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Sedmačtyřicetiletou Neprašovou vybrala konkursní komise 
složená ze zástupců zřizovatele, krajského úřadu, inspekce 
i odborné veřejnosti jednomyslně ze tří kandidátek. „Přesvěd-
čila nás svou rozhodností, otevřeností, jasnými vizemi i věc-
ností,“ potvrdil starosta Řevnic Tomáš Smrčka. 

Neprašová má za sebou přes dvacet let praxe v mateřských 
školách v Letech i v Zadní Třebani. Od roku 2009 do součas-
nosti pracovala jako vedoucí učitelka zadnotřebaňské mate-
řinky. Zkušenosti má i s výukou na 1. stupni základní školy. 

V Řevnicích se funkce ujme 1. září. „Toto datum nasvědčuje 
tomu, že nastoupím do rozjetého provozu, adaptačního režimu, 
kdy děti přivykají na nové prostředí nové kamarády a učitelky. 
Proto neplánuji hned od začátku žádnou zásadní změnu,“ ujiš-
ťuje Neprašová s tím, že případné změny by chtěla konzultovat 
se zaměstnanci. „Chci je zapojit aktivně, ale určitě s časovým 
odstupem, s rozmyslem a nenásilnou formou,“ vysvětluje nová 
ředitelka mateřinky, kterou bude od září navštěvovat 86 dětí. 

I když se díky přístavbě podařilo před časem kapacitu řev-
nické školky navýšit, je podle Neprašové stále nedostatečná. 
„Společně se zřizovatelem se budeme do budoucna snažit na-
jít další možnost navýšení kapacity. Nějaké alternativní řeše-
ní jsme nastínili při společném jednání, ale čas ukáže, zda je 
realizovatelné,“ míní Neprašová. Kolik míst by řevnická mate-
řinka měla ve finále mít, si Neprašová netroufne odhadnout. 
„V tuto chvíli je těžké na tuto otázku odpovědět. Nevím, kolik 
dětí nebylo přijato a jaký je nárůst dětí ve městě. Dle mých do-
savadních poznatků by se ale dvě třídy určitě naplnily,“ míní 
Neprašová. e

Novou 
ředitelkou 
mateřinky 
je Pavlína 
Neprašová

Text: Pavla Nováčková 

Ředitelkou řevnické mateřské školy bude od září 
Pavlína Neprašová. Zvítězila ve výběrovém řízení, 
které řevnická radnice vyhlásila poté, co se dlouholetá 
ředitelka Hana Kvasničková rozhodla na tento post 
rezignovat. 
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Chci vstřícnou a otevřenou 
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Letech i Zadní Třebani. Srovnávat tyto mateřinky 
s řevnickou ale nechce. „Ani to dost dobře nejde. 
Každá školka má svoje silnější a slabší stránky, kaž-
dá je jiná i skladbou zaměstnanců, dětí a rodičů, má 
svá specifika,“ říká novopečená řevnická ředitelka 
Pavlína Neprašová.

V čem se bude vaše práce v pozici ředitelky od va-
šich dvou předchozích působišť nejvíce lišit?
Ve školce v Letech jsem jako učitelka začínala a praco-
vala tam patnáct let. V Zadní Třebani jsem byla sedm 
let. Tato práce je hlavně o komunikaci se zaměstnanci, 
rodiči a dětmi. Práce v řevnické školce bude pro mě jiná 
hlavně v počtu tříd, dětí a zaměstnanců. Každá školka 
má svoje silnější a slabší stránky, každá je jiná i sklad-
bou zaměstnanců, dětí, rodičů. V obou předchozích pů-
sobištích jsem ale získala cenné zkušenosti.
Jaké budou vaše první kroky v roli ředitelky?
Kromě seznámení se s kolegy, jejich názory, připomínkami 
a administrativního předání školky se vrhneme na zpra-
cování projektu vyhlášeného ministerstvem školství - na 
možnost čerpání finančních prostředků pro MŠ formou 
Šablon. Tato dotace EU zkvalitní výuku ve školce, zajistí 
financování asistentů pedagoga a další vzdělávání učitelů. 
Mateřská škola v Řevnicích má svoji mnohaletou tradici. 
Podle mých dosavadních zjištění jsou v ní děti spokojené 
a rády ji navštěvují a toto bych ráda udržela i nadále.
Ve své koncepci jste jako slabou stránky školky zmí-
nila i neukončený koncept zahrady či absenci klido-
vých koutků, webové stránky. Na co se chcete „vrh-
nout“ jako první?
Zahrada při mateřské škole je rozlehlá, je na ní vidět 
kus práce. Ale má ještě rezervy. Ráda bych za pomoci 
odborníků vytvořila projekt a dále rozvíjela revitaliza-
ci celého pozemku. Je to ale běh na dlouhou trať. Blí-
že uskutečnitelné jsou koutky, neboli centra aktivit, ve 
kterých děti odpočívají, čtou (prohlíží si), vzdělávají se 
zábavnou formou ve skupinkách. Přesto i tento krok je 
realizovatelný ve spolupráci s učitelkami jednotlivých 
tříd. Práce na webových stránkách školy bude tedy prv-
ní slabá stránka, kterou bych chtěla zlepšit.
Jaké jsou vaše další plány či přání?
Přála bych si, aby se Mateřská škola v Řevnicích rozvíje-
la, stala se otevřeným místem s bezpečným a pozitivním 
klimatem pro děti, zaměstnance a rodiče. Cestou k tomu-
to cíli by měla být vstřícná a otevřená komunikace a vzá-
jemná aktivní spolupráce mezi zřizovatelem, rodiči, dět-
mi, učiteli a dalšími zaměstnanci a vedením školky.
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Nádrž na Berounce nevyroste
Retenční nádrž, kterou na horním toku Berounky, v kraji opě-
vovaném spisovatelem Otou Pavlem, zamýšlelo vybudovat Po-
vodí Vltavy, se stavět nebude. Starosty obcí podél toku o tom 
informovali zástupci podniku. „Na základě negativních stano-
visek a vyjádření zejména dotčených obcí v prostoru uvažova-
né zátopy je protipovodňová ochrana obcí na dolní Berounce 
způsobem, který je obsažen ve studii, nerealizovatelná,“ uvedl 
v dopise určeném ministerstvům a Středočeskému kraji ge-
nerální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Stanovisko projed-
nali i řevničtí radní na svém červencovém zasedání. „Řevnice 
budou nadále usilovat o splnění příslibu, který dal náměstek 
hejtmana p. Marek Semerád, v podobě představení studie dal-
ších přírodě blízkých způsobů protipovodňové ochrany obcí 
u Berounky, kterou zadal Středočeský kraj a která by měla být 
připravena během září,“ řekl starosta Řevnic Tomáš Smrčka.

Z činnosti městské policie
Zakladatelé dvou černých skládek dopadeni
Hned ve dvou případech se řevnickým strážníkům podařilo do-
padnout pachatele, kteří na katastru Řevnic zakládali černé 
skládky. První případ se týkal nelegální skládky, která během jara 
postupně vznikla u bývalého kravína Na Bořích. Koncem červ-
na se zde řevnické hlídce ve spolupráci s Policií ČR a majitelem 
pozemku podařilo zajistit nákladní vozidlo Iveco, jehož posádka 
zde měla vysypávat odpad ze stavby. Oba přistižení muži ve věku 
22 a 23 let se na základě snímků pořízených fotopastí doznali, že 
nejméně ve dvou případech vyložili odpad namísto ve sběrném 
dvoře právě u kravína. „Celá událost je řešena ve správním řízení 
jako přestupek proti veřejnému pořádku,“ uvedl velitel MP Řev-
nice Jiří Dlask. Za stejný přestupek bude řešen i pětadvacetiletý 
pachatel z Radotína, který za řevnickým nákupním střediskem 
vyhazoval z kontejneru na elektroodpad použité elektrospotřebi-
če. Z nich se snažil získat měděné dráty nebo jiné barevné kovy. 
Pod dohledem strážníka městské policie mladík elektrospotřebi-
če opět vrátil do kontejneru a uklidil i celé okolí. 

Strážníci absolvovali kurz první pomoci
Kurz první pomoci a jednodenní odbornou praxi absolvovali 
o prázdninách řevničtí městští policisté ve spolupráci s řevnickou 
záchrannou službou TRANS HOSPITAL Plus. „Kurz absolvovali 
pod odborným vedením zdravotníků. Navíc strávili jeden pracov-
ní den na záchranné službě, aby si i v praktickém životě osahali 
činnost záchranářů při různých životních situacích,“ uvedl velitel 
MP Řevnice Jiří Dlask s tím, že nyní by všichni strážníci v případě 
potřeby měli dokázat poskytnout první pomoc v podstatně širším 
záběru, než jen poskytnutí základního ošetření. 

Strážníci řešili v průměru 3 přestupky denně
Na 500 přestupků řešila během prvního pololetí řevnická měst-
ská policie a to na katastru Řevnic i Všenor, se kterými město 
uzavřelo veřejnoprávní smlouvu. Nejvíce jich bylo v dopra-
vě a proti veřejnému pořádku. Během školního roku dozorují 
strážníci frekventované přechody pro chodce. Uspořádali před-
nášky pro žáky základních škol, řevnické seniory a ve spoluprá-
ci s řevnickou školou zorganizovali Soutěž mladých cyklistů. 
Hlídky se zaměřují i na kontroly bezdomovců, řeší rovněž špat-
né parkování a volné pobíhání psů, postihovali i majitele psů za 

Zprávy z radnice
4   Zprávy z radnice

Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,

ačkoliv je září devátý kalendářní měsíc, svým způsobem je 
v lecčem měsícem úvodním a zejména ve školství slavnostním. 
Pro mnoho dětí je letošní září výjimečné tím, že jdou do školy 
poprvé. Pro jejich budoucí vzdělávání je nejdůležitější právě 
ten první rok. Proto jim všem přeji, aby se jim v naší škole líbi-
lo a aby k učení získaly pozitivní vztah. Stejně tak chci popřát 
hodně trpělivosti, rozvahy a entuziasmu všem učitelům v čele 
s novým panem ředitelem Tomášem Řezníčkem. 

To stejné chci pochopitelně popřát také vedení a všem obě-
tavým učitelkám z mateřské školy i vedení a pedagogům zá-
kladní umělecké školy. Obě tyto vzdělávací instituce v prů-
běhu léta zažily významné změny. ZUŠka už se nebude, 
doufejme, nikdy muset obávat o další osud svého „domova“ 
v Zámečku. Díky dosažené dohodě s dominikány bude patřit 
Zámeček definitivně městu Řevnice. V budoucnu by měl navíc 
Zámeček sloužit pouze ZUŠce.  Knihovnu a městské kulturní 
centrum plánujeme po nezbytných projektových přípravách 
a stavebních úpravách přestěhovat do budovy staré školy na 
náměstí, aby jejich stávající prostory mohla ZUŠ využít pro 
řešení nedostatečné kapacity. Provizorně po dobu jednoho 
roku bude ZUŠ využívat právě přízemí budovy staré školy na 
náměstí.

Největší změnou v mateřské školce je jmenování nové paní 
ředitelky Pavlíny Neprašové, která uspěla v konkurzním říze-
ní. Paní Neprašová v minulosti působila jako vedoucí učitelka 
v mateřské škole Zadní Třebaň. V konkurzním řízení přesvěd-
čila komisi o svých kvalitách a já pevně věřím, že bude úspěš-
nou nástupkyní paní Hany Kvasničkové, která by jí měla při ří-
zení být v prvním roce nápomocná. Odstupující ředitelce paní 
Haně Kvasničkové patří mé velké poděkování za její dlouhole-
té kvalitní vedení mateřské školy a také správu tohoto objektu, 
kdy se za jejího působení podařilo zejména zrealizovat potřeb-
nou přístavbu a rozšíření. 

Dvě personální změny nastaly i na městském úřadě. Do 
čela nově zřízeného Odboru kanceláře starosty a investic byl 
jmenován pan Pavel Plichta. Věřím, že tento zkušený úředník 
s mnohaletou praxí na radnici městské části Prahy 5 bude pro 
náš úřad kvalitní posilou. 

To stejné si troufám říct i o paní architektce Darii Balejové, 
která bude pro Řevnice pracovat jako městská architektka, byť 
ne jako řadový zaměstnanec, ale na základě smlouvy na urče-
ný rozsah hodin. Zřídit tuto pozici jsme se rozhodli na základě 
potřeb, které vznikaly dlouhými debatami nad dotvářením ve-
řejného prostoru kolem základní školy a přednádraží. Odbor-
ný a jednotný názor je pro vytváření veřejného prostoru měs-
ta potřeba. Zřízení funkce městského architekta jednoznačně 
doporučili i odborníci na architekturu a urbanismus, s nimiž 
jsme tuto záležitost probírali v rámci seminářů a konzulta-
cí. Rada města oslovila paní architektu Balejovou a jsem rád, 
že se nám podařilo dohodnout se na pro obě strany dobrých 
podmínkách. Více se o její práci a pohledu na veřejný prostor 
dozvíte v rozhovoru uvnitř časopisu.

