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Volič si vybírá pouze jednu politickou stranu, politické hnu-
tí nebo koalici, to znamená vkládá jen jeden hlasovací lístek do 
úřední obálky. Na hlasovacím lístku může zakroužkovat až čtyři 
kandidáty, kterým dá svůj preferenční hlas. Pokud jich zakrouž-
kuje více, k přednostním hlasům se nebude přihlížet.

Ve volbách do Senátu o hlasy voličů usiluje osm kandidátů. 
Viz rámeček na této straně.

Protože voliče čekají dvoje volby, musí si dát pozor, aby hlaso-
vací lístky vložili do správných obálek. Krajské volby mají šedé 
hlasovací lístky a šedivou obálku. Senátní volby mají hlasovací 
lístky žluté a stejně tak i obálky. Úřední obálky obdržíte až ve 
volebních místnostech. e

Vstup do nových volebních místností bude po hlavním schodiš-
ti nové přístavby, hlasovat se bude ve dvou přízemních třídách. 
Počet okrsků se sice nemění, ale jen prozatím. „V posledních 
letech Řevnice odevzdávají výsledky jako jedni z posledních 
a jedním z řešení do budoucna je vytvoření dalšího třetího okrs-
ku,“ uvedl starosta Řevnic Tomáš Smrčka. Pro teď ale zůstávají 
okrsky dva a stejně jako v minulých letech je dělí Nezabudický 
potok. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V ta-
kovém případě komise vyšle k voliči členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Strany a hnutí letos do krajských voleb podaly celkem 270 
kandidátních listin. Je jich o dvě desítky více než při minulých 
regionálních volbách v roce 2012. Středočeský kraj je ale jed-
ním z regionů, kde se počet kandidátek v porovnání s minulými 
volbami snížil. O hlasy voličů do našeho kraje se uchází celkem 
20 uskupení, což je o 1 méně. Celkem budeme volit 70 zastu-
pitelů. A mohou mezi nimi být i někteří z Řevnic. Právě Řevni-
ce se totiž mohou pyšnit nejvyšším počtem kandidátů do kra-
je z okolních obcí, vysílají jich hned 6, a to na 6 kandidátních 
listinách. A zajímavé je i to, že jsou mezi nimi stávající starosta, 
místostarostka a dva jejich předchůdci.

Starosta Tomáš Smrčka kandiduje za hnutí ANO na 31. mís-
tě. Jeho předchůdce z let 2010-2014 Libor Kvasnička hájí bar-
vy STAN (Starostové a nezávislí) na 55. místě. Další řevnický 
exstarosta Miroslav Cvanciger má na kandidátní listině ODS 
pořadové číslo 32. Stávající místostarostka Řevnic Marie Res-
lová kandiduje za TOP 09 na 50. místě. Na stejném místě, ale 
kandidátky ČSSD, byla nominována řevnická obyvatelka Hana 
Matoušková. Kromě pěti výše zmiňovaných uskupení je Řevni-
čan ještě na kandidátce koalice Svoboda a přímá demokracie – 
Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů (SPD + SPO). 
Důchodce Milan Novák má pořadové číslo 62. 

Voliči budou hlasovat v nové škole

Text: Pavla Nováčková 

Pozor! Až 7. a 8. října vyrazíte k volbám, nezapomeňte, že už nepůjdete do řevnického Zámečku, ale poprvé do 
nové budovy základní školy ve Školní ulici. A čekají vás hned dvoje volby. Vybírat budeme nové krajské zastupitele 
i senátora. Mezi kandidáty přitom najdete i několik řevnických jmen.
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O hlasy voličů v senátních 
volbách se ucházejí:
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Kandidát volební strana
Petr Hampl APAČI 2017 
Jan Holásek KDU-ČSL+SZ+nest
Jiří Hroník HOZK
Miroslav Matyáš KSČM
Jiří Oberfalzer ODS 
Jiří Peřina ČSSD 
Bohumil Stibal ANO 2011  
Tomáš Trč TOP+STAN Volby se konají v pátek 

7. října od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 
8. října od 8.00 hodin do 
14.00 hodin.
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Tomáš Smrčka. Práce zahrnují vybudování parkovacích stání, 
úpravu parku u nádraží, rekonstrukci pěší cesty, opěrné zdi, 
zábradlí i veřejného osvětlení. „Ale také přemístění autobu-
sové zastávky z ulice 28. října, ze které se autobusům špatně 
vyjíždí. Autobusová zastávka by měla mít bezpečnější umís-
tění a také by měla být blíže centru. Autobus by přijížděl Be-
rounskou, zastavil u nádraží a pokračoval dál,“ uvedl Smrčka. 
Dočkat by se měli i cyklisté. V rámci této etapy má být vybu-
dována cyklostezka podél trati, od někdejších budov uhelných 
skladů k nádraží. Cyklopruh povede až za parkovacími místy, 
takže cykloprovoz bude zcela oddělen od silničního provozu. 
„Počítáme i s umístěním cyklostojanů a dalším mobiliářem 
jako jsou lavičky a odpadkové koše,“ doplnil Smrčka.

Město na úpravy žádá podle rozpočtu projektantů 13 milio-
nů korun z IROP. „Souběžně ale sleduje i další výzvu v rámci 
ITI Metropolitní pražské oblasti,“ doplnil Smrčka s tím, že rad-
nice na přípravu a organizační zajištění této žádosti uzavřela 
smlouvu o poskytování poradenských služeb s firmou Accon. 
„Zpracují žádost, studii proveditelnosti (která je nově přílo-
hou všech projektů v rámci IROP). Takto velká projektová žá-
dost zpravovaná odbornou firmou má větší šance uspět,“ říká 
Smrčka. V případě kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace 
bude firmě ACCON managers & partners, s.r.o. vyplacena od-
měna ve výši 2 % z přidělené dotace. Náklady na zpracování 
studie proveditelnosti a zajištění výběrového řízení jsou navíc 
způsobilými výdaji v rámci dotace.

Část ulic Žižkova a Karlštejnská 
dostane nový povrch
Tři miliony korun investuje na podzim řevnická radnice do 
oprav několika místních ulic. Nový povrch dostane část ulice 
Žižkova i Karlštejnská. „Ještě v rámci oprav krajské Pražské 
ulice jsme stihli doobjednat opravu křižovatky Pražská a Al-
šova. Tam jsme upravili povrch, sklon ulice, vyměnil se odvod 
dešťové vody a nově upravilo značení přechodu,“ potvrdil sta-
rosta Tomáš Smrčka s tím, že práce stály 170 tisíc korun.

Rekonstrukci části ulice Karlštejnská provede firma HES sta-
vební s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení, za 247 748 Kč. 
„Jde o úsek od lávky k fotbaláku, kde bude položen recyklát 
s nástřikem,“ řekl Smrčka. Stejná firma zvítězila i ve výběro-
vém řízení na rekonstrukci spodní části Žižkovy ulice. Nový 
povrch a sítě budou stát takřka 2,5 milionu korun. Řevnická 
radnice připravuje přehled ulic, jejichž opravu plánuje, i jejich 
priority. „Rádi bychom nyní s tímto přehledem brzy seznámili 
naše občany,“ plánuje Smrčka. 

„Slepičárnu“ nad hřbitovem čeká 
demolice, pozemky prodej
Objekt takzvané „slepičárny“ nad řevnickým hřbitovem, který 
stejně jako pozemky nyní patří městu, nechá město odstranit. 
Pozemky následně nabídne k prodeji.

„Dlouho jsme hledali řešení, neboť pozemky naproti bývalé-
mu kravínu patřily městu, nikoliv ale stavba, která dříve slou-
žila jako služební byt pro obsluhu kravína,“ vysvětlil starosta 
města Tomáš Smrčka, který se nakonec domluvil s majitelkou 
na odkoupení stavby. Cílem radnice bylo nechat objekt zbou-
rat. Nyní město ve výběrovém řízení našlo firmu, která objekt 
za 376 900 korun odstraní. „Máme zde pozemek o rozloze 

Zprávy z radnice
Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,

Právě přicházející podzim nám po čase jistého volebního od-
počinku přináší hned dvoje důležité volby. Své zastupitele bu-
deme volit do krajského zastupitelstva a rozhodneme i o tom, 
kdo bude náš region zastupovat v Senátu. K volebním urnám 
půjdeme s největší pravděpodobností dvakrát. Poprvé rozhod-
neme o tom, kdo bude řídit náš kraj a kdo postoupí do druhého 
kola senátorských voleb. Je totiž velmi nepravděpodobné, že by 
některá z výrazných osobností kandidujících na místo senátora 
získala v první kole přes 50 % hlasů. 

Já osobně bych vás všechny chtěl především vyzvat, abyste 
k volbám přišli a svým hlasem rozhodli o budoucím směrování 
našeho kraje i regionu. Volební účast bývá při krajských volbách 
v porovnání s parlamentními či komunálními volbami obvyk-
le nízká. Lidé je neprávem podceňují. Pro obec velikosti Řevnic 
jsou přitom finanční prostředky, které mohou z krajské poklad-
ny na zlepšení městské infrastruktury přitéct, poměrně zásadní 
položkou. Za současného vedení kraje, odhlédnu-li od aktuál-
ního předvolebního půlroku, se tak příliš významnou měrou 
nedělo…

Ještě bych chtěl všem připomenout, že volit se bude letos po-
prvé v nové přístavbě základní školy ve Školní ulici. Věřím, že je 
to místo dostatečně důstojné a příjemné. 

V říjnu a části listopadu proběhne rekonstrukce asfaltového 
povrchu dolní částí ulice Žižkova. Oprava této ulice je vzhledem 
k jejímu stavu již neodkladná. Společně s tím provede vysou-
těžená stavební firma rovněž pokládku asfaltového recyklátu 
v dosud nijak nezpevněné a frekventované části ulice Karlštejn-
ská. V této souvislosti si pochopitelně uvědomuji, že podob-
ně prašných a rozbitých ulic je v Řevnicích bohužel celá řada 
a každý z jejich obyvatel si právem přeje urychlenou nápravu. 
Mohu je ubezpečit, že i v příštím období bude oprava těchto 
komunikací jednoznačnou investiční prioritou v rámci možností 
rozpočtu města. 

Chtěl bych také poděkovat městské policii za dosavadní kva-
litní a pro město velmi přínosnou činnost. Jsem přesvědčen, že 
zřízení Městské policie Řevnice byl krok správným směrem, kte-
rý přinesl městu větší bezpečnost a lepší pořádek. Ze strany ob-
čanů se ke mně dostávají pozitivní ohlasy. A že řevnická měst-
ská policie odvádí dobrou práci, dokládá i zájem okolních obcí 
o její službu. Po Všenorech by měli naši strážníci začít pravidel-
ně dojíždět i do Jíloviště a Letů, v omezeném časovém rozsahu 
tak, aby se kvalita služby v Řevnicích nesnížila.

Úplně na závěr jsem si schoval poděkování všem organizá-
torům, účinkujícím i nadšeným dobrovolníkům, kteří se podí-
leli na letošních stoletých oslavách Lesního divadla, a našemu 
Lesňáku přeji dalších sto let úspěšného fungování. Poděkování 
patří i všem sponzorům a dárcům, kteří přispěli jak na důstojné 
oslavy, tak na rekonstrukci areálu Lesního divadla.

S úctou Tomáš Smrčka 

K vlaku se cyklisté dostanou snáz
Rozhodnutí, zda Řevnice získají dotaci na druhou etapu úprav 
před vlakovým nádražím, by mělo padnout v nejbližších týd-
nech. „Výsledek očekáváme do měsíce až dvou. Pokud uspěje-
me, v příštím roce začneme s realizací,“ uvedl starosta města 



které starý web neuměl. Například pořadatelé mohou na web 
do kalendáře sami vkládat informace o akcích, které chystají. 
Po schválení administrátorem se údaje ihned objeví na webu 
města, odkud budou použity i pro elektronickou a tištěnou 
podobu Ruchu. I ten se dočkal nového, modernějšího webu. 
Stránky připravila firma as4u.cz, s.r.o. a s jejich grafickou po-
dobou pomohla Silvie Klempererová. 

