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Zákon o obcích stanoví povinnost zříze-
ní výboru finančního a kontrolního. Na 
ustavujícím zasedání řevnického za-
stupitelstva 5. listopadu již byli zvoleni 
členové těchto výborů a jejich předsedo-
vé. Současně zastupitelé schválili vznik 
nového výboru pro územní plán jako 
poradního orgánu v otázkách přípravy 
a postupu při tvorbě nového územního 
plánu. Do výboru byli zvoleni zástupci z 
koalice a z opozičních uskupení. „Územní 
plán byl před volbami žhavé téma. Proto 
jsme se dohodli na vzniku tohoto výboru 
i na tom, že opozice i koalice bude mít po 
třech členech. Ten sedmý by měl být ne-
závislý odborník,“ doplnil starosta Tomáš 
Smrčka s tím, že předseda výboru archi-
tekt Tlustý nyní hledá vhodné kandidáty.

Koaliční dohoda zahrnuje dohodu o 
vytvoření řady komisí, které budou vzni-
kat postupně. Rada města na půdoryse 
stávajících komisí zřídí také komisi leto-
piseckou, přestupkovou a povodňovou 
podle zákona o vodách. Kromě letopi-
secké a přestupkové komise, které mají 
zvláštní režim, by měla ještě letos začít 
fungovat komise kulturní a životního 
prostředí. Jasno naopak není o budouc-
nosti komice stavebně-urbanistické. „Vá-
háme, neboť máme městskou architektku 
a jejich úlohy by se z větší části překrýva-
ly. Navíc bývalá šéfka této komise je nyní 
v radě a je místostarostkou. Spíše se tedy 
přikláníme k tomu, že k jejímu vytvoření 
zatím nedojde,“ uvedl starosta Smrčka, 
podle kterého není navíc jednoduché ak-
tivní lidi do komisí najít. 

Diskuse se vedou také nad tím, zda 
ustanovit komisi dopravní. Město však v 
následujících letech čekají důležité do-
pravní stavby. 

Mezi prvními by měli být co nejdří-
ve zvoleni členové komise grantové. Ta 
navrhuje a doporučuje radě rozdělení 
finančních příspěvků pro konkrétní pro-
jekty i na celoroční činnost organizací 

Nové zastupitelstvo se pouští do práce
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pracujících s dětmi a mládeží. „Rozhodli 
jsme se částku na granty v příštím roce 
navýšit o 100 000 korun. Zatím není jas-
né, zda posílí financování konkrétních 
projektů, nebo příspěvky organizacím 
pracujícím s mládeží. Je to věc doho-
dy,“ sdělil Smrčka s tím, že v samotném 
grantovém systému se výrazné změny 
nechystají. Granty by měly být vyhláše-
ny na začátku příštího roku. Letos město 
na granty vyčlenilo půl milionu korun, 
z toho 200 000 bylo na podporu konkrét-
ního projektu a 300 000 korun pro orga-
nizace.

Práce v komisích, jejichž členové by 
se měli pravidelně scházet, není hono-
rována. Nově chce ale vedení navrhnout 
finanční odměny alespoň jejich předse-
dům. Zatímco předsedové výborů již mají 
schválenou odměnu 3000 korun, u před-
sedů komisí proběhne o odměnách teprve 
diskuse. e

FINANČNÍ VÝBOR 
Ing.Petr Hartmann – předseda
Libor Kvasnička
Ing. Kateřina Šupáčková
Ing. Šimon Martinec
Jan Štech 

KONTROLNÍ VÝBOR
Ing. Pavel Černý – předseda 
Aleš Svoboda 
Ing. Jan Hlaváček
Ing. Martin Sudek
Jan Chroust

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ PLÁN
Ing. arch. Josef Tlustý – předseda
Ing. Jan Hlaváček
Ing. Petr Hartmann
MUDr. Jaroslava Dercová
Libor Kvasnička
Ing. Martin Sudek

Aktivní spoluobčané, kteří se chtějí zapojit do veřejného života v Řevnicích a pomoci v jejich rozvoji a fungová-
ní, mají nyní možnost učinit tak prostřednictvím členství v nově se formujících komisích. Ty fungují jako porad-
ní orgány rady města. Výbory již své členy mají. 

