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Aktuálně

Rozhovor

Škola

Rybofka opět
před Domečkem

Věřím v toleranci,
říká řevnický farář

Rezignace předsedy školské rady

2 Aktuálně

I letos zazpívá příležitostný sbor před Modrým domečkem Rybovu českou mši vánoční pod vedením dirigenta Lukáše Prchala.

Rybofka opět před Domečkem
Krásným novodobým zvykem se na Štědrý den v Řevnicích stal netradiční
koncert Rybovy vánoční mše před Modrým domečkem. Vánoční „Rybofka“
se již poněkolikáté ve 13 hodin rozezní pod taktovkou známého dirigenta,
sbormistra a kavárníka Lukáše Prchala.
Text: Lucie Kirova, Marie Hrdá | Foto: archiv Modrého domečku

Zpívanou mši vyprávějící příběh Kristova narození „sehraje“ místní příležitostný
sbor Canto Carso. „Je nám velkým potěšením sledovat, že postupem času se
z této akce stala krásná tradice a místní
i okolní se u Modrého domečku na Štědrý
den odpoledne scházejí se svými přáteli,
známými a sousedy, aby si popřáli krásné
a klidné prožití svátků vánočních,“ říká
spoluorganizátorka Marie Hrdá.
Rybofka se stane vyvrcholením celého
akcemi nabitého adventu. Předvánoční období s sebou do kavárny přináší jako každý
rok spousty akcí. Tou první je již tradiční
prodejní výstava vánočních grafik, obrazů a keramických hodin výtvarnice Lucie
Martiškové. Zahájena byla vernisáží 25. listopadu a potrvá do 3. ledna 2016.
Kromě druhého ročníku Mikulášského buřtování (3. prosince) a tradiční akce
Koláče pro Náruč (5. prosince) připravují pracovníci řevnické kavárny letos na
20. prosince premiérově benefiční akci
v řevnickém kině.
Výtěžek bude věnován mateřskému občanskému sdružení Náruč, které provozuje kavárnu Modrý domeček a denní stacionář v Dobřichovicích. A co si na tento den
organizátoři připravili? Promítání nejkrásnější a historicky nejúspěšnější vánoční
pohádky Tři oříšky pro Popelku. V neděli
20. prosince už od 16 hodin si budou moci

děti i dospělí zavzpomínat v prostorách
biografu na vánoční zvyky a tradice. „Připravíme dílničky a každý, kdo bude mít
zájem, si může vyrobit ozdobu pro svůj
vánoční stůl nebo na stromeček,“ zve Marie Hrdá.
Od 18 hodin začne promítání filmu,
který se podařilo získat v nejlepší kvalitě!
„Těšíme se na všechny, kteří svoji účastí
a zakoupením vstupenky v hodnotě 200 Kč
dospělý a 50 Kč dítě podpoří činnost občanského sdružení Náruč.“
Letos je to již patnáct let, co MUDr. Vladimíra Hejmová tuto neziskovou organizaci založila. Za tu dobu pomohla a pomáhá mnoha lidem se zdravotním postižením
začlenit se do běžného života.
„Pokud je vám naše činnost sympatická, staňte se našimi dárci i vy! Přímo na
webových stránkách www.os-naruc.cz
si sami zvolte částku, kterou nám chcete
přispívat.“
Náruč můžete podpořit i jinak. Přijít
do kavárny, na vánoční trhy do Řevnic
i Dobřichovic. Kupovat výrobky či jen přijít
si zazpívat na každoroční řevnickou „Rybofku“. e
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100 let Lesního divadla 3

První představení Jednoty divadelních ochotníků v Řevnicích v roce
1923 – M. D. Rettigová

Josef Materna jako Napoleon I. v představení Madamme Sans-Gene

Zakládající členové Jednoty divadelních
ochotníků – Jan Zeithammer, Josef Purgrt, Josef Polák a Vlastimil Straka

Byl nesmlouvavý a neúnavný
Josef Materna byl nepřehlédnutelnou osobností řevnického divadla. Miloval Lesní divadlo, byl velký nadšenec
a hledač nových her a talentovaných ochotníků. „Materna byl dříč, neúnavný, nesmlouvavý, divadlu zcela oddaný,“
vzpomínal na něj v almanachu Stanislav Sklenář.
Text: Lucie Kirova | Foto: archiv Divadelního souboru Řevnice

Byl to on, kdo zorganizoval představení M. D. Rettigová, kterým svou činnost
zahájila Jednota divadelních ochotníků
8. dubna 1923. Celkem i s komparsem se
na tomto dramatu Aloise Jiráska podílelo
čtyřicet herců.
Byl to on, kdo se podílel na většině
ochotnických počinů následujících desetiletí (zemřel v roce 1960). A nebylo jich
málo. Od roku 1923 do roku 1936 se každý rok sehrálo alespoň deset her. Čísla
jeho pracovitosti jsou na dnešní dobu nepředstavitelná – v roce 1923 stačil režisér
Materna připravit devět titulů v osmi premiérách. Během následujících dvanácti
měsíců to bylo neuvěřitelných třináct dramat – mezi nimi Lucerna, R. U. R., Otec
nebo Na letním bytě. Nejpozoruhodnější
je, že to nebyly reprízy jednoho nebo dvou
kusů, ne vždy premiéra a potom jen jedna repríza. Hrály se aktovky, velké kusy,
pořádaly se šibřinky a ještě každý rok na
Silvestra dávali ochotníci silvestrovské
pásmo nebo veselohru ve svém zimním
útočišti – dnešním hotelu Grand.

Materna se však nepodílel na představeních jen jako režisér – v úspěšném
představení Jedenácté přikázání od
F. F. Šamberka vystupoval také jako herec.
Nepřehlédnutelný byl především jako Napoleon I. ve hře Madamme Sans-Gene.
Hrálo se celoročně. Sezona začínala
zpočátku v březnu, ale v některých letech
se diváci mohli na divadlo těšit po celý
rok – od ledna do prosince. V době chladu
byl střediskem hotel Grand, restaurace Na
Větrově, Sokolovna, Lidový dům a v létě
samozřejmě Lesní divadlo. Cestovalo se
i po okolí – do Svinař, do Letů, soubor našel útočiště i v Krči.
Centrem letního hraní ale zůstával přírodní amfiteátr. Ve dvacátých letech po
prvních základních úpravách (násyp pod
hledištěm, dřevěné lavičky, šatny, oplocení, skladiště kulis) přibyl na východní straně přístřešek pro turisty a návštěvníky divadla (v místě dnešního bufetu), ten vznikl
rekonstrukcí již staršího přístřešku z roku
1884. Novinkou se stal i prodejní bufet
s občerstvením pana Josefa Zvolského.

Zatímco divadlo vzkvétalo, mezi ochotníky začínalo docházet k hádkám. V roce
1930 proběhly v souboru spory o dramaturgickou orientaci. Část členů se odtrhla
a založila nový spolek s názvem Dramatický kroužek J. K. Tyl. Domovskou scénou
se jim stal sál hostince Na Větrově. Rozkol
trval šest let a teprve v roce 1936 se oba
soubory začaly sbližovat.
Přesto právě v tomto období hostilo Lesní
divadlo největší herecké talenty tehdejší
doby – Růženu Naskovou, Ladislava Peška,
Josefa Steimara, Antonii Nedošínskou, Otomara Korbeláře či Jaroslava Vojtu. Těžko si
dnes představit, že by třeba Viktor Preiss,
Miroslav Donutil či Ivan Trojan hrál v jednom představení s místními ochotníky. e
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Zprávy z radnice
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři našeho zpravodaje,
krátící se čas denního světla nám připomíná příchod adventu, svátků vánočních
i konce roku. Nastupující zima a chlad nás
udržují čím dál víc v našich domovech
s našimi blízkými. Nastává čas bilancování i plánovaní do nového roku. Nejinak je
tomu i u nás na radnici.
Na úvod bych rád připomenul, co se
v letošním roce podařilo v Řevnicích zlepšit a nově vybudovat. Na prvním místě je
potřeba vyzdvihnout komplexní zvelebení
obou areálů základní školy v ulicích Revoluční a Školní a jeho rozšíření o novou
přístavbu. V nejbližších dnech bude dokončena i nová přístavba. V novém roce
budou v její budově pokračovat navazující
práce spojené s postupným vybavováním
učeben.
Druhým zásadním zlepšením je nový
povrch celé řady místních komunikací. Na
začátku roku proběhla významná rekonstrukce rozsáhlého prostoru přednádraží,
na niž by měla v budoucnu navázat úprava přilehlých veřejných prostorů. Jaro
2015 se odehrálo ve znamení oprav ulic
Husova a Kozinova, v létě přišla řada na
komunikace Sochorova a Sádecká a před
pár dny byl položen finální asfaltový povrch v ulicích Boženy Němcové, Mírové
a části ulic Školní i Legií. Tyto opravy jsme
mohli realizovat především díky financím
z různých dotačních titulů. Město vyjma
spoluúčasti, která se pohybuje obvykle
ve výši 20 %, hradilo ze svých prostředků
také výměny dosluhujících rozvodů vody
a mnohdy i částí dešťové kanalizace pod
komunikacemi. Kvalitním povrchem byl
nahrazen chodník okolo budovy pošty.
V průběhu roku se rovněž podařilo revitalizovat městskou zeleň. Největší změna
se v tomto ohledu odehrála v Havlíčkových sadech. Na budově městského úřady
byly instalovány nové nástěnné hodiny,
moderní kabát získal městský zpravodaj
Ruch, opravena byla kašna na náměstí.
Výrazně se podle mého názoru zlepšila
a zefektivnila práce technických služeb,
jež se aktuálně mohou těšit na zbrusu
nový traktor. Ten by měl díky mnoha vyměnitelným radlicím mimo jiné pomoci
v zimě s případným odklízením sněhu.
Je pochopitelné, že všechny tyto investice zatěžují městský rozpočet. Poslední
týdny jsme se společně s oběma místostarosty, zaměstnanci úřadu a předsedou
finančního výboru věnovali přípravě rozpočtu na nadcházející rok. Snažíme se ho
sestavit takovým způsobem, abychom do

