
Kde se kdysi v Řevnicích plavalo? Jaká byla historie plovárny místního Okrašlovací-
ho spolku? Historie letních zábav byla opravdu pestrá. 

První malá plovárna, tehdy zvaná „koupadla“, byla postavena dva roky po založení spolku 
v květnu 1884 na pravém břehu Berounky nedaleko nad jezem. 

Stavitelem byl člen výboru spolku pan Hájek. Během desítek dalších let se plovárna po-
stupně zvětšovala a posouvala proti proudu až na louku u propusti pod železniční tratí. 
První obrázek pochází z roku 1908 – dle dr. Bohuslava to byla poloha ve čtvrtém staveb-
ním období. Navazující další fotografi e je z pátého období v roce 1912 a na fotce jsou tři 
„teenageři“, zleva Vladimír Herrmann, syn spisovatele, uprostřed Vláďa Weiss, pozdější 
známý architekt a projektant řady řevnických vil a tenisové klubovny LTC, a vpravo Vláďa 
Tůma, později redaktor a stavitel.

Třetí obrázek plovárny pochází ze září 1920. Její členové jsou na obrázku oblečeni, což 
je dokladem toho, že i za špatného počasí byla plovárna místem společenského styku 
zvláště mladých členů. Na obrázku poznávám jen Anku Čekanovou v bílých punčochách 
a nad ní stojí Česta Ryšánek. 

S rostoucí plovárnou rostla i  režie a zodpovědnost za objekt a za majetek. Peníze na 
provoz byly mj. získávány od členů bezúročnou zápůjčkou a spolek se zavazoval splatit 
členům dluh do smluveného časového termínu. Od roku 1900 pracovala pro plovárnu 
technická komise (bezplatně) a od roku 1902 byl přijat plavčík, pan Josef Spálenka.

Pan Spálenka byl na plovárně velmi populární osobou, vždy v dobré pohodě a připra-
ven ku pomoci. Kouřil dlouhou „fajfku“ a jako plavčík pracoval od roku 1902 do roku 1941 
jen se čtyřletým přerušením za I. světové války. Naučil plavat mnoho generací dětí. 

Na posledním obrázku z přístěnku plovárny sedí vedle pana Spálenky paní Antonie 
Stradiotová, provdaná Havlová, která od roku 1914 byla na plovárně lázeňskou. S panem 
Spálenkou tvořili mnoho let spolehlivý tým. Zajímavostí obrázku je, že vlevo vzadu za 
řekou je vidět část plovárny nakladatelství Melantrich z Prahy, později nakladatelství Svo-
boda, dnes Jeka. 

Jindřich König
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O prázdninách
Skončila škola a  začaly prázdniny. Školní 
zvonek zní v  opuštěných třídách, zatímco 
děti jsou někde u  vody nebo na horách. 
Oproti stísněným lavicím voní prázdniny 
dálkou. Na první pohled je školní čas a čas 
prázdnin protikladem. 

Není to tak úplně pravda. Jako v  ostat-
ních evropských jazycích je i  česká „škola“ 
drobným zkomolením latinské scholy, která 
má zase svůj původ v  řecké scholé. Ta sice 
později mohla označovat místo, kde se vy-
učuje, ale původní význam byl jiný. Scholé 
znamená volno, odpočinek, prázdno. Škola 
a prázdniny tak mají kupodivu k sobě blíž, 
než se zdá. 

Klasická scholé je období, kdy jsou děti 
chráněny před realitou běžného života 
a mohou si věci vyzkoušet, osahat „nane-
čisto“. Škola není primárně místem, kde se 
mají získávat vědomosti, ale příležitostí vy-
zkoušet si něco z dospělého světa, kde už 
pak bude vše „naostro“. Škola nechává za-
kusit, nahlédnout a umožňuje nechat se pro 
ty zajímavé věci kolem nadchnout. Dobrá 
škola a dobří učitelé (a v Řevnicích jsem se 
setkal s mnoha takovými) dokážou své žáky 
získat pro svůj předmět. Rozvíjejí v nich při-
rozené schopnosti, s nimiž se děti na svět 
rodí: zvídavost, chuť experimentovat, tvořit, 
vymýšlet. 

Komenského škola hrou neříká, že by si 
děti měly místo učení hrát. Snaží se jen pra-
covat s tím nejcennějším – s dětskou fanta-
zií a kreativitou. Pro nadšené a zvídavé děti 
se opravdu stírá rozdíl mezi školou a prázd-
ninami. Prázdniny neznamenají prázdno-
tu, nudu, ale děti samy udržují oheň, který 
v nich učitelé svým nadšením zažehli.

V jedné z knížek mého učitele jsem objevil 
pěkný citát od G. K. Chestertona: „Když fak-
tům kolem sebe věnujeme pronikavou po-
zornost, donutíme je, aby se změnila v dob-
rodružství, aby se vzdala svého obvyklého 
významu a plnily svůj tajemný úkol.“ 

Pěkné prázdniny.
S úctou Ondřej Skripnik

Řevnická plovárna 
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Vážení řevničtí spoluobčané, vážení čtenáři,

přes léto žije naše město pestrou kulturní 
aktivitou. Při pohledu do vydané infor-
mační brožury „Řevnické kulturní léto“ je 
úžasné, kolik zajímavých kulturních festi-
valů, koncertů či divadelních představení 
se v nejkrásnější části roku v našem městě 
odehrálo a  ještě odehraje. Vedle akcí již 
zavedených, jako je Porta, Košíkářský trh, 
Rockabilly nebo MIX festivalu, se nabídka 
rozšířila o několik zcela nových či starono-
vých. Po třech letech se do Lesního divadla 
například vrátil Rockový slunovrat a podle 
ohlasu návštěvníků se jednalo o návrat po-
vedený. V  červenci bych všechny rád po-
zval na kultovní fi lmy do improvizovaného 
Letního kina ve dvoře vedle vinotéky Malá 
Morava a v září byste si neměli rozhodně 
nechat ujít první ročník Houbyfestu, který 
zve například na závody ve sbírání hub. 

V  souvislosti s  Řevnickým kulturním 
létem bych chtěl poděkovat všem čle-
nům kulturní komise, kteří se na přípravě 
a  mnohdy i  realizaci výše zmiňovaných 
akcí podíleli či aktuálně podílejí. Za všech-
ny bych zvláště vyzdvihl paní ředitelku 
ZUŠ Ivana Junkovou. Velmi si vážím jejího 
nadšení a zapálení pro kulturu jako tako-
vou a  především oceňuji její umíněnou 
snahu oživovat originálním uměním ve-
řejný prostor. Aktuálním dokladem toho 
je nádražní prostor, kde mimo barevné 
úpravy podchodu je neutuchající snaha 
zachránit a  oživit bývalé skladiště „Dře-
vák“ množstvím kulturních akcí. Ivana 
Junková je také tahounem přípravy ožive-
ní veřejného prostoru Havlíčkových sadů. 
A  protože skončil školní rok, chtěl bych 
též poděkovat celému vedení ZUŠ a všem 
pedagogům za celoroční obětavou tvůrčí 
práci. 

Se skončeným školním rokem prošla po-
měrně velkou změnou zahrada mateřské 
školy. Získala nové hrací prvky. Je osobní 
iniciativou paní ředitelky Hany Kvasničko-
vé, že se děti navštěvující MŠ budou moci 
bezpečně vydovádět. 

Také všechny budovy základní školy čeká 
během prázdnin zásadní přestavba a  re-
konstrukce. Kromě dlouhodobě plánované 
přístavby nové budovy, které již běží napl-
no, a zateplení a výměny oken na budově 
II. stupně se městu podařilo ve velmi krát-
kém čase zajistit a  připravit rekonstrukci 
a zateplení plášťů budov I. stupně a jídelny. 
Dá se tedy říci, že ve spolupráci s vedením 
školy nás všechny čeká velmi aktivní léto. 
Začátek školní výuky bude v září posunut 
na nezbytnou dobu nutnou pro malování 
a úklid po stavbách. Ale věřím, že všichni 
chápeme, že tuto šanci pro modernizaci 
školních budov je třeba využít a že se bude 
nová podoba budov líbit. 

Okolí nádražní budovy zatím tolik líbivé 
není. Nicméně rekonstrukce hlavní komu-
nikace uskutečněná díky získání dotačního 
titulu minulým vedením města a  zrealizo-
vaná letos alespoň částečně vyřešila zoufa-
lou dopravní situaci. Na úpravu přilehlého 
veřejného prostoru bohužel poskytnutá 
dotace nemyslela. V  současné chvíli se 
v  místě budoucích chodníků a  oddycho-
vých ploch nachází provizorní štěrk či roz-
bitý původní asfalt. Naší snahou je opravit 
v nejbližší možné době z městských peněz 
chodník kolem budovy policie až k přecho-
du u nádražní budovy a plochu před výcho-
dem z podchodu. Na zbylé prostory se in-
tenzivně snažíme získat peníze z některého 
vypsaného dotačního titulu. O  situaci vás 
budeme průběžně informovat.

Závěrem bych chtěl ještě poděkovat všem 
řevnickým spolkům a jiným občanským ini-
ciativám, které se úspěšně snaží oživovat 
a pečovat o veřejný prostor. 

S úctou Tomáš Smrčka 

Městský úřad Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice
tel.: 257 720 1 57
e-mail: info@revnice.cz

Úřední hodiny:
Městský úřad, Stavební úřad a Matrika
Po, St: 7:30–12:00, 13:00–18:00
Podatelna:
Po, St: 7:30–12:00, 13:00–18:00
Út, Čt: 7:30–12:00, 13:00–15:00
Pá: 7:30–12:00
Pokladna:
Po, St: 7:30–12:00, 13:00–18:00
Út, Čt: 7:30–12:00
Pá: zavřeno

Odbory úřadu
ústředna a podatelna
pod@revnice.cz, tel.: 257 720 157
starosta – Ing. Tomáš Smrčka
starosta@revnice.cz
tel.: 257 720 150, 603 854 843
místostarosta – Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D.
mistostarosta.skripnik@revnice.cz
tel. 737 372 573
tajemnice
taj@revnice.cz, tel.: 257 720 151 , 603 508 806
správní odbor
eso@revnice.cz, tel.: 257 720 158, 725 852 822
ekonomický odbor
tilsch@revnice.cz, tel.: 257 720 158, 603 293 322
matrika
matrika@revnice.cz, tel.: 257 720 157
pokladna, účtárna (v pátek zavřeno)
uct@revnice.cz, tel.: 257 720 159
stavební úřad
su@revnice.cz, tel.: 257 720 223, 725 852 818

Technické služby
ts@revnice.cz, tel: 702 041 425
Policie ČR 158
Policie ČR – oddělení Řevnice 974 882 740
Hasiči 150
Hasiči Řevnice 950 845 111 , 950 845 112
Záchranná služba 155
Trans Hospital Řevnice
257 721 555, 257 721 666, 257 721 777
Plyn 244 472 811
244 472 812
1239
Voda 702 041 428
Elektro 840 850 860
800 186 435
Veřejné osvětlení 702 041 425
Svoz odpadu 257 720 090, 702 041 426
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Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

Slavnostním přestřihnutím pásky byl ukončen projekt „Zkvalitnění dopravní obslužnosti 
prostoru vlakového nádraží v  Řevnicích“. Přítomni byli zástupci spoluinvestora ROP SČ, 
zhotovitele, MěÚ Řevnice, OS Náruč, ZŠ Řevnice, manažer dotace, TDI a veřejnost.

Slovo starosty
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Angličtina v mateřské škole bude 
přístupná všem
Vedení města se rozhodlo podpořit od nového školního roku 
2015/2016 výuku angličtiny v naší mateřské škole a fi nančně jí 
pomoci takovým způsobem, aby byla v dopoledních hodinách 
přístupná všem dětem.

Domníváme se, že znalost angličtiny je v dnešním světě stále dů-
ležitější a zahájení výuky již v mateřské škole může u dětí výrazně 
podnítit jejich budoucí zaujetí pro studium. Po dohodě s paní ředi-
telkou budou hodiny cizího jazyka probíhat třikrát v týdnu, aby se 
mohly vystřídat všechny třídy. 

Toto rozhodnutí radnice je reakcí na lednovou kontrolu České 
školní inspekce, která při návštěvě školky požadovala odstranění 
odpolední výuky angličtiny, především z provozních důvodů. Za-
řazením této výuky šla mateřská škola vstříc požadavkům rodičů. 

Hodiny angličtiny probíhaly ve školce dvakrát týdně. Chodily na 
ně děti rodičů, kteří si tuto možnost vybrali z nabídky na začátku 
školního roku a za výuku zaplatili. V důsledku nálezu ČŠI by jejich 
děti o tuto možnost přišly.

Všechny školní budovy projdou 
významnou rekonstrukcí
Přístavba školy – nejvýznamnější veřejná stavba v Řevnicích za 
posledních několik let, probíhá podle schváleného harmono-
gramu prací. Spolupráce s vedením fi rmy Zlínské stavby, která 
stavbu realizuje, je bezproblémová. Čilý stavební ruch na škol-
ní zahradě nijak významně nenarušil výuku dětí na druhém 
stupni základní školy ani provoz školní jídelny. 

