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Celý červenec a srpen tu bylo velmi rušno – 
pokáceny byly nemocné a mrtvé stromy, 
zdravé dřeviny byly ponechány a vytvořily 
základ pro novou podobu parku. Zasadily 
se stromy, upravily trávníkové plochy a při-
pravilo vedení pro nové osvětlení. 

Letošní rozmarné léto práce v parku 
zkomplikovalo. Nejprve se při vedrech do-
hlíželo na zalévání nových stromů a rostlin, 
čerstvě zasetý trávník zase částečně smetly 
srpnové přívalové dešťě. 
Ředitelka řevnické základní umělecké 

školy a sochařka Ivana Junková se věnuje 
prostoru okolo Nezabudického potoka 
dlouhodobě. Před dvanácti lety, tehdy jako 
odborná asistentka v ateliéru sochařství na 
VŠUP v Praze pod vedením Kurta Gebauera, 
společně s ostatními studenty a architekty 
navrhli a realizovali základní přeměnu 
tohoto veřejného prostoru. Iniciátorem byl 
v té době starosta Miroslav Cvanciger.

Toto léto se na místo vrátila, aby navázala 
tam, kde v roce 2003 skončila. „Mým cílem 
je pokračovat v linii, kterou jsme tehdy 
nastoupili,“ říká sochařka.

Nově se v parku objevily dva roztančené 
stoly, čtyři lavičky, dvě kmenová hnízda 
a plazivec – netradiční kmen na kolečkách. 
Na několika místech byly osazeny kůly 
a lavice sloužící k posezení a zastavení se. 
Využil se především materiál, který zůstal 
v parku po probírkách – kmeny, a kameny 
z výkopů. „S veřejným prostorem se musí 
zacházet citlivě, plastika by měla být tvoře-
na přímo na místě a souznít s okolím,“ říká 
umělkyně.

Velkými pomocníky při realizaci jí byli 
absolventi uměleckých škol Ladislav Plíhal 
a Martin Pertl. Během prací se objevily 
i skutečné poklady – třeba kmen ořešáku, 

Nenápadné umění Ivany Junkové

Text: Lucie Kirova | Foto: Martin Kirov

který bude v budoucnu sloužit jako netra-
diční lavička pro žáky školy.

Drobné úpravy Ivana připravuje ještě 
v září – čela kmenů budou domalována 
barevně, postupně by měly ožívat i další ob-
jekty. „Ráda bych prvky dotvářela postup-
ně, v současné době jsme v první fázi, budu 
reagovat na tvary, které kmeny poskytují, 
a posunu dál jejich funkčnost,“ říká. 

Stejným způsobem Ivana postupovala 
i v roce 2003. Kam kmeny padaly, snažili 
se je nepřemísťovat a pouze je podložit 
kameny. Některé části stromů opracovali 
a tvarovali na atypické lavičky. Z doby 
před dvanácti lety zůstalo v parku téměř 
vše – betonové dvojschodiště uprostřed 
sadů, betonové lávky s dřevěným zábradlím 
(Ivana Junková, Kurt Gebauer), kamenné 
dláždění nástupů na mostky (Jan Slovenčík 
a Tomáš Valušek). Amfi teátr je diplomovou 
prací dnes již absolventky VŠUP Zorky Krej-
čí, Medvědosněhuláka s otevřenou náručí 
pro Havlíčkovy sady vytvořil Jan Haubelt, 
dětské hřiště se skluzavkami je dílem Ivany 
Junkové.

Jak dlouhá bude trvanlivost dřevěných 
objektů? „Záleží na tom, jak se s nimi bude 
zacházet a pečovat se o ně,“ konstatuje 
Junková. Nerada by opakovala situaci, kdy 
se před dvanácti lety ustalo v péči o Havlíč-
kovy sady. Při pečlivé konzervaci by v parku 
mohl mobiliář sloužit i více než patnáct let.

Ne všem se ale nové objekty v parku líbí. 
Jen několik dní po instalování sezení pod 
lipou vandalové poničili část stolu. „Samo-
zřejmě to zamrzí,“ komentuje to autorka. 
Do budoucna má své vlastní originální 
řešení tohoto problému. „Zapojit veřejnost 
do údržby, organizovat brigády, aby občané 
a hlavně omladina vzali park za svůj.“ �

2   Aktuálně

Havlíčkovy sady se proměňují před očima. Během letních prázdnin se tu prořezávalo, kácelo, sázelo i stavělo. Snahou 
této revitalizace je vytvořit z parku plně funkční plochu veřejné zeleně. A zároveň nepromarnit šanci, jak z řevnického 
parku na druhý pokus vytvořit klidnou městskou oázu. Součástí přeměny bude i nový mobiliář Ivany Junkové.
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K dominantám Řevnic patří i hrobka archi-
tekta Eduarda Sochora, která se dnes nachází 
na hřbitově na Šiberném. Velikost této seces-
ní stavby je cca 24 m2. Na fotografi i je ještě 
na svém původním místě na starém hřbitově 
vpravo před vchodem do kostela. V pozadí je 
vidět střecha domu Valšubova sklenářství.

Tento skvost zůstával dlouho téměř ne-
povšimnutý, situace se změnila v roce 2006 
po návštěvě architekta z Ústavu dějin umění 
Akademie věd, který prováděl soupis pa-
mátek v oblasti Podbrdska. Po jeho a mém 

Sochorova hrobka
Text: Jindřich König | Foto: Martin Kirov a archiv

apelu se vedení radnice rozhodlo kontak-
tovat skutečnou majitelku hrobky Marii 
Havířovou z Trutnova, pocházející z rodiny 
Pitašovy. Marie Pitašová, rozená Sochorová, 
byla nejmladší dcerou Eduarda Sochora. 
Počátkem roku 2007 Marie Havířová pře-
vedla památku bezplatně do vlastnictví 
Řevnic. Město vypsalo peněžitou sbírku na 
její rekonstrukci. Získaný obnos byl použit 
na zajištění základních oprav k zachování 
hrobky. Rekonstrukci prováděl Tomáš Váňa 
z Řevnic s pěti spolupracovníky.

Zajímavá je historie této stavby. Sochor ji 
projektoval již v roce 1913 (pravděpodobně 
po úmrtí manželky), ale postavil ji až v roce 
1927 řevnický kameník Karel Havlíček, který 
pro Sochora pracoval. Hrobka je z červené-
ho leštěného mramoru, nahoře ukončena 
šiškou. Reliéfy architektových čtyř dětí jsou 
po stranách urnové kapličky, nahoře synové 
Edo a Pepo, pod nimi klečící postavy dcer 
– Máňa a Lala. Reliéfy vytvořil sochař Josef 
Kalvoda, absolvent kamenické školy v Hoři-
cích a později žák Josefa Myslbeka. Po skon-
čení II. světové války byla hrobka přestěho-
vána na nový hřbitov. Eduard Sochor zemřel 
10. června 1947, v rodinném hrobě je pocho-
ván. Pozoruhodný je nápis uvnitř urnového 
prostoru, kde na stěnách čteme ozdobným 
písmem z kamene vytesaný vzkaz: „Mějte 
úctu k mrtvým a mluvte o nich jen pěkně.“ 

Poslední byl do hrobky pohřben Sochorův 
zeť, JUDr. Zdeněk Holub, v roce 1982. �
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• Sochorova hrobka je od roku 2008 
kulturní památkou Ministerstva 
kultury ČR.

• V květnu 2009 provedl kame-
ník a restaurátor Tomáš Váňa 
rekonstrukci a restaurování pláště 
nadzemní části kaple hrobky.

• Bylo provedeno očištění od 
rostlinstva a úprava keřů v těsné 
blízkosti a mechanické očištění 
povrchu kamene.

• Povrch kopule, která je tvořena 
umělým kamenem (teraco), byl 
zpevněn a drobné defekty byly 
dotmeleny.

• Ve spodní části byl znovu osazen 
sokl z mramoru.

• Rekonstrukce stála 69 000 Kč.
• Sochorova hrobka potřebuje 

rekonstrukce vnitřních prostor 
kaple, jelikož kořenový systém 
břečťanu je prorostlý dovnitř.

Fakta

o památce

Památka na svém původním místě

Sochorova hrobka dnes



Školní přístavba bude 

šedobílá 

Hrubá stavba nové, moderní budovy zá-
kladní školy už je téměř dokončená. Počasí 
stavbařům přálo – jeřáby, buldozery a mixy 
s betonem pracovaly po celé léto. Stavba 
probíhá v souladu se schváleným harmono-
gramem. V těchto dnech se pracuje mimo 
interiérů i na fasádě. „Nová budova bude 
čistě bílá, okna budou mít jemný šedý ná-
dech a stejná šedá barva se objeví i na soklu 
budovy. Opačný, vlastně inverzně působící 
koncept se objeví na rekonstruované původ-
ní budově druhého stupně,“ popsal novou 
fasádu architekt Petr Starčevič.

V souladu s nastíněnou koncepcí vzhledu 
budovy budou laděny i nejrůznější exteri-
érové doplňky. Nová přístavba bude nejen 
bezbariérová, ale z jedné kmenové třídy 
a prostoru družiny bude i snadný přístup na 
školní zahradu. Do začátku září by měla být 
hrubá stavba podle slov Jaroslava Bartoše, 
stavbyvedoucího fi rmy Zlínské stavby a. s., 
hotová. Práce se přesune především do inte-
riéru. Žádný zvýšený hluk by neměl výuku ve 
staré budově narušovat. 