Aktuální sestava řevnického zastupitelstva (zleva): Ing. Kateřina Šupáčková, Ing. 
Pavel Černý, Libor Kvasnička, Jan Chroust, MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Roman 
Řezáč, místostarostka Ing. arch. Alice Čermáková, Ing. arch. Josef Tlustý, Iveta Ková-
řová, starosta Ing. Tomáš Smrčka, Vratislav Hrubý, radní Bc. Miroslav Cvanciger, Ing. 
Jan Lojda, Ph.D., radní Ing. Petr Hartmann a radní Ing. Petr Kozák

Text: Pavla Nováčková | Foto: MÚ
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čil mandát. Protinávrh na zvolení Libora Kvasničky zastupitel-
stvem neprošel. 

Další průtahy při přípravě podkladů k opakovanému projed-
nání návrhu územního plánu přiměly řevnickou radnici jednat. 
„Jako určený zastupitel jsem se rozhodl učinit konkrétní kro-
ky, které by napravily zpoždění ze strany pořizovatele, kterým 
je černošický úřad,“ potvrdil Smrčka. „My bychom objednali 
a zaplatili externistu na základě příkazní smlouvy, který má s 
problematikou zkušenosti a je s ní již i obeznámen, a tento pra-
covník by v koordinaci s černošickým úřadem potřebné podkla-
dy připravil. V opačném případě hrozí, že s územním plánem 
nehneme dál,“ domnívá se Smrčka. Odbor územního plánová-
ní černošického úřadu, který má stále nedostatek pracovníků, 
pomoc vítá. Podle radou schválené smlouvy by do konce roku 
měla být potřebná agenda vypracována. 

Dotační projekty se potýkají 
s problémy
Vítězná firma, která měla v řevnické základní škole začít bu-
dovat nové učebny a výtah, od smlouvy na poslední chvíli 
odstoupila. Řevnické radnici se tak zkomplikoval další pro-
jekt, na který se jí podařilo získat dotaci. 
Tím prvním byl projekt úprav před nádražím. „Projekt se vy-
pisuje znovu, upravuje se rozpočet a zadávací dokumentace,“ 
potvrdil starosta Tomáš Smrčka. Práce by tak měly začít až příš-
tí rok. Nicméně provizorní parkoviště v areálu Eurovie město 
již ponechá. Pomůže řešit již tak přeplněné parkování a také si 
podle názoru starosty řidiči zvyknou jej využívat. 

Nyní se však zkomplikoval i výše zmíněný projekt, týkající se 
nových učeben v ZŠ. Do veřejné soutěže na projekt revitalizace 
Základní školy Řevnice se přihlásilo hned pět firem. S tou vítěz-
nou město vstoupilo v jednání a vše spělo k uzavření smlouvy. 
Těsně před tím ale firma odstoupila. Město hned začalo jednat 
s další firmou v pořadí, jejíž cenová nabídka se od té první li-
šila jen o několik desítek tisíc korun. Situace ve stavebnictví je 
podle starosty složitá. Staví se rekordně, takže stavební firmy si 
mohou vybírat lepší zakázky. Pokud se podaří s druhou firmou 
smlouvu uzavřít, začnou některé stavební práce na podkrovních 
učebnách po Novém roce. Hlavní objem prací je ale naplánován 
na prodloužené letní prázdniny, které by měly začít již v červnu 
a trvat do září.