Z činnosti Městské policie Řevnice
Na sto přestupků řešili v srpnu řevničtí strážníci. Nejvíce, tři 
čtvrtiny z nich, se týkaly přestupků v dopravě. Důvodem byl 
rovněž fakt, že se v srpnu strážníci zaměřili na dodržování 
dopravního značení v rámci rekonstrukce Pražské ulice. Poku-
tovali například řidiče nákladních aut nad 3,5 tuny, kteří ne-
respektovali dopravní omezení a jezdili po objízdné trase ulicí 
V Luhu. Tam byla po dohodě s pracovníky MÚ Řevnice navíc 
umístěna přenosná dopravní značka omezující rychlost vozi-
del na 30 km/h a na žádost městské policie zde proběhla dvě 
měření rychlosti dopravní policí.

Další činnost strážníků byla zaměřena na dodržování zóny 
zákazu strání s parkovacím kotoučem na Náměstí krále Jiřího 
z Poděbrad. Navíc sem strážníci vylepili upozornění s informa-
cí, kde je možné parkovací kotouč zakoupit. Druhý prázdnino-
vý měsíc městští policisté rovněž kontrolovali dodržování čisto-
ty, veřejného pořádku a nočního klidu například v Havlíčkových 
sadech, v okolí kempů JEKA aj. Městská policie řešila ve spolu-
práci s hasiči dva případy ekologických havárií (olejové skvrny 
na vozovce), několik případů nepovoleného pálení mokrého lis-
tí. Odhalena a následně odklizena pracovníky TS Řevnice byla 
jedna černá skládka.

Srpen v číslech
• 78 přestupků v dopravě 
• 16 přestupků proti veřejnému pořádku 
• 1 přestupek proti občanskému soužití 
• 19 výzev pro nepřítomného pachatele dopravního přestup-

ku 
• 1 černá skládka 
• 1 autovrak
 
Strážníci měří rychlost v blízkosti škol
Měřit rychlost hned na několika problematických úsecích ve 
městě mohou nyní řevničtí městští policisté. „Nikdo nemu-
sí mít obavu, že budeme měřit přímo u dopravního značení 
začátek nebo konec obce. Nechceme plnit městskou kasu. Jde 
nám opravdu o prevenci,“ vzkazuje řidičům velitel MP Řevnice 
Jiří Dlask. Strážníky s radarem tak můžete potkat na katast-
ru Řevnic v těchto lokalitách: v Mníšecké u křižovatky s ulicí 
Školní, a to nad mateřskou školou a dětským hřištěm. V ulici 
Čs. armády v blízkosti Bambinária a v ulici V Luhu od křižo-
vatky s ulicí Pražská až ke konci katastru města. Strážníci sle-
dují rychlost i na katastru Všenor.

Dalším problematickým místem je podle Dlaska rovný úsek 
ulice Třebaňská. „Bohužel nám Dopravní inspektorát zatím 
nepovolil měřit rychlost i v této ulici, neboť prý zde dochází 
k měření rychlosti Policií ČR,“ vysvětlil Dlask s tím, že pokud 
bude mít měření rychlosti přínos pro bezpečnost v obcích, 
bude se městská policie snažit úseky měření rozšiřovat. 
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více než 5000 m2. Nám se ale nevyplatí pozemek držet, a tak 
jej chceme rozdělit zhruba na dvě části a nabídnout k prodeji,“ 
plánuje Smrčka. Kolik tím do rozpočtu města přibude peněz, 
si netroufá odhadnout. Je to sice mimo intravilán obce s urče-
ným využitím jak podle stávajícího územního plánu i nového 
návrhu, na druhou stranu se jedná o pozemky s pěkným výhle-
dem. Příjem z prodeje bude určen na investice do komunikací 
a sítí,“ říká Smrčka. 

Sběr nebezpečného odpadu se koná 
15. října
Svoz nebezpečného odpadu se koná v sobotu 15. 10. od 9.00 
do 11.00. Obyvatelé města mohou odpad odevzdat u sběrného 
místa tříděného odpadu za obchodním domem COOP (u Čes-
ké pošty).

Od září navíc platí nový ceník Sběrného dvora, který najde-
te na webových stránkách http://www.ekos-revnice.cz v sekci 
odpady. 

Město bude znovu hledat firmu na 
úpravu Burešovky
Výběrové řízení na úpravy lesní stezky zvané Burešovka mu-
sela řevnická radnice pro malý zájem zrušit. Na rekonstrukci 
promenádní cesty získala zdejší radnice dotaci 1,2 milionu 
korun. 

„Přihlásily se jen dvě firmy, každá s naprosto odlišnou na-
bídkou. Navíc podle dotačních pravidel je minimální poža-
davek na tři nabídky,“ potvrdil starosta Řevnic Tomáš Smrč-
ka. Podle něj je problém v širokém záběru prací. „Jde o práci 
s bagrem v lese a současně třeba i tesařinu,“ míní Smrčka. Vý-
běrové řízení proto bude vypsané znovu. Na promenádní cestě 
chce město nechat opravit dřevěný mostek, rozšířit a zarovnat 
cestu, doplnit mobiliář. 
 

Park pod dětským hřištěm se dočká 
úprav
Řevnická radnice bude znovu žádat dotaci na další etapu kom-
plexní revitalizace sídelní zeleně. V rámci první etapy se úprav 
dočkaly Havlíčkovy sady. 

„V této etapě bychom chtěli získat finance na úpravy parku 
pod dětským hřištěm u házené, včetně ulice Sportovní a Tyršo-
va stromořadí,“ uvedl Tomáš Smrčka, starosta města, s tím, že 
revitalizace by měla zahrnovat posouzení stavu stromů, od-
stranění poškozených a nemocných dřevin a výsadbu nových. 
„Další část se bude týkat levého břehu Berounky, kde jsme 
před časem odstraňovali poškozené a nemocné stromy a chce-
me zde doplnit novou výsadbu,“ dodal Smrčka.

Pořádáte akci? Propagujte ji na webu 
města
Nové webové stránky spustila před časem řevnická radnice. 
Hned na titulní straně najdete aktuální informace, úřední 
desku, kalendář akcí aj. Stránky si můžete pohodlně prohlížet 
v mobilních telefonech, mají větší kapacitu a umí některé věci, 
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Řevnické hlídky budou sloužit i v sousedních obcích
Městská policie Řevnice bude díky uzavřeným veřejnoprávním 
smlouvám vykonávat službu i v sousedních Letech, Všenorech 
a na Jílovišti. O uzavření smluv rozhodli na svém zářijovém 
zasedání řevničtí zastupitelé. 

„Zmiňované obce pak na činnost městské policie budou 
finančně přispívat, a to podle počtu hodin, které strážníci 
v daných obcích vykonávají,“ uvedl řevnický starosta Tomáš 
Smrčka s tím, že některé další obce projevily o tyto služby také 
zájem. Podle něj je taková spolupráce pro obě strany výhod-
ná. „Díky tomu, že nám obce pomohou zaplatit náklady, bude 
možné například policii posílit o další členy a hlídky pak bu-
dou moci sloužit i přes víkendy, přes noc či nad ránem, rozšíří 
se tím časové pokrytí,“ vysvětlil Smrčka. V současnosti má MP 
Řevnice k dispozici 4 strážníky, auto a motokolo. 

vše pan

Koupání v Berounce 
V létě přibylo na břehu Berounky v Karlštejnské ulici zájemců 
o koupání, často to byly rodiny s dětmi. Je koupání v těchto 
místech bezpečné? 12. září byl odebrán v místech improvizo-
vaného mola pro vstup do vody vzorek vody pro rozbor autori-
zovanou laboratoří. Pavel Kubásek, ředitel společnosti EKOS, 
která provozuje řevnický vodovod a kanalizaci, srovnával 
výsledky s rozborem vody, která vytéká po přečištění z řevnic-
ké čističky, a s normou environmentální kvality vodních toků. 
Jeho závěr potěšil: „Rozbor vody z Berounky v zásadě vyšel 
dobře. Dle sledovaných parametrů je vyšší jen hodnota dusič-
nanů. Dále normu environmentální kvality vody nesplnil pa-
rametr koliformních bakterií, nicméně po započítání nejistoty 
v měření vzorku ještě v normě byl. To znamená, že voda na 
daném místě je vhodná ke koupání. 

Město má záměr rekreační louku zkultivovat a nabídnout 
pro letní pobyt, proto připravuje projekt na revitalizaci místní 
zeleně a podání žádosti o dotaci SFŽP. 

Marie Reslová

Výzva – adresář řevnických 
podnikatelů a služeb
Na nových webových stránkách města Řevnic je v sekci MĚS-
TO mimo jiné záložka Podnikatelský servis. Jsou v ní umístěny 
kontakty na firmy, provozovny, poskytovatele služeb i zdra-
votnická zařízení v Řevnicích a blízkém okolí. Chtěli bychom, 
aby tento přehled byl co nejaktuálnější, a proto se obracíme na 
všechny místní živnostníky.

Prosíme firmy, živnostníky, podnikatele a poskytovatele slu-
žeb, aby si své kontakty prohlédli, zda jsou stále platné, pro-
tože seznam nebyl delší dobu aktualizován. Pokud se v sezna-
mu nenajdete a máte zájem o umístění svého kontaktu na web 
města, zašlete nám údaje ve formátu: obor činnosti, název 
firmy nebo jméno živnostníka, adresa, IČO, kontaktní údaje 
(telefon, mail), případně kontaktní osoba na e-mail: pod@
revnice.cz. Vaše údaje budou obratem vloženy do aktualizova-
né databáze, případně vydány jako příloha zpravodaje RUCH. 
Informace budou umístěny na webové stránky města zdarma 
a budou dostupné všem obyvatelům Řevnic.

Petra Karešová
podatelna MÚ Řevnice
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Poděkování občanům za připomínky 
k územnímu plánu
Pořizovatel nového územního plánu MěÚ Černošice odbor 
územního plánování digitalizoval stanoviska dotčených orgá-
nů a připomínky občanů k návrhu územního plánu. V součas-
né době vyhodnocujeme námitky dotčených orgánů. Zároveň 
pracovníci odboru kategorizují připomínky a přepisují je do 
přehledných tabulek. Podle informace Ing. Ušiakové by připo-
mínky měly být k dispozici zpracovateli a pověřenému zastu-
piteli v listopadu. Děkuji všem občanům za věcné připomínky, 
které ke společnému jednání podali. Věřím, že pomohou k hle-
dání dobrého řešení připomínkovaných detailů. 

Pověřený zastupitel 
Ondřej Skripnik

Z Technických služeb obrazem 

Kontejnery na bioodpad občas po víkendu přetékají. Město 
řeší situaci podporou domácích kompostérů z dotace. Objed-
naných 300 kompostérů pro občany Řevnic by mělo být k vy-
zvednutí do konce roku. V příští sezóně kompostéry sníží tlak 
na využití hnědých kontejnerů a podle skutečné situace město 
zváží další opatření. 

Na suché počasí reagují stromy předčasným shozem části listí, 
aby zmenšily plochu pro výpar vody. Od srpna proto technické 
služby zalévají nové stromy a na náměstí pravidelně shrabáva-
jí travnaté plochy. Častěji než jednou týdně zametají důležité 
cesty. 
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Opoziční okénko
naprosto jist, že rada města rozhodla o zřízení této funkce, aniž 
by na ni měla v rozpočtu schválené prostředky na proplacení 
mzdových nákladů. To se bude řešit až dodatečně. Je zapotřebí 
si uvědomit, že všechny tyto náklady jdou na úkor investic měs-
ta. Ano, náklad na odměnu architektovi město „nepoloží“, jenže 
jiných podobných nákladů je již docela dost. 

