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Proč zakládat festival o natolik specific-
kých onemocněních? „Odborníci uvádějí, 
že počet duševních poruch přibývá a i věk 
jejich začátku se posouvá do ranějšího 
věku,“ říká zakladatelka Crazy film fes-
tu Anna Schlindenbuch. „Zároveň však 
platí, že ač má zkušenosti s psychickým 
onemocněním stále více lidí, většina z nás 
kouká na psychicky nemocné skrz prsty,“ 
dodává. Život lidí s depresí tedy kompliku-
je nejen samotná nemoc, ale i předsudky, 
s nimiž se neustále potkávají.  „Myslím, 
že nikdo z nás, ,zdravých‘, si nedokáže 
přestavit, jak vypadá život se schizofre-
nií,“ shrnuje Schlindenbuch. I proto se 
rozhodla připravit Crazy film fest, který 
kromě silného emotivního zážitku přináší 
i osvětu.

Hlavním programem festivalu je pře-
devším promítání filmů. Organizátorům 
se podařilo sestavit neobyčejný soubor 
děl – intelektuálních, která diváky doslova 
otřesou, vystřídají snímky nepostrádající 
humor. Diváci se mohou těšit na hrané 
filmy i dokumenty. 

Nedívat se na nemocné skrz prsty

Text: Lucie Kirova | Foto: archiv

K dispozici budou jednotlivé lístky (po 
100 Kč) i permanentka (500 Kč). S ní 
budou moci diváci kromě devíti snímků 
navštívit také tři koncerty a dvě divadel-
ní představení ve Skladu_13. Dvě akce 
budou pro zájemce zadarmo – v Modrém 
domečku se bude promítat dokument 
Paralelní životy a představí se Studio 27, 
sdružení filmařů se zkušeností s duševním 
onemocněním.

Nebude se pouze promítat. Každý film 
uvede odborník z řad psychiatrů, psy-
chologů nebo i lidí, kteří mají za sebou 
„soužití“ s duševním onemocněním. Po-
kud budou mít diváci zájem, lze v diskuzi 
pokračovat i po skončení snímků.

Doprovodný program proběhne v Mod-
rém domečku a ve Skladu_13. Čekají vás 
koncerty skupin United Heads, OTK a Vý-
plach, divadelní představení Houstone, 
máme problém!, které zahraje Divadelní 
soubor Mezi prkny a kabaret Bohnické di-
vadelní společnosti. V prostoru Skladu_13 
budou k vidění díla žáků ZUŠ a osobitého 
umělce Martina Šourka. e
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Přípravy na Crazy film fest, přehlídku filmů s tematikou duševního zdraví, 
vrcholí. Centrem přehlídky, která se uskuteční ve dnech 9. až 11. října, bude 
Kino Řevnice. Organizátoři mají za sebou úspěšnou kampaň na webu hithit, 
kdy se jim podařilo získat potřebnou částku na uskutečnění festivalu. Dokon-
ce ještě šest dní před ukončením kampaně. 
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Jedním z filmů, promítaných na Crazy film festu, bude americký 
snímek Terapie láskou.

Bohnická divadelní společnost přiveze do Řevnic svůj Kabaret 
Artaud.



Vlahý večer v Lesním divadle, červenec 
1949. Radúz a Mahulena. Milenci na jevišti 
strnou, když je vyruší zlověstná pasáž nád-
herné hudby Josefa Suka a vzápětí rudý 
paprsek odkudsi shůry vyloupne z noční 
tmy zlou královnu. V rudém, jako to světlo, 
které ji zachytilo pomalu až dole u šaten 
a nejdelší cestou nástupu po pravici diváků 
ji neomylně doprovodilo až na scénu. To 
Pepa Beneš na svém stanovišti předvedl 
mistrný kousek osvětlovačského umění.

Dnešní inženýři by se podivili. Elektrifi-
kace Lesního divadla byla ještě v plenkách 
a Pepík si vybudoval velice krkolomné 
hnízdo v korunách stromů ze dvou fošen 
vysoko nad hledištěm. Ani zábradlí tam 
snad nebylo. Nač taky, stromy mají přece 
větve, ne? Obětavý jako vždycky si tam 
po předlouhém sadařském žebříku před 
každým představením vynášel reflektory 
a hned po něm je zase uklízel, aby nena-
mokly. A druhý den zas. 

Obětavý. To slovo ho snad charakterizuje 
nejlépe, i když by se dala použít řada dal-
ších lichotivých výrazů. Setkávali jsme se 
vlastně od narození, ale důvěrně jsme se 
poznali až po válce. To, co nás svedlo do-
hromady, bylo samozřejmě divadlo. Patřili 
jsme mu oba tělem duší, i když na jeviště 
častěji než on vstupoval jeho starší bratr Va-
šek. Zato bez Pepíka se neobešlo nic. 

Sedmdesát let jsme byli přátelé. Na di-
vadle jako při zpívání na kůru a při každé 
příležitosti, kdy člověk potřebuje toho 

Pro nás jen poodešel do zákulisí

Foto: archiv Divadelního souboru Řevnice

druhého, i když jde často jen o maličkosti 
všedního života. Ale nejvíc společných 
vzpomínek se váže k divadlu. Nechci 
předstírat, že v souboru jsme se všichni 
milovali. To ani v jiných spolcích nebývá. 
Jen Pepík měl rád všechny bez rozdílu 
a troufám si tvrdit, že my jeho též.

Ludmila Vaňková

Byl živoucí řevnická kronika, znal lidi, 
události, děje. Bylo rozkoší ho poslouchat. 
Na návštěvě se nikdy nezdržel dlouho – 
„musíme si udělat čas, přijdu, popovídáme 
si.“ Nepřišel. Byl to člověk práce, stále byl 
někde zapotřebí, nejen u takových neznál-
ků jako já, ale nezměrně mnoho vykonal 
pro obec. A to nejen tak, že by jako pan 
inženýr vyprojektoval, neváhal pak vzít 
krumpáč a ten šlic pro kabel vykopat.
Vědělo se, že má v poslední době zdra-
votní potíže, ale když jsem se to ráno 
dozvěděl, že zemřel, nemohl jsem se s tím 
srovnat. To že už jako kolem mne ne-
profrčí v kloboučku na kole a nezahlaholí 
zvučně „nazdar“? Ach, jsou lidé, u nichž 
si smrtelnost nepřipouštíme. O to víc nás 
skutečnost zaskočí.
Ten den jsem šel do Lesního divadla po 
cestě pro současnou veřejnost zcela samo-
zřejmé. Uvědomil jsem si, že je to vlastně 
Benešova cesta, díky němu existuje cel-
kem pohodlná a osvětlená. On má zásluhu 
i na dnešní podobě divadla. Zpět jsem 

sešel jinudy. O několik metrů dál, souběž-
ně, je zapomenutý, téměř zarostlý úvoz. 
A přitom to není tak dávno, co jím vedl 
jediný přístup do Lesního divadla. Tehdá 
početné publikum s sebou nosilo baterky, 
neboť jediným osvětlením při zpáteční 
cestě byly svatojánské mušky. Po té cestě 
chodíval mladý a jarý se svými tehdejšími 
divadelními kolegy – Evou Machačovou, 
Anikem Tučkem, Marií Křivánkovou, tátou 
Fričem a paní Fričovou, Boženkou Stra-
kovou a mnoha dalšími. Je to vlastně také 
jeho cesta, neosvětlená, ale ta atmosféra, 
tak prazvláštní. Je už mezi nimi, mezi 
těmi, které prosíme před každým před-
stavením, aby nepršelo, abychom příliš 
nebreptali, aby přišli diváci. Je mezi nimi 
a my, co jsme zůstali, to víme.

Ivo Tamchyna 

S panem Benešem jsem se seznámila zhru-
ba před dvaceti lety, kdy jsem se „vloudila“ 
do řad řevnických ochotníků. V té době 
pan Beneš už nebyl aktivním členem sou-
boru, ale na všechny divadelní akce – např. 
valné hromady, vánoční posezení, divadel-
ní představení, vždycky, a myslím, že rád, 
zavítal. Všichni jsme ho obdivovali, jak ve 
svých devadesáti letech „drandil“ po Řev-
nicích na kole. Prostě jsem si myslela, že 
takový člověk je nesmrtelný. Přinejmenším 
v naší mysli jím zůstává.

Majka Šímová
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Josef Beneš v civilu... ... v  představení Cech 
panen kutnohorských... 

... a jako loupežník Sarka Farka v legendární hře Hrátky 
s čertem.

Zemřel Josef Beneš, velká osobnost řevnické společnosti. Miloval své městečko, jeho obyvatele. A oni na něj jistě 
nikdy nezapomenou.



Do 31. srpna 2015 jsem pracoval jako 
vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR 
v Řevnicích, kde jsem tuto funkci s kratší 
přestávkou zastával celkem 13 let, s cel-
kovou délkou praxe u Policie ČR v počtu 
23 let.

Vím, že nebudu mít lehkou pozici, ne-
boť pouze co já pamatuji, byla již v mi-
nulosti městská policie zřízena a zrušena 
v několika případech, je vnímána pouze 
jako další represivní složka a nic neřešící 
organizace. Pevně však věřím, že při vzá-
jemné spolupráci a částečné vzájemné 
toleranci se nám společně podaří vybudo-
vat plně funkční, akceschopnou a kladně 
hodnocenou městskou policii.

Městská policie Řevnice zahajuje svoji 
činnost dnem 1. října 2015, ale jelikož 
jsem od Policie ČR k Městské policii Řevni-
ce nepřešel, abych seděl v kanceláři u po-
čítače, již nyní můžete svého strážníka 
vidět v ulicích Vašeho města při pravidel-
né obchůzce nebo při různých kulturních 
či společenských akcích.

Městská policie Řevnice
Bc. Jiří Dlask

V Havlíčkových sadech 
se už vše zelená
Posledním zářijovým dnem skončila 
v Havlíčkových sadech většina prací 
zahradnické firmy Vykrut. Park převzalo 
do péče město.  

Oproti jiným zahradnickým realizacím 
měla práce v řevnickém lesoparku své 
výjimečnosti. „Havlíčkovy sady jsou spe-
cifické svojí členitostí a horší přístupnos-
tí, prudké svahy jsou z hlediska údržby 
zeleně velmi náročné,“ komentovala 
průběh oživení parku zahradní architekt-
ka Lenka Vyhnálková, autorka projektu 
revitalizace řevnické zeleně. 

Práci komplikovalo i počasí letošních 
prázdnin – vysoké teploty a extrémní 
sucho. Z tohoto důvodu se firma Vykrut 
dohodla s městem a na základě čerpání 
rezervy ze Státního fondu životního 
prostředí mohla být zeleň nadstandard-
ně zalévána. A s úspěchem. „Nyní jsou 
některé porosty růží zapojeny a celkově 
výsadby dobře prosperují,“ říká Vyhnál-
ková. 