Třebaňská bude zprovozněna 10. 12. 
Na jaře se silnice zavře na 3 měsíce
Mírné zpoždění hlásí stavební firma, kterou Středočeský kraj 
vybral pro výstavbu dešťové kanalizace v řevnických ulicích 
Třebaňské a Komenského. Z posledního jednání s dodavate-
lem rekonstrukce, které se konalo 26. listopadu, vyplynulo, že 
se stavba pozdrží o více než týden. Namísto původního termí-
nu dokončení 30. 11. by tak práce a tím i uzavírka měla skončit 
do 10. 12. Nové povrchy se mají začít pokládat od dubna 2019. 
Podle informací, které starosta od firmy získal, potrvá pokládka 
3 měsíce, až do konce června. Důvod? „Bohužel při výstavbě ka-
nalizace zjistila firma nevhodný konstrukční podklad pod finál-
ními povrchy. Původně bylo uvažováno sejmout pouze povrch, 
vyspádovat a udělat nový povrch. Nově ale bude nutné udělat i 
nový konstrukční podklad do hloubky cca 500 mm a také opra-
vit část opěrné zdi nad tratí,“ tlumočil vysvětlení stavební firmy 
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Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na ustavujícím jednání zastupitelstva města 5.listopadu byla 
zvolena rada města, starosta, místostarostka a výbory zastupi-
telstva. Budeme pokračovat v dobré praxi uveřejňování zápisů a 
úplných videozáznamů z jednání zastupitelstva. Tyto materiály 
již tradičně naleznete na stránkách města v rubrice samosprá-
va. Všem zastupitelům tímto děkuji za plnou účast na jednání a 
přeji jim, aby je práce v zastupitelstvu těšila a bavila a aby čas, 
který si vezmou na úkor svůj nebo své rodiny byl vždy dobře 
vynaložený. Vám občanům města garantuji, že z pozice starosty 
budu nadále svědomitě hájit zájmy obce, pečovat o její rozvoj a 
pozorně naslouchat vašim hlasům. Rád bych vám rovněž před-
stavil další členy nově zvolené Rady města. Místostarostkou 
obce byla zvolena paní architektka Alice Čermáková, která bude 
mít na starosti urbanistiku, městskou zeleň, granty a kulturu. O 
finance, rozvoj sportu a dopravu se bude starat Petr Hartmann, 
na oblast školství, sociální problematiku a bezpečnost bude do-
hlížet Petr Kozák a vše, co se týká vody a informovanosti, bude 
spadat do gesce Miroslava Cvancigera. 

Pokud bych měl novou Radu města charakterizovat jedním 
slovem, pak by to byla především zkušenost. Všichni z radních 
za sebou mají minimálně čtyři roky zastupitelského mandátu. 
Petr Kozák byl navíc čtyři roky radním a Miroslav Cvanciger 
osm let starostou obce. Jsem přesvědčený, že nová rada města 
bude pracovitá a bude dobře a kvalitně fungovat.

Jedním z velkých úkolů, se kterým se bude muset v příštím 
roce popasovat, bude také aktuální nedostatečná kapacita ve 
stavebnictví. Ukazuje se totiž, že se městu daří získat množství 
dotací na investice do městské infrastruktury, ale problémem je 
naprostý nedostatek stavebních firem, které mají zájem účastnit 
se výběrových řízení či případně realizovat již vysoutěžené za-
kázky. Aktuálně například řešíme situaci, kdy vítězná firma od-
stoupila od realizace stavebních prací na rekonstrukci školních 
učeben a výstavbu výtahu těsně před podpisem smlouvy. Či jiná 
stavební firma, která byla jediná v soutěži na výstavbu parkovišť 
a chodníků před nádražím, si nakladla pro město nepřijatel-
né podmínky a soutěž musela být zrušena a bude se opakovat. 
Podrobněji a konkrétněji se této problematice budu věnovat v 
příštím čísle Ruchu.

Na závěr bych chtěl znovu poděkovat všem zastupitelům, 
zaměstnancům úřadu i zástupcům všech městských institucí za 
odvedenou práci v celém letošním roce a všem jim popřát klid-
né prožití adventního času i vánočních svátků. To stejné pocho-
pitelně přeji i vám všem ostatním, a především pak dětem, pro 
které má tato část roku zvláštní neopakovatelné kouzlo. Pevně 
také věřím, že pro vás bude potěšením navštívit některou z ad-
ventních akcí, které se budou konat na náměstí, ať už je to roz-
dávání dárků na Mikuláše či vánoční zpívání „Rybovky“ před 
Modrým domečkem.

S úctou Tomáš Smrčka 

Práce na novém územním plánu 
postupují, ale pomalu
Zastupitelem nově určeným pro spolupráci s pořizovatelem 
územního plánu Řevnic byl na ustavujícím zasedání zvolen sta-
rosta Tomáš Smrčka. Po podzimních komunálních volbách totiž 
dosavadnímu určenému zastupiteli Ondřeji Skripnikovi skon-



Adventní trhy již první 
prosincovou sobotu
Už první prosincový den se konají vyhlášené adventní trhy 
v Řevnicích. Tentokrát se v sobotu 1. 12. budou odbývat na Pa-
lackého náměstí. Ve stáncích s občerstvením, vánočním zbožím 
a dalšími dárky můžete nakupovat od 9 hodin, v 10 hodin začne 
kulturní program. Co vás čeká?