S úctou Tomáš Smrčka 



9/16
znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy. Městská 
policie rovněž zajišťovala veřejný pořádek a bezpečnost účast-
níků několika kulturních a společenských akcí. „Navíc se nám 
podařilo odhalit pachatele dvou černých skládek a vypátrat ce-
lostátně hledanou osobu,“ uvedl velitel Jiří Dlask. 

Městská policie má k dispozici elektro kolo a služební vozi-
dlo. „K dispozici budeme mít rovněž přístroj na měření alko-
holu. Počítáme rovněž s nepravidelným měřením rychlosti na 
úsecích v Řevnicích a Všenorech, které schválila Policie ČR,“ 
plánuje Dlask. Z původního počtu dvou strážníků se jejich po-
čet zvýšil na současné čtyři.

Činnost strážníků v číslech:
• 441 přestupků v dopravě 
• 3 přestupky proti majetku
• 7 přestupků proti občanskému soužití
• 42 přestupků proti veřejnému pořádku 
• 3 přestupky proti životnímu prostředí
• 2 přestupky porušením vyhlášky nebo nařízení obce
• 21 odchycených zaběhlých psů 
• 49 uložených blokových pokut

Řevničtí budou volit v nové škole
Nadcházející podzimní volby do Senátu a krajského zastupi-
telstva se v Řevnicích budou premiérově konat v nové přístav-
bě základní školy ve Školní ulici. Potvrdil to starosta města 
Tomáš Smrčka s tím, že školní přístavba nabízí prostornější 
a modernější zázemí a také příprava bude jednodušší. Volby 
se uskuteční 7. a 8. října. Změny volební místnosti nemusí být 
poslední změnou, do budoucna totiž řevnická radnice uvažuje 
o zvýšení počtu okrsků ze 2 na 3. 

Město opraví legendární Burešovku
Na rekonstrukci promenádní cesty Burešovka vedoucí lesy 
nad Řevnicemi získala zdejší radnice dotaci. Cestu pojmeno-
vanou po někdejším předsedovi Okrašlovacího spolku Tomáši 
Burešovi chce město opravit ještě v letošním roce. Nyní vybí-
rá firmu, která práce provede. „Bylo vyhlášeno výběrové říze-
ní na úpravu Burešovky. V rámci programu neproduktivních 
investic v lesích se nám na tento projekt podařilo získat dotaci 
ve výši 1,2 milionu korun,“ uvedl starosta města Tomáš Smrč-
ka s tím, že Řevnice uspěly v konkurenci 108 podaných žádos-
tí. Na promenádní cestě město nechá opravit dřevěný mostek, 
rozšíří a zarovná cestu, doplní mobiliář například o lavičky 
a odpadkové koše. „Čekáme na nabídky. Rádi bychom na pod-
zim začali s realizací,“ dodal Smrčka. 

Studie navrhne, jak by se mohl 
změnit areál Eurovie
Jak by mohl vypadat areál někdejších Staveb silnic a želez-
nic, respektive Eurovie? Jaké by zde mohly vyrůst domy, kudy 
by mohly vést chodníky a silnice? Odpovědi na všechny tyto 
otázky má dát architektonická studie, kterou si nechává město 
Řevnice spolu s novým majitelem areálu zpracovat. Za částku 
218 000 korun studii vypracuje zpracovatel nového územního 
plánu města Pavel Hnilička Architekti. Z poloviny se na úhra-
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dě sumy podílí i soukromý majitel areálu, společnost NS Řev-
nice a. s. „Záměrem města je stanovit pro tuto krajinně i urba-
nisticky významnou část území města podrobnější podmínky 
a náležitosti využití a uspořádání celého dotčeného území,“ 
řekl starosta Řevnic Tomáš Smrčka. Studie by tak například 
měla stanovit parametry pěšího překonání dráhy včetně ná-
vazností na okolní parter; schematicky navrhnout uspořádá-
ní pozemních komunikací včetně příjezdových cest, parkovišť 
a cyklostezek. „Měla by prověřit, zda je možné vybudování 
nové silnice propojující řevnickou lávku s letovským mostem, 
která by vedla po pravém břehu řeky,“ vypočetl Smrčka. Podle 
něj je tato oblast významnou rozvojovou plochou Řevnic, kte-
rá je však zároveň limitována některými danostmi, zejména 
podmínkami vedení dráhy a blízkostí řeky Berounky. Studie 
by měla být hotova do konce listopadu a umožní další rozvoj 
nejen této lokality. 

Polomy odstraní město z dotace
Dva miliony získala řevnická radnice na odstranění škod, kte-
ré napáchala sněhová nadílka letos na konci února. Pod těž-
kým sněhem popadaly desítky hektarů zejména borovicové-
ho porostu. „Dotace z Ministerstva zemědělství je určena na 
odstranění únorové kalamity. Odbyt poškozených stromů je 
předjednán do papíren. Jde totiž o stromy různého stáří, růz-
ně polámané a plošně popadané, takže jiné možnosti užití ne-
byly,“ řekl starosta města Tomáš Smrčka. Řevnice již vyhlásily 
výběrové řízení na firmu, která práce zahrnující odstranění 
padlých stromů a obnovu lesních porostů provede. 

Zámeček je definitivně Řevnic, stvrdí 
smlouva s dominikány
Budova Zámečku i přilehlé pozemky budou patřit definitivně 
městu Řevnice. A do budoucna si na ně již nebudou činit nároky 
ani někdejší majitelé – Klášter dominikánů. Řevnické radnici se 
podařilo dosáhnout dohody o narovnání s Klášterem dominikánů, 
kteří dlouhé roky o Zámeček usilovali. „Jednání byla oboustran-
ně vstřícná a korektní a jsou dobrým základem pro další možnou 
spolupráci,“ řekl starosta Řevnic Tomáš Smrčka. Dohodu již od-
souhlasilo řevnické zastupitelstvo na svém srpnovém jednání. 
Nyní dohodu posvětí druhá strana a pak bude vše zapsáno do ka-
tastru nemovitostí. Dle navržené dohody mají dominikáni uznat 
vlastnické právo města Řevnice k pozemkům, na nichž stojí mimo 
jiné i Zámeček, a zavázat se, že nebudou jakkoli toto vlastnické 
právo zpochybňovat. Na oplátku na ně město bezplatně převede 
pozemky č. 3689 a 3690/2 v katastrálním území Řevnice. „Jde 
o dva menší pozemky na Vrážce, které se nacházejí uprostřed 
jiných pozemků, které již dominikáni vlastní. Jeden v místech 
meze, kde se pálí čarodějnice, další uprostřed pole, kde kdysi stá-
val obranný objekt, tzv. řopík,“ upřesnil starosta Tomáš Smrčka. 

(vše pan)

Kam s použitými tuky?
Na Sběrném dvoře EKOS je možné zdarma odkládat použité 
potravinářské tuky a oleje. Odložení je možné v otvírací dobu 
v uzavřených nádobách do připravené popelnice.

Pavel Kubásek



6   Zprávy z radnice

Deratizace kanalizace
V období června a července proběhla na území Řevnic mozaiko-
vá deratizace hlodavců. Celkem bylo do kanálů splaškové a deš-
ťové kanalizace zavěšeno 203 ks nástrah. Po vyhodnocení celko-
vého odběru nástrah byl stanoven výskyt hlodavců jako střední 
v oblasti středu města. Další deratizace proběhne na podzim.

Pavel Kubásek

Vyvážení popelnic
V červenci začala popelnice vyvážet společnost AVE, která 
zvítězila ve výběrovém řízení na svoz komunálního odpadu. 
V prvních týdnech se posádky vozů seznamovaly s městem 
a hledaly optimální svozovou trasu. Bohužel, stále dochází 
k jednotlivým případům nevyvezení popelnic nebo k jejich ne-
vrácení na původní místo. 

Upozorňujeme občany, že svozové vozy jsou vybaveny GPS lo-
kalizací a na vyžádání předkládá firma AVE městu projetou trasu 
včetně přesného času průjezdu. Lze tedy po určitou dobu zpětně 
ověřit, zda daným místem auto projelo a v jakém čase. Nevyveze-
né popelnice hlaste, prosím, dispečinku společnosti AVE. 

Telefonní čísla na dispečink AVE a na manažera společnosti:
Dispečink: 725 780 186
Manažer pan Ráček: 602 388 495
Řešte, prosím, problematiku svozu přímo se společností AVE. 
Pokud byste nabyli přesvědčení, že vaši záležitost takto vyřešit 
nelze, obraťte se na vedoucího technických služeb města na 
tel: 702 041 425, e-mail: ts@revnice.cz. 

Svozové dny 
Popelnice občanů se vyvážejí v pondělí a úterý, jak bylo ozná-
meno na začátku července, dlouhodobě platí i rozdělení ulic. 
Od 3. srpna ale komplikuje vyvážení popelnic uzavírka Praž-
ské ulice, která znemožňuje průjezd nákladních vozů, což 
přinutilo svozovou firmu upravit plán svozu na tento měsíc 
(po dobu rekonstrukce). Část města původně svážená v pon-
dělí (od Pražské ulice k Berounce) byla přesunuta na úterý, 
kdy se svoz prodloužil do večerních hodin. Více na stránkách 
města v sekci Aktuálně.

Poškozené popelnice
Společnost AVE upozornila písemným oznámením některé obča-
ny na poškození jejich popelnice, které může znemožnit její výsyp. 
Konstatovala tak poškození odpadní nádoby, ke kterému došlo 
předtím, než začala v Řevnicích působit, a za které nechce v pří-
padě zničení nebo dolomení nosných prvků na nádobě nést odpo-
vědnost. Dokud to bude možné, společnost AVE bude ve výsypu 
poškozených popelnic pokračovat. Silně poškozená popelnice ale 
může ze zvedacích háků nejen spadnout na zem nebo do vozu, 
ale může být doslova „vystřelena“ nepředvídatelným směrem. 

Nejčastějšími příčinami poškození popelnice je dlouhodo-
bé překračování doporučené hmotnosti obsahu, chyby obslu-
hy při výsypu a prostá „únava“ materiálu u starších nádob. 
V případě, že zaznamenáte na své popelnici nové poškození, 
které vzniklo při manipulaci s popelnicí, je svozová společnost 
povinna zajistit vám odpovídající náhradu. Takovou situaci je 
nutné řešit co nejdříve s dispečinkem AVE. Nejlepší je v tako-
vém případě pořídit dokumentační foto a zaslat na dispečink. 

Mojmír Mikula

9/16
Pravidla pro vývoz odpadních jímek

Provozovatel řevnické čistírny odpadních vod, společnost 
EKOS, dbá na přísné dodržování pravidel pro přijímání doveze-
ných odpadních vod z fekálních jímek. Ta jsou daná provozním 
řádem čističky. Důsledná kontrola je nutná i proto, abychom 
dokázali udržet kvalitu čištění vody, kterou vypouštíme do Be-
rounky.

Přijímání dovezených fekálních vod je vázáno na přítok od-
padních vod městskou kanalizací. Čistírna jich  může přijmout 
pouze 10 % z celkového objemu odpadní vody, které na ni při-
vede kanalizace. Do limitu kapacity čističky tedy platí, že čím 
víc znečištěné vody přiteče kanalizací, tím více fekálních vozů 
může v jejím areálu vyprázdnit cisterny.

Dovezené odpadní vody čistírnu zatěžují jinak než ty, kte-
ré přitečou kanalizací. Stojí totiž v jímkách řadu týdnů, někdy 
i měsíců, bez přístupu vzduchu a tím se mění jejich složení. Čím 
„starší“ obsah fekálních jímek je, tím složitější je ho daným ty-
pem čistírny vyčistit. Proto se začala na řevnické čistírně v po-
sledních měsících více kontrolovat i „kvalita“ dovezené odpadní 
vody.    
V současné době je už příjem fekálních vod díky dostatečné-
mu přítoku odpadních vod z kanalizace limitován jen celkovým 
denním maximem, které je v provozním řádu schváleném vodo-
právním úřadem stanoveno na 60 m3 za den.
Příjem dovezených fekálních vod v srpnu komplikovala i silniční 
uzávěra z důvodu rekonstrukce ul. Pražské a čištění aktivačních 
nádrží, od září by měla platit pouze výše uvedená omezení. 

mr

EKOS Řevnice spol. s. r. o.
hledá pracovníka na pozici

obsluha čistírny odpadních vod
Náplň práce:

•	 obsluha, údržba a základní opravy strojů a zařízení 
čistírny odpadních vod

•	 vedení základní provozní dokumentace k prováděným 
činnostem

•	 odběr vzorků odpadních vod, kontrola dovozců 
odpadních vod apod.

