje. Skvě-
lé jsou rovněž podmínky pro sport. Kdyby 
tady ještě byla atletická dráha, nemělo by 
to chybu. 
Co říkáte zamýšlené proměně náměstí?
V tomto ohledu se považuji za spíše konzer-
vativního. Nejsem příliš nadšený ani aktu-
ální moderní proměnou Modrého domeč-
ku. Chápu, že prostor náměstí je potřeba 
zkultivovat, ale držel bych se více při zemi.
Napadlo vás někdy, že byste byl řevnic-
kým starostou a mohl o těchto věcech 
spolurozhodovat?
Starostou jsem nikdy být nechtěl. Velmi 
dobře si uvědomuji, jak náročná a nevděč-
ná je to funkce. Starosta se nikdy nezavdě-
čí, tlaky jsou na něj ze všech stran. Musí dě-
lat spousty kompromisů. Nezávidím mu to.

Rád bych v tomto ohledu zmínil osob-
nost Matěje Bílého, jenž jako starosta Řev-
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nic působil dlouhých 21 let, od roku 1880 
až do začátku 20. století. Tento prapradě-
deček sester Červených byl velmi osvíce-
ným člověkem. Zasloužil se o stavbu školy 
na náměstí a za jeho starostování vznikl 
také velmi uznávaný Okrašlovací spolek. 
Jeho členové se například zasadili o to, aby 
Řevnice získaly status jakéhosi odpočinko-
vého lázeňského místa, kde nebude prů-
mysl.
Jste autorem několika knih o Řevnicích. 
Chystáte nějakou novinku?
Momentálně dopisuji publikaci o Lesním 
divadle, kterou připravujeme s paní Pavlou 
Nováčkovou. V hlavě mám pochopitelně 
i další nápady. Uvažuji o druhém dílu knihy 
Řevnice na starých pohlednicích. Rád bych 
se věnoval i poutnímu místu Skalka. Právě 
zájem o historii tohoto úžasného místa mě 
přivedl ke sbírání starých pohlednic a fo-
tografií. 
Přemýšlím, co udělat se svým rozsáhlým 
archivem, který mám doma ve sklepě. S bý-
valým starostou, panem Cvancigerem, jsme 
kdysi hovořili o možnosti vybudovat jakési 
malé řevnické muzeum. Možná na to teď 
nastává doba… e
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•	 narozen v roce 1936
•	 předseda letopisecké komise
•	 znalec řevnické historie
•	 nadšený sportovec
•	 autor několika publikací, např. 

o působení Okrašlovacího spolku 
v Řevnicích (2011), o historii 
řevnického tenisu (2002), o řev-
nické plovárně (2011) a řevnickém 
náměstí (2012)

•	 editor Almanachu Řevnic (2003)

Jindřich 
König

Celý život se věnuje tenisu – na snímku (první zprava) na slavné Pardubické juniorce.

Jako lékař stál u zrodu antidopingové laboratoře.
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Konkurzu se zúčastnila čtveřice kandidá-
tů. „Konkurz probíhal velice klidně, sa-
motnou mě překvapilo, jak dobře jsme se 
v tak velikém počtu shodli jak na postupu, 
tak později na kritériích a otázkách pro 
uchazeče,“ komentovala průběh předsed-
kyně konkurzní komise Hana Ripková. 

Poradci navržení i 
opozicí
Rada města věnovala složení konkurzní 
komise velkou pozornost. Předsedkyní 
výběrové komise byla jmenována prá-
vě Hana Ripková, členka školské rady, 
do komise ji jmenoval zřizovatel. Sedm 
členů komise dle vyhlášky doplnilo šest 
odborníků s hlasem poradním jmenova-
ných zřizovatelem, z toho polovinu od-
borníků navrhla opozice. Dva z odborní-
ků byli personalisté. Pohovorů s uchazeči 
a hlasování se nezúčastnila členka komi-

ŘediTelem šKoly se 
sTal Tomáš ŘezníČeK
Text: Lucie Kirova | Foto: Kateřina Seifertová Sýkorová

se určená Krajským úřadem Středočeské-
ho kraje, která se den předem omluvila 
z pracovních důvodů.

„Otázky všech členů komise i přizva-
ných odborníků jsme sestavili až ráno 
v den konkurzu, určili jsme si jednotlivá 
kritéria, podle kterých budeme uchazeče 
hodnotit, a rozdělili jsme si i otázky, které 
jsme kandidátům kladli,“ popisuje před-
sedkyně. „Jedním z důležitých prvků bylo 
i to, že jsme se shodli, že všem kandidá-
tům budeme dávat stejné otázky ve stej-
ném pořadí, abychom pak uměli dobře 
srovnat jejich odpovědi. Po rozhovoru se 
všemi čtyřmi kandidáty jsme o každém 
z nich vedli všichni diskusi, každý přispěl 
svým názorem.“ Nakonec při hlasování, 
do kterého se podle vyhlášky zapojili jen 
samotní členové konkurzní komise, volící 
dbali i na názory přizvaných odborníků, 
které zazněly v předchozí diskusi. „Snaži-
la jsem se tyto názory promítnout do své-
ho hlasování,“ řekla Hana Ripková.