„Letošní rok je z investičního hlediska jed-
noznačně rokem školy,“ komentoval stavbu 
starosta Tomáš Smrčka. „Kromě přístavby 
a zateplení staré budovy jsme se rozhodli 
investovat do modernizace vybavení školní 
jídelny a modernizace rozvodů internetu 
v budově druhého stupně.“ Do 7. září, kdy 
půjdou řevničtí školáci poprvé do školy, 
budou ještě okna doplněna žaluziemi. Do 
stejného termínu by mělo být dokončeno 
zateplení a výměna oken budovy 1. stupně 
a jídelny. Přísun investic do školství nepoleví 
ani v příštím kalendářním roce. Přístavba 
bude sice dokončena v souladu s podmínka-
mi dotace do konce letošního roku, dětem 
však začne sloužit až s příchodem příštího 
školního roku. Do té doby bude potřeba 
budovu náležitě vybavit nábytkem, moder-
ními učebními pomůckami či uměleckými 
předměty. Přispět na sbírku „Pořízení a vyba-
vení přístavby Základní školy Řevnice umě-
leckými předměty“ vyhlášenou Radou města 
můžete jakoukoliv částkou na bankovní účet 
981224-388051399/0800. 

Jan Schlindenbuch

Zprávy z radnice
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Slovo starosty

Vážení řevničtí spoluobčané, vážení čtenáři,

letní měsíce jsou pryč a to, čím se léto 
vyznačovalo a co si jistě budeme pama-
tovat, bylo sucho a vysoké teploty. Byl 
to takový výkyv, který lze označit jako 
abnormální. Mnoho předních odborníků 
klimatologů v této souvislosti však již delší 
dobu připomíná, že se tyto výkyvy počasí 
stanou trendem a bude třeba se s takovými 
podmínkami naučit žít i v našem mírném 
podnebném pásmu. Dobře naslouchejme 
a zkusme se těmito radami řídit. Pro nás 
všechny se stane velmi důležitou do-
vedností hospodaření s vodou ve všech 
formách. Jednou sucho a jednou velká 
voda, která se ve vyschlé krajině neudrží 
a spláchne tu více či méně vše, co jí stojí 
v cestě. Každé množství vody , které se 
podaří zadržet na pozemku, je významné 
a vlastníku jistě přinese úsporu na cenách 
upravené vody. Ty doby, kdy většina svodů 
okapů bylo zaústěna do ocelových sudů 
či jiných nádrží a dešťová voda sloužila k 
zalévání, si starší jistě pamatují. Ano, to 
bylo důležité v době, kdy kvůli zastaralým 
technologiím a stavu sítě byl upravené 
vody nedostatek. Ale takovéto zadržová-
ní je aktuální i dnes, a kromě úspory na 
vodném má za pozitivní důsledek také 
omezení těch malých bleskových povodní 
z přívalových dešťů. Město letos za nemalé 
prostředky čistilo dešťovou kanalizaci, 
která byla právě z důvodů eroze z přívalo-
vých dešťů zanesená, a škody způsobené 
přívalovými dešti musí město odstraňovat 
průběžně. 

Důležité je, že město nestojí vůči těmto 
snahám lhostejně a dnes připravujeme 
některé projekty zadržování vody v krajině 
či alespoň její přesměrování do oblastí, 
které mohou v zadržování pomoci. Existuje 
již zpracovaná studie odtokových poměrů 
zejména v lesním parteru. Těmto snahám 
napomáhají i současně připravované do-
tační programy v novém programovém 
období IROP. 

Škola začne o týden 

později

Datum prvního září máme všichni spoje-
né se zahájením školní výuky. Chtěl bych 
dětem v novém školním roce popřát hodně 
úspěchů a radost z poznání a rodičům 
trpělivost a tu vlastně také všem pedago-
gům. U nás v Řevnicích se zahájení škol-
ního roku opozdí o jeden týden z důvodů 

velkých stavebních úprav a investic. Ve 
vedení města jsme se letos rozhodli využít 
maximum dotačních příležitostí k opravám 
všech školních budov. Vedle přístavby nové 
budovy je realizována rekonstrukce dru-
hého stupně ve Školní ulici, která zahrnuje 
výměnu oken, zateplení pláště a střechy, 
výměnu střešního pláště, vybudování nové 
učebny a nové vícefunkční podkrovní míst-
nosti, provedení nové komplexní kabeláže 
internetu. V budově jídelny v ulici Legií je 
prováděna oprava trhlin fasády, výměna 
oken a dveří, zateplení pláště budovy a 
střechy, nová střešní izolace, rekonstrukce 
části elektrorozvodů a nové vybavení do 
varné části a nové myčky z důvodů pod-
statného navýšení kapacity. V budovách 
I. stupně v Revoluční ulici je pak provádě-
na výměna oken a dveří, zateplení pláště 
budovy a střechy. V souvislosti s výměnou 
oken bude do všech učeben dodáno nové 
stínění. Celkové investice do školních bu-
dov v letošním roce představují částku 56,1 
mil. Kč, tedy rozsah v minulosti naprosto 
nebývalý, a všichni, kdo budou navštěvovat 
moderní školní zázemí, jistě kvalitu ocení 
a budou se cítit mnohem komfortněji. 
Důležitým prvkem je samozřejmě podstata 
dotací a tou je úspora energií a nákladů na 
provoz budov.

Bude zřízena městská 

policie

Město také získalo rozhodnutí o poskytnutí 
dotace na opravu části ulice Školní, části 
ulice Legií, Boženy Němcové a části ulice 
Mírové z dotačního programu ROP. V sou-
časné době se rozhoduje, zda obdržíme 
slíbenou výši spoluúčasti 85 %. Součástí 
oprav jako neuznatelný náklad bude obno-
va vodovodního řadu ve Školní ulici a vý-
měna prvků vodovodní soustavy. 

V létě též město získalo rozhodnutí o 
poskytnutí dotace z fondů Středočeského 
kraje na část městského orientačního in-
formačního značení. 

Velmi důležitým krokem pro bezpeč-
nost ve městě je, že rada města připravila, 
schválila a doporučila zastupitelstvu města 
ke schválení obecně závaznou vyhlášku o 
zřízení městské policie a připravila pod-
mínky pro zahájení fungování městské 
policie od začátku roku 2016. Město oslo-
vilo ke spolupráci a nabídlo službu městské 
policie okolním obcím Lety, Zadní Třebaň a 
Hlásná Třebaň s cílem vybudování funkční 
jednotky s nepřetržitou službou pro oblast 
zahrnující právě tyto obce. 

S úctou Tomáš Smrčka 



9/15

Lípy na náměstí prošly 

ozdravným řezem

Prořez lip na náměstí provedla jako součást 
projektu revitalizace městské zeleně certi-
fi kovaná arboristická fi rma Jiřího Skotnici, 
která má dlouholetou zkušenost s péčí 
o městskou a parkovou zeleň i památné 
stromy. Jiří Skotnica školí uchazeče o certi-
fi kát evropský arborista a ve Společnosti pro 
zahradní a krajinářskou tvorbu působí jako 
předseda Rady sekce péče o dřeviny – ISA.

Odborný a technický dozor nad správ-
ností prořezů v Havlíčkových sadech, na 
náměstí i v ulici Pod lipami pro město Řev-
nice provádí fi rma Living in green, která 
projekt revitalizace připravila a zaměstná-
vá rovněž certifi kovanou arboristku. Lenka 
Vyhnálková z fi rmy Living in green vy-
světluje, že „u stromů ve městech je nutné 
provádění pravidelného řezu stromů kvůli 
bezpečnosti lidí, kteří se pod stromy po-
hybují, případně kvůli jejich majetku. Při 
řezech se odstraňují především větve suché 
a poškozené, případně větve nevhodně 
rostoucí.“ Lenka Vyhnálková i Petr Vykrut 
z realizační fi rmy přislíbili, že postupy 
používané při revitalizaci řevnické zeleně 
popíšou a vysvětlí v říjnovém RUCHu, kde 
bude obnově Havlíčkových sadů věnován 
větší prostor.

Marie Reslová

RUCH si oblékl 

nový kabát 

Současně s výraznou, velkorysejší gra-
fi ckou podobou získal od tohoto čísla 
náš městský časopis i pevnější strukturu 
a pravidelné rubriky. Na nové podobě 
RUCHu jsme spolupracovali se zkušenými 
profesionály z agentury Boomerang. 

Hodně jsme váhali, zda v časopise zacho-
vat tradiční – po našem soudu elegantnější 
– černobílou fotografi i. Nakonec převážil 
názor, že tím získá RUCH mezi obecními 
periodiky jedinečnost a vynikne i výtvarná 
krása snímků. Každé z jedenácti čísel, která 
každý rok vycházejí, ale přesto bude mít 
svou barvu pro titul i nadpisy článků.

Chceme, aby byl RUCH aktuální a čtivý, 
abychom se z něho pravidelně dozvídali, 
co hýbe naším městem, mohli si přečíst 
o pozoruhodných lidech, kteří v našem 
městě žijí, nebo o událostech dávno minu-
lých, které spoluvytvářejí genia loci Řev-
nic. Napište nám, zda se vám nový RUCH 
líbí či zda byste na něm ještě chtěli něco 
změnit.

Marie Reslová

Rýsuje se nové náměstí

Do 7. září mohou architekti odevzdat své 
návrhy na urbanistické řešení Náměstí Krále 
Jiřího z Poděbrad o Cenu Petra Parléře. 
Návrhy mají svou grafi ckou část – celkové 
řešení, dopravní schéma, čtyři zákresy do 
fotografi í (jeden z nich do staré pohlednice 
z věže kostela) a textovou část se zdůvodně-
ním. „Zaregistrovalo se téměř 60 soutěžících, 
lze tedy očekávat více než 30 projektů,“ 
odhaduje Allan Gintel, ředitel Společnosti 
Petra Parléře.