zvelebení města mohli nadále investovat
a zároveň se nijak významně nezadlužili. Návrh rozpočtu budeme projednávat
na příštím veřejném zastupitelstvu obce
v pondělí 14. prosince.
Město pamatovalo také na bohaté celoroční kulturní vyžití spoluobčanů a návštěvníků, pozoruhodných akcí bylo během roku bezpočet.
Na závěr bych chtěl všem popřát klidné
prožití adventního času. Zpříjemnit si ho
můžete ještě několika kulturními akcemi.
V sobotu 5. prosince se na náměstí uskuteční tradiční adventní trhy spojené s druhým ročníkem Pochodu za Mikulášem.
Pochod vyvrcholí na náměstí nadílkou pro
všechny příchozí děti. Poslední adventní
neděli se zkuste vypravit do kina, na premiérové benefiční promítání filmu na podporu činnosti občanského sdružení Náruč.
S přáním všeho nejlepšího do nového
roku 2016
starosta Tomáš Smrčka

juje Berlín a okolí. Snažili jsme se prosadit
i další spoje – zejména zkrátit hodinový
takt po 22. hodině do Berouna a v opačném směru přidat půlnoční spoj pro návštěvníky kulturních akcí v Řevnicích. To
se zatím nepodařilo, ale díky dopravní
komisi již víme, jak na to. Snad se nám to
podaří v dalších letech.
OS

Současné průkazky OZP
platí jen do konce roku
2015

Město Řevnice žádá občany o ořezání větví vlastních stromů a keřů, které přesahují
z jejich pozemku na chodník nebo do vozovky a zužují je.
Technické služby evidují k přerůstání
zeleně řadu připomínek od občanů a v některých případech také vyzvou obyvatele
k ořezání přímo formou lístku do schránky. V průběhu prosince a ledna, pokud to
dovolí počasí, provedou Technické služby
Řevnice zbylé ořezy vlastními silami. Výsledek však nemusí odpovídat představě
majitele zeleně.
MM

Držitelé dočasných průkazů osoby se
zdravotním postižením (OZP) a průkazů
mimořádných výhod by si měli své legitimace vyměnit do konce roku 2015, pro
výměnu jim tedy zbývá pár týdnů. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po
1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. Informoval o tom Úřad práce ČR.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo
řidičský průkaz. Tento typ průkazu je
odolný proti poškození a chráněný před
paděláním. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Vzhledem k tomu, že se
výměna týká přibližně 300 tisíc klientů, je
stále ještě řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili.

Nové jízdní řády –
řevnický S-Bahn
V novém jízdním řádu přibydou na trase Řevnice – Praha dva vlaky. Ranní spoj
v 8:21, jedoucí z Řevnic, snad zpříjemní
cestu zejména rodičům, kteří dávají děti
do škol a školek. Jeden spoj byl přidán
i v podvečer. Rozšíří se tak kratší 15minutový takt do Řevnic. Jsme zase o trochu
blíž vizi německého S-Bahnu, jenž propo-

Nabídka štěpky
Město Řevnice nabízí občanům možnost
odebrat si zdarma štěpku, která zbyla jako
vedlejší produkt jiných činností a je uložena
v areálu technických služeb, v ulici V Zátiší.
Areál bude otevřen v úterý dne 8. prosince (od 12:00 do 15.15 hodin) a v pátek dne
11. prosince (od 12:00 do 15:00 hodin).
MM

Ořez větví a keřů

Řevnice hledají strážníky
Město Řevnice vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení dvou pracovních míst strážníků Městské policie v Řevnicích.
Požadavky na uchazeče: fyzická osoba,
která dosáhla věku 21 let, občan České
republiky nebo cizí státní občan s trvalým
pobytem v České republice, který ovládá
český jazyk, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.
Požadované vzdělání: střední odborné,
středoškolská praxe v samosprávě nebo
státní správě, výhodou znalost zákonů
a jejich prováděcích předpisů podle požadovaného druhu práce.
Podrobnosti sdělí tajemnice městského úřadu Mgr. Renata Henych, tel. 257
720 151.
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Vítězem urbanistické soutěže o Cenu Petra
Parléře na novou podobu řevnického náměstí Krále Jiřího z Poděbrad se stala architektonická skupina ARCHUM architekti.
Jedním z vítězů je i Ing. arch. Michal Petr.
Co jste říkal reakci řevnických občanů
na návrh Vašeho ateliéru?
Během vernisáže výstavy s oficiálním
představením návrhů jsme byli příjemně překvapeni vcelku pozitivní odezvou
občanů Řevnic. Zároveň byla zahájena
anketa, kdy každý návštěvník může projevit svůj názor a připomínky ke každému
jednotlivému soutěžnímu návrhu, nejen
k těm oceněným. Zatím ještě nemáme
k dispozici vyhodnocení probíhající ankety, ale na výsledek jsme velmi zvědaví.
Samotná diskuze během vernisáže se
nesla ve věcném duchu. Jsme vděční za
podněty, se kterými občané přišli.
Budete na základě jejich připomínek
něco v projektu upravovat?
V případě spolupráce bychom samozřejmě
reagovali na připomínky a podněty města

O vánočních
dárcích

sloupek

„K náměstí máme osobní
vztah,“ říká jeden z vítězů
soutěže

i občanů, protože jsme si vědomi faktu, že
nejdůležitější je komfort každodenního
uživatele. Současně je ale potřeba chápat
návrh jako ucelený koncept a s jako takovým s ním pracovat. Znamenalo by to zahrnutí případných podnětů při zachování
hlavních principů návrhu.
Jste již s představiteli města domluveni na budoucí spolupráci, například na
přípravě projektové dokumentace?
Nikoliv, ale samozřejmě bychom se rádi
stali partnery do diskuze nad dalším vývojem podoby náměstí. Během zpracování návrhu jsme si k prostoru vytvořili
blízký, téměř osobní vztah a byli bychom
rádi, aby konečná podoba byla skutečně ta
nejlepší možná. Předpokládáme, že v současné době probíhá debata uvnitř města, včetně vyhodnocení a analýzy názorů
obyvatel Řevnic, kteří mají nyní možnost
vyjádřit své připomínky ke všem vystaveným soutěžním návrhům.
Lucie Kirova
I vy se dosud můžete vyjádřit k návrhům, které uspěly i neuspěly v této
architektonické soutěži. Na webových
stránkách města najdete všechny studie, můžete se i připojit k anketě. Případné další náměty zasílejte na adresu:
pod@revnice.cz, do předmětu e-mailu
napište: náměstí.

Ve čtvrtém století začali křesťané vedle Velikonoc slavit i Vánoce.
Evangelia ale nic neříkají o tom, kdy
se Ježíš skutečně narodil, a proto se
jeden mnich pokusil datum určit.
Podle starší tradice předpokládal,
že zvěstování Panně Marii se událo
v době židovských Velikonoc. Pak
stačilo přičíst devět měsíců a vyšel
mu 25. prosinec – doba kolem svátků zimního slunovratu.
Kromě data nám z křesťanské
tradice zůstalo i rozdávání dárků.
Podle evangelií se dárky dávají těm,
kteří je potřebují a kteří je nemohou
oplatit. Štědrý den je od slova štědrost a byl vlastně jakousi slavnostní
žebrotou, dnem, kdy chudí dostali
najíst a bohatí měli příležitost svoji
štědrost prokázat.
Dávání dárků chudým je jakýmsi
splácením dluhu za to, že se nám narodil Kristus pán, jak se zpívá v nejznámější české koledě. Je to ale i výraz vděčnosti za každý nový život, za
to, že se nám i přes naši občas špatnou náladu vede velmi dobře.
Děti dostávají dárky „od Ježíška“.
Nejsou proto vděční tomu, kdo dárky pod stromeček přinesl, ale Bohu,
od něhož dary života podle křesťanské víry skutečně pocházejí. Až my
dospělí na to občas zapomínáme.
Přeji pěkný advent a pokojné Vánoce.
S úctou Ondřej Skripnik