Jedinou výjimkou byly hodiny tělocviku, které v květnu a červnu 
probíhaly na alternativních venkovních hřištích – například v ob-
lasti Za vodou. V průběhu prázdnin bude probíhat hrubá stavba 
všech tří podlaží. Začátkem září již každý uvidí, jaký prostor budou-
cí škola na pozemku zabere a  jak bude z hlediska hmoty působit 
na své okolí. 

Souběžně s tím probíhá na původní budově druhého stupně re-
konstrukce, při níž fi rma Ravion vymění všechna okna, zateplí stře-
chu, kterou pokryje novou střešní krytinou, a v neposlední řadě 
zateplí a  opraví fasádu. Přestože byla rekonstrukce zahájena již 
v květnu, na chod školy měla, vyjma jistého hluku, jen minimální 
negativní vliv. Většina prací v době školní docházky probíhala na 
střeše. Zbytek se uskyteční v červenci a srpnu, aby na konci prázd-
nin bylo všechno hotové!

Zároveň se nám podařilo získat dotaci i na zateplení budov a vý-
měnu oken prvního stupně a  školní jídelny. Vzhledem k  velmi 
výhodné spoluúčasti města ve výši zhruba 20 % (10 % je daných 
a k tomu se přičítá úspora na energiích v příštích pěti letech) jsme 
se rozhodli provést celou akci ještě v letošním roce, pokud možno 
také ještě o prázdninách (za podmínky bezproblémového výbě-
rového řízení na dodavatele stavebních prací). Toto rozhodnutí se 
pravděpodobně promítne do začátku nového školního roku, kte-
rý bude probíhat v nouzovém režimu. Rodičům všech žáků se za 
to předem omlouváme. Kdybychom o dotaci nepožádali, je dost 
dobře možné, že bychom v budoucnu museli obě budovy rekon-
struovat na vlastní náklady a nebo by se městu modernizovat bu-
dovy nepodařilo vůbec.

Tomáš Smrčka

Každý dům bude mít své jméno
Přede dvěma roky zastupitelstvo města Řevnice vybralo vítěz-
ný projekt kultivace nevyužité proluky mezi náměstím a před-
nádražním prostorem. U zastupitelů zvítězila architektonická 
studie Corso Pod Lipami od Aleny Šrámkové. Tato první dáma 
české architektury je přesvědčila promyšleným projektem, 
bohatými zkušenostmi i vřelým vztahem k Řevnicím. Výstav-

ba svým umístěním výrazným způsobem ovlivní veřejný pro-
stor v samotném centru města. Věřme, že pozitivně. Život, dílo 
a názory Aleny Šrámkové jsou toho zárukou.

Soupis děl Aleny Šrámkové je obsáhlý a  rozmanitý: postmoder-
ní budova ČKD na Václavském náměstí, hala pražského Hlavního 
vlakového nádraží či nová budova ČVUT v Dejvicích. Všechny tyto 
domy splňují několik základních pravidel, kterými se věhlasná ar-
chitektka řídí. Podle jejího mínění nesmí stavba člověka lekat, šo-
kovat ani oslňovat. Musí být naopak poctivá, střídmá a dostatečně 
silná, aby každého pozitivně ovlivnila. O  svých minimalistických 
stavbách říká: „Jsem prudce proti okázalosti! V obyčejnosti je velká 
síla. Ideální je, když se dům skládá z obyčejných věcí, které se na-
konec spojí v perfektní a samozřejmý celek.“ Přesně takové bude 
i Corso Pod Lipami.

Corso bude tvořit pět bytových domů roztroušených podél veřej-
né cesty, kterou oživí útulné náměstíčko s kašnou, ocelová lávka, 
růžová zahrada a věž s hodinami. V přízemích jednotlivých domů 
budou obyvatelům sloužit různé obchody, restaurace či ordinace 
lékařů.

Co dům – to jiný tvar, charakter i jméno. Některý s plochou, jiný 
se sedlovou či obloukovou střechou. Dohromady tvoří harmonic-
ký celek. Celek charakteristický svojí noblesou a velkorysostí. Prá-
vě velkorysost je pro Alenu Šrámkovou vedle obyčejnosti typická. 
Sama k tomu dodává: „Velkorysost považuju za nesmírně důležitou 
pro život. Chci dávat lidem to, o čem jsem přesvědčena, že jim pro-
spěje na duši.“

Více informací o projektu najdete na webových stránkách www.
corsopodlipami.cz.

Helena Vaňková a Petr Kozák

Aby se v Řevnicích mohlo chodit bezpečně 
Projekt, jenž je součástí programu Na Zelenou, uzavřel svou 
první fázi slavnostním předáním mapy nebezpečných míst.

Pracovní skupina žáků a rodičů během červnového projektu ma-
povala dopravní situace v Řevnicích, snažila se vyhodnotit nejrizi-
kovější místa. Mapu s vyznačenými nebezpečnými místy slavnost-
ně předali projektantovi dopravní studie. Slavnostního aktu se zú-
častnilo vedení města, zástupci Nadace Partnerství, pedagogové 
a žáci školy. 

Škola odvedla velký kus práce. Díky aktivitám, které v rámci toho-
to dopravního programu proběhly, jsou nyní připraveny důležité 
podklady pro vytvoření dopravní studie, jejímž vypracováním byl 
pověřen Petr Kumpošt z ČVUT. Dopravní studie bude zaměřená na 
úpravu přístupových cest v okolí školy a zklidnění dopravy. 

Na základě dotazníkového šetření bylo vyhodnoceno 10 nejrizi-
kovějších míst v Řevnicích. Na prvních místech je přecházení přes 
náměstí a Pražskou ulici. V těchto místech také proběhlo 10. června 
sčítání aut, které prováděli žáci školy.

Jako obecné dopravní problémy v Řevnicích byly vyhodnoceny: 

1. Nepřehlednost, hustý provoz, rychlá jízda
2. Nedodržování pravidel provozu
3. Tmavá nebezpečná místa
4. Chybějící stezky pro cyklisty

Škola iniciativně vytvořila pracovní skupinu, která se také zamy-
slela nad tím, jak by bylo možné zjištěné dopravní problémy ře-
šit. Návrhy řešení byly též předány panu projektantovi společně 

Zprávy z radnice

Veřejná prostranství
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s mapou nebezpečných míst. V návrzích školy je například: ome-
zení rychlosti na 30km/h v  nejbližším okolí školy, zpomalovací 
prahy, úprava parkovacích míst, zvýraznění a osvětlení přechodů, 
dohled policie na inkriminovaných místech, vyznačení pruhů pro 
cyklisty, úpravy terénu a zlepšení osvětlení cest pro chodce.

V září při rodinném festivalu „Hravě zdravě“ plánuje vedení města 
uzavřít na jeden sváteční den Náměstí krále Jiřího z Poděbrad pro 
automobily a přihlásit se tak ke „Dni bez aut“. 

Radka Šerclová

Nezabudický potok vyčištěn

Během revitalizace Havlíčkových sadů vyčistili pracovníci technic-
kých služeb města Nezabudický potok od letitých nánosů bahna, 
náletových dřevin a odpadků.

Text a foto Mojmír Mikula

„U Vrbiček“ vyroste staronová plovárna
V předvolebním klání byla z několika stran vyzdvižena snaha 
o znovuobnovení řevnické plovárny. Vrhli jsme se na přípravu 
a naše plovárna získává již jasnější kontury.

Lokalit pro umístění bylo v první fázi několik. Nakonec se nám jako 
nejlepší jeví lokalita známá jako „U Vrbiček“. V tomto místě je do-
statečná hloubka vody, zdejší pozemek je ve vlastnictví města Řev-
nice. Někteří pamětníci si možná ještě pamatují, že na tomto místě 
kdysi plovárna opravdu byla a stále jsou zde patrny pozůstatky vo-
lejbalového hřiště.

Náš návrh nepředpokládá rozsáhlé zásahy a  změny, které by 
stály nemalé peníze. Chtěli bychom jít cestou vzájemné pomoci, 
zapojení obyvatel Řevnic, kteří mají o znovuvybudování plovárny 
zájem. V první fázi bude důležité prostor upravit – vykácet staré 
a přerostlé křoví, posekat nevzhlednou trávu, vysázet nové rostliny 
a dřeviny. Případně také upravit vstup do řeky tak, aby bylo možno 
se bez větších obtíží koupat. Toto bychom rádi stihli ještě v tomto 
roce, aby alespoň částečně mohla být plovárna využívaná již tuto 
sezonu.

V další fázi, kterou plánujeme na jaro roku 2016, bychom rádi vy-
budovali molo pro lepší vstup do řeky, vyrobili a instalovali lavičky 
a odpočívadla a případně i dětské brouzdaliště. Při návrhu veške-
rého mobiliáře jsme se inspirovali zahradami či jinými plovárnami 
v okolí. Nadchla nás možnost využití europalet – jako snadno do-
stupného a  levného materiálu – na výrobu lehátek, odpočívadel 
či laviček.

Náš projekt nepočítá s plovárnou využitelnou pouze na koupá-
ní. Rádi bychom vytvořili místo pro setkávání lidí. Místo, kde bude 
možno si s dětmi upéct buřty, s přáteli ugrilovat maso na volně pří-
stupném venkovním grilu anebo jen posedět u vody.

Tento projekt by měl propojit lidi, ochotné něco pozitivního 
udělat, měl by být pro nás všechny radostí. Spolupráci přislíbil již 
vodácký klub Neptun Řevnice, řevničtí hasiči i znovu obnovený 
Okrašlovací spolek.

Kateřina Šupáčková
email: plovarna.revnice@seznam.cz

Projektu se aktivně zúčastnili i žáci řevnické školy.

Během června se na místě budoucí plovárny sešli nadšenci, aby 
prostor postupně upravili. (foto Kateřina Šupáčková)
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Přednádraží
Protože minulé číslo Ruchu se poměrně široce zabývalo tématem 
přednádraží, dovolte mi, abych k  tomuto tématu připojil i  naše 
vyjádření. Projekt přednádraží se začal řešit někdy v  roce 2008. 
Podkladem pro něj se stala studie od architekta Pleskota. První 
výkres, který máme k dispozici, zpracovala projekční kancelář Di-
pro. Ta v něm zohlednila podněty architekta Pleskota a výsledkem 
byl prostor s dvěma malými kruhovými objezdy a kapacitou cca 
83 parkovacích míst, který poměrně velkoryse přistupoval k veřej-
ným prostorám. Následně město začalo upravovat projekt tak, aby 
získalo dotaci. V souvislosti s  tím vznikl tlak na umístění autobu-
sové zastávky před nádražím a v prostoru před hotelem Grand se 
uvažovalo o výstavbě velkého kruhového objezdu pro otáčení au-
tobusů. V tomto projektu se počítalo s cca 150 parkovacími místy 
a členové tehdejší stavební komise protestovali, že „projekt je to-
tálně podřízen autokultuře“. Po volbách v roce 2010 se zjistilo, že na 
takto vypracovaný projekt je možné získat dotaci ve výši maximál-
ně 40 %. Na fi nancování zbylých 60 % nákladů město nemělo do-
statek prostředků. Proto byla sestavena komise pro přednádražní 
prostor. Jejím cílem bylo přepracovat projekt tak, aby bylo možné 
získat výhodnější dotaci. Členy komise jsem byl já z pozice starosty, 
Marie Reslová a  tři stavaři: Tomáš Smrčka, Jan Šimůnek a Roman 
Vejmelka. Komise se také shodla, s ohledem na nárůst počtu vozi-
del, že bude klást důraz na maximální využitelnost prostoru před-
nádraží jako parkoviště s bezpečným přístupem pěších.

Komise projednala více než deset návrhů řešení přednádražního 
prostoru a výsledkem byla shoda nad fi nálním návrhem, který po-
čítal s cca 184 parkovacími místy. Návrh byl dopracován do koneč-
né podoby projektové dokumentace. Protože se objevila možnost 
získat dotaci na komunikaci, použili jsme část již hotové projekto-
vé dokumentace k žádosti o přidělení dotace. Napoprvé jsme ale 
nebyli úspěšní. Proto jsme vyměnili zpracovatele žádosti a upravili 
rozfázování projektu. Druhý pokus již vyšel. 

Potom ale přišly volby, a s nimi změna ve vedení města. Nové ve-
dení převzalo rozpracovanou akci a dokončilo ji. Zároveň ale přišla 
kritika, které úplně nerozumím. Místo toho, abychom se radovali, 
že se něco podařilo (byť netvrdím, že vše bezchybně), začínáme 
řešit, že od začátku měl u akce být architekt a podobně. 