Nový šéfredaktor Ruchu
Novým šéfredaktorem Ruchu byl jmenován Matěj Barták. Z po-
hledu opozice musím konstatovat, že pro nás doufám končí 
období, které jsem za osmnáct let, co jsem v zastupitelstvu, ve 
vztahu k Ruchu ještě nezažil. Ještě nikdy jsem nemusel jako za-
stupitel podepisovat články za někoho jiného, aby byly v Ruchu 
vytištěny, protože jako zastupiteli mi vytištění zajišťuje tiskový 
zákon. Těm, kteří zastupiteli nebyli, a jejichž názory se nesho-
dovaly s názorem předchozí šéfredaktorky, totiž texty zveřejňo-
vány nebyly. Ještě nikdy jsem neměl k práci šéfredaktora tolik 
výhrad. Chápu, že práce šéfredaktora městského měsíčníku 
není jednoduchá, ale toto bylo hodně za hranou. Prostě výmě-
na Tomáše Hromádky za paní Kirovou se opravdu nepovedla. 
Novému šéfredaktorovi přeji pevné nervy a doufám, že budeme 
schopni nalézt společná pravidla a prostor pro názory naše i na-
šich spoluobčanů.

Libor Kvasnička

Městská architektka

V minulém Ruchu nám byla představena městská architektka 
Ing. arch. Balejová. Přiznám se, že sám nemám jasno, zda pro 
městečko velikosti Řevnic je zřízení pozice městského architek-
ta vhodné, či nikoli.

Městský architekt nemá žádné exekutivní pravomoci (po-
kud mu nebudou přiděleny v rámci tvorby nového územního 
plánu Řevnic), a tak v praxi kultivuje prostředí v obci pomocí 
osvěty. Ta, pokud je vedena dlouhodobě, může být největším 
pozitivem práce městského architekta. Jeho fungování má ale 
mnoho úskalí. Pokud městský architekt bude příliš prosazovat 
své vlastní vize, nepochybně velmi brzo narazí na odpor obča-
nů i politiků. Dalším rizikem je, že architekt bude fungovat jako 
prosazovatel zájmů radnice, například při projednávání budou-
cího vzhledu našeho náměstí. Dobrý městský architekt totiž 
musí umět poslouchat všechny lidi kolem sebe a doporučovat 
jim optimální řešení. To považuji za nesmírně složitý úkol. Pro-
to si nejsem jist, zda v našem názorově rozpolceném městě jsme 
schopni najít někoho, koho bude většina občanů ochotna dlou-
hodobě akceptovat a podporovat. Tolik moje nejistota. 

Čím jsem si ale naprosto jist, je skutečnost, že naše městská 
rada si hodně zjednodušila práci, když rozhodla o zřízení funk-
ce městského architekta bez toho, že by se jakkoli snažila pro-
jednat tento krok v zastupitelstvu města. Tím upřela možnost 
vyjádřit se k tomuto tématu občanům i opozici. Také jsem si 

Vsakovací strouha v délce přibližně čtyři sta metrů je lokali-
zována podél vlakové trati a na dohled ulice V Luhu. Úkolem 
této strouhy je pojmout veškerou vodu dešťové kanalizace 
celého města. Strouha byla po několika letech v jedné polovi-
ně prořezána od vegetace a prohloubena. Technické služby při 
čistění odvezly přes 70 tun usazenin. Dokončení je plánováno 
na příští rok. 

Typický obrázek sběrného místa na Rovinské ulici po víkendu, 
především v letních měsících. Všechna sběrná místa ve měs-
tě jsou určena pouze pro předem tříděný odpad – plasty, pa-
pír, sklo, případně elektro, textilie nebo bioodpad. Netříděný 
neboli směsný komunální odpad patří na sběrný dvůr EKOSu 
v areálu Na Bořích. Technické služby svážejí z těchto míst je-
den až dva velké sběrné kontejnery netříděného odpadu týdně 
a to především v letní sezóně. Vše na náklady města, které by 
mohly být využity jinak.

V Havlíčkových sadech jsou od loňského roku instalovány her-
ní, okrasné a odpočinkové prvky. Z jednoho takového prvku 
někdo vypáčil a vytrhl kůl a hodil jej do potoka. Jistě ve své 
partě získal důležitý bod za sílu a přízeň obdivovatelek. Bla-
hopřejeme.
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Krátce a jasně
a všechny lidi dobré vůle, kteří si toto významné datum chtějí 
společně připomenout mimo jiné i zpěvem státní hymny.

Snění o minulosti k příležitosti státního svátku, na kterém vy-
stoupí Ludus Musicus a hosté, připravuje na pátek 28. 10. v sou-
sedních Dobřichovicích tamní umělec František Běhounek. Začá-
tek je v 19.30. Pro ty, kteří se na prodloužený víkend nechystají, 
přinášíme tip na výlet na nedaleký hrad Křivoklát. Stejně jako 
loni se zde 28. 10. bude konat Pocta tradicím první republiky – 
připomínka české státnosti na královském hradě Křivoklát. 

(pan)

Aktuality z Leťánku
Nový školní rok už je v plném proudu a v Leťánku je opravdu 
z čeho vybírat. Těšit se můžete opět na středeční Říkanky a hrát-
ky pro nejmenší (od 9 hodin v TJ Sokol Řevnice) a Batolata v akci 
(od 10 hodin v TJ Sokol Řevnice), či úterní léčivě laděné kruhy 
pro rodiče a děti pod vedením Arnoštky Berouskové (Andělíčci 
od 11.15 hodin, Skřítci od 10 hodin, Indiáni od 15.45 hodin, vše 
v TJ Sokol Řevnice). Stejná lektorka povede také Léčivé ženské 
kruhy, které se uskuteční každý sudý pátek v TJ Sokol Řevnice. 
Novinkou je pondělní odpolední kroužek Hravý předškolák, kte-
rý se bude od října konat od 15.30 hodin v Letovské knihovně. 
Středeční odpoledne budou od 15.30 hodin patřit další novince, 
a sice dílničkám pro děti s názvem Hravé tvoření. Pod vedením 
nápady sršící maminky dvou dětí se bude pracovat nejen s pa-
pírem a barvami, ale třeba i samotvrdnoucí hmotou. V říjnu si 
určitě nenechte ujít přednášku na téma Podpora imunity (4. 10. 
od 18 hodin v Letovské knihovně), zážitkový seminář o empatic-
ké výchově (11. 10. od 18 hodin v Letovské knihovně) nebo již 
tradiční Dětský podzimní bazárek (15. 10. od 8.30 hodin v pivo-
telu MMX). Bližší informace o jednotlivých kurzech a kompletní 
nabídku rodinného centra najdete na www.letanek.cz. 

Jitka Nosková

Hasiči budou opět sbírat staré železo
Sbor dobrovolných hasičů v Řevnicích pořádá první říjnovou so-
botu tradiční sběr železného šrotu.

Sběr železa se koná v sobotu 1. října od 8. hodiny ranní. Oby-
vatelé mohou staré železo soustředit na volná místa, odkud jej 
budou členové sboru svážet. Ti upozorňují, aby zájemci případ-
ný sběr odevzdávali na místa právě až kolem 8. hodiny ranní. 
Kdo bude mít zvláště těžké a objemné kusy, může tuto informaci 
v předstihu sdělit hasičům na telefony 776 370 026, 725 168 146 
nebo e-mailem na sdhrevnice@seznam.cz. Smaltové a elektrické 
věci jako jsou ledničky či pračky nebudou sváženy.

(pan)

Burza dětského oblečení 
pro podzim a zimu
Spolek Řevnický kalamář pořádá pod-
zimní burzu dětského oblečení, hraček 
a sportovních potřeb (kola, brusle, lyže, 
kočárky apod.) v jídelně ZŠ Řevnice.

Příjem věcí od prodávajících proběhne v pátek 4. 11. 2016 od 
15.30 do 19.00. Vybíráme min. 5 Kč/ks dle ceny zboží.

Samotný prodej uspořádáme v sobotu 5. 11. 2016 od 9.00 do 
12.00 v jídelně ZŠ Řevnice.

Výdej peněz a neprodaného zboží proběhne v sobotu 5. 11. 
2016 od 13.00 do13.30 hod. Formuláře a podrobná pravidla pro-
deje naleznete v TJ Sokol Řevnice, MŠ Řevnice, v Pikolínu u poš-
ty, popř. vám je můžeme zaslat e-mailem. Další informace může-
te získat na tel. 728 872 422. Pro urychlení příjmu věcí můžete 
lepítka s cenou nalepit na oblečení předem doma a očíslovat dle 
seznamu věcí.

Výtěžek z prodeje bude použit na vybavení Bezpečného místa 
ve škole (hry, pomůcky, zařízení).

Michaela Sudková

Výlet na Svatou horu a do Vysoké
Městské kulturní středisko pořádá ve čtvrtek 20. 10. výlet pro se-
niory. Navštívíme s průvodcem nově zrekonstruovaný areál Sva-
té hory u Příbrami a poté se přesuneme na prohlídku památníku 
Antonína Dvořáka do Vysoké.

Přihlášky můžete podávat na adrese kultura@revnice.cz nebo 
MěKS, Mníšecká 29, Řevnice, tel.: 725 852 815.

Sraz je u Zámečku v 9 hodin, předpokládaný návrat v 16 ho-
din.Cena: 150 Kč

Veronika Stará
MěKS

U pomníku uctí 97. výročí vzniku 
Československa
Výročí vzniku samostatného Československa si budou moci 
připomenout jako obvykle i obyvatelé Řevnic. Tradiční Setká-
ní u pomníku na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad se uskuteční 
v předvečer státního svátku, tedy ve čtvrtek 27. října v 16 hodin. 
„Předpokládáme totiž, že si mnoho lidí díky volnému pátku pro-
dlouží víkend,“ vysvětlila za pořadatele Veronika Stará, která na 
náměstí srdečně zve všechny zástupce škol, spolků, organizací 



Obor, který se různorodými bolestmi lidského tělo zabývá, se 
jmenuje fyzioterapie. Řada lidí ho vnímá jako jiné označení 
pro rehabilitaci. Poúrazové či pooperační rehabilitaci se fyzio-
terapeuti pochopitelně věnují, kromě toho však dokážou po-
mocí cvičení ulevit od celé řady chronických a zdánlivě neřeši-
telných bolestí. V Řevnicích se fyzioterapií zabývá paní Radka 
Geffertová. Setkat jste se s ní mohli například na festivalu 
Hravě a Zdravě, kde svůj obor po celý den s nadšením návštěv-
níkům představovala.
Jak jste se k fyzioterapii dostala?
Fyzioterapii se věnuji již patnáct let. Dostala jsem s k ní doce-
la přirozenou cestou. Pocházím ze sportovní rodiny, tomuto 
oboru se navíc věnovala moje teta. Často jsem u ní bývala v or-
dinaci a moc se mi jako malé líbily ty různé pomůcky, které se 
při fyzioterapii používají. S fyzioterapeutickou praxí jsem za-
čínala už na škole. Vzdělávám se vlastně nepřetržitě. Čím víc 
o fyzioterapii vím, tím víc mě baví. Na potíže svých pacientů 
se díky novým zkušenostem snažím dívat ze stále širšího úhlu 
pohledu, přicházejí další souvislosti. Tělesné bolesti mají celou 
řadu příčin, duši nevyjímaje. Každý člověk je navíc unikátní…
Můžete nám tento medicínský obor trochu podrobněji 
představit?
V České republice je fyzioterapie na velmi vysoké úrovni. Lé-
čebné metody již zesnulého profesora Lewita, profesora Koláře 
nebo profesora Véleho jsou světově uznávané. Fyzioterapeut 
při léčbě úzce spolupracuje s ortopedem či chirurgem a v po-
sledních letech se tato spolupráce stále zlepšuje. Ne úplně ide-
ální je v tomto ohledu ale postoj zdravotních pojišťoven, které 
proplácejí jen opravdu nejnutnější rehabilitační péči. V péči 
o chronické potíže je to horší, zde jsou pacienti odkázáni ví-
ceméně pouze na vlastní financování. Má to však podle mého 
názoru i jeden pozitivní efekt.
Jaký?
Ten, kdo do léčby investuje vlastní prostředky, k ní přistupu-
je daleko odpovědněji. Já nikomu neslibuji zázračné uzdra-
vení – pilulku, která vše vyřeší. Pokud se má chronická bolest 
zad skutečně zlepšit, je důležité, aby se pacient sám aktivně 
zapojil. Obvykle stačí denní dávka pěti až deseti minut cvičení. 
Nic náročného – jednoduché cviky vybrané pro konkrétního 
klienta. Důležitá je pravidelnost a chuť něco změnit. Zlepšení 
přichází postupně a ve cvičení je nutné vytrvat. Řada mých pa-
cientů, kterým ortopedi doporučovali operaci, se díky cvikům, 
individuálně pro ně sestaveným, výrazně zlepšila a operace 
nebyla nutná. Poslední dobou za mnou chodí stále více lidí 
v poměrně mladém věku kolem 35 let, kteří se cítí z práce una-
vení a různě zablokovaní. Společně vymyslíme vhodné cviky 
na každý den, které jim nebudou činit potíže. Po čase přichá-
zí uvolnění, navrátí se energie a radost do života. Z toho mám 
pak i já největší radost…
Ne každý má asi tu vůli a trpělivost denně cvičit?
To je pravda. Já pochopitelně nikomu nic nenutím, pouze do-
poručuji. Ale vždy problém vysvětlím a zmíním rizika např. 
nevhodného pohybu. Mám klienty, kterým stačí přijít za mnou 