Požadujeme:
•	 technickou zručnost

•	 spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost
•	 trestní bezúhonnost

•	 řidičský průkaz skupiny B výhodou

Nabízíme:
•	 hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup 

možný ihned
•	 stabilitu městem vlastněné společnosti

•	 práci v Řevnicích 
•	 zaměstnanecké benefity 

(týden dovolené navíc, stravenky)

Profesní životopis, potvrzení o dosaženém vzdělání 
a výpis z rejstříku trestů zašlete na kubasek.ekos@

revnice.cz nebo adresu sídla společnosti Na Bořích 1077, 
Řevnice. Více informací na tel: 702 041 427, p. Kubásek.



Spolek Náruč, který provozuje na náměstí v Řevnicích kavárnu 
Modrý domeček, je v okolí známý svými úspěšnými akcemi, kte-
ré pořádá jak pro místní, tak i pro okolní komunitu. Před rokem 
a půl se zde zrodila myšlenka uspořádat akci, která by přivedla 
do centra města co možná nejvíce občanů všech věkových kate-
gorií. Vzhledem k vysoké koncentraci různých zájmových krouž-
ků, organizací, spolků, sdružení a podnikatelů se nabízela myš-
lenka prezentace všeho toho, co se dá v Řevnicích zažít a naučit. 
A tak se v Modrém domečku jednoho dne narodil Řevnický ro-
dinný festival Hravě a zdravě. 

Protože to bylo sousto nemalé, oslovila Náruč v té době nově 
v Řevnicích působící Rodinné centrum Leťánek, zdali by mladé 
a aktivní maminky měly zájem se do organizace festivalu také 
zapojit. Spolupráce se první rok vydařila a tak i letos se můžeme 
těšit na již druhý ročník “Hravě a zdravě” ve společné kooperaci. 

Město Řevnice po oba dva roky podpořilo novinku ve svém kul-
turním kalendáři jak finančně, tak také organizačně – mimo jiné 
uspořádáním světově uznávané akce „Den bez aut“. Celé náměstí 
se stejně jako v minulém roce i letos ocitne po dobu festivalu bez 
automobilů, a to je pro návštěvníky přidanou hodnotou celého 
dne. 

Ročník 2016 se ponese v duchu spousty novinek. První z nich 
je ta, že festival začne už v 11.00 hod. Oficiálním mottem je: „Ne-
obědvejte dnes doma, pojďme se najíst společně!“ A že příleži-
tostí k tomu dát si něco dobrého k snědku bude dostatek! Kolem 
kašny, která se na jeden den promění recesisticky v moře s pří-
stavem, bude instalován komunitní stůl. Inspiraci organizátoři 
akce načerpali v zahraničí, kde podobné stoly slouží jako symbol 
společenství a sounáležitosti. Každý, kdo bude chtít, se zde může 
posadit, ať už s dobrým jídlem či pitím, nebo jenom s chutí popo-
vídat si se sousedem nebo s úplně cizím člověkem. Počet stánků 
rozmístěných na náměstí letos překoná číslo 75! 

Další novinkou Hravě a zdravě je projekt Tančírna. Úspěšných 
12 ročníků plesu Náruče je silným důkazem toho, že v tomto 
spolku se k tanci nikdo nestaví zády. Profesionální parket si žádá 
profesionálního tanečníka! A to všechno bude v sobotu 3. 9. na 
řevnickém náměstí k dispozici. 

K tomu všemu bude hrát živá kapela. Příležitost dostanou kro-
mě hlavní televizní moderátorské hvězdy Martiny Nášelové také 
místní amatérští moderátoři. 

Se žádostí o účast a zařazení do programu byly osloveny všech-
ny místní spolky, kroužky, organizace a sdružení. Každý podnika-
tel má příležitost ten den ukázat, co umí. Místní i okolní domácí 
výrobci téměř čehokoliv mohou tento den prodávat na největším 
řevnickém trhu své produkty. Ať už se jedná o marmelády, bižu-
terii, pečivo, ovoce a zeleninu apod. 

Vzhledem k tomu, že v Řevnicích jsou organizace, které se chtě-
ly naprosto logicky prezentovat v místě, kde působí, v kancelářích 
Modrého domečku se zrodila myšlenka – uspořádat „Rodinnou 
hru“, která by provedla všechny zájemce po těchto lokalitách. Re-
alizace se ujal tým Leťánku a sestavil trasu, která vede účastníky 
po zajímavých místech Řevnic. Rodinná hra, kde se hraje o zají-
mavé ceny, je atraktivním tahákem festivalového odpoledne. 

Pokus o zápis do řevnické kroniky v délce přinesených domá-
cích štrúdlů je velmi příjemným zpestřením celého festivalu. 
Organizátoři věří, že loňský rekord – necelých 8 m, bude letos 
překonán. 

Co víc si přát, než prožít den plný zábavy, která bude probíhat 
na pódiu i v jeho okolí, na náměstí plném stánků s atraktivním 
sortimentem? Snad jen den zalitý sluncem a bez deště! 
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Rodinný festival Hravě a zdravě 

Malá ukázka toho, co všechno bylo možné vidět, zažít a slyšet 
na festivalu loni.

Text: Marie Hrdá | Foto: archiv Modrého domečku



Mohla byste o sobě říct pár slov?
Pocházím z Brna, studovala jsem v Praze. Po studiích jsme 
s manželem (také architektem) hledali místo mimo Prahu, kde 
bychom mohli zakotvit. Nějaké hezké místo v dosahu vlaku a ně-
kterého městečka na Berounce. Nakonec jsme postavili dům pod 
rovinským kopcem těsně za hranicí Řevnic. Zde žijeme již 8 let, 
a byť administrativně patříme k Rovině a tím pádem k Hlásné 
Třebani, prakticky žijeme v Řevnicích. Máme tři děti, dvě mladší 
chodí do řevnické školy, nejstarší na gymnázium do Prahy. Patří-
me tedy k těm mnoha novousedlíkům, kteří si splnili sen o vlast-
ním domově, a pomalu zde zapouštíme kořeny.
Jaké jsou vaše profesní zkušenosti a praxe?
Studovala jsem na fakultě architektury ČVUT, převážně u pro-
fesora L. Lábuse. Krátce také na ENSA ve francouzském Nantes. 
Pracovala jsem tři roky v architektonické kanceláři Ian Bryan 
Architects a dva roky v pražském atelieru architektky Evy Ji-
řičné. V posledních letech pracuji samostatně na drobnějších 
zakázkách. Věnuji se také různým nestavebním architektonic-
kým úkolům: společně s architektkou Šárkou Sodomkovou po-
řádáme architektonické workshopy pro školy, Dny architektury, 
píšeme články atd.
S paní architektkou Sodomkovou učíte také na fakultě ar-
chitektury ČVUT. Co vám práce se studenty dává?

Řevnice mají 
pŘíjemné měŘítko
Text: Jan Schlindenbuch | Foto: archiv Darie Balejové

Společně vedeme atelier ZAN (základy architektonického na-
vrhování). Provázíme studenty prvního ročníku jejich úvodním 
projektem. Mají za úkol navrhnout malou stavbu tak, aby dobře 
sloužila, zapadla do kontextu, byla proveditelná, cenově přimě-
řená atd. To všechno musí prezentovat, obhájit a časově i nervově 
zvládnout. Práce se studenty je velmi stimulující a obohacující. 
Umožňuje vidět architekturu z perspektivy, která se v běžné pra-
xi někdy téměř vytrácí, a tím si připomínat, proč a co dělám a zda 
je to správné. Nakonec pak musím potvrdit zkušenost, že člověk 
má být do čtyřicítky se starými a po čtyřicítce s mladými...
Jak vnímáte Řevnice jako místo pro život?
Mám Řevnice ráda kvůli jejich příjemnému měřítku: není zde 
shon jako v Praze, ani mrtvo jako na vsi. Od městské atmosféry 
náměstí je to pár kroků do lesa a do krajiny, protože město bylo 
ušetřeno satelitní výstavby, která tuto blízkost ruší. Vlakové 
spojení s Prahou je komfort, kterého si cením, výlukám i závo-
rám navzdory. Je zde zázemí pro všechny životní situace: škola, 
hospoda, doktor, kino, obchody, kostel i hřbitov. Příjemné místo 
pro život dělají z Řevnic i všechny okrašlující, sportovní, pečují-
cí a zábavní spolky, co jich jen je. Příliv nás – nových obyvatel – 
je toho všeho dokladem.
O „kvalitě“ města obvykle nejvíce napoví stav a podoba 
veřejného prostoru.

8   Rozhovor

Městská rada nově ustanovila funkci městského architekta a jmenovala do ní ing. arch. Dariu Balejovou. 
Jejím úkolem bude především odborné poradenství v otázkách architektury a urbanismu v Řevnicích, dohled 
nad tvorbou veřejného prostoru či návrhy a realizace drobných obecních staveb. Jednu takovou už pro město 
navrhla a další právě připravuje.



Veřejný prostor má několik rovin: je to „obývák“ komunity – ná-
městí, nároží, ulice, pěší i dopravní tepny, hřiště, parky. Místa, 
která slouží všem, a o něž se stará obec. Dále je to prostor „před 
vlastním prahem“. Ten není nutné vždy osobně zametat podle 
známého úsloví, je však neméně důležitý a jeho podobu může 
do jisté míry kultivovat každý z nás. A konečně veřejný prostor 
se také odehrává na úrovni mezilidských, sousedských a veřej-
ných vztahů. Kultivaci všech tří rovin považuji za velmi důleži-
tou a řekla bych, že Řevnice v tomto ohledu čeká ještě mnoho 
práce.
V popisu vaší práce jsem se dočetl, že máte dohlížet na 
tvorbu veřejného prostoru například z hlediska mobiliáře, 
osvětlení atd. Jaké jsou vaše představy?
Pokud se ptáte na nějakou konkrétní značku či design, tak 
samozřejmě mám své oblíbené či osvědčené. To však nezna-
mená, že lze dát cokoliv kamkoliv. Mobiliář vždycky doplňuje 
charakter místa. Může ho podpořit v noblese, velkorysosti, či 
v obyčejnosti, utilitárnosti. Může fungovat i naopak, kontrast-
ně. Pro mne je při výběru důležitá určitá přiměřenost. Když 
použiji přirovnání k autům: nežádat mercedes, kde by stačila 
škodovka, a zároveň necpat škodovku, kde je vhodné místo pro 
mercedes...
Měla byste pro město navrhovat drobné úpravy staveb 
a různých doplňkových architektonických prvků. Už jste 
něco z toho realizovala?
Moje angažmá jakožto obecního architekta začalo de facto loni, 
kdy jsme s Tomášem Chaberou jakožto rodičovskou brigádu 
navrhli a realizovali (především Tomáš Chabera) přístřešek pro 
koloběžky před prvním stupněm ZŠ. K tomu se potom logicky 
přidala úprava havarijního stavu přilehlého vstupu do školy. 
Nyní zpracovávám projekt úpravy nároží druhého stupně ZŠ, 
jehož cílem je oprava a zpřístupnění krásné terasy u školy. Bude 
obnoven původní boční přístup ke škole z ulice Legií a celý 
prostor bude propojen s předprostorem školní jídelny. Žáci sem 
také umístí prvky zmenšené naučné stezky a poznávací sta-
noviště, které vyrobili. Záměrem je obnovit fungování celého 