Dva vhodní kandidáti
Konkurzní komise doporučila radě města 
ze čtyř přihlášených uchazečů dva vhod-
né kandidáty na ředitele ZŠ Řevnice a to 
v tomto pořadí: 1. Mgr. Tomáš Řezníček, 
2. Mgr. Simona Škaloudová. Rada měs-
ta jako zřizovatel na základě doporučení 
komise jmenovala Mgr. Tomáše Řezníčka 
ředitelem Základní školy Řevnice s nástu-
pem od 1. července.

Mgr. Řezníček vystudoval Integrální stu-
dium speciální pedagogiky na Pedagogic-
ké fakultě UK, byl statutárním zástupcem 
ředitele DD Lety a ředitelem DD v Dolních 
Měcholupech.

Oba dva vhodní uchazeči, Mgr. Tomáš 
Řezníček i Mgr. Simona Škaloudová, získa-
li stejný součet hlasů i stejný počet prvních 
míst. O konečném pořadí tak dle vyhlášky 
č. 54/2005 Sb. rozhodlo umístění uchaze-
čů v hlasování předsedkyně komise. „Pana 
Řezníčka jsem před konkurzem nezna-

Novým ředitelem řevnické základní školy se 1. července stane bývalý statutární zástupce ředitele Dětského 
domova v Letech Tomáš Řezníček.

Řevnická veřejnost si poprvé prohlédla školní přístavbu, kam se v září přestěhuje část žáků 2. stupně, během Dne otevřených dveří.
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la, i když jsem ho vlastně – podobně jako 
mnozí další z Řevnic – jednou viděla ve fil-
mu. O dětech mluvil ještě z pozice ředitele 
dětského domova v zajímavém filmu Luká-
še Marvala Domov prosím!,“ komentovala 
setkání s budoucím ředitelem předsedkyně 
komise Hana Ripková.

A čím ji pan Řezníček přesvědčil při kon-
kurzu? „Měla jsem radost, že se přihlásil 
kandidát se silnou vizí toho, jaká má škola 
být, co je vůbec na školství důležité. Kaž-
dý si může sám porovnat koncepce ško-
ly, které jednotliví uchazeči poslali, jsou 
k dispozici na webu města i RUCHu. Při 
samotném konkurzu jsem získala dojem, 
že Mgr. Řezníček má velkou chuť spolu s 
řevnickými učiteli vytvářet školu, kam bu-
dou děti rády chodit, ze které budou mít 
učitelé radost. Nepochybovala jsem, že mu 
na dětech, rodičích, učitelích v Řevnicích 
opravdu záleží a že se na práci s nimi těší. 
Tím ani trochu nechci tvrdit, že ostatním 
uchazečům by na škole a dětech nezáleže-
lo, jen osobnost pana Řezníčka mi přišla 
nejlepší zárukou, že svoji vizi naplní,“ do-
dala Ripková.

Rozhodování komise i přizvaných od-
borníků bylo věcné, otevřené a především 
konsenzuální. Vedle preference Mgr. Řez-
níčka se komise neformálně vyslovila pro 
zachování kontinuity vývoje školy a věří, 
že své místo zástupkyně ředitele bude 
nadále zastávat Mgr. Simona Škaloudo-
vá. Ta se z osobních důvodů k výsledkům 

konkurzu odmítla vyjádřit. Rada města si 
velmi váží nasazení, vstřícnosti a stability, 
kterou osobnost paní Mgr. Simony Ška-
loudové škole přinesla. Velmi jí i ostatním 
učitelům děkuje za zvládnutí nesmírně ob-
tížného období.

A co popřát novému řediteli? „Přede-
vším rozvahu a trpělivost, otevřené ko-
legy učitele a dobrou spolupráci v rámci 
školy,“ míní Hana Ripková. „Ze začátku to 
jistě nebude lehké. Navazovat na dobrou 

práci paní Mgr. Škaloudové v tomto škol-
ním roce mu jistě nástup usnadní. Přijít 
ale do školy jako ten, který vyšel vítězně 
z konkurzu, kterého se účastnila i oblíbe-
ná kolegyně, bude nutně přinášet i obtíže. 
Doufám, že jsme při konkurzu správně 
odhadli, že pan Řezníček se s takovou star-
tovní nevýhodou vyrovná a pro školu, děti, 
kolegy, rodiče bude přínosem jeho jmeno-
vání ředitelem řevnické základní školy,“ 
doufá předsedkyně konkurzní komise. e
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podmínek pedagogickému sboru, tedy 
zajištění maximálního „servisu“ ze stra-
ny vedení školy. Důležité bude i „zjištění 
představ jednotlivých pedagogů na další 
směřování školy, hledání lídrů týmu, na 
nichž je možno stavět další rozvoj a kteří 
mají o tento rozvoj přirozený zájem“.

Žák, který bude vycházet z řevnické 
základní školy, by měl podle Řezníčka 
získat ucelený obraz světa, do kterého 
by měl vstoupit jako aktivní člen komu-
nity i celé společnosti. Zároveň by měl 
přijímat zodpovědnost za svoje chová-
ní a jednání, umět se rozhodovat a být 
schopen reagovat v různých situacích.