Měl jsem za to, že kontinuita je zajištěna v osobě starosty a mís-
tostarostky, kteří byli členy komise pro přednádraží. Asi jsem se 
mýlil a situace v dnešní radě je jiná. Pokud chce současné vedení 
radnice na části parkoviště udělat podélné stání, my s tím nejspíše 
nic neuděláme, i když s tím nesouhlasíme. Tvrdit ale, že jsme ne-
postupovali správně, když jsme nepředvídali představy nového 
vedení, je absurdní. 

Kritiku bych mohl snadno oplatit, protože jsme všichni chybující, 
dnešní radní nevyjímaje. Nechci to ale dělat, protože sám dobře 
vím, kolik mne a úřad stálo sil řešení zbytečných žabomyších válek. 
Pojďme dál, soustřeďme se na zadání projektových dokumentací 
na výstavbu silnic na příští rok, ať můžeme v prosinci soutěžit zho-
tovitele a nehoníme to na poslední chvíli. Soustřeďme se na to, co 
můžeme v Řevnicích vylepšit. 

Zaregistroval jsem i kritiku od spoluobčanů týkající se prostoru 
před hotelem Grand. V těchto místech má být vybudován ještě je-
den přechod pro chodce, který bude navazovat na plánovaný bez-
bariérový podchod k nástupišti. Velké volné plochy u nádraží jsou 
takzvané rozptylové plochy, jejichž smyslem je vytvořit dostatek 
prostoru pro větší skupinu osob, která najednou vystoupí z vlaku. 
Všechna tato místa zapracoval do projektu zpracovatel. Pokud 
není možné u nádraží zaparkovat, protože zde parkuje i více než 
dvě stě vozidel, pak nezbývá než přiznat, že je parkoviště přeplně-
né. To nevyřeší žádné dopravní ani reálné stavební řešení. Návrh, 
který byl zveřejněn na fotomontáži v minulém vydání Ruchu, mění 
současná kolmá stání za podélná, čímž se počet parkovacích míst 
ještě sníží. Také perspektiva neodpovídá skutečné šíři chodníku. 
Zobrazeni jednotlivých návrhů na řešení přednádražního prostoru 
zveřejníme na http://www.prorevnice.cz/.

Dotace
V minulém čísle Ruchu pan Skripnik závěrem článku o přednádraží 
vyzval k přípravě dobrých projektů podle toho, co potřebujeme, 
a  ne podle proměnlivých dotačních programů. K  tomuto přání 

bych se rád připojil, pokud by bylo reálné. Když se zeptáte kte-
réhokoli starosty na dotace, odpoví vám, že by je nejraději zrušil 
a všichni by preferovali příspěvek alikvótní části peněz z dotačních 
programů do městského rozpočtu tak, aby mohli dlouhodobě plá-
novat investice. To se bohužel nestane, a tak všichni budou většinu 
dotací připravovat na poslední chvíli a hledat kompromis mezi tím, 
co potřebují, a tím, na co je vypsaná dotace. I současná rada měs-
ta postupuje stejně a  já jí pomstychtivě nebudu vracet obvinění 
z nekoncepčnosti, ze které nás někteří její členové obviňovali před 
volbami. Ono to prostě někdy jinak nejde.

Veřejná prostranství a  jejich zpracování 
architektem 
To je poměrně široké a složité téma. Architekti by nejraději dostali 
prostor a tam mohli realizovat svoje představy. Výsledkem může 
být skvělá architektura. Tento přístup ale velmi pravděpodobně 
rozdělí občany na dva zhruba stejné tábory odpůrců a příznivců. 
Příkladem může být Palackého náměstí a ulice Na Stránce.

Druhou cestou je pečlivé zadání vypracované na základě široké 
shody. Preferuji tuto variantu se zaměřením na funkčnost veřejné-
ho prostoru.

Nakonec projekt budeme stejně muset upravit podle požadavků 
dotace.

Veřejný prostor a auta
S tvrzením pana Skripnika, že zvětšovat parkovací prostor zname-
ná více aut, rozhodně nesouhlasím. Pokud zmenším počet parko-
vacích míst třeba před nádražím, nepochybně mi přibudou auta 
na náměstí nebo jinde. Problém parkovacích míst je třeba řešit 
komplexně.

Také nesouhlasím s výkladem výsledku dotazníku týkajícího se 
značení ulic v oblasti Selce.

Svůj dotazník jsem neodevzdal, protože svou neúčast jsem bral 
jako vyjádření nesouhlasu s touto anketou. Ostatně ani formulace 
otázek se mi nelíbila. Osazení značek v této ale i jiných oblastech 
bude stát spoustu peněz a jejich údržba také. Vymáhání jejich do-
držování je nyní nereálné, ale i v případě, že zřídíme městskou po-
licii, bude velmi sporné. Vynaložme tyto prostředky na výstavbu 
zpevněných komunikací. To je to, co nás všechny nejvíce trápí. 

Libor Kvasnička

Názor opozice

Pro všechny 
zájemce o kulturní 
dění během 
letních měsíců 
připravilo 
město Řevnice 
informační 
leták, který by 
měl usnadnit 
rozhodování, 
kam v našem 
městě vyrazit za 
kulturou. Na výběr 
mají návštěvníci 
a obyvatelé 
Řevnic divadelní i fi lmová představení, koncerty, 
netradiční setkávání i originální festival Houbyfest.
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Budou mi chybět úsměvy dětí
Mgr. Petra Mejstříková Sulková, oblíbená učitelka základní 
školy, zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň, se rozhodla opustit 
Řevnice.

Váš odchod z postu zástupkyně pro 1. stupeň vyvolal velké 
bouře a nesouhlas. Nikdo nechtěl, abyste školu opustila. Jaký 
je důvod, proč z tohoto postu i z  řevnické základní školy od-
cházíte?
Víte, když pracujete druhý rok pod neustálým a neúměrným vněj-
ším tlakem, když je vaše jméno opakovaně vláčeno tiskem v sou-
vislosti s vykonstruovanými kauzami, když místo toho, abyste se 
mohla věnovat smysluplné práci, čelíte inspekcím, které jsou na 
anonymní udání … A když pak dostanete nabídku na práci v pro-
středí, kde se tohle neděje – asi byste nevolila jinak.
Po čem se Vám bude po odchodu z Řevnic nejvíc stýskat?
Stýskat se mi bude po všech lidech, se kterými jsem spolupraco-
vala, ale nejvíce to bude po „mých holkách“ – učitelkách a vycho-
vatelkách 1. stupně. A samozřejmě mi budou také chybět úsměvy, 
bezprostřednost a upřímnost dětí, které jsem učila nebo ráno víta-
la ve dveřích školní budovy.
Kam povedou Vaše stopy dál? Opět do školství?
Ano, zůstávám ve školství.

Lucie Kirova

Dala přednost Dobřichovicím
Velmi nerada musím informovat, že školu na konci června 
opustila paní zástupkyně Mgr. Petra Mejstříková Sulková, kte-
rá míří do Dobřichovic. Důvodem je nemístný nátlak na její 
osobu. 

Školu jsem přebrala 1. srpna 2013 za vyhrocené a  komplikova-
né situace a pro rozjezd a dobré fungování školy byla nezbytná 
podpora ze strany zástupců ředitele. Podařilo se mi přesvědčit 
výraznou osobnost a výbornou kantorku paní Petru Mejstříkovou 
Sulkovou, aby se vrátila do školství. Její zkušenosti z jednání s lid-
mi z  komerční sféry jsou pro člověka na jejím místě nesmírnou 
výhodou, jak pro přístup k  rodičům a  tak pro práci s pedagogy. 
Paní zástupkyni Mejstříkové se za dva roky v ZŠ Řevnice podařilo 
vytvořit báječnou partu a i díky jejímu rannímu úsměvu se mnohé 
děti do školy těšily.

Paní zástupkyně Mejstříková nastoupila 1. srpna 2013 a  100% 
splňuje kvalifi kační předpoklady dle zákona o pedagogických pra-
covnících, což potvrdily i kontroly České školní inspekce. V  lednu 
2014 se nejmenované sdružení začíná dožadovat na základě „§ 
106“ informací ohledně druhu jejího vzdělání a délky praxe, kde 
učila, od-do, jaké předměty, a zpochybňuje její kompetence a do-
tazování na totéž pokračuje i v roce 2015. Další útoky se týkaly od-
měn, odpovídající kvalitě odvedené práce. Objem činností po ná-
stupu na podzim 2013 byl mimořádný. Navíc odměny odpovídaly 

i zavedené praxi v řevnické škole. Prostředí nedůvěry, pranýřování 
na webech i v tisku a rozsáhlé kontroly školy vykonaly své. 

Nejsem oprávněna poskytovat osobní údaje a ani to nepovažuji 
za etické, prioritní je péče o vzdělání a výchovu žáků, rozvoj a zvy-
šování kvality školy. Využívání paragrafu 106, který mluví o právu 
občanů na informace ohledně státních organizací, je v pořádku, na 
vahách stojí právo na informace a osobní zájem, který vede k de-
motivaci a odchodu kvalifi kovaného učitele. 

Paní zástupkyně Petra Mejstříková se rozhodla, že již nebude 
věnovat svůj čas řevnické škole, a míří do Dobřichovic, kde bude 
mít více radosti z práce, času na učení a kde nebude nutné odrážet 
nemístné osobní útoky. Je mi to líto kvůli řevnickým dětem. Moc 
děkuji za kvalifi kovanou práci a vše, co udělala pro řevnickou školu. 
Samozřejmě, že zajistím náhradu stejně kvalitní silou, jen prosím 
Řevnice o normální lidskou úctu ke kvalitním kantorům. Jde přece 
o děti! 

Pavlína Seidlerová, ředitelka ZŠ Řevnice 

Naše paní učitelka… (… aneb slohové 
cvičení, které nepíšeme rádi)
Je milá a  dobrosrdečná. Dodává nám sílu, pocit sounáležitosti 
a důvěry. Cítíme její podporu. Neztrácí úsměv ani v době ustavič-
ných inspekcí, kontrol a stížností. Její ochota, se kterou nám vždy 
nabídne pomoc, ať jde o  radu, suplování či dozor na chodbě, je 
pozoruhodná. Když pomůže, je to vždy rychle a bez řečí. Nemusí 
nám říkat, že si naší práce váží. Je to znát. Hájí nás, když je potře-
ba, a s lehkostí vyřeší mnohdy velmi nepříjemné situace. Její vtip, 
nadhled, tvořivost a nový přístup oceňují děti i my. Její věta „holky, 
to dáme“ nám pomáhá zvládnout často nelehké situace. Mimo-
chodem: Znáte někoho, kdo se těší na porady? My na ty její ano. 
Jsou vždy rychlé, konstruktivní a pozitivní. Za to, jaký jsme kolektiv, 
vděčíme především jí.
Často se lidé na její pozici řídí heslem „rozděl a panuj“. Ona spíš 

„rozděl a největší kus práce nech sobě“.
Petra Mejstříková Sulková, zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň. 

Člověk, pro kterého je radost pracovat. S koncem školního roku 
bude platit bohužel už jen: …pro kterého bylo radost pracovat. Je 
škoda, že jsme si ji nedokázali udržet, ale jejímu rozhodnutí rozu-
míme.

Péťo, děkujeme!
A popravdě trochu závidíme těm, kdo budou slýchat: „Holky, to 

dáme“…
Učitelky 1. stupně ZŠ Řevnice

Žádné vykonstruované kauzy neexistují
Se zájmem jsem si přečetl na webu Ruchu rozhovor s Petrou Mej-
stříkovou Sulkovou. Zaujalo mě tvrzení o vláčení tiskem v  sou-
vislosti s  vykonstruovanými kauzami. Jméno paní zástupkyně 
pro první stupeň ZŠ bylo v celostátním  tisku zmiňováno pouze 
v  souvislosti s  kauzou  vyplacení nestandardní odměny ve výši 
214 000 Kč za čtyři měsíce práce na konci roku 2013. V žádném 
případě se nejedná o nějakou vykonstruovanou kauzu, ale o ná-
lez Inspektorátu práce pro Středočeský kraj, kterému na vypla-
cení této astronomické sumy nejvíc vadilo, že k němu došlo bez 
řádného odůvodnění. 

Celou kauzu prošetřovala i Česká školní inspekce z pověření bý-
valého ministra školství Chládka. Její inspektoři po poslední ná-
vštěvě školy konstatovali podezření z porušení rozpočtové kázně. 
Toto šetření nadále probíhá.

Jan Schlindenbuch

Odešel pedagog, kterého měli všichni rádi
Nemám v úmyslu nikoho poučovat, jak se má chovat a pomá-
hat, jen chci vyjádřit svůj názor na atmosféru KOLEM řevnické 
školy, nikoliv na atmosféru uvnitř školy. Mým hlavním cílem 
je, aby oba moji synové, kteří navštěvují první a druhý stupeň, 
byli ve škole spokojení a chtěli do řevnické školy dále docházet 
a potkávat se se svými spolužáky a kamarády. Prozatím tomu 
tak je, a to jen proto, že atmosféra uvnitř školy je dle jejich po-
střehů výborná. 