Situace je na všech parkových lokali-
tách v září na poměry tak suchého roku 
velmi dobrá. Trávníky se zazelenaly. Úse-
ky, které splavil déšť nebo se špatně ujaly, 
byly opraveny a je jen otázkou času, kdy 
na nich bude trávník stejně hustý jako na 
většině ploch.

Zprávy z radnice
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Slovo starosty

Vážení řevničtí spoluobčané, vážení čte-
náři,
měsíc září rychle uplynul a pro školáky 
začal nový školní rok. Začátek školního 
roku byl letos výjimečně posunutý o jeden 
týden. Stalo se tak z důvodů realizace 
rozličných stavebních úprav ve všech 
budovách školy. Díky velké snaze a spolu-
práci všech zúčastněných se tyto úpravy 
podařilo dokončit v řádných termínech. 
Na tomto místě bych proto rád poděkoval 
celému vedení školy. Speciální dík patří 
školníkovi, panu Petrovi Majtánovi. Bez 
jeho denní koordinace a pracovního na-
sazení včetně víkendů si nedokážu napl-
nění napjatého stavebního plánu vůbec 
představit. Dále chci poděkovat celému 
učitelskému sboru a paním uklízečkám za 
finální pomoc s úklidem a přípravou tříd 
před zahájení výuky. Samozřejmě nemohu 
zapomenout s velkým poděkováním i na 
kolektiv ve školní jídelně. 

V pondělí 7. září jsem poprvé ve své 
funkci velmi rád přivítal nové prvňáčky, 
kteří v napjatém očekávání překročili onu 
pomyslnou a při slavnostním ceremoniálu 
i faktickou čáru na cestě za vzděláváním. 
Pro některé to byl krok spojený s jistými 
obavami, pro některé zase rázné vykročení 
s dychtivostí a vehemencí. Všem jim ještě 
jednou přeji ze srdce hodně štěstí, úspěchů 
a naplněné touhy po něčem novém a pěk-
ném. Paním učitelkám přeji mnoho trpěli-
vosti a radosti z jejich krásné práce.

Místní komunikace 
a městský park
Současně se zahájením školního roku 
byla za pomoci dotace z programu ROP 
Středočeského kraje dokončena výstavba 
nových komunikací v ulicích Sochorova 
a Sádecká. Jako návazný projekt spojený 
s podmíněnou dopravní obslužností ško-
ly, lékařské záchranné služby a dalších 
institucí se připravuje rekonstrukce části 
ulice Školní, části ulice Legií, celé ulice 
Boženy Němcové a části ulice Mírové. Tato 
rekonstrukce bude realizovaná z posled-
ní dotační výzvy programu ROP. Nově 
připravovaný program IROP s podporou 
výstavby a rekonstrukce místních komuni-
kací již bohužel nepočítá. 

Spolupráce s okolními 
obcemi
Důležité změny nastanou od nového 
roku v odpadovém hospodářství. Město 

se v součinnosti s některými sousedními 
obcemi rozhodlo zorganizovat soutěž na 
novou svozovou firmu. Ve svazku obcí 
Regionu dolní Berounka byla dále usta-
novena pracovní skupina (Řevnice jsou 
součástí této pracovní skupiny), která 
bude řešit odpadové hospodářství v rámci 
regionu po zákonných změnách, kdy již 
nebude možné ukládat odpad na skládky. 
Snahou města je společným postupem 
s okolními obcemi snížit celkové náklady 
na odpadové hospodářství, které město 
vynakládá z rozpočtu ve formě doplatku 
rozdílu mezi skutečnými náklady a vybra-
nými poplatky od občanů.

Na své schůzi zastupitelstvo město dne 
31. srpna 2015 schválilo vyhlášku o zří-
zení městské policie. Služba, o kterou 
je mezi občany dlouhodobě zájem, se 
postupně uvádí do provozu. V současné 
době se připravuje služebna na náměstí 
v budově čp. 2, kde by měla městská poli-
cie působit do konce roku 2016. Následně 
se přestěhuje do jiného stálého místa. 
Během letošního října a listopadu pro-
běhne odborné školení pracovníků a také 
nábor nových strážníků. Plně funkční 
bude městská policie od 1. ledna 2016, 
ale již dnes je asistence strážníka ve měs-
tě rozhodně vidět. Město v současné době 
nabídlo službu městské policie okolním 
obcím Lety, Zadní Třebáň a Hlásná Tře-
báň. Hlavním cílem této nabídky je vybu-
dování jednotky městské policie o takové 
velikosti, aby mohla našemu městu a při-
lehlým obcím poskytovat nepřetržitou 
dvaceti čtyř hodinovou službu.

S úctou Tomáš Smrčka 

Nový policista se 
představuje RUCHu
Jako budoucí velitel Městské policie 
Řevnice bych Vás, občany města, chtěl 
seznámit se svojí osobou a s plánem rady 
města o vývoji a činnosti městské policie 
ve Vašem městě.
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V příštích dnech převezmou park do 
péče Technické služby. „V prvních letech 
bude údržba parku náročnější, proto 
bych touto cestou ráda vyzvala občany, 
aby se v budoucnu na péči spolupodíleli 
a pomáhali formou pravidelných brigád,“ 
apeluje zahradní architektka. Nejbližší 
společná akce by měla být na začátku 
listopadu. Termín bude upřesněn na 
webových stránkách města.

Dokončovat svoje díla tu na přelomu 
září a října bude i sochařka Ivana Junko-
vá. Bude osazen dřevěný kohout, upevní 
se lavice, instalují se kameny pod kme-
nové prvky, ve větší míře proběhne od-
kornění, bude se dláždit vstup do parku 
a opravovat dláždění na dětském hřišti. 
Některé artefakty Ivany Junkové dosta-
nou barvy.

Jak je Lenka Vyhnálková s revitalizací 
Havlíčkových sadů spokojená? „Velmi, 
hlavně budu ráda, když budou spokojeni 
jejich návštěvníci. Ranní procházky no-
vým parkem plným odpadků mě trápí, 
ale věřím, že vše se narovná a lidé si k 
parku najdou cestu. Budou se v něm cítit 
dobře a chovat se k němu tak, jak si za-
slouží,“ dodává. 

Lucie Kirova

Zkvalitnění dopravní 
obslužnosti ZŠ a dalších 
objektů v Řevnicích
V srpnu 2015 město Řevnice úspěšně 
ukončilo realizaci projektu „Zkvalitně-
ní dopravní obslužnosti ZŠ a dalších 
objektů v Řevnicích“. Tento projekt 

CZ.1.15/1.1.00/85.01965 byl podpořen 
z ERDF prostřednictvím ROP NUTS II 
Střední Čechy ve výši 85 %, tj. 7,3 ml. Kč 
dotace. Během realizace tohoto projektu 
byla provedena rekonstrukce komunika-
cí: ulice Sádecké a části ulice Sochorova. 
Celková délka řešené trasy činila 950 m.
Tyto komunikace zajišťují napojení loka-
lit hospodářského rozvoje na regionální 
síť a také dopravní obslužnost objektů 
pro vzdělávání a veřejných služeb. 
Jedná se např. o tyto objekty: Základní 
škola Řevnice, Zdravotnické zařízení ZZ 
Sádecká, s.r.o., Dětský diagnostický ústav 
Řevnice, Trans Hospital Řevnice atd. 
Rekonstrukce těchto komunikací také 
přispěla ke zvýšení přehlednosti a bez-
pečnosti dopravy pro všechny uživatele 
dotčených komunikací, zejména žáků 
základní školy.

V Řevnicích budou nové 
orientační tabule
Do konce roku 2015 by po Řevnicích 
měly viset nové orientační cedule, které 
budou navazovat na stávající turistické 
značky. Město získalo z fondu Středočes-
kého kraje stotisícovou dotaci, celková 
investice bude necelých 120 tisíc Kč.

Z výběrového řízení vyjde v blízké bu-
doucnosti dodavatel na orientační tabuli 
a směrové šipky ukazující na strategická 
místa a budovy Řevnic (úřad, pošta…). 
Realizace se uskuteční ve spolupráci 
s Mladým hlasem Řevnic, který jako sou-
část volební kampaně vypracoval vlastní 
projekt, a s Urbanistickou komisí města 
Řevnice, jež dohlíží, aby cedule zapadaly 
do rázu města.

red

Debata o islámu 
a migraci
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Na konci září si pozvala místní ODS 
(věřím, že spíš omylem než z pře-
svědčení) na diskuzi pana Hampla 
– sociologa a aktivistu, který účelově 
vyvolává strach z cizinců a islámu. 
Téma běženců se tak dostalo do 
Řevnic. Na obhajobu následujících 
řádků mě napadají slova Jeana 
Jacquesa Rousseaua: „Neodvážil 
bych se lidi poučovat, kdyby jim jiní 
nepletli hlavy.“ Svět je díky novým 
technologiím propojenější – bohaté 
a svobodné evropské společnosti jsou 
přirozeně lákadlem pro stále více 
lidí. Na hrozbu velkých migračních 
vln upozorňují vědci dlouhodobě, 
válečné konflikty představují jen 
jeden ze spouštěčů. I když válka snad 
jednou skončí, s imigranty z různých 
koutů světa se budeme setkávat 
často. Někteří z nich budou vyznávat 
islám, a proč ne! Poznal jsem pohos-
tinnost tureckých a marockých pas-
tevců. Mám rád, když se horskými 
údolími i úzkými uličkami medíny 
rozezní vyvolávání muezzinů, kteří 
zvou ke společné modlitbě. Vážím si 
způsobu, jakým muslimové vyjadřují 
své náboženství a řídí se jím ve svém 
životě. Islámu se bát nemusíme – 
nebezpečná je jen naše vlastní xeno-
fobie. Imigranti přicházejí do cizího 
prostředí, nemají zde pevné vazby, 
příbuzné a přátele. Na našem přijetí 
velmi záleží, jestli dokážou udělat 
první krok do nové společnosti. Zda 
se naučí náš jazyk, najdou si práci, 
začlení se do dětských i dospělých 
kolektivů. Jde vlastně jen o obyčejné 
lidské poklepání na ramena člověku, 
který je v nouzi, a obyčejný zájem, 
zda něco nepotřebuje. 

Laskavost a vstřícnost v tomto pří-
padě znamená vzájemné obohacení. 
Odvržením a xenofobií naopak mů-
žeme zahnat imigranty do úzkých, 
dohnat je k uzavírání se do sebe, 
segregaci, vytvoříme ghetta. Odstr-
čení, neštěstí, to je prostředí, kde 
vzniká nenávist a fanatismus. Zde 
je podhoubí radikálního islamismu. 
Vstřícné přijetí cizinců není jen přiro-
zenou reakcí na utrpení, jímž prošli. 
Děláme to především kvůli sobě, pro 
naši společnou klidnou budoucnost.