Řezníček si přeje školu založenou na 
otevřenosti vůči rodičům. Ti by měli mít 
možnost být ve stálém kontaktu s učiteli. 
Škola by se tak stala atraktivní i pro žáky 
druhého stupně a jejich rodiče. A součas-
ně konkurenceschopnou v našem regi-
onu na úrovni standardních základních 
i výběrových škol. Řezníček také nabízí 
konkrétní kroky k dosažení vytčených 
cílů. V oblasti vzdělávací a výchovné na-
vrhuje aktivní respektování individuál-
ních potřeb, sebehodnocení žáků, koo-
perativní metody vyučování, rozšíření 
mimoškolních aktivit o vodní turistiku 

Vybráno z koncepce 
budoucího ředitele
„Žáci a rodiče by se měli setkat s příjem-
ným, individuálním přístupem a velkým 
pochopením ze strany učitelů i ostatních 
zaměstnanců školy,“ vytýčil si do svého 
motta vítězný kandidát Tomáš Řezníček. 
Škola by podle něj měla být „orientova-
ná především na žáka, respektovat jeho 
limity a potřeby, podporovat ho k jejich 
maximálnímu využití“. Zároveň by ale 
měla umožňovat profesionální a promyš-
lenou práci učitelů. 

Jako nejvíce problematická se budou-
címu řediteli jeví „značná nestabilita 
a relativně časté střídání ve vedení, které 
proběhly v posledním období“. Proto 
za nejdůležitější pro nejbližší dobu se 
mu zdá „zajištění stability a jasně dekla-
rovaného směřování, které zaměstnan-
cům i žákům umožní plné soustředění 
na kvalitní práci“. Za důležitou považuje 
spolupráci se zřizovatelem, školskou ra-
dou a rodiči tak, „aby se podařilo vytvo-
řit ze školy instituci důvěryhodnou pro 
jednotlivce, komunitu i samotného zři-
zovatele.“ Prioritou pro něj bude přede-
vším zajištění co nejlepších a nejklidnější 

a cykloturistiku, možnost využití konzul-
tací žák- rodič – učitel či aktivní relaxaci 
žáků o přestávkách. V oblasti personální 
se budoucí ředitel bude snažit o sebe-
hodnocení zaměstnanců školy, využívání 
projektu k rozvoji vnitřních procesů ve 
škole a genderové vyvážení pedagogic-
kého sboru. V oblasti materiálně – tech-
nické Řezníček považuje za důležité 
rozšíření počítačové sítě do všech tříd, 
rozvoj odborných pracoven, vybudování 
tělocvičny, zapojení rodičů do ekono-
mického rozvoje školy, získání finanč-
ních prostředků prostřednictvím grantů 
a projektů, vybudování kvalitní odbor-
né knihovny a do budoucnosti navázání 
spolupráce s pedagogickými fakultami.

redakčně upraveno

Součástí Dne otevřených dveří byla vernisáž obrazů a veršů Dagmar Renertové 
Poetický herbář.



ZUŠka okénko

Jako každý rok se i letos v červnu s kon-
cem školního roku na ZUŠ Řevnice a její 
pobočce v Mníšku pod Brdy konají talen-
tové přijímací zkoušky do všech umělec-
kých oddělení, které ZUŠ má: hudební, 
taneční, výtvarný a literárně-dramatic-
ký. Zveme všechny šikovné, talentované 
děti k nám, aby přišly na přijímací zkouš-
ky, zazpívaly, nakreslily, zatančily či 
něco předvedly, a mohly chodit k nám 
za zábavou, legrací, ale i něco se naučit, 
a  mohly se tak stát výjimečnými. Naše 
děti rády soutěží a každý rok vyhrávají 
v soutěžích po celé republice i v zahrani-

čí. Jsme sice malá ZUŠ, ale o našich dě-
tech se již ví, a předem se tak stáváme sil-
nou konkurencí.

V příštím školním roce budeme otvírat 
nové hudební obory – výuku na nové ná-
stroje, které na ZUŠ ještě nebyly: příčná 
flétna, saxofon, violoncello a kontrabas. 
Příčná flétna je vhodná pro dívky i chlap-
ce již od cca 7 – 8 let, saxofon – pro děti 
od 9 – 10 let, violoncello pro děti od sed-
mi let, kontrabas pro děti od 8 – 9 let. Víte 
však, že se u nás učí i hře na lesní roh, bicí 
nástroje, hoboj, klarinet, housle, zobco-
vou flétnu, kytaru, klavír a že se vyučuje 
i zpěv? Podrobný rozpis termínů talento-
vých zkoušek naleznete na www.zus-rev-
nice.cz, a samozřejmě všechny další důle-
žité aktuality. Sledujte i náš facebook.

Přijďte mezi nás, těšíme se na vás. Vaše 
ZUŠka.

-jp-

ZUŠka také reprezentovala město Řev-
nice v klání Moran v Letech, získali jsme 
speciální cenu, kterou převzala pro žáky 
paní radní Iveta Kovářová. Morana nako-
nec nalezne svůj konec na řevnické hra-
nici při tradiční akci pálení čarodějnic na 
Vrážce.

Jestli jste již viděli spot k oslavám 100 
let Lesního divadla, napište nám, jak se 
vám líbil. Vytvořili ho žáci naší filmové 
tvorby a výtvarky, scénář a režie – Petr Va-
něk a  Vojta Vosáhlo za spolupráce velké-
ho školního filmového štábu. V hlavní roli 
jako vždy exceluje Ivo Tamchyna. Velký 
dík patří paní učitelce Kateřině Krutské.