To je pro mě, jako rodiče, zásadní. Já, jako rodič a pozorovatel, to 
však vidím zvenčí naprosto odlišně a  již několikrát jsem uvažoval 

Téma
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o možnosti přestupu mých dětí na jinou školu. Nejen z důvodu ne-
příjemné dlouhodobé atmosféry vně školy, ale i z důvodu dobrých 
studijních výsledků obou synů. Nemohu se však s touto myšlenkou 
smířit, jelikož mi to připadá nelogické, aby mé děti (Řevničáci) do-
jížděli do jiné školy jen proto, že je řevnická škola neustále zahale-
na v oblaku neklidu, věčných útoků a štvavé kampaně na vedení 
školy. Chápu odlišné názory a snahu o získání informací, nechápu 
však nemožnost rozumné a společné dohody a řešení problémů.

Posledním impulsem pro napsání těchto řádků je odchod zástup-
kyně pro 1. stupeň Mgr. Petry Mejstříkové Sulkové. Vůbec mě v tuto 
chvíli nezajímá její profesní minulost, nepotřebuji zveřejňovat na 
základě § 106 další a další informace. Jediné, co mohu konstatovat, 
je fakt, že odchází pedagog, kterého mají (spíše měli) VŠICHNI na 
škole rádi, nejen děti, ale i ostatní pedagogové. To je nezpochyb-
nitelné a pro mne je naprosto nepochopitelné, jestli lidem, kteří 
neustále vytvářejí „hustou“ atmosféru okolo NAŠÍ školy, jde o toto.

Na závěr bych rád vyslovil přání, aby rodičům, kteří jsou s řevnic-
kou školou spokojení, nebylo lhostejné, v jakém prostředí jejich děti 
vyrůstají a kde tráví převážnou část svého studentského života.

Předpokládám, že rodiče budou podporovat kantory svých dětí 
a vedení školy a v případě potřeby řešit problémy a nepříjemné 
situace společnými silami. Doba respektu ke kantorům je tatam 
a rodiče mají jít příkladem a ukázat svým ratolestem, jak se čelem 
postavit ke konstruktivní, smysluplné a otevřené diskuzi při řešení 
čehokoliv.

Jaroslav Sviták
 

Chceme, aby si vybral každý
Rozhovor s Robertem Bargelem, jedním z těch, kteří pomohli 
vzkřísit KINO Řevnice

Proč jste se rozhodli provozovat 
v Řevnicích kino? Jste místní rodáci 
nebo jste se sem nedávno přistě-
hovali? Jak dlouho již kino provo-
zujete?
Já i kamarádi, s nimiž kino provozuje-
me pod občanským sdružením Gong, 
jsme měli ke kinu silný vztah. Za pře-
dešlého provozovatele jsem tu pro-
mítal a kluci za mnou chodili na fi lmy. 
Když pak kino ukončilo provoz, bylo 
nám líto, že už by kino v  Řevnicích 

nebylo. Paradoxně však s nápadem na jeho znovuotevření přišel 
až další kamarád, který na rozdíl od nás není z Řevnic a okolí, ale 
z Prahy. Kino nyní provozujeme již osmým rokem.
Museli jste počítat s tím, že tento projekt nebude výdělečný. 
Kde získáváte fi nanční prostředky na provoz kina?
Jsme nadšenci, a tak jsme do toho šli s tím, že řevnické kino může 
fungovat jen díky mnoho hodinám naší dobrovolné práce. Naštěs-
tí na svou poměrně malou spádovou oblast se kino těší velké přízni 
diváků, díky čemuž se daří více méně pokrýt dosti vysoké provozní 
náklady. Zbytek pokrývá sponzoring formou reklamy, dotace z Ev-
ropské unie, atd. V současnosti jednáme také s městem o pravidel-
nější fi nanční podpoře vzhledem k  vyšším nákladům spojeným 
s digitálním provozem.
Jak se Vám osvědčilo hraní ve středu, pátek a sobotu?
Toto rozvržení se ukázalo jako optimální, abychom divákům mohli 
nabídnout bohatý a kvalitní program. Nutno podotknout, že uvá-
dět měsíčně 20 titulů, jako je tomu u nás, nebývá samozřejmostí 
ani v mnohem větších městech! Velmi nás proto těší, že u nás je 
o fi lmy takový zájem, a doufáme, že kinu diváci zachovají přízeň 
i nadále.
Jste zároveň dramaturgy kina? Jakou strukturu fi lmů vybíráte, 
jsou mezi nimi fi lmy alternativní i mainstreamové?
Snažíme se dělat program co nejpestřejší, aby si vybral každý. Ve-
dle divácky silných titulů tak uvádíme pravidelně také fi lmy pro 
náročnější diváky a nezapomínáme samozřejmě ani na děti, které 
u nás mohou vidět nejnovější dětské fi lmy hned po premiéře.
Jak úspěšný je nápad Filmu na přání? 
Setkal se s velmi kladnými reakcemi. Diváci si sami mohou určit, co 
uvidí. Navíc za hlasování přes facebook lze vyhrát vstupenky k nám 
do kina, tedy o důvod více k radosti.

Na červenec plánujete Letní kino. Pro kolik diváků bude urče-
no? Jak se těšíte na nový projekt?
Pohodlně by se měly vejít řádově desítky diváků. Snažili jsme se 
vybrat lákavé fi lmy. Věříme, že diváci budou spokojeni, a zároveň 
doufáme, že nám bude přát počasí. Ovšem kvůli nepřízni počasí 
diváci o fi lm nepřijdou, neboť se projekce přesune k nám do ka-
menného kina.
Jaké jsou Vaše další plány?
Chtěli bychom program obohacovat o další nové akce. Například 
na říjen se ve spolupráci s neziskovkami Bona a Náruč připravuje 
fi lmový festival na téma duševního zdraví Crazy Film Fest. Chceme, 
aby se naši diváci měli stále na co těšit.

Lucie Kirova

KINO ŘEVNICE 
POD ŠIRÝM NEBEM

Občanské sdružení Gong, provozující Kino Řevnice, 
přichází nově s programem letního kina. Ve dvoře 
vedle vinotéky Malá Morava na řevnickém náměstí 
budou v červenci uvedeny čtyři fi lmy různých žánrů 
od věhlasných tvůrců.

Program zahájíme v sobotu 11. července krátkometráž-
ní Cestou na Měsíc (Georges Méliès), klasickým dílem 
z doby němého fi lmu (1902), které doprovodí hrou na 
kytaru Jan Plíhal, jenž mimo jiné doprovází fi lmy na 
Letní fi lmové škole v  Uherském Hradišti. Následovat 
bude fi lm Woodyho Allena Půlnoc v Paříži s atmosférou 
noční Paříže dvacátých let minulého století. V neděli 12. 
července uvedeme fi lm bratří Coenů Opravdová Kuráž, 
kteří svým osobitým způsobem vyprávějí příběh mla-
dé dívky a  její cesty za pomstou v prostředí divokého 
západu. Do programu zařazujeme 18. července nové 
fi lmové zpracování slavné plavby norského mořeplav-
ce Thora Heyerdahla, fi lm Kon-tiki. Letní promítání za-
končíme den poté fi lmem Klub poslední naděje. Skvělý 
Matthew McConaughey v roli pašeráka léků, který žije 
život naplno, v  čase, kdy již měl být spolehlivě dávno 
mrtvý. Začátky představení vždy od 21:30 hodin. „Fil-
mový dvůr“ bude možné navštívit už dříve a  využít 
tak pohostinnosti rozšířeného provozu vinotéky Malá 
Morava, jejíž provozovatelé chystají mnoho lahodných 
pokrmů včetně výtečného vína a piva. Na místě budou 
připraveny místa k  sezení. Vstupné na představení je 
dobrovolné. Na uspořádání akce se fi nančně podíle-
lo město Řevnice. Aktuální informace ohledně letního 
kina je možné sledovat na webu (www.kinorevnice.cz) 
nebo facebooku kina Řevnice.

Michal Šára, Gong o.s.

Kino
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Jsme poměrně malá škola, ve sportu ale 
držíme krok s těmi největšími
Naše škola bohužel nemá stadion ani atletickou dráhu, sprinty 
se běhají na cestě kolem zahrady. Během období, kdy se cho-
dí ven, využíváme víceúčelové hřiště a doskočiště, k dispozici 
máme v rámci pronájmu i nedaleké kurty s umělým povrchem, 
ty víc využíváme v zimě. Na základě vstřícnosti fotbalistů děti 
běhají okolo fotbalového hřiště. A stejně tak vychází vstříc So-
kol a pouští nás na volejbalové kurty. Ovšem přes zimu je pro-
blém.

Letos opět po čase jsme využívali tělocvičnu Sokola, stále chodíme 
do nafukovací haly Řevnické sportovní. Často jezdíme bruslit do 
Černošic, bruslařským kurzem projdou v podstatě všichni žáci školy. 
Vždy ve druhé a ve třetí třídě jezdíme plavat. Snažíme se zajistit, aby 
mezi námi nebyli žádní neplavci – žijeme u Berounky, takže plavat 
by tu měl umět každý. Letos jsme poprvé začali jezdit do plaveckého 
bazénu v Hořovicích a dětem se tam moc líbilo. Standardně platí, 
že se na hory jezdí v sedmičce, máme dobře vyzkoušenou chalupu 
v Telnici u Ústí nad Labem. Pokud by byl zájem, mohli bychom zkusit 
uspořádat fi nančně náročnější zájezd do Rakouska. Ten by už byl ur-
čený spíše zkušenějším lyžařům z druhého stupně.

Mýtus sportovní školy
Často se setkávám s  tvrzením, že jsme sportovní škola. Je možné, 
že to vzniklo proto, že na prvním stupni byly vypsány dvě hodiny 
tělocviku navíc. Přestože stále narážíme na nedostatek zázemí pro 
sportování, chtěli jsme tuto aktivitu předat do rukou nadšených od-
borníků, dát jí pevný obsah, který bude postupně zvyšovat a rozví-
jet fyzickou zdatnost dětí a vyvázat ji z osnov. Přeřadili jsme nabídku 
sportování do dobrovolných a bohužel placených (jinak to ovšem 
nejde) kroužků. Výsledkem bylo, že se pro nedostatek zájmu krouž-
ky neotevřely.

Řevnický nadstandard
Navzdory tomu stále přemýšlíme, jak podchytit zájem nejmenších 
žáků o sport. Neplánujeme děti do čehokoliv nutit, víme, že účin-
nější je vyvolat zájem. Samozřejmě, že to nejde vždy a u každého, 
průsečíky ovšem existují. Na příští školní rok se nám podařilo získat 
paní lektorku Janu Látalovou, která od září 2015 povede pohybovou 
výchovu v prvních třídách. V prvních třídách tak budou místo ob-
vyklých dvou hodin tělocviku hodiny tři.

Paní Látalová je tanečnice, choreografka a pedagožka, absolvent-
ka Duncan Centre konzervatoře. Spolupracovala s mnoha domácími 
i  zahraničními umělci, vyučuje na základních uměleckých školách 
(Praha, Roztoky, Řevnice), učila na Duncan Centre konzervatoři, En-
glish College of Prague, spolupracovala s tenisovou školou v Řevni-
cích. V současné chvíli učí v ZUŠ Řevnice, působí jako lektorka v Dět-
ském studiu divadla Ponec a podílí se na interaktivním představení 
Karneval zvířat.

Náplní této pohybové hodiny bude procvičení všech svalových 
skupin, průpravná cvičení pro správné držení těla i jednoduché po-
hybové kroky. Kromě fyzické zdatnosti budeme komplexně rozvíjet 
osobnost žáka a propojovat pohyb s hudbou a fantazií. Hodina po-
hybové výchovy navíc by měla postupně přibýt i v druhých a třetích 
třídách.

 Anketa
V anketě pro rodiče jsme se snažili zjistit, na jakou oblast vzdělávání 
by se řevnická škola měla v budoucnu zaměřit. Většina rodičů pod-
poruje výuku cizích jazyků, ale sport a pohyb je v preferencích na 
druhém místě. Nejvíce rodičů (48%) by uvítalo dokonce 4 hodiny 
sportu týdně, 39% by považovalo za optimální 3 hodiny týdně. Díky 
volitelným sportovním hrám pro žáky 7.- 9. ročníků se tyto preferen-
ce již daří naplňovat. A navíc sportuje ten, kdo opravdu chce.

Mgr. Pavlína Seidlerová, ředitelka školy

Ekotitul pro školu
Řevnické základní škole byl na základě jejich aktivit propůjčen 
na léta 2015–2017 titul Škola udržitelného rozvoje Středočes-
kého kraje. Titul 2. stupně získali učitelé a žáci v rámci soutěže 
vyhlášené Středočeským krajem.

Cílem klání bylo zhodnotit proenvironmentální aktivity škol v regi-
onu. Řevnická škola zařazuje výchovu k udržitelnému rozvoji nejen 
do běžného života školy a integruje do jednotlivých předmětů, ale 
realizuje i různé projekty, kterými se žáci učí udržitelnému chová-
ní. To je takové, které umožní i našim potomkům využívat přírodní 
zdroje naší planety.