pohyb je lék
Text: Jan Schlindenbuch | Foto: archiv Radky Geffertové

jednou týdně na hodinu a s mojí pomocí se protáhnout, zre-
laxovat. Někomu zase může od bolesti krční páteře či hlavy 
pomoci pouhá změna polohy sezení u počítače, správné nasta-
vení výšky židle či podložení zápěstí při práci s myší. Klient, 
který ode mě odchází, má návod, cviky, naučí se lépe vnímat 
své tělo a rozumět problému. Jakmile se potíže začnou znovu 
objevovat, ví, co má dělat, a dokáže si pomoci sám. Nebo při-
jde na konzultaci a vše zopakujeme, nebo najdeme nové vyho-
vující cviky. Pro každého je možné vymyslet a udělat alespoň 
něco, než jen doporučit růžový prášek proti bolesti.
Chronické bolesti zad a jiných částí těla chápu jako daň 
civilizačnímu pokroku. Co je podle vás jejich hlavní příči-
nou?
Lidské tělo je od přírody nastaveno k pohybu. Klouby a svaly 
se mají nejlépe, když jsou celý den rozumným způsobem zatě-
žovány. Životní styl čím dál větší skupiny lidí dnešní doby jim 
takový komfort nenabízí. Stále více zaměstnání spočívá v se-
zení u stolu za počítačem. Sezení přitom člověka velmi zatě-
žuje. Trpí nejen klouby a svaly, ale vlastně všechny tkáně. Při 
dlouhodobém sezení nic v těle nepracuje, jak by mělo. Pokud 
v práci osm hodin sedíme, měli bychom se alespoň čtyři ho-
diny denně jako kompenzaci aktivně pohybovat. Bohatě stačí 
chůze. Ideální je začít s chůzí hned ráno, alespoň část cesty do 
práce zvládnout pešky. V Řevnicích se přímo nabízí ranní pro-
cházka na vlakové nádraží. Stačí vstát jen o pár minut dříve 
a místo auta použít k cestě na vlak vlastní nohy. 
Co dalšího může člověk pro své tělo dělat?
Když žije v tak ideálním místě jako jsou Řevnice, stačí mu jen 
vyjít do brdských lesů. Takový pěší výlet na Babku či Skalku 
je pro náš organismus úplně ideální. Nebo se můžeme projet 
kolem Berounky na kole či bruslích. Sportovních možností se 
v Řevnicích nabízí opravdu hodně. Vůbec není nutné sednout 
do auta a jet se někam vysportovat. Pozor si je třeba dávat při 
intenzivních pohybových aktivitách, které jsou jednostranně 
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Většina z nás s tím má zkušenost – bolest zad vystřelující do různých částí těla. Návštěva praktického lékaře či 
ortopeda skončí obvykle předepsáním léku, který krátkodobě pomůže, ale problém nevyřeší. Obvykle přitom 
stačí upravit špatný posed u počítače, najít správný kompenzační cvik a pravidelně se svému tělu deset minut 
denně věnovat…



svalově zaměřené. Při sportech jako je florbal, tenis či squash 
je nutné se před začátkem důkladně rozehřát a po skončení 
dobře protáhnout. Snažím se žádnou sportovní aktivitu ne-
zakazovat. Na každý sport existuje vhodná sestava kompen-
začních cviků. S klientem najdeme kompromis, aby jim pohyb 
neubližoval, nevznikala zranění a hlavně je bavil. Často také 
v dnešní uspěchané a hektické době doporučuji odpočívat 
a relaxovat.
Jak je to u dětí, co je pro ně ideální pohyb?
Děti potřebují pohyb ještě víc než my dospělí. Čtyři hodiny seze-
ní ve škole by měly vykompenzovat stejnou dobou běhání ven-
ku či v tělocvičně. Ideální je pro ně klasické všestranné cviče-
ní, takové jako se nabízí např. v řevnickém Sokole, tenisovém 
Sportclubu či jiném místním sportovním oddíle. Bohatě stačí 
i obyčejné skotačení na dětském hřišti. Děti na nich zábavným 
způsobem trénují obratnost i sílu. Až na výjimky neexistuje pro 
děti nějaký špatný pohyb. V růstovém období by se děti měly 
vyhnout dopadům z výšky na tvrdou podložku, extrémnímu 
protahování kloubů či jednostrannému zatěžování. Poměr-
ně nebezpečné však může být skákání na trampolínách. Když 
skáče najednou víc dětí, mohou jim ublížit zpětné protipohyby 
trampolíny. 
Hodně se v dnešní době hovoří o tzv. barefootech (bo-
tách s velmi tenkou podrážkou). Jaký je váš názor na tuto 
obuv?
Barefooty jsou určitě dobré, líbí se mi. Tyto boty poskytují prs-
tům a celé noze volnost a prostor k přirozené aktivitě. Chodi-
dlo má stejnou funkci jako naše ruka, uchopuje prostředí, po 
kterém chodíme, přizpůsobuje se terénu a vyvažuje nerovnos-
ti. V řadě bot máme totiž prsty nepřirozeně stísněné. Úskalí 
chůze v barefootech vidím v tom, že se po většinu dne pohy-
bujeme po zpevněných asfaltových plochách. Otřesy, které se 
při nesprávné chůzi v barefootech na naše tělo přenáší, mohou 
být pro páteř nebezpečné. Barefooty tedy určitě ano, ale raději 
ve volném čase a ideálně někde v lese. e
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•	 Narozena 1976 v Praze.
•	 Má dvě děti a bydlí v Řevnicích.
•	 Vystudovala FTVS UK Praha obor Fyzioterapie.
•	 Mezi její hlavní koníčky patří sport – v zimě 

lyžování, běžky a nordic walking, v létě kolo, 
běh nebo beachvolejbal, ale také spánek, kino 
a občasné víkendové lenošení.

Radka Geffertová

Řevnický rodinný festival Hravě 
a zdravě uspěl i napodruhé 
V sobotu 3. 9. 2016 pořádal spolek Náruč a Rodinné centrum 
Leťánek za podpory města Řevnic již druhý ročník řevnického 
rodinného festivalu Hravě a zdravě. Celé náměstí bylo ten den 
uzavřené pro automobilovou dopravu. Tak mohlo být více než 
75 stánků rozmístěno po celé ploše náměstí včetně hlavní sil-
nice. Osloveny byly všechny místní spolky, organizace, krouž-
ky, podnikatelé, školy, školky, různá zájmová sdružení i fyzické 
osoby. Každý, kdo měl zájem, se zde mohl prezentovat. Pro ty, 
kteří nemohli přesídlit v sobotu na náměstí, byla připravena 
rodinná hra, která provedla všechny zájemce po 12 různých 
stanovištích rozmístěných v Řevnicích. Každý tým, který vyrazil 
na trať s hrací kartou a obešel všechna stanoviště, byl odměněn 
poukázkou na kávu do kavárny Modrý domeček. Navíc v závě-
ru festivalu proběhlo losování o věcné ceny. Celkem bylo vydá-
no 145 hracích karet na rodinnou hru, což svědčí o velké účasti 
na festivalu samotném. Spolek Náruč odhaduje, že se festivalu 
účastnilo na 2000 lidí. 

V pokusu o překonání loňského rekordu v přinesených štrúd- 
lech se vybralo rekordních 18 štrúdlů, které byly rozkrájeny 
a zdarma rozdány zájemcům. 

Na pódiu se střídala živá kapela s vystoupeními místních 
i okolních tanečních a sportovních kroužků. V mezičase zazněly 
rozhovory se zajímavými lidmi. 

Největší úspěch sklízel projekt Tančírna. Díky profesionální-
mu tanečníkovi se podařilo přesně podle očekávání organizáto-
rů roztančit téměř celé náměstí. Vystupoval v několika blocích 

a do rytmu se pohybovali i zarputilí odpůrci jakéhokoliv pohy-
bu. Komunitní stůl, stylově nazdobený v námořnickém duchu, 
byl postavený kolem celé řevnické kašny. Po celý den byl ob-
sazený a plnil svůj účel na 100 %. Střídali se u něj návštěvníci 
festivalu, kteří si zde povídali se známými nebo se seznamovali 
s těmi, které ještě neznali. Přitom si pochutnávali na různých 
dobrotách. 

Přidanou hodnotou celého dne bylo fantastické počasí. 
Všichni doufají, že s příštím rokem se budou moci těšit na tře-

tí ročník řevnického rodinného festivalu Hravě a zdravě. 
Marie Hrdá
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Na konci 20. století zažíval oddíl nejen úspěchy, ale i ztráty. 
Dne 21. dubna 1999 zemřel trenér a učitel na místní základní 
škole Josef Šafránek – jedna z největších sportovních legend 
nejen házené, ale i celých Řevnic. Na celostátní úrovni byl 
styl řevnické házené označován jako Šafránkova škola. Při-
pomeňme si také jím organizované mezitřídní Sportovní hry 
mládeže (SHM), kterých se pod jeho vedením uskutečnilo 
44 ročníků. V SHM pak na tuto tradici navázal Petr Holý, který 
i přes klesající zájem žactva dokázal tyto turnaje dotáhnout až 
k 55. ročníku.

Jak se dalo očekávat, tým „B“ pod hlavičkou DTJ vyhrál kraj-
ský přebor a postoupil do II. ligy. Jeho postup přinesl řevnic-
ké házené další historický primát – první druholigové derby 
v Řevnicích. Béčko se po záchranářských bojích ve druhé lize 
udrželo, a tak se i v dalším roce mohli diváci vypravit na dvě 
domácí druholigová derby.

Dne 20. září 2000 postihl oddíl další smutný okamžik. Do 
házenkářského nebe odešel v nedožitých 91 letech nejstarší 

devadesát let 
národní házené
Text: Jaroslav Hrubý | Foto: archiv 

člen klubu František Hrubý, který ještě v jarní polovině sou-
těží navštěvoval ligová utkání. Jako dorostenec byl František 
Hrubý u založení oddílu, později vedl házenkáře jako před-
seda oddílu. V této funkci vydržel 28 let a i poté zůstal ještě 
dlouho členem výboru.