Výstavní panely s návrhy se budou vzá-
pětí stěhovat do Řevnic, kde se sejde porota 
a rozhodne o oceněných. Důležitou součástí 
rozhodnutí je odůvodnění i případná dopo-
ručení k realizaci. Porota je pětičlenná: tři 
nezávislí a dva tzv. závislí porotci. Nezávislé 
porotce vybrala Společnost Petra Parléře: 
architekti Jan Líman, Jan Sedlák a Petr Lédl 
jsou respektované osobnosti se specializací 
na veřejný prostor a dopravní řešení. Zájmy 
obce bude zastupovat Pavlína Čapková, 
členka stavební a urbanistické komise města, 
a Lucie Cutáková, která zpracovává s archi-
tektem Hniličkou nový územní plán Řevnic.

Soutěžní návrhy budou v říjnu vystaveny 
v Modrém domečku, o výsledcích soutěže 
budeme informovat na stránkách Ruchu.

Ondřej Skripnik

Odpady – věčné téma 

Řevnice společně s obcemi Lety, Hlásná 
Třebaň, Líšnice a Černolice chystají výběrové 
řízení na svoz a likvidaci odpadů. Doufáme, 
že díky tomu získáme od roku 2016 lepší 
cenové podmínky pro vývoz popelnic s ko-
munálním odpadem i pro odvoz tříděného 
odpadu (plastů, skla nebo papíru) a též 
likvidaci odpadů ze sběrného dvora, který 
provozuje městská společnost EKOS. Ta se 
výběrového řízení rovněž zúčastní. 

Zadání výběrového řízení vychází z analy-
tické a návrhové studie Optimalizace hospo-
daření s komunálními odpady včetně jejich 
obalové složky na území vybraných obcí Řev-
nicka, kterou pro sdružené obce vypracovala 
společnost EKO-KOM.

Z této studie mimo jiné vyplývá, že město 
Řevnice v minulém roce zaplatilo za služby 
spojené s nakládáním s komunálním odpa-
dem 1 412 Kč v přepočtu na jednoho obyva-
tele. Poplatek za odpady, který platí městu 
každý občan Řevnic, činí 600 Kč. Každý rok 
tedy doplácí město Řevnice cca 1 700 tis. Kč 
jako rozdíl mezi vybranými poplatky a sku-
tečnými náklady na odpadové hospodářství.

Marie Reslová

Radniční

sloupek 
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Architektonická soutěž je jednou 
z metod, jak hledat řešení určitého 
architektonického problému. Není 
obtížné najít společného jmenovate-
le, který znepříjemňuje všednoden-
ní pohyb po náměstí a jeho okolí: 
sílícímu motorismus se postupně 
podřídil život i úpravy náměstí. 
Dnes však architekti mají zkušenosti 
se zklidněním dopravy a cílem sou-
těže o Cenu Petra Parléře je návrat 
k reprezentativnímu, bezpečnému 
a kvalitnímu veřejnému prostoru. 

Formujeme prostor našeho měs-
ta, ale město zároveň formuje nás, 
říká urbanista Jan Gehl. Nejde tedy 
jen o bezpečné přecházení, jasně 
definovaná pravidla a prostory pro 
různé druhy dopravy na náměstí, 
ale jde zejména o to, abychom se na 
náměstí cítili dobře. Aby život na 
něm nebyl spojen s nějakou obavou 
či úzkostí, ale naopak vybízel k po-
sezení, setkávání. 
Řevnice mají proč být na své 

náměstí pyšné. Jeho poloha je fixo-
vána kupeckými cestami již od stře-
dověku, a tak se na něm pomyslně 
protínají příběhy křižovníků s červe-
nou hvězdou s architekty Sochorem 
a Weissem, kteří mu vtiskli novější 
podobu. Mnozí si náměstí spojí 
s osobním příběhem, prvním polib-
kem, útržkem z rozhovorů s lidmi, 
kteří již třeba nežijí. Náměstí je 
těžiště emocí, srdce Řevnic, nelze 
o něm rozhodovat od zeleného 
stolu, ale v rozhovoru s těmi, kteří 
zde žili a žijí.

Architektonické soutěže nekon-
čily vždy realizovaným projektem, 
ale často přitáhly zájem veřejnosti, 
pomohly novému přemýšlení o da-
ném prostoru, kultivovaly debatu 
o architektuře. Velmi se těším na 
výstavu návrhů na úpravu náměstí 
v Modrém domečku, zdůvodně-
ní autorů, ale i komentář poroty 
k oceněným návrhům. Rozhodnout 
o budoucí podobě náměstí budeme 
muset v Řevnicích. Díky soutěži ale 
budeme mít možnost prohlédnout si 
naše náměstí očima jiných a porov-
nat naše mnohdy stereotypní uvažo-
vání s novými možnostmi. 

S úctou Ondřej Skripnik



ŘEVNICE ČEKÁ BOHATÁ
ÚRODA FESTIVALŮ
Text: Lucie Kirova | Foto: Kateřina Seifertová Sýkorová
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Kulturní žně, které Řevnice prožívaly během léta, na podzim nekončí. Právě naopak. Září a říjen proběhnou 
v Řevnicích ve znamení festivalů. Tři z nich představují naprostou novinku. Plejádu premiér zahájí 5. září pře-
hlídka Hravě a zdravě, dva týdny nato po celém městě zavoní hříbky a muchomůrky při Houbyfestu. Netradiční 
fi lmový zážitek prožijete v říjnu s Crazy fi lm festem. Ve stejném měsíci muzikanty potěší pátý ročník Bioblues.

Ti, kteří rozproudí podzimní kulturní život v Řevnicích – zleva Anna Schlindenbuch, ředitelka Crazy fi lm festu, 
iniciátor Houbyfestu Štefan Oršoš, trojice organizátorek Hravě a zdravě Renata Dudová, Kateřina Plzáková a Marie 
Hrdá. Skupinku doplňuje Adam Langr, pořadatel Rockového slunovratu. Chybí jen Lukáš Prchal z Bioblues. 

Za vším stojí osvícení organizátoři, kteří se 
nebáli riskovat a zkusit něco nového. Jen 
Lukáš Prchal, sbormistr a hlava Bioblues, 
naváže na úspěch předcházejících let. Anna 
Schlindenbuch připravuje přehlídku fi lmů 
s tématem duševně nemocných poprvé, Ma-
rie Hrdá z Modrého domečku má sice zkuše-
nosti s organizováním akcí, ale Hravě a zdra-
vě pro ni bude odvážnou sázkou. A přestože 
se pořadatel Houbyfestu Štefan Oršoš podílel 
v minulosti na mnoha foodfestivalech, rozjíž-
dí tentokrát něco zcela nového.

Originál šitý na Řevnice

Štefan je ale otevřený nečekaným příleži-
tostem. Před několika lety trávil čas mezi 

fi lmaři. Patnáct let pracoval v zábavním 
průmyslu, staral se o marketing a propagaci 
tuzemských fi lmů. „Párkrát se stalo, že něk-
do z režisérů, se kterými jsem spolupracoval, 
mě použil jako rekvizitu,“ vzpomíná na své 
role – třeba ve fi lmu Tomáše Vorla Gympl, 
kde se uplatnil jako bodyguard Jana Krause.

Dnes se Štefan věnuje podnikání v gastro-
nomii a jeho nápady mají úspěch. Během 
loňské akce Náplavka Street Food zaplnilo 
smíchovskou stranu Vltavy dvanáct tisíc lidí. 
A vyšlo to hned napoprvé, při prvním roč-
níku! „Měl jsem radost,“ říká Štefan, „stejně 
jako z každého povedeného festivalu. Proto 
se snažím zlepšovat i dramaturgii a přinášet 
nové nápady.“ Tak vznikl i Houbyfest, origi-
nál šitý přesně na Řevnice.

„Bude to pestrý kaleidoskop všeho 
o houbách, houbaření a pobytu v příro-
dě,“ slibuje. Idea netradičního díkuvzdání 
přírodě působí velmi originálně. „Nevím 
o nikom, kdo by něco podobného organi-
zoval,“ dodává Štefan. Ve svém snažení ale 
občas narazil na nepochopení. S kladnou 
odezvou se nesetkal u členů České myko-
logické společnosti. Ti festival považují 
za komerční a nehodný důstojnosti jejich 
stanov. Naopak příjemně překvapen byl 
nadšením umělců, houbařských příznivců 
i široké veřejnosti.

A na co se můžeme těšit? Ti, kteří si 
chtějí přivstat, se mohou zúčastnit závodu 
v houbaření, který odstartuje v sedm hodin 
ráno v přilehlých brdských lesích. Zájemci 



se mohou přihlásit na info@foodevent.cz 
nebo telefonicky na 776 312 538.

Na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad si 
pochutnáte na pokrmech z hříbků či klouzků 
a lesních plodů. Návštěvníci zde také budou 
moci zakoupit vše potřebné pro houbaření 
a kempování. Zájemci si tu opečou buřta 
nebo se zúčastní prvního ročníku Mistrov-
ství ČR o nejkrásnější řez do špekáčku na 
opékání.