Letos máme již osmý ročník dětské vý-
tvarné regionální soutěže, tématem bylo, 
jak jinak, DIVADLO. Soutěže se zúčast-
nilo na jedenáct škol a ateliérů a sešly se 
více než dvě stovky prací, z nichž odbor-
ná porota vybrala přes padesát ocenění. 
Převažovaly prostorové práce. Odborná 
poroty byla ve složení prof. ak. soch. Kurt 
Gebauer, místostarostka města MgA. 
Marie Reslová, BcA. Kateřina Vaňková, 
malíř MgA. Filip Černý a sochař MgA. 
Pavel Karous, PhD.

Divadlo pana Tesaře obohatilo kulturní 
program na slavnostním předávání cen. 
Vystavena budou všechna díla přihláše-
ná do soutěže. Oceněné práce naleznete 
v Modrém domečku, ostatní v ZUŠ Řev-
nice.

Každoročně vyhlašuje MŠMT národ-
ní soutěž pro základní umělecké školy. 
Až do celostátního kola se za naši školu 
probojoval komorní soubor (M. Routo-
vá, K. Kolářová, T. Petrová a V. Brenner) 
pod vedením paní uč. Němečkové, Kolá-
řové a Zemenové. Po dvou letech budeme 
tedy mít v nejvyšší soutěži své zastoupe-
ní. Jak naši hudebníci obstáli, se dozvíte 
v příštím čísle RUCHu – národní kolo se 
uskuteční v polovině května v Jindřicho-
vě Hradci. Držte nám palce!

SEN / Prokop Sodomka – 
příběh na pokračování, 
část 6.
S Royem se příště potkáte již naposledy, 
příběh se chýlí ke konci.

Muž bydlel v malém zlatnictví. Když ve-
šli dovnitř, připadali si Roy a Ernst jako 
v  nějakém snu. Celý obchod byl prozá-
řený a na stropě tancovala prasátka. 
V  rohu seděla dívka a obráběla kousky 
zlata a  skla. Při večeři, která se skláda-
la z kukuřičné placky a výborné červené 
čočky, se Ernst a Roy dozvěděli, že měs-
tem proběhne olympijský průvod a z to-
hoto důvodu bude na týden uzavřena uli-
ce, ve které se obchůdek nachází. Z toho 
majiteli zlatnictví nekouká zrovna výho-
da, a  tak je velice rozhořčený. Nakonec 
se s  návštěvou rozloučil a oni se vydali 
domů. Ernst chtěl Royovi přečíst příběh 
a  ten pro tentokrát povolil, protože byl 
sám zvědavý, co se mu bude zdát kilome-
tr od dějiště většiny snů.

Když se ráno Ernst probudil, seděl už 
Roy za stolem a netrpělivě čekal na Ern-
stovo vyprávění. Ten však začal: „Víš, jak 
jsme včera jedli u toho zlatníka?“

„Jo, to byl docela podivín.“
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V Zámečku se předávaly ceny za výtvar-
nou soutěž organizovanou ZUŠkou.

Komorní soubor, složený z mladých muzikantů řevnické ZUŠ, postoupil do celostátní-
ho kola klání uměleckých škol.



Kultura   15

„No tak to je ten kluk z mých snů.“
„Jako že ty tvoje sny byly o třicet let po-

sunutý a byly to sny o dětství toho zlat-
níka?“

„Vypadá to tak. Jdeme za ním?“
Když vyšli před hotel, uviděli, že celá 

ulice je uzavřená, po stranách stojí zá-
brany a za nimi čekají davy lidí. Kdosi 
něco říkal do amplionu, ale oni mu ne-
rozuměli, a tak jen zabočili do postran-
ní uličky a vydali se ke zlatnictví oklikou. 
Když tam dorazili, bylo zlatnictví zavře-
né a na dveřích visela cedulka, které ale 
nerozuměli. Vydali se tedy na start olym-
pijského maratonu, protože si mysleli, že 
by tam zlatník mohl být. Ernst se začal 
prodírat davem a chtěl volat jméno, ale 
potom si uvědomil, že ho nezná, a tak se 
jen prodíral davem a hledal mezi stovka-
mi tváří tu jedinou, kterou znal. Potom 
zlatníka zahlédl, jen na vteřinu, vzápětí 
mu zase zmizel. Začal se prodírat davem 
jeho směrem.

Mezitím se na vyvýšeném pódiu zvedl 
malý mužík v obleku, zvedl amplion a za-
čal odpočítávat:

„Tři!“
Ernst znovu uviděl Boa a ten si ho také 

všiml.
„Dva!“
Roy si všiml, že mezi připravené běžce 

vběhl jakýsi muž s taškou v ruce a něco 
křičel.

„Jedna!“
Roy se díval na muže a zakopl, čímž po-

valil svého otce.
„Start!“
Ozvala se obrovská rána a vzduchem se 

nesly výkřiky.

Kafe a cigárko 
v Modrém domečku
Jako součást známého projektu „Listová-
ní“ se 19. května od 18 hodin uskuteční 
v horním patře kavárny Modrý domeček 
zajímavé čtení. Představí se zde kniha 
Marie Doležalové Kafe a cigárko s podti-
tulem Historky z hereckého podsvětí. 
Publikace mladé umělkyně je souborem 
stejnojmenných blogů, za který získala 

cenu Magnesia Litera. Záruku zábavného 
večera představuje interpretace v podání 
Barbory Jánové a Gustava Haška. Knihu 
s podpisem Marie Doležalové si budete 
moci koupit na místě.