Rozhovor   9

prostoru a vytvořit místo, kde bude příjemné a praktické čekat 
na spolužáky po obědě, na děti po vyučování nebo jen posedět 
cestou k blízkému lesu. Takové zobytnění ulice. S realizací se 
začne na podzim. 
Dopravní situace ve městě není ideální. Jaký máte názor na 
větší využití jízdních kol a zpomalování automobilové do-
pravy? 
Dopravní situace je vždy složitý problém. Chceme žít v zahrad-
ním městě, kde děti bezpečně pěšky dorazí do školy, zároveň 
k automobilovému provozu v ulicích sami přispíváme. V evrop-
ských městech je tendence podporovat obyvatele, aby – pokud 
mohou – zvolili jinou dopravu než auto. A to nejen negativně 
(zákazy, jednosměrky, omezené parkování atd.), ale především 
pozitivně – jet na kole po městě je tam pohodlnější než autem. 
Větší využití jízdních kol podporuji a osobně aplikuji, recept na 
řešení dopravní situace však nemám. V tom musí každý archi-
tekt spolupracovat s odborníky na dopravu. Zkušenosti však 
ukazují, že pro život jsou příjemná ta města a místa, kde je mě-
řítkem pěší člověk, ne auto.
Předpokládá se vaše účast v různých výběrových komisích 
na stavební projekty města. O vítězích v nich často rozho-
duje cena. Co je rozhodující pro vás?
Řídit se při výběru čehokoliv pouze cenou, je ošidné. V každém 
internetovém obchodě si dnes lze nastavit srovnání, co za jakou 
cenu dostanu. Je pak na mně, abych vyhodnotila, co mi za tu 
nejnižší nebo nejvyšší cenu stojí. Já jsem architekt a při podob-
ných příležitostech bude mým úkolem „hlídat“ hlediska, která 
se týkají architektury: co se nabízí, zda je to vhodné, provedi-
telné, přiměřené a jaké hodnoty to přináší či naopak bere ve-
řejnému prostoru, krajině. V podobném rozhodování však hrají 
kromě ceny a architektury roli také další hlediska (reference, 
důvěryhodnost atd.). K tomu slouží komise, aby byla všechna 
kompetentně zvážena.
Součástí vaší činnosti jsou i besedy s občany města na 
téma architektury a urbanismu. Jak si takové besedy před-
stavujete? 
Asi nemáte na mysli ty bezproblémové, vzdělávací či zábavné 
besedy typu Den architektury, ale spíše ty výbušnější, kdy se 
řeší témata typu úprava náměstí či územní plán. Nepovažuji se 
v tomto oboru ani zdaleka za odborníka. Za klíčové ale beru, že 
se na besedě nemáme cítit jako oběti „druhé strany“ (architekti, 
kteří jsou předhozeni rozhořčeným občanům, či občané kon-
frontovaní se změnami, ke kterým nemají důvěru). Existují ná-
stroje, jak občany dlouhodobě zapojit do procesu, aby pomohli 
najít konstruktivní řešení, jak získat názor těch, kteří třeba jen 
nechtějí mluvit na veřejnosti. Vyžaduje to samozřejmě velmi 
pečlivou přípravu a hodně pevné nervy. e
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e•	 narozena 1976 v Brně
•	 vystudovala fakultu architektury ČVUT
•	 na fakultě dnes učí studenty 1. ročníku
•	 pracovala 3 roky v architektonické kanceláři Ian Bryan 

Architects a 2 roky v pražském atelieru architektky Evy 
Jiřičné, poslední 3 roky pracuje samostatně na menších 
zakázkách

•	 pracovala na návrzích koncertního sálu, univerzitní 
knihovny, rekonstrukce hotelu, rodinných domů, bytů, 
plotů, přístřešků, náhrobků, nábytku, hraček a šperků

•	 publikovala články o venkovské architektuře na cestyven-
kova.cz a blogguje na školním blogu (obojí se Š. Sodom-
kovou)

•	 má 3 děti, bydlí na Rovině, žije v Řevnicích

Daria Balejová
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V roce 1977 došlo k podstatnému zlepšení hracích podmínek 
na hřišti v Tyršově stromořadí. Prašný škvárový povrch byl na-
hrazen asfaltem. Ze dvou malých skladových místností vznikla 
klubovna, kam se z nevyhovujících podmínek Sokolovny pře-
stěhoval veškerý házenkářský archiv.

Medaile z přeborů republiky
Po devíti letech působení řevnického oddílu v handbalu se uká-
zalo, že tento sport netáhne. Zejména v malých městech veli-
kost Řevnic je národní házená se svojí specializací na útočníky 
a obránce mnohem přitažlivější, a to hlavně pro mládež. Oddíl 
proto v roce 1979 zahájil pozvolný přechod zpět k národní há-
zené – do soutěže středočeského kraje přihlásil družstvo mužů. 
V roce 1980 pak byly převedeny do národní házené i týmy do-
rostenců a žáků a nově se sestavilo družstvo mladších žáků. 
To o dva roky později pod vedením trenéra Josefa Šafránka 

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

vyhrálo již jako družstvo starších žáků ve složení Milan Zele-
ný, Stanislav Štech, Tomáš Smrčka, František Průcha, Zdeněk 
Klimt, Milan Hartman, Luboš Jelínek, Miroslav Křenek, Tomáš 
Ledvina a Tomáš Veselý krajský přebor a postoupilo na přebor 
republiky do Chomutova. Po dvou vítězstvích a třech remízách 
zde chlapci získali krásné stříbrné medaile.

Čas běžel, mládežnická družstva přecházela do vyšších ka-
tegorií a v roce 1984 jsou již opět na vrcholu. Starší žáci s tre-
nérem Jaroslavem Holým a ve složení Vítězslav Klimt, Martin 
Holý, Pavel Jandus, Jiří Hertl, Jiří Parkán, Michal Kolka, Jan 
Hrubý, Roman Tichý, Jiří Zábranský a Darek Pospíšil navázali 
na své předchůdce a na přeboru republiky vybojovali bronzo-
vé medaile. Stejný úspěch zopakovali již jako dorostenci v roce 
1986 na přeboru republiky v Přerově. 

V roce 1986 slavil náš oddíl 60. výročí činnosti. Při této pří-
ležitosti byl pověřen výkonným výborem svazu uspořádat opět 
„mezizemské“ utkání Čechy – Morava. Zápas vysílala v přímém 

Třetí, předposlední díl seriálu nás zavede do 80. a 90. let minulého století. Připomeneme si úspěchy našich 
žákovských i dorosteneckých mužstev, vzpomeneme na obrodu ženské házené či návrat mužského „Áčka“ do 
první ligy…
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přenosu Česká televize, takže ho mohli sledovat i tisíce přízniv-
ců národní házené po celé republice.

Zájem o národní házenou mezi mládeží v Řevnicích utěšeně 
stoupal. Na podzim 1983 se sestavilo nové družstvo žáků, je-
jichž tréninky vedl dlouholetý hráč Boris Veverka, jinak 

nejvšestrannější sportovec v našem oddíle a patrně v celých 
Řevnicích. Kromě házené hrál stejně dobře košíkovou, volejbal, 
byl výborný plavec, lyžař, gymnasta a především atlet. Do mis-
trovských soutěží potom převzal družstvo jako trenér Jaroslav 
Hrubý. 

V roce 1990 se poprvé v historii oddílu objevila v dorostenec-
ké soutěži dvě družstva a obě naprosto ovládla krajskou soutěž. 
Tým označený jako „B“ si druhým místem vybojoval účast na 
poháru ve Vítkovicích, „Áčko“ na celostátním přeboru v Bakově 
vlivem různých zranění skončilo na 4. místě.

V následujícím roce opustili dorosteneckou kategorii dva nej-
lepší střelci – Jandus a Zavadil – a Petr Knýbel z pozice perfekt-
ně blokujícího beka. I tak je družstvo dostatečně silné a v se-
stavě Jan Mašek, Petr Hrubý, Jan Šefl, Ctirad Leinweber, Luboš 
Dlouhý, Vladimír Pospíšil, Kamil Choc, Pavel Kuběna, Zdeněk 
Valeš, Jakub Knajfl, Václav Kvasnička, Pavel Pos a Pavel Knýbel 
vybojovalo bronzové medaile na přeboru republiky v Litvínově.

Tato skupina kluků získala ze všech mládežnických družstev 
nejvíce úspěchů. Dvakrát se probojovali na pohár republiky, 
čtyřikrát na přebor. Honza Mašek byl na třech přeborech vyhlá-
šen nejlepším brankářem. 

Návrat do ligy
V 80. letech se do oddílu začala postupně vracet i ženská háze-
ná. Petru Holému se podařilo sestavit družstvo žaček, doplně-
né děvčaty z Rudné. Postupně vznikala další družstva a v roce 
1990 měl již řevnický oddíl v soutěži týmy žaček, dorostenek 
i žen. I když ženská družstva nedosahovala výkonnostních 
úspěchů mužských protějšků, hrála dobrou házenou a většinou 
se pohybovala ve středu tabulky.

Připomeňme si alespoň některé hráčky, které přešly od žaček 
až do družstva žen: Hana Řežábková, Mája Šimáčková (Rud-
ná), Kateřina Paurová, Marie Ziková, Jitka Bočková, Štěpánka 
Jandusová, Zuzana Veselá, Jaroslava Wágnerová, sestry Červe-
né, Vendula Koukolová, Pavlína Šťastná, Anna Krtková, Markéta 
Humlová, Pavlína Holá (Rudná), Sylva Jansová (Praha), sestry 
Brabencovy, Andrea Šachová (Rudná), Barbora Borčová, Ilona 
Bursíková, sestry Jankáskovy (Rudná), Magda Uxová, sestry 
Vášákovy, Veronika Koukolová, Markéta Janoušková (Rudná), 
sestry Svobodovy, Monika Slavíková, Petra Matoušková, Lucie 
Moravová, Tereza Juklíčková, Karolína Pivcová, Lucie Kašpero-

vá, Karolína Štičková (Roblín), sestry Rychlíkovy, Ilona Balou-
nová…

V roce 1990 došlo po dlouhém období systému kvalifikač-
ních turnajů, ve kterých se o účast v první lize utkali vítězové 
krajských přeborů, ke znovuzaložení druhé ligy. První mužstvo 
mužů bylo zařazeno ze třetího místa v krajském přeboru do 
české skupiny „A“. V Řevnicích se opět po 20 letech začala hrát 
liga.

Dalším úspěšným počinem byla přestavba šaten. Na původ-
ní budovu bylo přistaveno druhé patro. Stavba byla zahájena 
30. června stržením původní střechy a díky nesmírnému úsilí 
většiny členů, kdy se pracovalo od rána do večera, o sobotách 
i nedělích, byla hrubá stavba již 31. července opět zastřešena. 
Do konce roku byly hotovy i všechny vnitřní úpravy.

V roce 1992 ukončilo družstvo žen pro nedostatek hráček 
sportovní činnost. Chlapecké týmy naopak nadále sbíraly úspě-
chy. V roce 1993, pod vedením trenéra Zdeňka Šefla, se druž-
stvo žáků ve složení Ondřej Smetana, Petr Kubát, Tomáš Kouba, 
Jiří Jech, Jakub Modrý, Jan a Petr Hartmannové, Josef Šefl, Jan 
Dušek, Čeněk Kořínek, Oldřich Krtek, Vlastimil Bakos, Martin 
Venclů, Pavel Kubásek a Pavel Červený umístilo na přeboru re-
publiky ve Veselí na Moravě na čtvrtém místě. V roce 1994 byli 
žáci i dorostenci úspěšní na pohárech – žáci skončili v Nýřanech 
třetí, dorostenci ve Vítkovicích dokonce druzí.

Šestého dubna 1997 postihl řevnickou národní házenou veli-
ce smutný okamžik. V nedožitých 83 letech zemřel pan Robert 
Tausche, skutečná legenda, která zasvětila tomuto ryze čes-
kému sportu doslova celý život. Pro oddíl pracoval v různých 
funkcích více než 60 let. Nedožil se bohužel velkého úspěchu 
svých házenkářů, když v témže roce postoupilo „A“ do první 
ligy a „B“ tým z druhého místa v kraji (vítěz Lokomotiva Bakov 
neměl zájem) do druhé ligy. I když jsme si byli vědomi úzkého 
kádru hráčů, byla účast dvou družstev v nejvyšších soutěžích 
historicky největším úspěchem. Ale obavy se naplnily, obě druž-
stva spadla, a tak se dál hrála již jen druhá liga.

Z ekonomických důvodů byla družstva dorostenek a žen pod 
vedením manželů Veselých převedena do DTJ. Tam bylo převe-
deno i „B“ družstvo mužů, aby v případě vítězství v kraji mohlo 
hrát také druhou ligu. Úspěchy jsme zaznamenávali i na poli 
svazovém – v roce 1998 byl na svazové konferenci zvolen místo-
předsedou svazu a předsedou STK náš hráč a funkcionář Tomáš 
Smrčka… (pokračování příště) e

 
Podle zápisů v kronice a vzpomínek některých členů sepsal Ja-
roslav Hrubý
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MV letošním roce oslavují řev-
ničtí národní házenkáři de-
vadesát let své činnosti. U pří-
ležitosti tohoto významného 
jubilea se budete moci v něko-
lika příštích číslech seznámit 
prostřednictvím seriálu s bohatou 
a zajímavou historií tohoto spor-
tovního oddílu. V jeho řadách se 
v průběhu devadesáti let vystřídalo 
téměř 700 hráčů, hráček a funkcioná-
řů, a proto není technicky možné kaž-
dé jméno připomenout. Prosíme proto 
za prominutí, pokud své nebo některé 
vám známé jméno v tomto druhém člán-
ku či dalších dílech seriálu nenajdete.
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Opusťme na chvíli Brdy a vydejme se na krásnou procházku za 
řeku směrem na sever do Českého krasu. Přímo na jeho geolo-
gické hranici se nacházejí tři vrcholky, z nichž ten prostřední 
od nepaměti je znám pod jménem Čabrak. I když se tak nejspíš 
oficiálně nejmenuje, protože kopec stejného jména se nachází 
o několik set metrů dále nad Kralickým údolím, nechme to tak 
a vydejme se objevit jeho kouzlo. 