V dalším ligovém ročníku 2000/2001 se již „B“ tým neudr-
žel a z předposledního místa z druhé ligy sestoupil. Úroveň 
drželo jenom „A“ mužů, které skončilo ve druhé lize na pátém 
místě. V té době se nedařila ani práce s mládeží. Mladí trenéři 
oddíl opustili a situaci obětavě zachraňoval Petr Holý, který se 
družstva ujal.

V ročníku 2001/2002 obsadilo první mužstvo mužů ve dru-
hé lize krásné druhé místo, „B“ tým zvítězil v krajském přebo-
ru, žáci skončili třetí, ženy šesté, dorostenci a dorostenky po-
slední. Na členské schůzi oddílu bylo rozhodnuto „béčko“ do 
druhé ligy, kam po vítězství v krajském přeboru mohlo postou-
pit, již nepřihlásit a mužské složky převést zpět do Slavoje.

 

Poslední díl seriálu mapuje dobu nedávnou i úplně blízkou. Zavzpomínáme na dvě legendy řevnické házené, při-
pomeneme si rok 2004, kdy se areál v Tyršově stromořadí dočkal nového povrchu, a vyzdvihneme úžasnou práci 
trenérů a trenérek mládeže, kteří se snaží, aby tento krásný sport mohl v Řevnicích nadále psát svoji historii…
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Nový povrch a Špunťapák

Významné události přinesl řevnickým házenkářům rok 2003. 
Dne 28. listopadu rozhodla mimořádná valná hromada TJ Sla-
voj o vystoupení oddílu házené z TJ Slavoj. K 1. prosinci 2003 
jsme se stali samostatným právním subjektem pod názvem 
sportovní klub NH Řevnice. V prvním roce samostatné činnos-
ti se nám podařilo za přispění města Řevnic, firmy Sattergroup 
pana Komárka, firmy Obo Bettermann, autolakovny pana Ze-
lenky, firmy Clasic pana Kričky, Našich novin a firmy KH Ther-
mo pana Knajfla získat finanční prostředky na rekonstrukci 
hřiště v Tyršově stromořadí. V květnu 2004 byl na původní 
asfalt položen nový povrch z gumového granulátu, což zce-
la změnilo kvalitu celého házenkářského areálu. Dokončení 
úprav povrchu hřiště bylo provedeno v srpnu nástřikem pev-
nostní polyuretanové vrstvy. Po řadě jednání s TJ Sokol a měs-
tem se celý házenkářský areál stal výhradním majetkem NH 
Řevnice.

V roce 2006, kdy oddíl slavil své 80. výročí, unikl mužům již 
počtvrté v řadě postup do první ligy. Nejúspěšnější byli mladší 
žáci, kteří postoupili na pohár republiky, kde pod vedením tre-
néra Jaroslava Hrubého obsadili hezké 4. místo.

Ve stejném roce založily Zuzana Veselá a Štěpánka Jandu-
sová kroužek pohybové výchovy, z něhož později vzniklo nové 
družstvo žaček. Mladší žáky převzal jako trenér Tomáš Vese-
lý. Družstvo pak v  roce 2007 vybojovalo v sestavě Petr Holý, 
Petr Veselý, Karel Král, Martin Procházka, Michal Jelínek, Jan 
Štech, Jaroslav Najman, David Szitai, Tomáš Petrák a Oldřich 
Dudek na přeboru republiky v Brně bronzové medaile.

Na konci roku Zuzana Veselá a Štěpánka Jandusová zorga-
nizovaly pro házenkářské „špunty“ Mikulášský pochod z há-
zené na Halouny a zpět. Tento pochod byl pojmenován „Špun-
ťapák“ a od té doby se každoročně opakuje. Pro děti navíc obě 
trenérky pravidelně pořádají také dětský den se sportovními 
soutěžemi.

V roce 2009 vyhráli mladší i starší žáci krajský přebor. Mlad-
ší žáci reprezentovali oddíl na přeboru ČR v Mostě, starší žáci 
v Příchovcích. Oba celky skončily bez medailového úspěchu. 
Zlaté medaile vybojovali starší žáci v létě 2010 na poháru ČR 
v Nýřanech. O rok později se do mistrovských soutěží přihlásily 
starší žačky i dvě družstva starších žáků, dorostenci a týmy „A“ 
i „B“ mužů. První tým starších žáků na halovém mistrovství ČR 
hraném v Lázních Bělohrad vybojoval titul „Halový mistr ČR“.

V dubnu 2011 odstoupil na valné hromadě z funkce před-
sedy klubu Jaroslav Hrubý. Tuto funkci vykonával dlouhých 
35 let. Novým předsedou byl zvolen František Zavadil.

Úspěchy mladších a starších žáků

Na konci roku 2014 bylo vybudováno zastřešení terasy a při-
lehlých schodišť, čímž se bezesporu zvýšila užitná hodnota 
areálu.

Největším sportovním úspěchem posledních let jsou stříbr-
né medaile z přeboru ČR ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, které 
vybojovali starší žáci Lukáš Martin, Adam Bíl, Martin Derco, 
Michal Mach, Vojtěch Kraus, Petr Holý, Jan Petříš, Petr Veselý, 
Michal Jelínek a Jan Štech pod vedením trenéra Tomáše Vese-
lého.

V ligovém ročníku 2015/16 se do mistrovských soutěží při-
hlásilo smíšené družstvo mladších žáků a žaček, mladší žáci, 
starší žáci a dva týmy mužů „A“ i „B“. První tým ve druhé lize 
završil tímto ligovým ročníkem bez přerušení již 26 let.

V letošním roce však přichází generační problém, neboť 
někteří hráči ukončili svoji sportovní kariéru. I když družstvo 
uhájilo druholigovou příslušnost, do nového ročníku již ve 
druhé lize nenastoupí. Omlazený tým bude hrát pouze krajský 
přebor.

Úspěchu však letos dosáhli mladší žáci, kteří v sestavě Jo-
sef Pokorný, Jiří a Martin Kolomazníkovi, Lukáš Mareš, Patrik 
Mašek, Daniel a Dominik Šmausovi, Daniel Spurný, David 
Hochman, Vojtěch Palička, Vojtěch Zavadil, Pavel Hartmann 
a Jan Kočí pod vedením trenérů Štěpánky a Petra Jandusových 
a Františka Zavadila obsadili v Žatci na přeboru republiky 
5. místo.

V devadesátileté historii klubu odehrála družstva stovky přá-
telských utkání a turnajů, kterých se každoročně zúčastňuje 
i „stará garda“. Připomeňme si také dlouholetou tradici házen-
kářů, kteří již od roku 1933 pravidelně přicházejí s velikonoč-
ní pomlázkou pozdravit své příznivce a přátele.

Na závěr se patří poděkovat všem hráčům a hráčkám, kteří 
reprezentovali po celé republice nejen řevnickou házenou, ale 
i město Řevnice. Historii však tvořili i ti, kdo házenou pocti-
vě vedli a vedou. Připomeňme si tedy kromě zakladatelů ale-
spoň některé z nich, i těm děkujeme za jejich práci: František 
Hrubý, Robert Tausche, Ladislav Vobecký, Josef Šafránek, 
Antonín Hálek, Jaroslav Hrubý, Petr Holý, Miloslav Tausche, 
Zdeněk Šefl, Jaroslav Holý, Pavel Knýbel, František Zavadil, 
Petr Hartmann, Ctirad Leinweber, Štěpánka a Petr Jandusovi, 
Zuzana a Tomáš Veselí… e

Podle zápisů v kronice a vzpomínek některých členů sepsal 
Jaroslav Hrubý
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MV letošním roce oslavují 
řevničtí národní házenká-
ři devadesát let své činnosti. 
U příležitosti tohoto význam-
ného jubilea se budete moci v 
několika příštích číslech sezná-
mit prostřednictvím seriálu s bo-
hatou a zajímavou historií tohoto 
sportovního oddílu. V jeho řadách 
se v průběhu devadesáti let vystřída-
lo téměř 700 hráčů, hráček a funkci-
onářů, a proto není technicky možné 
každé jméno připomenout. Prosíme 
proto za prominutí, pokud své nebo ně-
které vám známé jméno v tomto článku 
nenajdete.
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Před více než sto lety nechal Okrašlovací spolek vybudovat nad 
Řevnicemi cestu, ze které se na městečko otevíraly působivé vý-
hledy. Tato „lesní promenáda“ byla pojmenovaná ve dvacátých 
letech 19. století po bývalém předsedovi řevnického Okrašlova-
cího spolku Tomáši Burešovi, a místní obyvatelé ji tak znají jako 
„Burešovku“. 

Procházka po ní je podle mě nejkrásnější od podzimu do brz-
kého jara, kdy stromy setřesou své listí a vy můžete skrze jejich 
neobalené koruny sledovat městský ruch v ulicích Řevnic. Těž-
ko říci, kde začíná a končí. Já sám po ní rád chodím směrem 
od Kejné, a tak se vydejme z řevnického náměstí ulicí Pražskou 
na první křižovatku, odkud pokračujeme Tyršovou ulicí oko-
lo několika zajímavých vil až k polní cestě vedoucí vzhůru do 
Kejné. Po levé ruce se nám otevře výhled na mrtvé rameno řeky 
Berounky. Pravotočivá tůň uprostřed pastvin je již téměř celá 
zarostlá bujným rákosím, přesto je dodnes vzácným zbytkem 
původní říční krajiny obývané mnoha živočišnými a rostlinnými 
druhy. My však zaplácneme dotírajícího komára a pokračuje-
me dále po bývalé polní cestě mezi březovými nálety až ke ka-
mennému můstku přes potok v Kejné. Z pod hradby dubových 
velikánů obklopující potok bývá pěkný výhled na západ slunce 
nad Řevnicemi. Ještě před můstkem stoupá vpravo stezka, kte-
rou snad už tady můžeme nazvat „Burešovkou“. Stará kameni-
tá cesta nás zavede do habrového lesa. Po několika desítkách 
metrů v místě, kde prudce uhýbá doleva, ji opustíme a pokra-
čujeme rovně na úzkou pěšinu, která nás po celou dobu povede 
strmým svahem po vrstevnici. Mezi habry se přimísily nenápad-
ně buky a les dostal najednou náladu brdské vznešenosti. Cesta 
nám utíká pod nohama a snaží se nás vést rovně mezi stromy. 
V místech, kde padl některý z nich, nebo paseka otevřela vý-
hled do krajiny, se na chvíli rozšíří a my máme možnost chvilku 
postát a zahledět se na krajinu pod námi. Někdy nečekaně při-

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

spěchá náhodný kolemjdoucí s vyprávěním, jak se ta krajina za 
poslední desítky let změnila. V jednom místě se z pěšinky pře-
kvapivě stane široka cesta, po které pokračujeme až nad nej-
hořejší řevnické vilky. Rozpadlý cihlový plot zalátaný pletivem 
po pravé ruce kdysi obklopoval nádhernou exotickou zahradu, 
v jejímž rohu stojí již zapomenutá hrobka vyzdobená dórskými 
sloupy. Naproti přes cestu pak vysoký smrkový les láká dodnes 
generace dětí ke stavění domečků v jejich kořenech. Po krátkém 
odpočinku pokračujeme dále po vrstevnici mezi vysoké borovi-
ce, v jejichž korunách po celý rok poletují drozdi brávníci, kteří 
vždy jako první na jaře spustí svou melodickou písničku, až ke 
dřevěnému můstku přes Štokovu rokli. Skalnatou průrvou teče 
voda už jen za silných dešťů nebo za jarního tání. Kousek za 
roklí klesneme o pár metrů níže k několika domkům nad Červe-
ných loukou a vyjdeme na širokou štěrkovou stezku, která nás 
zavede až k opravené studánce nad Moklinami. Kdysi tu prý 
stávaly lavičky. Tady v současné době „Burešovka“ končí. Od 
studánky se můžeme vydat zpět dolů do Řevnic okolo Sokoláku 
a hřiště házené, ale doporučuji se ještě nevracet a pokračovat 
dál cestou po vrstevnici, neboť přibližně těmito místy „Burešov-
ka“ pokračovala dál až k hájovně. Přeběhneme mníšeckou silni-
ci a hned za můstkem přes Moklický potok najdeme nenápad-
nou pěšinu, která nás povede až do míst, kde se říká Na Ladě. 
Trochu zapomenutými listnatými lesy ve svahu nad Starou 
hájovnou, ve kterých můžeme najít nejen listím zavátou lavič-
ku, ale třeba i nasypané kamenné mohyly, sejdeme až k Neza-
budickému potoku u hájovny. Odtud se pak můžeme vrátit po 
žluté značce okolo Lesního divadla zpět do Řevnic. Na závěr po-
přejme „Burešovce“ úspěšnou rekonstrukci, na kterou se vedení 
města chystá. Snad ji budeme moci zase zvát „lesní promená-
dou“ a neskončí zasypaná štěrkem a betonem. e

Výlet šestý: Burešovkou



V několika příspěvcích se budu věnovat areálu Skalky nad 
Mníškem pod Brdy, kde stojí přes 300 let barokní kostelík 
svaté Máří Magdaleny, postavený slavným architektem Kryš-
tofem Dienzenhoferem. Kostelík se tyčí na zalesněném hře-
benu ve výšce 518 m nad mořem, nazývaném kdysi Rochoty 
(též Rochota). Dnes nese jméno Skalka podle křemencových 
skal, na kterých je vybudován.