10.00 Blondýna, ta slavná
11.00 The Villains, zkušení beatníci a rockeři
12.00 Bára a Veronika a jejich Laskavé koledy
13.00 Los Fotros (Jan Flemr, Pavel Brenner a další zapálení 

všestranní muzikanti)

V neděli 2. 12. v 17.00 pak dojde ke slavnostnímu rozsvícení 
stromku na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

Bobři přivezou na trhy cukroví, 
k Zámečku Betlémské světlo
Děti z řevnického vodáckého oddílu Bobři se zapojí nejen 
do prodeje na tradičním adventním trhu, ale stejně jako 
v minulých letech i letos do Řevnic přivezou Betlémské 
světlo.
Bobři na trhu tradičně nabízejí vše, co den předtím sami napekli 
a vytvořili. „Stejně jako minulé roky budeme prodávat upečené 
cukroví, koláče, buchty a jiné laskominy, čaj, horké jablko, ruko-
dělné výtvory a samozřejmě budeme péct placky,“ plánuje Šimon 
Martinec. Další jejich milou stálicí je zapojení do akce Betlém-
ské světlo. Betlémské světlo, tedy plamínek, který putuje napříč 
Evropou z místa narození Ježíše Krista – Betléma, se díky řevnic-
kým skautům dostane do Řevnic a na Štědrý den dopoledne si jej 
můžete přijít „vyzvednout“ k Zámečku. Bobry od nejmenších po 
ty starší tu zastihnete 24. prosince dopoledne.

(pan)
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starosta. Pro řidiče je to neradostná zpráva, neboť kraj počítá s 
úplnou uzavírkou. „Výstavba proběhne na dvě etapy. Nebude 
možná průjezdnost. Nejdříve se bude rekonstruovat ulice Tře-
baňská s tím, že bude obyvatelům ulic Třebaňská, Janáčkova, 
Fibichova, Dvořákova a Smetanova umožněno parkování v ulici 
Komenského. V druhé etapě bude následovat ulice Komenské-
ho. Třebaňská bude zprůjezdněna směrem na Třebaň,“ popsal 
starosta s tím, že podrobnosti o dopravních opatřeních budou 
uveřejněny před zahájením stavby.

Dočasná i dlouhodobá změna 
otevírací doby městského úřadu
Letošní Vánoce budou díky tomu, že svátky připadají na prv-
ní polovinu pracovního týdne, poměrně dlouhé. V posledním 
týdnu roku vycházejí jen dva pracovní dny. Většina radnic proto 
bude v tuto dobu uzavřena. To se týká i řevnického úřadu, který 
bude 27. a 28. 12. uzavřen. Poslední den, kdy lze platit v po-
kladně, tak bude čtvrtek 20. 12. K další změně, tentokrát dlou-
hodobé, dojde na začátku ledna. Od 1. 1. 2019 bude městský 
úřad v pátky pro veřejnost uzavřen.

Od 22. 12. až do 2. 1. nebude fungovat ani řevnická základní 
a mateřská škola. 

Vánoční stromky letos 
bohužel nebudou
Po tři roky si řevničtí obyvatelé zvykli na možnost pořídit si vá-
noční stromek podle vlastního výběru přímo z řevnického lesa. 
Napoprvé se stromky prodávaly na náměstí v rámci vánočních 
trhů, loni a předloni měl každý možnost si v určitém termínu 
za úplatu stromek sám ve vyhrazené lokalitě vybrat a uříznout. 
Letos se tato krásná tradice bohužel konat nebude. Na vině je 
extrémně suché léto, které v lese zdevastovalo mladé podrosty. 
Nedostatek vláhy se podepsal nejen na nově vysazených saze-
nicích, ale i na již vzrostlých stromcích. Více se situaci v řevnic-
kém lese budeme věnovat v lednovém čísle.