Z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad sejdeme okolo kina k řece. 
Přes řevnickou lávku se dostaneme za vodu. Pokračujeme po 
Mořinské ulici nahoru okolo bývalé pískovny, již zavezené od-
padem ze širokého údolí, až nad údolí na letovská pole, teprve 
v nedávné době zastavěná různorodou mozaikou rodinných 
domků. Proběhneme mezi nimi ulicí K Lesíku, na křižovatce se 
vydáme doleva ulicí K Libří až na silnici vedoucí z Let na Karl-
štejn. Po ní půjdeme doleva, ale již po padesáti metrech u cedu-
le CHKO Český Kras ji překročíme a opustíme. Mezi trnkovými 
keři vede nenápadná pěšinka směrem z kopce k potoku V Lib-
ří. Jakmile ji objevíme, opatrně se po ní vydáme. Sejdeme přes 
zapomenutou louku, na které se mimochodem v zimě výborně 
sáňkuje, a dojdeme k potoku na dně údolí. Po pravé ruce mi-
neme vydatný pramen ukrytý pod porostem rákosu a pokraču-
jeme proti proudu. Můžeme jít buď po vyježděné cestě po lou-
kách, nebo potok jedním krokem překročíme a po nenápadné 
pěšince po levém břehu pod klenbou z habrů a olší sledujeme 
jeho tok. Po pár stech metrech přijdeme k vyšlapanému bro-
du a po cestě se vydáme doprava mezi vyvřelé kopce. Po pravé 
ruce budeme mít plochý hřeben kopce zvaný Skalice, tvořený 
diabazem, vyvřelinou na různých místech proniknuvší ordovic-
kými břidlicemi. Po levé ruce pikritový hřeben našeho Čabraku. 
Od polorozpadlého dřevěného můstku kousek za brodem vede 
nenápadná stezka vzhůru. Do prudkého kopce kloužeme po 
napadaných borovicových šiškách a prodíráme se mezi trnitý-

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

mi keři, nálety akátů a zdřevnatělými stonky janovce metlatého 
až na malý travnatý hřeben. Neobyčejné místo skýtá zajímavý 
výhled do údolí Berounky, i když je už mírně zarostlý vysoký-
mi borovicemi a hustými jalovci. Díky své geologické stavbě je 
toto místo energeticky velmi silné a dozajista přitahovalo citlivé 
a vnímavé lidi napříč stoletími. I dnes, když se na chvíli zasta-
víme mezi květy slziček Panny Marie a chrastavce a odvážíme 
se i zout boty, můžeme pocítit zemskou sílu jemným brněním 
v chodidlech. 

Nabiti pokračujeme dále po hřebenu úzkou pěšinkou směrem 
na východ. Zanedlouho narazíme na loučky, po kterých do-
jdeme až ke štěrkové cestě u několika chat. Na křižovatce pod 
starou třešní se můžeme vydat doprava zpět do údolí a vrátit se 
k potoku V Libří, případně ještě vyběhnout na vrchol kopce Ska-
lice, kde zpustlý břidlicový lom připomíná dávnou historii obce 
Lety. Teprve pak sestoupíme dolů k potoku. Doporučuji však 
zvolit cestu vlevo okolo chat až k loukám, které jsou uschovány 
za hřebeny. Zejména navečer vás tu čekají neobyčejné výhledy 
na západy slunce. Naposledy, když jsem tudy procházel, naskytl 
se mi z travnatého hřebene neuvěřitelný pohled na velkou me-
galitickou stavbu. Na chvíli jsem si připadal jako poutník blí-
žící se kdysi v dobách před Kristem ke svatyni ve Stonehenge. 
Ovšem až do okamžiku, kdy jsem došel ke kamenům, které byly 
z polystyrenu a překližky. Filmaři tu totiž postavili kulisy pro 
film o dobývání Británie Římany. Dále můžeme pokračovat oko-
lo zapomenutého koupaliště až do obce Mořinka. Doporučuji 
vyškrábat se do prudkého kopce nad vesnicí. Novodobý menhir, 
zde postavený v poslední den minulého století, je zajímavou do-
minantou Mořinky a z nedalekého betonového křesla je parádní 
výhled do krajiny. Z Mořinky se můžeme vrátit domů po silnici, 
nebo ještě výlet protáhnout přes les do Karlického údolí a vrátit 
se do Řevnic přes Dobřichovice a Lety. e

Výlet šestý: Na Čabrak
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Krátce a jasně
formace o datech a časech konání všech akcí Leťánku jsou stejně 
jako vždy na www.letanek.cz. Těšíme se na vás a vaše děti!

Jitka Nosková

Vzpomínka na Bohumila Kose
Pan Bohumil Kos byl dlouholetým předsedou Svazu protifašis-
tických bojovníků, později Českého svazu bojovníků za svobodu 
v Řevnicích.

Narodil se v roce 1923 v Mohelnici na Pelhřimovsku. V Praze 
se vyučil jemným mechanikem. Za války se zapojil do odbojové 
činnosti. V dubnu 1944 byl zatčen a vyslýchán v Praze na Pan-
kráci. Prošel věznicemi v Terezíně, v Drážďanech a před kon-
cem války znovu v Terezíně, kdy byl nasazen na práci v dolech. 
V Terezíně přežil onemocnění tyfem. Po válce vystudoval prů-
myslovou školu a pracoval jako jemný mechanik. Od roku 1955 
žil v Řevnicích. Do Svazu protifašistických bojovníků vstoupil 
v roce 1968 a později se stal v Řevnicích jeho předsedou. Ze-
mřel před rokem 29. srpna 2015 v úctyhodném věku 92 let.

Čest jeho památce!
Jindřich König

Na další prodej mezi vraty se chystá 
rekordní počet lidí
Další příležitost otevřít svá vrata a nabídnout kolemjdoucím 
vše nepotřebné ze své domácnosti budete mít v sobotu 10. září. 
V Řevnicích se koná již čtvrtý Garage sale. „Začátek je jako tra-
dičně v deset hodin dopoledne. Podle počasí trvá akce většinou 
do 15. hodiny,“ říká organizátorka Růžena Wildmannová. Prá-
vě jí se mohou hlásit zájemci o účast v prodeji, a to na čísle 775 
349 331 nebo e-mailu Wildmannova.R@seznam.cz. Termín při-
hlášek je do 8. 9. večer, následně vznikne mapa s místy, kde se 
bude Garage sale konat. Ta bude k vyzvednutí na třech místech 
v Řevnicích. „Otevřete svá vrata a prodejte, co již nepotřebuje-
te. Jiným třeba tyto věci ještě dobře poslouží,“ nabádá Wildma-
nová s tím, že může jít například o oblečení, hračky, boty, kola, 
šperky, půdní harampádíčko a jiné. Již koncem srpna přislíbilo 
účast šestnáct domácností. „Je to zatím rekord. Věřím ale, že 
další se ještě k akci přidají,“ láká Wildmanová. 

pan

Senioři se zaměří na Michelangela
O životě a díle největšího renesančního umělce, sochaře, malí-
ře, architekta a básníka Michelangela Buonarrotiho se budou 
moci dozvědět účastníci dalšího semestru Univerzity 3. věku. Již 
6. semestr začíná v prostorách kina Řevnice první přednáškou 
4. 10. „Univerzita je otevřena pro všechny seniory a dříve na-
rozené, kteří mají chuť obohatit své znalosti a příjemně strávit 
čas se skvělou partou lidí,“ říká organizátorka Monika Vaňková 
s tím, že v minulých semestrech již studenti úspěšně absolvovali 
přednášky z oboru astronomie, lidského zdraví, pěstování hub, 
baroka i renesance. „Nyní tedy Česká zemědělská univerzita při-
pravila téma Život a dílo Michelangela Buonarrotiho. Jde o šest 
dílů přednášek,“ upřesňuje Vaňková s tím, že probíhat budou 
vždy v úterý jednou za 14 dní. Přihlásit se může každý, a to 20. 9. 
v 10 hodin v klubovně Sokola (1. patro kina). Více na www.e-se-
nior.cz. Jako inspirace ke studiu a motivace pro aktivní trávení 
času proběhne v prostorách nad kinem výstava obrazů Jaroslavy 
Blažkové. Vernisáž bude zahájena 20. 9. v 10 hodin. 

pan

Leťánek připravuje
Rodinné centrum Leťánek přichystalo na září a říjen celou řadu 
zajímavých akcí. Pro velký předchozí úspěch se můžete těšit na 
návrat kurzů Mozkový jogging a Bioenergetická cvičení. Ochut-
návku bioenergetiky připravujeme na 14. 9. od 19 hodin, „na-
ostro“ se začne od 12. 10. Mozkový jogging pro začátečníky 
aneb trénování paměti se bude konat od 22. 9. vždy ve čtvrtek 
od 10 hodin v Letovské knihovně. V říjnu, konkrétně 4. 10. od 
18 hodin, se do Letovské knihovny můžete těšit na přednáš-
ku s názvem Podpora imunity, která může pomoci řešit mnoho 
zdravotních problémů. Dozvíte se, jak správně postupovat při 
horečnatých onemocněních, jaký vliv mají nemoci na psychiku 
a hlavně jak na posílení vlastního imunitního systému. Hned 
o týden později, 11. října od 18 hodin, jsme pozvali Mgr. Kate-
řinu Neubauerovou, pedagožku a terapeutku pevným objetím 
podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové, která provede zájemce zážit-
kovým seminářem Empatická výchova. Aktuální a podrobné in-

Brali se letos v Lesním divadle, kde to taky oslavili. Trička do-
stali darem a z posvatební cesty poslali foto...
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Lesní divadlo bude patřit modernímu 
tanci
Lesní divadlo v Řevnicích roztančí v sobotu 10. září odpoled-
ne dětské skupiny moderního scénického tance. Koná se zde již 
6. ročník festivalu Tanec na konci léta. „Pozvali jsme renomované 
soubory z Prahy a okolí, například taneční soubor Po špičkách pod 
vedením Zuzany Smugalové, taneční skupiny Terezy Herynko-
vé a Michaely Suši ze ZUŠ Lounských z Prahy, Vendulu Dědovou 
a její tanečnice ze Sedlčan a Hořovic, Mirku Eliášovou se svými 
tanečnicemi,“ vyjmenovala pořadatelka Hana Tuháčková, vedoucí 
Tanečního studia Dobřichovice, které spadá pod Středisko volné-
ho času Dodo. Ani to samozřejmě v řevnickém lese nebude chy-
bět. Všechny tyto soubory se pravidelně objevují na celostátních 
přehlídkách. Každý soubor má možnost vystoupit až s třemi cho-
reografiemi dle vlastního výběru a uvážení. A tak se diváci mají od 
16 hodin nač těšit. Více najdete na www. tanecdobrichovice.cz.  

pan

Kde zazpívá František Segrado? 
Rozhodnout můžete i vy!
Na neděli 6. listopadu připravuje MěKS Řevnice  koncert dvou 
originálních zpěváků Františka Segrada a Petry Hapkové s dopro-
vodem klavíru. To, zda se akce uskuteční v řevnickém Zámečku 
či sále kina, záleží na zájmu diváků. „Protože je velmi obtížné od-
hadnout zájem publika, nabízíme možnost zájemcům se k účasti 
na koncertě přihlásit na adrese kultura@revnice.cz  nebo na tele-
fonu 725 852 815. Bude-li vás dost, bude se konat koncert v kině, 
bude-li zájemců méně, využijeme sál Zámečku,“ říká vedoucí 
MěKS Veronika Stará. Chcete-li koncert slyšet, ozvěte se, aby se 

Řevnická mezzosopranistka zve na 
operu do lesa
Mladá česká mezzosopranistka Ester Pavlů vystoupí v řevnic-
kém Lesním divadle 11. září. Pořad nazvaný Svěží závan opery 
v lese, na kterém se novopečená maminka a obyvatelka Řevnic 
představí spolu s kolegy Eliškou Gattringerovou a Andrejem 
Benešem, začíná v 19 hodin. Na klavír pěvce doprovodí Ahmed 
Hedar.