S úctou Ondřej Skripnik

Novotou svítí lavičky, které již několik dní mohou využít nakupující řevnického obchodního 
domu. Příjemné a elegantní sezení je dílem pracovníků Technických služeb. Foto: Martin Kirov



Náměstí krále Jiřího 
z Poděbrad očima 
architektů
Text: Lucie Kirova | Foto: archiv
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Jak by mohlo v budoucnosti vypadat náměstí Krále Jiřího z Poděbrad? Odpověď dala architektonická soutěž Spo-
lečnosti Petra Parléře, kterou vyhlásila Česká komora architektů společně s městem Řevnice. V konkurenci 26 ano-
nymních návrhů zvítězila trojice architektů Šimon Vojtík, Michal Petr a Jana Urbanová z ateliéru ARCHUM.  

Porota
7. září skončil termín pro zpracování 
architektonických studií náměstí Krále 
Jiřího z Poděbrad a už o dva dny později 
zasedala přímo v Řevnicích porota. Ne-
závislé porotce vybrala Společnost Petra 
Parléře: přední český urbanista prof. Jan 
Sedlák, specialista na dopravní stavby 
Ing. arch. Petr Lédl a pro své šediny, jak 
s úsměvem řekl, byl předsedou poroty 
zvolen Ing. arch. Jan Líman. Obec zastu-
povala Ing. arch. Pavlína Čapková, členka 
stavební a urbanistické komise města, 
a Ing. arch. Lucie Cutáková, zpracovatel-
ka územního plánu. Celodenní debaty 
nad návrhy se zúčastnili i náhradníci 
poroty: Ing. arch. Alice Čermáková, Ing. 
Jan Šimůnek a Ing. arch. Eva Kovaříková.

Kdo vkročil do koncertního sálu Zá-
mečku, spatřil porotu mezi téměř 60 sou-
těžními panely. Dopoledne si porotci 
prohlíželi návrhy jednotlivě, hledali své 
favority, diskutovali o jednotlivých do-
pravních řešeních, pohledových osách, 
členění prostoru, vhodném povrchu, aby 
pak z 26 soutěžních návrhů nechali do 
druhého kola postoupit menší polovinu. 

Pak už se debatovalo nad jednotlivými 
návrhy v kroužku a do třetího, finálového 
kola postoupilo pět nejlepších studií.

Oceněné návrhy
Nejvyšší ocenění si odnesl tým mladých 
architektů z ateliéru ARCHUM architekti. 
Trojice Šimon Vojtík, Michal Petr a Jana 
Urbanová má za sebou již několik úspěš-
ných studií – revitalizaci historického cent-
ra Orlové, územní plán města Mělník nebo 
urbanistickou koncepci obce Úholičky.

Porotu si návrh získal čistou kompo-
zicí, která je přitom realistická a splňuje 
všechny požadavky urbanistického 
řešení místa. Návrh je detailně pro-
pracovaný, má zdařilé dopravní řešení 
včetně parkování, vhodné je zvýraznění 
osy kašna–památník zakončené poly-
funkčním pódiem, použity jsou zajímavé 
povrchy a jedinečný mobiliář. Stávající 
vzrostlé lípy považují architekti za klíčo-
vou hodnotu, proto k jejich dílčí obměně 
přistupují v etapách.

Druhé místo získali studenti architek-
tury VUT v Brně – Linda Boušková a Filip 
Musálek pod vedením Ing. arch. Davida 

Mikuláška. Náměstí by v jejich pojetí 
mělo v prvé řadě nabídnout příjemný 
a bezpečný pohyb chodcům, asfaltový 
povrch silnice je proto nahrazen zátěžo-
vou dlažbou. Koncept povrchů vychází 
z rekonstruovaného Palackého náměstí 
a navazuje na jeho materiálové řešení. 
Reprezentativní část náměstí je vysklá-
dána ze žulových desek, které vytvářejí 
atmosféru prostoru. Směrem k východu 
dlažba přechází v mlat – ryze městskou 
zástavbu střídá vesnická. 

Porota ocenila vytvoření jednolitého 
a přehledného prostoru náměstí i způsob, 
jak architekti současnými prostředky 
navozují atmosféru rynku z devatenácté-
ho století.

Ateliér Šrámková architekti (třetí 
cena) prostor náměstí dobře zná, vždyť 
z jejich dílny je projekt bytových domů 
Corso Pod lipami, který brzy vyroste mezi 
nádražím a náměstím. Centrální plocha 
náměstí je v tomto návrhu zklidněným 
prostorem s minimálními výškovými bari-
érami, který je zadlážděný šedou žulovou 
kostkou (zčásti se předpokládá použití 
původní dlažby z řevnických ulic). Stáva-
jící zatravněné plochy jsou redukovány 

Toto kreativní řešení ateliéru By architects (Jana Dobeše, Markéty Zdebské a Terezy Dvořákové) porotě připadalo vhodnější pro lesopark.
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a nahrazeny barevnými plochami záhonů 
dlouhokvetoucích růží.   

Porota ocenila vytvoření náměstí jako 
multifunkčního prostoru v jedné výškové 
úrovni. Pozoruhodné je dopravní řešení. 
Hlavní komunikace je posunuta a přemě-
něna na dvoupruhovou se středním dělicím 
pruhem, který zachovává stávající stromo-
řadí lip. Zůstává však otazníkem, zda by 
vzrostlé stromy vydržely zimní údržbu.

Medaile těsně unikla manželům Micha-
ele a Tomášovi Kuželovým z ateliéru 322. 
Na jejich návrhu bylo oceňováno kvalitní 
dopravní řešení – změna trasování prů-
jezdní komunikace umožnila vznik klidné-
ho pěšího prostoru v severní části náměstí. 
Originální je způsob dláždění, kdy jsou 
mezi kostkami ponechány zatravněné 
spáry (v místech „vyšlapaných“ cest jsou 
pak mezery vyplněny spárovací hmotou). 
Porota vyjádřila pochybnost, zda by údrž-
ba navržené plochy nebyla příliš nákladná. 
Do prostoru před kostelem byl navržen 
vodní prvek „podlouhlá ocelová nádoba“ 
se třemi úrovněmi vodní hladiny, které 
odpovídají svažitosti terénu v tomto místě.

Posledním finalistou byl návrh Jany 
Medlíkové a Jiřího Janďourka z liberecké-
ho ateliéru Atakarchitekti. Porotě se líbila 
srozumitelná kompozice, navrácení před-
zahrádek do náměstí, vhodně volený mo-
biliář. Vodní kanálek, který spojuje kašnu 
s pomníkem, symbolizuje životaschopnou 
sílu a věčný koloběh tvoření a zániku.

Plány do budoucnosti
Návrhy finalistů jsou vystaveny do 12. říj-
na v Modrém domečku, v polovině října 
se postupně přestěhují do prostoru dře-

Porota architektonické soutěže se sešla ve velkém sále Zámečku. Foto: Ondřej Skripnik

věné boudy Skladu_13 u nádraží. Zde 
budou od 14. října vystaveny studie všech 
architektů včetně panelů, které nebyly 
hodnoceny kvůli nedodržení podmínek 
soutěže. Výstavu doprovodí svým živým 
komentářem autoři návrhů. Přijďte se, 
prosím, podívat a debatovat o možných 
podobách náměstí.

„Architektonické soutěže nekončí 
vždy realizovaným projektem, přitáh-
nou ale k architektuře a uvažování 
o sdíleném prostoru veřejnost a kulti-
vují debatu,“ říká místostarosta Ondřej 
Skripnik a jedním dechem pokračuje. 
„Mám z výsledků soutěže velkou radost. 
Podařilo se nám získat velmi kvalitní 

studie náměstí. Každá svým způsobem 
řeší problémy, s nimiž se nyní na náměs-
tí setkáváme: nebezpečný průjezd aut, 
velké asfaltové plochy bez konkrétního 
užitku, nejasná pravidla pro parkování 
a zásobování obchodů, vyšlapané cestič-
ky v trávnících, chybějící vhodné plochy 
pro trhy a slavnosti. Vypsali jsme soutěž 
jako projektovou, a pokud bude v obci 
s navrhovaným řešením konsenzus, rádi 
bychom nechali nakreslit prováděcí 
projekt a hledali cesty, jak financovat 
realizaci. Kvalita soutěže nám v tomto 
ohledu velmi pomohla – otevřela cestu, 
aby se z náměstí stal reprezentativní, 
bezpečný a kvalitní veřejný prostor.“ e

1. cena – ateliér ARCHUM Architekti



„Corso Pod lipami“ – 
příběh projektu č. p. 2

Milí řevničtí občané.
Dovolila jsem si Vás po dlouhé době 
oslovit v novém Ruchu se svým názorem 
na některé skutečnosti kolem projektu 
č. p. 2, „Corso Pod lipami“, s pěti bytový-
mi domy, Cecílie, Otýlie, Rudolf, Sylvie 
a Otakar. Vlastníkem nemovitostí pro 
tento developerský plán se ve výběrovém 
řízení stala společnost 2Q spol. s r.o.

Ráda bych reagovala na poslední dvě 
čísla Ruchu, kde byl projekt „Corso Pod 
lipami“ zmiňován. Projekt je úzce spjat se 
jménem současného radního pana Kozáka. 
Pan Kozák je společníkem a od dubna 2015 
prokuristou ve společnosti K & V a. s., kte-
rá je dnešním vlastníkem společnosti 2Q 
spol. s r.o. Tolik na úvod k současné propo-
jenosti radnice s projektem. Možná ještě 
stojí za zmínku, že pan Kozák byl nejenom 
volebním lídrem kandidátky Naše Řevnice, 
ale rovněž „duchovním otcem“ další voleb-
ní kandidátky Mladý hlas Řevnic.

Články k tomuto projektu jste v mi-
nulých číslech RUCHu zajisté četli a já 
nemám potřebu je komentovat. Jen bych 
zde ráda připomenula chronologii toho, 
jak se celý příběh kolem výběru společ-
nosti 2Q spol. s r.o. a kolem smlouvy 
s touto společností odvíjel. Mělo by nás to 
přimět k zamyšlení nad tím, jak se před 
volbami volalo po otevřené radnici, psa-
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lo se o „šepelících na radnici“ a o „Díře 
u Dobřichovic“. Celé to na sociálních 
sítích tenkrát podporovali někteří dnešní 
noví zastupitelé a radní. Věřím, že si na 
to dnes ještě vzpomenou. Věřím, že se 
v duchu otevřené radnice a rovnosti pod-
mínek zachová dnešní rada města i při 
kontrole plnění smlouvy se společností 
2Q spol. s r.o. Proto s dovolením struč-
ně shrnu sled událostí, jak se vyvíjely, 
a závěr si udělejte sami. 

