
Zpravodaj města Řevnic | 27. ročník | ZDARMA

7-8/16

Rozhovor s A. Barotem

Při výjezdu nikdy 
nevím, do čeho 
vlítnu

Aktuálně

Náměstí se 
promění v letní 
kino

Téma

Za vodou vzniká 
komunita



zovatelé letního kina novou konstrukci 
na plátno. Samotné plátno chtějí letos 
nechat ušít nové. Bude mít rozměry 
3,5 x 5 metru.

„Vstupné jsme stejně jako loni nechali 
dobrovolné. Takže budeme vybírat do klo-
bouku,“ plánuje Šára. Věří, že se tak podaří 
od diváků získat přibližně polovinu sumy 
potřebnou na provoz kina. Druhou polovi-
nu, částku 7000 korun, získal spolek Gong 
v rámci kulturních grantů od řevnické 
radnice. Provozovatelé se chystají i na pří-
padné deštivé počasí. „Pokud bude pršet 
anebo tomu bude vše nasvědčovat, pak by-
chom promítání přesunuli do kamenného 
kina,“ dodal za provozovatele Šára. e

V centru města bude stejně jako loni pro-
mítat spolek Gong, provozující Kino Řev-
nice. „Loni jsme nabídli letní kino poprvé 
ve dvoře vedle vinotéky Malá Morava. 
Myslím, že ohlas byl dobrý. Průměrná ná-
vštěvnost se pohybovala kolem šedesáti 
diváků,“ rekapituluje Michal Šára, jeden 
z provozovatelů kina. 

Letos se tedy rozhodl Gong s finanční 
podporou města akci zopakovat. „Bo-
hužel kvůli špatné statice zdi letos ne-
budeme moci být ve dvoře, a tak jsme 
museli hledat nové místo. Z více variant 
jsme se nakonec rozhodli pro náměstí,“ 
uvedl Šára. Podle něj je Náměstí Jiřího 
z Poděbrad ideální: není to daleko, lidé 
budou moci sedět na dekách na trávě 
a v blízkosti je vinárna, restaurace, vi-
notéka i Modrý domeček. „Byli bychom 
rádi, kdyby se k akci chtěli připojit. Chce-

Náměstí se promění v letní kino

Text: Pavla Nováčková

me s nimi jednat o případné spolupráci,“ 
plánuje Šára.

Další změnou oproti loňsku je vyšší po-
čet nabízených snímků. Z loňských čtyř 
se zvýšil na šest. Z promítacích dní vy-
padla neděle. „Zaznamenali jsme, že byly 
méně navštěvované. Pro někoho bylo 
nedělní promítání komplikované, neboť 
druhý den se musí do práce. Tak jsme 
vybrali nejatraktivnější dny z týdne. Pro-
mítat budeme pátky a soboty,“ vysvětlil 
Šára s tím, že půjde o tři srpnové víkendy. 
Organizátoři je zvolili tak, aby nenarušo-
vali jiné řevnické akce. Promítat se tedy 
bude 5. a 6. 8., 12. a 13. 8. a 19. a 20. 8. 
Začínat se bude ve 21.15. 

K dispozici budou, stejně jako loni, 
lavičky. Díky umístění na travnaté ploše 
u kašny si však budou moci diváci s se-
bou přinést i deky. Z loňska mají provo-
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Řevnické Náměstí Jiřího z Poděbrad se v druhé polovině prázdnin promění v letní biograf. Během šesti srpnových 
večerů se můžete těšit například na snímky Vlk z Wall Street či Sedm statečných.
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Během srpnových večerů uvidíte:
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pátek 5. 8. / Divoké historky
Argetinsko-španělský film režiséra 
Damiána Szifróna z roku 2014. Šest 
divokých historek spojuje téma drob-
ných i větších nespravedlností a křivd, 
kterým se člověk nemůže bránit, ne-
chce-li překročit hranice zákona či 
dobrých mravů.

sobota 6. 8. / Sedm statečných
Westernová klasika z roku 1960.

pátek 12. 8. / Iracionální muž
Film Woodyho Allena z roku 2015. 
Uznávaný profesor filozofie Abe Lu-
cas (Joaquin Phoenix) je už víc než 
rok emocionálně na dně. Nemůže 
psát, nemůže dýchat, nemůže si vzpo-
menout na smysl života, z ničeho se 
nedokáže radovat. Cokoliv kdy zkusil, 
mu nepřináší uspokojení. Jeho jedi-
ným spolehlivým přítelem je alkohol.

sobota 13. 8. / Dobrý ročník
Film z roku 2006, při jehož natáče-
ní se režisér Ridley Scott (Gladiátor) 
podruhé sešel s oscarovým hercem 
Russellem Crowem, vypráví příběh 
londýnského experta v oboru inves-
tic Maxe Skinnera (Crowe), který se 
po smrti svého strýčka vrací na vinici, 
kde prožil nejkrásnější část dětství. 

Z původního záměru vinici na jihu 
Francie co nejdříve prodat, pomalu 
ustupuje.

pátek 19. 8. / Půlnoční kovboj
Slavné americké filmové drama reži-
séra Johna Schlesingera z roku 1969. 
Film obdržel v roce 1970 Oscary v ka-
tegorii nejlepší film, nejlepší režie 
a scénář. Film zachycuje příběh dvou 
přátel, které náhoda svede dohroma-
dy a které město vyvrhne jako nepo-
třebné na smetiště lidských osudů. Ve 
filmu exceloval Dustin Hoffman a Jon 
Voight.

sobota 20. 8. / Vlk z Wall Street
Americký snímek režiséra Martina 
Scorsese se honosí pěti Oscary (nej-
lepší film, režie, hlavní herec, vedlejší 
herec a adaptovaný scénář) a dvěma 
Zlatými globy. V hlavní roli Leonardo 
DiCaprio.

Na náměstí v Řevnicích, 
začátek vždy v 21.15. 
Vstupné dobrovolné.

Aktuální informace ohledně letní-
ho kina je možné sledovat na webu 
www.kinorevnice.cz nebo facebooku 
kina Řevnice. 



V letošním roce oslav 100 let Lesního di-
vadla v Řevnicích se chci krátce věnovat 
dostupnosti naší lesní scény pro diváky. 
Inspiroval mě k tomu článek spisovatele 
a novináře Ignáta Herrmanna v Literár-
ní příloze Národních Listů ze srpna roku 
1920, který roztomile popisuje příjezd 
výletníků do Řevnic po železnici v době 
počátků divadla. Dokladem železniční-
ho spojení Řevnic s Prahou je starý jízdní 
řád z roku 1926, který pro pražské letní 
hosty a pro návštěvníky řevnického diva-
dla vydal místní knihtiskař Jan Šťastný 
(bydlel a pracoval v ulici Na Stránce čp. 
165). Šťastný ve dvacátých letech 20. sto-
letí vydával tento vlakový jízdní řád pra-
videlně jako reklamu pro svou firmu 
a pro město. První zmínka o tom je v Ru-

Putování do Lesňáku
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

chu v říjnu 2006, kde jsem otiskl jeho 
jízdní řád z roku 1925. Na obrázku vle-
vo nahoře je první stránka jízdního řádu 
s názvem „Ze Řevnic do Prahy a zpět“, 
na obrázku vpravo nahoře jsou uvedena 
vlastní vlaková spojení mezi Řevnicemi 
a Prahou v obou směrech. Zde upozorňu-
ji na pozoruhodné údaje: Dosud na trati 
chybí stanice Černošice-Mokropsy a vlak 
stavěl v Praze ve dvou již neexistujících 
zastávkách Vinohrady a Vyšehrad. Ces-
ta ze Smíchova do Řevnic trvala 30–40 
minut. Na poslední stránce jízdního řádu 
publikoval tiskař svou báseň Píseň slávy, 
ve které je mimo jiné i hezký rým: „jsem 
úhledný, nevelký – do kapsy i kabelky“.

Z města jde většina návštěvníků pěš-
ky nahoru do lesa kolem dětského hřiště 

a házené a přechází doprava přes sta-
rý kamenný most z roku 1883 (obrázek 
vlevo dole). Je pojmenován po Bedřichu 
Tittlovi, úředníku České západní dráhy 
v Řevnicích a prvním jednateli řevnic-
kého Okrašlovacího spolku. O mostě 
se píše v Ruchu číslo 9 v roce 2012. Na 
pohlednici z roku 1934 (obrázek vpravo 
dole) je cesta k Lesnímu divadlu shora 
z mníšecké silnice. Od Herrmannových 
dob se život změnil. K divadlu je možno 
přijet autem a zaparkovat pod dětským 
hřištěm. Pro méně pohyblivé diváky 
existuje omezená možnost přijet k diva-
dlu cestou shora z mníšecké silnice. Ně-
kteří diváci ale chodí do Lesního divadla 
i lesem mimo cesty. e
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vé mapující historii Lesního divadla a také 
řadu upomínkových předmětů, jejichž 
prodej je určen na podporu rekonstrukce 
Lesního divadla. Rád bych touto cestou 
také poděkoval dárcům z řad firem i obča-
nů, kteří menším či větším obnosem také 
přímo přispívají na sbírkové konto.

Kanalizace a rozšíření ČOV
Jak jsem již zmínil v měsíci květnu, jednou 
z hlavních priorit pro letošní rok je pří-
prava nutné modernizace čistírny odpad-
ních vod včetně jejího rozšíření a dostavba 
splaškové kanalizace v lokalitě na Vrážce. 
V dané věci postupuje naše město v sou-
činnosti s obcemi Zadní a Hlásná Třebáň, 
které se po rozšíření ČOV připojí. Pevně 
věřím, že v dotačním balíku Ministerstva 
životního prostředí, který bude vyhlášen 
na podzim t.r., bude dostatečný objem 
prostředků, který nám umožní celý pro-
jekt zrealizovat.

Opravy silnic
Dlouhodobě neradostný je stav některých 
místních komunikací. Jedna z nich se v le-
tošním roce zcela jistě dočká své rekon-
strukce. Opravu spodního úseku Žižkovy 
ulice jsem jejím obyvatelům opakovaně 
přislíbil na zastupitelstvu. Byl bych rád, 
kdyby se uskutečnila společně s plánova-
nou rekonstrukcí ulice Pražské. Tu bude 
v letních měsících v úseku od železniční-
ho přejezdu směrem k letovskému mos-
tu přes Berounku realizovat Středočeský 
kraj. Tato rekonstrukce poměrně význam-
ně zasáhne do života města. Po celou 
dobu nebude touto komunikací umožněn 
průjezd nákladních automobilů, a prá-
vě o objízdné trase pro nákladní dopravu 
se aktuálně jedná. Osobní doprava bude 
v určitých fázích opravy odkloněna pouze 
na objížďku. Přesné podrobnosti nejsou 
v tuto chvíli ještě známy, ale věřme, že 

oprava nepřesáhne čas letních prázdnin, 
aby mohl 1. září vyjet na svoji pravidelnou 
trasu školní autobus. Opravu této státní 
komunikace realizuje Středočeský kraj, 
který nás bude průběžně informovat. Ak-
tuální informace se budou následně obje-
vovat na webu města. 

S přáním prožití krásného prázdninové-
ho období a s úctou Tomáš Smrčka 

Změna dne pro vyvážení 
popelnic
Od pondělí 4. 7. realizuje svoz popelnic 
obyvatel Řevnic společnost AVE, nově 
v pondělí a úterý. Více informací nalez-
nete v rámečku na s. 12.

Škola získá příspěvky na 
obědy pro děti
Řevnická základní škola se zapojí do pro-
jektu Obědy dětem, který vyhlásil nadační 
fond Drab foundation. Se zapojením sou-
hlasili řevničtí radní. Škola tak bude mít 
šanci získat od nadace od letošního září 
příspěvek na obědy pro žáky, jejichž rodi-
če se ocitli v tíživé životní situaci, která jim 
neumožňuje, aby platili svým dětem obě-
dy v jídelnách. Průměrně se na jedné škole 
hlásí do programu 10 až 15 žáků. O pří-
spěvek musí žádat základní škola či jídel-
na, nikoliv rodiče. 

pan

Město díky soutěži ušetří 
za svoz odpadu
Svoz komunálního odpadu v Řevnicích 
bude nově provádět společnost AVE CZ. 
Ta zvítězila s nejnižší nabídkou ve veřej-
né zakázce na zajištění těchto služeb na 
území tří obcí, a to Řevnic, Letů a Hlás-
né Třebaně. „Vyhlásili jsme zvlášť soutěž 
na komunální a tříděný odpad. Vyvážení 
barevných kontejnerů budou zajišťovat 
Technické služby Hostivice,“ potvrdil sta-
rosta města Tomáš Smrčka. „Nově bude 
vykazován svoz popelnic na množství 
odpadu a ne na počet nádob. Očekává-
me, že se tím sníží i vykazované množství 
a za rok ušetříme minimálně 500 až 600 
tisíc korun,“ odhaduje starosta Smrčka. 
Smlouvy s novými svozovými firmami 
jsou uzavřené do konce roku 2019. „V té 
době se bude měnit zákon o odpadech 
a obce v regionu Dolní Berounka se do-
hodly, že pro další roky budou vypiso-
vat soutěž společně,“ dodal Smrčka. Na 

Zprávy z radnice
4   Zprávy z radnice

Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,

na úvod bych chtěl všem našim obyvate-
lům, chatařům i návštěvníkům Řevnic po-
přát krásné a pohodové léto. Poslední roky 
nám přinášejí samé extrémy. Loni trápilo 
naši zemi dlouhé sucho. Labe v Děčíně 
bylo možné přejít suchou nohou a pod 
jezem u nás na Berounce to bylo podobné. 
Jindy je zase vody moc. Stačí pár dní vy-
datných dešťů a velká voda vletí do naše-
ho města. Velké škody dokáže napáchat 
totiž i intenzivní lokální bouřka, a to nejen 
na cestách. Na poslední velkou povodeň 
v roce 2013 už jsme pomalu zapomněli. 
Toto nebezpečí je přitom pro naše město 
stále aktuální. 

Přednášky o povodních
Hrozbu lokálních i velkých povodní nebe-
reme ve vedení města rozhodně na lehkou 
váhu. V současné době připravujeme ve 
studii proveditelnosti soubor protipovod-
ňových opatření ke zmírnění následků 
lokálních povodní. V měsíci září k tomuto 
tématu uspořádáme přednášku a besedu. 
Měli by se jí zúčastnit i odborníci z ne-
ziskové organizace Člověk v tísni, která se 
povodněmi a hrozbami s nimi spojenými 
dlouhodobě zabývá. Součástí přednášky 
bude také prezentace právě zmíněných 
plánů protipovodňových opatření.

Děkuji za dary a příspěvky na 
rekonstrukci Lesního divadla 
Hlavní červnový večer věnovaný 100. vý-
ročí Lesního divadla se vydařil a všem vy-
stupujícím a organizátorům děkuji za po-
dařenou a důstojnou oslavu jubilea. Stále 
je možné zakoupit krásnou publikaci od 
autorů Jindřicha Königa a Pavly Nováčko-

Změna telefonních čísel – Městský úřad Řevnice
Dne 23. 6. 2016 došlo ke změně telefonních čísel MěÚ Řevnice, nově je mož-
né kontaktovat jednotlivé pracovníky na samostatných linkách. 

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 
Starosta  Ing. Tomáš Smrčka  313 104 214
Tajemnice Mgr. Renata Henych 313 104 219
Správní odbor  Ing. Alice Bečková  313 104 225
Matrika  Monika Kučerová  313 104 217
Podatelna  Petra Karešová 313 104 211
Ekonomický odbor  Věra Jaskevičová,Jan Kadlec 313 104 215
Stavební technik  Bohdana Slámová  313 104 220
Pokladna  Věra Hanzlíková  313 104 216
Účtárna   313 104 226
Technické služby  Ing. Mojmír Mikula  313 104 224
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podzim řevnická radnice navíc požádá 
o dotaci na nákup kompostérů pro obča-
ny, kteří o ně v jarním průzkumu projevili 
zájem. 

pan

SŽDC slibuje konec če-
kání u řevnických závor
Zmodernizovat systém automatizace na 
obou řevnických železničních přejezdech 
má v plánu SŽDC v rámci moderniza-
ce této trati. Znamená to, že by se řidiči 
konečně zbavili dlouhotrvajícího čekání 
u spuštěných závor. Ty by se zvedly hned, 
jakmile by vlak projel. Potvrdil to starosta 
Řevnic Tomáš Smrčka. 