Petra Flemrová

Kalamář chce pomoct škole i rodičům

V prostorách řevnické školy proběhla první valná hromada nové-
ho sdružení Řevnický kalamář. Sdružení rodičů žáků ZŠ Řevnice se 
chce stát plnohodnotným partnerem školy, pomoci zlepšit vztahy 
mezi školou a  rodiči, přispět k dobré komunikaci s městem či ji-
nými institucemi. Kalamář by rád vnesl do života školy něco navíc, 
než jsou jen školní povinnosti. Nejde pouze o to, získávat peníze na 
věci či akce, pro které není v rozpočtu místo, ale také o vytvoření 
příjemného klimatu ve škole. Cílem je zmobilizovat rodiče a spo-
lečně vytvořit pro školu – a tím i pro naše děti – něco pozitivního, 
přínosného, něco, z čeho budou mít radost a užitek nejen ony, ale 
i my – rodiče.

Kateřina Šupáčková

Je až neuvěřitelné, jak rok uběhl a jsou zde opět prázdniny. Naši 
žáci i pedagogové udělali velký kus práce a ZUŠce dělali dobré 
jméno na všech soutěžích, kterých se zúčastnili. Všem za to dě-
kujeme.

Na konci školního roku to byly i nejmladší houslistky z třídy Lenky 
Kolářové. Na houslové soutěži Plzenecké housličky, obsadila T. Pe-
trová ve své kategorii bezkonkurenčně 1. místo a M. Krutská získala 
čestné uznání. A. Kalertová, žákyně T. Sedláčkové, vyzpívala na pě-
vecké soutěži Brdský kos Cenu diváků a získala Speciální cenu Zory 
Jandové od Rádia Junior a již potřetí si ocenění ze soutěže tanečního 
centra Praha „Taneční učitelé roku“ odnesla paní učitelka J. Matouš-
ková se svými svěřenci z mníšecké pobočky. Tentokrát Cenu poroty 
za choreografi i „Sandály“.

Velkou radost nám udělalo i dvě desítky absolventů, kteří le-
tos úspěšně zakončili 1. stupeň studia v hudebním, tanečním 
a výtvarném oboru, a někteří se dokonce rozhodli pokračovat 
i na druhý, 4-letý stupeň (pro žáky 15 – 18 let). To nás velmi těší.

Počet žáků, kteří pokračují ve studiu, se tak každým rokem zvyšuje 
a již třetím rokem se potýkáme se svízelnou situací, kdy kapacita ško-
ly je zcela naplněná a nové žáky lze přijmout jen za ty odcházející.

Po loňském neúspěšném žádání o  navýšení kapacity školy 
z důvodu nastavení dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdě-
lávací soustavy ČR pro období 2012–2015 bude po jeho změně 
na příští období letošní žádost snad úspěšná a budeme moci 
přijmout více žáků. Zatím totiž může být přijat jen každý 10. 
uchazeč.

Talentové zkoušky absolvovalo letos rekordních 175 dětí (loni to 
bylo „jen“ 126). V době kdy vyjde letní číslo Ruchu, bychom ale měli 
být již vyrozuměni o rozhodnutí o navýšení kapacity a doufáme, že 
budeme mít dobrou zprávu pro další děti, které prokázaly předpo-
klady ke studiu, i jejich rodiče, kteří se s nimi dostavují k talentovým 
zkouškám i opakovaně, několikátým rokem a jen omezená kapacita 
brání přijetí.

I o prázdninách bude ve škole živo. Druhý prázdninový týden 
pořádáme příměstský tábor a předposlední srpnový týden vy-
rážíme na tábor do Pecky u Nové Paky.

Za celou Zušku přejeme krásné léto všem a po prázdninách 
nashledanou!

Simona Hrubá

Základní škola

ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA

Základní umělecká škola
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MIX Festival se povedl!
Mix Festival, který na konci června zorganizovala ZUŠka, se jed-
noznačně se vydařil!! Hudba, divadlo, tanec a výstava absolventů 
školy, úžasné profesionální výkony všech účinkujících. Počasí nám 
přálo, atmosféra byla báječná, vynikající občerstvení a dobroty od 
maminek.

Děkujeme všem, kteří se na festivalu podíleli, městu Řevnice za 
fi nanční podporu, a příští rok se budeme těšit opět nashledanou!

Vaše ZUŠka

Nové kurzy na ZUŠce

ZUŠ Řevnice otevírá pro rok 2015/16 kurzy – KRESBY, MALBY, DI-
GITÁLNÍ FOTOGRAFIE, POČÍTAČOVÉ GRAFIKY, SOCHAŘSTVÍ, PŘÍ-
PRAVU na střední a vysoké umělecké školy a speciální kurz OPEN 
SPACE. Kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost, začátečníky, mírně 
pokročilé i pokročilé studenty. Součástí výuky jsou dějiny výtvar-
né kultury a cesty za uměním (návštěva aktuálních výstav). Co je 
náplní kurzů se dozvíte na našich webových stránkách www.zus-
-revnice.cz , v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

 Jun

Zahrada školky výrazně ožila
Rodiče dětí z  mateřské školky i  návštěvníci si bezpochyby 
všimli zbrusu nových herních prvků na školkové zahradě. Prů-
lezky, kolotoč, klouzačky i šplhadla svítí na dálku. Mít u škol-
ky takto moderní dětské hřiště rozhodně není samozřejmostí. 
Spíše naopak. Velké díky patří paní ředitelce Haně Kvasničko-
vé, které se podařilo na něj postupně našetřit.

Hrací prvky od fi rmy Bonita jsou vyrobeny z vysoce kvalitních ma-
teriálů. Nosné konstrukce jsou vyrobeny z konstrukční oceli, která 
je proti korozi chráněna žárovým zinkováním, a vysoce kvalitního 
plastu HDPE. Kombinace těchto dvou materiálů garantuje dlou-
hou životnost a odolnost. Horolezecké chyty z křemičitého písku 
a epoxidové pryskyřice, stejně jako lana z materiálu Herkules, pak 
zaručují šetrný povrch pro kůži na rukou.

Hrací prvky nabízejí dětem aktivní zábavu, rozvíjí základní moto-
rické i psychomotorické dovednosti. Pozitivně stimulují kondiční, 
koordinační schopnosti a také prostorovou orientaci. Šplhací se-
stavy podporují rozvoj zdatnosti a síly, schopnost řešit motorické 
činnosti v jiném, méně obvyklém prostředí a dítě zároveň motivují 

k podání výkonu. Své nezastupitelné místo mají na hřišti i kreslící 
tabule nebo počítadlo. 

Text a foto Jan Schlindenbuch

Pikolín otevře jesle
Řevnická mateřská škola Pikolín neodolala přání rodičů a na 
příští rok připravuje otevření jedné „jesličkové“ třídy pro děti 
již od dvou let.

Třídu o maximálním počtu deseti dětí budou mít na starosti dvě 
paní učitelky a budou pro ně připravovat speciální program. Or-
ganizace si chce stále zachovat koncept neziskovky a fi nanční do-
stupnosti pro všechny. Cena proto zůstává stejná jako u školky – 
3800 Kč měsíčně za celotýdenní docházku.

Kateřina Šupáčková

Ukončením semestru Barokní architektura v  Čechách získali stu-
denti už třetí razítko ve svém studijním průkazu. Toto téma bylo 
krásně zpracováno a studenti se ho učili s radostí, což bylo vidět 
i na výsledcích testů, které zvládali téměř vždy na jedničku. Prak-
ticky si své znalosti ověřili v pražských barokních zahradách a hos-
pitalu Kuks. Po semestru Astronomie, semestru Lidské zdraví a zmí-
něného Baroka se v  září pustíme do Pěstování a  využití jedlých 
a  léčivých hub. Držte nám palce, nebo se přidejte k nám. Skvělá 
parta se schází jednou za 14 dní vždy v úterý v Kině Řevnice. Více 
na www.e-senior.cz

Text a foto Monika Vaňková

Jesle

Mateřská škola

Univerzita třetího věku
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V září proběhne festival Hravě a zdravě
Snahou organizátorů nově vzniklého festivalu HRAVĚ A ZDRA-
VĚ, který proběhne 5. září, je spojit síly všech místních organi-
zací a podnikatelů a vytvořit koncept akce, která by se v bu-
doucnu mohla stát tradiční, vyhledávanou, oblíbenou a hlav-
ně místní – ŘEVNICKOU. 

Cílem je, aby všichni, kteří v Řevnicích bydlí, dojíždí sem, přespávají 
nebo mají jen Řevnice rádi, přijeli, přišli, vyšli ze svých domů a bytů 
do ulic, pobavili se, dobře se najedli, napili, popovídali si se svými 
sousedy, známými a přáteli, prošli se a seznámili se se vším, co se 
zde dá zažít. 

Mohou se seznámit s činností jednotlivých kroužků pro děti, ak-
tivitami spojenými se seniory, volnočasovými, uměleckými nebo 
sportovními zařízeními, kavárnami, školami i  restauracemi. My 
všichni společně si chceme tento den užít a poznat Řevnice jinak.

Nedílnou součástí celého projektu je také připomenutí si historie 
Řevnic, kterou bychom rádi prezentovali prostřednictvím fotogra-
fi í a také výstavy konané u příležitosti 25. výročí založení zpravoda-
je města Řevnic – RUCHu.

Náměstí změníme v jedno velké tržiště, na pódiu se vystřídají ti, 
kteří po celý rok pilně trénují a rozhodně mají co ukázat. Rodinné 
týmy i jednotlivci si budou moci zasoutěžit a obohatit tak domácí 
vitríny a poličky o nové diplomy, medaile a ceny.

Máte-li i vy zájem  stát se součástí nové atraktivní události, pří-
padně myslíte-li si, že jsme na někoho zapomněli? Ozvěte se nám! 
Vyrábíte doma výborné marmelády? Šijete? Produkujete pro své 
nejbližší okolí cokoliv zajímavého? Chtěli byste se i Vy stát na jedno 
odpoledne prodejcem svých vlastních výrobků? Neschovávejte se 
doma! Neváhejte a obraťte se na nás. I  toto je způsob, jak se do 
akce zapojit. Společně se sejdeme a zvážíme možnosti zapojení. Se 
vším Vám rádi poradíme a pomůžeme.

Každý si jistě najde to své – včetně domacích zvířecích mazlíčků, 
na které také v programu myslíme. Sledujte webové a facebookov-
ské stránky Modrého domečku a RC Leťánek. Budeme Vás zde in-
formovat o aktuálním průběhu příprav.

Za realizační team: Marie Hrdá – marie@os-naruc.cz 
 Kateřina Plzáková – katerinacz01@gmail.com

Divadelníci stále divadelníky a… hrají
Dvě letní představení v Lesním divadle, a jedno až dvě o něco 
později, ve zdejším KINO-Divadle – to je aktuální plán Divadel-
ního souboru Řevnice.

Základním posláním a „údělem“ souboru je především hrát ama-
térské divadlo, a tím bavit sebe, i své diváky. To je dál zakotveno 
i  v  nových stanovách DSŘ, které na květnové (mimořádně poz-
dější) Valné hromadě přijali a odsouhlasili členové zdejší herecko-
-amatérské formace. Proč? “Jakožto občanské sdružení jsme se mu-
seli dle nového občanského zákoníku transformovat na spolek,“ 
řekla Ruchu Michaela Šmerglová, principálka souboru. „Dopad 
na diváka to má jediný: dál může chodit na naše představení, dál 
je může kritizovat i chválit, dál může psát na náš web… Dokonce 
se může stát naším donátorem. Bude-li samozřejmě chtít,“ dodala 
s nadsázkou.

Areál má plusy i minusy
Na „nové“ scéně Lesního divadla uvede tuto sezonu DSŘ dvě hry. 
Se Slaměným kloboukem, aneb Helenka je ráda, vystoupí v  čer-
venci (3.–5. a 10.–12., pátky a  soboty od 20 hodin, neděle od 17 
hodin) mladá sekce souboru. „Ta hraje pod zkušenou taktovkou Iva 
Tamchyny,“ doplnila šéfka souboru. Druhým představením zdej-
ších ochotníků bude autorská hra principálky Utrpení žáka Hubič-
ky… (aneb jak pozvat holku na rande!) – crazy komedie určená celé 
rodině měla v LD premiéru před několika lety. Na prkna Lesního 

divadla se vrátí 7.–9. srpna a 14.–16. srpna, pátky a soboty od 20 
hodin, neděle od 18 hodin.

„Mnozí budou prvně zkoušet na novém jevišti, a také zde premi-
érově hrát. Valná část rekonstrukce de facto „budovy“ divadla je už 
– i díky práci členů souboru a jeho investicím – hotová, ale je třeba 
zvážení a  realizace možných praktických vychytávek pro divadla 
i hudebníky,“ zmínila Michaela Šmerglová.