Rok 2012 – zastupitelstvo města Řev-
nice vyhlásilo soutěž na prodej budovy 
č. p. 2 a pozemků přilehlých. Kritériem 
byla výše nabízené ceny a kvalita pro-
jektu. Přihlásili se dva účastníci se svými 
projekty. Byla to již zmiňovaná společ-
nost 2Q spol. s r.o. a společnost AVERS, 
spol. s r.o. Cena nabízená společností 2Q 
spol. s r.o. byla nižší než byla nabídka 
AVERS, spol. s r.o.

Následně na podzim roku 2012 proběh-
la v Modrém domečku prezentace obou 
návrhů. Obě firmy zde odpovídaly na 
četné dotazy občanů a potvrdily, že jsou si 
vědomy problémů kolem dotčených po-
zemků, včetně otázky jejich odvodnění. 

Leden 2013 – na veřejném zastupitel-
stvu města proběhlo hlasování o vítěz-
ném projektu. Kdo zde byl, jistě pama-
tuje, jak nás paní Ryšlinková ujišťovala 
o zcela nezištném přístupu pana Kozáka, 
kterému jde jen o to, aby Řevnice vzkvé-
taly. Dokonce na poslední chvíli, kdy 
hrozilo, že zvítězí konkurenční projekt, 

pokusila se paní Ryšlinková přihodit k na-
bízené ceně 500.000,- Kč, snížit budovy 
o jedno patro nebo také nabízela prosto-
ry pro přesídlení řevnické knihovny. Její 
proslov ukončil starosta L. Kvasnička s 
tím, že nabídky jsou již uzavřené a tím 
jsou dané. Před hlasováním zastupitel-
stva pan Kozák oznámil, že je sice ve stře-
tu zájmů, ale hlasovat i přesto bude. Kdo 
na střet zájmů vůbec neupozornil, byl 
zaměstnanec pana Kozáka, p. Hartmann. 
Nakonec v hlasování zvítězil o jeden hlas 
projekt společnosti 2Q spol. s r.o.

Nikdo z tehdejšího vedení města by 
po tak rozporuplném vítězství společ-
nosti 2Q spol. s r.o. nečekal, že se pan 
Kozák bude snažit dál licitovat o různých 
úlevách ještě před podpisem smlouvy. 
Mezitím nám uběhl rok a peníze od pana 
Kozáka město na účtu nemělo. Smlouva 
podepsána také nebyla. A cíl celého sna-
žení, tedy vylepšit průchod z náměstí na 
nádraží, se stále odkládal.

Prosinec 2013 – na zastupitelstvu již 
bylo jasně řečeno, že pokud do konce 
prosince pan Kozák nepošle slíbené pení-
ze, bude výběrové řízení znovu otevřeno. 
Peníze na účet města nakonec po urgenci 
na poslední chvíli dorazily, smlouva byla 
podepsána a s ní harmonogram prací 
včetně stanovené penalizace za nedodr-
žení termínů. Všichni jsme se těšili, ale 
zdá se, že marně. Pan Kozák dalších šest 
měsíců zřejmě počítal a pravděpodobně 
zjistil, že mu projekt finančně nevychází.

Opoziční okénko

Studie všech finalistů soutěže jsou k vidění v Modrém 
domečku.  Přijďte se podívat.

2. cena – Ing. arch. David Mikulášek a kol. 3. cena – ateliér Šrámková architekti
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Červen 2014 – dva dny po červnovém 
zastupitelstvu dorazila na radu města 
žádost pana Kozáka o souhlas se změnou 
projektu. Projekt se nafoukl do plochy, do 
objemu a vlastně i stavby vypadají jinak, 
než původně prezentovala studie. Napří-
klad nově umisťované objekty jsou oproti 
původní variantě zastavěnou plochou o 
cca 25 % větší, tedy o celou čtvrtinu. Tyto 
hmoty jednotlivých objektů působí cel-
kově objemnějším, těžším dojmem. To se 
jistě odrazí v dojmu chodců při průchodu 
k nádraží. Tyto kvantifikační parametry 
jsem osobně od začátku považovala za 
neměnné. Jim odpovídala navržená 
soutěžní cena a každý metr navíc má nyní 
svou cenu. Tlak na radu byl dosti inten-
zivní. Celá hra se točila na tom, že původ-
ní verze byla pouze studie a nyní se jedná 
o projekt. Komora architektů a nakonec 
i náš právník se shodli na řešení: změnu 
dle projektu umožnit. Musím konstato-
vat, že i přes toto doporučení jsem v radě 
hlasovala proti. Nepřišlo mi vhodné 
prolomit limity a parametry nastavené 
v soutěži. Domnívám se, že se tím veřejná 
soutěž zcela popřela. Neuměla jsem si 
představit, jak budu jako radní občanům 
vysvětlovat, že nás pan Kozák ve své 
studii vlastně uvedl v omyl. Co se stane, 
až bude společnost AVERS, spol. s r.o., 
žalovat město pro porušení podmínek 
soutěže? Navíc jsme panu Kozákovi posu-
nuli harmonogram s termínem zahájení 
výstavby o dva měsíce, oproti původnímu 
1. 3. 2015 na 1. 5. 2015. A znovu jsme 
všichni věřili. Věřili jsme, že teď už ko-
nečně půjde vše podle plánů.

Duben 2015 – pan Kozák je členem 
nové koalice, novým radním a zjišťuje, že 
nestihne zahájení výstavby svého projek-
tu ani v posunutém termínu. Co s tím? 
Jako radní je dosti ve střetu zájmů. Bude 
platit penále za nedodržení termínu za-
hájení stavby? Posune mu rada termín? 

Což takhle zkusit stavebně urbanistickou 
komisi, ať to rozhodnutí nezůstane na 
radě města? Celý zápis z jednání komise z 
13. 5. 2015 najdete na webu města. Vět-
šina členů komise ani nevěděla o změně 
projektu. Materiály obdrželi až na schůz-
ce s panem Kozákem. Komise v první řadě 
konstatovala, že rozhodování v právních 
věcech týkajících se společnosti 2Q spol. 
s r.o. a jejích aktivit jí nepřísluší. Komise 
tudíž pana Kozáka požádala, aby pří-
padné podklady dodával s předstihem 
a aby udělal sezení pro občany Řevnic, na 
kterém by veřejnost seznámil se změnou 
projektu. Současná Rada města nicméně 
22. 5. 2015 vzala na vědomí informaci 
o posunu harmonogramu výstavby s je-
dinou výhradou v podobě upozornění na 
nutnost včasného oznamování podstat-
ných skutečností v souladu s podmínkami 
uzavřené smlouvy. O případném penále 
se zápis z rady nezmiňuje. 

Co dodat? Schůzku pro občany pan Ko-
zák neudělal. Možná ji ještě udělá. Nebo 
má možná za to, že stačí, když výsledek 
občan uvidí až po dokončení stavby. 
Proč na sebe zbytečně upozorňovat a od-
povídat na všetečné dotazy? Otevřená 
radnice přece ale znamená, že by měl být 
občan o takto zásadních věcech infor-
mován, nebo ještě lépe: aby mohl situaci 
nějak ovlivnit. Nebo je to jinak?

Stavět se snad bude. Kdy a co, to uvidí-
me. Ty investované peníze za to jistě stojí. 
Otázky ale zůstávají:

1. Má pan starosta pravdu, když říká, že 
společnost 2Q spol. s r.o., ve které je 
pan Kozák jednatelem, nemusí městu 
platit penále za opakované zpoždění 
v harmonogramu? Na cílenou žádost 
na zastupitelstvu dne 31. 8. 2015 mně 
pan starosta veřejně slíbil, že požádá 
pana JUDr. Konečného o vyjádření 
k tomuto bodu.

2. Požadovali bychom penále za neplnění 
smlouvy, kdyby se jednalo o jiného 
vítěze projektu? Má město obecně 
vzato rezignovat na vymáhání penále 
při neplnění smluv? 

Každý podnikatel i komunální politik má 
zajisté právo účastnit se nabídek obce a in-
vestovat své prostředky dle vlastního uvá-
žení. Ale také každý musí umět nést riziko 
a odpovědnost při své investici. V případě 
komunálního politika to platí samozřejmě 
o to víc. Když nepromyšleně investuje, má 
zodpovědně přijmout důsledky.

Závěrem chci popřát nám všem, tedy 
i panu Kozákovi, ať se stavba brzy setká 
se zdárným koncem pro jeho společnost 
2Q spol. s r.o. i pro město. Ať jsou Řevni-
ce zase o krok dál a o jednu stavbu hezčí. 
To si ze srdce přeji. ZUŠ se může těšit 
na uvolněné prostory po knihovně, my 
všichni na prostory nové knihovny u pana 
Kozáka, na oživení spojnice mezi nádra-
žím a náměstím. 

Krásný podzim a pevné zdraví Vám 
všem přeje 

Jaroslava Dercová, zastupitelka

Stanovisko Rady města
Rada města zadala právní posouzení 
smlouvy se společností 2Q speciálně s 
ohledem na práva a povinnosti města 
požadovat pokutu za nedodržení termínu 
zahájení stavby. Uzavřená smlouva bo-
hužel obsahuje sporná ustanovení, která 
umožňují různé výklady. Rada  města ni-
kdy ani náznakem nenaznačila, že se vzdá-
vá uplatnění smluvní pokuty, musí si však 
být  jista, že nepřivede město do soudního 
sporu s velmi nejistým výsledkem. Rada 
města je připravena doporučení právního 
stanoviska  respektovat a případný nárok 
na pokutu uplatnit  neprodleně.

Vážení řevničtí obyvatelé, 
rád bych navázal na rozhovor s paní ar-
chitektkou Alenou Šrámkovou a seznámil 
vás s aktuálním stavem přípravy a rea-
lizace stavebního projektu „Corso Pod 
Lipami“. Domnívám se, že společně s pří-
stavbou základní školy se jedná o stavbu, 
která významným způsobem pozitivně 
změní ráz a vnímání centra města. 

V Řevnicích bydlím, chci bydlet a hlu-
boce mi záleží na tom, jak město vypadá 
a vzkvétá. Výstavba domů není můj obor 
podnikání, přesto jsem se rozhodl vložit 
své zkušenosti a prostředky z podniká-
ní do stavby v proluce mezi náměstím 
a přednádražím. Není mi totiž jedno, 
jak bude tento prostor vypadat. Spolu se 
svojí rodinou a dalšími Řevničany jsem 
oslovil paní architektku Šrámkovou. 