Areál Skalky je v katastru mníšeckém. Můžeme ovšem 
najít souvislosti i s Řevnicemi. Je to především stará silnice 
s mnoha zatáčkami, vedoucí z Řevnic do Mníšku. Koncem 
19. století jezdily pravidelně od původního řevnického ná-
draží pod hospodou U Kučinů (dnes Republika) okolo Skal-
ky do Mníšku poštovní dostavníky, obstarávající i osobní 
a nákladní dopravu. Mníšek v té době totiž neměl železni-
ci. Z našeho města vedou lesem na Skalku dvě značené tu-
ristické cesty. Jejich značení je velmi staré, snad nejstarší 
v Brdech. Provedl je v osmdesátých letech 19. století Klub 
českých turistů na návrh řevnického Okrašlovacího spolku. 
V roce 1907 napsal řevnický učitel Stanislav Reiniš knížeč-
ku Průvodce po Řevnicích a na Skalku. Velmi podrobně se 
věnoval areálu Skalky řevnický knihtiskař Jan Šťastný, ro-
dák z Mníšku, který v roce 1948 vlastním nákladem vydal 
krásnou a výpravnou publikaci Městečko pod Skalkou. Za 

Skalka – klenot brdských Hřebenů 
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

pozoruhodné považuji též staré pohlednice Skalky, které 
postupně zveřejním na stránkách Ruchu. Má sbírka těchto 
pohlednic začala vznikat v poslední čtvrtině 20. století, kdy 
skalecký areál byl zcela zdevastován a zdálo se, že úplně za-
nikne. O tom budu psát později.

O kostele, klášteře a hotelu na Skalce se zmiňuje v letech 
1854–57 P. Vincenc Lichtblau, zdejší superior řádu františ-
kánů a známý evropský numismatik, který péči o areál vě-
noval velké úsilí i svůj osobní majetek. V roce 1899 napsal 
profesor pražské reálky Josef Vávra podrobnou publikaci 
Historické paměti Mníšku a kláštera na Skalce. V ní se dozví-
dáme, že údržba skaleckého areálu vždy trpěla nedostatkem 
peněz a vandalstvím návštěvníků. Cituji: „Klášter sešel na 
zdech velice, nebylo odkud bráti na opravu. Kostel byl zven-
čí znešvařen od četných poutníků, kteří omítku seškrabovali 
a ten prášek s sebou odnášeli jako domnělý lék proti zimni-
ci.“ V minulém století se zabýval Skalkou i nám známý JUDr. 
Josef  V. Bohuslav. V současné době je to oblíbený spisovatel 
Jan Čáka, ten dokonce v několika svých publikacích. 

Na obrázcích můžete vidět titulní stranu Reinišovy publi-
kace (obr. 3) a dvě kolorované pohlednice „Pozdrav ze Skal-
ky“ z roku 1903 (1) a 1904 (2). e

3

1

2
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Okénko ZUŠ
Prázdniny byly pro ZUŠ ve znamení změn. Rozšířili jsme výu-
ku v hudebním oddělení o nové obory: saxofon, příčnou flétnu 
a kontrabas (příští rok se připravujeme na violoncello). Škola rok 
od roku stále více praská ve švech, zájem o studium je velký a už 
se do dosavadních prostor v Zámečku nevejdeme. Proto bylo roz-
šíření hudební oborové nabídky podmíněno dalším prostorovým 
rozšířením mimo hlavní budovu. Tím došlo k přesunu výtvar-
ky do nových (dočasných) prostor na náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad v bývalé staré škole. Město Řevnice nám poskytlo zázemí 
ve dvou prostorných třídách v přízemí, za což jsme velice rádi.

Připravit třídy tak, aby se v nich mohlo učit, dalo mnoho práce, 
se kterou jsme si poradili většinou vlastními silami. Pomohli nám 
i brigádníci, dobrovolníci a TS. I když to bylo náročné, výsledek 
stojí za to. Máme úžasné ateliéry, kde konečně povedeme výu-
ku v optimálních prostorových podmínkách. Doplníme výtvarné 
techniky, které dosud nebylo možné vyučovat v plném rozsahu 
kvůli nedostatku prostoru, hlavně grafické a sochařské disciplíny.

V nových ateliérech budou vedeny i znovuotevřené výtvarné 
kurzy pro dospělé. Výuku povede vynikající malíř Aldin Popaja 
nebo specialista na kresbu sochař Jan Slovenčík. Zájem veřejnosti 
o kurz studia pro dospělé nás velmi potěšil.

Hned na začátku školního roku jsme se zapojili do festiva-
lu Hravě a zdravě, kdy jsme poprvé otevřeli ateliéry veřejnosti 
v rámci Dne otevřených dveří. Pro návštěvníky byla připravená 
i malá výstava studentů a pedagogů školy.

S novými obory přišli i noví kolegové, které si vám dovolíme 
představit. Příčná flétna – Dušan Navařík, absolvent Konzervatoře 
Jaroslava Ježka v Praze. Člen kapely Bizzare Band a keltského big-
bítu Jull Dajen (mohli jste slyšet na posledním Mix Festivalu). Kon-
trabas – Lubomír Čížek, člen Orchestru Národního divadla v Praze. 
Saxofon – R. Žitný, absolvent Pražské konzervatoře, který je i vy-
hledávaným hráčem na basklarinet a basetový roh. V loňském roce 
se na mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro v oboru klarinet 
umístil jako 1. nejlepší český mužský kandidát. Kytarové oddělení 
v Řevnicích má dalšího učitele. Je jím Jan Peš, absolvent Konzer-
vatoře Jaroslava Ježka, člen kapely Rockopera Praha. Spolupracu-
je s předními českými umělci (Kamil Střihavka, Viktor Dyk, Milan 
Steigerwald, Jaryn Janek). Klavírní třídu paní učitelky Zemeno-
vé (na mateřské dovolené) převzala Maria Rajičová, absolventka 
Pražské konzervatoře. Své vzdělání si rozšířila o prestižní mistrov-
ské kurzy. Pravidelně koncertuje v rámci České republiky i Evropy. 
Pedagogicky se věnuje dětem všech věkových kategorií.

Již na konci minulého školního roku převzala taneční odděle-
ní Viktoria Vrublevska. Absolvovala Statní konzervatoř v Kyjevě 
a od roku 1993 žije v Praze. Působila v souboru Národního diva-

dla v Kyjevě, v Čechách pak jako sólistka v Pražském komorním 
baletu Pavla Šmoka a Laterně Magice. S manželem (sólistou ND 
v Praze) založili a organizují Mezinárodní Festival umění AVE 
BOHEMIA v Praze. Nejmenší tanečnice učí Lucie Gejdošová, která 
vystudovala AMU v Praze. Je členkou černého divadla Wow Show 
Prague a vystupovala například se souborem Chorea Bohemica.

Dramaťák vede herečka Renata Rychlá, absolventka DAMU. 
Hrála v pohádce Tajemná truhla, v seriálech Zdivočelá země, 
Ordinace v Růžové zahradě, Nemocnice na kraji města a ve filmu 
Vlci ve městě. Spolupracovala s Ivanem Králem a v pražské Ypsi-
lonce hraje již 21 let.

A co je další novinkou? Filmová sekce se zapojila do organiza-
ce Dětské mezinárodní výtvarné výstavy Lidice, která letos nově 
otevírá soutěžní filmový prostor. Učitelka Kateřina Krutská spolu 
s paní ředitelkou pomohly vytvořit pravidla soutěže a budou za-
sedat v mezinárodní porotě.

V novém školním roce budeme mít více než dvě desítky absol-
ventů, naši žáci se zapojí do celonárodní soutěže ZUŠ, ale i do 
řady dalších (mezinárodních) soutěží, budeme pořádat koncerty, 
vystoupení, výstavy, pojedeme za uměním, uspořádáme regio-
nální výtvarnou soutěž a Mix Festival. Máme i pár dalších zajíma-
vých nápadů, které si ale prozatím necháme pro sebe.

O všem vás budeme včas informovat nejen na stránkách Ru-
chu, ale i na našem webu a Facebooku.

Na závěr si vás dovolíme ještě pozvat na zahajovací koncert 
Učitelé žákům a rodičům, který se koná v pátek 7. 10. 2016 
v 18.00 v sále Zámečku. Představí se převážně naši noví kole-
gové. V programu uvedeme F. Tarrega, F. Chopina, B. Kovácse, 
A. Firtha, P. Ebena, A. L. Webera a další. Účinkují: Maria Rajičová 
– klavír, Martina Bauerová – zpěv, Radek Žitný – klarinet, saxo-
fon, Dušan Goláň Navařík – příčná flétna, Miroslav Fiedler – ky-
tara. 

S. Hrubá,
ZUŠ Řevnice

Rostou? To ukáže další Houbyfest! 
Podtitul Největší houbařský festival v Čechách dostal festival 
Houbyfest, který se 8. října koná již podruhé v Řevnicích. Všichni 
milovníci houbaření a houbových specialit jsou srdečně zváni do 
lůna brdských lesů.

Festival se bude v sobotu 8. 10. odbývat hned na několika 
místech v Řevnicích. V sedm ráno startuje v Lesním divadle 
závod v houbaření. Jeho účastníci se se svými úlovky budou 
moci pochlubit v 10 hodin v cíli, který bude v Dřeváku na ná-
draží. Ten se v tuto sobotu stane dalším styčným bodem hou-
bařů. Kromě Dřeváku se další bohatý kulturně-gastronomický 
program zaměřený na fenomén houbaření bude konat na Ná-
městí Krále Jiřího z Poděbrad. Návštěvníci zde najdou vše po-
třebné pro houbaření, bude pro ně připravena pestrá přehlíd-
ka „houbové gastronomie“. K ochutnání bude houbové ragú, 
houbová polévka, guláš, houby nadívané, nakládané, grilo-
vané, houbové rizoto, houbový koláč, houbové palačinky atd.  



Kromě toho ale bude možné zakoupit i další domácí výtvory 
jako med, marmelády, jablečné mošty, domácí šťávy, cider, 
povidla, kysané zelí a vše, co nabízí podzimní příroda. Kromě 
hub se budou jíst i buřty a ne ledasjaké, nýbrž speciálně naře-
zané. Součástí Houbyfestu totiž bude i druhý ročník Mistrov-
ství ČR o nejkrásněji nařezaného buřta na opékání. 