Milí čtenáři,
v předešlém čísle jsem psal sloupek
o odpovědnosti za řečené a zejména
napsané slovo – nedokázal jsem si však
vlastní slova ohlídat.
V tomtéž dokumentu (na jiné stránce) jsem měl rozepsanou reakci na prohlášení opozičních zastupitelů. Byla to
první, syrová verze. Později jsem věty
naformuloval snad lépe a text vyšel
jako součást reakce radních. Vlastním
opomenutím jsem starý text nesmazal
a poslal do redakce. Texty byly spojeny
a vyšly jako sloupek.
Omlouvám se, pokud se tato slova
někoho dotkla.
Ondřej Skripnik
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Opoziční okénko
Demagogie, manipulace,
ohýbání slov a sebereflexe
V minulém čísle Ruchu padla slova manipulace a demagogie v článku místostarosty Skripnika „o slovu a svobodě“. Když
jsem si článek přečetl, uvědomil jsem si,
že to, co mi v něm nejvíce schází, je slovo
sebereflexe.
Jsem dlouhou dobu přesvědčen, že
slovo demagog padne často v situaci, kdy
intelektuálovi dojdou argumenty, a on
chce přesto svého protivníka v diskuzi
pohanět. Když jsem si kdysi ujasňoval, co
toto slovo přesně znamená, nejvíce mne
tehdy zaujal citát H. L. Menchena, který
použila Wikipedie jako doplnění výkladu
tohoto slova: „Demagog je člověk, který
hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda, lidem, o nichž ví, že jsou hlupáci.“ Dovolím
si prohlásit, že ani já, ani moji kolegové si
o panu Skripnikovi ani o radních nemyslíme, že jsou hlupáci. Je přirozené, že opozice bude mít na mnoho věcí jiný názor
než koalice. Také dokážu pochopit, že
některé názory se přijímají těžko. Pokud
chci někoho poučovat a mentorovat, musím si ale nejdříve sám srovnat v hlavě, co
se mi ten druhý snaží sdělit a zda na jeho
tvrzeních není něco pravdy. Prostě musím
začít sebereflexí. Samozřejmě můžu začít výpady proti druhé straně. Pokud ale
s takovým přístupem napíšu článek, musím si s trochou sebereflexe uvědomit, že
jej píšu pouze sám sobě. Pan Skripnik ale
zastává placenou politickou funkci, a pokud se vůči němu vymezí opozice, měl by
voličům jasně vyargumentovat svoje pohnutky a postoje. Bohužel, věrohodných
argumentů od něj moc nezaznělo.
Libor Kvasnička

Kontrolní nečinnost
města?
S pobavením jsem si v Ruchu přečetl názor starosty, že podceněná kontrolní činnost minulého vedení města zapříčinila,
že nebyla včas odhalena chyba ve výkazech školy.
Jde o to, že ve výkazech byly uvedeny dvě
školní budovy, ale od roku 2013 jsou dvě
třídy i v budově městského úřadu.
Vypadá to, jako když chce starosta dát
najevo, že to současná rada právě svou
kontrolní činností odhalila. Ale jaká je

skutečnost? Rada jako zřizovatel i přes
svou kontrolní činnost neměla o této věci
ani potuchy. Na vše se přišlo náhodou,
když školská inspekce, která dorazila na
udání, měla kontrolovat údajně neoprávněné nakládání s finančními prostředky
ze státního rozpočtu. Výrok zní: finanční
prostředky byly přijaty oprávněně. A přitom se zjistilo, že místo tří budov byly ve
výkazech jen dvě.
Vypadá to, jako kdyby se někdo chlubil
cizím peřím.
MVDr. Veverka Vojtěch

Informace v článku
zastupitele MVDr.
Veverky jsou neúplné
a zavádějící
Na problematicky zpracované výkazy
o počtech žáků upozornila v dubnu 2015
zpráva auditora od společnosti BDO
Audit s.r.o. Doporučení auditní společnosti znělo – prověřit výkazy M3, které
se předkládají věcně a místně příslušnému úřadu pro stanovení výše příspěvku
ze státního rozpočtu.
Následně se tímto problémem v červnu 2015 zabývala Česká školní inspekce. Ve zprávě toho státního kontrolního
úřadu uzavřené ke dni 1. 7. 2015 (Čj.
ČŠIS-1607/15-S) se píše:
„Vykázané počty žáků základní školy
podle jednotlivých míst poskytovaného
vzdělávání neodpovídají skutečnému počtu žáků v těchto místech. Od 1. 9. 2013
probíhá vzdělávání na třech místech
(Řevnice – ul. Revoluční 901, ul. Školní
600 a nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74),
zatímco výkazy M 3 umístěné na webových stránkách www. uiv.cz byly vygenerovány pouze za dvě pracoviště (ul. Revoluční 901 a ul. Školní 600). Vzhledem
k tomu, že server MŠMT, určený pro sběr
dat ze školní matriky, neumožňuje tisk
výkazů podle jednotlivých míst poskytovaného vzdělávání, ale vytváří pouze
jeden souhrnný výkaz za celou základní
školu, nemá škola okamžitou zpětnou
vazbu o správnosti vykázání počtu žáků.
Na základě dotazu a žádosti ředitelky
školy byly v průběhu kontroly Odborem
školství, kultury a cestovního ruchu MÚ
Černošice provedeny úpravy, které nyní
škole umožní vykazovat třídy a žáky ve
všech třech místech. V průběhu kontroly
byly údaje uvedeny do souladu se skutečným stavem ke dni kontroly. Oddělením
ekonomiky škol Krajského úřadu Stře-

dočeského kraje byl proveden orientační
propočet závazných ukazatelů rozpočtu
neinvestičních výdajů na rok 2015 podle
skutečného počtu tříd a žáků. Z propočtu vyplynulo, že objem finančních prostředků je menší, než škole ve skutečnosti
náleží. Kontrolou nebylo zjištěno neoprávněné přijetí finančních prostředků ze
státního rozpočtu.
Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na neinvestiční výdaje školy v roce 2015 byly přijaty oprávněně.“
Ve zprávě zmíněný orientační propočet ke dni 15. 6. 2015 hovoří o částce 490.614,- Kč na platy zaměstnanců
(k tomu je ještě potřeba přičíst mzdové
náklady).
Že finanční prostředky poskytnuté ze
státního rozpočtu na neinvestiční výdaje
školy v roce 2015 byly přijaty oprávněně?
Samozřejmě, když základní škola obdržela podstatně méně prostředků, než mohla
dostat.
Šťastným koncem tohoto příběhu okolo
výkazů M3 budiž skutečnost, že základní
škola po aktualizaci a na základě správně vyplněných výkazů ke dni 30. 9. 2015
aktuálně čerpá to, co jí skutečně náleží –
výrazně více mzdových prostředků. Stát
se tak mělo již v době, kdy bylo odloučené pracoviště uvedeno do provozu, v roce
2013 (tedy před dvěma roky), a tuto skutečnost napravit nelze.
Byla to tedy právě kvalitní kontrolní
činnost objednaná současným vedením
města, která upozornila na vážnou chybu ve vyplňování výkazů o počtech žáků.
Domnívám se, že toto je potřeba si uvědomit vždy, když se rozhodujeme nebo
diskutujeme o tom, jak kvalitní služby
(auditorské, právní, architektonické, projekční apod.) potřebuje město zadávat.
starosta Ing. Tomáš Smrčka

Pozdní diskuze o škole
Radní ve svém prohlášení tvrdí, že:
„V prohlášení opozice se – bez jakýchkoliv důkazů – opakuje tvrzení, že na ni
(myšleno dohodu o ukončení spolupráce) ředitelka přistoupila pod nátlakem.
Stejně dobře bychom mohli tvrdit, že pod
nátlakem byla rada města.“ To je smutná
ukázka bezostyšného lhaní.
Na schůzce starosty s ředitelkou 26. 8.,
které se zúčastnila i městskou radou najatá mediátorka Vedralová, starosta přečetl
dopis, kde je soupis domnělých pochybení ředitelky, a na závěr praví: „Z výše uvedeného jsou pro radu města možná dvě
řešení. Prvním řešením je Vaše odvolání
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z funkce a druhým řešením je Vaše vzdání se pracovního místa (na základě dohodnutých podmínek) a ukončení Vašeho
působení ve škole. Rada v tento okamžik
a za pomoci znalce oboru upřednostňuje
druhou variantu. Dle našeho názoru je
tato varianta příznivá jak pro Vaše další
působení v oboru, tak pro další rozvoj základní školy a stabilizace situace v ní.“
Tento důkaz byl na jednání ZM předložen, přesto radní opakovaně tvrdí něco,
co je v zásadním rozporu se skutečností.
Na jednání se starostou si ředitelka s jeho
vědomím pořídila zvukový záznam, a tak
je snadné dokázat, že radní uvádějí nepravdivé tvrzení.
Starosta Smrčka píše, že škola přišla
o statisíce. To je pravda, jednalo se zejména o peníze na mzdy/odměny učitelů. Městská rada ovšem vydala statisíce na to, aby ředitelku ze školy dostala
a následně aby minimalizovala negativní
dopad na veřejné mínění. Jenom právníci
ve vztahu ke škole stáli město do přelomu
září a října 140 000 Kč. Na zasedání zastupitelstva byli přítomni právník a mediátoři /poradci Vedralová a Kotík. Pokud
má p. Kotík stejnou sazbu za své služby
jako paní Vedralová, což je 1500 Kč/hod
a právník odhadem cca 2000 Kč/hod, tak
jen jejich přítomnost na ZM, kde obhajovali postup rady a „zklidňovali“ veřejnost,
pravděpodobně stála město 20 000 Kč.
Dále tvrdí, že: „Stížnosti občanů pak
byly často vyvolávány neochotou paní
ředitelky otevřeně odpovědět na dotazy
veřejnosti.“ Tou veřejností mají na mysli
hlavně spolek „Řevnice dětem“ a pár nejspíš spřízněných stěžovatelů a anonymů.
Je neuvěřitelné, když místostarosta
Skripnik napíše o spolku Řevnice dětem
„…vícekrát jsem řekl, že není nutné přeceňovat jeho působení. Přesto osobní
spor mezi paní ředitelkou a členy spolku
začal silně ovlivňovat chod školy…“. Nevím, jak přišel na to, že šlo o osobní spor.
Každopádně tito lidé způsobili vedení
školy a učitelům značnou administrativní
zátěž. Nikdo z radních, natož místostarosta odpovědný za školství, se veřejně na
zastupitelstvu ani v tisku od jejich jednání nedistancoval.
Místostarostka Reslová zase píše: „Dávám přednost věcné dohodě před politickým divadlem.“ O jaké věcné dohodě je
řeč, když rada bez toho, aby věc diskutovala s opozicí, školskou radou, pedagogy
a řevnickou veřejností vůbec, udělá své
rozhodnutí a od ostatních jen očekává, že
s ním budou souhlasit? Dohodu o mlčení
nad tím, že rada poškodila školu?
Paní místostarostka by si měla osvěžit