V kině se od 10 hodin budou promítat 
fi lmy, včetně seriálu České televize Na hou-
by. Režisér Tomáš Vorel zde pobeseduje od 
13 hodin o přírodě a jeho „Cestě z města“ 
(vstupné 50 Kč). V Lesním divadle vystoupí 
od 15 hodin Kašpárek v rohlíku, Petr Nikl 
a Václav Koubek. Vstupné na koncert je 250 
Kč, v předprodeji 200 Kč (děti do dvou let 
zdarma, invalidé 50% sleva). V areálu am-
fi teátru organizátoři připravili dětský kar-
neval, jehož součástí bude soutěž o nejhezčí 
masku houby či lesní pohádkovou postavu. 
Galerie Sklad_13 u vlakového nádraží bude 
patřit osvětové výstavě s mykologickou 
poradnou a expozici děl Tomáše Hlavenky 
inspirovaných nejen „prašivkami“.

Příjemné sousedské 

odpoledne

Dva týdny předtím, v sobotu 5. září od 13 
hodin, prožijeme příjemné sousedské odpo-
ledne v řevnických ulicích a na náměstí při 
festivalu Hravě a zdravě. Snahou organizá-
torů je prožít příjemný den ve společnosti 
sousedů a přátel. Přehlídku pořádá Modrý 
domeček společně se sdružením Leťánek 
a s podporou města. Radním se také poda-
řilo na tento den zorganizovat Den bez aut. 
„Proto můžeme spojit příjemné s užitečným 
a maximálně využít celé náměstí,“ komen-
tovala situaci jedna z organizátorek, Marie 
Hrdá z Modrého domečku.

Odpoledne otevře krátká prezentace na-
zvaná Rodinné hry, která provede všechny 

zájemce po dvanácti stanovištích. Na kaž-
dém z nich bude připravena krátká ukázka 
činnosti nebo rychlá soutěž pro všechny, 
kteří projeví zájem o seznámení s danou ak-
tivitou. Na ty, kteří obejdou dvanáct stánků, 
čeká speciální prémie, všichni společně bu-
dou zahrnuti do slosování o nápadité ceny.

Stejně jako při Houbyfestu se můžeme 
těšit na trh přímo na náměstí – najdete tu 
stánky s gastronomickými dobrotami, se 
zábavou i prezentacemi. Na pódiu vystoupí 
funky-popová kapela Running Sushi, svůj 
krátký program předvedou místní kroužky.

„Na základě naší VÝZVY, která byla 
vložena do posledního vydání tištěného 
Ruchu a apelovala na čistě ,domácí‘ vý-
robce a producenty čehokoliv dobrého, 
krásného či užitečného, se ozvalo třináct 
místních nadšenců, kteří nám udělali 
velkou radost,“ dodává Hrdá. Budeme mít 
příležitost poznat místní a okolní spoluob-
čany tak trochu jinak, podpořit je v jejich 
aktivitě. „Už se nemůžeme dočkat před-
stavení různých marmelád, medů, ovoce 
a zeleniny, šperků, šátků, řemesel, ale také 
tvůrčích a ideově velmi osobitých projek-
tů,“ těší se organizátorka.

Centrem dění bude Modrý domeček, kde 
bude pro všechny zájemce instalována vý-
stava u příležitosti 25 let založení RUCHu.

Jedním z těch, kteří se na Hravě a zdravě 
těší, je i kapelník skupiny The Tap Tap Šimon 
Ornest. Skupina složená z klientů Jedličkova 
ústavu vystoupí na festivalu v Lesním divadle 
od 19 hodin. Spoluúčinkovat budou místní 
lidová muzika Notičky a smíšený pěvecký 
sbor Canto Carso.

Náušnice za pomoc

Duševně nemocní stojí často na okraji spo-
lečnosti. Snahou festivalu Crazy fi lm fest je 
upozornit na tuto skutečnost a široké veřej-
nosti promítnout v místním kině fi lmy, které 
se tématu věnují. Mezi nimi dominuje legen-
dární Formanův Přelet nad kukaččím hníz-

dem, ale na své si přijdou i fanoušci artových 
fi lmů. Podpořit festival můžete na hithit.cz, 
získáte tím i netradiční suvenýry – například 
originální náušnice z fi lmového celuloidu 
nalezené v biografu.

Hudební lahůdkou na zakončení sezony se 
stane pátý ročník Bioblues, který před dvě-
ma lety přesunuli z kina do Galerie Sklad_13 
u nádraží, která svou atmosférou připomíná 
bary třicátých let – prostředí, kde blues 
slavilo své největší úspěchy. Duší přehlídky 
je sbormistr Lukáš Prchal, dirigent tradiční 
„Rybofky“, se kterou slaví Štědrý den desítky 
Řevničanů.

Dalším ochotníkem, který rozproudil 
kulturní dění v Řevnicích, je Adam Langr. 
V červnu slavil v Lesním divadle úspěch 
s Rockovým slunovratem, 26. září přiveze do 
Galerie Sklad_13 na nádraží komorní sesta-
vu čtyř kapel. Poháněn úspěchem se chystá 
přivézt do přírodního amfi teátru žánrovou 
hudební směsici i příští rok.

A co je všechny spojuje? Snaha udělat něco 
pro místo, které mají rádi a kde se jim líbí. 
Za všechny to shrnuje Štefan Oršoš. „Řevni-
ce jsou naše rodinné stříbro. Už sama polo-
ha města, brdské lesy, řeka Berounka, prvo-
republiková architektura, vše co nám tady 
zanechaly předešlé generace. Na nás nyní 
je tyto věci včetně přírody řádně spravovat 
a pokusit se navázat na jejich odkaz.“ �
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Jedním z fi lmů, které se budou promítat 
na Crazy fi lm festu, je slavný Formanův 
snímek Přelet nad kukaččím hnízdem. 

Granty
K festivalovým aktivitám byla štědrá 
i řevnická radnice. Na svoji činnosti 
dostaly grant:

• Hravě a zdravě 15 000 Kč
• Houbyfest 40 000 Kč
• Crazy fi lm fest 20 000 Kč
• Bioblues 35 000 Kč



Rekonstrukce Modrého 

domečku se posunula 

na konec září

Plánovaná rekonstrukce Modrého domeč-
ku, kterému přes prázdniny mělo vyrůst 
jedno patro, se posunula až na konec září. 
Oblíbená kavárna bude z tohoto důvodu od 
14. do 20. září zavřená. Původní stavební 
práce se posunuly o měsíc, 9. srpna byla 
ukončena možnost zapojit se do výběrové-
ho řízení a den poté byla vybrána na zákla-
dě předem určených kritérií vítězná fi rma. 
Během druhého prázdninového měsíce se 
sestavoval časový harmonogram stavebních 
prací. Zahájení rekonstrukce se aktuálně 
plánuje bezprostředně po skončení řevnic-
kého rodinného festivalu Hravě a zdravě.

red

Rybáři budou chytat 

na Sázavě

Odměnou za celoroční činnost bude pro 
řevnické rybáře zájezd na Sázavu ve dnech 
3. až 6. září. „V minulosti jsme již tuto 
lokalitu navštívili a velmi se nám tam líbilo, 
letos si to rádi zopakujeme,“ shrnuje výlet 
jednatelka Českého rybářského svazu 
Jaroslava Šimánková. „Sázava je sice také 
řeka, ale rybí obsádka je tam trošku jiná než 
v Berounce,“ dodala.
Řevničtí rybáři jezdí na různá místa a do 

rozličných povodí – už si zachytali na Orlí-
ku, Slapech, Seči, Lipně, Nechranicích i na 
Lužnici.

Na zájezdu milovníci ryb pořádají i 
„Memoriál Standy Štecha“. „Standa byl 

Stane se Seniorkou roku 

Řevničanka?

Dagmar Renertová, výtvarnice, dlouholetá 
divadelní ochotnice, choreografka taneční 
skupiny Proměny a bývalá učitelka tance na 
základní umělecké škole, byla Radou Města 
nominována na cenu Senior roku.

Smyslem ocenění, které uděluje Nadace 
Charty 77/Konto Bariéry, je podpořit seni-
ory jako významnou část naší společnosti 
a zdůraznit jejich výjimečné výkony, počiny 
a práci. Ocenění má inspirovat seniory 
v jejich vlastním životě a posilovat jejich 
sebevědomí a pocit společenského oceně-
ní. Nominační období skončilo v polovině 
srpna, nyní nezávislá porota zpracovává 
desítky přihlášek, které do nadace dorazily.

Cena bude slavnostně vyhlášena a předá-
na 1. října 2015 v Divadle v Dlouhé v Praze.

red

Univerzita 3. věku se 

bude věnovat houbám

Stejně jako dětem skončily prázdniny, 
tak i jejich prarodiče usednou do sedaček 
řevnického kina, aby zahájili další semestr 
Univerzity 3. věku. Provozně ekonomická 
fakulta Zemědělské univerzity připravila 
pro tento půlrok téma Pěstování a využití 
léčivých hub. Na přednáškách se schází 
výborný kolektiv vrstevníků, kteří se chtějí 
stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědo-
mosti. Spolužáci spolu tráví i čas mimo 
univerzitu, pořádají výlety a další aktivity. 
Jestli se chcete vrátit do studentských let, 
přednášky začínají 29. září v 10 hodin, po-
kračují každých 14 dní v Kině Řevnice. Cena 
za semestr je 400 Kč. 

(mv)

Druhá Garage sale v září

Druhá Garage sale proběhne v Řevnicích 
19. září. K prodeji se může přihlásit každý, 
kdo disponuje alespoň kouskem pozemku, 
na který může svůj prodej vyložit.