„Posluchači se nemusejí bát vážného koncertu v dlouhých 
večerních róbách. Naopak, chceme večer pojmout odlehčeněji, 
zapojit publikum a představit známé skladby,“ zve k návštěvě 
Ester Pavlů, která se již v řevnickém Lesním divadle několikrát 
objevila. Poprvé s místními ochotníky ve hře Někdo to rád hor-
ké, naposledy při slavnostním galavečeru ke 100. výročí Lesní-
ho divadla. Právě operní večer má být vyvrcholením letošních 
kulatých oslav Lesňáku.

Ester Pavlů se narodila v roce 1986 v Praze. V roce 2009 absol-
vovala Pražskou konzervatoř pod vedením Luďka Löbla a v tom-
to roce ukončila svá studia na HAMU v Praze pod vedením He-
leny Kaupové. Je laureátkou řady soutěží a přehlídek, například 
Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových 
Varech a nositelkou 3. ceny a Ceny Beno Blachuta, dále i finalist-
kou soutěže Belvedere. Objevuje se v představeních Národního 
divadla i Státní opery, je častým hostem v Grand Théatre du Puy 
du Fou ve Francii a spolupracuje s Virtuosi di Praga. 

pan 

Michal Nesvadba roztančí Lesní 
divadlo
Roztančit a rozkvést celé jeviště řevnického Lesního divadla 
dokáže bez ohledu na počasí i roční období Michal Nesvadba. 
Dětem i jejich rodičům to předvede v sobotu 10. září, kdy se v 
Lesňáku uskuteční oblíbený pořad Michal je kvítko. Začátek je 
již v 10:30 dopoledne. 

Michal Nesvadba během pořadu mění nejen scénu, ale i sám 
sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové samby, 
tančit tak budou nejen děti, ale i květiny! Kopretina zpívá, kak-
tus do všeho mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho má 
dokonce legraci!

Do Řevnic zavítá Nesvadba již po dvanácté. A znovu velmi 
rád, neboť přijede mimo jiné i popřát řevnickému amfiteátru 
k jeho letošnímu 100. výročí. Předprodej vstupenek probíhá v 
Řevnicích v knihovně a v květinářství na náměstí.

pan



vám pak nestalo, že se do sálu nevejdete. Nejsnadněji se rozhod-
nete při poslechu písně Když tudy vezli Gagarina.

František Segrado poprvé exceloval na desce Michala Horáčka 
a Jardy Svobody Tak to chodí a následně na dvou albech dvojice 
Hapka–Horáček. Skvěle se zhostil i role Pozorovatele v Horáčko-
vě „lyrikálu“ KudyKam. K šedesátinám vydal v pořadí své druhé 
album Segrado.

pan

Koncert připomene díla V. Kalabise 
Viktoru Kalabisovi (1923–2006), skladateli a muzikologovi, 
bude věnován zářijový koncert v řevnickém Zámečku. Koná 
se v neděli 25. 9. od 18 hodin v sále ZUŠ, pouhé tři dny před 
10. výročím jeho úmrtí. Zazní též skladby českých i světových 
autorů, kterými se Viktor Kalabis inspiroval.

Kalabis vystudoval hudební vědu. Stál u zrodu rozhlasové 
soutěže Concertino Praga. Vytvořil přátelský kroužek, kterému 
říkal Hindemithbanhof, ve kterém si mladí umělci tříbili názo-
ry. Jeho členem byl například Jindřich Feld (1925–2007), častý 
návštěvník Řevnic. V. Kalabis byl výborným klavíristou, hrál i na 
saxofon v jazzovém orchestru. Těžiště jeho celoživotní práce 
bylo ve skladbě a práci pro rozhlas. Koncert Pocta Kalabisovi 
připomene na popud Zuzany Růžičkové jeho ranou skladbu pro 
housle a klavír. Účinkovat budou Markéta Janoušková (housle) 
a Bohumír Stehlík (klavír). 

vs

Řevničtí „havlíčci“ uctili národního 
buditele
Tryzna u příležitosti 160. výročí legendárního národního budi-
tele, básníka, novináře a politika Karla Havlíčka Borovského se 
konala 29. 7. u jeho hrobu na pražských Olšanských hřbitovech. 
Zúčastnila se jí i sedmičlenná výprava Dělnické besedy Havlíček 
Řevnice v čele s jejím předsedou Miroslavem Cvancigerem. Do 
Prahy s sebou také přivezli historický spolkový prapor. Čestnou 
stráž u hrobu drželi zástupci Spolku Jednota Karel Havlíček 
Borovský ze Strakonic, Sokola, Skautu, Selské jízdy a Českého 
svazu bojovníků za svobodu. Muzikanti zahráli hymnu i vlaste-
necké písně, nejvýznamnější projev týkající se i méně známých 
skutečností o životě a odkazu K. H. Borovského přednesl bývalý 
senátor Josef Kalbáč. Setkání vyvrcholilo v Havlíčkově restau-
raci v Havlíčkově ulici, kde proti dnešnímu Masarykovu nádraží 
buditel bydlel a zemřel. Zvláštní poděkování patří strakonickým 
členům sesterského spolku Jednota K. H. Borovský, kteří tryz-
nu dokonale zorganizovali. Řevničtí „havlíčci“ plánují na 24.–
25. 9. výlet do kraje Boženy Němcové. 

Kamil Černý

16. Lavička Václava Havla bude stát 
v Černošicích
Lavička Václava Havla bude umístěna na novém náměstí Centra 
Vráž v Černošicích. Slavnostní odhalení Lavičky se bude konat 
v neděli 25. září 2016 od 15 hodin. 

Samotné náměstí bylo v době svého vzniku nominováno na 
titul Stavba roku 2010 a získalo zvláštní cenu poroty v soutě-
ži Best of Realty 2010. Uprostřed náměstí roste již 7 let strom, 
u nějž bude Lavička instalována.

Po světě bylo dosud umístěno celkem 15 Laviček, tato bude 
v pořadí šestnáctá. Ostatní Lavičky jsou umístěny na řadě vý-
znamných míst celého světa, jako je Washington, Oxford, Haag 
nebo Brusel. S nápadem připomínat odkaz Václava Havla jako 
přítele diskuzí prostřednictvím lavičky, přišel jeho přítel archi-
tekt a designér Bořek Šípek. Vytvořil minimalistickou diskuzní 
platformu, která se skládá ze dvou křesílek a stolu, kterým pro-
růstá strom. Bořek Šípek nazval svou instalaci „Hovoří demo-
kracie“, ale vžil se pro ni název Lavička Václava Havla.

Osazení Lavičky a veškeré náklady s tím spojené financuje 
z vlastních prostředků místostarosta Dobřichovic Michael Pá-
nek. Instalací Lavičky Václava Havla chce uctít nejen památku 
dobrého prezidenta, disidenta a politického vězně Václava Hav-
la, ale také památku svého otce, který strávil 14 let v komunis-
tických lágrech jako politický vězeň. „Lavička se dvěma židlemi 
symbolizuje vlastně ochotu sednout si za jeden stůl a hovořit 
spolu. A to si myslím, že je také důležitý odkaz Václava Havla: 
I když jsme lidé různých názorů, různého politického přesvěd-
čení, různého náboženského vyznání, přece jenom je velmi dů-
ležité, abychom si sedli za jeden stůl a hovořili spolu a společně 
hledali pravdu,“ říká o projektu Michael Pánek.

mb

Liteň ožila pěveckými kurzy 
Letos potřetí v řadě uspořádala nezisková organizace Zámek Li-
teň, z. s., pečující o odkaz světoznámé pěvkyně Jarmily Novot-
né, interpretační kurzy zaměřené na zpěv klasického a tento-
krát také barokního repertoáru. Jejich dějištěm se stal ve dnech 
15. až 19. srpna zámecký areál v Litni. 

Podobně jako kdysi Jarmila Novotná s oblibou podporovala 
začínající pěvce, předávaly v těchto dnech špičkové pěvkyně – so-
pranistka a sólistka Národního divadla Kateřina Kněžíková a znal-
kyně zejména barokního oboru, mezzosopranistka Markéta Cuk-
rová – své dovednosti devíti frekventantkám letošních kurzů.

Interpretační kurzy vyvrcholily v pátek 19. srpna závěrečným 
koncertem letošních absolventek, za klavírního doprovodu šéf-
korepetitora Národního divadla Zdeňka Klaudy.

mb
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Letos v létě jsem po dlouhé době navštívil Švýcarsko. Zauja-
la mě návštěva malého města Saanen, které leží v nadmořské 
výšce nad 1000 m v jižní části kantonu Bern. 

Městečko, které má asi 7000 obyvatel, bylo pro mě zajíma-
vé ze dvou důvodů. Předně ve mně vyvolalo vzpomínku na 
Řevnice, protože tu mají – jako u nás – kostel svatého Mauri-
tia (viz obr. 1). Ten náš je pozdně barokní z let 1749–52 a byl 
postaven na místě dvou starších kostelíků, z nichž jeden byl 
zasvěcen svatému Mauritiovi a je doložen v polovině 13. stole-
tí. V řevnickém kostele nalezneme nástropní malby, na jedné 
je obraz Svaté Trojice a na druhé Smrt svatého Mauritia. Na 
hlavním oltáři je obraz světce, patrona kostela. Sánský kostel 
pochází rovněž ze 13. století a samozřejmě prošel v historii 
stavebními úpravami. Stojí na malé vyvýšenině a na první po-
hled nás upoutá kostelní věž s obrovskými věžními hodinami, 
které ukazují čas na tři strany. Ciferník má průměr 4,2 m a ru-
čičky jsou 3,2 m dlouhé. Na kostele je zavěšeno šest zvonů, na 
jednom z nich je reliéf Mauritia ve zbroji (viz obr. 2). Uvnitř 
kostela jsou zachované staré nástěnné obrazy s výjevy ze živo-
ta apoštolů a světců ve třech řadách nad sebou, celkem asi 40.

Kostel svatého Mauritia 
ve švýcarském Saanen
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

Pojítkem mezi oběma kostely je osobnost svatého Mauritia. 
Tento světec byl velitelem římské křesťanské legie v Egyptě, 
která ve 3. století n. l. společně s dalšími pohanskými legiemi 
říše byla císařem Maximiánem povolána do Galie k potlače-
ní rozsáhlého povstání proti Římu. Římské vojsko mělo zvyk 
obětovat před bojem pohanským bohům, což legie z Egypta 
odmítla. Císař dal za trest celou legii zdecimovat a všechny vo-
jáky povraždit. Posledním byl Mauritius, kterému usekli hla-
vu. Dvěma vojákům se podařilo utéci, byli usilovně hledáni, 
po dlouhé době dopadeni a také zabiti. – Podobnost s dnešní 
dobou se nabízí. Asi po 100 letech byl Mauritius prohlášen za 
svatého.

Druhou zajímavostí je, že jsem se konečně dozvěděl, co to 
je koza sánská. Je to zvláštní druh bezrohé kozy s bílou srstí, 
který pro svou odolnost a hojnost mléka byl v Saanen a oko-
lí po léta pěstován a vyvážen do celé Evropy. Obchod to byl 
výnosný a přispěl k blahobytu obce. Sánské koze je při vjezdu 
do města věnován kruhový objezd, na kterém je několik soch 
pasoucích se koz v životní velikosti. Ve městě je možno si za-
koupit i malý model. e

21
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házené. Své dítě můžete přihlásit i na orientační běh či badmin-
ton. V tělocvičně pochopitelně probíhá i klasické „sokolské“ cvi-
čení předškolních dětí, mladších a starších žáků i žákyň zamě-
řené na podporu fyzické zdatnosti a přirozené obratnosti dítěte. 
Děti se učí zdolávat překážky, šplhat po provaze, lézt po žebři-
nách. Tyto pohybové aktivity jsou nejen skvělou průpravou pro 
budoucí sportovní uplatnění, ale děti při nich trénují přesně ty 
stejné dovednosti, které potřebují i ve škole při čtení a psaní.   

Národní házená
Nejpopulárnějším řevnickým kolektivním sportem je národní 
házená. Přesvědčit se o tom můžete i prostřednictvím seriálu, 
který v časopise aktuálně vychází. Na tréninky mladších a star-
ších žáků se mohou vaše děti přijít podívat na hřiště v Tyršově 
stromořadí v pondělí nebo ve čtvrtek od 16 do 18 hodin. Zapojit 
se může každý, vítána jsou i děvčata. Spojení na hlavní trenérku 
a dlouholetou aktivní hráčku Štěpánku Jandusovou je stepan-
ka.jandusova@seznam.cz nebo telefonicky na 723 831 015.

Ostatní
Především pro děvčata je určené skákání přes švihadlo nebo-
li rope skipping. Na stránkách Rebels O.K. www.rebelsok.cz si 
můžete přečíst, že mu buď děti propadnou, nebo ho vůbec ne-
pochopí. Tréninky probíhají v sále Lidového domu i v Sokole. 
Nábor nových zájemců probíhá od září a první dva měsíce jsou 
zkušební, více na zmiňovaném webu.