V rámci modernizace trati je naplá-
nováno i rozšíření podjezdu na objížďce 
a zvýšení jeho průjezdnosti. SŽDC plá-
nuje modernizaci celé stávající trati v 
úseku Praha – Beroun. Projekt ale blo-
kují iniciativy občanů, zejména v Černo-
šicích. Projekt totiž nemá platný proces 
EIA, tedy vyhodnocení vlivů stavby na 
životní prostředí. „V úvahu proto přichá-
zí, dle informací od SŽDC při posledním 
jednání s radnicí v červnu, že inves-
tor stavbu rozdělí na dva úseky. Stavba 
úseku Beroun – Mokropsy nebo někte-
rých jeho částí by tak mohla začít dříve,“ 
uvedl Smrčka. Přesný termín však zatím 
investor nesdělil. Kvůli modernizaci trati 
jednali koncem května i starostové obcí 
regionu Dolní Berounka a dohodli se 
na společném prohlášení, které zaslali 
vládě. „Shodli jsme se, že modernizace 
stávající trati by měla začít co nejdříve. 
Současně by starostové chtěli, aby stát 
oprášil záměr výstavby koridoru mimo 
stávající trať, kam by přesměroval ná-
kladní a rychlíkovou dopravu. Tím by 
bylo umožněno posílení spojů na pří-
městské trati v době špičky,“ řekl řevnic-
ký starosta. 

pan

Budovu školy i žáky 
ohlídají kamery
Vybavení za více než dva miliony korun 
pro třídy v nové budově školy zakoupí 
město Řevnice. Na nákup se pokusí zpětně 
získat dotaci z evropských fondů, která by 
měla dosáhnout až 90 % uznatelných ná-
kladů. „Jde o nákup lavic, židlí a speciální-
ho vybavení jazykových učeben. Bohužel, 
ministerstvo vypisuje výzvu až na podzim,“ 
řekl starosta Řevnic Tomáš Smrčka. Navíc 
budou nový školní objekt střežit čtyři ka-
mery a detektory kouře a vniknutí. 

pan

Město požádá o dotaci 
na rozšíření parkoviště 
u nádraží
Řevnice se pokusí získat dotaci na další 
etapu úpravy přednádražního prostoru 
a rozšíření parkovacích míst. Budou žá-
dat o peníze z Integrovaného operačního 
programu, který vyhlásil výzvu na výstav-
by a modernizaci přestupních terminálů. 
„Předpokládané výdaje na realizaci naše-
ho projektu činí 11 milionů korun. Získat 
bychom mohli až 90 procent této částky,“ 
říká řevnický starosta Tomáš Smrčka. Pro-
jekt zahrnuje dostavbu dalších maximálně 
dvou stovek parkovacích míst, výstavbu 
přístřešku pro kola a úpravu cesty pro pěší 
se samostatným jízdním pruhem pro cyk-
listy v ulici Pod Lipami. „Řešíme i přemís-
tění autobusové zastávky z ulice 28. října 
před hotel Grand. Byla by blíž, navíc na 
stávajícím místě řeší autobusy problém 
s parkujícími auty,“ řekl Smrčka. Podle něj 
se zatím nedaří dohoda s majiteli tří ob-
jektů někdejších uhelných skladů. „Město 
usiluje o jejich koupi, neboť i tam by moh-
la vzniknout parkovací místa. Zatím ale 
nedošlo k dohodě o ceně,“ dodal Smrčka. 

pan
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Prázdninová 
selfíčka

s
lo

u
pe

kSlovo selfie se podle jazykovědců 
propracovalo mezi deset nejvíce po-
užívaných výrazů. O fenoménu sel-
fie vycházejí seriózní vědecké práce. 
Selfie je fotografický autoportrét, 
který se pořizuje pomocí telefonu. 
Fotka je okamžitě sdílena na tzv. 
sociálních sítích. Turisté se zastaví 
před nějakou zajímavostí, prohráb-
nou si účes, upevní svůj chytrý tele-
fon na selfie tyč, roztomile se zazubí 
a zmáčknou.  Studie tvrdí, že lidé, 
kteří publikují své fotografii příliš 
často, trpí ve skutečnosti nedostat-
kem sociálních vztahů. Potřebují na 
sebe upozornit, když se jim něčeho 
důležitého nedostává. Nepřeceňoval 
bych tuto narcistní deviaci, domní-
vám se, že selfie spíš vypovídá o naší 
touze sdílet pěkné věci s ostatními. 

Prázdniny jsou dobou, kdy je čas 
vykročit z všedních stereotypů. Oci-
táme se na místech, kam normálně 
nepřicházíme. Dotkneme se nohy 
Eiffelovy věže. Sedíme na břehu 
moře, když vychází slunce. Pět hodin 
nám nezabere žádná ryba a pak na-
jednou kapitální úlovek. Koupeme se 
pod nejvyšším vodopádem světa. Do-
stali jsme pusu od nejkrásnější ženy 
světa. S úžasem pozorujeme hvězd-
nou oblohu. Život je krásný ve svých 
detailech a to všechno bychom chtěli 
uchovat a nějak sdělit našim blízkým, 
přátelům. Někdy lze v těchto chvílích 
udělat selfie: jako malý střípek do 
mozaiky zázraků.

Jistým nebezpečím globálního 
šíření selfie z výrazných míst je je-
jich abnormální zpopularizování. Je 
pozoruhodné, kolik lidí se vydá na 
několikahodinovou túru k vyhlídce 
Trolltunga neboli Trollí jazyk v Nor-
sku. Dnes se na možnost udělat si sel-
fie právě tady čeká fronta. Před dese-
ti lety to přitom bylo docela normální 
místo, kde i trollové měli svůj klid.

Ještě jedna věc je na selfie trochu 
rušivá: na každé fotce je v popředí 
moje postava. Coby nechytrý vlastník 
svého chytrého telefonu si jej naštěs-
tí občas zapomenu vzít sebou. Jsem 
pak nucen obtiskovat si krásná mís-
ta a nevšední zážitky do své paměti 
a teprve po návratu pak o nich něko-
mu vyprávět. Pěkné prázdniny.

S úctou Váš Ondřej Skripnik

Rada města Řevnice vyhlašuje 
konkurz na místo 

ŘEDITELE / ŘEDITELKY 
Mateřské školy Řevnice, 

příspěvkové organizace, 
s předpokládaným nástupem k 1. 9. 2016. 

Více na www.revnice.cz



Hlavní zásluhu na vzniku nového řevnic-
kého fenoménu má zmiňovaný spolek 
Řevnice – Za vodou, který zahájil činnost 
koncem srpna 2013. U jeho zrodu stála 
především nespokojenost s dlouhodobě 
zanedbaným stavem místních komunikací, 
neřešenou problematikou dešťových vod 
a zanedbaným veřejným prostranstvím 
v celé lokalitě Za vodou. Tomáš Kramoliš 
přišel s iniciativou založit občanské sdru-
žení jako platformu pro komunikaci míst-
ních obyvatel s městem, ale především 
mezi sebou navzájem. Současný předse-
da spolku Bohumil Kovář k tomu dodává: 
„Zakládajících členů se na ustavující schůz-
ce sešlo více než padesát. Vše pro nás bylo 
nové. Museli jsme si mnoho vysvětlit a také 
si navzájem uvěřit, že dokážeme prosa-
zovat společné cíle. Schválili jsme stano-
vy a zvolili výbor spolku ve složení Libuše 
Arnoldová, Iveta Kovářová, Bohumil Ko-
vář, Tomáš Kramoliš, Hana Ripková a Petr 

Spolek Za vodou 
buduje komunitu
Text: Jan Schlindenbuch | Foto: archiv spolku Řevnice – Za vodou

Žmola. Mluvili jsme především o problé-
mech, které bychom v oblasti Za vodou 
chtěli řešit, a o možnostech, jak naši část 
města společně s radnicí lépe udržovat.“ 

Spolek se ihned zapojil do přípravy 
Strategického plánu města, podílel se na 
Dílně nápadů pro územní plán města a za-
čal jednat s městem o odstranění těch nej-
palčivějších problémů lokality Za vodou. 
Prvním úspěchem byla částečná oprava 
dvou místních komunikací recyklátem. 
Předtím byla každé léto tato lokalita vždy 
plná prachu. Na opravu s obdivuhodným 
nasazením dohlížel Petr Žmola.

Společný projekt – 
komunitní plácek
Již na první schůzi spolku se sousedé rov-
něž dohodli, že si vezmou takříkajíc „za 
své“ nějaký veřejný prostor a společnými 

silami ho zvelebí a budou udržovat. „Ne-
chtěli jsme pouze čekat, co pro nás udělá 
město, a tak jsme si vybrali Plácek před 
kempem. Je to vlastně takové nepsané 
centrum celé lokality. Všichni chodíme 
denně kolem. Plácek byl po dlouhá léta 
místní ostudou a možná i symbolem lhos-
tejnosti. V náletových křovinách zarůstalo 
harampádí, které sem z kempu vyplavila 
ještě povodeň v roce 2002,“ říká Bohumil 
Kovář a dodává: „Největší penzum práce 
odvedla v počáteční fázi Iveta Kovářová 
v době, kdy ještě sama nebyla v Radě měs-
ta. Na radnici nám tvrdili, že není mož-
né se s majitelem pozemku spojit, natož 
dohodnout. Iveta kontaktovala majitele 
pozemku Le-Investment, s. r. o. a během 
týdne se s nimi dohodla na pronájmu za 
symbolickou korunu denně. Spolek se od 
té chvíle mohl o místo začít starat.“

Prvním krokem bylo vyčistění prostoru 
od náletových křovin, roky nesekané trávy 
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Na plácek v lokalitě „Za vodou“ chodím často a rád. Lákají mě akce, které zde pořádá spolek Řevnice – Za vo-
dou. Kdysi zanedbaný kout Řevnic si jeho členové  pronajali od soukromého majitele a vlastními silami z něj 
vytvořili funkční veřejný prostor. U opékání buřtů se tam scházejí dospělí, aktivně sportují děti a napůl cesty k 
lékaři odpočívají na lavičce senioři. 

Loňský koncert skupiny Bombarďáci přilákal stovky lidí.



i zbytků po povodních. Na několik počáteč-
ních dobrovolných brigád na podzim 2014 
a pak na jaře 2015 dorazil poměrně vysoký 
počet lidí. Vyjma členů spolku se k práci 
přidávali i ostatní místí, a překvapivě i lidé 
z pravého břehu Berounky. Ukázalo se, že 
chuť zvelebit zanedbané veřejné prostran-
ství má daleko víc lidí, než členové spolku 
původně očekávali. 

Čarodějnice, koncert 
a letní kino
Brzy po zvelebení plácku, v dubnu 2015, 
se zde konala první akce pro širokou veřej-
nost. Pálení čarodějnic uspořádal spolek 
pro rodiny s dětmi jako alternativu obří 
hranice nahoře Na Vrážce. Oheň s čaro-
dějnicí byl zapálen ještě před osmou a pro 
děti byly připraveny různé zábavy a sou-
těže. Nakonec i opékání špekáčků. Přesto, 
že neměly první čarodějnice Za vodou 
téměř žádnou reklamu, dorazila spousta 
lidí z různých koutů Řevnic a Letů. Tento 
úspěch motivoval členy spolku k vymýš-
lení dalších kulturních, sportovních i spo-
lečenských setkání. V létě se zde hrálo 

divadlo, promítalo se pod širým nebem 
i tancovalo do rytmu stále populárněj-
ší skupiny Bombarďáci. Na podzim sem 
zavítal festival Hravě a zdravě a v prosinci 
se zdobil vánoční strom. Na všech akcích 
nemohl pochopitelně chybět hořící oheň 
i vše, co k němu patří. 

Současně s tím vznikal plán na nějaké 
smysluplné využití celého prostoru. Bylo 
třeba vymyslet něco, aby se zde rodiny 
rády sešly, aniž by spolek pořádal nějakou 
akci. Ze všech návrhů nakonec nejlépe vy-
hovoval nápad Tomáše Kramoliše na terén-
ní cyklodráhu pro děti. Nic takového v Řev-
nicích není a dětí, které si rády zajezdí na 
kole, jsou ve městě i okolí stovky. „Největší 
zásluhu na vzniku cyklodráhy má určitě 
její autor, ale bez pomoci armády brigád-
níku by to nešlo,“ vysvětluje Bohumil Ko-
vář a doplňuje: „Důležité bylo sehnat na 
celý tento projekt i finance. Peníze jsme 
nakonec získali v grantové soutěži Města 
z jiného těsta od Nadace Via (Nadace Via 
je nezisková organizace, která podporuje 
a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvo-
ji demokratické společnosti v České repub-
lice). Na přípravě žádosti o grant jsem se 
podílel já spolu s Hanou Ripkovou.“
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Na vybudované dráze se letos v květnu 
uskutečnil první ročník cyklozávodu pro 
děti. Na trať se ve čtyřech kategoriích vy-
dalo celkem pětatřicet malých závodníků. 
Akce se stejně jako druhé pálení čaroděj-
nic náramně vydařila.

Územní plán zajistí 
budoucnost 
Členové spolku by rádi místo dále zvelebo-
vali a nabídku pořádaných akcí postupně 
rozšiřovali. V tomto plánu je však brzdí 
nejistota spojená s vlastnictvím pozem-
ku. „Usilujeme o to, aby byl celý pozemek 
jednou ve vlastnictví města Řevnice. Z hle-
diska polohy a umístění je tento prostor 
jednoznačně předurčen k zařazení mezi 
veřejné plochy sloužící k rekreaci a od-
počinku obyvatel. Právě vznikající návrh 
územního plánu s touto variantou počítá, 
a to je velmi dobře. Plácek má velký po-
tenciál sloužit všem obyvatelům Řevnic,“ 
vysvětluje Bohumil Kovář a dodává: „Když 
jsme o zvelebení plácku začali poprvé 
uvažovat, chtěli jsme toto místo primár-
ně vyčistit a zkultivovat. Vůbec nás tehdy 
nenapadlo, jak rozmanité může být jeho 
využití. Máme radost, když na lavičkách 
odpočívají lidé při cestě do města za ná-
kupy, když tam přijde rodina s dětmi na 
piknik nebo se jen tak projet na kole. Na-
konec jsem si nechal velké poděkování 
všem ochotným lidem, kteří s námi tráví 
víkendy na brigádách. Udržet Plácek své-
pomocí jako park není vůbec snadné a bez 
vaší pomoci by to nešlo.“

Plácek má sloužit všem obyvatelům 
z obou břehů Berounky. Stačí vymyslet 
a zorganizovat nějakou smysluplnou akci 
pro veřejnost, seznámit s ní výbor spol-
ku a místo je k dispozici. Už se tady takto 
konaly akce Leťánku i dalších spolků za-
měřených na práci s dětmi. Věřme, že jich 
bude jen přibývat… e