Škola řečí čísel 

Jedním z ukazatelů kvality školy jsou počty 
žáků. Na začátku školního roku 2013/2014, 
při příchodu Mgr. Seidlerové, měla škola 
457 žáků. Od roku 2011/12, kdy bylo ve 
škole 380 žáků, počet dětí trvale rostl. 
Ročně přibývalo cca 30 až 40 žáků. V roce 
2012/13 to bylo 414 žáků a ve zmiňovaném 
roce 2013/14 457 žáků. Nový školní rok 
2014/2015 měla škola tudíž začít s mini-
málně 480 dětmi. Ve skutečnosti jich bylo 
ale jen 458, pouze o jednoho víc než v roce 
2013/2014. Tento „přírůstek“ v počtech dětí 
je podle dostupných statistik zdaleka nej-
nižší za posledních osm let. 

V září nastoupí do školy 67 prvňáčků. 
Toto číslo je nízké, přestože ročníky 2008 
a 2009 jsou silné.

Jan Schlindenbuch

Krátce a jasně

8  Krátce a jasně

K prodejům mezi vraty je třeba využít 
míst, která jsou v soukromém vlastnictví 
a po dohodě s vlastníkem, není-li jím pro-
dejce. Prodeje nesmějí zasahovat do běžné-
ho provozu ve městě.

Otevřete si svá vrata k prodeji. Info a při-
hlášení na číslech 775349331 a 606105842 
Wildmannová R., Vimrová S.

naším skvělým hospodářem a nemoc bo-
hužel předčasně ukončila jeho život,“ řekla 
k tomu Jaroslava Šimánková.

red

Střechy Corsa 

budou černé

Hlavní autorkou projektu Corso Pod Lipami 
– „bytovek“ v přímé blízkosti náměstí Krále 
Jiřího z Poděbrad – je renomovaná česká 
architektka Alena Šrámková. „Bytový kom-
plex v Řevnicích je tak trochu moje autor-
ská premiéra,“ říká.

 „Za komunismu jsem měla privilegium, 
že jsem paneláky kreslit nemusela. Zakázky 
na bytovky se mě více méně vyhýbaly i po 



Řevnická jubilantka

Obdivuhodných sto let v hostomickém 
domově pro seniory oslavila Řevničanka 
Helena Petráková. Poblahopřát jí přišel i 
starosta Tomáš Smrčka (na snímku společ-
ně s dcerou oslavenkyně Helenou Klimto-
vou) a historik Jindřich König, který paní 
Heleně podepsal i svoji knihu. Stařenka se 
těší dobrému zdraví, ráda jí a dokáže číst 
bez brýlí.

red
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V Bambináriu budou mít 

Školu nanečisto

Školu nanečisto – nultý ročník základního 
vzdělání – připravuje od září mateřinka 
Bambinárium. Je určena dětem od šesti let, 
které neodešly na „základku“ a zůstávají 
ještě v mateřských školách. Loni si pedago-
gové z Bambinária tento projekt otestovali 
a pro velký úspěch v něm budou pokračo-
vat, přípravka se stane pravidelnou součástí 
nabídky. Více informací naleznete na strán-
kách www.bambinarium.cz.

dh

roce 1989. O to větší nadšení ve mně probu-
dila práce na řevnickém Corsu. Chtěla jsem, 
aby spolu navržené domy ladily, a přitom 
byl každý jiný.“ Momentálně přemýšlí o 
fasádách. „Původní dům č. p. 2 s přístav-
bou do dvora by měl mít pravděpodobně 
červený odstín. Ostatní domy budou bílé. 
U plechových střech uvažuji o černé barvě,“ 
vysvětluje architektka a dodává: „V sou-
časné chvíli jsem zaneprázdněná prací na 
soutěžním návrhu obnovy náměstí, které 
s naším projektem Corso bezprostředně 
sousedí.“

Vizualizaci projektu Corso najdete na 
facebookové stránce Ruchu.

red

Během léta byly opraveny ulice Sochorova, kde byla položena zámková dlažba, a Sádecká.

Zavedl elektřinu 

a podpořil stavbu lávky

Významné osobnosti ochotné pracovat ne-
zištně pro Řevnice najdeme i v minulosti. 
Takovým případem je profesor Thet PhDr. 
Václav Hazuka (22. 9. 1875 – 3. 9. 1947), 
který se narodil před 140 lety. Provedl 
v roce 1912 elektrifi kaci Řevnic a význam-
ně fi nančně podpořil spolu s nakladatelem 
Adolfem Neubertem stavbu řevnické lávky 
přes Berounku nad jezem v roce 1937. Do 
té doby existoval nad jezem jen přívoz.  

Na mezinárodní úrovni se věnoval výuce 
orientálních jazyků. Při studiu na boho-
slovecké fakultě UK projevil výjimečný 
talent pro jejich učení, odjel na stipendium 
do Berlína, kde tehdy působili nejlepší 
orientalisté Evropy. V německé metropoli 
získal doktorát fi lozofi e. Po návratu na 
pražské univerzitě vyučoval hebrejštinu, 
aramejštinu, syrštinu, kopštinu a asyro-
-babylonštinu.   

Václav Hazuka pocházel z třinácti dětí 
jihočeské mlynářské rodiny v Hracholus-
kách u Prachatic. Na počátku 20. století 
koupil řevnický mlýn od rodiny Mudrových 
a jeho provoz převzali otec a bratr Franti-
šek, oba mlynáři. Pana profesora zaujala 
myšlenka využít vodní síly k výrobě elek-
třiny. V krátké době přešel mlýn z mletí 
obilí na výrobu elektrického proudu. Roz-
vod elektrické sítě po Řevnicích provedla 
fi rma Křižík z Prahy-Karlína, pro kterou 
pracoval ve funkci mistra i Václav Beneš, 
otec seniora naší letopisecké komise Ing. 
Josefa Beneše. Mlýn byl ale oddělen od 
obce řekou, a proto ve třicátých letech 
20. století Hazuka významně podpořil 
vznik Sdružení pro postavení a udržování 
lávky v Řevnicích.

Profesor Hazuka zemřel 3. září 1947 
v Praze v nemocnici Na Františku, v Řev-
nicích měl 6. září velký pohřeb, kterého 
se údajně zúčastnil celý akademický senát 
Karlovy univerzity. Je pochován na řev-
nickém hřbitově na Šiberném v rodinné 
hrobce.

Jindřich König



Jste rodilý Řevničan?

Ano, ročník 67. Prošel jsem si tady měšťan-
kou, chodil do blízkého Radotína.
Nakolik je výhodné znát všechny sousedy 

a většinu obyvatel odmalička? Není to pro 

starostu překážkou?

Pěkné věci se říkají dobře, ty druhé špatně. 
A je jedno, jestli někoho znáte odmalička, 
nebo čtrnáct dní. 
Co máte na Řevnicích nejraději?

Lesy okolo. A národní házenou – sport 
mému srdci nejbližší.
Podle zvířecího horoskopu jste Beran. 

O nich se říká, že jsou tvrdohlaví. Je to 

dobrá vlastnost pro starostu?

Proti zdi nejdu, raději hledám shodu. V řadě 
věcí v životě či podnikání můžu „beranit“, ale 
na radnici chci věci dohodnout a spíš zvažo-
vat, jaký způsobem se k cíli dostat.
Někdy jsou Berani tahouni, kteří vedou 

ostatní.

MÁ ZODPOVĚDNOST 
JE ABSOLUTNÍ
Text: Lucie Kirova | Foto: Kateřina Seifertová Sýkorová

Mnohdy jsem se tak v životě cítil. Hlavně 
v podnikání, když jsem vedl fi rmu. Byl jsem 
za svoje zaměstnance zodpovědný. Tato 
vlastnost se mi teď na radnici hodí. 
V Radě města jste už jednou byl. Dnes je 

ale situace jiná. V čem?

Nemůžu si dopřát ten luxus kritizovat. Zod-
povědnost je na prvním místě. Věci musím 
dotáhnout do cíle. Moje zodpovědnost je 
v této pozici absolutní.
Koalice na řevnické radnici má převahu 

jen jednoho hlasu. Není to poněkud stre-

sující?

Nesnažím se stresovat. Snažíme se jednat se 
všemi členy zastupitelstva. Hrajeme otevřeně. 
Nic neskrýváme. A věřím, že všichni kdo jsou 
v zastupitelstvu chtějí prosperující Řevnice. 
I náhodný návštěvník Řevnic musel za-

znamenat ve městě čilý stavební ruch.

Je markantní, že se hodně staví. Někomu to 
vadí, někomu to přináší potěšení a uspoko-

jení. Na začátku jsme se dohodli, že chceme 
získat pro Řevnice maximum možného z do-
tací, za nějaký čas dotace skončí a pak půjde 
vše velmi pomalu z vlastního. Nejsem příz-
nivcem dotací, které pravidla „sešněrovávají“ 
někdy až absurdně. Lépe by bylo , aby město 
tyto peníze a třeba i o něco méně získalo 
a mohlo s nimi nakládat dle svých potřeb. 
Ale bohužel je to takto nastaveno a s tím my 
nyní nic nenaděláme. Jen svou aktivitou se 
můžeme snažit získat maximum a to i za 
cenu dočasného zvýšení dluhové služby na 
spoluúčasti.
Komu může vadit modernizace?

Lidem, kteří nemají rádi změny. Nejkontro-
verznější je nyní diskuse okolo Havlíčkových 
sadů. Jakákoli změna tohoto místa má své 
odpůrce i příznivce. V příštích letech se 
bude měnit i náměstí a Havlíčkovy sady jsou 
dobrou zkouškou, jak budou obyvatelé rea-
govat na novinky a změny. 
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Deset měsíců stojí v čele Řevnic. Za tu dobu neměl ani jeden den dovolené. Letošní léto prožil na cestě mezi 
Havlíčkovými sady, Sádeckou ulicí a školou. Kontroloval, jak postupují projekty, do kterých město investuje. 
Řevnický starosta Tomáš Smrčka.