Zájemci se mohou vydat na houbařskou vycházku s mykolo-
gem Michalem Mikšíkem a zjisti od něj, kde houby rostou, proč 
rostou a proč se schovávají. Michal Mikšík je členem České vě-
decké společnosti pro mykologii a autor či spoluautor několika 
knih o houbách. Můžete navštívit výstavu hub v Dřeváku, kde 
bude také mykologická poradna. Režisér Tomáš Vorel pohovoří 
o psychydelických účincích lysohlávek a o své „Cestě z města“. 
V unikátním prostředí Lesního divadla vystoupí od 15:00 Kašpá-
rek v rohlíku, vstupné 250 Kč v předprodeji 200 Kč. To vše zpes-
tří hry a workshopy s houbařskou tématikou. Více o festivalu na 
www.facebook.com/houbyfest. 

Program Houbyfestu 
7.00 Závod v houbaření, start Lesní divadlo. Cíl 10.00 (Dře-

vák).
9.00 Houbařská adrenalinová vycházka s Mgr. Mikšíkem (ná-

městí)
10.00 Přehlídka pokrmů z hub a lesních plodů, prodej doplňků 

na houbaření a camping (náměstí)
10.00 Výstava čerstvých úlovků (Dřevák)
12.00 Mykologická poradna s Mgr. Mikšíkem (Dřevák)
12.00 Mistrovství světa v opékání buřtů (náměstí)
13.00 Houby magické - debata s režisérem Tomášem Vorlem 

nejen o jeho Cestě z města. Vstupné 80 Kč (Čajovna Che-
rubín)

15.00 Kašpárek v rohlíku, vstupné 250 Kč, předprodej 200 Kč 
(drogerie na náměstí Řevnice, kulturní středisko Řev-
nice, trafika nádraží Řevnice, sms ticket), děti do 2 let 
a ZTP zdarma. (Lesní divadlo)

Jazzové a soulové skladby budou znít 
v Zámečku
Klasické jazzové a soulové skladby Stevieho Wondera či Arethy 
Franklin budou znít v řevnickém Zámečku v neděli 23. 10. Kon-
cert Lucie Zemanové a Soul Sisters nazvaný Jazz v Řevnicích zde 
začíná v 18.00 hodin. Lucie Zemanová (zpěv) vystudovala Praž-
skou konzervatoř, spolupracuje s orchestry Back Side Big Band, 
Steamboat Stompers či s Dixielandem Messengers. Hostuje s Big 
Bandem Českého rozhlasu. Jakub Urban (klavír) absolvoval Kon-
zervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka. Skládá pro vlastní Urban Trio, 
spolupracuje s Janem Smigmatorem, vystupuje s Michalem Ge-
rou, Františkem Uhlířem a dalšími jazzmany. Ondřej Sluka (bicí) 
vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka a učí bicí na ZUŠ Bajkal-
ská. Pavel Šlosar (kontrabas) studoval svůj nástroj u Jana Greifo-
nera a spolupracuje se Steamboat Stompers, Evou Emingerovou, 
Jitkou Vrbovou a dalšími. 

(pan)

Déšť „vyhnal“ muzikanty z Plácku
 Komorní koncert zorganizoval spolek Řevnice Za vodou 17. září. 
Nápad uspořádat koncert přišel s novými řevnickými sousedy. 
Mezi členy spolku Za vodou patří od letoška dva profesionální kla-
víristé a hudební pedagogové, Robert Koubek a jeho žena Jana. 
Navíc v Řevnicích, a to právě za vodou, bydlí i houslistka Pavla 
Tesařová, která letos vyhrála Akademii Václava Hudečka. Robert 
Koubek vymyslel program, přizval Pavla Švingra a sbor Vocalica, 
ve kterém zpívá i Jana Koubková. V plánu bylo užít si hudební ve-

čer na obnoveném Plácku. Počasí nakonec koncertu venku nepřá-
lo, spolek tedy koncert uspořádal v Zámečku za přispění ZUŠky 
a Veroniky Staré. Hosté nadšeně tleskali Dvořákovým biblickým 
zpěvům a obdivovali virtuozitu Pavly Tesařové. Večer zakončil ně-
kolika skladbami sbor Vocalica pod vedením Štěpánky Švejdové. 

Za Spolek Řevnice Za vodou Hana Ripková

Výstava v kavárně Modrý domeček
Aktuálně v Modrém domečku vystavuje kreslíř Jiří Flekna, kte-
rý je po úrazu z mládí kvadruplegik. Je tak odkázaný na pomoc 
své sestry a pracovníků neziskové organizace Spokojený domov. 
Panu Fleknovi poskytují celé spektrum služeb osobní asistence, 
aby mohl zůstat doma a kreslit. Jiří Flekna i přes vážný handi-
cap neztratil svůj osobitý smysl pro humor. I když jsou jeho ruce 
hodně poznamenané kvadruparézou a jen s obtížemi udrží tuž-
ku, dokáže své vtipné nápady pečlivě vykreslit na papír. Jeho 
vtipy jsou otiskovány v humoristických časopisech a vystavová-
ny na samostatných výstavách. Nenechte si proto ujít tuto jedi-
nečnou výstavu v prostorách obou pater kavárny Modrý dome-
ček. Výstava potrvá do 6. 11. 2016. 

Marie Hrdá

Po Řevnicích čeká ochotníky národní 
přehlídka
S komedií Mátový nebo citron, která bude k vidění v řevnickém 
kině v neděli 2. 10., se dobřichovičtí ochotníci probojovali na 
národní přehlídku ochotnických divadelních souborů do Vyso-
kého nad Jizerou na Krakonošův divadelní podzim. „Je to pro 
nás fantastický historický úspěch,“ pochvaloval si režisér Petr 
Říha. Komedii, díky níž uvidíte, jak vzniká divadelní představe-
ní, a budete moci nahlédnout do herecké kuchyně, těsně před 
národní přehlídkou přivezou herci právě do Řevnic. Komedie 
Patricka Haudecoura začíná v 18.00, vstupné je 150 a 100 ko-
run. Představí se již známé herecké osobnosti dobřichovického 
divadelního spolku Alena Říhová, Hedvika Hájková, Irena Nera-
dová, Jan Seidel, Karel Král, Jiří Šafránek a Jan Kuna. 

(pan)
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Mimo sportovní stránky klade škola nemalý důraz na výuku 
umění sebeobrany. Její činnost je zaměřena především na mlá-
dež školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškol-
ního věku, senioři a dokonce i celé rodiny.

Tréninky probíhají vždy pod dohledem kvalifikovaných učitelů. 
Pravidelně se pořádají zkoušky na technické stupně, výukové se-
mináře, soustředění nebo závody. Možná je i individuální výuka. 
Tréninky v Řevnicích probíhají pod vedením Radka Záhejského, 
I. dan (+420 736 222 675). Více informací o škole Ge-Baek Hosin 
Sool najdete na internetových stránkách www.tkd.cz.

mb

Úspěch tenisových nadějí v kraji
Výborné čtvrté místo v kraji pro letošní rok vybojoval tým Sport-
clubu Řevnice v nejmladší kategorii minitenistů (7 a 8 let). Pod 
úspěchem, na který čekala řevnická tenisová přípravka dlou-
hých devět let, jsou podepsáni místní odchovanci Čeněk Šupá-
ček, Tadeáš Vávra a spolu s nimi Jakub Korbelář.

O titul krajského šampiona bojovalo už od května celkem 
26 týmů rozdělených do čtyř skupin. Sportclub jednu z nich vy-
hrál, ale musel ještě projít sítem play-off, než se dostal na závě-
rečný finálový turnaj. Ten proběhl v neděli 11. září na kurtech 
v Nehvizdech. Ve vedru kolem 32 stupňů kluci bojovali ze všech 
sil. Čenda Šupáček zaujal ostře liftovanými míči, Tadeáš Vávra 
svou bojovností a dobrými výkony se k nim přidal Jakub Korbe-
lář, posila z tenisové školy v Letech.

Třetí místo uniklo Sportclubu o fous, postaral se o to výsledek 
3:6 s Lokomotivou Zdice, kdy šest zápasů z devíti musel rozhod-
nout až třetí set. V něm měli tenisté Sportclubu horší koncovku.

Přesto odjížděli s medailí, diplomem a hlavně spokojeni s po-
citem, že si vše vybojovali na prvním velkém turnaji v životě. 
Podobnou radost měla řevnická parta v roce 2007, tehdejší 
odchovanci trenéra Michala Mottla skončili třetí v kraji mezi 
babytenisty a začala tím jejich tenisová kariéra. Antonín Štěpá-
nek patří dnes k české špičce mezi dorostenci, připravuje se na 
I.ČLTK Praha a sbírá zkušenosti na mezinárodních turnajích. 
Daniela Švédová ještě loni hrála na Pardubické juniorce, v sou-
časnosti se věnuje trenérské práci ve Sportclubu, podobně jako 
další tehdejší člen týmu Filip Zahrádka. Pouze Dominik Kischer 
se tenisu už závodně nevěnuje, od sportu ale neutekl.

vav

Tréninky taekwon-do v řevnické 
sokolovně  
Ge-Baek Hosin Sool, největší škola Taekwon-Do ITF v České 
republice, již tradičně pořádá nábor nových studentů. Všichni 
zájemci jsou srdečně zváni na tréninky, které pravidelně pro-
bíhají v Řevnicích, a to každé úterý od 17.00 do 18.30 v místní 
sokolovně. První měsíc tréninků je zcela zdarma.

Tým, který letos vybojoval 4. místo v kraji: (zleva) Tadeáš Váv-
ra, Čeněk Šupáček a Jakub Korbelář.

Řevničtí tenisté, kteří v roce 2007 skončili třetí v kraji: (zleva): 
Antonín Štěpánek, Daniela Švédová, Dominik Kischer a Filip 
Zahrádka.
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Proč kandiduji
	 Současná	 vláda	 vede	 tuto	 společnost	 k	 závislosti	 na	 státu	

a státnímu	dozoru	nad	našimi	životy.	Nechci	už	zažít	demo-
kratický	centralismus.

	 Je	potřeba	vrátit	se	k	rozvoji	občanské	svobody,	od	sekýro-
vání,	 přerozdělování	 a	 zaopatřovaní	 k	 rozvoji	 individuální	
odpovědnosti.

	 Nechci	zpátky	socialismus,	v	němž	talentované	řídí	podprů-
měrní	a	o	uplatnění	schopných	rozhoduje	úřední	aparát.

	 Obcím	 je	 třeba	 vrátit	 podstatu	 samosprávného	 vedení	
a prostor	pro	svobodný	rozvoj.

	 Státní	správa	musí	být	funkční,	štíhlá,	efektivní	a	úsporná.
	 Nechci	 společnost	 obřích	 koncernů,	 jež	 s	 podporou	 státu	

ničí	malé	živnostníky.	Podnikaví	a	tvůrčí	samostatní	lidé	jsou	
pro	stát	nezbytností	a	požehnáním.	Dejme	jim	prostor	a	dů-
věru.	Víc	od	nás	nepotřebují	a	vše	nám	tisíckrát.

To jsou vize, na jejichž uskutečnění se chci 
aktivně podílet.

Programové teze 
Prostor podnikavým 
a poctivým 
ÚLOHOU POLITIKY JE VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO 
ÚSPĚCH JEDNOTLIVCŮ
Stát	musí	dávat	maximální	prostor	podnikavým	a	aktivním	je-
dincům,	 aby	 plně	 uplatnili	 své	 schopnosti	 v	 obchodu,	 vědě,	
službách	či	výrobě	a	mohli	uspět	v	domácí	i	zahraniční	konku-
renci.
Musí	nastavit	jednoduché	a	jasné	zákonné	podmínky	tak,	aby	

bylo	možné	rychle	a	účinně	postihnout	ty,	kteří	otevřeného	pro-
storu	pro	svobodné	podnikání	zneužívají.
Současná	vláda	se	chystá	vyhnat	desítky	tisíc	lidí	ze	samostat-

né	výdělečné	činnosti,	chová	se,	jako	by	bylo	třeba	aktivní	a	sa-
mostatné	osoby	trestat	a	dohnat	je	k	závislosti	na	státu	a	„dob-
rodiní“	jeho	dávek.	
Schopnost	 každého	 jedince	postarat	 se	 o	 sebe	 sám	přitom	

uvolňuje	 státu	 prostředky,	 které	 může	 využít	 k	 péči	 o	 slabé	
a znevýhodněné.