Ony „vychytávky“, další opravy a úpravy rozsáhlého areálu (který 
to potřebuje!) projednávají divadelníci s městem, které je majite-
lem zmíněné nemovitosti i pozemku. „V kontaktu a jistém jednání 
se zastupiteli jsme, ano. Ať už přímo v osobě místního starosty, tak 
místostarostky, což vítáme. Každopádně… Veškeré větší investice, 
jak zamýšlené vlastníkem, tak navržené souborem, jsou závislé na 
existenci reálných fi nancí.“

Slavnosti, brigády a kino…
V Lesním divadle Řevnice, kde členové DSŘ i během hrací sezony 
provedou při menších brigádách drobné úpravy, se pak odehrají 
vedle jiného, hlavně divácky vítané Slavnosti lesního divadla. „Pro-
gram je pro všechny k dispozici na našich stránkách – tedy na www.
divadlorevnice.cz,“ připomenula principálka s douškou: „A na pod-
zim, či v zimě, se někteří naši režiséři přesunou se svými aktivitami 
do tepla řevnického KINO-DIVADLA. Kdy to přesně bude, a na co se 
lze v jejich podání těšit, se včas dočtete na našich stránkách. S nej-
větší pravděpodobností se tu Alice Čermáková pustí do hry Neila 
Simona The Odd Couple,“ uzavřela principálka.

sms

Legendární Rockový Slunovrat byl 
úspěšně vzkříšen
Po třech letech se do areálu Lesního divadla v Řevnicích vrátil 
hudební festival Rockový Slunovrat. Comeback to byl povede-
ný – Lesní divadlo se zcela zaplnilo, diváci se dočkali kvalitní 
hudební nabídky, festivalu přálo i počasí.

Festival přivítal několik zajímavých kapel, které by uspěly i na vě-
hlasnějších a  větších festivalech. Zahajující kapela SCB dokázala 
diváky skvěle naladit na další interprety – punkrockovou formaci 
Daily Coffee i skupinu CTM. Poté na pódium vrhli Fast Food Orche-
stra, kteří, i přes absenci ikonického stálého hosta Dr. Karyho, do-
kázali všechny dostat do varu. Od ska a reggae se k ostrým kytarám 
vrátila deathrocková formace Prague Conspiracy, beat do Řevnic 
přivezli Le Pneumatiq. Ti se svým repertoárem rovněž zabodovali 
a zároveň návštěvníky připravili na pomalu se blížící d’n’b afterpar-
ty v režii černošického projektu Dunění Bass.

Vrcholem večera bylo vystoupení kapely Sto Zvířat. V  ten oka-
mžik nebyl v areálu snad nikdo, kdo by netančil. Stálice tuzemské 
klubové a  festivalové scény dopřáli fanouškům notoricky známé 
hity, klasický smysl pro humor a v neposlední řadě i nasazení, které 
je po pětadvaceti letech na scéně opravdu záviděníhodné.

I na afterparty zůstal areál zaplněný. Dunění Bass v čele s DJem Pi-
xiem návštěvníkům, jejichž počet se tou dobou vyhoupl na patnáct 

Zakládáme nový festival

KULTURA

Lesní divadlo
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set, připravil nekonečnou porci drum’n’bassu, breakbeatu a spříz-
něných žánrů až do půl čtvrté ráno. „To, co se odehrálo v Lesním 
divadle, nikdo z nás nečekal,“ neskrýval radost a dojetí hlavní orga-
nizátor festivalu Adam Langr. Rockový Slunovrate, ahoj v roce 2016!

AL

Rockabilly v lese již potřetí
Lesní divadlo bude 1. srpna již potřetí hostit netradiční festival 
Rockabill CZ rumble!, věnovaný rock’n’rollové hudbě.

Jako obvykle vystoupí muzikanti z Slapdash, kteří jsou zároveň pořa-
datelé festivalu, a spřátelená plzeňská kapela Mordors Gang. Přijede 
i zpěvák Pepa Pilař, který svou českou verzí hitu Eddie Cochrana „20 
Flight Rock“ přispěl k popularitě Hřebejkova rock’n’rollového muzi-
kálu Šakalí léta. Hity 50. a 60. let zahrají The Fribbles. Naopak klasické 
country (hillbilly) rockabilly přivezou z Německa The County Boys. 
V 15 hodin odstarují letošní rockabilly večírek autentičtí Johnny Cash 
& Tennessee rollers, ve 22 hodin dění na podiu uzavřou Restless. 

red

Troška i ČT se zajímají o Řevnice
Režisér Zdeněk Troška s velkou pravděpobností natočí svou 
příští pohádku v Řevnicích. V minulých dnech přijel společně 
s částí svého štábu na obhlídky Zámečku, kina i školy. Všechny 
prostory se mu velmi líbily.

V říjnu se bude natáčet v prostorách kina, ZUŠky a školy. Pan reži-
sér byl nadšený i v kině,využije podle svých slov celou budovu, od 
sálu, po tělocvičnu, klubovnu i kancelář. Na konci června naopak 
na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad již natáčel štáb České televize 
novou sérii krimipříběhů Případy 1. oddělení.

red, foto: Monika Vaňková

Řevnice na fi lmovém plátně
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Královský průvod
Lide řevnický, milý rychtáři. Děkujeme za vřelé přivítání Jeho Milosti 
Karla IV a královského průvodu, připravené kratochvíle tanečnice, de-
legace spolků Baráčníci, Dělnické besedy Havlíček, myslivců, plné ná-
městí spokojených lidí, košíkářské trhy. To nás přesvědčilo, že se v Řev-
nicích umí radovat. Přejeme Řevnicím vše dobré a těšíme se v příštím 
roce na 10. Královském průvodu.

 Jeho Milost Karel IV. s chotí Eliškou a královským průvodem

Konšelé města Řevnic Iveta Kovářová a Tomáš Smrčka získali od 
Karla IV. a jeho choti zpět klíče od města a na oplátku věnovali pa-
novníkovi soudek lahodného pivního moku.

Foto: Lucie Kirova

Hudební studio Capriccio
Na svém závěrečném koncertě ve Fürstově sále v Dobřichovicích 
se sešli žáci klavírní a pěvecké třídy Hudebního studia Capriccio 
z  Řevnic. Celý koncert provázel svým zpěvem přípravný dětský 
sbor Capriccio „Sboreček“.  Všem dětem se vystoupení povedlo, 
paní učitelce Martině Klimtové patří veliký dík.

Text a foto: Romana Sokolová, Zadní Třebaň

Chorus Angelus oslavil třicetiny 
koncertem
Slavnostním koncertem v  reprezentačních prostorách praž-
ského Hlaholu oslavil dětský pěvecký sbor Chorus Angelus 
(dříve Mladost) třicet let od svého založení a úspěšně završil 
svoji letošní sborovou sezónu.

Večerem provázel bývalý sbormistr Karel Loula, jenž si také spolu 
s koncertním oddělením zazpíval jedno z Mozartových nocturn. 
Vystoupila všechna oddělení se svými sbormistry pod vedením 
uměleckého vedoucího Romana Michálka, včetně dětí z mateři-
nek. Po letech si na koncertě zazpívalo také 19 bývalých sboristek, 
někteří z bývalých členů či jejich rodičů poslouchali ve zcela zapl-
něném hledišti. Přejeme všem krásné prázdniny, s některými se 
uvidíme na srpnovém soustředění v Krkonoších.

Simona Kysilková Šnajperková
foto Petr Kubín

Ohlédnutí za úspěšnými akcemi
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Chci ukazovat zvířata v přirozeném 
prostředí

Za výlohou řevnického krámku s  krmivem pro zvířata se v  teráriu 
prohání agama vousatá a spává tam kočka Amálka, kterou Gábina 
Železná zachránila jako slepé kotě. Zvířata jsou její celoživotní lás-
kou. Pro ta, která ve svém obchodě nabízí, teď připravila nová terá-
ria, akvária a voliéru. Její „mini ZOO“ může být velkou inspirací pro 
začínající chovatele i podívanou pro děti. 

Proč jste se rozhodla pro tu krásnou, ale nejspíš i nákladnou, 
proměnu vašeho obchodu? 
Chtěla jsem ukázat zvířata v podmínkách, které jsou vyhovující 
pro jejich život. Dlouho na to nebyly peníze ani prostory. Maji-
tel domu mi ale nedávno vyšel vstříc a  tak jsem mohla obchod 
zvětšit. Ani teď to není ideální, ale snažila jsem se i na malém pro-
storu s pomocí fi rmy Terarium Design vytvořit zvířatům prostředí 
tak, jak by mělo vypadat. Zvíře, které žije na poušti, má v teráriu 
kousek pouště. To, které žije v pralese, tam má zase vhodné kyt-
ky, liány, kůry. Zvířata, která mám doma, se také snažím chovat 
v přirozených podmínkách. Mám hodně zakrslých králíků, je to 
naše rodinné téma, protože mám malou holčičku, která je miluje 
a moc mi s nimi pomáhá. Nechovám je v králíkárnách, ale ve vel-
kém společném prostoru.
Jak vypadá? 
Výběh má asi šest krát šest metrů. Králíci – mám dva samce a asi 
deset samic – v něm mají domeček, je tam lavička, a mezi králíč-
ky mohou chodit děti, které je v té volnosti pozorují. Králíci jsou 
skupinová zvířata, vytvoří si přirozený proces soužití a vůbec se 
nemusím bát, že by se přemnožili. Mohu je pozorovat, jak ve sku-
pině fungují, jak si pomáhají s norami. Většinou má mládě jedna 
samice, ještě se mi nestalo, že by porodilo několik samic najed-
nou. Oni si sami nastaví biologický rytmus. Králíky i želvy, které 
chovám, se snažím vrátit do přirozeného procesu jejich života, 
abych z toho měla i radost. Člověka víc baví pozorovat zvíře, kte-
ré se chová volně. A když se třeba dívám na terária v obchodě, 
nehledám v nich jen to zvíře, ale vnímám i atmosféru, která je 
v nich vytvořena.
Co nebo kdo vás přivedl ke zvířatům?
Asi tatínek. Když jsem byla malá, dělali jsme výlety po městech 
v  jižních Čechách, kde jsme bydleli, a cílem každého z nich bylo 
najít kostel a Zverimex. Mělo to následky: naše kuchyň byla plná 
klecí ptáků, jako malá holka jsem úspěšně odchovávala neofémy 
tyrkysové, zebřičky, chůvičky a kanárky, ve svém pokojíku jsem 
měla ochočeného a  upovídaného anduláka Pepíka, v  obýváku 
jsme měli dvě velká akvárka a na záchodě jsem množila křečky. 
Už v deseti, dvanácti letech – jsem si představovala, že bych v ně-
kterém z těch Zverimexů chtěla 
pracovat. Otevřením obchodu 
se mi splnil dětský sen. Předtím 
jsem se několik let živila foto-
grafováním, ale po mateřské 
jsem najednou stála před pro-
blémem: měla jsem spoustu 
zvířat – koně, kočky, psy, králí-
ky, papoušky, želvy – a musela 
jsem vyřešit, jak je uživím. Tohle 
byla cesta.
Máte nějaké osudové zvíře?
Jednoznačně želvy. 
Proč?
Táta mi je přinesl z  hospody. 
První, když mi byly čtyři roky, 
druhou, když mi bylo šest let. 
Když čtu odborné knížky, tak 
fi lozofi cky – jak má ten pev-
ný krunýř – symbolizuje želva 
ochranu, sílu, zdraví, dlouhově-
kost a moudrost. Fascinuje mě, 
že je tady miliony let, a  pořád 
stejná. Když ji pozoruji, má pro 
mě velikou sílu. Ale nikdy jsem 
neměla želvy v  teráriu. Měli 
jsme pro ně venkovní výběh 
a na zimu jsme je zazimováva-
li. Mám želvy zelenavé, Testudo 

hermanni, které žijí tady kousek, v Chorvatsku, Řecku, Španělsku. 
Takže se jim dají vytvořit vhodné podmínky i u nás. Želvy se mi 
množí, snášejí vajíčka. Když mi bylo dvanáct, byla jsem s jednou 
z nich, protože se mi nějak nezdála, za panem doktorem Velen-
ským, který je dodnes kurátorem plazů v pražské ZOO, a ten mi 
říkal, že jí může být kolem šedesát let. Ty staré želvy jsem měla 
tři – nedávno jedna umřela opravdu už stářím. Jsem s nimi asi ně-
jakým způsobem propojená, protože každé jaro, když se budí, se 
mi od dětství zdá sen, že stovky želv vylézají ze země a mají různé 
tvary. Pokaždé je to v nějakém jiném prostředí – v maringotce, na 
poušti, u mě v obýváku. Želvy mě fascinují.
Děti si k narozeninám nebo za vysvědčení často přejí nějaké 
zvíře. Přicházejí si je koupit i k vám. Když je prodáváte, nemá-
te strach, co s nimi bude?
Nikdy neprodám dítěti zvíře, pokud nepřijde s rodiči nebo pokud 
nevím, že to má doma domluvené. Vždycky se ptám, jestli má pro 
něho všechno připravené. Znám ty historky, jak děti schovávaly 
křečka pod postelí, pak na něho zapomněly a maminka ho našla 
vysušeného v peřiňáku. Nebo jak koupaly kanárka v šampónu na 
vlasy. Rodičům říkám, že dítě by si zvíře mělo vybrat samo. Každé 
je jiné – některé přitahují chlupatí králíčci, jiné terarijní zvířata, 
další rybičky. Mělo by ale být sympatické i rodičům, protože mu 
s ním nejspíš budou muset pomoct. A taky rodičům říkám, aby si 
uvědomili, že si to zvíře pořizují víceméně pro sebe. Třeba králík 
žije okolo deseti let, želva sto. Ve fi nále děti přijdou do puberty, 
odejdou na studia a zvíře jim zůstane. 
Utrácejí lidé v  Řevnicích hodně za jídlo a další věci pro svá 
zvířata?
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Obchod v Řevnicích mi jde dobře. Přitom nejsem obchodník, ne-
umím počítat, nemohla bych prodávat třeba spodní prádlo nebo 
kola. Se zvířaty žiju celý život a troufám si říct, že jim rozumím. 
Lidi za mnou chodí i pro rady. Mají andulku, která špatně tráví 
a nevědí, co s ní. Kolikrát jim stačí poradit, že to může být jen 
tím, že stačí, nasypat jí písek či minerální grit, který jí pomůže 
potravu ve volátku natrávit. Možná i proto se vracejí. Letos mám 
díky zákazníkům, kteří nechávají v obchodě peníze za věci pro 
své domácí mazlíčky krásnou výstavu zvířat. Sice nepojedeme na 
dovolenou, ale my to chvilku vydržíme. Důležité je, že jsem to 
mohla udělat.