Na základě této spolupráce vznikl pro-
jekt pěti bytových domů. Jeho podoba 
z hlediska umístění staveb na pozemku, 
velikosti budov a finálního vzhledu je 
výsledkem dlouhého procesu tvůrčí prá-
ce paní architektky. Jsem přesvědčený, 
že její jméno, zkušenosti a renomé jsou 
dostatečnou zárukou kvality. Stojím si za 
tím, že projekt Corsa pod Lipami je výji-
mečnou stavbou, na které budou Řevnice 
jednou hrdé. Obyvatelé města budou mít 
brzy možnost se o tom přesvědčit. Jsme 
připraveni v průběhu podzimu veřejnosti 
představit ve Skladu 13 u nádraží model 
celého komplexu staveb.  

Při projednávání projektové doku-
mentace u takto rozsáhlého kompliko-
vaného bytového areálu do hry vstupuje 
více faktorů, jako jsou nutné minimální 

vzdálenosti mezi objekty, připomínky 
a námitky vlastníků sousedních pozemků, 
vyřešení odvodu dešťové vody a mnoho 
dalších. Při této příležitosti bych chtěl 
poděkovat pracovníkům stavebního úřadu 
v Řevnicích, s jejichž pomocí se podařilo 
všechny tyto složité otázky vyřešit. Staveb-
ní povolení bylo tímto úřadem vydáno dne 
3. září 2015. Do 30 dnů je nutné vyčkat na 
případné uplatnění připomínek účastníků 
řízení a pak konečně začneme stavět!

Přestože se nikoliv vinou investora 
částečně změní harmonogram výstavby, 
smluvně dohodnutý termín jejího dokon-
čení se díky změně organizace výstavby 
nezmění. Obyvatelé Řevnic tak budou 
moci využívat novou veřejnou cestu z ná-
městí na nádraží i dříve.

Petr Kozák



Co se vám vybaví v souvislosti s Řev-
nicemi?
Řevnice znám již dávno. Ještě jako stu-
dentka jsem v ateliéru architekta Jaroslava 
Fragnera vypracovala při semináři školní 
projekt rozšíření řevnické školy. Byla to 
pouze ideová studie, nedalo se podle ní 
stavět. Později, někdy od poloviny 70. let, 
jsem začala do Řevnic pravidelně jezdit za 
svým kamarádem, sochařem Jiřím Seifer-
tem. Na své zahradě pořádal v létě moc 
hezká setkání pro lidi z branže. Vždy jsme 
se krásně pobavili u dobrého jídla a disku-
tovali nejen o architektuře. Díky těmto ná-
vštěvám jsem měla možnost město dobře 
poznat. Když přišla nabídka na projektová-
ní bytového komplexu, hned jsem věděla, 
do jakého prostředí ho musím zasadit.

důstoJNost, sVoboda 
a skromNost
Text: Aleš Klemperer | Foto: archiv

Jak na vás současné Řevnice působí?
Jako malé zahradní město uprostřed 
krásné přírody. Přestože jsou zde i ven-
kovská stavení, dominantní zástavba 
je městského typu. Nejsou to jen velké 
budovy kolem náměstí, jako je Zámeček, 
škola, Sokol, ale i celá řada slavných 
vil. To všechno jsou stavby městského 
charakteru. Řevnice by na tento svůj ráz 
měly být hrdé, svůj statut města by měly 
posilovat. Bylo by velkou chybou, kdyby 
se jednou staly jakousi pražskou periferií.
Kdy jste dostala nabídku na projekto-
vání bytového komplexu Corso Pod 
Lipami?
Už je to docela dlouho, možná pět let, 
kdy jsem bytové domy na spojnici ná-
městí a přednádraží začala kreslit. Se 

vším se hrozně piplám. Projektům věnu-
ji neúměrně času, který mi nikdo neza-
platí. Z práce musím mít dobrý pocit. 
Bytovky v Řevnicích mě každopádně od 
první chvíle zaujaly. Je to totiž trochu 
moje autorská premiéra. Za komunis-
mu jsem měla privilegium, že jsem 
paneláky kreslit nemusela. Zakázky na 
bytovky se mně více méně vyhýbaly i po 
revoluci.
S jakou ideou jste bytový projekt od 
začátku promýšlela?
Limitem mé práce byl rozměr, tvar a po-
loha pozemku. Svoji roli hrál i požadavek 
na zachování veřejné cesty skrze bytový 
komplex. Od začátku byl více méně daný 
počet domů. S jejich podobou jsem si 
dlouho hrála a dodnes vlastně hraji. Chci, 

10   Rozhovor

Architektka Alena Šrámková je jedinečná osobnost s velmi svébytným pohledem na život. Ve svém skromném 
a přitom velkoryse pojatém domku za Prahou nás přivítala sklenkou dobré whisky. Pak už jsme jen dlouze 
povídali a nahlas uvažovali – o projektování bytovek, funkci balkonu či o výchově dětí. Co téma, to jasný a lo-
gický názor. Řeč přišla i na její vztah k Řevnicím či zapojení do architektonicko-urbanistické soutěže o návrh 
na obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.



aby spolu navržené domy ladily a přitom 
byl každý jiný. V každém projektu hle-
dám ten správný „špás“ – něco, čím se 
stavba odliší od šedého průměru. Většina 
developerů dnes přistupuje ke stavbám 
bytových komplexů hrozně stereotypně. 
Jednotlivé domy jsou téměř totožné, jako 
na sídlištích. To jsem rozhodně nechtěla.

Vaše domy se od sebe liší především 
tvarem a provedením střechy. Co další-
ho je bude od sebe odlišovat?
V současné době hodně přemýšlím 
o jejich fasádách, barvách i technickém 
provedení. Původní dům č. p. 2 na ná-
městí Jiřího z Poděbrad s přístavbou do 
dvora by měl mít pravděpodobně čer-
vený cihlový odstín. Ostatní samostatné 
vilové domy budou bílé. U plechových 
střech uvažuji o černé barvě nebo odvě-
trávaném titan-zinku. Pohrát si chceme 
s grafickým provedením vývěsních štítů 
na obchodech a restauracích. Přemýšlím 
o omyvatelné malbě nápisů přímo na 
omítky, jako se to dělalo za první repub-
liky. S grafikami chci doladit i veškeré 
nápisy uvnitř domů, třeba jmenovky na 
dveřích bytů. Myslím zkrátka na každý 
detail.
Lidem se zdají bytové domy příliš mo-
hutné.
Svými proporcemi nijak nevybočují ze 
stávající městské zástavby. Budou působit 
stejně „mohutně“ jako Zámeček či prvo-
republikové vily. Řevnická veřejnost bude 
mít brzy možnost si prohlédnout 3D 
model celého komplexu, který snad její 
obavy rozptýlí.  
Často se také ptají – kde jsou balkony?
Nejsou a nebudou. Kdyby měly domy stát 
někde v New Yorku, kde každý bojuje 
doslova o metr volného prostoru, tak 
prosím. V Řevnicích je balkon na domě 
zbytečnost. Do přírody je to, co by kame-
nem dohodil, a kolem domů bude dost 
zeleně a volného prostranství. U nás na-
víc neumějí lidé balkony používat. Místo 

stolečku s křesílky na příjemné posezení 
při zapadajícím slunci na nich suší prádlo 
nebo je rovnou používají jako skladiště. 
V zimě tam šoupnou kolo a v létě lyže. 
Takový balkon pak hyzdí celý dům a vů-
bec neslouží svému pravému účelu.
Jak byste charakterizovala podobu 
interiéru?
Při projektování každého baráku se 
na věc snažím dívat skrze své morální 
přesvědčení. Rozhodující je pro mě dů-
stojnost a svoboda jeho obyvatel. Každý 
člověk se musí ve svém bytě cítit svobod-
ně. Byt může být rozměrově malý, ale 
nesmí být nedůstojný. Když do něj člověk 
přijde, nesmí se v něm cítit zavřený, utis-
kovaný. Vždyť jde o pocity, které v nás 
často vznikají zcela nevědomě. Musíme 
si uvědomit, že naše domovy působí na 
naše děti. Děti by měly vyrůstat ve svo-
bodném a velkorysém prostředí. Limitem 
velkorysosti a svobody je pro mě skrom-
nost. Není potřeba se obklopit hromadou 
nepotřebných věcí, člověk toho potřebuje 
k životu relativně málo.
A co veřejný prostor kolem domů?
Veřejná cesta spojující náměstí s předná-
dražím přinese mezi bytové domy život. 
Denně po ní projdou stovky lidí. Dnešní 
cesta pro pěší má na šířku něco málo přes 
dva metry, my jsme ji udělali čtyřmet-
rovou. Věřím, že bude Řevnicím a jejich 
obyvatelům dobře sloužit. 
Není to jediná věc, kterou jste se z hle-
diska veřejného prostoru v Řevnicích 
zabývala.
Máte pravdu. V návaznosti na projekt 
Corsa Pod Lipami jsem se rozhodla zú-
častnit se urbanisticko-architektonické 
soutěže o Cenu Petra Parléře. Můj návrh 
úpravy náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
je dost „revoluční“, nebude se to asi kaž-
dému líbit. Bohužel jsem s ním u poroty 
neuspěla. Třetí místo beru jako porážku. 
Ráda bych každopádně blahopřála ví-
tězi. e
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•	 narozena 20. června 1929 v Praze
•	 česká architektka je označovaná 

za první dámu české architektury, 
je autorkou a spoluautorkou řady 
výrazných staveb ve stylu postmo-
derny (budova ČKD na Václav-
ském náměstí, vestibul Hlavního 
nádraží v Praze, Meteorologická 
stanice Šerák, Nová budova ČVUT 
v Praze a desítky dalších)

•	 nejprve pracovala v Chemoprojek-
tu, pak se svým manželem Janem 
Šrámkem (podpovrchová hala 
Hlavního nádraží a budova ČKD 
v Praze), později spolupracovala 
s dalšími architekty (například 
s Ladislavem Lábusem). Od roku 
2005 má vlastní studio Šrámková 
architekti, s.r.o. 

•	 je profesorkou na ČVUT, zároveň 
působí jako členka umělecké rady 
AVU v Praze

•	 zvítězila v řadě architektonických 
soutěží, v roce 1994 obdržela 
cenu Osobnost české architektury, 
v roce 2007 Poctu České komory 
architektů, v roce 2008 Medaili 
Za zásluhy, v roce 2010 obdržela 
cenu Ministerstva kultury ČR za 
přínos v oblasti architektury

•	 prožila i krátkou politickou 
kariéru, když ve volbách roku 
1990 zasedla do Sněmovny lidu 
Federálního shromáždění (vo-
lební obvod Praha) za Občanské 
fórum. Slib složila v červnu 1990, 
ale již v červenci 1990 na mandát 
poslankyně rezignovala

•	 je autorkou projektu Corso Pod 
Lipami

Alena 
Šrámková
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Nejznámějším dílem manželů Šrámkových 
je budova ČKD na Můstku.