Festival Hravě a zdravě se vydařil.Historicky první pálení čarodějnic

Původní stav plácku – zarostlá a neudržovaná džungle 



Jaké to je stát se starostou sboru dob-
rovolných hasičů?
Ve funkci jsem chvíli. Zvolen jsem byl loni 
v prosinci. Nastoupil jsem po dlouholetém 
starostovi Bohumilu Leinweberovi, který 
byl starostou už od roku 1975, ale bohužel 
loni zemřel. Je to zodpovědná funkce. 
Kdy jste začali letošní oslavy připravo-
vat?
Připravujeme je průběžně od začátku 
roku. Do oslav jsme totiž zahrnuli všech-
ny naše akce, jako byl majáles nebo kar-
neval. Hlavní oslavy připadly na první 
červencový víkend. Organizace je nároč-
ná, je nás méně a nestíháme tolik jako 
dřív. Je třeba pozvat všechny hosty, sou-
sední sbory, připravit program… Navíc 
přijedou i členové našeho partnerského 
sboru z německé Kayny. I pro ně máme 
připravený speciální program. Například 
návštěvu centrálního dispečinku záchra-

při výjeZdu nikdy 
nevím, do čeho vlítnu
Text: Pavla Nováčková | Foto: Archiv SDH Řevnice

nářského sboru Středočeského kraje na 
Kladně.
Jak vaše spolupráce s Němci vznikla?
Budeme nyní slavit již padesát let spoluprá-
ce. Od roku 1967 se vzájemně navštěvuje-
me, vyměňujeme si zkušenosti a poznatky 
nejen z požární ochrany. Taky jsme společ-
ně několikrát absolvovali nácviky. Družba 
se postupně rozšířila i do rodin. Vždy v pě-
tiletých intervalech se setkáváme. 
Kolik má řevnický sbor nyní členů?
Ke stovce lidí. Aktivních hasičů, kteří jsou 
připraveni na výjezdy, je tak deset až dva-
náct. Jsem na telefonu pořád. Když pípne 
zpráva, můžu být v hasičárně během chvil-
ky. Většinou sedneme na kola, a nebo to 
doběhneme. 
Co na to rodina, manželka?
Chápe to. Někdy se stane, že odjedu upro-
střed noci. Všichni v rodině jsou členy 
sboru. Manželka, dcera i její partner. Ten 

je se mnou profesionální hasič. Je to super 
parťák, Pan lezec s velkým P. Navíc spolu 
děláme rizikové kácení. 
K jakým nejčastěji vyjíždíte situacím 
a jak často?
Nejde vždy jen o požáry. Pomáháme čas-
to při technických výjezdech. Povodně, 
přívalové deště. Jezdíme často po bouřce 
odstraňovat popadané a polámané stro-
my. A samozřejmě k větším požárům. Loni, 
když byla ta dlouhotrvající vedra, jsme jez-
dili poměrně často. Obvykle máme tak dvě 
desítky výjezdů ročně.
Vy sám jste nejen dobrovolným, ale 
i profesionálním hasičem. Dá se to 
skloubit?
Ano, je to naopak výhoda. Ti, kdo sloužili 
jako profíci, jsou často u „dobráků“. Vědí, 
jak vše funguje. Mají fyzičku. Což je zá-
klad. Každý rok jako profesionálové mu-
síme dělat fyzické testy. Je to náročné, ale 
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Letošní rok je pro řevnické dobrovolné hasiče významný. A to nejen proto, že si připomínají 120. výročí zalo-
žení sboru. Navíc se letos dočkala zateplení a nových oken hasičská zbrojnice, v jejímž přízemí mají dobro-
volníci klubovnu. Kromě toho od města získali díky dotaci nový vůz. Na to, jak probíhaly přípravy na oslavy 
a jaké mají dobrovolníci další plány, jsme se zeptali nového starosty sboru Aloise Barota.

Alois Barot je věkově nejstarší profesionální hasič na Praze-západ. Starostou SDH Řevnice je necelý rok. 



naštěstí jsou určené časy pro určité věkové 
kategorie. I tak je to záhul.
Co je nejnáročnější?
Běhání na čas. 
Trénujete?
Trénuju spíš v lese s pilou. Od roku 1992 
jsem totiž instruktor práce s motorovou 
pilou. Vyučuji hasiče na našem okrese 
Praha-západ, jak kácet stromy nebo řezat, 
a to částečně i ve výškách. Dělají pak pode 
mnou testy a praktické zkoušky. 
Jak jste se k práci profesionálního hasi-
če dostal?
Jsem jím od roku 1991. Zatímco u „dobro-
volňáků“ jsem už od roku 1987. Jsem pů-
vodně slaboproudař. Dělal jsem telefonní 
ústředny a zabezpečovací zařízení. Vybu-
doval jsem ústřednu na metru na Smíchov-
ském nádraží, kde jsem poté pracoval jako 
zabezpečovací technik.
Kdy přišel zlom?
Možná někdy v době, kdy jsem jako dobro-
volný hasič pomáhal u velkého požáru ro-
dinného domu v Dobřichovicích. Nemohl 
jsem jít do práce a nebyla možnost, jak to 
dát vědět. Mobilní telefony tehdy nebyly. 
Pak se vše vysvětlilo, ale já pochopil, že by 
to byla práce pro mne. Řekl jsem si, že to 
zkusím. Po zdravotní stránce i fyzické kon-
dici bylo vše v pořádku, tak jsem nastoupil 

v Řevnicích. Prošel jsem základním kur-
zem, pak kurzem na pily a kurzem první 
pomoci. I to k „hasičině“ patří, abychom 
dokázali pomoci, když přijedeme jako prv-
ní na místo neštěstí.
Litoval jste někdy, že jste se stal profe-
sionálním hasičem?
Nikdy. Hrozně mě to bavilo a baví. Mám 
pro to srdce. A máme skvělou partu. Musí-
me být sehraní. 
Evidujete si počty požárů, u kterých jste 
zasahoval. Vedete si statistiku?
Nevedu, ale mnohé si pamatuji.
Jaké výjezdy jsou nejhorší?
To se nedá takto říci. Člověk při výjezdu 
nikdy neví, do čeho vlítne. Náročné jsou 
nehody, při kterých jsou třeba zraněné 
děti. Požáry domů, kdy člověk neví, zda 
se pod ním nepropadne strop nebo nevy-
buchne propanbutanová bomba. Náročné 
byly povodně v Troubkách v roce 1997 na 
Moravě, u nás v roce 2002. To jsem byl ve 
Štěchovicích, zatímco doma začala stoupat 
Berounka a nakonec jsme měli v našem 
domě dva metry vody. Tehdy mi moc po-
mohli kamarádi. 
Kdybych se zeptala na nějaký požár, 
jaký by se vám vybavil?
Velký požár jsme měli v Ořechu, bylo to 
v roce 1998. Tehdy tam hořelo celé filmové 
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městečko a bylo to vidět zdaleka. 
Měl jste někdy smůlu na zranění?
Naštěstí ne, ale musím to zaklepat. Jsou 
to někdy opravdu svízelné situace. Je to 
náročné povolání. Rozhodl jsem se, že teď, 
když mi bude šedesát, půjdu do výslužby. 
Jsem teď vlastně věkově nejstarší profesi-
onální hasič na okrese. Stejně starý kolega 
z Jílového teď do výsluhy rovněž odešel. 
Nebude se vám stýskat?
Ale já budu v hasičárně dál. Máme v pří-
zemí klubovnu a práce ve sboru je pořád 
hodně. Takže se s klukama budu dál ví-
dat. Jsme skvělá parta. Rád bych, aby byl 
o členství v SDH pořád zájem i mezi mla-
dými. Aby k nám přicházeli noví členové. 
Máme manžele Voráčkovy a Melicharovy, 
kteří se o oddíly mládeže skvěle starají. 
Bylo by fajn, aby to hasičské pouto vydr-
želo. e

H
IS

TO
R

IE

1885 – V Řevnicích vypuklo několik 
požárů, které hasili dobrovolní hasi-
či z Dobřichovic. Řevničtí se dohodli 
na založení svého vlastního sboru
1886 – 6. února byl v hostinci pana 
Štefana (nyní U Jelínků) založen 
díky iniciativě Josefa Spilky hasič-
ský sbor
1886 – Obec zakoupila hasičům 
čtyřkolovou stříkačku
1898 – Postavena lezačka pro zlep-
šení kondice hasičů
1932 – Zakoupena motorová stří-
kačka a dopravní automobil
1942 – Velký požár řevnického ho-
telu Grand
1948 – Sbor měl 476 členů, z toho 
35 činných mužů a 25 žen
1950 – Sboru přidělen obecní dům 
čp. 174, bývalý chudobinec v dnešní 
Havlíčkově ulici
1951 – Instalována první siréna ve 
městě
1957 – 1960 přestavba hasičské 
zbrojnice
1959 – Požár u Kalinů. Teploměr 
ukazoval -20 °C. Zamrzaly hadice
1965 – Po velkých povodních vytvo-
řeno protipovodňové družstvo
1967 – Navázána družba s hasiči 
v německém městě Kayna
1973 – Přístavba patra na hasičské 
zbrojnici
1975 – Do zbrojnice přemístěn 
Okresní veřejný požární útvar Pra-
ha-západ
1998 – Byla zakoupena z Kovohu-
tí Mníšek cisterna CAS-32 – Tatra 
T148

Stručná historie 
sboru

Děti z kroužku mladých hasičů na letošním Majálesu

Řevničtí hasiči při návštěvě partnerského sboru v německém městě Kayna (r. 2012)
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Katka Červená, obyvatelka Náměstí 
Jiřího z Poděbrad
Rozhodně jsem pro zachování veškeré 
současné plochy zeleně. Zpevněné plo-
chy by měly být upravenější a lépe schůd-
né, a to i v přilehlých ulicích jako je třeba 
ulice Opletalova. Neměl by zde parkovat 
autobus a u kašny popíjet alkohol bezdo-
movci. Náměstí by si mělo udržet součas-
ný vzhled, ale upravený.

Kateřina Klementová, majitelka salonu 
Klementýna na Nám. Jiřího z Poděbrad
Jsem pro zachování zeleně v co největší 
možné ploše, ovšem udržovanou a ne-
prošlapanou cestičkami. K tomu by se 
mohly přidat velké okrasné květináče 
a lavičky na odpočinek. Také by se mi lí-
bilo více zatraktivnit  vzhled domů a ob-
chodů. Krásné by bylo, kdyby přes ná-
městí nevedla hlavní silnice, doprava by 
byla odkloněna jinou cestou. Ale chápu, 
že to je asi velmi složitý problém a není 
na pořadu dne. 

Radan Šubrt, turista z Brna
Co se týká řevnického centrálního ná-
městí cítím se tam jako občasný návštěv-
ník dobře. Ať už je to způsobeno tamními 
podniky nebo lidmi, které tam potká-

obnova náměStí krále 
jiřího Z poděbrad
Text: Marie Reslová

vám. V podstatě bych neměl co zásadní-
ho vytknout. Takže jde o takové ty věci, 
které řeší i jinde: opravené chodníky 
přímo na náměstí a přilehlé silnice. To 
by si i řevnické náměstí určitě zaslouži-
lo. No a ta plechová věc, která slouží jako 
zastávka, by se mohla rovněž proměnit 
v něco sympatičtějšího.

Jaroslava Petráková, důchodkyně
Žádné velké změny bych neprováděla. 
Líbí se mi, jak v současné době vypadá 
zeleň a jak ji technické služby upravují. 
Je vidět, že se opravdu snaží. Možná by 
stálo za to, zpevnit nějakou hezkou dlaž-
bou vyšlapané chodníčky v trávníku. Ji-
nak tady opravdu ráda nakupuji a stojím 
o to, aby byly zachovány všechny služby 
a obchody, které zde v tuto chvíli jsou.

Michaela Pánková, na mateřské dovo-
lené
Určitě bych uvítala více možností, jak 
a kde přejít hlavní silnici. Jeden přechod 
mi připadá málo. Bylo by skvělé, kdy-
by se podařilo celkově dopravu zklidnit. 
Taky by se mělo každopádně něco udělat 
s pohybem aut na širokém chodníku před 
obchody. Připadá mi to chaotické a ne-
bezpečné pro malé děti. Chápu, že tam 

musí zajíždět zásobování, ale často tam 
jezdí i ostatní auta. Dala bych tam na 
spodním okraji u vinotéky sloupky. 

Gabriela Duzbavová, na mateřské do-
volené
Momentálně mi chybí stín u laviček ko-
lem kašny. Ráda bych si zde přes den 
odpočinula, ale na přímém slunci to teď 
nejde. Stejně tak bych upravila kašnu. Je 
hezká, ale není to funkční pro děti. Líbí 
se mi třeba kašna na náměstí Kinských 
v Praze 5. Lidé skrze ni mohou v parném 
dni probíhat a osvěžit se tak. Pro děti 
by na náměstí mohly být i nějaké hrací 
prvky. Co se týče zeleně, připadá mi to 
celkově takové neutěšené a neupravené. 
Chybí tomu nějaká koncepce. Taky bych 
se přimlouvala za opravu chodníků.

Michal Nešpor, student
Chtělo by to upravit chodníky a cesty 
kolem kašny. Trávník by taky zasluho-
val lepší údržbu. Celkově působí náměstí 
nějak ospale a chtělo by oživit. Líbí se mi 
prostranství u Zámečku, kde je to takové 
vzdušnější. Na náměstí by podle mě ne-
měl stát a čekat autobus, jako v tuto chví-
li. Zastávka ano, ale jen průjezdná. 

Zeptali jsme se: Co by se mělo změnit na řevnickém náměstí?
Jak by se mělo změnit řevnické Náměstí Jiřího z Poděbrad? Na tuto anketní otázku mohou v následujících 
číslech odpovídat nejen obyvatelé centra Řevnic a tamní podnikatelé, ale všichni ti, kterým na vzhledu našeho 
náměstí záleží. Stručné odpovědi (max. 10 řádek) nám můžete zasílat na mail ruch@revnice.cz 

Text: Pavla Nováčková a Jan Schlindenbuch

Názory na to, jak přesně má vypadat 
a k čemu má sloužit náměstí Krále Jiří-
ho z Poděbrad jsou různé, ale jedno mají 
společné: všichni obyvatelé Řevnic je 
považují za srdce města. A všem záleží 
na tom, aby připravovaná rekonstrukce 
půvab náměstí ještě zdůraznila a přitom 
vyřešila problémy s rozbitými chodníky, 
bezpečností chodců, živelným parková-
ním a špatnou obslužností některých pro-
vozoven. Aby vznikl důstojný prostor ko-
lem pomníku a kašny. Každý názor, který 
v debatě na téma obnovy náměstí zazní, 
má svou váhu a může upozornit na věci, 

které by v projektu rekonstrukce neměly 
být opomenuty.

Tři čtvrtě roku máme k dispozici třia-
třicet architektonických studií, které jsme 
získali v rámci soutěže o Cenu Petra Par-
léře od renomovaných i mladých archi-
tektů. Jsou k dispozici na webu města pro 
inspiraci. Deset z nich lze najít v tištěné 
publikaci, která je dostupná na městském 
úřadě i v Modrém domečku.    

V březnu vedly čtyři architektonic-
ké týmy debatu s těmi, kteří na náměstí 
bydlí, podnikají nebo vlastní nemovitos-
ti. Vyplynulo z ní, že za velkou a nezpo-

chybnitelnou hodnotu tohoto prostoru je 
považována zeleň. Za nezbytné považují 
místní podnikatelé také možnosti příjez-
du a krátkodobého parkování u obcho-
dů a provozoven. Další diskuse s občany 
a zastupiteli se chystají na podzim.

Vedení města nyní čeká těžké rozhodo-
vání - musí vybrat tým architektů, který 
zhotoví projekt rekonstrukce, ale hlavně 
mu připravit zadání, které bude co nejvíce 
dbát na funkčnost náměstí, bude v soula-
du s jeho historií ale i se současnými před-
stavami řevnických občanů. K diskusi by 
měla sloužit i tato otevřená anketa.
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Aby mohlo město začít cyklotrasy budo-
vat a na opravy silnic a jejich rozšíření 
o cyklopruhy žádat dotace, je třeba mít 
zpracovanou studii vedení cyklistických 
tras na území města. „To je první krok, 
který jsme učinili. Tento cyklistický gene-
rel pro město zpracuje společnost Pro-
jekce dopravní Filip s. r. o. Město si již 
ověřilo, že bez tohoto generelu je šance, 
vzhledem k nastavenému bodování, na 
případné dotace velmi nízká,“ uvedl sta-
rosta Řevnic Tomáš Smrčka. 