Rady, jak vybrat dětem zvířecího kamaráda a jak se o něho starat, na-
jdete také v rozhlasovém rozhovoru s Gabrielou Železnou na interne-
tové adrese http://www.rozhlas.cz/strednicechy/poradime/_zpra-
va/jak-vybrat-vhodneho-zvireciho-mazlicka-pro-deti--1484408

Text a foto Marie Reslová

„Režiséři“ Lesního divadla 
Během letošní letní divadelní sezóny chci vzpomenout na zakla-
datele našeho Lesního divadla. Byl to v první řadě pražský podni-
katel Václav Čekan, který s rodinou jezdil na letní byt do Řevnic. 
V roce 1916 přišly za ním jeho děti, dvojčata Vašek a Anka, s inici-
ativou hrát divadlo. Otec Čekan spolu s místním hajným Strakou 
našli vhodné místo v lese Na Moklinách a jeho děti se spolužáky 
a dalšími dětmi si „jen tak“ zahrály Rusalku dle Kvapilova libreta. 
Představení se líbilo jak dětem, tak rodičům. V  roce 1917 došlo 
k  jednoduché úpravě scény v  lese a představení dětského sou-
boru se úspěšně opakovala. Když pan Čekan zjistil rostoucí zájem 
dětí o divadlo, rozhodl se v roce 1918 „to vzít pořádně do ruky“. 
Na návrh stavebního rady Ing. Červinky dal v  lese na vlastní ná-
klady postavit defi nitivní divadelní scénu. Tím se současně zvýši-
ly nároky na úroveň vystoupení. Proto požádal bývalou pěvkyni 
Národního divadla v  Praze paní Hanu Weissovou-Cavallarovou 

(1863–1946), žijící v Řevnicích na penzi, aby s dětmi pilovala úlohy 
a upravovala divadelní projevy na jevišti. Profesor konzervatoře 
Jindřich Feld, který také jezdil do Řevnic , vytvořil vlastní orchestr. 

 Tak postupně vznikla tradice Lesního divadla, na jehož jevišti 
hráli a hrají herci významných českých a moravských scén.

Ignát Herrmann, významná řevnická 
osobnost ( 12. 7. 1854 – 8. 7. 1935)
Osmdesáté výročí úmrtí novináře a spisovatele Ignáta Herr-
manna, který se řadí mezi nejpřednější významné osobnosti 
řevnické minulosti, si připomínáme letos 8. července. 

Vztahy Herrmanna k  našemu městu 
jsou velmi četné. Proto jsem o  něm 
v minulosti na stránkách Ruchu již ně-
kolikrát referoval. Přesto stojí za to ně-
které údaje zopakovat.

 Ignát Herrmann bydlel a  pracoval 
ve svém domku čp. 153 v dnešní – po 
něm pojmenované – Herrmannově uli-
ci od roku 1902 až do své smrti v roce 
1935. V  roce 1924 u příležitosti svých 
sedmdesátých narozenin byl jmeno-
ván čestným občanem města Řevnic, 
v  pořadí druhým vůbec (prvním byl 
Karel Stehlík, rytíř z  Čenkova, okresní 
hejtman). Řevnická městská knihovna, 
která byla založena v roce 1922, nese jeho jméno. Spisovatel byl 
jejím velkým příznivcem a  věnoval jí kompletní vydání svého 
díla. Řevničtí divadelní ochotníci hráli jeho hry v dřívějších letech 
často, nejméně 10 x, naposledy ovšem v  roce 1954. Ignát Herr-
mann je pochován na řevnickém hřbitově na Šiberném v rodinné 
hrobce. Její kovové ozdoby byly bohužel v průběhu let postupně 
ukradeny.

Herrmann se narodil 12. července 1854 jako poslední ze 14 dětí 
v mlynářské rodině v Horním Mlýně u Chotěboře. Ve třinácti le-
tech odešel do Prahy učit se obchodním příručím. Vyučil se ve 
významném pražském Ottově nakladatelství. Jan Otto byl man-
želem jeho sestřenice. Po několika letech se stal redaktorem 
Národních listů. Zde se stýkal se známými spisovateli a básníky. 
Vlastním nákladem vydával časopis Švanda Dudák. Psal fejetony, 
povídky a později i romány. Za jeho nejlepší dílo pokládala kriti-
ka román U snědeného krámu z roku 1890. Některé postavy jeho 
románů, např. Vdavky Nanynky Kulichovy, Otec Kondelík a ženich 
Vejvara, které parodovaly pražské maloměstské prostředí, a které 
dnes již nikdo nezná, byly ve své době populární.

Spisovatel byl řevnickým spoluobčanům znám jako typická 
postava s nepostradatelným viržinkem v ústech a ve stále dobré 
náladě.

Jindřich König 

Řevnice na starých pohlednicích – 131



Ruch 7-8/2015 15

Vzpomínka na baráčnici
Před několika dny jsme se rozloučili s naší dlouholetou tetičkou – 
paní Marií Hebkou.

Narodila se před 91 lety a celý svůj život zasvětila práci pro své blíz-
ké i pro Obec baráčníků. Nikdy neztratila smysl pro humor a přátel-
ství. Všichni kdo ji znali, vědí, co všechno pro ostatní dokázala.

Maruško, chceme Ti za to všechno poděkovat a slíbit, že tvůj hu-
mor, úsměv, starost, ale i Tvé velké srdce zůstane s námi v myšlen-
kách dál. Díky!

Tvoje tetičky z Obce baráčníků, Řevnice Červencová výročí

• 1. 7. 1930 – slavnostní otevření nové sokolovny
• 1. 7. 1930 – lékárník Hostonský otevírá lékárnu „U červené 

hvězdy“
• 1. 7.1945 –první poválečné obecní volby. Starostou byl zvo-

len František Hora
• 1. 7. 1950 – telefonní ústředna přestěhována do Dobřichovic
• 1. 7. 1970 – otevřen autokemp za vodou. Byl v provozu do 

povodní v roce 2002
• 1. 7. 1995 – zahájilo provoz soukromé zdravotnické zařízení 

MUDr. Taťány Hladišové v Sádecké ulici
• 8. 7. 1935 – zemřel novinář a spisovatel Ignát Herrmann. 

V Řevnicích žil od roku 1902 až do své smrti 8. 7. 1950 – hasi-
čům předán obecní dům na Marešově náměstí

• 14. 7. 1885 – při velké bouři sjel blesk do kostelní báně a na 
několika místech poškodil zdi kostela svatého Mauritia

• 16. 7. 1880 – se v Praze narodil univerzitní profesor RNDr. Dr. 
tech. věd Bedřich Šalamon. 1905 se oženil s řevnickou dívkou 
Matyldou Richterovou. Až do své smrti v roce 1967 pravidelně 
jezdil do Řevnic do vily čp. 110 v Mníšecké ulici, kde měl na 
zahradě jeden z prvních tenisových dvorců ve městě. Řadu let 
přednášel na Karlově univerzitě v Praze, od roku 1933 do roku 
1950 byl ředitelem Státního geofyzikálního ústavu v Praze. 
V letech 1916–19 byl jednatelem řevnického Okrašlovacího 
spolku. Podrobněji jsem o prof. Šalamonovi psal v Ruchu číslo 
7 v roce 2007

• 30. 7. 1905 – byl uveden ve svůj úřad na faře v Řevnicích 
P. Rudolf Čapek. Po dlouhých 293 letech získala řevnická 
farnost svého faráře. V našem městě sloužil do roku 1923. 
Přechodně zastával i funkci řevnického zastupitele.

Srpnová výročí
• 1. 8. 1960 – byl odebrán tzv. státní souhlas faráři P. Frant. B. 

Broncovi a byl tak nuceně penzionován
• 2. 8. 1925 – se v Řevnicích narodil Daniel Prchlík. Jeho 

rodiče bydleli v Sádecké ulici čp. 366. Maminka Dana, 
rozená Schleyderová, pocházela z Chouzavy u Kytína. Dan 
maturoval 1944 na gymnáziu v Berouně, po válce začal 
studovat medicínu na lékařské fakultě KU v Praze. V roce 
1949 byl za údajnou spoluúčast při organizování přechodu 
státních hranic na západ zatčen a odsouzen na 20 let za 
velezradu. 1960 byl amnestován, po propuštění začal pra-
covat v cementárnách v Lochkově. 1968 mu bylo povoleno 
dokončit studium lékařství, promoval 1971 a po promoci až 
do své smrti 1986 pracoval jako lékař v Karlových Varech. 
V roce 1966 byl rehabilitován a soud rozhodl o zahlazení 
jeho odsouzení.

• 16. 8. 1253 – král Václav I. věnoval Řevnice řádu křížovní-
ků s červenou hvězdou, který založila jeho sestra svatá 
Anežka Česká. Doklad o věnování je první písemná zmínka 
o Řevnicích

• 18. 8. 1935 – odhalena pamětní deska T.G.M. na domě 
U Kučinů

RUCH 7-8/1995
• Podnik Stavby silnic a železnic v Řevnicích (SSŽ) zdarma opra-

vil a zprovoznil kašnu na náměstí.
• Je uvedeno, že u stanice pražského metra Zličín existuje Řev-

nická ulice. Je tam dodnes.
Jindřich König 
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Veteráni na dvorcích LTC Řevnice
Na tenisových kurtech LTC Řevnice se konal veteránský turnaj 
jednotlivců o Středočeský pohár veteránů – mužů nad 60 let 
věku. Turnaje se celkem zúčastnilo 24 hráčů, kteří byli rozděle-
ni do pěti věkových kategorií. V kategorii 60–64 let zvítězil Karel 
Kopecký, TOSK Mělník, v kategorii 65–69 let Petr Frunc z Prahy, 
v kategorii 70–74 Josef Tůša z Nižboru, v kategorii 75–79 Ladislav 
Panoch z Prahy a v nejvyšší věkové kategorii nad 80 let Milan Pe-
terka z TC Karlštejn.

Je pozoruhodné, že hráči nad 60 let si v soutěžích s věkovými vrs-
tevníky udržují svou fyzickou kondici. Mohou být příkladem mno-
ha mladším!

Jindřich König 

Házenkáři znovu udrželi II. ligu
O víkendu 13.–14. června sehráli druholigoví borci poslední 
dva zápasy II. ligy ročníku 2014/15 v národní házené. Již před 
tím však bylo jisté, že se jim podařilo účast ve II. lize obhájit 
i pro jubilejní 25. sezónu, když zvítězili nad litohlavským tý-
mem v poměru 26:17.

Poslední zápasy dopadly dle očekávání, v sobotu jsme porazili Vře-
skovice 20:16 a v neděli jsme podlehli mladíkům z Příchovic 17:25. 
Hlavní cíl – záchrana pro uplynulou sezónu – byl splněn a nemá 
cenu plakat nad ztracenými body. Navíc jsme „prohnali“ i postupu-
jící Žatec, jenž nás porazil pouze o gól 19:18.

Těšit nás může rovněž stoupající forma rezervního družstva mužů, 
které po loňském chvostu letos vystoupalo až na třetí místo v kraji.

V Řevnicích fungovaly sluneční lázně
Každý pozorný cestující vlakem směrem do Prahy si jistě vyba-
ví velkou skleněnou kopuli, která je vidět po pravé straně brzy 
po opuštění řevnického nádraží. V zarostlé zanedbané zahra-
dě budí dojem bizarního skleníku. Omyl. Jedná se o sluneční 
lázně.