ÚSPĚCH KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE PŘINÁŠÍ 
PROSPĚCH I PRO JEHO OKOLÍ

Jistoty pracovitým 
SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU NESMÍ VÉST 
KE ZNEUŽÍVÁNÍ
Musí	vést	lidi	ke	zodpovědnosti,	nikoli	odevzdanosti	a	závislosti.	
Stále	musí	být	výhodnější	pracovat	než	být	na	podpoře.	
Zdanění	 příjmů	 zaměstnanců,	 sociální	 a	 zdravotní	 pojištění	

musí	být	nastaveny	tak,	aby	umožňovaly	každému	samostatně	
rozhodovat	o	své	budoucnosti.	
Nízké	 daně	 a	 co	 nejširší	 prostor	 pro	 osobní	 rozhodování	

o způsobu	a	míře	vlastního	zabezpečení,	to	je	cesta	k	sociálním	
jistotám	zaměstnanců	na	úrovni	vyspělých	evropských	států.
Stát	musí	dbát	o	to,	aby	vysoká	cena	práce	nevedla	k	rušení	

pracovních	míst,	musí	vyvážit	záruky	zaměstnanců	a	povinnosti	
zaměstnavatelů	tak,	aby	se	firmy	nebály	zřizovat	pracovní	místa.
Průběžné	financování	důchodů	a	neúsporný	systém	financo-

vání	zdravotnictví	hrozí	ve	svém	výsledku	neodvratitelnou	chu-
dobou	v	čase	nemoci	či	staroby.

KONEC ZADLUŽOVÁNÍ – ŽIVOT NA DLUH JE 
NEJLEPŠÍ CESTA K BÍDĚ

Pomoc potřebným 
STÁT MUSÍ GARANTOVAT ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ 
JISTOTY SLABÝM A NEMOCNÝM
Aby	mohl	účinně	pomoci	tam,	kde	si	 lidé	sami	pomoci	nemo-
hou,	musí	být	šetrný	v	jiných	oblastech.	
Jistě	 je	 třeba	 hledat	 administrativně	 jednoduché	 a	 pro	 po-

třebné	občany	důstojné	mechanismy,	jakými	se	mohou	dobrat	
sociální	pomoci,	je	však	zcela	nepřípustné	zavádět	jakékoli	for-
my	plošných	dávek.	
Prostředky	 státní	 podpory	pocházejí	 z	 kapes	 všech	občanů	

a není	myslitelné,	aby	se	chudí	 skládali	na	méně	chudé,	nebo	
dokonce	bohaté,	taková	„solidarita“	je	zcela	asociální.
Stát	by	měl	podporovat	především	ty	formy	sociální	a	zdra-

votní	péče,	které	jsou	zajišťovány	rodinou	nebo	nestátními	or-
ganizacemi	(ty	dokáží	být	vždy	levnější	než	stát),	protože	nejen	
rozsah,	ale	především	kvalita	a	lidskost	sociální	a	zdravotní	péče	
jsou	znaky	vyspělé	společnosti.

ÚROVEŇ SPOLEČNOSTI SE PROJEVUJE TÍM, JAK SE 
DOKÁŽE POSTARAT O SLABÉ A NEMOCNÉ

Zlepšení postavení obcí 
VÍCE PENĚZ TAM, KDE SE TVOŘÍ NÁŠ DOMOV
Financování	 krajů	 bylo	 zajištěno	 na	 úkor	 obcí.	 Ty	 teď	 nejsou	
schopny	systematicky	plánovat	svůj	rozvoj.	Rozpočtová	pravi-
dla	obcí	navíc	neberou	ohled	na	stav	jejich	vybavenosti.
Byrokracie	narůstá,	 se	vznikem	krajů	nedošlo	k	úsporám	na	

ministerstvech	a	zejména	malé	obce	zoufale	zápolí	s	financová-
ním	svého	rozvoje.
Je	 třeba	posílit	přímé	zdroje	obcí	a	omezit	dotační	politiku,	

která	 jen	 deformuje	 přirozené	 a	 průhledné	 prostředí	 a	 je	 ne-
předvídatelná.
Státní	správa	a	krajská	samospráva	musí	být	servisem	a	od-

bornou	podporou	starostů,	ne	jejich	poručníkem.

STAROSTOVÉ NEJSOU ZAMĚSTNANCI STÁTU, ALE 
PRACUJÍ PŘEDEVŠÍM PRO OBČANY SVÝCH OBCÍ

Ať se vám Senát líbí, 
nebo ne, záleží na tom, 
kdo tam je

Jiří Oberfalzer, senátor za obvod 16 – 
okres Beroun a část okresu Praha-západ



„Patříme na západ, 
ne na východ!“

Zjednodušme to!

Kandidáti ODS Praha západ 
do Zastupitelstva Středočeského kraje

Filip Kohutič č. 21
místostarosta Horoměřic

Ilona Chrtová č. 23
ředitelka zařízení pro zdravotně postižené

Luboš Langer č. 64
analytik - programátor

Roman Jandík č. 42
zastupitel města Roztoky

Michael Pánek č. 6
12 let starosta města Dobřichovice, 
spolumajitel klubu ROCK CAFÉ

Miroslav Cvanciger č. 52
8 let starosta města Řevnice
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se převážně noví kolegové. Zazní sklad-
by F. Tarrega, F. Chopina, B. Kovácsa, 
A. Firtha, P. Ebena, A. L. Webera a dalších. 
Účinkují: Maria Rajičová – klavír, Martina 
Bauerová – zpěv, Radek Žitný – klarinet, sa-
xofon, Dušan Goláň Navařík – příčná flétna, 
Miroslav Fiedler – kytara.

8/10 Kašpárek v rohlíku
Lesní divadlo/ 15.00
Koncert v rámci Houbyfestu. Vstupné 
250 Kč, předprodej 200 Kč (drogerie na ná-
městí Řevnice, kulturní středisko Řevnice, 
trafika nádraží Řevnice, sms ticket), děti do 
2 let a ZTP zdarma

23/10 Jazz v Řevnicích
Zámeček/ 18.00
Lucie Zemanová a Soul Sisters přivezou 
klasické jazzové a soulové skladby Stevieho 
Wondera a Arethy Franklin. 

26/10 KONCERT 
Kino Řevnice / 18.30
Výjimečný multimediální projekt spojující 
hru na historický nástroj Vodnářský zvon 
s unikátní velkoplošnou parabolickou 
projekcí. Předprodej vstupenek: www.dub.
cz nebo Knihkupectví LeAmos Řevnice 
120/90 Kč.

Divadlo
2/10 Mátový nebo citron
Kino Řevnice / 18.00
Dobřichovická divadelní společnost uvádí 
komedii Patricka Haudecoura. V režii 
Petra Říhy uvidíte Hedviku Hájkovou, Jana 
Seidla, Alenu Říhovou, Karla Krále, Jiřího 
Šafránka aj.

Ostatní akce
8/10 Houbyfest 
Náměstí, Lesní divadlo, Dřevák, čajov-
na Cherubín, / celý den
Druhý ročník Houbyfestu s bohatým kultur-
ně-gastronomickým programem.

20/10 Znáte Montessori? 
objevte ho sami v sobě! 
TJ Sokol Řevnice - malý sál (vstup zad-
ním vchodem přes dvůr)/ 14.30 - 17.00 
Interaktivní seminář s Monikou Němcovou, 
zkušenou dětskou koučkou, montessori 
lektorkou - průvodkyní rodičovstvím. 

27/10 Setkání u pomníku 
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad/ 16.00

Kino
1/10 Obr Dobr
Kino Řevnice / 15.30 
Rodinný / Velká Británie / USA / Kanada, 
2016, 110 Kč

1/10 Dítě Bridget Jonesové 
Kino Řevnice / 17.30
Komedie / Romantický, Velká Británie / 
Francie, 2016 ,120 Kč

1/10 Anthropoid 
Kino Řevnice / 20.00
Historický / thriller, Velká Británie / Česko, 
2016, 120 Kč

5/10 Tohle je náš svět
Kino Řevnice / 20.00 
Drama / Komedie, USA, 2016, 90 Kč

7/10 Sirotčinec slečny 
Peregrinové
Kino Řevnice / 17.30 
Fantasy, USA, 2016, 120 Kč

7/10 Instalatér z Tuchlovic
Kino Řevnice / 20.00
Komedie, Česko, 2016, 120 Kč

8/10 Kubo a kouzelný meč
Kino Řevnice / 15.30
Animovaný / Fantasy, USA, 2016, 110 Kč

8/10 Café society 
Kino Řevnice / 17.30
Komedie / Drama, USA, 2016, 100 Kč

8/10 Dívka ve vlaku 
Kino Řevnice / 20.00
Mysteriózní / Thriller, USA, 2016, 110 Kč

12/10 Rodinné štěstí 
Kino Řevnice / 20.00
Drama, Maďarsko, 2016, 90 Kč

14/10 Teorie tygra 
Kino Řevnice / 17.30
Komedie / Drama, Česko, 2016, 90 Kč

14/10 Bezva ženská na krku 
Kino Řevnice / 20.00
Komedie, Česko, 2016, 120 Kč

15/10 Tajný život mazlíčků 
Kino Řevnice / 15.30
Animovaný / Komedie, USA, 2016, 110 Kč

15/10 Instalatér z Tuchlovic
Kino Řevnice / 17.30
Komedie, Česko, 2016, 120 Kč

17/10 Anthropoid 

20   Kulturní přehled

Kulturní přehled 10/16
Kino Řevnice / 20.00
Historický / Thriller, Velká Británie / Česko, 
2016, 120 Kč

19/10 Psí srdce 
Kino Řevnice / 20.00
Dokumentární, USA, 2015, 90 Kč

21/10 Lichožrouti 
Kino Řevnice / 17.30
Animovaný / Rodinný/ Česko / Slovensko, 
2016, 120 Kč

21/10 Inferno
Kino Řevnice / 20.00
Mysteriózní / Thriller, USA, 2016, 120 Kč

22/10 Až na severní pól 
Kino Řevnice / 15.30
Animovaný, Francie, 2015, 100 Kč

22/10 Beatles: Eight Days a 
Week 
Kino Řevnice / 17.30
Dokument, VB/USA, 2016, 180 min, titulky, 
110 Kč

22/10 Ostravski Ostravak 
Kino Řevnice / 20.00
omedie, Česko, 2016, 120 Kč

26/10 Prázdniny v Provence 
Kino Řevnice / 15.00 / BABY BIO
Komedie, Česko / Francie, 2016, 80 Kč

28/10 Doctor Strange 
Kino Řevnice / 17.30
Animovaný / Fantasy, USA, 2007, 120 Kč

28/10 Devátý život Luise 
Draxe 
Kino Řevnice / 20.00
Thriller, Kanada / VB, 2016, 110 Kč

29/10 Lichožrouti 
Kino Řevnice / 15.30
Animovaný / Rodinný/ Česko / Slovensko, 
2016, 120 Kč

29/10 Bezva ženská na krku 
Kino Řevnice / 17.30
Komedie, Česko, 2016, 120 Kč

29/10 Tenkrát v ráji 
Kino Řevnice / 20.00
Drama, Česko / Slovensko, 2016, 120 Kč

Hudba
7/10 Zahajovací koncert
Zámeček/ 18.00
Zahajovací koncert Učitelé žákům a ro-
dičům pořádá ZUŠ Řevnice. Představí 