V územním plánu je kladen důraz pře-
devším na vyřešení cyklistické dopravy 
v zastavěné části města, cílem je bezpeč-
ný pohyb cyklistů po městě a dobré spoje-
ní s centrem. Za tímto účelem je v územ-
ním plánu navrženo základní trasování 
lokálních cyklotras. Jsou navrženy jako 
spojnice vedoucí z okrajových částí města 
od jihu na sever a od západu k východu. 
Vést by mohly od konce Selecké ulice, dál 
ulicí Švabinského, pokračovat přes lávku 
v parku do ulice Masarykovy a dále Škol-
ní ulicí. Směrem na východ pokračuje 
cyklotrasa Revoluční ulicí, přes Tyršovu 
dolů do problematické ulice V Luhu. Dal-

CykliStům Se u náS 
blýSká na lepší čaSy

Text: Pavla Nováčková| Foto: archiv redakce 

ší trasa je navržena z Vražské ulice přes 
Malé náměstí, Komenského ulicí do cent-
ra. Jiná trasa směřuje ulicí Čs. armády ke 
hřbitovu.

„Tam bychom chtěli vybudovat nové 
záchytné parkoviště jako výchozí místo 
pro turisty a cyklisty, kteří by zde mohli 
parkovat a nezabírat tak místa v centru. 
Je to ideální místo za městem, na kop-
ci. Parkoviště by současně mohlo sloužit 
jako záchytné v případě pořádání větších 
akcí například v Lesním divadle,“ míní 
starosta. Upozorňuje, že k úspěšnému 
získání dotace je třeba, aby trasy propojo-
valy konkrétní místa. Například nádraží, 
školu, služby aj.

„Již nyní v rámci další etapy úpravy 
přednádražního prostoru počítáme s vy-
budováním přístřešku pro kola. Všude, 
kde nyní provádíme úpravy nebo rekon-
struujeme budovy, instalujeme mobiliář 
pro cyklisty. Zejména stojany. Jsou u nové 
školy, u hřiště Za vodou,“ vypočetl sta-
rosta.

Souběžně s tvorbou cyklistického ge-
nerelu ale probíhá i další projekt. Jeho 
cílem má být vytipování vhodného místa 
pro terénní cyklistiku. „Uvažujeme o přís-
ně jednosměrných stezkách s přírodním 
povrchem pro terénní cyklisty, kteří se 
po nich vydávají dolů. Tvoří je serpenti-
ny a mají specifické parametry. Již nyní 
máme v našich lesích mnoho cyklistů, 
kteří načerno zdolávají kopce. Je to nejen 
zakázané a cyklistům za to hrozí poku-
ta, ale také nebezpečné. Do budoucna 
bychom tomu chtěli dát řád a zajistit tak 
bezpečnost i ostatních turistů,“ říká ve-
doucí řevnických Technických služeb 
Mojmír Mikula, který byl přípravou po-
věřen. Spolupracuje při tom s krajským 
cyklokoordinátorem, tak i členy moutain-
bikové asociace. V okolí Prahy totiž po-
dobná stezka s potřebnou infrastruktu-
rou, nástupním místem aj. chybí. Cyklisté 
se za ní musejí vydávat až do Jindřicho-
vic pod Smrkem, Rychlebských hor nebo 
Jeseníků. e

Městem, které bude vyhledávaným cílem nejen pěších, ale také cykloturistů, by se v budoucnu mohly stát Řevni-
ce. V novém územním plánu je navrženo několik místních cyklotras, počítá se i s vybudováním nové cyklotrasy 
po levém břehu řeky Berounky okolo Černé skály pokračující do Hlásné 
Třebaně. Navíc chce město ve svých lesích vytipovat místo pro stezku 
určenou pro terénní cyklistiku. Uvítáme postřehy 

občanů, říká 
zpracovatel 
cyklistické studie
Kudy a jak by měly cyklotrasy po 
Řevnicích vést, nebo kterým dát 
přednost. Odpovědi na tyto otázky 
by měl dát generel cyklistické do-
pravy, který pro Řevnice zpracovává 
Společnost Projekce dopravní Filip 
s. r. o. „Naším cílem je zpracovávat 
projekty tak, aby jejich realizace 
byly bezproblémové a byly přijí-
mány pozitivně jak investorem, tak 
i odbornou a laickou veřejností,“ 
říká majitel Josef Filip. 
Jak taková studie vypadá a co vše 
obsahuje? 
Generel cyklistické dopravy se bude 
zabývat trasováním cyklistických 
tras a stezek na části území města 
Řevnice. Úkolem je především pro-
věření prostorového uspořádání 
uliční sítě tak, aby bylo umožněno 
vedení cyklistů v bezpečném korido-
ru a byly propojeny prvky občanské 
vybavenosti. V případě Řevnic se 
jedná především o bezpečné vede-
ní cyklistické dopravy. Výstupem 
bude grafická a textová část, která 
navrhne typy cyklistických komuni-
kací a stanoví postup výstavby a její 
priority. Generel má sloužit rozvoji 
cyklistické dopravy na území města.
Podle jakých podkladů budete 
studii zpracovávat? 
Studie bude zpracována na základě 
průzkumů v terénu, jednání se zá-
stupci objednatele a určitě budeme 
rádi, pokud budeme mít k dispozici 
i postřehy a požadavky občanů.
K čemu má studie konkrétně slou-
žit? 
Studie bude sloužit jako podklad 
pro další stupně projektových doku-
mentací a jako podklad pro inves-
tiční záměry. Jde o strategický do-
kument, který má přispět k rozvoji 
bezpečné cyklistické dopravy.Stojany před novou školní budovou
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Otevřený dopis 
starostovi Řevnic 
Tomáši Smrčkovi
Vážený pane starosto,

na cyklostezce od lávky k Letovskému 
mostu došlo nedávno ke změně značky. 
Symbol kola a panáčků nahradilo pouze 
kolo. Stezka je tak vyhrazena jenom cyk-
listům a pěší na ní nemají co dělat, ač ješ-
tě nedávno se zde pohybovaly a respekto-
valy obě skupiny.

Podle Vaší odpovědi na můj dotaz se 
tak stalo z důvodu podmínek dotace. 
Kdyby panáčci zůstali, hrozilo by, že do-
tace se bude muset vrátit.

Chápu sice, že se Vám nechce kvůli 
značce riskovat statisíce nebo dokonce 
miliony, na druhou stranu mě ale děsí, 
jak snadno se necháme zmanipulovat, že 
odkýváme holé nesmysly. Při vypisování 
podmínek dotace jistě šlo o to, aby pří-
jemce místo cyklostezky nepostavil třeba 
golfové hřiště, ale žádný úředník zcela 
určitě neřešil, jaká u té cyklostezky bude 
stát značka. To jenom hloupost někte-
rých vykladačů pravidel staví písmenka 
nad zdravý rozum a zcela proti jakéko-
liv logice trvá na doslovném dodržování 
hovadin.

A my sklapnem a zakážeme vstup na 
cestu podél řeky maminkám s kočárky, 
rodinám s dětmi a pejskařům a všem, kte-

ří zrovna nešlapou do pedálů nebo kolo 
aspoň netlačí. Přitom ta cesta sloužila pě-
šákům mnohem dřív, než ji rozšířili a vy-
asfaltovali, aby na ni mohli i cyklisté.

Vážený pane starosto, já chci mít pří-
stup na cestu podél vody, ať už budu 
kolmo či nekolmo. Nechci se bát o zdra-
ví svých dětí, které smete nějaký šílený 
kolista proto, že tam přece neměly co 
dělat. Nestojím o to, aby mě místní slav-
ná městská policie pokutovala za to, že 
jsem si dovolil vyvést manželku a psa na 
procházku do míst, kam jsme ještě před 
několika týdny vycházeli zcela bez pro-
blémů a legálně.

Prosím Vás, udělejte s tím něco.

V Řevnicích dne 5. června 2016 

S úctou 

Pavel Černý, občan Řevnic

Odpověď starosty 
Tomáše Smrčky
Vážený pane Černý, 
 
investici do cyklostezky na území obcí 
Řevnice, Lety, Dobřichovice realizoval 
před mnoha roky svazek obcí Region Dol-
ní Berounka. 

Dotační prostředky poskytl ROP a také 
SFDI, menší díl pak svazek obcí. Stavba 
byla dokončena v roce 2009. 

Vlastníkem pozemku, na kterém je 
cyklostezka v úseku Řevnic postavena, 
je stát, respektive Povodí Vltavy, a vlast-
níkem stavby cyklostezky je svazek obcí 
Region Dolní Berounka. 

Nebudu polemizovat o tom, co kdo 
mohl či nemohl v roce 2009 a dříve do-
jednat za úpravy projektu či podmínek 
dotace. U těchto jednání jsem nebyl.

Jednoznačně však považuji snahu 
svých předchůdců a dosažení cíle za vel-
mi prospěšný a chvályhodný čin.

S čím ovšem budu polemizovat, je pře-
destřená falešná představa o tom, jak lze 
„dohodnout či ohnout“ dotační podmín-
ky. 

Není tomu tak a dvojitě ne, v dnešní 
době četných kontrol, ať už z podnětu či 
bez podnětu. 

Peníze, které poskytla Evropská unie 
a stát, jsou pod veřejnou kontrolou a pod-
mínky je nutné dodržet, neboť sankce 
bývají vysoké. 

Po skončení udržitelnosti dotovaného 
projektu převezmou stavbu cyklostezky 
jednotlivé obce, a až po té může objektiv-
ně proběhnout diskuze o případné úpravě 
podmínek provozu na cyklostezce. 

Do té doby Vám doporučuji, pokud se 
cítíte ohrožován cyklisty, k venčení jiná 
krásná místa Řevnic a okolí. Více opravdu 
nelze ze strany města v tuto chvíli učinit. 

Děkuji za pochopení. 

Tomáš Smrčka, starosta Řevnic 

!POZOR! Změna dne pro vyvážení popelnic !POZOR!
Od pondělí 4. července realizuje svoz popelnic občanů společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která zvítě-
zila v soutěži zadané společně městem a okolními obcemi na následující tři roky.  Vývoz popelnic bude nově probí-
hat v pondělí a v úterý. Město je rozděleno na dvě pomyslné poloviny kde je dělicí čarou linie ulic Pražská – Komen-
ského – U Prodejny. 

Prvních 14 dní bude probíhat ve zkušebním provozu. Prosím hlaste případné problémy se svozem dispečinku AVE 
na tel.: 725 780 186, případně vedoucímu technických služeb města na tel.: 702 041 425. 

Popelnice musí být vytaženy v den svozu od 7.00 hod a svoz by měl končit přibližně v 15.30.

V pondělí budou vyváženy ulice:
Pražská, Komenského, U Prodejny, Náplavní, Rybní, Na Jamech, Říční, Pod Drahou – část u bývalé Eurovie, 28. říj-
na, Nádražní, Pod Lipami, Opletalova, nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Palackého nám., Berounská, V Potočině, 
Na Stránce, Herrmannova, Malá, Čechova, Vraného, Nerudova část od řeky ke Komenského, Žižkova od řeky ke Ko-
menského, Slepá, Smetanova, Dvořákova, Fibichova, Janáčkova, Třebaňská, Karlštejnská, Rovinská, Mořinská, Ke 
Mlýnu, Ke Strouze, V Chatách, Čajkovského, Chodská, Růžová, Nad Pískovnou, Slunečná.

V úterý budou vyváženy ulice:
Alšova, Tylova, Hálkova, Mánesova, Pod Drahou od závor k Hálkově, U Viaduktu, Kejnská, V Luhu, Wolkerova, 
V Souhradí, Pod Strání, Tyršova, Broncova, Vrchlického, Máchova, Podbrdská, Revoluční, Mírová, Sochorova, 
Sádecká, V Úvoze, Mařákova, Legií, J. Veselého, Sportovní, B. Němcové, Školní, K. Mündla, Na Výšině, Na Vyhlíd-
ce, U Vodojemu, Mníšecká, Nezabudická, Baarova, Lesní, Moklinská, Příčná, Masarykova, V Zátiší, Úzká, Divadelní, 
Příkrá, Pod Selcem, Bezručova, K. Čapka, E. Krásnohorské, K. Světlé, Selecká, Raisova, Škroupova, Seifertova, Kli-
cperova, Dr. Pecla, Škrétova, 5. května, Švabinského, Jiráskova, Havlíčkova, Kozinova, Husova, Žižkova horní část 
po křižovatku Komenského, Nerudova horní část po křižovatku Komenského, Na Vrážku, Malé náměstí, Arch. Weis-
se, Čs. armády. 



Oslavy 100 let Lesního divadla

„Oslavy se, myslím, vydařily. Máme 
samé kladné ohlasy,“ pochvalovala si re-
žisérka pátečního večera a někdejší prin-
cipálka Alice Čermáková. 

Program odstartoval již ve čtvrtek 
16. června křest nové publikace 100 let 
Lesního divadla v Řevnicích, která je 
nyní k dostání v knihkupectví LeAmos, 
v Zámečku i v dobřichovickém „íčku“ za 
200 korun. 

Čtyřicet umělců na 
scéně
V pátek se konalo v Lesním divadle před-
stavení Slavíme 100! – hudebně dra-
matická koláž, kterou pro tuto příleži-
tost napsala někdejší principálka Alice 
Čermáková. V ní se představily na čtyři 
desítky herců. Zazněly známé skladby 
z velmi úspěšných představení řevnic-
kých ochotníků Limonádový Joe, Postři-
žiny, Podskalák či Někdo to rád horké. 
Na jevišti se postupně objevily všechny 
významné osobnosti Lesního divadla: 
zakladatel Václav Čekan, nejpilnější re-
žisér Josef Materna či režisér Richard 
Klouček, architekt Vladimír Weiss a dal-
ší. Představovali je stávající členové 
ochotnického spolku, kteří navíc sehráli 
ukázky ze slavných her. Publikum tak 
sledovalo vodníky z Lucerny, nezapome-
nutelný dialog Matky a Otce Ubu či úry-
vek z nesmrtelné satirické hry Voskovce 
a Wericha Caesar.

Během večera zazněla premiérově 
i nová skladba složená právě k jubileu 
Lesního divadla. Přednesla ji poberoun-
ská kapela Třehusk, se kterou refrén 
zpívalo celé hlediště. O živou muziku se 
dále postarala dámská vokální skupina 
Cabinet a Tango Jazz Band. Návštěvníci 
měli možnost zhlédnout malou výstavku 
plakátů i desítky dobových snímků, které 
byly během večera promítány na plátno.

Nejstarší pamětník
Pátečních oslav se zúčastnil radní Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje Zde-
něk Štefek, náměstek hejtmana Jiří Pe-
řina, poslankyně Helena Langšádlová, 
starosta Řevnic Tomáš Smrčka, radní 
a zastupitelé Řevnic i okolních obcí. Ne-
chyběli ani pamětníci, mezi nimi i nej-
starší žijící člen ochotnického spolku 
a někdejší režisér a herec František Šedi-
vý, který příští rok oslaví 90. narozeniny, 
nebo režisérka a choreografka souboru 
Dagmar Renertová.

V sobotu 18. června oslavy v Lesňáku 
pokračovaly uvedením kabaretu Vel-
vet Havel z divadla Na Zábradlí. Dětské 
publikum zaplnilo Lesňák v neděli, kdy 
se zde konalo představení Jiřího Jelínka 
Mami, už tam budem? z divadla Minor 
a koncert kapely BomBarďák. 

Program jubilejní 100. sezony pokra-
čuje v Lesním divadle i o prázdninách. e
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Na opravy se vybralo 
už přes 300 tisíc
Půl milionu korun získá město 
Řevnice na rekonstrukci Lesního 
divadla od Středočeského krajské-
ho úřadu. Dalších 120 tisíc zaslal 
kraj na zmiňované oslavy. A víc než 
úspěšně se rozrůstá i sbírka, která 
byla na rekonstrukci Lesňáku vy-
hlášena. Přispívají na ni i ti, kteří si 
kupují dárkové předměty s logem 
oslav. „Velký zájem je o trička, deky 
i o novou publikaci mapující stole-
tou historii divadla,“ uvedla orga-
nizátorka sbírky Monika Vaňková. 
Na Lesní divadlo významně přispěli 
kandidáti v podzimních senátních 
volbách. Jiří Peřina (ČSSD) věno-
val 100 000 korun, Jiří Oberfalzer 
(ODS) přidal dalších 10 000 korun. 
„Díky tomu všemu se tak naše sbírka 
za poslední dny významně rozrost-
la. K 21. červnu na ní bylo 325 000 
korun,“ doplnila Vaňková s tím, že 
dalších 100 000 korun věnovala na 
rekonstrukci Lesňáku přímo Diva-
delnímu souboru Řevnice paní Blan-
ka Matoušová z Mníšku pod Brdy. 
Umístěním reklamy za 100 tisíc Kč 
přispěla na oslavy společnost 2Q 
s. r. o. Petra Kozáka a Heleny Vaň-
kové. Dalších 100 tisíc věnovaly na 
dřevostavbu sociálního zařízení pro 
účinkující Lesy ČR. Firma Logosign 
s. r. o. z Chrášťan podpořila Les-
ní divadlo zhotovením reklamních 
poutačů a nového vývěsního štítu 
u vchodu do areálu. Lidé mohou 
dál přispívat do plastových kasiček, 
které putují po místních provozov-
nách, nebo na speciálně zřízený účet 
20036-388051399/0800. 