Mnozí berou městský park za svůj…

Řada lidí jsou staromilci. To neříkám, že 
je někdy špatně. Ale někteří mají pocit, že 
nejlepší by bylo nechat vše tak, jak to je. 
V tomto případě jsem přesvědčen, že divoké 
zeleně máme v okolí Řevnic dost a Havlíčko-
vy sady si zaslouží, aby se staly kultivovaným 
městským parkem a součástí živého veřejné-
ho prostoru. 
Jedním z témat koalice, za kterou jste 

zvolen starostou, je otevřenost radnice. 

Jak se vám to daří?

Snažíme se poskytovat veškeré informace. 
Nahráváme všechna zastupitelstva, zveřejňu-
jeme vše v plném znění. Snažíme se vylepšiti 
webové stránky, aby v blízké budoucnosti byly 
v rejstříku uveřejněny s několika málo výjim-
kami všechny smlouvy města a objednávky 
nad 50 000 Kč. Každý se bude moci podívat, 
za jakých podmínek jsou smlouvy uzavřeny.
A komunikační čtvrtky?

Lidé je využívají spíše průřezově. Jsem na 
úřadě denně a lidé přicházejí – čtvrtek, 
nečtvrtek. Na webových stránkách je i moje 
mobilní číslo. Pokud se mi lidi dovolají, jsem 
na příjmu pořád.
Vypínáte někdy telefon?

Ne, nejsem na to zvyklý. Je to spíše o sluš-
nosti volajícího.
Složení obyvatel Řevnic se za poslední 

roky změnilo. Přibylo mnoho mladých lidí 

s malými dětmi. Jak to jako starousedlík 

vnímáte?

Ano, mění se skladba obyvatel. Řevnice mají 
ale jistou výhodu – jsou sevřené mezi lesy, 
řekou a železnicí a okolní zástavbou jsou 
stabilizované ve své velikosti. Více se příliš 
rozšiřovat nedají.

Naštěstí.

 I strategie pana architekta Hniličky dopo-
ručuje především zahuštění vnitřní obce. 
Důvod je jednoduchý – sníží se tím náklady 
na obsluhu území. Je tedy lepší zahušťovat, 
než rozpínat.
Na příval nových rodin se ale připravujete. 

Třeba školní přístavbou.

Rozšiřujeme kapacitu školy, kapacitu jídelny. 
Můžeme uvolnit v blízké budoucnosti i bu-
dovu vedle úřadu. Rezervy město nyní má. 
Řevnice mají dobrou infrastrukturu, slušné 
zdroje vody, dobrou kapacitu čistírny, kterou 
chceme modernizovat a také nabídnout 
i obcím v okolí z důvodů snížení celkových 
nákladů.
Měl jste rušné léto. Stihl jste jet na dovo-

lenou?

K
D

O
JE

• narozen v roce 1967 ve znamení 
Berana

• 5. 11. 2014 zvolen na kandidátce 
hnutí ANO na ustavujícím zastu-
pitelstvu starostou města 

• otec dvou dcer
• příležitostný hráč národní házené

Ing. Tomáš 

Smrčka

Ne. Ale víceméně jsem s tím počítal. Když 
jsme připravovali projekty a dotace, věděl 
jsem, že na dovolenou pojedu na podzim 
nebo v zimě. Během prázdnin jsem se chtěl 
věnovat naplánovaným stavbám.
Stihl jste alespoň navštívit kulturní akce 

v Lesním divadle?

Portu jsem navštívil, Slunovrat také. Byl jsem 
i na promítání letního kina. Nestihl jsem 
jenom naše ochotníky, to chci napravit.
Máte dvě dcery. Stačíte se jim věnovat?

Musím a chci. Obě – třináctiletá i šestnácti-
letá – mají společný koníček, jezdí v Chlumci 
u Osova na koních. Každý den vpodvečer je 
tam vyzvedávám.
Vaším největším hobby je národní házená. 

Hrajete ji odmalička?

Skoro čtyřicet let. Dokonce jsem byl před 
patnácti lety i funkcionářem svazu. Tehdy mě 
zlanařil tehdejší výborný trenér a funkcionář 
Pepa Šafránek.
Proč právě národní házená?

Je to moje srdeční záležitost. Jediný český 
národní sport. Češi dali házenou světu, 
z toho vznikl i handbal, rozšířil se po světě 
a stal se olympijským sportem.
Jste obránce. Nikdy jste netoužil dávat 

branky?

Mám to dané od mládí. A rozhodla i moje 
tělesná konstituce. Pepa Šafránek nás posta-
vil do řady, rozdělil na polovinu – malí šli do 
útoku, velcí do obrany. 
Co by vás za necelé tři roky jako končící-

ho starostu uspokojilo. Co chcete ještě 

stihnout?

Chtěl bych dodělat přednádraží, změnit 
vzhled náměstí, zlepšit kvalitu silnic, vybu-
dovat část protipovodňových opatření a do-
budovat školní areál. Pak bych byl spokojený.
A chtěl byste zlepšit i celkové klima měs-

ta?

Myslím si, že jinde to není jiné. Znám řadu 
obcí, kde je situace daleko složitější. Je to 
dané dobou. Míra slušnosti v každém z nás 
by však zachována měla být.
A poměřování s Dobřichovicemi?

Nevím, jestli je zdravé poměřovat se. Bude 
to jako s tou sousedskou závistí . Ale jsem 
přesvědčen , že na konci období budeme mít 
pocit, že v řadě věcí jsme je předehnali. �
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Starosta společně s architektem Petrem Starčevičem
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Ruch oslaví čtvrtstoletí

Během festivalu Hravě a zdravě oslaví řev-
nický zpravodaj RUCH dvacáté páté naro-
zeniny! V Modrém domečku budou k na-
hlédnutí i nejstarší čísla z roku 1990, líčící 
historické okamžiky přechodu od totality 
k demokracii.

Jako perlička budou vystaveny návrhy 
nového loga zpravodaje, jak je před několika 
lety zpracovali žáci řevnické základní školy. 

Večer se v Zámečku sejdou bývalí šéfre-
daktoři, redaktoři a ostatní, kteří s perio-
dikem spolupracovali. Šéfredaktorů se za 
čtvrtstoletí vystřídalo pět – Marie Tatarová 
(ta již bohužel zemřela), Helena Navráti-
lová, Jiřina Cvancigerová, Helena Rytířová 
a Tomáš Hromádka.

red

Světáci v Lesní divadle

Slavnou situační komedii Světáci přiveze 
4. září od 21 hodin do Lesního divadla praž-
ský ochotnický spolek Divadelní sekce.

„Hlášky a dialogy z fi lmu Zdeňka Pod-
skalského jsou národním vlastnictvím, 
přesto určitě nezaškodí si je s námi zopako-
vat,“ tvrdí vedoucí souboru Jaroslav Novot-
ný. Diváci se dočkají známých písní, které 
bez playbacku zapějí herci i doprovázející 
hudebníci – harmonikář Zdeněk Kašpar 
a kytarista Jan Kuna. Diváci ocení očeká-
vaný požár slivovice v Diplomat Grill-baru 
luxusního hotelu, potěší se s Hynaisovou 
oponou a také se rádi dozvědí něco vskutku 
známého ze života Madame Curie, řečené 
Kurí. Na webu www.divadelnisekce.cz je 
trailer z vánočního představení Světáků 
v KC Mlejn v Praze z roku 2014.

Divadelní sekce byla založena roku 2007, 
od té doby její herci nastudovali a odehráli 
osm inscenací (například Limonádový Joe, 
Záskok, Dlouhý, Široký a Krátkozraký či 
Někdo to rád horké).

red

Chorus Angelus přijímá 

nové členy

Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus, který 
oslavil v minulé sezoně třicáté výročí existen-
ce, přijímá od září nové členy. V přípravných 
odděleních sboru se děti učí základům pěvec-
kých dovedností, hlasové výchovy a hudební 
nauky. Nábor je otevřen i pro starší nadané 
děti se zájmem o činnost v koncertním sbo-
ru. Zápis nových zpěváčků bude probíhat 
v době zkoušek jednotlivých oddělení – v ZŠ 
Řevnice nebo ZUŠ Černošice (přípravka 
A a koncertní oddělení) v pondělí odpoledne. 
Zájemci se mohou hlásit také na chorus.
angelus@centrum.cz nebo tel.č. 739 352 614.

(skš)Roxe
 e vystoupí 

u Malé Moravy 

Dvůr u Malé Moravy, kde se v červenci 
promítalo pod širým nebem, ožije 11. září 
znovu. Tentokrát zde vystoupí skupina 
World Roxette Tribute Band.

„Jedná se o nejlepší Roxette revival v Ev-
ropě a ve skupině hrajou i dva místní kama-
rádi,“ komentoval koncert František Kotršal 
z vinotéky a masové cukrárny. Představení 
bude rozděleno do tří čtyřicetiminutových 
setů. Skupina hraje kromě repertoáru skupi-
ny Roxette i retro písně různých interpretů.