Dům Aleny Šrámkové v Jenštejně je skromným příbytkem.

Chci, aby spolu 
domy v Corsu 
ladily a přitom 
byl každý jiný.



vyšší než počet volných míst,“ líčí situaci 
ředitelka.

Od letošního září mají ve školce novin-
ku. „Díky vstřícnosti Rady města od letoš-
ního školního roku náš kolektiv posílila 
nová paní učitelka a lektorka angličtiny,“ 
říká ředitelka. Děti se nenásilně, formou 
hry, zábavných činností, písniček, říkanek, 
výtvarných a pohybových činností budou 
seznamovat se základy angličtiny v ná-
vaznosti na probíhající učivo. Výuka bude 
probíhat jednou týdně ve všech třídách.

red

Děti z Bambinária 
navštívily hasiče 
i voskové figury

První školkovský měsíc měli v Bambi-
náriu napilno. První zářijový týden za-
čala první lekce plavání, uskutečnila se 
ukázková hodina tanečků, baletu a spor-
tovní akademie. Všichni se také vypravili 
k místním hasičům a na výlet do Muzea 
voskových figurín Karlštejn.

red

V Pikolínu se bude cvičit 
jóga
„Jelikož máme dost nových dětí, které 
přišly poprvé, byla veškerá naše snaha 
směřována k tomu, aby jejich první krůč-
ky ke vzdělání byly co nejpříjemnější,“ 
komentovala dění v měsíci září zaklada-
telka Pikolína Kateřina Šupáčková.

Do nové sezony vstoupila řevnická ma-
teřinka s novinkou – jeslemi. Nejmenších 
se zatím přihlásilo sedm, provoz jesliček 
koresponduje s provozem školky.

V okolí se dostavují státní školky, proto 
mají v Pikolínu oproti minulým letům 
méně dětí. „Není to ovšem žádný fatální 
propad,“ říká Šupáčková. Momentálně 
mají posledních pár volných míst ve škol-
ce i v jesličkách.

Zájmových činností mají i letos mno-
ho – nově povede výtvarný kroužek Lucie 

Je to ostuda Řevnic, 
říká o smuteční síni 
architektka

Zlepšení současného stavu smuteční 
síně na řevnickém hřbitově bylo jedním 
z bodů volební kampaně architektky Ali-
ce Čermákové. „Kdysi jsem dělala na její 
rekonstrukci studii a stav této památky 
mě velmi trápí,“ říká předsedkyně staveb-
ně urbanistické komise.

Budovu považuje za velmi hodnotnou 
meziválečnou architekturu, avšak nynější 
stav je podle jejích slov tristní – chybí tu 
sociální zařízení, nefungují okenní otvo-
ry, je zde drahé vytápění, špatné rozvody 
a elektroinstalace, dožilá střešní krytina 
i izolačně nevhodné okenní výplně. „Je to 
nedůstojné a depresivní prostředí. Ostu-
da Řevnic,“ komentovala situaci archi-
tektka. I proto by se ráda problematice 
smuteční síně věnovala a vypracovala 
projekt na její rekonstrukci včetně in-
teriéru. Projekt by se mohl poté využít 
k hledání dotací na rekonstrukci stavby 
a následně interiéru.

Do budoucna se bude připravovat 
komplexní projektová dokumentace 
stavby i interiéru, hledat se budou vhod-
né dotace. „Stavba má velký potenciál 
a mohla by být ozdobou Řevnic,“ míní 
Čermáková.

red

Žáci sbírali zelené stopy

Řevnická základní škola se stala od 21. 
do 25. září součástí kampaně ZOOM-Děti 
v pohybu, která se snaží motivovat děti 
a jejich rodiče k využívání dopravy přá-
telštější k životnímu prostředí.

Během pěti školních dní se žáci snažili 
získat co největší počet zelených stop. Za 
každou cestu do školy a ze školy usku-
tečněnou pěšky, na kole nebo veřejnou 
dopravou získali jednu zelenou stopu. 
Díky sběru těchto netradičních „trofejí“ 
si uvědomili, co může jedinec udělat 
pro ochranu životního prostředí a svého 
okolí.

Zelené stopy budou nejprve sečteny 
na celé škole, poté na celostátní i celo-
evropské úrovni. V prosinci 2015 budou 
symbolicky předány účastníkům Svě-
tového klimatického summitu, který se 
bude konat v Paříži od 30. listopadu do 
11. prosince 2015.

red
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ZUŠka okénko

Školní rok začal v ZUŠce kulturně, i když 
by se mohlo zdát, že byl start pozvolnější, 
protože hodně našich dětí je žáky místní 
základky, z nichž mnozí si ještě užívali 
léta a prázdnin kvůli posunutému začát-
ku školního roku v ZŠ.

První zářijovou sobotu se ZUŠka zú-
častnila festivalu Hravě a zdravě, kde 
naši nejstarší studenti výtvarného oboru 
během happeningu kreslení ve veřejném 
prostoru předvedli svůj um. Při této pře-
hlídce jsme vytvořili také malou výstavu, 
opřenou o zábradlí u silnice.

Otevřeli jsme i Sklad_13. Ten ožil sku-
pinovou výstavou Houby a FESTles, která 
předznamenala Houbyfest. Vernisáž 
uprostřed výstavy, možná spíše kulmi-
náž, byla závěrem celého festivalu – cho-
dící objekty Kolouchův sen procházely na 
hudbu Hany Zemenové (klavír).

Druhou sobotu v září pak vystoupily 
naše tanečnice na festivalu Tanec v ba-
bím létě, který je přátelským setkáním 
tanečních skupin a souborů.

Letošní školní rok bude obzvlášť důle-
žitý pro třicet našich žáků, které na jeho 
konci čekají absolventské koncerty, vy-
stoupení a výstavy. Tolik absolventů naše 
škola ještě nikdy neměla, překonáme tím 
dosavadní  ZUŠkový „rekord“ z minulého 
roku.

Nejlepší zpráva nakonec. Škole se 
během prázdnin podařilo zvýšit kapaci-
tu! Předcházely tomu dva roky jednání 
a vyčkávání, než dojde ke změně dlou-
hodobého záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy ČR pro období 2015–
2020. Chceme, aby hranice 500 žáků 
zůstala pro školu již maximem. Udržet 
tento limit bude naší prioritou.

Ivana Junková

Ve školce začaly hodiny 
angličtiny
I řevnická mateřská škola měla začátek 
školního roku náročný. „Nové děti se 
seznamovaly s prostředím, kamarády 
a učitelkami, vše pro ně bylo a je nové,“ 
komentovala první týdny ředitelka Hana 
Kvasničková. I proto se všichni v součas-
né době snaží najít ke každému dítěti 
vhodný individuální přístup a nabízejí 
i speciální adaptační režim, při kterém se 
rodiče vždy mohou předem dohodnout 
na vhodném postupu.

Kapacita mateřské školy je zcela napl-
něna, „Zájem o přijetí byl bohužel opět 
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Brichtová. Malování je určeno pro nej-
menší i školáčky. Taneční kroužky budou 
mít na starosti Ivana Baráčková a Hanka 
Vávrová, která přislíbila jógu pro děti. 
Vendulka Stará bude pokračovat ve velmi 
úspěšném cvičení s angličtinou a také 
flétnička pro začátečníky nebude chybět. 
Plánuje se obnovit „kroužek“ logopedie. 
Školená logopedická asistentka bude 
dětem pomáhat se zvládnutím těžších 
hlásek pomocí básniček, cvičení a her.

red

Kulturní středisko 
organizuje zájezd 
na Dobříš a Strž

Městské kulturní středisko organizuje 
v úterý 20. října pro všechny zájemce 
výlet na Dobříš. Sraz všech zájemců je 
v 8.30 hodin u řevnického Zámečku.

Zámek Dobříš patří od roku 1994 opět 
rodu Colloredo-Mansfeldů, kteří ho chvá-
lyhodně nechávají celoročně přístupný 
veřejnosti. Po prohlídce parku mohou 
zájemci zhlédnout právě probíhající vý-
stavu, pak následuje hodinový rozchod 
na dobříšském náměstí a poté se všichni 
přesunou do Staré Huti, kde navštíví 
Památník Karla Čapka na Strži. Předpo-
kládaný návrat do Řevnic je okolo 16. ho-
diny, cena 150 Kč. Přihlášky: Městské 
kulturní středisko, Mníšecká 29, 725 852 
815 nebo kultura@revnice.cz.

vs

Ze Skladu_13 bude 
Velký bazar
Ve Velký Grand bazar či pravý istan-
bulský Blešák se 24. října promění 
Sklad_13, původní nákladový prostor 
vedle nádraží.  Řevnická ZUŠka (pod 
záštitou Klubu při ZUŠ) a Mladý Hlas 
Řevnic zvou děti i dospělé na podzimní 
bleší trh.

Od 11 do 15 hodin zde můžete prodat 
i koupit cokoliv. Dobrovolný příspěvek 
pro každého stánkaře obnáší 100 Kč, 
peníze půjdou ve prospěch Skladu_13, 
na opravy budovy. Prodejní prostor 
bude otevřen již od 10 hodin, mezi 13. 
a 14. hodinou zpříjemní prodej kulturní 
program. Přidejte se jako stánkaři a za-
žijte jedinečnou atmosféru, nakupte si 
originální kousky a prodejte nepotřebné 
harampádí, které doma máte – hračky, 
knihy, čepice, hrnce a hrníčky, CD, knof-
líky, pohlednice, keramiku nebo porcelán 
po babičce, oblečení, kola… Prostě co vás 
napadne.

Vážení prodejci, hlaste se a registrujte 
na emailu: blesak.revnice@gmail.com.

red

Setkání u pomníku
U pomníku padlých si na náměstí 27. říj-
na v 16 hodin připomeneme 97. výročí 
vyhlášení samostatné Československé 
republiky.

Vítána je nejen účast zástupců spolků 
a sdružení, nýbrž i škol. Přijďte všichni, 
kteří si toto výročí rádi připomenete. 
Vedle slavnostní kytice pana starosty mů-
žete položit vaše vlastní podzimní květy.

vs

Setkání seniorů opět 
s akordeonistou
Po letní přestávce se obnovila setkání 
seniorů, která se konají v sále Zámečku 
vždy třetí pondělí v měsíci od 9.30 hod. 
Na akordeon hraje stále se zlepšující Ota 
Klepetko (na fotografii). V říjnu – 19. 10. – 
všichni vzpomenou jeho předchůdce, 
nedávno zesnulého pana Bohumila Kose.

vs

Výstava o Řevnicích 
u sousedů
V prostorách Státního okresního archivu 
Praha-západ v Dobřichovicích můžete až 
do 30. října navštívit výstavu „Květnové 
události v Řevnicích 1945“. Pro zájemce 
je k zhlédnutí v úředních hodinách archi-
vu (pondělí a středa od 8 do 17 hodin). 
Ti, kteří nemohou dorazit v tuto dobu, se 
mohou dohodnout o návštěvě na emailu 
pavel.buchtele@soapraha.cz. Hlavním 
autorem výstavy je řevnický letopisec Jin-
dřich König, ve spolupráci s archivářem 
Pavlem Buchtelem.

red

Leťánek nabízí mozkový 
jogging i bioenergetické 
cvičení
Rodinné centrum Leťánek nabízí od po-
loviny září v řevnické Sokolovně mnoho 
programů pro rodiče i jejich děti.