Na osm set diváků si v polovině června nenechalo ujít oslavy stého výročí 
založení řevnického Lesního divadla, nad kterými převzal záštitu středo-
český hejtman Miloš Petera a ministr kultury ČR Daniel Herman.

Text: Pavla Nováčková | Foto: Ondřej Masner, Vladislav Skala, Pavel Jílek

Knihu pokřtil Tomáš Smrčka za asistence Marie Hrdé. Autorská dvojice Pavla Nováčková a Jindřich König
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Jan Seidel a za ním fotografie operní pěvkyně Lídy Červinko-
vé, jejíž divadelní kariéra začala v Lesním divadle.

Moderátoři Alice Čermáková a Jan Seidel, v pozadí fotografie 
Otakara Kukuly, ochotníka a mecenáše

Divadlo lesní Řevnic je pýcha, v divadle lesním krásně se dýchá.
Divadlo lesní umění chrám, sejdem se tam, sejdem se tam, sejdem se tam!
Refrén nově vzniklé skladby od M. Frýdla k výročí Lesního divadla

Píseň Tenhle kluk uvedla část dámské vokální skupiny Cabinet 
s Alicí Čermákovou a Lucií Kukulovou.Jiří Vitouš jako vodník z Jiráskovy Lucerny číhá na Haničku.
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Hned dva císaři v podání Karla Krále a Petra Říhy
Představení Limonádový Joe připomněli jeho protagonis-
té Jiří Nikodým a František Zavadil (zleva).

Ze Snu noci svatojánské Manželé Petr a Alena Říhovi v ukázce z představení Král Ubu

Roman Tichý se na scéně objevil coby strýc Pepin z Postřižin.
Petr Říha a Josef Beneš (zleva) po 40 letech opět ve hře Vos-
kovce a Wericha Caesar



Původně to měl být rozhovor o důvodech 
odchodu z funkce. Ten se ale postupně 
změnil v dlouhý a podnětný monolog 
o výchově dětí, zdravém selském rozu-
mu, zapomenutých rodinných vzorcích, 
půldenních výletech či nesmyslných 
směrnicích. Do zaznamenané přímé řeči 
paní ředitelky jsem se snažil zasahovat 
jen minimálně. Pro přehlednost jsem ji 
pouze rozčlenil do několika tematických 
odstavců. 

Začátky ve funkci 
Letos v prosinci by tomu bylo deset let, co 
jsem řevnickou školku převzala. Ve škol-
ství jsem začínala v Praze jako učitelka 
mateřské školy, pak jsem šla na mateř-
skou dovolenou a po ní strávila báječných 

„méně je někdy víCe,“ 
říká hana kvaSničková
Text: Jan Schlindenbuch | Foto: archiv MŠ

šest let jako učitelka prvního stupně na 
zdejší základní škole. Děti, které jsem 
tehdy učila, mají u mne dnes ve školce 
své ratolesti. Lákalo mne však zkusit jiný 
obor. Věnovala jsem se velkoobchodu 
i maloobchodu. Se svým manželem jsem 
pak rozjela i vlastní podnikání. To se nám 
po čase podařilo stabilizovat. Ve chvíli, 
kdy to vypadalo, že s tím vším budu spo-
kojená, přišla nečekaně nabídka vrátit 
se k práci s dětmi. Nemohla jsem odo-
lat a vrátila se zpátky do školství. K nové 
práci ředitelky se mi hodily zkušenosti, 
získané v soukromé sféře, jako učitelka 
bych se s řadou manažerských povinností 
potýkala déle. Svět kantora je totiž zvlášt-
ní, žijete v takovém pomyslném tunelu, 
myslíte stále na své děti a okolní svět tak 
nějak plyne kolem vás. 

Začátky pochopitelně nebyly lehké. 
Zvládnout všechnu tu přebujelou admi-
nistrativu, tabulky, výkazy, řády i neřády, 
dá zabrat. Vždy, když se v tom člověk ko-
nečně zorientuje a naučí chodit, vymyslí 
úředníci něco nového. Řada těchto naří-
zení a směrnic podle mě často odporuje 
zdravému selskému rozumu. 

Když to jde, jsem u dětí
Moje práce je o něco víc o papírování, 
než o vlastním pedagogickém působení 
u dětí. Do chalupy přicházím na půl os-
mou, proběhnu všechny třídy a snažím se 
zjistit „stav mužstva“. Všechny děti znám 
jménem. Jména si pamatuji již od zápisu, 
a pak k nim jen postupně přiřazuji tváře. 
Nakonec vím, kdo má rád knedlíky, kdo 
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Mateřské školce říká chalupa. Dokonale to vystihuje její upřímný a srdečný vztah k jejím obyvatelům – dětem. 
Všechny je zná jménem, ví, co jim chutná a co mají rády. Děti ji milují. Osobně to mohu potvrdit, můj syn 
nedá na paní ředitelku MŠ Hanu Kvasničkovou dopustit…



rýži, komu nejedou polévky. Být s dět-
mi je moc fajn pro nás dospělé, kteří si je 
„pustíme“ do svého světa. 

Za těch deset let se toho vlastně tak moc 
nezměnilo. Děti jsou podle mě stále stej-
né. Co se ale mění, jsou jejich rodiče. Zdá 
se mi, že v otázce výchovy někteří malinko 
tápou. Ono se není čemu divit, zoriento-
vat se v dnešní nabídce výchovných metod 
a přístupů není nic snadného. Co odbor-
ník, to jiný názor. Přitom by stačilo, kdyby 
lidé respektovali známé a jednoduché vý-
chovné vzorce. Děti mají vyrůstat v širo-
ké rodině s jasnými pravidly a režimem, 
obklopeni láskou, v raném dětství ideálně 
s matkou. Nezastupitelnou roli mají pra-
rodiče. Jsou úžasní při zpívání písniček, 
učení říkanek, čtení pohádek a seznamo-
vání s celým „světem“ kolem. S dětmi mají 
tolik potřebnou trpělivost. V té době je 
rovněž potřeba, aby si dítě jasně uvědomi-
lo, co smí a nesmí dělat. Když nám potřetí 
za sebou vběhne do frekventované silni-
ce, nepomůže jen klidná slovní domluva, 
je potřeba ji doprovodit „důrazným ar-
gumentem“, pokud je třeba, i plácnutím. 
Když dítě sáhne na kamna, tak se taky zá-
konitě spálí a už to nebude příště zkoušet. 

Po dovršení tří let by děti měly začít po-
znávat úskalí sociálních vztahů s vrstev-
níky. Každému dítěti jde toto poznávání 
jinak. A jsem opět u těch zákonů a směr-
nic, novela právě schváleného školského 
zákona hovoří o nástupu dětí do školky 
ve dvou letech. Myslím si, že pro dvou-
leté dítě je nejdůležitější teplo domova 
a rodičovská láska. 

Vše s rozvahou
Dnešní doba je hrozně hektická. Rodiče 
mají hypotéky, které chtějí co nejrychleji 
splatit. Od pondělí do pátku jsou v prá-

ci a na děti často nemají čas ani energii. 
O víkendu jim to chtějí proto logicky vy-
nahradit. Organizují pro ně různé výlety, 
návštěvy zoo, divadla, kina. Často toho 
je na děti moc. Sama vidím, jak bývají 
v pondělí ve školce unavené. Další vel-
kou zátěží pro dětský organismus jsou 
odpolední kroužky. Není nic neobvyk-
lého, když má dítě každý den nějakou 
organizovanou aktivitu. Většina krouž-
ků probíhá tak, že dospělá osoba dětem 
vše připraví. Nic proti tomu nemám, je 
bezvadné, že jsou stále lidé, kteří se těm 
nejmenším naplno věnují. Dětem pak ale 
chybí prostor pro spontánní a obyčejné 
hraní. Čas na ty známé hry na doktory 
a sestřičky, policajty a zloděje… Tyto hry 
jsou přitom velmi důležité. 

Pro děti ve školce také organizujeme 
různé výlety. Přišla jsem na to, že ale 
bohatě stačí půlden. Celodenní výlety 
s dvouhodinovou jízdou autobusem děti 
jen unaví a všechny zážitky často stejně 
ani nemohou vstřebat. Pro ně je důleži-
té vytržení ze stereotypu, hlavně si sbalit 
batůžek s pitím a svačinou. Cestujeme 
teď především vlakem směrem na Prahu 
či Beroun, atrakcí na dopoledne je všude 
dost a dost. Jednou jsme byli v Karlštej-
ně u mlýna, kde mají v ohradě velblou-
dy, pštrosy a další zvířata. Byla to vlastně 
čistá improvizace, protože nám nepři-
jely domluvené autobusy a mě bylo líto 
dětí, natěšených a připravených na výlet. 
A děti byly spokojené, jen rodičům bylo 
divné, že v Čechově stodole, která je te-
maticky zaměřena na staré pověsti české, 
měli velbloudy a pštrosy.

Hodně se dnes řeší, jestli dát dítě-
ti odklad nebo ne. Já mohu říct, že my 
jsme s tím za celou dobu žádný problém 
neměli. Se všemi rodiči jsme se nakonec 
shodli. Ve všech případech, kdy jsme do-

Rozhovor   17

poručovali odklad, nám rodiče nakonec 
dali za pravdu. My tady v kolektivu dětí 
opravdu nejlépe vidíme, jak na tom kaž-
dé dítě je. Nejde o jeho rozumové schop-
nosti a znalosti, ale především o sociál-
ní zralost. Ta je klíčová pro adaptaci ve 
škole. 

Proč odcházím ze školky
Ve funkci končím především z osobních 
důvodů. Přišel čas, kdy se chci více věno-
vat rodičům, snad i role babičky se blíží. 
Po takřka deseti letech v „naší“ školce se 
cítím unavená.

Také nesouhlasím s povinnou před-
školní docházkou a „vzděláváním“ dvou-
letých dětí. Otázku inkluze se mi nechce 
ani komentovat. Panu starostovi jsem při 
oznámení svého odchodu z funkce řekla, 
že jsem připravena vyjít svému nástupci 
při předávání funkce maximálně vstříc. 
Nebráním se tomu ve školce ještě jeden 
školní rok na menší úvazek pracovat a být 
svými zkušenostmi nápomocna. 

Školku budu, myslím, předávat v 
dobrém stavu. Podařilo se nám zvelebit 
zahradu, z nových hracích prvků mají 
všechny děti radost. Povedla se i přístav-
ba. Bohužel, stále nejsme na takové ka-
pacitě, abychom mohli přijmout všech-
ny zájemce. Letos se nedostalo ani na 
všechny čtyřleté děti. Uvidíme, jak nám 
do budoucna uleví předškolní přípravka 
na půdě základní školy. Letos se do ní od 
nás přihlásily čtyři děti, kterým jsme ji i 
doporučili. Jednalo se především o ty s 
odkladem. Není to ale vhodné pro kaž-
dého, pro někoho je lepší zůstat tady u 
nás. 

Chci poděkovat všem za vstřícnost 
a pomoc, jak ze strany zřizovatele a za-
městnanců, tak i rodičů, Klubu rodičů 
a přátel mateřské školy, jedním slovem 
VŠEM. V mozaice společné práce je důle-
žitý každý střípek… e

Můj syn řevnickou školku miluje. 
Nejen, že do ní každé ráno doslova s 
radostí běží, ale často se mu z ní ani 
nechce domů. Když zde měl nedávno 
přes noc spát, těšil se na to celý týden. 
Za ty dva krásné roky, co ve školce 
strávil, jsem jako rodič ohromně vděč-
ný. Paní ředitelce Kvasničkové bych 
proto chtěl touto cestou za všechno, 
co pro děti ve školce vytvořila, upřím-
ně a ze srdce poděkovat…

Osobní 
poděkování
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V 50. letech měl oddíl i deset mužstev 
ve všech možných kategoriích, a to jak 
ženských, tak mužských. I když ženská 
družstva neměla nepřetržitou návaznost, 
připomeňme aspoň některé hráčky, co se 
pokoušely o první ligu – Říhová, Maisne-
rová, Trpišovská, Semanská, sestry Ma-
cháčkovy, Kačírková a další.

Výjimeční Sápalíci
V roce 1954 bylo založeno družstvo 
mladších dorostenců, které se postupně 
zdokonalovalo a posléze jako starší do-
rostenci se stali postrachem i pro týmy 
mužů. Systémová a hlavně míčová tech-

devadeSát let 
národní háZené
Text: Jaroslav Hrubý | Foto: archiv 

nika jejich hry byla snad až na pokraji 
žonglérství. Řeč je o takzvaném týmu 
„Sápalíků“, jak se jim později přezdíva-
lo. Největšího úspěchu dosáhli Sápalíci v 
roce 1955, kdy se jako první mládežnický 
tým probojovali do finále přeboru repub-
liky. Zde sice skončili na posledním 4. 
místě při stejném počtu bodů jako celky 
na druhém a třetím místě, ale direktori-
átem turnaje byla jejich hra hodnocena 
jako nejtechničtější. A kdo že byli ti Sápa-
líci? Na soupisce týmu byli Josef Klouček, 
Karel Petrák, Josef Vojta, Bedřich Lebe-
da, Václav Brabec, Pavel Hartmann, Jirka 
Lebeda a kapitán a duše družstva Miro-
slav Břížďala.

Výchově mládežnických týmů byla 
v oddíle vždy věnována nejvyšší pozor-
nost, a tak jako další generace vyrůstal 
dorost: Josef Sklenář, Vratislav Hrubý, 
František Zavadil, Jan Vrba, František 
Hartmann, Karel Paulík, Stanislav Štech, 
Zdeněk Vlnas, František Cmíral, Jaroslav 
Holý, Alois Melichar. V roce 1959 toto 
družstvo vybojovalo na přeboru republi-
ky rovněž 4. místo.

Následující dorostenecké družstvo bylo 
neméně kvalitní. V sestavě Rudolf Krejčík, 
Rudolf Soukup, Zdeněk Sixta, Jiří Roubal, 
Jaroslav Hrubý, Petr Štumpa, Petr Tikal 
a Karel Vavřich poráželo své soupeře roz-
dílem 10 a více branek. Představitelům 

Ve druhém pokračování seriálu o řevnické národní házené se podíváme do 50. až 70. let minulého století. Do 
doby, kdy ve světě již naplno frčel handbal a řevnický oddíl národní házené byl tak trochu trnem v oku pražským 
svazovým bafuňářům…

Legendární Sápalíci na přeboru republiky v Čakovicích
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svazu se však rozhodně nezavděčili. Na 
přeboru republiky chtěli vidět alespoň 
jeden tým z hlavního města a tak rozhodli 
šalamounsky. V polovině ročníku 61/62 
změnili propozice soutěže tak, že z vě-
kových důvodů nemohli Tikal, Soukup 
a Štumpa soutěž dokončit a tým musel být 
ze soutěže odvolán.

První liga mužů i žen
Další úspěch přišel v roce 1964. Tým star-
ších žáků vyhrál přebor Čech. O přeborní-
ka republiky se utkali s vítězem Moravy, 
což byla Stará Ves nad Ondřejnicí. První 
utkání hráli žáci ve Staré Vsi, delegova-
ný rozhodčí se jako náhodou nedostavil 
a tak se řízení ochotně ujal předseda sva-
zu pan Honzárek – velký příznivec Staré 
Vsi. Průběh utkání byl neregulérní a naši 
žáci prohráli 15:7. V domácí odvetě zvítě-
zili již za normálního řízení zápasu pouze 
11:5 a titul přeborníka jim unikl o pouhé 
dvě branky. 