paměť. Před volbami a při přebírání funkcí TOP 09 a rada hovořily o otevřenosti,
transparentnosti a řešení městských záležitostí společně s občany, o veřejné diskuzi. Tato slova leží v prachu, dnes dělají
kabinetní politiku.
Na celé věci je největším zklamáním
to, že od městské rady se zřejmě nedá
očekávat přímé a rovné jednání. Jen nepravdy a polopravdy, překrucování faktů
a vytrhávání ze souvislostí, které tak rádi
předhazují ostatním – Toto však dělají se
značnou bravurou profesionálních mediálních vymývačů mozků.
Ing. Jiří Buchal,
zastupitel města Řevnice

Městská rada říká:
My nic, to oni!

Rada města v minulém vydání Ruchu napsala, že ředitelka Seidlerová byla bývalým vedením města zatažena do politického boje. To je vážné tvrzení.
Minulé vedení města se domnívalo,
že se jmenováním ředitelky Seidlerové
zklidnila situace a další vývoj již nebude
předmětem politických přestřelek. Nynější rada veřejně potvrzuje to, co bylo
sice zřejmé, ale nevyslovené: manévry
kolem funkce ředitelky školy a nakonec
i její odejití byly záměrem rady. Jak si
jinak vysvětlit tvrzení starosty Smrčky
z jednání ZM, že „Chyby v minulosti se
udělaly a škola si nese to prokletí celé
tři roky“ i podobné tvrzení radní Kovářové v Ruchu. Rada tedy chybu, odchod
Rajchlové, napravuje tím, že donutila
k odchodu Seidlerovou.
Rada se snaží přirovnávat situaci při
odchodu ředitelky Seidlerové k odchodu
bývalé ředitelky Rajchlové. Ale jakékoliv
srovnání kulhá.
Rajchlová odcházela, poté co skočilo
její funkční období. Rada mohla vypsat
konkurz nebo mohla bez konkurzu prodloužit její funkční období o dalších šest
let. Jednalo se tedy o standardní krok
daný ze zákona. Ještě než se výběrové
řízení vyhlásilo, rozeslala Rajchlová mail
rodičům žáků, že bude konkurz zmanipulován, a ona se ho proto nezúčastní.
Pak se do konkurzu přihlásila a nakonec
svou účast zrušila. Naproti tomu Seidlerová byla odejita na začátku školního
roku po předem připravených krocích
rady.
Ještě dávno před odchodem Rajchlové a před tím, než bylo vůbec o konkurzu rozhodnuto a rozhodnutí zveřejněno,
byly pořádány petiční akce rodičů (i lidí,

kteří s Řevnicemi a školou neměli nic
společného). Byly vylepovány billboardy
„Nedůvěřujeme radním Řevnic“, dětem
se rozdávaly placky a i jinak byly zatahovány do celé záležitosti. Učitelé byli
nuceni podepisovat petici na podporu
Rajchlové jednotlivě u zástupců ředitelky, byla povolávána média. Nic takového
se nyní nedělo, i když snaha ztížit postavení ředitelky Seidlerové byla zřejmá
a vyústění celé snahy pravděpodobné.
Rada tajila svůj záměr před veřejností.
Podle radní Reslové by „…veřejná debata vyhrotila emoce a znemožnila pragmatické řešení…“. Myšlen jejich záměr.
Za současnou situaci se radní snaží
připsat vinu minulému vedení města. Je
to však jen jejich selhání, jejich neprofesionalita, jejich osobní antipatie, které
zapříčinily odchod ředitelky Seidlerové
ze školy, kterou stabilizovala a která funguje na výbornou.
Jaroslava Dercová

Zbytečný článek
Kdyby paní Dercová chtěla být přesná,
napsala by, že v roce 2013 skončilo současně s paní Rajchlovou funkční období
i ředitelkám školky a ZUŠ. Ale konkurz
tehdejší rada města vyhlásila jen v ZŠ.
Prý měla pochybnosti a vše bylo podle
zákona. I když tehdy převládal mezi rodiči názor, že škola fungovala na výbornou.
Současná rada města měla také pochybnosti, ale na rozdíl od té minulé,
podložené výsledky nezávislých kontrol,
a to i státních orgánů. Město je zřizovatelem školy a je jeho povinností se těmito
závěry zabývat, zvláště když ukazují, že
ne vše je v pořádku. Paní ředitelka Seidlerová odstoupila z funkce a i to je krok
zcela v souladu se zákonem. Nestalo se
tedy rozhodně nic nezákonného ani zcela mimořádného. V Černošicích v listopadu proběhl konkurz na ředitele školy,
též po odstoupení ředitelky, a i předchozí
ředitel tamní školy ukončil své působení
odstoupením.
Většina tvrzení v článku paní Dercové
jsou spekulace nebo manipulace se skutečnostmi. Bohužel, i teď jsme vystaveni
„spontánní“ pozornosti některých médií
a akcím lidí, kteří s Řevnicemi či školou
nemají nic společného. Podobnými články, jako je tento, se tak mohou donekonečna plnit stránky místního tisku, ale
žádné řešení nikomu a ničemu nepřinesou.
Iveta Kovářová,
radní
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Škola dostala díky dotaci nový, barevnější kabát.

První stupeň řevnické základní
školy a jídelna zrekonstruovány
Nevzhledná šedivá fasáda, netěsnící stará okna a nefunkční žaluzie. Tak nějak vypadaly školní pavilony prvního
stupně ještě na začátku prázdnin. Neutekly ani čtyři měsíce a člověk by je skoro nepoznal. Na první pohled ze školní
zahrady vypadají všechny budovy jako zbrusu nově postavené. Fasády, okna i všechny dveře jen září, žaluzie jsou
plně funkční.
Můj prvotní pozitivní dojem potvrzuje
vychovatelka Bohdana Lacinová ze školní družiny, která na prvním stupni sídlí:
„Celá rekonstrukce se z mého pohledu
velmi povedla. Moc se mi například líbí
barevné ladění fasád od nejsvětlejšího
odstínu žluté na první budově až po nejtmavší na poslední. Z praktického hlediska pak oceňuji především nová plastová okna. Znamenité jsou rovněž nové
bílé parapety, na které si mohu děti ve
třídách vystavovat své výtvory.“
Škola „převlékla kabát“ díky dotaci
na zateplení, kterou se podařilo vedení
města získat na začátku letních prázdnin. Celá akce probíhala v poměrně šibeničních termínech a byl kvůli ní o týden
posunut i začátek školního roku. „Jsem
rád, že se díky dotaci podařilo budovy
zrenovovat a především zateplit. V budovách prvního stupně se v zimě topilo obrazně řečeno pánubohu do oken.
Úspory, které díky zateplení škola získá,
může investovat jinam. Stejně tak jsem

rád, že se na této rekonstrukci ukázal
význam odborných komisí, které Rada
města po svém jmenování ustanovila.
Barvy na fasádách jednotlivých budov
vybrala paní architektka Pavlína Čapková ze stavebně urbanistické komise,“
podotýká starosta Tomáš Smrčka.
Ze stejného dotačního balíčku byla
zrekonstruována i neméně zanedbaná
školní jídelna. Na budově byla opět vyměněna všechny okna, též dveře, zateplena fasáda a především byla nově
udělána střecha včetně tepelné izolace.
Bílou barvu fasády v tomto případě vybral autor nové školní přístavby – architekt Petr Starčevič.
Díky příznivému nastavení dotačních podmínek (spoluúčast ve výši 20 %
z celkové částky) zaplatilo město za obě
rekonstrukce pouze 1,2 milionu Kč. Další peníze však bylo nuceno zaplatit ze
svého za zastínění oken – tedy alespoň
těch otočených na jih a východ. Původní
žaluzie nebylo na prvním stupni možné

z mnoha důvodů použít, proto se koupily nové. Stejnou potíž muselo město
odstranit i v budově druhého stupně, jež
se z jiného dotačního titulu zateplovala
již od května. V oknech jsou zde místo
žaluzií různě barevné rolety.
Ve staré budově druhého stupně se
odehrála ještě jedna významná změna, která není při pohledu zvenčí patrná. Při rekonstrukci a zateplení střechy
byla stavebně upravena část půdy, tak
aby mohla sloužit jako tolik potřebné zázemí pro učitele. Ředitelka školy
Simona Škaloudová k tomu poznamenává: „V současné době slouží prostor
jako pracovní zázemí pro učitele jazyků. Místnost však nevyužívají zdaleka
celou. Do budoucna uvažujeme o pořízení většího zasedacího stolu. Rádi
bychom sem přesunuly porady učitelského sboru.“
Text a foto
Jan Schlindenbuch
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Analýza pomůže
stanovit vize školy
Po třídních schůzkách 24. a 25. listopadu se v řevnické základní škole uskutečnila setkání rodičů s Mgr. Andreou
Vedralovou a s Mgr. Milanem Kotíkem.
Ruchu celou akci objasnila Andrea Vedralová.
1. Jak setkání probíhala?
Nabídli jsme rodičům nástroj, který jim
umožnil se hlouběji zamyslet nad tím,
co od školy očekávají. Současně mohly
své názory sdílet a diskutovat s jinými
rodiči.
2. Jakým způsobem budou informace
využity a do kdy budou zpracovány?
K čemu budou sloužit? Jaký bude
další postup?
Informace získané při setkáních s rodiči, pedagogy a dalšími zájemci budou
využité při formulování vize školy současně s konkrétními kroky, jak k vizi
dojít. Tato vize má být připravována
současně s výběrovým řízením na nového ředitele školy.
3. Na co jste se rodičů ptali?
Dobrou zkušenost máme s nástrojem
využívaným pro zjišťování postojů –
Q-analýzou. Nástroj v upravených podobách jsme nabídli rodičům i pedagogům.
4. Myslíte si, že budou rodiče spolupracovat? Nebojíte se např. bojkotu?
Věřím ve spolupráci. Jde o hodně –
o řevnickou školu.
Lucie Kirova