Pravidelně v pondělí od 10 hodin si  
mohou rodiče tři čtvrtě hodiny zacvičit 

za přítomnosti dětí v malém sále. Ve 
stejný čas a na tomtéž místě v úterý 
mohou malí od 1,5 roku do 4 let prožít 
první krůčky k hudbě. Středa nabízí 
od 9  hodin 45 minut říkanky a hrátky 
pro nejmenší od 4 měsíců do 1,5 roku, 
od 10 hodin budou v malém sále cvičit 
batolata, večer si mohou rodiče užít 
bioenergetické cvičení.

Čtvrtek bude ve znamení mozkového 
joggingu (od 9 hodin pro začátečníky 
trénující paměť, v 10 hodin pro pokroči-
lé), odpoledne je na programu od 15.30 
hodin lekce angličtiny pro děti od 4 do 
7 let. Podrobnosti na www.letanek.cz.

Na Dvorečku stojí dvě 
jurty
Řevnická lesní školka Na dvorečku začala 
se stavbou nových příbytků – mongol-
ských jurt. Výsledkem několikatýdenních 
prací je luxusní komplex obřích stanů 
originálně přizpůsobených pro potřeby 
malých dětí. Na hlavní stan, „rotundu“, 
je připojený menší, „apsida“, která bude 
sloužit jako špinavá a čistá šatna s úlož-
nými prostory. Vše bude prosvětlené, 
s několika dveřmi a horním světlíkem pro 
maximální optimalizaci světelných pod-
mínek uvnitř. V další fázi se budou zatep-
lovat podlahy a pokládat svrchní vrstvy 
z masivu. Poté bude následovat samotná 
stavba stanů. Poslední fází bude vestavba 
vnitřního vybavení, poliček a šaten.

red

Vítali se dva kluci a tři 
holčičky
Poprvé podle nových pravidel se konalo 
vítání občánků v sále Zámečku. Na klavír 
zahrála Dorotka Jirešová a přispěla tak 
k příjemné náladě tentokrát komor-
ní akce. Aktivně se přihlásilo pouze 
7 zákonných zástupců, jeden občánek 
onemocněl a jeden nedovršil 6 týdnů, 
takže jsme vítali tři holčičky a dva kluky. 
Vesměs je ale doprovázeli vedle rodičů 
a sourozenců též prarodiče i prababičky, 
takže účast byla hojná.

Zájemci z řad účastníků mohou pro-
střednictvím adresy kultura@revnice.
cz získat odkaz na snímky, které pořídila 
Jana Holečková.
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Lorenzo Thompson se 
do Řevnic vrátí
Letošní hlavní hvězdou festivalu Bio- 
Blues, který se uskuteční 31. října v ná-
dražním Skladu_13, bude Jan Kořínek 
Soultet Revue se zpěváky Lorenzo 
Thompsonem (USA), Alicí Bauer, Hot 
Sisters a Rene Trossmanem.

Jan Kořínek Soultet Revue je meziná-
rodní sestava složená ze špičkových hu-
debníků, které spojuje láska k blues a pře-
sahujícím hudebním žánrům, soulu, jazzu 
a funku. Kromě Kořínkových vlastních 
skladeb kapela hraje kompozice známé i 
méně známé, které se nesou v tanečním 
duchu. Během večera vystoupí také a 
cappella sextet SKETY. Festival začne v 18 
hodin, skončí kolem půlnoci. Vstupenky 
stojí v předprodeji 250,- na místě 300,- Kč.

red

Hlavní hvězdou letošního ročníku BioBlues 
bude americký zpěvák Lorenzo Thompson.
Foto: Karel Šuster

Během parného léta nacvičovali koledy i ti 
nejmenší muzikanti z Notiček.
Foto: Jan Flemr

Notičky budou natáčet 
CD mezinárodních koled

Řevnickou lidovou muziku Notičky čeká 
v říjnu natáčení nového CD. Bude plné 
mezinárodních koled, které pro malé 
hudebníky upravili Josef Fiala, Alexandr 
Skutil, Honza Martínek a dokonce i člen-
ka Notiček, basistka, houslistka a sólová 

Kukadýlko sehraje 
lidovou pohádku
Dobřichovický divadelní soubor Kukadýl-
ko, vedený režisérkou a herečkou Lucií 
Kukulovou, sehraje 2. (18 hodin) a 4. říj-
na (15 hodin) v řevnickém kině lidovou 
pohádku Jak Dobrák se stal králem a Vy-
kuk do pekla přišel.

Hru napsal Jiří M. Šimek, soubor ji 
nacvičil už v roce 2013, obnovená premi-
éra byla v květnu 2015 v novém obsazení 
a v „upgradované“ moderně komediální 
verzi. V tomto představení  (na rozdíl od 
Petra Pana a Vánoční hry) nehrají žádní 
dospělí a malí ostřílení divadelníci už si 

Dobřichovické Kukadýlko sehraje v kině 
pohádku.

zpěvačka Lucka Flemrová. Překrásné 
vánoční písně jsou z Čech, Slovenska, 
Anglie, Polska, Španělska, Rumunska, 
Estonska, Švédska, Německa, Itálie, Ma-
ďarska, Ruska, Irska, Francie, Rakouska 
či Řecka. „Všechny koledy jsou přeloženy 
do češtiny, jen Tichou noc zpíváme ve 
čtyřech jazycích,“ říká umělecká vedoucí 
Notiček Lenka Kolářová.

Malí muzikanti budou CD natáčet 
v osvědčeném studiu SONO v Nouzo-
vě, kde před čtyřmi lety vzniklo i jejich 
poslední vánoční album. „Tentokrát 
natáčíme tři dny, čtvrtý den je rezervní,“ 
říká Kolářová. Není to šibeniční termín? 
„Vzhledem ke schopnostem dětí a tvrdé 
přípravě na letošním soustředění si mys-
lím, že to zvládneme... A když ne, nic 
se neděje, hrajeme  přeci z radosti a pro 
radost a ne, aby CD bylo na sto procent,“ 
tvrdí muzikantka. Podle ní je letošní 
generace Notiček velmi dobrá, všichni 
táhnou za jeden provaz a chtějí udělat 
perfektní kolektivní práci.

Režisérem, zvukařem a střihačem bude 
opět Honza Martínek, ve studiu budou 
bedlivě dohlížet i další skladatelé Saša 
Skutil a Pepa Fiala.

Lucie Kirova

sami dělají i inspici a nápovědu. Hudební 
složku i tentokrát zajistí orchestr ZUŠ 
Dobřichovice, hudbu Petra Hepnara 
zaranžoval Zdenek Dočekal (který napsal 
i písničky pro Byl jednou jeden král) a or-
chestr bude dirigovat Dušan Navařík.

Malí herci by rádi zopakovali úspěch, 
který měli s představením Petr Pan. Do 
řevnického kina se vrátí ještě jednou před 
Vánocemi, kdy plánují secvičit klasický 
příběh o Louskáčkovi.

red

Ve vlaku četly 
Pawlowská i Dousková
Všichni, kteří se vydali třetí zářijový tý-
den příměstským City Elefantem do nebo 
z Prahy, byli svědky netradiční přehlídky 
Čtení ve vlaku. Známí čeští básníci a 
prozaikové cestujícím na tratích okolo 
metropole četli ze svých děl.

Na cestě z Prahy do Řevnic se během 
celého týdne vystřídali autorka Hrdého 
Budžese Irena Dousková, Dora Čechova, 
Jiří Lamberk, Ivana Myšková, Vratislav 
Kadlec, básnířky Jitka Bret Srbová, Olga 
Stehlíková, Radka Třeštíková, Luboš Pala-
ta i známá spisovatelka humoristických 
knih Halina Pawlowská.

red

Kvůli Troškovi budou 
Řevnice plné strašidel
Celá budova kina, penzion pro seniory, 
ZUŠka i náměstí budou během října 
uzavřeny. Důvod je jednoduchý – režisér 
Zdeněk Troška zde bude natáčet svou 
novou pohádku Strašidelný dům. 

Troškova nová rodinná komedie má 
ambice se vrátit žánrově do světa fantazie 
a pobavit diváky příhodami nadpřiroze-
ných bytostí a pohádkovými příběhy jako 
kdysi „Arabela“, „Dívka na koštěti“ nebo 
snímek „Jak utopit doktora Mráčka“. 
Film vypráví o rodině strašidel, která žije 
v polorozpadlé vile na kraji města a zů-
stává trnem v oku sousedům i „úřednímu 
šimlovi“. Jednoho dne dojde zástupcům 
místního úřadu trpělivost a vyšlou úřed-
níka, aby nájemníky vystěhoval.

Natáčet se bude mimo Řevnic v Litni, 
v lázních Toušeň a v Praze. Ve filmu 
se objeví Sára Sandeva, Petr Nárožný, 
Václav Postránecký, Matěj Hádek, Anna 
Polívková, Karel Dobrý, Martin Pechlát, 
Petr Čtvrtníček, Aleš Háma a Jitka Sed-
láčková. Společnost Falcon má Strašidla 
uvést do kin 18. srpna příštího roku.
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Malí fotbalisté zvou do 
svých řad
Poněkud nelichotivě skončil první po-
prázdninový zápas řevnických starších 
žáků. Malé fotbalisty porazili jejich soupe-
ři z Černolic 3:16. Přesto si všichni zaslou-
ží pochvalu za bojovnost. Pokud se chcete 
stát budoucím Rosickým nebo Nedvědem, 
máte šanci. Zájemci od 5 do 10 let jsou sr-
dečně zváni na řevnické hřiště každé úterý 
a čtvrtek. Všechny informace a kontakty 
najdete na www.fotbalrevnice.cz, kontakt-
ní telefon trenéra Jiřího Sýkory je 774 119 
473, předsedkyni TJ Slavoj Řevnice Lucii 
Stratilovou můžete kontaktovat na dvo.
lucka@seznam.cz.

red

Sport

Vítězství potvrdili otec 
s dcerou
Sedmý ročník Memoriálu Jany Navráti-
lové se konal na kurtech LTC tenisového 
klubu Martiny Navrátilové Řevnice. Tur-
naj zahájila mladší dcera Jany Navráti-
lové, která přinesla černobílou fotografii 
s vlastnoručním portrétem maminky. 
„Tradičně jsme na ni zavzpomínali a při-
pili její oblíbenou becherovkou na fair 
play,“ shrnuje úvod turnaje jedna z orga-
nizátorek Dana Šupáčková. 