Družstvo přešlo plynule do dorostu 
a v nové sestavě: Petr a Míla Tausche, Ja-
roslav Holý, Jaroslav Poláček, Pavel Vin-
tera, Václav Koukol, Alois Frantál, Václav 
Rohlíček, Zdeněk Šefl, Oldřich Vysoko-
menský, Jaroslav Koza, Tomáš Hájek a Pa-
vel Satorie, po vítězství ve středočeském 
kraji a pak i v kvalifikaci, vybojovali na 
přeboru Čech hraném v Albrechtičkách 
stříbrné medaile.

Z některých hráčů „Sápalíků“ a násled-
ného dorostu vzniklo družstvo mužů, 
které pod vedením trenéra Josefa Šafrán-
ka postoupilo z krajského přeboru přes 
divizi do II. ligy skupina Čechy západ. 
Ani to však nebyla konečná. V konkurenci 
těžkých soupeřů v ročníku 63/64 ve dru-
hé lize zvítězilo a postoupilo do nejvyšší 
soutěže, kterou řevničtí házenkáři vydrže-
li hrát dlouhých šest let.

Tým hrál nejčastěji v tomto složení: 
Jaroslav Lankaš, který i při svém těles-
ném postižení pravé nohy patřil mezi 
nejlepší ligové brankáře, Karel Petrák, 
Karel Paulík, vynikají blokař na beku 
Jaroslav Pšenička, František a Pavel 
Hartmannové, Jan Vrba, Miroslav Bříž-
ďala a Jirka Najman. Postupně se zapo-
jovali i další hráči: Bohumil Kafka, Petr 
Hartmann, Jiří Drnek, Václav Rohlíček, 
Tomáš Hájek, Pavel Satorie, Alois Fran-
tál, Petr Tausche a posléze dvacetiná-
sobný reprezentační brankář družstva 
Čech – Rudolf Zuska. 

Neméně úspěšné bylo i družstvo žen, 
kterému se díky poctivému přístupu k tré-
ninkům a stmelenému kolektivu podařilo 
vyhrát krajský přebor a postoupit také do 
první ligy. Pod vedením kapitánky Mileny 
Pšeničkové se v něm objevily tyto hráčky: 
Alena a Dáša Pekařová, Miroslava Souku-
pová, Madla Kafková, Jaroslava Šeflová, 

Helena Petráková, Jitka Spálenková, Vlas-
ta Černušáková, Hana Vrbová, Hana Kozo-
vá, Hana Bernardyová.

Nástup handbalu
Tak, jak nabývala rozmachu mezinárod-
ní házená – handbal, začal odliv oddílů 
z národní házené. I v Řevnicích zesílila 
snaha handbal vyzkoušet. Paralelně s mis-
trovskými soutěžemi v národní házené 
se postupně začal v přátelských utkáních 
hrát i handbal. První handbalové utkání se 
uskutečnilo 21. května 1965 v Praze proti 
Slovanu Zlíchov. Historicky první sestava: 
brankář Petr Hartmann a hráči František 
a Pavel Hartmannové, Bohumil Kafka, Ka-
rel Paulík, Karel Petrák, Jaroslav Pšenička 
a Jan Vrba, rozdrtila svého soupeře na-
prosto suverénně 33:17. 

V roce 1967 prodal Slavoj areál Lidové-
ho domu. Česká házená tak musela opus-
tit svůj rodný stánek. Byla přesunuta na 
tehdejší zimní stadion v Tyršově stromo-
řadí. Zde bylo třeba opravit povrch hřiš-
tě, vykopat trativody, na okolních svazích 
upravit terén pro osazení laviček, rekon-
struovat sociální zařízení atd. Veškeré 
práce byly provedeny brigádnicky pouze 
členy oddílu. Na tomto místě hrají od roku 
1968 až do současnosti národní házenkáři 
všechny své soutěže.

Koncem června 1969 se na našem hřišti 
odehrálo utkání Čechy – Morava v národ-
ní házené. Za družstvo Čech tehdy nastou-
pili naši Pavel Hartmann, Petr Tausche 
a Alois Frantál. Ve stejném roce na jaře se 
„B“ tým mužů již nepřihlásil do soutěží ná-
rodní házené, ale do handbalu. V oddíle se 
tak začaly hrát obě hry současně. 

Na podzim 1969 jsou do handbalu při-
hlášena také družstva žaček, žáků a doros-
tenců. Národní házenou zastupují pouze 
muži a ženy v I. lize. Pro neustále se stup-
ňující nátlak ze strany svazového vede-
ní odchází z národní házené i družstvo 
mužů a družstvo žen zanechává činnosti. 
Od druhé poloviny roku 1970 pak hrají 
Řevnice mistrovsky pouze handbal. Tým 
mužů je zařazen do přeboru Prahy. V roce 
1972 se muži probojovali do divize. Velký 
úspěch zaznamenalo i družstvo žáků v se-
stavě: „kanonýr“ Luděk Zrostlík, Bohumil 
Kos, Jiří Cicvárek, Miloslav Šmejkal, Lu-
bomír Šourek, Václav Pštros, Josef Šebek, 
Ladislav Lebeda, Jan Burš, Martin Černík 
a Josef Štípl., které pod vedením trenéra 
Šafránka vyhrálo přebor Prahy.

Tým neslyšících
Novým členem řevnického oddílu se v té 
době stalo družstvo neslyšících házenká-
řů, vedené členem našeho oddílu Milosla-
vem Tauschem. Do Řevnic se dostalo poté, 
co marně hledalo zázemí v několika praž-

ských oddílech. Od roku 1975 nastupo-
valo jako tým „B“ Řevnic v krajské soutěži 
středočeského kraje. Díky bohatým her-
ním zkušenostem z běžných mistrovských 
soutěží pak naši neslyšící pravidelně vy-
hrávali turnaje hendikepovaných sportov-
ců, v nichž poráželi celky Bratislavy, Plzně 
či Ostravy. 

Ani po skončení aktivní činnosti neopus-
tili neslyšící náš sportovní klub. Organi-
zují rekreační pěší i cyklistickou turistiku, 
zúčastňují se turnajů v nohejbalu i malé 
kopané. Družstvo neslyšících bylo a do 
dnešních dní stále je nejagilnější pracovní 
silou při výstavbě i běžné údržbě stadionu. 

V handbalu hrála naše družstva nejen 
mistrovské soutěže, ale také velké množ-
ství turnajů i přátelských utkání, a to i me-
zinárodních. U nás hrály celky z někdejší 
NDR, NSR, Švédska, Itálie, Polska, Ma-
ďarska, Francie, Holandska, Rakouska, 
Švýcarska. Několik mezinárodních utkání 
odehrály i ženy. Zvlášť bohaté styky jsme 
měli s družstvem Aue v NDR, kam jsme 
15 let zajížděli na předvánoční utkání 
i s celky okolních městeček... (pokračová-
ní příště) e

 
Podle zápisů v kronice a vzpomínek někte-
rých členů sepsal Jaroslav Hrubý

JU
B

IL
EU

M

V letošním roce oslavují řevničtí ná-
rodní házenkáři devadesát let své čin-
nosti. U příležitosti tohoto významné-
ho jubilea se budete moci v několika 
příštích číslech seznámit prostřednic-
tvím seriálu s bohatou a zajímavou 
historií tohoto sportovního oddílu. 
V jeho řadách se v průběhu devade-
sáti let vystřídalo téměř 700 hráčů, 
hráček a funkcionářů, a proto není 
technicky možné každé jméno připo-
menout. Prosíme proto za prominutí, 
pokud své nebo některé vám známé 
jméno v tomto druhém článku či dal-
ších dílech seriálu nenajdete.
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V okolí Řevnic již nenajdeme místa, na 
která lidská noha nevstoupila. Přesto 
i zde lze nalézt přírodní zákoutí, která 
jsou neopakovatelná a lákají poutníky 
k jejich znovuobjevení. Hledají se těžko, 
neboť k nim nevedou turistické značky. 
Pokud se vám je ale podaří objevit, věřte, 
že se k nim budete stále vracet. Zkusme 
dnes najít jedno z nich. Někteří toto mís-
to nazývají Dánskem, jiní Žlutými skala-
mi, další Jeleními výskoky. Každý ať si jej 
nazve podle svého, tak jak mu vstoupí do 
poutnického srdce.

Do lesů se vydejme po méně známé ces-
tě přes Červených louku. Z náměstí na ni 
dojdeme ulicí Sportovní, která začíná pod 
hřištěm házené, kde za jarních či podzim-
ních dnů můžeme sledovat utkání v ryze 
českém národním klání. Po závěrečném 
hvizdu a oslavě vítězství řevnických barev 
vysupíme prudkou ulicí až na rozkvetlou 
louku. Prošlapanou cestičkou v trávě do-
jdeme až k několika domkům nad loukou, 
kde začíná zarostlá úvozová cesta, stou-
pající vzhůru podél Štokovy rokle. Ta nás 
vyvede až k Sochorovým rybníčkům, kde 
vyústí na pohodlnou širokou lesní štěrko-
vou cestu. Kolikrát jsme si zde s tuláckým 
oddílem dávali svou první svačinku na na-
šich výletech... Po vydatném občerstvení 

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

pokračujme vlevo dále do kopce, již nyní 
ne tak prudkého. Po pravé ruce mineme 
dva Sochorovy rybníčky, uschované v ze-
leném lesním podrostu. Byly kdysi vybu-
dované pro napájení zahrad Sochorových 
vil vodou. Jejich stále průzračná voda je 
dnes již jen eldorádem obojživelníků. Po 
800 metrech mineme vrchol Kamenné 
a pokračujeme podél rokle, hloubené po-
tokem nazývaným Kejná. Za kamenitým 
hřebenem Kamenné se držíme na křižo-
vatce vlevo a pokračujeme po vrstevnici 
střídavě smíšeným lesem. Za prudkou za-
táčkou a malým klesáním překročíme je-
den z přítoků potoka Kejná zasypaný dáv-
nou sutí z lomů. Toto místo je nazýváno 
V Kobylí smrti, neboť zde ještě v dobách, 
kdy byl kámen z okolních lomů svážen na 
koňských povozech, došlo k nehodě. Pod 
překlopeným vozem zahynul jeden z taž-
ných koní. Tajemně ponurá atmosféra to-
hoto místa nás podvědomě donutí zpoma-
lit tempo a opatrně našlapovat i přes šíři 
cesty. Dlouho pak trvá, než dojdeme na 
další rozcestí, kde se vydáme strmě stou-
pající cestou doprava a na příští křižovatce 
opět doprava. Za nepřehlédnutelným hu-
pem vede nenápadná stezka vlevo, mezi 
navezené zarostlé valy opuštěného lomu. 
Mezi haldami se nachází trempská osada 

Dánsko. Musí se trochu hledat. Lom je za-
rostlý borovicemi a desítky malých úžinek 
a hromad znepřehledňují terén. Odměnou 
za trochu pátrání je malebný srub s ohniš-
těm, který prý kdysi založil tremp jménem 
Dan. Odpočiňme si tu na dřevěných lavič-
kách před cestou zpátky. Čeká nás ještě 
nádherná vyhlídka z horní hrany lomu, 
kterou bychom si neměli nechat ujít v ja-
kémkoli počasí. 

Po znovunabytí sil se nad chatou vy-
houpněme rozbitou stěnou na plochý 
hřeben zvaný Jelení výskoky a vydejme se 
severním směrem. Pokroucené borovice 
a duby vyrůstající z nachových peřin vře-
su pokrývají celou náhorní plošinu a my 
se skrze ně opatrně přibližujeme k strmé 
hraně bývalého lomu. Skály, které se pod 
námi odkrývají, nazvali předchozí poutní-
ci podle zlatavého odlesku v zapadajícím 
slunci Žluté skály. Je odtud nádherný vý-
hled na část Hřebenů, ale i do údolí Be-
rounky až na věže Karlštejna. Na druhém 
konci lomu seběhneme úzkou cestičkou 
dolů až ke třem studánkám, kde se mů-
žeme osvěžit křemenitě-železitou vodou. 
Zde narazíme na širokou lesní cestu, která 
nás přes kořeny a výmoly zavede po dru-
hé straně údolí potoku Kejná až dolů do 
Řevnic. e

Výlet pátý: 
Přes Kobylí smrt do Dánska

Nuž, projdi a bedlivě 
prohlédni jak městys, 
tak i krajinu a dáš 
mi plně za pravdu, 
že málo jest míst 
v Českém kraji, jež by 
se Řevnicím po bok 
postaviti mohly.
Průvodce po Řevni-
cích a na Skalku od 
Stanislava Reiniše 
(1905)
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a Karlštejna. V neděli 3. 7. dopoledne je 
naplánována návštěva řevnické hasičské 
zbrojnice. V září chystají hasiči podrobnou 
výstavu o činnosti sboru a historii pro ve-
řejnost. Konat se bude v prostorách hasi-
čárny. Za sebou již mají dobrovolníci něko-
lik vydařených akcí. V rámci výročí proběhl 
tradiční hasičský karneval, kde si účastníci 
připomněli své výročí malou scénkou v his-
torických uniformách. Další významnou 
akcí byl populární majáles. Mezi návštěvní-
ky zavítal i řevnický starosta Tomáš Smrč-
ka a senátor Jiří Oberfalzer, který hasičům 
jako dar k výročí věnoval 10 000 korun. 

pan

Mladí rybáři nachytali 
18,5 kila ryb
Místní organizace Českého rybářského 
svazu Řevnice pořádala v sobotu 11. červ-
na již 9. ročník závodů memoriálu Jiřího 
Kebrdleho. První místo si s úlovkem o cel-
kové hmotnosti 4,13 kg vylovil jedenáctile-
tý Jan Křepinský z Prahy a byl též lovcem 
největší ryby, a to plotice o délce 33 cm. 
Jednu ouklejku za druhou chytal sedmi-
letý Jan Bučinský ze Zadní Třebaně, který 
se s celkovým úlovkem 2,35 kg umístil na 
2. místě. Loňskou třetí pozici obhájila jede-
náctiletá zadnotřebaňská rybářka Zuzana 
Partajová s úlovkem 2,18 kg. Vítěz minulé-

ho ročníku Tomáš Partaj skončil čtvrtý. Do-
minika Müllerová z Prahy se umístila pátá 
a v jejím závěsu její mladší bráška Michal. 
Další zadnotřebaňský závodník Sebastien 
Soukup se umístil na sedmé pozici, za ním 
Tomáš Flemr z Řevnic a 9. příčku obsadil 
Michal Svítil ze Železné Rudy. Teprve pěti-
letému Štěpánu Soukupovi patřilo 10. mís-
to. Stejně starý František Cajsl z Karlíka to 
s prutem za asistence svého dědečka moc 
pěkně uměl a vylovil si 11. místo. Též pě-
tiletý Honzík Michalčík z Řevnic obsadil 
12. místo. Závod probíhal metodou „Chyť 
a pusť“ a všechny ulovené ryby byly po 
zvážení vráceny zpět řece Berounce. Mladí 
rybáři nachytali celkem 18,5 kg ryb. Rádi 
bychom poděkovali Martinovi Kodetovi 
za občerstvení a všem, kteří při závodech 
pomáhali. 

Hana Bučinská

MŠ děkuje myslivcům
Jménem všech pedagogických pracovní-
ků mateřské školy bych chtěla poděkovat 
řevnickým myslivcům za velmi příjemné 
a obohacující červnové dopoledne. Připra-
vit pro malé děti poznávací hru o tajemství 
lesa, jeho obyvatelích a rostlinách, kte-
ré zde rostou, není vůbec snadné. Děti si 
to náramně užily. Bylo to velmi přínosné 
a milé dopoledne. Těšíme se opět za rok.

Jana Černá

Řevnická Motýlí louka 
hostila oslavy dne dětí
Motýlí louka, založená letos na jaře na za-
hradě řevnické fary Církve československé 
husitské, se už rozrůstá. Kruhový záhon 
se plní darovanými, z přírody i z obchodu 
přinesenými kytičkami a keříky. Na lou-
ce, jejíž část zůstává záměrně delší dobu 
neposečená, už poletují modrásci, žluťásci 
a bělásci a ve stínu šípkového keře vyrůstá 
domeček pro samotářské včely.