Houslista učí na nástroj 
pomocí taiči
Řevnický Zámeček bude v úterý 10. květ-
na od 19 hodin hostit mimořádnou hu-
dební osobnost. Se svým pořadem Tančí-
cí housle se místním divákům představí 
houslový virtuóz Alexander Shonert.

Do České republiky přijel dnes čtyřia-
čtyřicetiletý muzikant v roce 1999 z Ir-
kutsku, z daleké Sibiře. Jeho dědeček 
byl z Rakouska a maminka měla na Pra-
hu mimořádné vzpomínky. Metropole 
mladého umělce v ničem nezklamala. 
„Je to krásné kulturní město,“ chválí si 
přestěhování.

Ze začátku sice v Čechách zažíval kul-
turní šok, kdy se v malebných uličkách 
Starého Města málem ztratil, ale zamilo-
val si to tu. Jedním z důvodů, proč si jako 
svou druhou zemi vybral Čechy, byla 
osobnost houslového pedagoga Otaka-
ra Ševčíka. „Byl pro mne vzorem. Na-
šel vlastní metodiku a otevřel svou ško-
lu, která získala uznání ve světě. Teprve 
potom začal být Ševčík uznávaný i v Če-
chách,“ říká houslista. 

Velký vliv na něj měli i Dvořák, Marti-
nů, Janáček, ale i Kafka a Haškův Švejk.

Shonert se ale snažil pochopit náš ná-
rod jemněji a hlouběji. Oblíbil si třeba 
písničky Karla Hašlera, z jeho tvorby 
zaranžoval klasické skladby. „Přesto se 
ozývají hlasy, že není dobré, když Ruso-
vé ovlivňují českou kulturu. Jenže kdyby 
Dvořák nejel do Ameriky, nikdy by ne-
vznikla Novosvětská. A to je nádherná 
česká hudba, i když ovlivněná jazzem,“ 
říká houslista.

Osobně znal Ladislava Smoljaka a za-
miloval si humor Divadla Járy Cimrma-
na. Stejně tak miluje český a moravský 
folklor, občas improvizuje s Hradišťanem. 

Přesto cítí, že „nikdy žádnou skladbu 
nezahraje jako Čech“. „To je právě obo-

hacující, že můžu přidat něco nového,“ 
dodává.

Do Řevnic, kde bude vystupovat po-
prvé, přiveze program věnovaný taneč-
ním melodiím z celého světa – zazní 
Slovanské tance Antonína Dvořáka, ale 
i arménské, španělské či židovské melo-
die.

Kromě koncertní činnosti se Alexander 
Shonert také věnuje pedagogické činnos-
ti. Učí hrát na housle žáky po celém svě-
tě. Tvrdí však, že ve skutečnosti vyučuje 
duchovní praktiky, při učení se cítí jako 
lékař. Vypracoval si vlastní metodiku vý-
uky. Ta se liší od tradičního pojetí a vy-
chází především z bojového umění. Malé-
ho žáčka nejprve naučí s pomocí technik 
z taiči uvolnit psychiku a poté celé tělo. 
Díky tomu pak zvládnou i obtížné sklad-
by. Jeho žáci hrají v symfonických or-
chestrech v Rusku, v Evropě i v USA. 
O svém vyučování říká: „Moje metodika 
je výjimečná tím, že kromě hry na housle 
učím studenty i správně myslet a vštěpu-
ji jim návyky, které mohou mít praktický 
význam pro život.“ Sám cvičí tři hodiny 
denně. „Víc není nutné,“ říká. Důležitější 
je podle něj není kolik, ale jak.“ Spousta 
lidí cvičí deset hodin denně, jdou nahoru 
po těžké cestě. Já nabízím trasu z druhé 
stranu strany hory. Neučím hru na hous-
le. Učím duchovní praktiky. Dokonalé 
zvládnutí jednotlivých technik je pouze 
začátek. Hra na housle i bojové umění 
jsou pouze jeden z prostředků k dosažení 
duchovní dokonalosti. Je to filosofie a ži-
votní styl,“ říká.

Díky unikátní metodice vyučování 
může Shonert naučit na housle i dospě-
lé, kteří si myslí, že je pozdě. „Mám žáka, 
kterému je 68 let, je to amatérský violis-
ta z Bostonu v USA. Učím ho přes sky-
pe. V Praze zase učím 48letého českého 
právníka, momentálně ho připravuji na 
jeho veřejné vystoupení. Už po několika 
měsících.“