Každé pondělí probíhá v tělocvičně Sokola také kroužek jež-
dění na skateboardu. Ve spolupráci se základní školou ho pořá-
dá společnost Kroužky pro děti. Na jejím webu www.krouzky.
cz se dozvíte více. Další sportovní aktivity organizuje i základní 
škola, chybět by neměl oblíbený ping-pong. Konkrétní nabídka 
bude zveřejněna na školních nástěnkách a webu školy v průbě-
hu září. 

Jan Schlindenbuch

Turnaj v baby tenisu
Turnaj v baby tenisu se uskutečnil 26. 6. v areálu LTC Řevnice. 
Zúčastnilo se ho 12 dětí z tenisových klubů LTC Řevnice, Sport-
club Řevnice a Sokol Lety. Na prvním místě se umístila Emilka 
Mládková před Ondrou Procházkou a Tondou Mutlem. Všem 
účastníkům gratulujeme ke krásným tenisovým výkonům a pře-
jeme hodně elánu do dalšího tréninku. 

Karel Hübl

Sportovní možnosti pro děti  
V září začíná nejen nový školní rok, svoji činnost rozjíždí také 
většina sportovních oddílů a klubů. Těch aktivních a úspěšných 
ve výchově mládeže je v Řevnicích opravdu spousta. Vybrat 
si ideální sportovní aktivitu pro svého potomka může skuteč-
ně každý rodič. V mnoha oddílech je možné si vybraný sport 
nejdříve nezávazně důkladně vyzkoušet. 

Fotbal
Hřiště na nejpopulárnější český kolektivní sport – fotbal, se na-
chází v lokalitě Za vodou. Týmy mladší a starší přípravky zde 
pod vedením tří trenérů trénují každé úterý a čtvrtek od 17.30 
hodin. Občas se časy tréninků mění podle počasí nebo schop-
ností trenérů je stíhat. Vždy je vše včas uvedeno na webu www.
fotbalrevnice.cz. Přes zimu se chodí do tělocvičny v Sokole nebo 
je zajištěný náhradní program a aktivity.

Děti, které chtějí s fotbalem začít, vždy mohou měsíc chodit 
tzv. na zkoušku a pak se rozhodnout, jestli budou pokračovat. 
Kromě tréninků se o víkendu jezdí na zápasy, obě přípravky 
jsou přihlášené do mistrovských soutěží FAČR. Pro rodiče je to 
tudíž vcelku náročné. Nadcházející sezonu budou hrát za Řev-
nice také starší žáci (složení z dětí z Řevnic, Černolic a Všenor, 
jelikož je dětí do týmu málo, zájemci s fotbalovými zkušenostmi 
jsou stále vítáni). Stejně tak fotbalisté uvítají případné zájem-
ce z řad trenérů mládeže. Je to činnost dobrovolná, neplacená, 
ve volném čase. Všechny kontakty a další informace najdete na 
zmiňovaném webu, pro rodiče malých hráčů pak fungují i FB 
stránky. 

Tenis
Patrně nejslavnějším řevnickým sportem je díky Martině Navrá-
tilové tenis. Ten je možné hrát v Řevnicích hned na dvou mís-
tech. Tréninky mládeže na antukových dvorcích LTC má na sta-
rosti pan Michal Drašnar. Hlavním trenérem dětí ve Sportclubu 
Řevnice, který působí na dvorcích s umělou antukou u Lidového 
domu i těch přírodních, antukových v lokalitě Za vodou, je Mi-
chal Mottl. Oba pány potkáte přímo na kurtech a můžete s nimi 
pro své dítě domluvit individuální i skupinové tréninky. 

Sokol
Bohatou sportovní nabídku nabízí od září do června velmi 
dobře vybavená tělocvična v Sokole. Rozpis jednotlivých cviče-
ní najdete na webových stránkách www.sokolrevnice.cz. Nej-
početnějším oddílem v rámci Sokola jsou volejbalisté, kterým 
slouží i venkovní beach volejbalové hřiště nad hřištěm národní 
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Prodej 
slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. 
Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180,- Kč/ks. 

Prodej se uskuteční 5. října 2016, Řevnice – 
u hasičů – 14.00 hod. Při prodeji slepiček – 

výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod. tel. 601 

576 270, 606 550 204, 728 605 840

Trenéři a účastníci letních tenisových kempů Sportclubu

Při kempech Sportclubu byly kurty 
plné dětí
Dva tenisové kempy pořádal Sportclub na řevnických kurtech bě-
hem letních prázdnin. Mezi dětmi o ně byl značný zájem. Zvláš-
tě srpnový termín vypadal nabitě, na první den přišlo 29 kluků 
a dívek, další dva se pak ještě dohlásili. „Tolik pohromadě jsme 
jich na kempu ještě nikdy neměli. Rok od roku dětí přibývá,“ těší 
šéftrenéra mládeže Michala Mottla. Účastníci se dokonce museli 
dělit o dva areály – kurty u Liďáku i za vodou u fotbalového hřiš-
tě, kde si Sportclub postupně buduje své zázemí. 

Na kempech se nehrál jen tenis, ale cílem byl všeobecný po-
hybový rozvoj. V rámci táborové hry děti soutěžily v běžeckých 
disciplínách, ve skoku do dálky, v hodu míčkem a podobně. Vše 
zpestřil závěrečný turnaj s cenami a zájemci si mohli se svole-
ním rodičů vyzkoušet i jízdu na koních. „Chtěly to úplně všechny 
děti,“ říká Mottl. Různá překvapení chystá Sportclub pro mladé 
zájemce o tenis a pohyb též na zimní sezonu, kdy během září ote-
vírá další ročník tenisové školy. Přihlásit se může každý na info@
sportclubrevnice.cz.

šv

U Liďáku bude tenisový turnaj rodin
Na konec letní tenisové sezony připravil Sportclub Řevnice tra-
diční Václavský turnaj rodinných párů. Akce, která spojuje ge-
nerace a za několik let si získala popularitu, proběhne o státním 
svátku svatého Václava, tedy ve středu 28. září na kurtech u Liďá-
ku. Přihlásit se může kdokoliv do 14. září na e-mail info@sport-
clubrevnice.cz „Dvojici musí tvořit příbuzní, každý z jiné genera-
ce, mladšímu nesmí být víc než 18 let,“ říká ředitel turnaje Michal 
Mottl. S jeho souhlasem mohou pár tvořit i vzdálenější příbuzní. 
Hraje se ve dvou kategoriích, v té mladší je dítě do devíti let a loň-
ský pohár zde obhajují Mládkovi z Letů, mezi staršími byli před 
rokem nejlepší Schierovi. Startovné je v rozpětí 250 až 300 Kč na 
dvojici, pro nejlepší budou připraveny poháry i věcné ceny. 

šv

Přijďte závodit v severské chůzi 
a podpořte tím Světlušku
Nenechte si ujít nultý ročník benefičního závodu v Nordic Wal-
king pro nadační fond Českého rozhlasu Světluška. V sobotu 
24. 9. jej hostí Řevnice.

Prezentace účastníků začíná v 9.30 v řevnickém Lesním diva-
dle. Start je naplánován na 10.30 od staré hájovny. Aby se závodu 

mohl zúčastnit opravdu každý, délka tratě je pouhých 6 kilome-
trů. Závodit budou i nevidomí se svými traséry, kteří mají trať 
zkrácenou na 3 km. Tato akce je skvělá příležitost, na které se 
sejdou nevidomí, slabozrací a ostatní příznivci zdravého životní-
ho stylu, sportu a turistiky. Instruktáž správné techniky severské 
chůze bude před startem zajištěna a nordic walkingové hole si 
můžete na místě zapůjčit. Závodníci, kteří se zaregistrují alepoň 
dva týdny předem, dostanou tričko s nápisem v Braillově pís-
mu Chodíme pro Světlušku. Dojitím do cíle celá akce nekončí, 
spíš naopak. Těšit se můžete na občerstvení, praktický workshop 
techniky severské chůze, ukázku tejpování, masáž nevidomými 
maséry. Budete si moci vyzkoušet chůzi bosky po bosém chodníč-
ku či po střepech pod vedením Davida Mrhače, zakladatele bosé 
turistiky. Více informací o celé akci se dozvíte na www.nwccr.cz. 

pan

Na stadionu v Černošicích začala zimní 
sezona
Jako každý rok hledá hokejový klub SK Černošice do svých 
řad nové malé kamarády. 29. 9. 2016 v 15 h. chystá společně 
s ČSLH pro všechny kluky a holky ve věku 4–8 let velkou nábo-
rovou akci v rámci týdne hokeje. Přijďte se podívat, jak to cho-
dí na tréninku, seznámit se s prostředím a trenéry, vyzkoušet 
si své dovednosti a okouknout zápas o něco málo starších ka-
marádů. S sebou si nezapomeňte sportovní oblečení, rukavice, 
přilbu, a pokud máte, tak i brusle. Každé dítě si kromě nových 
zážitků odnese malý dárek. Nábory dále pokračují i každé další 
úterý a čtvrtek v 15 h. a v neděli v 8 h.

SK Černošice
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Bohumil STIBAL má za sebou úspěšnou 
»kariéru« komunálního politika: dvacet čtyři 
let byl zastupitelem Všeradic, osm let jejich 
rychtářem. Za jeho starostování se podařilo 
rozjet i dotáhnout největší investici v bez-
mála osmisetleté historii této podbrdské 
obce – vybudovat kanalizaci a vodovod za 
přibližně stodvacet milionů korun. Nyní se 
rozhodl své zkušenosti využít a kandidovat 
do Senátu Parlamentu ČR.

Proč vlastně kandidujete?
Narodil jsem se na venkově, na venkově jsem doma. 
Jako dlouholetý starosta vím dobře, čím venkov žije, čím 
žijí jeho obyvatelé, co je trápí. Uvědomuji si, jak se nám 
doslova ztrácí venkovská krajina před očima, jak mizí 
zemědělská půda pod náporem dalších a dalších solár-
ních parků, logistických center, satelitních »nocleháren«. 
Vnímám pozorně, jak zanikají venkovské obchody, hos-
půdky, pošty, jak stále těžší je dostat se z některých od-
lehlejších míst k lékaři, na úřady či za kulturou. Ale hlavně: 
vadí mi, že se vytrácí typický venkovský způsob života, 
úcta k tradicím, zvykům, že se hroutí vazby mezi lidmi, 
mezi sousedy. Chci se to pokusit změnit. Chci tento trend 
zastavit či alespoň zpomalit. 
Věříte, že se vám to v případě úspěšné kandidatury do 
Senátu povede?
Ne třeba všechno hned, ale věřím, že se mi případně po-
daří přesvědčit své kolegy, že venkovu je třeba věnovat 
mnohem větší pozornost, než dosud. Pokud opravdu ano, 
pak máme společně šanci spoustu věcí změnit. Ostatně 
– kdybych tomu nevěřil, pak se o kandidaturu ani nepo-
kouším.
Nebojíte se, že vás velká politika »semele«, jako se to 
v minulosti stalo už několika vašim předchůdcům?
Myslím, že vzhledem k mé povaze a množství zkušeností 
z komunální politiky, z jednání s úřady i z řízení několika 
firem, toto nehrozí. Za svým názorem jsem zvyklý si stát 
za všech okolností a třeba i navzdory mínění jiných.
Několikrát jsme se zmínili o komunální politice. S čím 
jste se jako starosta nejvíc pral, co pro vás bylo nej-
těžší?
Kromě permanentní snahy zapojit co nejvíc lidí do obec-
ního dění určitě budování vodovodu a kanalizace. Trvalo 
šest let, než se nám podařilo na ministerstvech i jiných 
úřadech vyřídit všechny žádosti o dotace a další náležitos-
ti. Samotná výstavba pak byla dokončena za rok a půl.
Vám se ale povedlo dotáhnout i spoustu jiných věcí 
– dvě muzea, Galerii M. D. Rettigové, čtyřkolkovou 
dráhu, penzion... Na co jste nejvíc hrdý?
Nejspíš na rekonstrukci Zámeckého dvora, což je mimo-
chodem právě rodiště slavné kuchařky M. D. Rettigové. 
Totálně zdevastovaný areál koupila společnost SOME, 
jejímž jsem jednatelem, protože jsme potřebovali rozšířit 
výrobu. Chtěli jsme sice koupit jen část rozsáhlého dvora, 
ale majitelka trvala na tom, že ho prodá jedině celý. Ne-
zbylo nám tedy, než vymyslet záměr, který by zužitkoval 
celý areál. Tak vzniklo z bývalé sýpky muzeum i galerie, 
kde pořádáme mezinárodní malířská sympozia, na ná-
dvoří se zase koná kuchařská soutěž O pohár Magdaleny 
Dobromily Rettigové. Z bývalých stájí a koníren jsme vy-
budovali restauraci specializovanou na jídla této populární 
pramáti českých kuchařek.