Rezignace předsedy
školské rady
Vážená školská rado, vážená paní ředitelko školy, vážení učitelé, rodiče!
Po zralé úvaze jsem se rozhodl rezignovat na pozici předsedy školské rady
i na členství v radě ke dni 6. 11. 2015.
Toto rozhodnutí nebylo jednoduché
hlavně vzhledem k souvislostem, které
školu provázejí od začátku tohoto školního roku. Důvody mého rozhodnutí
jsou osobní, tlak kolem školy jsem začal
přenášet i do své rodiny a nebyl jsem
schopen jej oddělit. Pracovní povinnosti byly tím druhým důvodem. V žádném
případě neodcházím kvůli panu Schlindenbuchovi a spolku Řevnice dětem.
Článek, který vyšel v listopadovém čísle
Ruchu, jsem psal osobně, nebylo to vyjádření názoru školské rady. Požádal
jsem tedy paní Kirovou, aby aspoň na
web Ruchu dala jiný nadpis. Důsledky proto chci nést sám osobně. Spolku
Řevnice dětem se omlouvat nehodlám

a ani důkazy podávat nebudu. Nejsou totiž třeba. Kolik žádostí, tzv. 106,
od tohoto spolku na školu přišlo, kolik udání bylo na různé instituce, kvůli
nimž chodily do školy inspekce, a učitelé kvůli těmto lidem pracovali pod
soustavným tlakem. Byl bych velmi rád,
aby si rodiče i občané Řevnic uvědomili, s jakými občany žijí. Sami můžete
vidět metody tohoto spolku, který místo diskuze vyhrožuje právními kroky.
To je pravá tvář spolku, který nebuduje,
ale boří. Vyhrožování pana Schlindenbucha jsou toho důkazem.
Závěrem chci poděkovat školské radě
za podnětnou a zajímavou práci, současná školská rada je obsazena velmi
kvalitními lidmi a má mou velkou důvěru. Poděkování patří i vedení školy,
paní Simoně Škaloudové a paní Ivetě
Černé, které převzaly školu v neklidné
době. Učitelům a zaměstnancům školy
patří největší dík za skvělou a profesionální práci i za loajalitu k vedení školy.
Doufám, že mé rozhodnutí přijmete
s pochopením.
Jiří Kylar

Reakce spolku Řevnice
dětem na tvrzení pana
Kylara
Pan Kylar se v posledním Ruchu (i na
jeho webu) velmi emotivně a k tomu
nepravdivě vyjadřuje ke spolku Řevnice dětem. Dokonce se pokouší vzbudit u veřejnosti nevoli k jeho členům.
Své tažení má ale více než o fakta (viz
pozn. dole) opřené o smýšlená tvrzení.
Zajímavá a veřejně dostupná informace v souvislosti s jeho kritikou spolku
tedy je, že tento občan a zastupitel obce
Svinaře podal nedávno také podnět
státnímu orgánu – trestní oznámení
na jednání, které považuje za špatné
a protiprávní a které by se mělo podle
něj prošetřit. Využil svého zákonného
práva. Je tedy pokrytecké, že u jiných
to odsuzuje a označuje jako „udání“.
Přitom se prokázalo, že skutečně docházelo k porušování zákona či k jiným
pochybením, která ale školská rada pod
jeho vedením neřešila nebo přecházela. Také ne všechny kontroly, které tato
pochybení odhalily, byly vykonány na
popud spolku, ač je zjevná snaha vzbudit ten dojem. Rezignace p. Kylara na
předsednictví a členství ve školské rady,
do které byl „zvolen“ v rozporu s demokratickými principy a na základě právně vadného volebního řádu, je tedy pro
spolek dostatečnou satisfakcí a spolu
s obměnou členů školské rady za zřizovatele příležitostí pro lepší fungování
školské rady a plnění jejích povinnos-

tí. Pozn.: Dotazů dle zákona 106/1999
bylo za spolek škole podáno za dva
roky šest a poslední podnět ke kontrole
více než před rokem. Inspekce za uplynulý rok se týkaly především šetření
odměňování a financování, učitelů či
výuky se tedy nijak zvlášť nedotkly (jak
vyplývá i ze zpráv z kontrol).
Ing. P. Hrubý,
za spolek Řevnice dětem

Děti z řevnické školy se
nadýchaly amoniaku
Při výuce bruslení na zimním stadionu v Černošicích 5. listopadu se několik žáků a pedagogický dozor řevnické
školy nadýchali nebezpečného plynu.
Podle slov ředitelky Simony Škaloudové byly tři děti hospitalizovány, další
byly vyšetřeny na pohotovosti motolské
nemocnice.
„V lékařské zprávě jednoho žáka je
napsáno, že má poleptanou sliznici plic
amoniakem,“ říká Škaloudová. V tuto
chvíli vše vyšetřuje Policie ČR a už od
večerních hodin se případem zabývají
kriminalisté pro Prahu-západ.
Postižení žáci většinou v pátek nešli
do školy, dýchají čerstvý vzduch a zůstávají v klidu. Podobná situace nastala
poprvé. „Již několik let se zimním stadionem v Černošicích spolupracujeme
a jezdíme k nim na výuku a nikdy se
nám nic podobného nestalo,“ komentovala událost ředitelka.
Po několika dnech mlčení se k celé
záležitosti vyjádřilo i vedení stadionu.
Předseda výkonného výboru SK Černošice Martin Jůzek se v dopise paní ředitelce omluvil rodičům i dětem. „Obzvláště nás mrzí, že některé děti musely
zůstat v nemocnici,“ napsal. Zopakoval
také, že opakovaná měření prováděná
chemiky z hasičského sboru ani revize
bezpečnostního zařízení zimního stadionu neprokázala únik čpavku. Při
vyšetřování příčin celé události spolupracují pracovníci sportovního zařízení s Policií ČR a okresní hygienickou
stanicí. Současně nechali provést měření pracovníky Zdravotního ústavu.
„Rozhodně se nechceme vyhýbat odpovědnosti a činíme veškeré dostupné
kroky k objasnění celé události,“ tvrdí
Jůzek. Jednou ze zvažovaných příčin
je i možnost zvýšené koncentrace exhalací z rolby pro úpravu ledu, proto
bylo v pátek provedeno orientační měření a jedna ze dvou roleb byla dočasně
vyřazena z provozu. Podle slov Martina
Jůzka také zvýšili míru nucené ventilace, preventivně nad obvyklou úroveň.
red
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K milým povinnostem patří i požehnání církevním stavbám – tentokrát zvoničky na Halounech. Foto Lucie Boxanová

Věřím v toleranci
českého národa
Text: Lucie Kirova

Zatímco ostatní budou během vánočních svátků odpočívat, pro Roberta Hanačíka začne každoroční maraton.
Nákupnímu šílenství ani pečení cukroví ale nepodléhá. Jako stálý duchovní římskokatolické farnosti s centrem v Řevnicích prožije svátky narození mezi svými „ovečkami“.
Jak se proměnily Řevnice za čtrnáct
let Vaší služby?
Především zhoustla doprava. Před lety
jsem na náměstí zaparkoval jen těžko,
dnes je to téměř nemožné.
Myslíte si, že do kostela chodilo více
věřících?
Z Prahy se sem přestěhovalo dost početných rodin a díky výstavbě přibylo
i mnoho nových obyvatel.
Jací jsou to lidé? Rodiny s malými

dětmi, kteří žijí alternativním životním stylem?
Také, ale složení je různorodé. V Řevnicích naštěstí neplatí, že by do kostela
chodili jen staří.
A v okolních vesnicích, které spravujete – od Osova po Dobřichovice
a Černošice – vypadá to stejně?
Spíše hůře. Řevnice mají mnoho výhod.
Důležitý je čas začátku bohoslužby.
Tady začíná mše v neděli v deset dopo-

ledne, což je velmi vhodná doba – ani
brzo ráno, ani pozdě před obědem. Přijatelné je i dopravní spojení a blízkost
komunikace. Záleží i na tom, jestli se
lidé ve farnosti dají dohromady. A to se
tu také povedlo.
Co máte na Řevnicích rád?
Je to tady prostě hezké. Jako jediní
v okolí máme pořádné náměstí. Neustále se hovoří o tom, jak se bude obnovovat, ale už jsme plánů viděli dost a za-