Více na www.shonert.com.
Lucie Kirova

Ringo Čech se vrátí 
s Dívčí válkou do 
Lesního divadla
Do Lesního divadla se 10. června vrátí 
František Ringo Čech se svým souborem 
a představením Dívčí válka. Začátek je 
v 19 hodin. Lístky na představení může-
te zakoupit v řevnické knihovně, v knih-
kupectví LeAmos a v pekařství Jarolímek 
stejně jako v INFOCENTRU Dobřichovi-
ce a v mníšeckém pekařství Jarolímek. 
Vstupenky lze získat i v prodejních sítích 
ticketpro.cz a ticketportal.cz
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Nejvěrnějšími zákazníky 
jsou „čtvrťáci a páťáci“
To, že máme v Řevnicích funkční kino 
i letní divadelní scénu, je svým způsobem 
unikát. Městečka o srovnatelné velikos-
ti si o podobných kulturních institucích 
mohou obvykle nechat jen zdát. Nemé-
ně jedinečná je i přítomnost knihkupec-
tví LeAmos na náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad. Vždyť nejbližší kamenný obchod 
s knihami je ve dvacetitisícovém Berou-
ně. O tom, jaké strasti a radosti zažívá při 
prodeji knih, jsem si povídal s majitelem 
Pavlem Drhličkou.
Jak dlouho knihkupectví LeAmos 
v Řevnicích již existuje?
Letos na podzim uběhnou již tři roky, co 
jsme poprvé otevřeli. Knížky jsme zača-
li prodávat z čistého nadšenectví. Byl to 
sen mé ženy a starší dcery Natálky, kte-
rý jsem jim splnil. Ze začátku nám chy-
běly kontakty na vydavatele a zkušenos-
ti s prodejem. Postupně jsme si kontakty 
vybudovali, domluvili si s dodavateli při-
jatelné podmínky a vytvořili podle mého 
názoru atraktivní sortiment. Lidem nabí-
zíme knížky pro radost a oddych, vzdělá-
ní i jako vhodné dárky pro jejich blízké. 
Každému zákazníkovi se snažíme pora-
dit, doporučit. Pokud něco náhodou ne-
máme, knihu do dvou dnů objednáme.
O jaké knížky je největší zájem?
Na prvním místě bych určitě zmínil dět-
ské knížky. Ty tvoří zhruba polovinu na-
šeho sortimentu a je po nich dlouhodobě 
největší poptávka. Dobře se pochopitelně 
prodávají novinky a populární detektiv-
ky. Poměrně specifickým artiklem našeho 
knihkupectví je ezoterická literatura za-
měřená na osobnostní rozvoj. Ta se v Řev-
nicích těší značné oblibě stejně jako obra-
zové knihy o městě a blízkém okolí.
Který den chodí nejvíce lidí?
Velký vliv na to má počasí. Když prší, 
nebo je naopak velké vedro, jsme praktic-
ky bez zákazníků. Nejsilnějšími dny bý-
vají čtvrtky a pátky, nejslabší je pondělí. 
Značně nevyzpytatelná je sobota. Někdy 
se dveře netrhnou, jindy nepřijde skoro 
nikdo. Čím to je, se nám zatím nepodaři-
lo vypozorovat.

Nakupují u vás jen řevničtí, nebo přijíž-
dějí lidé i z okolních obcí?
Máme zákazníky z Řevnic i z širokého 
okolí. Jezdí k nám lidé z Černošic i z Lit-
ně. V širokém okolí jsme jediné kamenné 
knihkupectví. To je naše výhoda. Záro-
veň bychom však byli rádi, kdyby se sku-
pina zákazníků dále rozrůstala. Balancu-
jeme na hraně ekonomické udržitelnosti. 
Konkurence internetových e-shopů na 
nás vytváří velký tlak. Možnost vybrat 
si knihu na internetu chceme také na-
bídnout, lidé si ji u nás poté budou moci 
osobně kdykoliv vyzvednout a ušetří za 
poštovné.
Uvažujete o nějakém věrnostním pro-
gramu pro pravidelné zákazníky?
V současné chvíli na tom pracujeme, rádi 
bychom ho spustili se začátkem nového 
školního roku. V první fázi by měl být ur-
čený především dětem. Čtvrťáci, páťáci 
patří mezi naše nejvěrnější a nejlepší zá-
kazníky. Knížky si přicházejí sami vybí-
rat i nakupovat. Dětské čtenářství chce-
me maximálně podnítit a dlouhodobě 
podporovat. Postupem času chceme za-
vést i věrnostní program pro dospělé.

Text a foto 
Jan Schlindenbuch

Padesátiny Porty přijede 
slavit i Spirituál kvintet
Největšími hvězdami letošního, jubilejní-
ho 50. ročníku festivalu Porta, který Les-
ní divadlo přivítá od 24. do 26. června, 
budou Robert Křesťan, Pavel Žalman Lo-
honka a Spirituál kvintet.

Páteční večer se mohou diváci těšit na 
Taxmeny, Fešáky a především Wabi Daň-
ka. Roman Horký s brněnským Kame-
lotem a Pavel Žalman Lohonka budou 

hlavním lákadlem sobotního programu. 
I v neděli bude Lesní divadlo plné hvězd 
folkové a country hudby – moderní blue-
grass přiveze Robert Křesťan a jeho sku-
pina Druhá tráva, Jaroslav Samson Lenk 
je zase zárukou humoru. Večer zakončí 
skutečná legenda – Spirituál kvintet.

red

Dejvice odtajnily 
představení pro Lesní 
divadelní slavnosti
Organizátoři letošních Lesních slavnos-
tí odtajnili tři představení, na která her-
ci Dejvického divadla své diváky pozvou 
v tradičním termínu na přelomu srpna 
a září.

Ve středu 31. srpna se představí Dejvic-
ké divadlo s prvotinou Patricka Marbe-
ra Dealer’s Choice, který je u nás známý 
mimo jiné svými hrami Na dotek nebo 
Howard Katz. Drama popisuje příběh 
zaměstnanců jedné londýnské restaura-
ce, kteří se každou neděli setkávají v su-
terénu podniku k partičce pokeru. Jed-
noho dne se objeví záhadný muž, jak se 
záhy ukáže, profesionální hráč. Majitel 
restaurace jej pozve k hracímu stolu. Za 
roli Mugsyho získal Václav Neužil v roce 
2011 Cenu Thálie.