Na dětský den přišly na louku děti z Pi-
kolína a ze základní školy, aby zde vypus-
tily motýly, které několik týdnů pěstovaly 
z housenek ve speciálních klíckách. Při-
tom také několik krásných motýlů na-
malovaly a vyrobily z korálků a drátků. 
Následující neděli posloužila louka jako 
soutěžní aréna pro děti z celého okolí, kte-
ré sem přišly plnit nejrůznější úkoly a zís-
kávat za to drobné sladké odměny. Zlatým 
hřebem hravého odpoledne se stalo lout-
kové divadlo. Oběma oslavám dětského 
dne přálo počasí a motýli, děti i rodiče byli 
spokojení. Děkujeme všem dárcům semí-
nek, sazeniček i vzrostlých kytiček a velký 
dík patří Lucii Brychtové, která s nápadem 
motýlí louky přišla, vzorně se o ni stará 
a je duší celého projektu. 

Pavel Černý 

Sbor dobrovolných 
hasičů slaví jubileum
Hlavní oslavy 120. výročí SDH Řevnice 
proběhnou první červencový víkend. V pá-
tek 1. července navštíví sbor středočeský 
hejtman Miloš Petera, který nad oslavami 
převzal záštitu. Od 19:00 se bude konat 
v Lidovém domě slavnostní valná hroma-
da, které se zúčastní rovněž partnerský 
sbor z německé Kayny. Během slavnostní 
schůze budou významným hostům a čle-
nům předána ocenění. V sobotu 2. 7. odpo-
ledne navštíví delegace hlavní stanici HZS 
Středočeského kraje na Kladně. Odpoled-
ne je připravena soutěž v požárním spor-
tu na hřišti za vodou. Účastní se jí kromě 
německého družstva i sbory z Mokropes 

Poděkování Mudr. P. Getlíkovi 
za profesionální, hluboce lidský 
přístup při snaze zachránit ži-
vot mé mamince E. Doležalové 
ze Řevnic. 

Mgr. D. Koberová

Řevnické děti na Motýlí louce
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Camila Callera, Balet Praha Junior z Ta-
nečního centra Praha, řevnické Divadelní 
studio v režii pana Tamchyny a skvělou 
tečkou na konec byla balkánská dechov-
ka Oranžáda. Úspěch letošního ročníku je 
pro nás velkým závazkem, vysokou úro-
veň chceme udržet i v příštím roce.

Zuška se letos postarala i o další kultur-
ní zážitek, 10. ročník řevnického Fotosa-
lónu, který věnovala oslavám 100. výro-
čí založení Lesního divadla. Kurátorský 
záměr Ivany Junkové byl jednoduchý – 
propojit historickou fotografii, na výstavě 
je představen celek z archivu Divadelního 
souboru Řevnice z období 30. let v Les-
ním divadle, se současnými autory Alicí 
Čermákovou, Pavlem Jílkem, Vladislavem 
Skalou a Zdeňkem Valešem, kteří se aktu-
álně věnují mapování řevnické ochotnické 
scény. Příprava výstavy byla časově velice 
náročná a bez pomoci výtvarnice Micha-
ely Rizopulu, která má bohaté zkušenosti 
s instalacemi výstav, by realizace jubilejní-
ho Fotosalónu nebyla možná. Děkujeme. 
Výstavu můžete vidět až do září v kavárně 
Modrý domeček.

Talentovky a novinky po prázdninách
Talentové zkoušky nás jako každoročně 
překvapily. Dostavilo se okolo 190 dětí, 
které chtějí chodit k nám do ZUŠky. Zájem 
o studium na naší škole nás moc těší. Nyní 
nás nelimituje kapacita jako v minulých 
letech, ale prostorové dispozice školy – 
prostě se nevejdeme! Situaci nám na jeden 
rok částečně ulehčí nové výtvarné ateliéry 
v budově staré školy. Úřední proces zatím 
není dokončen, a tak budeme doufat, že 
vše klapne jak má, a nynější třídy, které 
slouží výtvarnému oboru v zámečku, se 
uvolní výuce nových hudebních nástrojů.

Startujeme nové obory – saxofon, příč-
nou flétnu a kontrabas. Všechny jsou již 
nyní plně obsazeny novými žáčky, a s tím 
souvisí, že do našeho pedagogického sbo-
ru přivítáme i nové kolegy. Posílili jsme 
i v tanečním oddělení. Do našeho týmu 
nastoupila Viktorija Vrubljevska, bývalá 
sólistka baletu Laterny Magiky a členka 
Pražského komorního baletu Pavla Šmo-
ka. Ta o tanci říká: „Tanec je nejlepší způ-
sob, jak harmonicky rozvíjet tělo a duši 
dítěte. Naučit se vnímat hudbu a cítit ryt-
mus. Ovládat správné držení těla a koordi-
naci pohybu. Současný tanec v sobě spoju-
je fyzicky náročná cvičení a tvůrčí proces, 
rozvíjí kreativní myšlení a schopnost vyjá-
dření pohybem v souznění s hudbou.“

Dramaťák od příštího roku povede 
Renata Rychlá, herečka divadla Ypsilon. 
S dětmi plánuje rozvíjet pohybové a komu-
nikační dovednosti, učit se správně mluvit 

a chovat, získávat základy pro schopnost 
přirozeně vystupovat na veřejnosti a řadu 
dalších dramatických kompetencí. Slibuje 
jim i návštěvu divadla Ypsilon a možnost 
nahlédnutí do jeho zákulisí.

Od září opět otevíráme přípravu na 
střední a vysoké umělecké školy, samo-
statný obor sochařství, výtvarné studium 
pro dospělé a keramiku pro dospělé. Další 
vzdělávání vede škola v doplňkové čin-
nosti. Nové dočasné prostory nám dovolí 
vést výuku konečně odpovídajícím způ-
sobem. Vyučovat se bude klasická malba, 
olejomalba a kresba, více se zaměříme na 
grafiku dílen suché jehly a linorytu a další 
doplňující program náročnějších technik, 
které ve výuce nestihneme obsáhnout. 
Každý výtvarný umělec totiž musí mít 
okolo sebe prostor, nebo alespoň trochu 
prostoru. Kresba u stojanů, možnost zane-
chat rozpracovaná díla na svých místech, 
žádné střídání místnosti s jinými obory, to 
jsou jen některé z výhod, na něž se všichni 
těšíme...

Manželé Trnkovi oslaví 
jubileum výstavou
Pouhé tři dny bude nejspíš trvat jedinečná 
výstava řevnických umělců, manželů Ji-
řího a Marie Trnkových. Vernisáž výstavy 
se uskuteční 26. srpna od 18 hodin v Dře-
váku u řevnického nádraží. Díla si budete 
moci prohlédnout jen do 28. srpna. Výsta-
vu pořádají Trnkovi ke svým společným 
sedmdesátým narozeninám. Pokud tuto 
výjimečnou událost nestihnete, budete 
mít další možnost navštívit výstavu man-
želů Trnkových na podzim. Od 27. října 
2016 plánují uspořádat výstavu v Rabaso-
vě galerii v Rakovníku. Výstava tam potr-
vá do 11. prosince. 

pan

Lesní divadlo ovládne 
rock’n’roll
Ohrnuté džíny, načesané kohouty, ame-
rická auta, frajeři v kloboucích a skvělá 
muzika… To všechno patří ke stylu roc-
kabilly, tedy rock’n’rollu od padesátých 
let do současnosti. Pokud to chcete zažít 
na vlastní kůži, vydejte se 30. července do 
řevnického Lesního divadla. Od pravého 
poledne tu začíná v pořadí již osmý roč-
ník letního open air hudebního festivalu 
Rockabilly CZ Rumble, který se v Lesním 
divadle koná již počtvrté.

Během dne vystoupí sedm českých kapel 
a dva zahraniční hosté z Německa a Fin-

Řevnický dívčí sbor 
účinkoval v Praze
Řevnické Hudební studio Capriccio po-
řádalo v neděli 12. června koncert svého 
dívčího sboru a sólistky Ludmily Kromko-
vé v sále Jana Drtiny Deylovy konzervato-
ře na Maltézském nám. v Praze. Sólistka 
přednesla skladby Jsi můj pán a Samotář-
ka z muzikálů Drakula a Les Misérables. 
Další melodie z muzikálů West Side Story, 
Cats, Mamma Mia aj. ve vícehlasé úpra-
vě zazpívala altistka Kromková společně 
s dívčím pěveckým sborem Capriccio pod 
vedením sbormistryně Martiny Klimtové. 
Přípravka Sboreček se zapojila s písně-
mi z filmových pohádek také ve vícehlasé 
úpravě. Slovem provázela Zuzana Hudeč-
ková, na klavír doprovázel Filip Tvrzský. 
Vystoupení v jednom z nejkrásnějších sálů 
v Praze s výbornou akustikou bylo nádher-
ným zážitkem. 

Text a foto: Romana Sokolová 

ZUŠka okénko
Konec roku školního roku byl jako vždy 
hektický, ale také plný radosti. Absolvent-
ské koncerty, vystoupení i výstavy měly 
vysokou úroveň. Nezbývá než pogratu-
lovat šestadvaceti studentům posledních 
ročníků prvního i druhého stupně k úspěš-
nému ukončení studia. 

Jednoznačně největším školním projek-
tem letošního roku byl 4. ročník MIXFes-
tivalu, který se konal druhou červnovou 
sobotu. Počasí nám přálo, bylo tak ako-
rát, prostě festivalově. Program, který pro 
diváky pedagogové ZUŠ připravili, si od 
mnoha z vás vysloužil právem pochvalu. 
„Cestou kolem světa“, jak znělo téma festi-
valu, publikum provedli dva skvělí mode-
rátoři – Alice Čermáková a učitel ZUŠ Jan 
Slovenčík. 

Na venkovním pódiu mimo našich žáků 
a pedagogů vystoupila i řada hostů. Skupi-
na Jull Dajen, která se inspiruje keltskou, 
skandinávskou a bretaňskou lidovou hud-
bou, bubeníci Machos y Hembres z Kon-
zervatoře Jaroslava Ježka pod vedením 



ska. „Mnoho účastníků festivalu je majiteli 
dobových stylových motocyklů a auto-
mobilů, takže v průběhu festivalu mohou 
návštěvníci obdivovat i tyto stroje,“ láká je-
den z organizátorů Pavel Růžička. Během 
programu se představí rovněž taneční duo 
Boogiecats & Shag z Ruska s ukázkami sty-
lových rock’n‘rollových tanců 50. let. 

V areálu budou stánky se stylovou mó-
dou a doplňky, s hudbou a samozřejmě 
občerstvení. Návštěvníci se budou moci 
nechat stylově ostříhat a učesat ve stylu 
pin-up &rock’n’roll od profesionálních ka-
deřníků z Německa a ČR. Vstupné na festi-
val je 300 korun, děti mají vstup zdarma. 

pan

Ochotníci uvedou dvě 
komedie ze současnosti
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu je zně-
ní poznámky, kterou do žákovské knížky 
údajně dostala kamarádka plzeňského her-
ce, režiséra a divadelního autora Antonína 
Procházky. Ten následně napsal stejno-
jmennou divadelní hru, kterou v polovině 
července uvede se svými svěřenci z Diva-
delního studia řevnický režisér a herec Ivo 
Tamchyna. „Tuto hru jsem vybral z něko-

lika důvodů. Kvůli menšímu počtu postav 
a také proto, že dosud jsme uváděli spíše 
kostýmovky. Nyní jsme chtěli představit 
něco ze současnosti,“ vysvětlil režisér Tam-
chyna. Podle něj jde sice o komedii, ale 
s mnoha vážnými myšlenkami. „Zachycuje 
současnou dobu a to, co by se mohlo přiho-
dit komukoliv z nás. V práci ho do něčeho 
namočí a nechají ho v tom,“ míní Tamchy-
na. Přesto komediální rysy ve hře převláda-
jí a končí krásným happy endem. A to byl 
další důvod, proč po ní Ivo Tamchyna sáhl. 
„Zprávy jsou plné vražd, válek, padání le-
tadel a autonehod. Chtěli jsme, aby aspoň 
v divadle byli návštěvníci v pohodě a ba-
vili se a neodcházeli s hlavou velkou jako 
včelín,“ přeje si Tamchyna. Komedii uve-
dou ochotníci po dva červencové víkendy: 
15. až 17. 7. a 22. až 24. 7. V pátky a sobo-
ty začínají představení ve 20:00, v neděli 
v 17:00. Další ochotnická představení jsou 
na programu v srpnu. Současná principál-
ka a režisérka Michaela Šmerglová opráši-
la svou autorskou inscenaci Sousedé od 
fontány uvedenou poprvé v roce 2008. 
V Lesním divadle ji budete mít možnost 
znovu vidět po dva srpnové víkendy od 12. 
do 14. 8. a od 19. do 21. 8. V pátek a sobotu 
se hraje od 20:00, v neděli od 19:00. 

pan

Komunitní stůl na 
festivalu Hravě a zdravě 
Spolek Náruč společně s rodinným cen-
trem Leťánek organizují druhý ročník 
rodinného festivalu Hravě a zdravě. Akci 
podpořilo město Řevnice finančně a také 
organizací Dne bez aut. Zástupci všech 
věkových kategorií budou mít ten den 
příležitost bavit se už od 11 hodin dopo-
ledne. Mottem letošního ročníku je: „Ne-
obědvejte dnes doma, pojďme se najíst 
společně!“ Marie Hrdá ze spolku Náruč 
říká: „Rádi bychom představili letos na 
náměstí model komunitního stolu, kte-
rým jsme se nechali inspirovat v severní 
Evropě. Spočívá v tom, že si lidé různých 
věkových kategorií, vyznání, národnos-
tí, názorů, pohlaví a zájmů společně 
u jednoho stolu vždy dokážou najít to 
správné téma, které je na několik málo 
okamžiků spojí.“ Paralelně s programem 
na náměstí bude probíhat Rodinná hra, 
která prostřednictvím několika stanovišť 
provede teamy soutěžících po těch nej-
zajímavějších místech Řevnic. Těšíme se 
na Vás 3. 9. 2016 od 11 hodin na řevnic-
kém náměstí! 

Marie Hrdá
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Zastavené Pražské jaro 1968
Československá republika byla po II. Světové 

válce jedinou zemí východního bloku, ve které 
nezůstala rozmístěna sovětská vojska. KSČ zde 
vládla tvrdou rukou a likvidovala všechny své od-
půrce. Uvolnění nastalo v roce 1967 a 1968. Za 
co se v padesátých letech odsuzovalo na doživotí 
či na mnoho let do vězení, bylo možno najednou 
říkat nahlas. Český národ začínal konečně aspoň 
trochu svobodněji dýchat. S dnešní svobodou se 
to ale nedá srovnávat. Stále byla v ústavě zakot-
vena tzv. vedoucí úloha KSČ, která v podstatě ří-
kala, že zde může existovat pouze jediná politická 
strana, která může mluvit do dění v naší zemi a tou 
je Komunistická strana Československa. 

Toto uvolnění začalo vadit Sovětskému svazu, 
který pokládal naše území za jednu ze svých ko-
lonií. Proto bez jakéhokoli varování vtrhla 21. srp-
na 1968 do naší země sovětská vojska a vojska 
zemí tzv. Varšavské smlouvy. Vpádu se účastnilo 
obrovské množství vojenské techniky (odhadu-
je se cca 6 300 tanků) a až 500 000 vojáků. 
Z takzvané „dočasné bratrské pomoci“, která 
měla za cíl „obnovit pořádek“, se nakonec sta-
lo trvalé a masivní rozmístění sovětských vojáků 

a jaderných zbraní u hranic se Západem.  Vojen-
ská intervence současně poskytla oporu našim 
normalizačním komunistům, aby dalších dvacet 
let plundrovali vlastní zemi politicky, ekonomicky 
i morálně.