Letos se memoriálu zúčastnilo 14 dvojic. 
Vítězství z minulého roku potvrdili otec s 
dcerou – Veronika a Jiří Noskovi. Ve finále 
porazili mužskou dvojici Kolář, Jonáš.

Řevničtí házenkáři 
přivezli z Kyšice 
a Ejpovic 4 body
V prvních dvou druholigových kolech 
řevničtí házenkáři mnoho ze své hry 
nepředvedli a po prohrách v Nýřanech 
a doma s Čakovicemi hledali důvody, 
proč se jim nedařilo prosadit se. Ani 
nečekali, že budou slavit první úspěchy 
zrovna v následujícím těžkém dvojzápa-
se na Plzeňsku. V Kyšicích a Ejpovicích 
Řevničtí dva roky nevyhráli.

TJ Sokol Kyšice – NH Řevnice  14:21 (7:11)
Kyšice nám na jaře vzaly body hubeným 
vítězstvím 11:10, kdy naše útočníky 
vymazal jediný obránce hostí výtečný-
mi bloky. Tentokrát jsme jeli do Kyšic 
i s receptem, jak se blokům tohoto 
beka vyhnout, a… ono to šlo! Knýbel 
se blýsknul jedenácti brankami a vůbec 
celý tým podal disciplinovaný taktický 
výkon.

TJ Sokol Ejpovice – NH Řevnice  11:13 (6:6)
V neděli to byla mnohem náročnější 
bitva, kterou útoku usnadnil znovu vy-
nikající výkon zadních řad, ale i chyby 
domácích, kteří byli zcela bezradní a za 
stavu 6:9 dokonce poslali svého nejlep-
šího obránce do útoku. Nám se pak sice 
v útoku dýchalo lépe, ale obrana musela 
přiložit pod kotel, aby dvoumetrového 
paliče udržela mimo střelecké pozice. To 
se povedlo jen zčásti, obránce nám vsítil 
nechytatelnými ranami čtyři branky, ale 
čas utíkal rychle a my s ním spolupraco-
vali a dovedli i druhý těžký zápas víkendu 
do vítězného konce.

Příznivci hůlek zvou na 
večerní tréninky
Příznivci turistických holí a chůze Nordic 
Walking zvou zájemce na večerní tré-
ninky v Řevnicích každé úterý od 19 do 
20.30 hodin. Během tohoto času si může-
te zapůjčit hole, cvičit v přírodě i naučit 
se správnou techniku chůze. Podrobnosti 
najdete na www.chuzeprozdravi.cz a te-
lefonním čísle 603 958 179.

red

Orientační běžci se 
sejdou v Lesním divadle
Všechny milovníky orientačního běhu 
zvou pořadatelé z USK (Univerzitního 
sportovního klubu) Praha do Lesního 
divadla na víkend od 3. do 4. října. Řev-
nický přírodní amfiteátr bude centrem 
mnoha pořádaných závodů.

Organizátoři připravili řadu tratí pro 
příchozí veřejnost. Na startu nesoutěž-
ních zážitkových tratí pro začátečníky 
a rodiny s dětmi trenéři vysvětlí vše 
potřebné. Na cestu lze vyjít ve skupině 
i jednotlivě.  Těšit se mohou i zkušení 
outdooroví nadšenci, kteří očekávají 
pořádnou výzvu.

Kromě závodů pro příchozí veřejnost 
se zde odehrají i závody oblastního žeb-
říčku Manufaktura Cup – v akci uvidíte 
řadu zkušených orientačních běžců v 
kategoriích od 10 do 75 let.

Přihlášky se přijímají i na místě od 
9:15 hod, škálu tratí a podrobné infor-
mace najdete na webu závodu www.
uskob.cz/poradani/pz15. Přihlásit se 
můžete i na emailu revnice@uskob.cz. 
Startovné obnáší 100 Kč za mapu, děti 
zaplatí jen 60 Kč.

Petr Boránek

V Modřanech bodovali jen koeduci
Žáci a muži „Bé“ zahajovali své soutěže 
v Modřanech. Koeduci vyhráli nad do-
mácími prcky 23:3, mladší žáci v dresech 
žáků starších nestačili na domácí starší 
žáky a prohráli 6:20. Muži nastoupili 
s improvizovaným útokem a, i když vedli 
v poločase o tři branky, nakonec prohráli 
šestkou po čase 17:16.

František Zavadil



ské s členem Plastic People Vratislavem 
Brabencem zachycovala vzpomínky na un-
dergroundovou éru. Na nich staví filmové 
pokračování této publikace, které zachycuje 
další rozhovory Kalenské a Brabence. 

31/10 V hlavě
Kino Řevnice/15.30/90 Kč

31/10 Muž na laně
Kino Řevnice/17.30/100 Kč

31/10 Celebrity s.r.o. 
Kino Řevnice/20.00/120 Kč

Divadlo
2/10 Jak Dobrák se stal králem 
a Vykuk do pekla přišel
Divadelní soubor Kukadýlko/Kino 
Řevnice 18.00/120 Kč, 60 Kč

4/10 Jak Dobrák se stal králem 
a Vykuk do pekla přišel
Divadelní soubor Kukadýlko/Kino 
Řevnice 15.00/120 Kč, 60 Kč

10/10 Crazy film fest: Mezi prkny: 
Houstone, máme problém!
Sklad _13/17.00/ vstupné dobrovolné

11/10 Crazy film fest: Bohnická 
divadelní společnost Kabaret Artaud
Sklad_13/16.00 /50 Kč 

Koncerty
9/10 Crazy film fest: United Heads 
Sklad_13/20.00 – 23.00/80 Kč

10/10 Crazy film fest: OTK 
Sklad_13/20.00/80 Kč 

11/10 Crazy film fest: skupina Výplach
Sklad_13/20.00 /vstupné dobrovolné

31/10 BioBlues
Sklad_13/18.00/250 Kč, na místě 300 Kč
Program: Jan Kořínek Soultet Revue, Hot 
Sisters, René Trossman, Skety

Výstava
10/10 Crazy film fest: Martin Šourek 
Sklad_13

Kino
2/10 Rytmus – sídliskový sen
Kino Řevnice/20.00/90 Kč

3/10 Mune – strážce měsíce
Kino Řevnice/15.30/90 Kč

3/10 Pride
Kino Řevnice/17.30/90 Kč

3/10 Gangster Ka
Kino Řevnice/20.00/110 Kč

7/10 Takovej barevnej vocas letící 
komety
Kino Řevnice/20.00/90 Kč

9/10 Crazy film fest: Přelet nad 
kukaččím hnízdem
Kino Řevnice/18.00/100 Kč

9/10 Crazy film fest: Hodná holka
Kino Řevnice/20.00/100 Kč
Dokumentaristka Solveig onemocní těžkou 
klinickou depresí a rozhodne se natočit film 
o sobě. Upřímný deník režisérky se dotýká 
tématu zranitelnosti lidské duše a tabu s tím 
spojených; ani v nejtemnějších momentech 
mu však nechybí humor.

10/10 Crazy film fest: Sejde z očí, sejde 
z mysli
Kino Řevnice/14.00/100 Kč
Režisér John Kastner strávil osmnáct 
měsíců s pacienty i personálem léčebny 
v kanadském Brockvillu. Jeho nekriticky 
pozorující kamera zachycuje běžný život na 
uzavřeném oddělení, každodenní rutinu, 
konflikty i občasná milostná vzplanutí.

10/10 Crazy film fest: Paralelní život
Modrý domeček/14.00/zdarma
Dokumentární film. Paralelní životy musí 
žít většina lidí s duševním onemocněním. 
Vnitřní svět ukrývají před tím vnějším, jinak 
je u nás čeká stigmatizace.

10/10 Crazy film fest: Dva dny, jedna noc
Kino Řevnice/16.00/100 Kč

10/10 Crazy film fest: Umění plakat
Kino Řevnice/18.00/100 Kč

10/10 Crazy film fest: Andělské dítě
Kino Řevnice/20.00/100 Kč
Příběh pojednává o dvou mladých lidech, 
Kate (Jacqueline McKenzie) a Harrym 
(John Lynch), trpících schizofrenií.

11/10 Crazy film fest: Studio 27
Modrý domeček/14.00/vstup zdarma
Výjimečný tým lidí, ve kterém jsou žurnalis-

16  Kulturní přehled

Kulturní přehled 10/15
té i filmaři s vlastní zkušeností s duševním 
onemocněním.

11/10 Crazy film fest: Terapie láskou
Kino Řevnice/16.00/100 Kč
Učitel dějepisu, Pat Solatano (Bradley 
Cooper), strávil osm měsíců v psychiatrické 
léčebně. Po jejich skončení mu soud dovolí 
vrátit se domů. 

11/10 Crazy film fest: Andělé všehomíra
Kino Řevnice/18.00/100 Kč

11/10 Crazy film fest: Lars a jeho vážná 
známost
Kino Řevnice/20.00/100 Kč
Lars je typický ztracenec, dojemně nesmělý. 
Jednoho dne si přivede do domu svého 
bratra a jeho ženy svou novou přítelkyni – 
nafukovací pannu Biancu objednanou přes 
internet.

17/10 Hotel Transylvánie
Kino Řevnice/15.30/110 Kč

17/10 Nikdy není pozdě
Kino Řevnice/17.30/100 Kč

17/10 Marťan
Kino Řevnice/20.00/120 Kč
Astronaut Mark Watney (Matt Damon) bě-
hem mise na Mars málem zahynul v prašné 
bouři. Zbytek jeho posádky planetu opustil 
v domnění, že je mrtvý. Ale Watney přežil 
a ocitne se sám na nepřátelské planetě. 

18/10 Straight Outta Compton
Kino Řevnice/17.30/100 Kč

18/10 Wilsonov
Kino Řevnice/20.00/120 Kč

21/10 Love
Kino Řevnice/20.00/90 Kč

23/10 The Program: Pád legendy
Kino Řevnice/20.00/110 Kč

24/10 Pan
Kino Řevnice/15.30/110 Kč

24/10 Přestupní stanice (film z festivalu 
Jeden svět) + beseda o uprchlících
Kino Řevnice/19.00/0 Kč

28/10 (baby-bio) Wilsonov
Kino Řevnice/15.00/100 Kč

28/10 Mládí
Kino Řevnice/20.00/90 Kč

30/10 Evangelium podle Brabence + 
beseda
Kino Řevnice/19.00/90 Kč
Kniha rozhovorů novinářky Renaty Kalen-