Robert
Hanačík

Jedním z míst, kde slouží Robert Hanačík, je dobřichovická kaple svatého Judy Tadeáše.
Foto Martin Kirov

tím se mimo vytrhaných dlaždic a občas
upravené zeleně moc nezměnilo.
Vy tedy příliš nedůvěřujete ani novému architektonickému klání, Ceně
Petra Parléře?
Už jsme tady zažili více soutěží a zatím se nic zvláštního nestalo. Zatímco
v Dobřichovicích, Všenorech či v Černošicích se centrum radikálně změnilo,
u nás zůstává vše při starém.
A co Vám na Řevnicích naopak vadí?
Závory. To je největší potíž v obci. Když
tudy musím projet třeba i pětkrát za
den – a to se mi o nedělích stává – nebýt objížď ky, prostojím před nimi celý
den. Myslím, že to vadí mnoha lidem.
Začíná advent. Chodí v této době do
kostela jiní lidé?
Jen částečně. Potkám třeba ty, které
jsem celý rok neviděl, a oni přijedou
k dětem na Svátky. Ale jsou i tací, co
chodí na mši jenom o Vánocích. Nevadí mi, že na půlnoční přijdou i nevěřící.
Občas je jen trapné, když při bohoslužbě nikdo na nic nereaguje. Když přijde
někdo úplně poprvé, je to jen dobře.
Bohoslužba působí na každého, i když
jí nerozumí – lhostejno, jestli je sloužena v synagoze, v mešitě nebo v kostele.
I letos budeme mít v kostele svatého
Mauricia půlnoční mši o dvě hodiny
dříve. Je pro Vás tato bohoslužba něčím zvláštní?
Už jen tím, že sem přijdou lidé, kteří
chodí jen jednou za rok nebo méně často. Ten večer má vždycky svoji zvláštní
atmosféru. Na tu letošní se už těším.
Takže Čechy nevnímáte jako ateistický národ?
Vyložených ateistů zase tolik není.

Hodně z nich je těch, kteří nechtějí mít
s institucionální podobou náboženství
nic společného.
Proč si myslíte, že se víře na rozdíl od
Italů či Španělů bráníme?
Je to dědictví od husitských válek, které
se promítlo i do začátku první republiky, do založení nového státu. V té době
se vznikla i církev československá, později s přídomkem husitská.
Podléháte předvánoční nákupní horečce?
Toto šílenství jde mimo mě.
Stále více lidí najde cestu spíše na
adventní koncert než do supermarketu…
Mají prostě dost koled, které znějí v obchodech dva měsíce dopředu.
Advent má naštěstí spousty přitažlivé hudební literatury a poslední roky
dokazují, že se nemusí v této době hrát
jenom vánoční koledy. Škoda jen, že
o Vánocích se všichni muzikanti rozjedou ke svým rodinám a už se nesejdou.
Vánoce vlastně prožívají dopředu.
Být pastýřem byl Váš splněný dětský
sen?
Ne. To ne. Já jsem to, čemu se říká
pozdní povolání. Studovat teologickou
fakultu jsem se rozhodl až v roce 1989.
Předtím jsem byl na vysoké chemické
a pracoval v laboratoři.
Co nakonec rozhodlo, že neměříte
emise a čistotu odpadních vod?
K církvi jsem tíhnul vždy. Jako malý jsem
ministroval, v kostele hrál na varhany,
potom jsem studoval teologii dálkově.
Cítíte se teď naplněný?
Určitě. Můj pracovní den je pestrý a přináší mi radost.

kdo je

Rozhovor 11

• Spravuje farnost, která vznikla
v roce 2006 sloučením farností
Řevnice, Dobřichovice, Všenory,
Karlštejn, Liteň, Osov a Všeradice
do jednoho velkého celku s farním
kostelem a farním centrem v Řevnicích.
• Během křesťanských Vánoc se
můžete zúčastnit bohoslužeb
na Štědrý den (Řevnice 22.00,
Dobřichovice 16.00, Všenory
21.30) Boží hod (Řevnice 9.30
Dobřichovice 11.00, Všenory
8.00, Karlštejn 16.00), sv. Štěpána
(Řevnice 9.30, Všenory 9.00).
• Dobřichovický soubor Ludus Musicus oslaví půlnoc 24. 12. v kostele
sv. Martina a Prokopa v Karlíku
mší Missa Solemnis J. J. Ryby.

Jaká bude role křesťanství v novém
uspořádání světa, kterému se nevyhneme?
Vyrostli jsme v prostředí, které s náboženstvím do budoucna nepočítalo.
A považovalo ho za přežitek, jenž za
několik desítek let z našeho světa zmizí. Najednou se ukazuje, že náboženství hraje daleko větší úlohu, než si
kdo myslel. Ani u nás tedy nevznikne
nenáboženské vakuum, i proto,
že vyložený ateismus je anomálií
v dějinách lidstva.
Vlnou přistěhovalectví se český
ateismus velmi radikálně promění a samozřejmě to bude mít i své důsledky ve
společnosti. Zatím pořád žijeme z křesťanství, všechno pracuje samospádem.
Jsem zvědavý, jak základ naší víry vydrží tváří v tvář islámu.
Zdá se Vám česká společnost k novým cizincům snášenlivá?
Zatím slyšíme spíš ty, co nejvíc křičí.
A těch nemusí být moc. Působí dojmem,
že zastupují více lidí, než odpovídá
skutečnosti. Věřím v toleranci českého
národa.
Dokážete si představit, že by za pár
let vedle kostela svatého Mauricia
stála mešita?
Budeme si to muset připustit. Působí to,
jak se zatím zdá, jako neodvratný a reálný děj.
Možná teď přišla doba, kdy pasivní
křesťané vytáhnou k boji.
Jen aby se bojovalo těmi správnými
metodami a prostředky. Svět se bohužel
stal nebezpečnějším než ten, na který
jsme byli zvyklí. e

12 Krátce a jasně

Krátce a jasně
vaných tématům jako například ornitologie v tůních nebo třeba geologie, fauna
a flóra Brd. Jejich obsah bude tvořen žáky
za pečlivého dohledu odborníků.
Kristýna Hejzlarová
(Mladý hlas Řevnic)

Pozvánka na vycházku

Na trzích si koupíte
stromky i kalendář
Na letošních adventních trzích, které
hostí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
od 5. prosince (od 9. hodiny), bude mít
premiéru prodej stromečků z řevnického
městského lesa. Bude zde zahájen i prodej nástěnného kalendáře, který vydalo město k 100. výročí Lesního divadla.
Obsahuje dvanáct originálních plakátů
a dvě strany fotografií, které se k uvedeným představením vztahují. Počet kusů
je omezen a zájemci by neměli s koupí
otálet. Též je možné si kalendář rezervovat na adrese kultura@revnice.cz. Výtěžek bude věnován na provoz divadla
v příští slavnostní sezoně.
K vidění budou i stánky s vánočním
zbožím či jmelím, připraveno bude
i občerstvení. Součástí programu bude
i mikulášské promítání pro nejmenší
od15 do 16 hodin a Pochod za Mikulášem, jenž vykročí z Palackého náměstí
v 16 hodin.
V 17.30 hodin bude slavnostně rozsvícen
vánoční strom.
red

Příroda okolo Řevnic
dětskýma očima
Začíná se rýsovat koncept naučné přírodní stezky v bezprostředním okolí města. Pracuje na tom Mladý hlas Řevnic ve
spolupráci se základní školou. Stezka by
promlouvala o bohatosti přírodního okolí
Řevnic jako „brány do Brd“. V plánu je do
okolí Řevnic zasadit třináct tabulí věno-

Rádi bychom Vás v sobotu 12. prosince
pozvali na vycházku, jež povede po trase
navrhované Naučné přírodní stezky Řevnice. Společně projdeme trasu a na místech umístění plánovaných informačních
tabulí stezky představíme obsah jednotlivých zastavení. Sraz máme v 9.00 u budovy MÚ Řevnice. Předpokládaná délka
vycházky je asi tři hodiny.
Na setkání s účastníky se těší Petra Flemrová, koordinátor environmentální výchovy ZŠ Řevnice.

V prosinci se v pracovních sešitech malí
teoreticky seznámí s tradicemi Vánoc
a poté hned všechno prožívají na vlastní
oči. Mikuláše vybarví, vyrobí a pak ho ve
školce vítají. Na betlémy se jezdí dívat
na Karlštejn, vánoční atmosféru vstřebávají na vánočních trzích přímo v Praze.
To vše máme všichni rádi. Vánoce prostě
milujeme. A víte proč? Protože dostáváme dárky. Ale nejvíce proto, že dárky
můžeme rozdávat. Zdravíme tímto naši
kamarádku Kristýnku, holčičku, která
neměla moc štěstí a narodila se s handicapem. Celý rok jí naši rodiče i my všichni sbíráme víčka a v předvánočním čase
se skládáme na její dárek. Naše vánoční
besídka, která se uskuteční 18. prosince
od 16 hodin v kině, je pak v Bambináriu
o to citlivější a krásnější, když Kristýnka
dorazí na vystoupení a společně s námi
zažije program plný tanců, písniček
a barev.
Dagmar Hrabová

Školkáčci oslaví Vánoce
u betlémů
Děti z řevnické mateřské školky pojedou
před Vánocemi na výlet do Karlštejna,
do muzea betlémů. To nabízí nově nejen
prohlídku betlémů, ale také „hravé dílničky“, kde si děti vyrobí „překvapení“,
jež si odnesou domů.
„Půjdeme také do kina na kouzelnické
představení Pavla Kožíška, nazvané Kožíšek není Ježíšek, a ve školce nás čeká
divadelní pohádka Vánoce v myslivně,“
vyjmenovává akce ředitelka školky Hana
Kvasničková.
Pro rodiče jsou na dny 8., 9. a 10. prosince naplánovány vánoční besídky, každá třída bude vystupovat zvlášť. „Naše
děti již tradičně vystoupí s krátkým programem i 14. prosince na setkání seniorů v Zámečku.“
red

Rodiče z Bambinária se
složili na vánoční dárek
pro Kristýnku
Předvánoční čas v Bambináriu začíná již
v listopadu, kdy intenzivně nacvičujeme
program na vánoční besídku, vyrábíme
kostýmy, kulisy, domlouváme sál, zvuk,
osvětlení, plánujeme občerstvení, vymýšlíme dárky pro děti, ale i pro rodiče.
K tomu všemu stihneme upéci s dětmi
jablečný štrůdl, vyrobit adventní věnce
i vyzdobit okna školky.