O den později, 1. září, se do Lesního di-
vadla vrátí představení Brian, líčící sku-
tečné události ze života legendárního čle-
na kapely Rolling Stones. Diváci se setkají 
nejen s Mickem, Keithem a Charliem, ale 
i s hrdiny Brianova tripového světa: Krá-
líčkem, Oslíkem a Medvědem. 2. září her-
ci Dejvického divadla předvedou Shake-
spearovu Zimní pohádku.

red

V sobotu 23. dubna knihkupectví zorganizovalo v rámci Týdne knihy i příjemné od-
poledne s knihami a vyhlášením vítězů soutěže o nejzajímavější pohádku.
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Zkuste orientační běh 
v Halounech
Louka pod Jezírkem na Halounech bude 
ve dnech 14. a 15. května centrem závo-
du v orientačním běhu. Jako součást dvou 
klání celostátního Žebříčku B-Čechy bu-
dou připraveny tři tréninkové tratě různé 
obtížnosti a navíc i tři „příchozí“ cesty pro 
začátečníky, u kterých vám trenéři vysvět-
lí vše potřebné. Na tréninkových tratích se 
startuje individuálně a běží se s elektro-
nickým čipem – zde si můžete zasoupeřit 
a porovnat mezičasy mezi kontrolami se 
svými známými. Délka tratí měří od 2 do 7 
km různých obtížností. Startovné je 100 Kč 
za mapu. Na nejkratší trať pro děti odstar-
tujete za 80 Kč. Přihlásit se můžete dopře-
du e-mailem na prihlaskyVSP@centrum.cz 
nebo přímo na místě startu u tréninkové 
trati v sobotu od 9 do 11 hodin, na příchozí 
tratě až do 13 hodin, v neděli od 8 do 9, na 
příchozí tratě do 11 hodin. Více informací 
najdete na: www.uskob.cz/poradani/zb16

Petr Bořánek, USK Praha

V Čakovicích nenechali 
ani bod
V sobotu 23. dubna jela naše družstva 
k zápasům OP do Čakovic, kde se všem po-
dařilo bodovat naplno. Družstvo koeduků 
(kluci + holky) vyhrálo jasně v obou zápa-
sech a družstvo starších žáků i přes počá-
teční ostych před vyspělejšími obránci do-
mácích nakonec také svého soupeře jasně 
přehrálo 19:11.

Na úspěchy našich nejmladších naváza-
li i muži „B“, kteří se sice nedokázali prv-
ní poločas prosadit proti praveteránovi 
Jirkovi „Rysákovi“ v brance čakovických 
a  skórovali pouze třikrát proti pěti bran-
kám domácích. Naštěstí ve druhém po-
ločase už začaly padat i šťastné branky 
a  konečně se začalo dařit proměňovat 
i početná trestná střílení. Naši zápas oto-

čili na 16:13 v náš prospěch. V neděli jeli 
k dalším dvěma utkáním mladší žáci do 
Podlázek, s žáky Podlázek jasně vyhráli, 
ale s Bakovem zopakovali závěrečný ko-
laps z minulého týdne a ztratili nejprve 
vedení 7:4 a  poté i oba body za prohru 
12:13! Přesto stále vedou tabulku s násko-
kem sedmi bodů.

II. liga: Na zahájení nejtěžší soupeř: 
Nýřany
V neděli 24. 4. jsme přivítali na našem hřiš-
ti družstvo TJ DIOSS Nýřany, které je mi-
xem velezkušených a několikanásobných 
mistrů a těch, co teprve zkušenosti sbírají. 
A rozdíl spočíval hlavně v efektivitě střel-

by. Zatímco střelci Nýřan nepotřebovali 
ke skórování žádné velké šance, přesto si 
jejich razantní a přesné střely naši síť sko-
ro vždy našly, my jsme si vypracovali dost 
šancí, ale brankář hostí nám ve většině pří-
padů nedopřál zápis gólu. K tomu se při-
daly i drobné technické chyby a výsledek 
„o deset“ byl na světě. Nutno podotknout, 
že za nás většinu zápasu odehráli mladíci 
Lukáš Martin v brance a Vojta Šnajberk na 
obraně, kterého po drobném zranění mu-
sel zastoupit útočník Luboš Dlouhý. Nejví-
ce branek do sítě hostí protlačil Hartmann 
(7), dále Knýbel 6, Zavadil 5 a Stříž 1.

NH Řevnice – TJ DIOSS Nýřany 19:29 (7:13)
František Zavadil

Sport
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PŘIJMEME   ŠIKOVNÉHO   TRUHLÁŘE !
Provozovna:  Pražská  463,  Lety u Dobřichovic

Prohlídka  provozu - internetové  stránky:   www.gemperle.cz

Nástup  možný  IHNED !
Veškeré  informace -  kontakt:  Karel  Gemperle  603 462 373

Závod s nejmodernější linkou na recyklaci elektroodpadu 
v Evropě 

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

Skladník – Lety u Prahy
Požadavky:
Manuální zručnost
Fyzická zdatnost
Ochota pracovat ve dvousměnném provozu

Nabízíme:
Pracovní poměr na plný úvazek
Motivující mzdové ohodnocení
Příspěvky na stravu
Pravidelné měsíční benefity