Institut slunečních lázní v Čechách vymyslel a za první republiky 
úspěšně provozoval továrník Antonín Rückl, který umíněně věřil, 
že slunce je zdrojem života a tudíž musí být i universálním lékařem. 
Sluneční lázně nechal na vlastní náklady postavit na několika mís-
tech po Čechách – v pražských Strašnicích a Hodkovičkách, v No-
vých Mitrovicích u Plzně a u nás v Řevnicích. 

„Lázně tyto hýří teplem a světlem slunečním, jež propouští za jas-
ného dne co možná největší skleněná plocha,“ psal o lázních dobo-
vý tisk. „Rücklovy léčivé sluneční lázně předčí každé dosud známé 
lázně, mořských nevyjímaje, rychlým a  trvalým léčivým účinkem 
a lácí. Úplně neškodné jsou útlému děcku, tak vetchému starci, ne-
boť možnost jakéhokoliv úžehu jest v nich naprosto vyloučena,“ 
lákají do lázní noviny. Lázeňská sezona začínala v polovině března 
a končila koncem října. Díky důmyslnému tvaru prosklené kopu-
le dosahovaly teploty uvnitř lázní již počátkem března za jasného 
dne i při studeném větru až 50° C a v létě hodně přes 60° C. V láz-
ních se léčila především tuberkulóza a rachitida. Děkovné dopisy 
přicházely továrníkovi i od pacientů, kterým sluneční paprsky po-
mohly od zánětů nervů, zkornatění cév, revmatismu či ischiasu. 

Text a foto: Jan Schlindenbuch

Sté narozeniny
Paní Helena Petráková, řevnická občanka, oslaví 26. srpna t. r. své 
sté narozeniny. Narodila se 26. srpna 1915. Paní Petráková žije v Do-
mově důchodců v Zátoru u Hostomic a ačkoliv není schopna chů-
ze, dokáže s návštěvami dobře komunikovat.

K její „stovce“ jí gratuluje celá rodina a redakce Ruchu se ke gra-
tulantům připojuje.

red

SPORT
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Lépe se dařilo i našim mladším žákům, kteří skončili druzí a za-
sloužili si tak účast na třídenním celorepublikovém turnaji v krás-
ném mosteckém areálu, kde se utkají s druhými nejlepšími týmy 
svých krajů. Mladší žáci pak v  soutěži smíšených družstev (kluci 
dívky dohromady) obsadili zlatou příčku v kraji.

Nevedlo se snad jenom družstvu starších žáků, ale pokud si uvě-
domíme, že 2/3 tohoto celku tvořili právě mladší žáci, není se čemu 
divit, naopak musíme chválit většinu kluků, mladších žáků, proto-
že někteří z nich odehráli za sezónu 45 zápasů, a to už je pořádná 
porce sportu.

František Zavadil

Dokopná
Řevničtí fotbalisté zakončili sezonu Dokopnou – neboli rozlouče-
ním s fotbalem pro tento školní rok. Na programu byly vzájemné 
zápasy maminek a tatínků s potomky, sprint pro všechny děti i zá-
věrečné předávání cen. Doufejme, že se bude sportovcům stále 
dařit a takto se apovede obnovit řevnický fotbal.

Text trenéři Jiří Sýkora a Tomáš Pokorný
Foto Kateřina Sýkorová Seifertová 

Nordic Walking Tour již podruhé 
v Řevnicích 
Na start 8. etapy NWT 2015 dorazilo do Řevnic 52 účastníků z růz-
ných koutů České republiky. Chladné počasí s občasným mrhole-
ním se nakonec ukázalo jako vcelku optimální pro obě dosti fyzic-
ky náročné trasy. 

Honza a Alena Čermákovi (SKI KLUB Řevnice, SOKOL Řevnice) 
společně s dnes už řevnickou instruktorkou NW Ivanou Černíko-
vou navrhli a vytyčili dvě trasy. Kratší, vedoucí od startu u Zámečku 
na Kamennou a okruhem zpět, s celkovou délkou 8,2 km a převý-
šením 250 m, a delší, prodlouženou od Kamenné až na Hvíždinec. 
Ta měla celkovou délku 11,2 km a celkové převýšení téměř 300 m. 

Krátce po deváté začala registrace prvních účastníků, kteří 
v rámci startovného obdrželi energetickou tyčinku, nápoj a drob-
né reklamní předměty. Samozřejmostí byla možnost zapůjčení 
nebo i zakoupení nordic walkingových holí. V deset hodin přivítal 
přítomné předseda ČKNW Radek Douša a na jeho vystoupení již 
navázala instruktáž techniky severské chůze v podání Ivany Černí-
kové. Po krátkém výkladu trasy následovala desetiminutová roz-
cvička a pak v 10:30 Radek Douša etapu odstartoval. Vcelku rychle 
jsme opustili asfaltové cesty a mohli si užívat krásu a kouzlo příro-
dy řevnických lesů.

Na trati panovala, jak již je na akcích ČKNW pravidlem, velmi dob-
rá nálada. Ty, kteří došli až na Hvíždinec, čekala odměna v podobě 
nádherných výhledů na údolí Berounky. O účastníky po příchodu 
do cíle se opravdu skvěle postaral personál v místní hospůdce na-
proti poště, výborná kuchyně a kvalitně ošetřené pivo. Ve dvě ho-
diny zahájil produkční tým tradiční oblíbenou tombolu, kde jako 
los sloužilo startovní číslo. Akce byla ukončena po třetí hodině. 
Všem účastníkům patří uznání za hodnotný sportovní výkon. 

Poděkování patří také sponzorům akce, v první řadě generální-
mu partneru Nordic Walking TOUR 2014 společnosti Lesy ČR, dále 
společnostem Prosport Praha a Garmin, a v neposlední řadě také 
městu Řevnice. Podrobnosti o dalších etapách Nordic Walking 
Tour najdete na webu www.cknw.cz.

Text a foto Jan Čermák
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Sokolové se přestěhovali na letní hřiště

S  prázdninovým rozvrhem se řevničtí sportovci přestěhovali na 
čerstvý vzduch. Volejbalisté a nohejbalisté všech věkových skupin, 
pohlaví i úrovní obsadili kurty na antuce i na písku. Pokud budete 
mít chuť si zahrát rekreační volejbal, přidejte se k nám nebo si pro-
najměte naše kurty. V  tělocvičně a sále si o prázdninách můžete 
zahrát fotbálek, spálit kalorie, zacvičit pilates i jógu. Dětské cvičení 
všestrannosti, gymnastiky, orientačního běhu a další cvičení mužů 
i žen začíná 2. týden v září. Prázdninový i zářijový rozvrh naleznete 
na www.sokolrevnice.cz Hezké prázdniny a Sportu Zdar!

MV 

Turnaj žactva v badmintovu ukončil letošní sezonu řevnického So-
kola. Po prázdninové dvouměsíční pauze se sportovci opět sejdou 
v tělocvičně a na hřišti.

Foto: Monika Vaňková

Děti z Berounky vylovily 11 kilo ryb
Oukleje, tlouště, okouny a  cejny. To vše vylovili z Berounky 
účastníci dětských rybářských závodů, které počátkem června 
uspořádala řevnická organizace Českého rybářského svazu na 
zadnotřebaňském Ostrově.

Na prvním místě se umístil dvanáctiletý Tomáš Partaj s úlovkem 
2,5  kg a  oproti loňsku si polepšil o  dvě místa. Šestiletý Honzík 
Bučinský nachytal 2,28 kg ouklejek a umístil se na druhé příčce. 
Desetiletá Zuzanka Partajová si vylovila s  úlovkem o  hmotnosti 
1,65 kg třetí místo. Všichni tři vítězové obdrželi pohár a diplom.
Čtvrté místo patřilo Michalovi Svítilovi z Železné Rudy, páté Se-

bastienovi Soukupovi ze Zadní Třebaně. Za ním se umístila jeho 
starší sestra Terezka a nejmladší pětiletý Štěpán Soukup získal de-
sáté místo. Karolína Trčová z Příbrami skončila na 7. místě a ulovila 

též největší rybu, a to cejna o délce 39 cm a váze 0,70 kg. Zadno-
třebaňský rybář Lukáš Láznička si vylovil 8. místo, za ním se umístil 
Tomáš Flemr z Řevnic a poslední bodované místo obsadil Martin 
Mak z Karlíka. Děti celkem ulovily 11 kilo ryb, většina ryb byla vrá-
cena zpět řece Berounce. 

Vydařené dopoledne bylo jako tradičně zakončeno opékáním 
buřtů, které spolu s limonádou pro děti zakoupil pan Martin Kodet 
z restaurace Na Ostrově. Drobné rybářské ceny věnoval pan Krejčí 
z Hlásné Třebaně. Účastníkům, ale i jejich doprovodům, patří veliký 
obdiv, že v horku vydrželi sledovat splávky až do konce. Tak zase za 
rok „Petrův zdar“.

Text a foto Hana Bučinská, Zadní Třebaň
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KULTURNÍ KALENDÁŘ

ČERVENEC    
KDY       CO                                                            KDE                                VSTUPNÉ

1.   / 20.00 hod       Odebrat z přátel                                        Kino Řevnice 110 Kč
3.   / 20.00 hod      Jurský svět                                               Kino Řevnice 120 Kč
         20.00 hod       Divadelní studio Slaměný klobouk        Lesní divadlo Řevnice 120/90 Kč
4.   / 15.30 hod      Mimoni                                                       Kino Řevnice                                   100 Kč
         20.00 hod      Divadelní studio Slaměný klobouk        Lesní divadlo Řevnice 120/90 Kč
         20.00 hod       Andílek na nervy                                        Kino Řevnice                                   110 Kč
5.   / 17.00 hod      Divadelní studio Slaměný klobouk        Lesní divadlo Řevnice                120/90 Kč
6.-11. /                   Letní filmová a taneční škola                       Zámeček Řevnice
8.  / 20.00 hod      Sedmero krkavců                                 Kino Řevnice                                   100 Kč
10. / 20.00 hod      Terminátor: Genysis                                  Kino Řevnice                                   120 Kč
         20.00 hod      Divadelní studio Slaměný klobouk       Lesní divadlo Řevnice              120/90 Kč
11. / 15.30 hod       Malý pán                                               Kino Řevnice                         80 Kč
         17.00 hod      Představení Letní filmové a taneční školy   Kino Řevnice
         21.30 hod      Kouzlo měsíčního svitu                     Letní kino na náměstí               dobrovolné                                                                       
         20.00 hod       Divadelní studio Slaměný klobouk        Lesní divadlo Řevnice     120/90 Kč
12. / 17.00 hod         Divadelní studio Slaměný klobouk        Lesní divadlo Řevnice               120/90 Kč
         21.30 hod      Opravdová kuráž                                  Letní kino na náměstí             dobrovolné                                   
15. /   20.00 hod      Druhá míza                           Kino Řevnice                  100 Kč
17. / 20.00 hod       Život je život                                  Kino Řevnice                          90 Kč       
18. /  15.30 hod      Mimoni                                               Kino Řevnice                        100 Kč                
              21.30 hod        Kon-Tiki                                                          Letní kino na náměstí               dobrovolné
19. / 21.30 hod      Klub poslední naděje                                  Letní kino na náměstí               dobrovolné
22. / 20.00 hod      Daleko od hlučícího davu                     Kino Řevnice                        110 Kč
24. / 20.00 hod      Domácí péče                                              Kino Řevnice                        120 Kč
25. / 15.30 hod       Malá z rybárny                                  Kino Řevnice                        100 Kč
         20.00 hod       Temné kouty                                  Kino Řevnice                        110 Kč
         20.00 hod      Tři mušketýři 
                                Dobřichovická divadelní společnost           Lesní divadlo Řevnice                      160 Kč
26. / 17.00 hod      Tři mušketýři 
                               Dobřichovická divadelní společnost           Lesní divadlo Řevnice                      160 Kč
29. / 20.00 hod       Stále spolu                                               Kino Řevnice                          80 Kč
31. / 20.00 hod       Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha      Kino Řevnice                        100 Kč

SRPEN

1.   /  15-23 hod      Rockabilly.cz                                               Lesní divadlo                                    300 Kč
 7.- 9. / 19 hod       Utrpení žáka Hubičky / Ne 18.00 hod       Lesní divadlo                             120/80 Kč
14.-16. /19 hod      Utrpení žáka Hubičky / Ne 18.00 hod       Lesní divadlo                             120/80 Kč

LESNÍ SLAVNOSTI DIVADLA  
                  
25. / 20.00 hod      Racek                                                         Lesní divadlo                                   350 Kč
26. / 20.00 hod       Ucpanej systém                                          Lesní divadlo                                   350 Kč
27. / 20.00 hod      Ucpanej systém                                          Lesní divadlo                                   350 Kč
28. / 20.00 hod      Dabing Street                                             Lesní divadlo                                   350 Kč

a další