Koncert byl naplánován ještě před Letním 
kinem, přesto úspěch promítání „nabudil“ 
Františka Kotršala k dalším akcím. „Byl jsem 
nesmírně spokojený, ale důležitější bylo, že 
spokojeni byli podle ohlasů i návštevníci.“

Na příští rok má majitel vinárny v plánu 
hostit další tři kapely. „Pokračovat bude 
i promítání v Letním kině,“ dodal.

red

na čerpací stanici Plyn Bouda v Dobřicho-
vicích. Podrobnosti najdete na www.rocko-
vrat.cz nebo na Facebooku.

red

Kultura

Slaměný klobouk 

Mladí řevničtí ochotníci z Divadelního 
studia letos o prázdninách opět v Lesním 
divadle potěšili své příznivce a sehráli svě-
toznámé drama Eugéna Labiche Slaměný 
klobouk nebo Helenka je ráda. Komedii 
v úpravě Voskovce a Wericha režíroval 
nestor Ivo Tamchyna.

red, foto Jakub Kencl

Capriccio si zazpívalo 

na Karlštejně

Děti z dětského pěveckého sboru Capriccio 
Martiny Klimtové se staly součástí prázd-
ninového koncertu zpěváka Pavla Vítka na 
nádvoří hradu Karlštejn. Ke spolupráci si 
zpěvák pozval i své kolegy z muzikálu Mam-
ma Mia Radku Fišarovou, Jitku Asterovou, 
Ivanu Korolovou a Michaela Foreta a muž-
ský vokální kvartet Hlasoplet. Pavla Vítka 
a ostatní umělce doprovázel TOP Band Jana 
Smolíka. Pro všechny děti ze sboru byl kon-
cert nezapomenutelným zážitkem. 

text Romana Sokolová, foto FB Pavla Vítka

Rockový Slunovrat se na 

podzim chystá do klubu 

Po červnovém úspěchu open-air festivalu 
v Lesním divadle se pořadatelé rozhodli 
uspořádat také podzimní klubovou akci. 
V řevnické Galerii Sklad_13 se v sobotu 26. 
září od 16 hodin sejdou pop-rockoví Please 
Th e Trees, Th e Shookies a skupina I love 
you honey bunny. V rozpustilou tančírnu se 
Galerie Sklad_13 promění během vystou-
pení souboru Circus Problem. Vstupenku 
lze pořídit za 99 Kč, předprodej probíhá 
na ofi ciálním webu Rockového Slunovratu, 
v řevnickém knihkupectví LeAmos a také 

Premiéra na 

netradičním místě

Premiéra nového českého dokumentu Ame-
rika neproběhne podle zvyklostí v Praze, 
ale 18. září v Lesním divadle. V netradičním 
prostředí se představí fi lm o Báře a Honzovi, 
kteří se vydávají do tradičních míst trampů. 
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Doba ledová se nekonala 

Pikolín se na první prázdninový týden pře-
sunul do pravěku. Na letní tábor do Bukové 
v jižních Čechách vyrazilo čtyřicet dětí od 
4 do 8 let. Globální oteplení způsobilo, že 
doba ledová se nekonala.

Mamuti a neandrtálci byli proto vděční za 
přilehlý rybník. Místní prales skýtal kromě 
možnosti úkrytu před nepříznivým počasím 
a dravou zvěří i hojné množství potravy. 
Z vlastnoručně nasbíraných borůvek si děti 
samy upekly koláč, přičemž některé byly kon-
frontovány s nepříjemným zjištěním, že bez 
práce nejsou koláče. Pečlivě připravená past 
na mamuty pochytala pouze členy výpravy, 
nakonec tedy jedinými predátory byli všu-
dypřítomní komáři a ovádi, vulgo hovada.

Archeologické naleziště „pravých“ dino-
sauřích kostí vyvolalo natolik velké nadšení, 
že jen silné etické zásady pedagogického 
sboru zabránily dětem v „okradení“ státu 
o cenné historické artefakty. Nalezené kosti 
byly zaslány do Národního muzea. Tímto 
za ně moc děkujeme řevnickému řezníkovi, 
panu Posovi.

Tým Pikolín

Na své pravidelné srpnové soustředění se vypravily i caparti z dětské lidové muziky Notičky. Jejich cílem 
byly Chocerady. První dny byly sice poznamenané nepřízní počasí, ale malí i velcí hudebníci pilně cvičili 
na novou sezonu a stihli si i zasportovat a pobavit se u soutěží.

Klíček zachraňoval 

princeznu 

Během letního soustředění v Kořenově v Ji-
zerských horách se třicet tanečníků řevnic-
kého souboru Klíček vypravilo do pohádkové 
země Narda. Dlouholeté členy i nováčky 
čekaly na konci srpna dopolední taneční 
zkoušky i celotáborová hra – fantazijní pří-
běh o výpravě za záchranou princezny Istie 
v zemi Narda. Pohádkami se Klíček inspi-

Světlušky s vlčaty 

postrašil Široko

Po mnoho let jezdí řevničtí a dobřichovičtí 
skauti Bobři na stejné místo poblíž vesnice 
Lhotka u Radnic na Rokycansku. Nejinak 
tomu bylo i letos. Během prvního prázdni-
nového týdne starší táborníci postavili celý 
tábor: stany, přehradu, jídelnu, kuchyň, tee-
-pee a stožár, na kterém zavlála česká vlajka. 
Stihli i za spalujícího žáru jednodenní výlet 
po okolí, během kterého se párkrát vykou-
pali v Berounce nebo v nádrži. Také soutěžili 
o titul „Táborman“, kdy všichni mohli změřit 
své fyzické síly. Poté přijely světlušky s vlčaty 
a začal opravdový tábor – s rozcvičkami, 
hlídkami a táborovou hrou. Letos se mladší 
děti potýkaly s nástrahami, kterými před 
nimi prošly i Rychlé šípy. Jejich trnitá cesta 
je prověřila v mnoha ohledech. Malí skauti 
museli prokázat svou čestnost a také si uvařit 
k večeři buřtguláš ze surovin, které dostali 
jako odměnu za vykonání dobrých skutků. 

Matouš Martinec

Řevnice se na pár dní 

proměnily v Indii

Žáci řevnické ZUŠky i spolupracující pro-
fesionálové se letošní prázdniny nechali 
inspirovat Asií. První prázdninové dny při 
Letní fi lmové a taneční škole prožili Cestu 
do Indie a zpět, na konci srpna se pak při 
tradičním táboře přesunuli do Číny.

Na pět dnů se tak v červenci Řevnice pro-
měnily v indické městečko – na asfaltu se 
objevili sloni, děti se oblékly do sárí a haré-
mových kalhot, na Zámečku zavlála batiko-
vaná vlajka, svůdné tanečnice tančily nejen 
před Galerií Sklad_13, břeh Berounky se 
proměnil v indický trh. Děti i dospělí ochut-
nali asijská jídla (jak jinak než rukama), vy-
zkoušeli si i tetování. Natáčelo a fotilo se na 
nádraží, na loukách, u Berounky (ta se na 
chvíli proměnila v řeku Gangu). Výsledný 
klip, který vznikl pod vedením kameramanů 
Edity Kainrathové a Jiřího Milfaita, najdete 
na Youtube (Letní fi lmová a taneční škola 
ZUŠ Řevnice – spot Cesta do Indie a zpět). 
Minifi lm sestříhala a režírovala Kateřina 
Krutská Vrbová. 
Čína byla hlavním tématem tábora v Pec-

ce u Nové Paky. Tančilo se, malovalo se tuší 
podle čínských obrázků, lepily se klasické 
asijské klobouky. Na louce v okolí tábora se 
děti proměnily v čínského draka a vyvěsily 
v přírodě svá origami.

red

Děti z Bambinária prožily 

zlatokopeckou horečku 

Letos poprvé do České Kanady vyrazila na 
letní tábor mateřská škola Bambinárium. 
V oblasti plné rybníků se děti na pár dní 
proměnily v zlatokopy.

Hlavním tématem celého tábora byla to-
tiž zlatokopecká horečka. Na osmnáct čtyř-
letých i osmiletých přihlášených čekal parní 
vláček, Studánka přání, Čertovy kameny 
i mini ZOO s projížďkami na koních. Bydle-
lo se ve stylových zlatokopeckých srubech 
se sociálním zařízením. Na účastníky zlaté 
horečky čekala spousta dobrodružství, plno 
her, soutěží a zábavy na suchu i ve vodě. 
Děti plnily bobříky a učily se tábornickým 
dovednostem. Společně s malými odjeli do 
České Kanady i dva pedagogové a jedna 
asistentka, která s dětmi mluvila pouze 
anglicky. 

roval i při přípravě novinek – v Kořenově 
se učili choreografi i pohádkového příběhu 
i nové pásmo lidových tanců. I Klíček se 
představí 5. září na festivalu Hravě a zdravě.
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Tenisté se budou učit 

angličtinu na kurtu

Na zrenovované kurty u „Liďáku“ se nyní 
vracejí tenisté Sportclubu Řevnice. Odehrají 
zde v nafukovací hale celou zimní sezonu.
„Během léta jsme si areál vyzkoušeli na 
dětských kempech. Umělá antuka, která 
nahradila modrý koberec, všem vyhovuje, 
vzniklo tenisovější prostředí,“ říká Michal 
Mottl, jeden z trenérů.

Sportclub počítá od podzimu s rozšíře-
nou spoluprací se sousední školou i všemi 
třemi mateřinkami. Pro mládež otevírá 
tři nové programy. Tenisovým nováčkům, 
kteří teprve berou raketu do ruky, nabídne 
lekce „Tenis pro začátečníky“. Budou mít 
oproti klasickým tréninkům své zvláštnos-
ti – délka jen 45 minut místo klasické ho-
dinovky a přítomnost maximálně tří hráčů 
na kurtu. „Stoupne tím intenzita tréninku 
a věřím, že dosáhneme i větší zábavnosti, 
což je u nejmenších nezbytností. Dětem 
takový trénink rychle uteče,“ předpokládá 
trenér Mottl.