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!
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Náruč, z.s., sociální firma Modrý domeček, 
poskytující sociální rehabilitaci a chráněnou práci 
v kavárně a pekárně lidem s mentálním postiže-

ním a duševním onemocněním, 
vypisuje výběrové řízení na pozici: 

Pracovní terapeut/sociální pracovník 
ve službě sociální rehabilitace ambulantní

Nabízíme:
Vstřícné pracovní prostředí

Zajímavou práci v atraktivním prostředí kavárny
Pravidelnou týmovou supervizi

Plný pracovní úvazek 

Požadujeme:
Vzdělání v sociální oblasti VOŠ, VŠ, 

případně akreditovaný kurz 
pro pracovníky v sociálních službách

Místo výkonu práce: Sociální firma – kavárna 
Modrý domeček, Řevnice, Praha-západ 

Předpokládaný nástup: květen, červen 2016

Strukturovaný životopis, motivační dopis a případ-
né reference zasílejte na martina@os-naruc.cz. 

Více informací o nás na www.modrydomecek.cz.



skutečných i hraných, divadelních scének, 
vědeckých experimentů a animací. 

25/5 Jak se zbavit nevěsty 
Kino Řevnice / 15.00 / baby-bio 

25/5 My tři, nebo nikdo
Kino Řevnice / 20.00

26/5 Příběh lesa
Kino Řevnice / 20.00

27/5 Angry birds
Kino Řevnice / 17.30

27/5 Teorie tygra
Kino Řevnice / 20.00

28/5 Alenka v říši divů: Za 
zrcadlem
Kino Řevnice / 15.30

28/5 Jonas Kaufmann: 
Večer S Puccinim
Kino Řevnice / 20.00

Hudba
10/5 Alexander Shonert, 
Tančící housle
Zámeček / 19.00 / 200Kč
Koncert houslového virtuosa

15/5 Anna Paulová, klarinet, 
Lukáš Klánský, klavír
Zámeček / 18.00

Akce
19/5 Listování – Kafe a cigárko
Modrý domeček / 18.00 / 120 Kč
Večerní představení v prvním patře kavárny

27/5 Křest knihy o Lesním 
divadle
Modrý domeček / 18.00
Prezentace nové publikace Jindřicha 
Königa

Kino

4/5 Saulův syn
Kino Řevnice / 20.00
Snímek se odehrává ve vyhlazovacím tábo-
ře v Osvětimi. Pojednává o Saulu Auslan-
derovi, maďarském Židovi a příslušníkovi 
tzv. Sonderkommanda, jehož členové byli 
od ostatních osvětimských vězňů zpravidla 
izolováni a měli na starosti ty nejstrašnější 
práce. Saul chce uprostřed mašinerie prů-
myslového vyvražďování důstojně pohřbít 
svého nevlastního syna.

5/5 V paprscích slunce
Kino Řevnice / 20.00

6/5 Captain America: 
Občanská válka
Kino Řevnice / 17.30

6/5 Orel Eddie
Kino Řevnice / 20.00
Michael Edwards měl od malička sen stát se 
olympionikem a reprezentovat Velkou Bri-
tánii na některých olympijských hrách v ně-
jakém sportu, lhostejno jakém. Nakonec 
zvolí skoky na lyžích a stane se symbolem 
ZOH 1988 v Calgary.

7/5 Kniha džunglí
Kino Řevnice / 15.30

7/5 Jak se zbavit nevěsty
Kino Řevnice / 20.00

11/5 Kolonie
Kino Řevnice / 20.00

12/5 Ani ve snu!
Kino Řevnice / 20.00

20   Kulturní přehled

Kulturní přehled 5/16
13/5 Kniha džunglí
Kino Řevnice / 17.30
Hrdinou filmu je chlapec Mauglí, člověčí 
mládě vychované v džungli vlčí smečkou. 
Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér 
Chán, jenž si nese jizvy způsobené člově-
kem. Šér Chán chce zničit vše, co chápe 
jako ohrožení, a Mauglí cítí, že již v džungli 
není vítán. Film vznikl na základě povídek 
Rudyarda Kiplinga.

13/5 Jak přežít single
Kino Řevnice / 20.00

14/5 Angry birds
Kino Řevnice / 15.30

14/5 Teorie tygra
Kino Řevnice / 20.00
Eliška Balzerová a Jiří Bartoška jako 
manželská dvojice ve filmu Radka Bajgara. 
Film se natáčel v Poberouní, především v 
Dobřichovicích.

18/5 Belmondo
Kino Řevnice / 20.00

V celovečerním portrétu se legendární 
Bebel vrací na místa, kde vznikaly jeho 
nejslavnější filmy. Spolu s ním a jeho synem 
Paulem navštívíme Rio de Janeiro, Paříž, 
Řím a francouzskou Riviéru.

19/5 Vzpomeň si
Kino Řevnice / 20.00

20/5 X-Men: Apokalypsa
Kino Řevnice / 17.30

20/5 Svátek matek
Kino Řevnice / 20.00

21/5 Kluk ve světě příšer
Kino Řevnice / 15.30

21/5 Tajemství divadla Sklep
Kino Řevnice / 20.00
Film vypráví o tajemství Divadla Sklep, jeho 
historii a současnosti a snaží se zkoumat 
principy jeho obdivuhodné dlouholeté exis-
tenci a soudržnosti, portrétuje jeho osob-
nosti.  Film je z části „paradokumentem“, 
složeným z autentických výpovědí, situací 