Jedním z výzkumníků je i Řevničan Jan
Šafrata.

Archeologové jsou
zatím ve 13. století
Zakládání každé velké stavby v centru
obce s bohatou historií je vždy spojené
se zájmem archeologů. Nejinak je tomu
i v případě Corsa Pod lipami. Techničtí
pracovníci občanského sdružení Archeo
Team pod vedením Petra Zemánka již
třetím týdnem prozkoumávají terén rozbagrované stavební parcely. Jejich dosavadní nálezy fragmentů keramiky zatím
potvrzují pravdivost písemných zmínek
o existenci osídlení na místě současných
Řevnic ve 13. století.
Svůj výzkum provádějí archeologové na
několika vytyčených a zaměřených sondách. Jednotlivé sondy prozkoumávají
po vrstvách od nejmladší k nejstarší. Po
odkrytí zhruba čtyřiceticentimetrové
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skrývky objevili základy domu z 15. století, ke kterému náležela přístavba hospodářské stáje z 19. století. V současné
chvíli se snaží pomocí analýzy obvodových zdí rozluštit hádanku, za jakým
účelem byl dům v 15. století postaven.
Na základě dalších výzkumů by mělo být
rovněž zřejmé, jak byl dům na pozemku
situován, kudy se do něj vcházelo apod.
Při rozebírání zdí se očekávají možné
nálezy mincí. Zatím totiž výzkumníci narazili pouze na střepy keramických pohárů a misek.
V blízké době se chystají archeologové
pokročit ve svém výzkumu hlouběji, až
do nejstarších vrstev. Je docela dobře
možné, že ve vrstvě základního podloží
budou objeveny i nějaké přímé důkazy
existence pravěkého osídlení.
Po důkladném vyhodnocení všech nálezů vypracuje Ústav památkové péče
středních Čechy závěrečnou zprávu, ze
které se možná dozvíme něco nového
o nejstarší historii Řevnic.
AK

Položení základního
kamene se zúčastnila
i architektka Šrámková
Symbolicky 11. listopadu v 15.15 hodin
byly položeny základní kameny projektu
Corso Pod lipami, který vyplní proluku
mezi náměstím a nádražím. Ceremoniálu se zúčastnila také architektka projektu Alena Šrámková.
Foto: Marie Reslová

V Řevnicích natáčel
i Jan Hřebejk
Řevnice se objeví v dalším, tentokrát televizním projektu. Režisér Jan Hřebejk,
autor populárních Pelíšků, na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad natáčel příběh
z cyklu Detektivové od Nejsvětější Trojice.
Série se pokouší o naplnění detektivního žánru inspirovaného britskou literární a filmovou tradicí. Hlavní roli majorky Výrové hraje Klára Melíšková.
red

V řevnické restauraci Republica můžete 19. prosince od 19. 30 hodin prožít Vánoční dvoják
rockových kapel Beaton a After 40 (na snímku). Foto: archiv skupiny

Podněstří navštívilo
Zavodí
V neděli 22. listopadu přivítal spolek
Řevnice – Za vodou skupinu komunálních aktivistů z Podněstří, kteří přijeli do
ČR na pozvání organizace Člověk v tísni. V Řevnicích se podívali na nádražní knihovnu, Dřevák, plácek za vodou
a v Modrém domečku se dozvěděli od
Zuzany Dudákové, jak pracuje sociální
firma. Bohumil Kovář je pomocí fotografií seznámil s pracemi i kulturními aktivitami na plácku. Návštěvě se v Řevnicích moc líbilo, překvapilo je, že tak živé
je i menší město, nejen Praha.
Ryb

V Louskáčku si zahraje
sedmdesát účinkujících
Dětský divadelní spolek Kukadýlko,
který vznikl před několika lety v sousedních Dobřichovicích, si dal k Vánocům
netradiční dárek. Spolu s místní komorní filharmonií a Tanečním studiem
Hanky Tuháčkové připravil hru Louskáček na motivy baletu Petra Iljiče Čajkovského. Režisérka představení Lucie
Kukulová slibuje velkolepou show se
spoustou účinkujících dětí. Hrát se bude
11. a 13. prosince v řevnickém kině.
Začátky jsou v 19 (11. 12.) a 15 hodin
(13. 12).
Mladým umělcům se během kampaně na hithit podařilo vybrat peníze na
kostýmy, kulisy, rekvizity, ale i hudební
aranže, osvětlovací techniku a efekty či
pronájem autobusů na soustředění na
Monínci.
red

Mladí výtvarníci natírali
i odkorňovali
Žáci vyšších ročníků ZUŠ Řevnice se
podíleli na zvelebení parku Havlíčkovy
sady. Jako součást vyučovacích hodin
studenti pomáhali s dokončovacími pracemi na dřevěných prvcích v parku.
Během dvou hodin stihli natřít fermeží
skluzavky, zábradlí, lavičky, vlnitou lávku, přeskakovadla, stoly a sochy.
Jan Slovenčík

Ornitologická vycházka
se Zdeňkem Valešem
Ornitologická vycházka jako součást
zimního mapování vodního ptactva,
vedená Zdeňkem Valešem, se uskuteční
v neděli 17. ledna.
Sraz máme v 8 hodin na Palackého náměstí u lávky. Trasa: podél řeky k ČOV,
podle zájmu a počasí případně až do
Dobřichovic. Snad budou k vidění ledňáčci, velcí mořští racci, morčáci, hoholi
a jiní zimní hosté.
red
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Kultura
ZUŠka okénko
Abychom vám více přiblížili naši školu,
od tohoto čísla časopisu vás budeme seznamovat se zajímavými obory, které se
na škole vyučují, a na pokračování představíme příběh Prokopa Sodomky – SEN.
Jde o absolventskou práci, která vyšla
v podobě knihy, kterou Prokop ukončil
první stupeň studia na ZUŠ.
Notičky v roce 2001, v době natáčení prvního vánoční CD

Notičky představí ve
Svinařích staronový
vánoční příběh
Dětská lidová muzika Notičky si pro letošní adventní koncert vybrala prostředí
rekonstruovaného zámku ve Svinařích.
Řevnický soubor o poslední adventní neděli 20. prosince od 17 hodin svým divákům ukáže oprášený vánoční příběh,
nazvaný Proč dudák dupá, i zazpívá mezinárodní koledy, které v říjnu natočil na
nové cédéčko.
„Zahrajeme vánoční příběh o tom, jak
jdou pastýři a pohané do Betléma a nakonec tam přijdou i Notičky poklonit se
Ježíškovi. K tomu všemu máme scénu,
kulisy i kostýmy,“ láká diváky vedoucí
Notiček Lenka Kolářová. Soubor příběh
z pera svého dvorního „úpravce“ Josefa
Fialy odehrál už v roce 2001 a o rok později jej natočil na video pod režisérskou
taktovkou Martina Kirova.
Chybět nebude vystoupení malých Notiček a Malé muzičky, kterou má na starosti primáška Notiček Magda Routová.
Velké Notičky pak kromě Dudáka zahrají a zazpívají i osvědčené mezinárodní
koledy. Soubor by ve Svinařích také rád
pokřtil nové cédéčko, ale stále není jisté,
jestli bude včas hotové. „Tohle je fakt ve
hvězdách,“ přiznává Lenka Kolářová.
Po letech vystupování v Praze se soubory, kapelami a sbory jako Hradišťan, The
Tap Tap Orchestra, Harafica či Gospel
Limited tedy Notičky letos před Vánoci
zůstanou „doma“. „Máme za sebou natáčení cédéčka, které nám sebralo strašně
sil, měnila se nám primáška, houslisté,
takže jsme zůstali ve Svinařích,“ říká
Lenka Kolářová. „Ale ten vánoční příběh
se do sýpky na svinařském zámku vyloženě hodí.“
Vstupenky v ceně 100,- a 50,- Kč budou
k dispozici na místě.
Jan Flemr