A pivovar...
A pivovar. Ve Všeradicích se vařilo pivo už za Schwarzen-
bergů na konci 18. století. Na tuto tradici jsme nyní navá-
zali pivem Všerad - světlou jedenáctkou, polotmavou je-
denáctkou a světlou třináctkou. K tomu děláme irské pivo 
IPA a chystáme novinku – speciál Senátor. Pokud tipujte, 
že toto pivo souvisí s mojí snahou dostat se do Senátu, 
tipujete správně.
Co když se do Senátu nedostanete?
Svět se určitě nezboří. Bude-li zájem lidí, budu ve volbách 
v roce 2018 znovu kandidovat do obecního zastupitelstva. 
A mám také spoustu dalších plánů se Zámeckým dvorem.
Jakých?
Vybudovali jsme minigolf, provozujeme masáže a při-
pravujeme vybudování wellness se saunovým centrem 
i posilovnou. Zámek byl v roce 1932 nevhodně přestavěn, 
takže mu chceme postupně vrátit jeho původní barokní 
podobu. Až bude - doufám - v roce 2023 vše hotové, měl 
by Zámeckém dvoře být už i hotel, velká knihovna a mož-
ná také kuchařská škola.

BOHUMIL STIBAL
•	Rodák ze Všeradic, jeho rodina zde prokazatelně žila už 

v roce 1780.
•	Dvě funkční období starosta této podbrdské obce.
•	Ředitel a jednatel společnosti SOME CZ, s. r. o, která 

se zabývá balením, správou budov, elektromontážemi 
a zámečnickou výrobou.

•	Zakladatel o. s. Všeradova země – sdružení obcí Všera-
dice, Vinařice a Podbrdy propagujících tuto oblast a po-
řádajících kulturní i společenské akce.

•	Ženatý, otec dvou dospělých dcer.
•	Má rád dechovku, jízdu na motocyklu, je dobrovolným 

hasičem, podporuje krajany v rumunském Banátu.
•	Na otázku, co je pro něj v životě nejdůležitější, odpoví-

dá: „Samozřejmě zdraví a spokojená rodina. Se spoko-
jeností souvisí, abychom měli práci. Přál bych si, aby lidi 
k sobě nacházeli cestu. Aby byli optimisty, věřili, že se 
splní to, co si přejí a zároveň si uvědomili, že demokra-
cie neznamená jen brát a užívat si, ale že také je třeba 
něco pro společnou věc udělat.“

Za svým názorem si stojím! Za všech okolností
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Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu 
Univerzity Karlovy, osm let pracoval v terénním 
geologickém výzkumu v n. p. Geofyzika. Od 
listopadu 1989 působil v Koordinačním centru 
OF. Tři roky byl ředitelem tiskového odboru 
prezidenta Václava Havla. Šest let vedl nadaci 
a dalších šest let byl manažerem v British 
American Tobacco. V roce 2004 a 2010 byl zvolen 
senátorem. Je místostarostou města Králův Dvůr.

S jakým záměrem jdete opětovně do voleb o křeslo 
senátora? 
Zkušenost z práce v Senátu mi brání dávat nějaké 
velkolepé sliby, co všechno v Senátu zařídím a co 
prosadím. Senát má především korektivní poslání při 
tvorbě zákonů. Je to kolektivní orgán a rozhoduje v něm 
většina, tu má v současnosti levice (ČSSD, KDU-ČSL, ANO, 
SPO). Letošní senátní volby tedy vidím zejména jako 
příležitost posunout složení Senátu více ke středo-pravé, 
tedy rozumné a odpovědné politice. 
Co tedy můžete voliči nabídnout? 
V minulém období jsem navrhl sám nebo se skupinou 
senátorů dvacet zákonů, předložil jsem asi osmdesát 
pozměňovacích návrhů, byl jsem zpravodajem více 
než šedesáti senátních tisků. Patřím mezi nejaktivnější 
senátory a v tom chci pokračovat. Slibuji, že budu 
nadále hájit úsporné vedení státu, odpovědné nakládání 
s veřejnými prostředky a individuální občanské svobody 
před nárůstem byrokracie. 
Co je podle vás hlavní problém naší politiky?
Za největší nebezpečí současnosti pokládám oligarchizaci 
politiky. Ve volbách nevítězí myšlenky a vize, ale líbivá 
hesla populistů a pseudo-zachránců z řad podivných 
zbohatlíků slibující snadná řešení. Musíme se vrátit 
ke zdravému selskému rozumu a k pokoře: neslibovat 
zázraky a hlavně myslet na budoucnost, ne jen na pár let 
do příštích voleb. 
Co vám vadí na politice současné vlády?
Vláda využívá hospodářské konjunktury k všeobecnému 
rozdávání a na vlastních nákladech nešetří nic, naopak 
státní aparát bují. Za dobu několika let slušného 
ekonomického růstu nesnížila vládnoucí koalice státní 
dluh ani o korunu a ročními deficity jej nadále zvyšuje. To 
znamená jediné: rozdává na dluh a půjčuje si od voličů na 
nakupování jejich hlasů. Konjunktura ovšem netrvá věčně. 
V posledních dekádách pozorujeme, že hospodářský 
cyklus má zhruba sedmiletou periodu. Z čeho budeme 
financovat sociální stát, až přijde další recese, když 
jsme si nevytvořili žádné rezervy? Je to typická politika 
nezodpovědnosti: po nás potopa!
Co můžete udělat pro své voliče?
V případě zvolení chci dál pomáhat obcím i občanům 
jako dosud. Nabízím pomoc v jejich starostech, slušnost 
a poctivé úsilí pro zlepšení života v našem regionu. 
Senátor může významně pomoci při jednání s úřady, 
ministerstvy nebo krajskou a místní samosprávou. K tomu 

sice nemá žádné ústavní pravomoci, ale může působit 
autoritou svého společenského postavení.
Kdo se těšil z vaší pomoci?
V minulosti jsem významně pomohl mnoha obcím, 
například Řevnicím, Všeradicím, Hýskovu, Nižboru, 
Otročiněvsi, Žebráku, Hořovicím, Hlásné Třebani, Chotči, 
Jílovišti, Dobřichovicím, Letům, Ořechu a spoustě dalších 
obcí v řešení jejich problémů nebo přípravě rozvojových 
záměrů. Moji pomoc ocenili také mnozí občané při svých 
sporech s úřady, bylo jich okolo dvou set. Dokonce jsem 
pomáhal očistit jednoho starostu proti nespravedlivé 
reportáži v televizi. Když chcete pomoci, je práce senátora 
velice pestrá. Jsem připraven v tom pokračovat.
Nedávno jste dostal cenu Ď.
Ano, je to cena pro mecenáše v nejrůznějších kategoriích. 
Dostal jsem cenu za činnost mého nadačního fondu 
Letorosty. 
Na co se Letorosty zaměřují?
Založil jsem ho, abych mohl podporovat sociální, kulturní 
a sportovní organizace ve svém obvodu. Za dobu 12 let 
se nám podařilo poskytnout jim finanční prostředky ve 
výši přes 6 milionů korun. Přes 8 milionů šlo na organizaci 
nejrůznějších kulturních akcí pro širokou veřejnost. Více než 
2 miliony jsme vydali na podporu dobrovolným hasičům. 
Jde o soustavnou práci, které věnuji hodně času. Bez mého 
osobního úsilí by tyto prostředky v regionu nebyly. I letos 
poskytujeme podporu desítkám organizací, v Řevnicích 
např. na rekonstrukci Lesního divadla nebo Sokolu Řevnice, 
také už tradičně Náruči, Notičkám, Dělnické besedě 
Havlíček a v neposlední řadě místnímu SDH.

A na závěr si dovolím jednu aktuální pozvánku: 
na open-air hudební festival Berounské Letorosty, 
který jsem založil v roce 2005, letos bude mít 
11. ročník. Tak na shledanou 17. září v Berouně. 
A taky snad 7. a 8. října u senátních voleb a třeba 
i 14. a 15. října u druhého kola voleb do Senátu. 

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



28/9 Bláznivá pětka
Kino Řevnice / 20:00 
Komedie, Francie, 2016, 100 Kč

30/9 CINETUBE
Kino Řevnice / 17:00
99 Kč

Hudba
11/9 Svěží závan opery v lese
Lesní divadlo / 19:00
Finále oslav 100 let Lesního divadla

17/9 Komorní koncert pod 
širým nebem
Plácek za vodou / 18:00

25/9 Pocta Kalabisovi
Sál Zámečku / 18:00
Komorní koncert k 10. výročí úmrtí Viktora 
Kalabise

Divadlo
10/9 Michal je kvítko
Lesní divadlo / 10:30
Představení Michala Nesvadby

Ostatní akce
3/9 Hravě a zdravě
Náměstí / 11.00–19.00
2. ročník rodinného festivalu

10/9 Tanec na konci léta
Lesní divadlo / 16:00
Taneční festival Studia H. Tuháčkové

10/9 Garage Sale
U přihlášených / 10:00–15:00
Prodej mezi vraty

24/9 Chůze pro zdraví
Lesní divadlo / 9:00
Kurzy Nordic Walking pro nevidomé ve 
spolupráci se Světluškou

Výstavy
do 5/9 Řevnický fotosalón
100 let Lesního divadla
Modrý domeček

20/9 Vernisáž výstavy
Kino Řevnice / 10:00
Výstava obrazů Jaroslavy Blažkové 

Kino
2/9 Strašidla 
Kino Řevnice / 17:30
Rodinná komedie Z. Trošky, Česko, 2016, 
120 Kč

2/9 Božská Florence 
Kino Řevnice / 20:00 
Životopisný / Komedie, USA / Velká Britá-
nie, 2016, 110 Kč

3/9 Hravě zdravě: Ozvěny 
Festivalu animovaných 
filmů 2016
Kino Řevnice / 13:00–17:00 
(vstup zdarma)

3/9 Star Trek: Do neznáma 
Kino Řevnice / 17:30 
120 Kč

3/9 Matky na tahu
Kino Řevnice / 20:00 
Komedie, USA, 2016, 110 Kč

7/9 Lily Lane
Kino Řevnice / 20:00
Drama, Maďarsko/Německo, 2015,  100 Kč

8/9 Nick Cave: One More 
Time with Feeling 
Kino Řevnice / 20:00
Hudební / Dokumentární, Velká Británie, 
2016, 250 Kč

9/9 Buchty a klobásy 
Kino Řevnice / 17:30
Animovaný / Komedie, USA, 2016, 110 Kč

9/9 Zloději zelených koní 
Kino Řevnice / 20:00
Drama, Česko, 2016, 110 Kč

11/9 Tajný život mazlíčků
Kino Řevnice / 15:30
Animovaný / Komedie, USA, 2016, 120 Kč

11/9 Učitelka 
Kino Řevnice / 17:30
Drama, Slovensko / Česko, 2016, 110 Kč

24   Kulturní přehled

Kulturní přehled 9/16
11/9 Sully
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Životopisný, USA, 2016, 110 Kč

14/9 Za láskou vzhůru 
Kino Řevnice / 20:00
Komedie/romantický, Francie, 2016, 100 Kč

16/9 Můj kamarád drak
Kino Řevnice / 17:30
Rodinný/dobrodružný, USA, 2016, 120 Kč

16/9 Dítě Bridget Jones 
Kino Řevnice / 20:00
Komedie/romantický, Velká Británie/Fran-
cie, 2016, 120 Kč

17/9 Lovecká sezona
Kino Řevnice / 15:30 
Animovaný/Dobrodružný, USA, 2015, 110 Kč

17/9 The Beatles: Eight Days 
a Week – The Touring Years
Kino Řevnice / 17:00  
Dokumentární, Velká Británie/USA, 2016, 
110 Kč

17/9 Prázdniny v Provence
Kino Řevnice / 20:00
Komedie, Česko/Francie, 2016, 110 Kč

21/9 Tohle je náš svět
Kino Řevnice / 20:00 
Drama/komedie, USA, 2016, 90 Kč 

23/9 Teorie tygra
Kino Řevnice / 17:30 
90 Kč

23/9 Woody Allen: 
Café Society
Kino Řevnice / 20:00
110 Kč

24/9 Čapí dobrodružství 
Kino Řevnice / 15:30 
Animovaný/komedie, USA, 2016, 110 Kč

24/9 Božská Florence 
Kino Řevnice / 17:30
110 Kč

24/9 Sedm statečných (2016)
Kino Řevnice / 20:00
120 Kč