Další dva nové programy už nejsou 
orientované na tenis, ale mají širší záběr. 
Jejich cílem je naučit děti základy míčo-
vých her, jako je tenis, basketbal a další, 
rozvíjet rychlost, obratnost, dělat s nimi 
zdravotní cvičení a učit je pravidlům fair 
play chování. Pro tyto aktivity bude možné 
též využívat sportovní sál „Liďáku“.

„Děti rozdělíme věkově asi do 10 let 
a nad tuto hranici. V případě zájmu budou 
lekce propojené s výukou angličtiny za 
stejnou cenu kurzovného,“ říká trenérka 
a vedoucí programu Tereza Veverková, ab-
solventka Auburn University v americkém 
státě Alabama, jedna z předních českých 
tenistek, která se po desetiletém pobytu za 
mořem vrátila domů a nově spolupracuje 
se Sportclubem.

(jš)

Sport

Rebelky přivezly 

z mistrovství světa 

19 medailí

Mladé sportovkyně ze skupiny Rebelky O.K. 
dosáhly svého velkého úspěchu a z mistrov-
ství světa ve skoku přes švihadlo, tzv. rope 
skippingu, přivezly obdivuhodný počet deva-
tenácti medailí. Děvčatům, která trénují v řev-
nickém Sokole pod vedením Olgy Kepkové, 
se podařilo získat v konkurenci 26 států všech 
kontinentů 4 zlaté, 6 stříbrných a 9 bronzo-
vých cenných kovů. Rebelkám pomohla na 
cestu do Paříže, kde se mistrovství konalo, 
kampaň na hithit.cz i příspěvek řevnické 
radnice ve výši 10 000 Kč. Největšími konku-
rentkami cvičenek byla družstva Austrálie, 
Portugalska, Ameriky a domácí Francie.

Jedenáct děvčat se také dočkalo bouřlivé-
ho přijetí na dobřichovickém zámku.

Řevnické duo jelo na 

Pardubickou juniorku

Rovnou dva zástupce měly Řevnice na Par-
dubické juniorce, prestižním turnaji teniso-
vých nadějí. Šestnáctiletý Antonín Štěpánek 
už ve druhém kole sehrál duel s Danielem 
Orlitou, pozdějším vítězem celého turnaje. 
Uhrál na něj set poměrem 7:6, v dalších 
dvou už dominoval svou zavilostí a úžasnou 
fyzickou kondicí hráč z Prostějova (6:2, 
6:1). Výkon sedmnáctileté Daniely Švédové 
bohužel limitovalo bolestivé zranění ruky. 
Také ona natáhla duel proti dvojnásobné 
severočeské přebornici Natálii Kohoutkové 
do tří setů, ale v závěru ji zastavily dvoj-
chyby při podání a podlehla 1:6, 6:4, 1:6. 
Pro oba odchovance řevnického Sportclubu 
byla účast na juniorce cennou zkušeností 
a dobrou reprezentací našeho tenisu, pro-
tože už samotný start v Pardubicích berou 
všichni dorostenci jako vrchol kariéry. 

i Českou republiku. Pepa se podílel na vel-
kém úspěchu mladých českých sportovců, 
kdy pouze 0,078 s dělilo Čechy od třetího 
místa, které nakonec patří Polákům. Naši tak 
skončili na MS na čtvrtém místě. Přesto se 
jedná o historický zápis českého juniorského 
družstva.

red

Junek bojoval o medaili

Řevničan Josef Junek na juniorském mis-
trovství světa v dráhové cyklistice v kazašské 
Astaně reprezentoval nejen naše město, ale 

Taekwon-do škola 

hledá nové zájemce

V Řevnicích již několik let působí skupina 
největší školy Taekwon-do v České repub-
lice Ge-Baek Hosin Sool. Příznivci tohoto 
moderního bojového umění se scházejí v Li-
dovém domě každé úterý od 17 do 18.30 
hodin pod vedením Radka Záhejského (tel. 
+420 736 222 675). Více informací nalez-
nete na www.tkd.cz. 

red

Antonín Štěpánek a Daniela Švédová
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Hravá jóga a Strollering, Řevnice
Od září začínáme s pohybem vhodným pro maminky a jejich před-
školkové děti. 

Jóga pro maminky s dětmi a Strollering – cviče-
ní s kočárky jsou skvělou variantou. Sama jste 

v pohybu, inspirujete tím i děti a pro své aktivity 
nepotřebujete hlídání. Setkáte se s novými lidmi 
a nabijete se potřebnou pozitivní energií. Záro-
veň si užijete společný čas s dítětem – hravě.

Více info www.playeveryday.cz 
nebo info.playeveryday@gmail.com.

PC Akademie pořádá v Řevnicích:
Počítačové kurzy pro začátečníky i pokro-
čilé – dopolední, večerní, nebo víkendové. 

Kurzy jsou vhodné i pro seniory.
• Základy ovládání PC
• Jak na Internet
• Správa fotek a obrázků
• Kurzy MS Offi ce – Word, Excel, PowerPoint

Informace a přihlášky na tel. 602 395 228 
a na www.pckademie.cz.



5/9 Tap Tap
Lesní divadlo / 19.00 / 150 Kč

V rámci festivalu Hravě a zdravě vystoupí 
skupina složená z klientů Jedličkova ústavu 
s kapelníkem Šimonem Ornestem. Spolu-
účinkují Notičky a smíšený pěvecký sbor 
Canto Carso.

11/9 World Roxe
 e Tribute 

Band
Malá Morava / 20.00 / 99 Kč

Koncert nejlepšího Roxette revivalu v Ev-
ropě.

19/9 Kašpárek v rohlíku, Petr 

Nikl, Václav Koubek
Lesní divadlo / 15.00 / 250 Kč

Vrcholem přehlídky Houbyfest bude kon-
cert Kašpárku v rohlíku a Petra Nikla.

26/9 Podzimní Rockový 

Slunovrat
Galerie Sklad_13 / 16.00 / 99 Kč

Koncert kapel Please The Trees, The Shoo-
kies, I love you honey bunny a Circus Pro-
blem. Podrobnosti na www.rockovrat.cz.

Divadlo

KoncertKino

4/9 Světáci
Lesní divadlo / 21.00 / 80 Kč

Slavnou komedii Zdeňka Podskalského 
přiveze ochotnický spolek Divadelní sekce. 
Hodinu před představením i po představení 
zahraje skupina Mátoha. 

2/9 Stále spolu
Kino Řevnice / 20.00 / 80 Kč

Petr a Simona spolu žijí dvacet pět let. Mají 
devět dětí, se kterými bydlí v maringotkách 
na šumavské louce. Film se ptá: existuje 
recept na ideální rodinu?

4/9 Věčně mladá
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč

5/9 Ozvěny Festivalu 

animovaného fi lmu
Kino Řevnice / 13.00–18.00 / 0 Kč

5/9 Nenasytná Tyff any
Kino Řevnice / 20.00 / 100 Kč

9/9 Cesta vzhůru
Kino Řevnice / 20.00 / 100 Kč

Film o Radku Jarošovi, prvním Čechovi 
a teprve patnáctém člověku na světě, který 
si splnil horolezecký sen a zcela unikátně 
za přítomnosti kamery vystoupil na K2, 
poslední z nejvyšších hor světa.

11/9 Domácí péče
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč

12/9 V hlavě 
Kino Řevnice / 15.30 / 80 Kč

12/9 Život je život
Kino Řevnice / 17.30 / 90 Kč

12/9 Vetřelci
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč

16/9 Amy
Kino Řevnice / 20.00 / 90 Kč

Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí 
za slavným jménem Amy Winehouse? Co 
tato hudební ikona skrývala před okolním 
světem a proč zemřela v pouhých 27 letech? 

18/9 Amerika 
Lesní divadlo / 19.00 / 150 Kč 

Před projekcí vystoupí kapela Johannes 
Benz, v níž účinkuje režisér fi lmu Jan Foukal.

18/9 Nikdy není pozdě
Kino Řevnice / 20.00 / 120 Kč

16  Kulturní přehled

Kulturní přehled 9/15
19/9 Houby fest
Kino Řevnice / 10.00–19.00

Beseda s Tomášem Vorlem / 10.00 / 50 Kč

19/9 Schmitke
Kino Řevnice / 20.00 / 100 Kč

23/9 Malory
Kino Řevnice / 20.00 / 80 Kč

25/9 Gangster Ka
Kino Řevnice / 20.00 / 110 Kč

26/9 Barbie rock’n’royals
Kino Řevnice / 15.30 / 110 Kč

26/9 Iracionální muž
Kino Řevnice / 17.30 / 100 Kč

Nové drama Woodyho Allena. Uznáva-
ný profesor fi lozofi e Abe Lucas (Joaquin 
Phoenix) je už víc než rok emocionálně na 
dně. Nemůže psát, nemůže dýchat, nemůže 
si vzpomenout na smysl života, z ničeho se 
nedokáže radovat. Jeho jediným spolehli-
vým přítelem je alkohol. Brzy se zaplétá se 
dvěma ženami.

26/9 Everest
Kino Řevnice / 20.00 / 120 Kč

Everest v režii Baltasara Kormákura rekapi-
tuluje jednu z nejtragičtějších expedic, při 
které majestátní masiv poslal svým vyzyva-
telům mrazivé varování. 

29/9 Roger Waters: The Wall
Kino Řevnice / 20.00 /250 Kč

30/9 Domácí péče
Kino Řevnice / 15.00 / 80 Kč

Bolek Polívka a Alena Mihulová v hlavních 
rolích nového českého fi lmu, který dokáže 
pobavit i dojmout.

30/9 Love
Kino Řevnice / 20.00 / 90 Kč

Festivaly
5/9 Hravě a zdravě
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad / 13.00 / 80 Kč

19/9 Houbyfest
Řevnice