FILMOVÁ TVORBA je u nás staronovým oborem
Začínali jsme před pěti lety na koleně,
když jsme žákům výtvarného oboru zapracovali do školního vzdělávacího programu animaci a počítačovou grafiku.
Od té doby jsme urazili značný kus cesty
k profesionalitě. Přede dvěma lety jsme
otevřeli opravdovou filmovou tvorbu se
širokým záběrem.
Připravujeme žáky na práci ve filmovém prostředí, rozvíjíme schopnosti
převádět literární příběhy do rozpohybovaného audiovizuálního obrazu. Cílem filmové tvorby je pochopit celistvou
strukturu filmového díla, využívat kompozičních pravidel s přímou vazbou na
zkušenosti z malby, kresby či fotografie
při převádění obrazu na filmové pole
tvůrčím způsobem tzv. filmového záběru.
Žáci s výtvarnými zkušenostmi mají při
studiu vždy výhodu.
Při vzdělávání v hlavních principech
filmové tvorby je podle zájmu o obraz,
zvuk nebo montáž příběhu možné se
zaměřit na práci kameramana, zvukaře,
střihače, režiséra či animátora filmového
díla. Kdo neznáte naši práci z kina Řevnice, projděte se naším bohatým archivem.
PROKOP SODOMKA – SEN – příběh
na pokračování / část 1.
Když se Roy jednoho rána probudil za
hlasitého úpění budíku, poznal hned, že
něco není v pořádku. Jeho otec Ernst by
normálně už dávno byl v práci, ale on si
v klidu ležel vedle v posteli a hlasitě chrápal. Roy vstal a chtěl ho vzbudit. Pak si
ale vzpomněl na jeho záchvaty a radši ho
nechal spát.
Začalo to nenápadně, asi přede dvěma
a půl rokem, když otec četl Royovi knížku
o sirotku Kassassuukovi. Royovi se kniha
zprvu líbila, a tak ji otec začal číst znovu.
Když pak dočetl, okamžitě usnul. Royovi
to nepřipadalo divné, otec občas znenadání usnul. Teď to ale bylo jiné. Když se
otec probudil, mluvil o zahradě s velkou
zlatou sochou tlustého pána a o kamenné
klouzačce. Takže se včera neznepokojo-

val, když otec opět usnul po čtení té samé
knížky, kterou četl pořád dokola a dokola. Zatím se však nestalo, že by ráno nevstal. Roy sešel jen v pyžamu do kuchyně
a chtěl si udělat snídani. Zůstal stát s otevřenou pusou.
Stěny kuchyně byly popsané nějakými
písmeny a čísly. Některé znaky byly takové, jaké zná, a některé zase vypadaly jako
nějaké runy nebo obrázkové písmo starobylých Egypťanů. Přestože měl divný pocit, zůstal klidný. Sedl si do gauče a čekal
na otce. Po chvíli uslyšel strašlivé rány
a ze schodů se skutálela krabice, následovaná Ernstem, který vypadal, jako by
celou noc propil. Jen prošel kolem Roye,
jako by ho neviděl, dal chleba do toustovače a vyndal nové balení. Když se otočil,
všiml si čmáranic na zdech.
„Kdo tam načmáral ty blbosti, Royi?“
„Nevím, bylo to tu, už když jsem přišel.“
„Aha, tak to potom umyj, ať tady není
nepořádek. Víš, že zítra má přijet babička.“
„No jo, ale jak?“
„Však ty si nějak poradíš…“
Více na www.zus-revnice.cz a na facebooku ZUŠky.
Vaše ZUŠka

Karamelije sehraje
hudebně dramatické
pásmo
Karamelija je umělecký soubor absolventů pražských konzervatoří. V Řevnicích
předvede v sobotu 19. prosince od 15 hodin v sále Zámečku svůj úspěšný Vánoční
příběh, pojatý jako hudebně dramatické
pásmo sestavené z obecně známých dějů.
Bude se tančit, zpívat i deklamovat
za doprovodu houslí, violoncella, flétny
a klavíru. Vánoční koledy upravil skladatel František Fiala výhradně jen pro tento
projekt Karamelije.
vs
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Chorus Angelus zazpívá
předvánočně
Chorálek je nový název pro školní přípravku dětského pěveckého sboru Chorus Angelus. Zpívají zde nejmenší děti.
Působí v několika sousedících obcích (vedle dvou přípravek v Černošicích a Dobřichovicích také ve Všenorech
a v Řevnicích). Proto Vás letos mohou

děti z řevnického Chorálku pod vedením Ivany Kylarové pozvat na svůj velký
vánoční koncert do modlitebny Církve
bratrské do Černošic na Vráž na neděli
20. prosince od 17.30 hodin. Spolu s dětmi z ostatních oddělení zazpívají adventní a vánoční písně, nebudou chybět
ani lidové koledy.
Den předtím, v sobotu 19. prosince od
10 hodin, si vše vyzkoušejí tak trochu
nanečisto. Do Pivotelu MMX v Letech

u Dobřichovic zveme zejména rodiny
s dětmi. Ještě předtím se před prvním
adventem v sobotu 28. listopadu od
13 hodin představí Chorálek Řevnice
spolu s dětmi ze Všenor a z Dobřichovic
(které vedou Zora Strnadová a Oldřiška
Richter Musilová) v sále dobřichovického zámku pod vedením svých sbormistryň, za klavírního doprovodu Ivany
Kylarové.
Simona Kysilková Šnajperková

Řevnický měsíčník Ruch přijímá nové inzerenty!
Váš inzerát si přečte každý obyvatel Řevnic.
Nabízíme barevnou i černobílou verzi.
V případě zájmu pište na e-mail ruch@revnice.cz
nebo volejte na telefon 731 483 833.

Hledám

malý, světlý,
nezařízený byt

k dlouhodob. pronájmu pro 1 osobu
(nekuřačku bez zvířete)
na trati Praha – Beroun.
Ideálně od března 2016.
tel.: 732 267 736

16 Kulturní přehled

Kulturní přehled 12/15
Kino
2/12 Mládí

Kino Řevnice / 20.00 / 90 Kč

19/12 Malý princ

Kino Řevnice / 15.30/120 Kč

19/12 Fakjů pane učiteli 2
Kino Řevnice / 17.30 / 100 Kč

Koncerty
9/12 Vánoční koncert
Sál Zámečku / 18.30

Koncert věnovaný J. J. Rybovi v podání
orchestru ZUŠ a sboru Canto Carso pod
vedením pana Romana Michálka.

Nový snímek Paola Sorrentina Mládí se
odehrává v luxusním sanatoriu ve Švýcarsku, kde se scházejí dva staří přátelé,
dirigent (Michael Caine) a filmový scenárista (Harvey Keitel), a komentují okolní
přírodní krásy, kreativitu a mládí.

14/12 Vystoupení ZUŠ
Kino Řevnice / 17.30

Vánoční vystoupení tanečního a literárně-dramatického oddělení ZUŠ Řevnice.

20/12 Proč dudák dupá –
Notičky

Zámek Svinaře 17.00 / 100 Kč / 50 Kč

19/12 Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel
4/12 Ztraceni v Mnichově
Kino Řevnice / 20.00 / 100 Kč

5/12 Hodný dinosaurus
Kino Řevnice / 14.00 / 120 Kč

5/12 Marťan

Kino Řevnice / 20.00 / 100 Kč

9/12 Co jsme komu udělali?
Kino Řevnice / 20.00 / 90 Kč

12/12 Hotel Transylvánie
Kino Řevnice / 15.30 / 100 Kč

Kino Řevnice / 20.00 / 90 Kč

20/12 Tři oříšky pro Popelku:
benefiční akce pro Náruč
Kino Řevnice / 18.00 / 200 Kč / 50 Kč

26/12 Star Wars:
Síla se probouzí (dabing)
Kino Řevnice / 17.00 / 120 Kč

26/12 Star Wars:
Síla se probouzí (titulky)
Kino Řevnice / 20.00 / 120 Kč

20/12 koncert Chorus
Angelus

Modlitebna Církve bratrské Černošice-Vráž / 17.30

Akce
3/12 Mikulášské buřtování

Modrý domeček, Salon Klementýna

4/12 Léčivý ženský kruh
s Arnoštkou Berouskovou

Malý sál Sokolovny / 18.30 / 150 Kč

5/12 Adventní trh

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 9.00

Divadlo
11/12 Louskáček

Kino Řevnice 19.00 / 100 Kč

5/12 Mikulášský běh

start Palackého náměstí / 16.00

12/12 ENGLISH SATURDAY
aneb Anglická sobota –
CHRISTMAS SPECIAL

Klubovna Sokolovny / 10.00 / 400 Kč
dopoledne

13/12 Tvořivý jarmark
Leťánku

12/12 Píseň moře

Kino Řevnice / 17.30 / 90 Kč

Pivotel MMX / 9.00-14.00 /

Irský režisér Tomm Moore odkrývá nádherný animovaný svět keltských mýtů a
nadějeplné vyprávění o síle rodičovské a
sourozenecké lásky. Film byl nominován na
Oscara.

14/12 Adventní setkání
seniorů
Sál Zámečku / 9.30

18/12 Léčivý ženský kruh
s Arnoštkou Berouskovou

12/12 Rodinný film

Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč

16/12 Monty Python
a svatý grál

Kino Řevnice / 20.00 / 100 Kč

18/12 Trable o Vánocích
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč

13/12 Louskáček

Kino Řevnice / 15.00 / 100 Kč

19/12 Vánoční příběh

Sál Zámečku / 15.00 / 100Kč / 50 Kč
Účinkuje soubor žáků a absolventů Konzervatoře J. Ježka

Malý sál Sokolovny / 18.30 / 150 Kč

20/12 Vánoční benefice pro
Náruč
Kino Řevnice / 16.00 / 200 Kč / 50 Kč

Tvoření pro děti, vánoční zvyky, slosovatelné vstupenky