Jan Palach
Na protest proti apatii, ušlápnutosti, ale i kola-

borantství se upálil v lednu 1969 český student 
filosofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach. 
Jeho čin vyvolal celosvětový ohlas a probudil z le-
targie většinu národa. Pohřeb Jana Palacha dne 
25. ledna 1969 se stal velkým národním protes-
tem proti pokračující okupaci. Smuteční průvod, 
který měl okolo sto tisíc lidí, šel z Václavského ná-
městí na dnešní Náměstí Jana Palacha. Poté byly 
jeho ostatky uloženy na Olšanských hřbitovech.  
Nedávné producírování se ruských Putinových 
motorkářů Nočních vlků na Palachově náměstí 
nelze brát v této souvislosti nijak jinak než jako 
cílenou provokaci. 

Dočasný pobyt sovětských vojsk stál naši 
zemi 100 miliard korun

Po obsazení důležitých měst a významných 

vojenských objektů a letišť zde zůstala sovětská 
armáda zhruba v počtu 150 000 osob.   V roce 
1989 při Sametové revoluci se v Československu 
nacházelo cca 75 000 vojáků a téměř 40.000 
rodinných příslušníků. Bojový arzenál tvořilo 
mimo jiné 1220 tanků, 2505 bojových vozidel 
a obrněných transportérů, 1218 děl a minome-
tů, 76 bojových letadel a 146 bojových vrtulní-
ků. V souvislosti s pobytem sovětských vojsk na 
území Československa bylo 290 lidí usmrceno 
a 577 těžce zraněno. Dočasný pobyt sovětských 
vojsk stál český rozpočet v tehdejších relacích 
přes 100 miliard korun. V dnešních relacích by 
to bylo okolo 1200 miliard korun. Další desítky 
miliard stála likvidace ekologických škod po so-
větské armádě. 

Požadavek na odchod sovětských vojsk
Požadavek na okamžitý odchod sovětských 

vojsk byl prvním cílem naší politiky po revoluci 
v roce 1989. Na našem území stále pobývala cizí 
armáda a její další setrvání bylo v rozporu s obno-
vou státní suverenity a nezávislosti. Jen pro srov-
nání: dnešní Armáda ČR čítá zhruba 24 tisíc pro-
fesionálních vojáků. Proto hned zkraje roku 1990 
začala tvrdá jednání o odsunu cizích vojsk.

Michael Kocáb, který měl na starosti odsun 
sovětských vojsk, v loňském rozhovoru vzpomí-
nal na jeden varující zážitek. Když odcházel jeden 
z posledních důstojníků sovětské armády, šéf 
KGB pro sovětskou armádu na našem území, tak 
mu řekl: „My teď odcházíme pane Kocábe jako 
vojáci, ale my se brzy vrátíme.“ Kocáb se tehdy 
zeptal jak, jestli bude zase nějaká okupace a on 
že ne. „My přijdeme jako obchodníci.“. V této 
souvislosti není možné si nevybavit firmy jako  
PENTA, AGROFERT, LUKOIL a řadu dalších a lidi 
s nimi spojené.

Michael Kocáb zvládl svůj úkol perfektně a tak 
poslední transport se sovětskými vojáky a techni-
kou opustil území naší republiky 21. června 1991 
a o šest dní později republiku opustil i poslední 
sovětský voják – tehdejší velitel generál Eduard 
Vorobjov.

Za zamyšlení stojí odpověď bývalého ministra 
Kocába z loňského rozhovoru o odsunu sovět-
ských vojsk. 

 Na otázku: Když jste jednal o odsunu sovět-
ských vojsk z Československa, napadla vás 
i myšlenka, že se podobná intervence může 
opakovat? 

Odpověděl: „Napadala. Neustále. Proto jsem 
také tak tlačil na rychlost odsunu. Chápal jsem 
tehdejší období jako dějinnou škvíru, ve které se 
musíme rychle zbavit sovětské okupační armády. 
Současný vývoj na Ukrajině a na Krymu mi dává 
zpětně za pravdu.

A to je hlavní myšlenka tohoto článku. Je po-
třeba znát a připomínat si naši historii a poučit se 
z ní, aby se chyby nemohly znovu opakovat. 

Michael Pánek, 
12 let starosta města  
Dobřichovice za ODS  

a kandidát č. 6.  
do zastupitelstva  

Středočeského kraje za ODS 

Pobyt sovětské armády stál naši zemi přes 100 miliard

Říká se, že kam jednou vstoupila noha ruského vojáka, považují Rusové již navždy 
za své výsostné území. Odsun sovětských vojsk před 25 lety lze považovat za 
určitý dějinný zázrak. Po podepsání Dohody o odsunu sovětských vojsk Václavem 
Havlem a Michailem Gorbačovem, dostal provedení odsunu na starost tehdejší mi-
nistr pro lidská práva, známý rockový muzikant a zakladatel kapely Pražský výběr, 
Michael Kocáb. Ten spolu s dalšími politiky v čele s Václavem Havlem tlačil na to, 
aby byl odsun co nejrychlejší. Dosažení dohody nebylo jednoduché. Původní plán 
počítal s postupným stahováním sovětských vojáků z naší země po dobu 5 let. To 
bylo zcela nepřijatelné.  Čeští vyjednavači – Jiří Dienstbier, Luboš Dobrovský, Jaro-
slav Šedivý a další – žádali, aby odsun skončil do jednoho roku, zatímco Moskva 
mluvila o pěti letech. Zlomovým momentem byla cesta prezidenta Václava Havla 
do Moskvy a jeho jednání s Michailem Gorbačovem v únoru 1990. Byla podepsána 
deklarace, která pohřbila tzv. Brežněvovu doktrínu o omezené suverenitě členů 
Varšavské smlouvy, a Dohoda o odchodu sovětských vojsk. O povaze Varšavské 
smlouvy nejlépe hovoří to, že jediným jejím vojenským vystoupením byla okupace 
Československa v srpnu 1968. 

-- Odsun sovětských vojsk byl pro naši vlast téměř dějinný zázrak --



Naše koncepce, filozofie? Mohla bych psát odborně a eru-
dovaně, že budeme využívat prvky alternativního vzdě-
lání Marie Montessori, její úžasné didaktické pomůcky, 
vycházet z Hejného metody výuky matematiky, Komen-
ského konkrétnosti a obrazovosti, že se nebudeme bránit 
moderní technologii výuky pomocí interaktivních učeb-
nic, že budeme využívat projektovou a prožitkovou vý-
uku a další moderní metody a koncepce. To je přece sa-
mozřejmost, s tím se počítá, máme 21. století! Bonusem, 
který Vám nabízíme, je velká chuť učit to, co umíme, a to, 
co nás baví, především s ohledem na dítě jako studenta. 
K čemu nám budou různé koncepce, metody, pokud ne-
budeme umět vnímat žáka, jeho věk, jeho svět, jeho pro-
blémy a umět se s ním dělit o chuť vědění? Touha po zna-
lostech je přirozená a je v každém dítěti. Je v člověku od 
narození a jenom způsob, jak přichází ke znalostem, může 
vyvolat chuť nebo nechuť, nemluvě o pachuti. To je ta 
správná filozofie a koncepce vzdělávání – učit děti k chuti 
se učit a poznávat. Bohužel pořád se setkáváme s autori-
tativním způsobem vzdělávání a výchovy, nudnou fron-
tální výukou a využíváním donucovacích prostředků, jako 
jsou známky, poznámky, napomenutí třídního, kázeňské 
řízení, za účelem vypěstovat v našich dětech strach a zase 
jen strach. Ze strachu nechuť, apatii, lhostejnost, lenost až 
letargii. Na rodičovských schůzkách se my dospělí, rodi-
če žáků, bojíme něco říct, něco kritizovat, posunout něco 
k  lepšímu, aby si učitel náhodou nezasedl na naše dítě. 
Tím jsme přece dávno všichni prošli. Víme, že tudy cesta 
nevede. Mělo by to být již minulostí. Ale je to doopravdy 
tak? 

Na druhé straně si každý z nás určitě vzpomene alespoň 
na jednoho svého dobrého učitele, který to doopravdy 
uměl. Na jeho hodinu, na kterou jsme se těšili. Na učitele, 
s kterým jsme chtěli trávit čas, podvědomě jsme cítili, že 
nám může rozumět a předat hodně znalostí. Učitele, který 

dokázal najít cestu k duši studenta. To lze docílit, pokud 
do své práce dáte naplno sebe – svoje srdce, energii, své 
nápady, myšlenky. Zůstanete skromný, ale přitom zdravě 
sebevědomý, empatický a zároveň charismatický, zábav-
ný, a přitom respektovaný. Ne všem se to daří, ono je to 
totiž docela náročné být dobrým panem nebo paní uči-
telkou. 

A teď si představte, že by existovala škola, ve které bu-
dou pouze tito „páni umělci“ učitelé. Mít přirozenou au-
toritu a přitom se dostat do duší žáků a studentů, dělat 
pro žáky výuku zajímavou takovým způsobem, že budou 
chtít prodlužovat vyučovací hodiny a ne přestávky, to je 
přece umění.

K tomuto se chce přiblížit i naše soukromá základní 
škola Bambinárium v Řevnicích. Pokud to chcete s námi 
zkusit, neváhejte. Máme za sebou 10 let práce s dětmi 
v mateřských školách, 2 roky vedení nultého přípravného 
ročníku základního vzdělávání, pevné finanční základy tří 
česko-anglických mateřských školek. 

I když jsou již vaše děti zapsané ve státních školách, ne-
bojte se pro ně zvolit jinou cestu. Jistě si uvědomujete, že 
jaký vztah ke vzdělávání a ke škole děti získají v prvních 
letech školní docházky, takovou zkušenost si ponesou po 
celý život. Našim cílem je učit děti tak, aby si v nejlepším 
případě nevšimly, že se učí. Pojďme tedy změnit styl výuky 
společně.

Náš vzdělávací program pro 1. třídu „Výlety dle ABE-
CEDY“ (Aquapark, Barrandovské ateliéry, Cyklo výlet…) 
Vás nenechá na pochybách, že to myslíme s Vašimi dětmi 
dobře a že na naši školu budou dlouho v dobrém vzpo-
mínat. 

Podrobnosti a další důležité informace naleznete na na-
šich stránkách www.bambinarium.cz v sekci ZŠ Řevnice.

Ing. Dagmar Hrabová, 
ředitelka ZŠ a MŠ Bambinárium

Chceme učit děti k chuti se učit
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Otevíráme soukromou česko-anglickou základní školu Bambinárium v Řevnicích



Chcete, aby o Vás ostatní 
věděli? Inzerujte v RUCHU!

Časopis Ruch vychází jako měsíčník (v létě jako 
dvojčíslo pro období 7-8), jeho náklad je 1350 ks 

a každá řevnická domácnost ho dostane bezplatně do 
své domovní schránky, oblíben je i mezi „sezonními“ 

návštěvníky města Řevnice. 
Ceny inzerce se pohybují již od 10 Kč bez DPH 

pro soukromou inzerci („Malý oznamovatel“)
a od 500 Kč bez DPH pro inzerci komerční. 

Kompletní ceník a další podrobnosti o inzerci v Ruchu 
naleznete na webových stránkách www.ruch.revnice.cz 

Přijmeme kadeřnici 
na živnostenský list

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 5, 252 30 Řevnice
mobil: +420 731 479 745

e-mail: salon@klementyna.cz
www.klementyna.cz
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Velkoobchod potraviny, drogerie 
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5, 

přijme na pozici:

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
jednosměnný provoz pondělí–pátek, 

sobota 1x za 3 týdny

SKLADNÍK
jednosměnný provoz pondělí–pátek, 

sobota 1x za 3 týdny

ŘIDIČ dodávky – skupina B
jednosměnný provoz pondělí–pátek, 

sobota 1x za 3 týdny

Tel. 777 66 1111, 296 828 302 
po 14. hodině



Původní crazy dílo M. Šmerglové uvádí 
Divadelní soubor Řevnice.

29/8 Kancl
Lesní divadlo, 20.00
Divadlo Rokoko v rámci Lesních slavností 
divadla.

31/8 Dealer’s Choice
Lesní divadlo, 20.00
Dejvické divadlo v rámci Lesních slavností 
divadla.

1/9 Brian
Lesní divadlo, 20.00
Dejvické divadlo v rámci Lesních slavností 
divadla.

11/9 Depeše pro Jarku 
Horákovou
Lesní divadlo, 20.00

2/9 Zimní pohádka
Lesní divadlo, 20.00
Jednu z posledních Shakespearových her 
uvede Dejvické divadlo.

Hudba
30/7 Rockabilly Rumble CZ
Lesní divadlo, 12.00 

11/9 Operní gala
Lesní divadlo, 19.00
Ester Pavlů a hosté

Akce
10/9 Tanec na konci léta
Lesní divadlo, 16.00
Taneční festival pořádá Studio H. Tuháčkové

Kino
1/7 Teorie tygra
Kino Řevnice/ 20.00
Komedie, Česko, 2016

2/7 Hledá se Dory
Kino Řevnice/ 15.30
Animovaný, USA, 2016

2/7 Než jsem tě poznala
Kino Řevnice/ 20.00
Romantický/drama, USA, 2016

6/7 Příběh les
Kino Řevnice/ 20.00
Dokument, Francie, 2015

8/7 Legenda o Tarzanovi
Kino Řevnice/ 20.00
Dobrodružný, USA, 2016

9/7 Hledá se Dory
Kino Řevnice/ 15.30
Animovaný, USA, 2016

9/7 Lucie: Příběh jedný kapely
Kino Řevnice/ 20.00
Dokumentární, Česko, 2016

13/7 Pařba v Pattayi
Kino Řevnice/ 20.00
Komedie, Francie, 2016

15/7 Líná zátoka
Kino Řevnice/ 20.00
Komedie, Francie, 2016

16/7 Doba ledová: mamutí 
drcnutí
Kino Řevnice/ 15.30
Animovaný, USA, 2016

16/7 Teorie tygra
Kino Řevnice/ 20.00
Komedie, Česko, 2016

20/7 Tohle je náš svět
Kino Řevnice/ 20.00
Drama,USA, 2016

22/7 Učitelka
Kino Řevnice/ 20.00
Drama, ČR/SR, 2016

23/7 Doba ledová: mamutí 
drcnutí
Kino Řevnice/ 15.30
Animovaný, USA, 2016

28   Kulturní přehled

Kulturní přehled 7-8/16
23/7 Julieta
Kino Řevnice/ 20.00
Drama, Španělsko, 2016

27/7 Neonový býk
Kino Řevnice/ 20.00
Drama, Braz/Niz/Ukr, 2015

29/7 Jason Bourne
Kino Řevnice/ 20.00
Thriller, USA, 2016

30/7 Heidi, děvčátko z hor
Kino Řevnice, 15.30
Rodinný dobrodružný, Něm/Švýc, 2015

30/7 Učitelka
Kino Řevnice/ 20.00
Drama, ČR/SR, 2016

Letní kino
5/8 Divoké historky
Letní kino na Nám. J. z Poděbrad, 21.15
Španělsko-argentinský povídkový film,2014

6/8 Sedm statečných
Letní kino na Nám. J. z Poděbrad, 21.15
Westernová klasika,1960

12/8 Iracionální muž
Letní kino na Nám. J. z Poděbrad, 21.15
Film Woodyho Allena, 2015

13/8 Dobrý ročník
Letní kino na Nám. J. z Poděbrad, 21.15
Film režiséra Ridleyho Scotta,2006 

19/8 Půlnoční kovboj
Letní kino na Nám. J. z Poděbrad, 21.15
Slavné oscarové filmové drama, 1969 

20/8 Vlk z Wall Street
Letní kino na Nám. J. z Poděbrad, 21.15
Americký snímek s pěti Oscary 

Divadlo
15/7, 16/7, 17/7, 22/7, 23/7, 24/7 
Přes přísný zákaz dotýká se 
sněhu
Lesní divadlo, 20.00 (17. a 24. 7. od 17.00) 
Komedii ze současnosti uvádí Divadelní 
soubor Řevnice. Režie I. Tamchyna.

12/8, 13/8, 14/8, 19/8, 20/8, 
21/8 Sousedé od fontány
Lesní divadlo, 20.00 (14. a 21. 8. od 19.00)