Vlaky od 9. prosince zas pojedou jinak
V neděli 9. prosince začíná platit nový jízdní řád, a to jak na 
železnici, tak v autobusové dopravě. Na jaké změny se musí 
připravit cestující v dolním Poberouní?  
Zatímco cestující z Prahy ve směru na Benešov i do Kutné Hory 
se mohou těšit na nové spěšné vlaky v dopravní špičce, beroun-
ská trať žádnou zásadnější změnu nechystá.‘

Připravit se ale musíte na změnu odjezdů všech vlaků. Z Řev-
nic pojedou „berounské“ vlaky nově v X:07 a X:37. Další změ-
nou je, že tyto spoje linky S7 pojedou až do Českého Brodu a 
budou je tvořit dva spojené CityElefanty. 

Naopak vlaky z Řevnic nově s odjezdem v X:26 a X:56 poje-
dou jen do Prahy hl. n. (analogicky v opačném směru). Z Prahy 
hl. n. tak vlaky do Berouna (a opačně) odjíždějí nově ve 20. a 
50. minutu. Ty končící v Řevnicích pojedou z „hlaváku“ v X:59 a 
X:29. Z Řevnic, resp. do Řevnic budou v součtu prodlouženy tři 
vlaky, které v současnosti začínají, resp. končí v Praze-Radotíně.
V jízdním řádu zůstávají dosavadní noční víkendové spoje a 
nově k nim přibude také spoj linky S6 z Prahy přes Rudnou do 
Berouna, který zatím ve 2:30 nejezdil.  

12/18

Vánoční bohoslužby
Přinášíme přehled bohoslužeb, které se v době vánoční 
konají v Řevnicích a nejbližším okolí. Bohoslužba pro děti 
se koná v dobřichovickém kostele 24. 12. od 16 hodin. Po-
kud si chcete dopřát pravou půlnoční mši se začátkem ve 
24:00, musíte se vydat do Litně. 

Řevnice
24. 12. od 22:00
25. 12 od 9:30
26. 12. od 9.30
28. 12. od 18:00
30. 12. od 9:30
31. 12. od 18:00
1. 1. od 9:30
4. 1. od 18:00
6. 1. od 9:30

Dobřichovice
24. 12. od 16:00 – pro děti
25. 12. od 11:00

30. 12. od 11:00
31. 12. od 18:00 – boho-
služba slova

Karlštejn
25. 12. od 16:00
30. 12. od 16:00

Liteň
24. 12. od 24:00 – boho-
služba slova
25. 12. od 15:30
29. 12. od 15:30
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mení další velké kalamity, jejímž prvopočátkem jsou velmi 
suché roky 2015 a 2018. Oslabené stromy nejsou schopny 
čelit tlaku kůrovce a hromadně hynou. Letos se tak v Řevni-
cích odstraňuje pouze kalamitní dříví, které je nutné z lesa 
včas vyvézt a zabránit tak šíření dalších škodlivých činitelů. 
Při současném vývoji klimatu a znalosti škůdců nejen na smr-
ku, ale i listnatých dřevinách by bylo bláhové předpokládat, 
že bez včasných zásahů a řádného hospodaření zůstane les 
lesem tak, jak ho vidíme v současné podobě. Dalším neopo-
menutelným faktem jsou lesní požáry, jejichž výskyt vlivem 
klimatických podmínek stále roste. Pouze v letošním roce za-
sahovali hasiči v řevnickém lese již třikrát při plném zásahu 
(obvykle 2 cisterny), přičemž pouze včasné odhalení požáru 
a jeho včasná likvidace předešly vyšším materiálním škodám 
a i možnému ohrožení zdraví osob. Kvalitní lesní cestní síť je 
základem k plnění všech uvedených potřeb, které úzce souvi-
sejí s hospodařením v lesích.

Jak by měla rozšířená cesta vypadat? Nepřichází v úvahu 
nějaká skromnější varianta?
Výstavba cest podléhá platné legislativě, zde je to vyhláška 
o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa. 
Ta stanovuje parametry. Jsou tak dány např. podélné a příč-
né sklony, šířka, odvodnění (mimochodem stávající cesta k 
Lesnímu divadlu není žádným odvodněním vybavena). Plně-
ní této legislativní normy je pro stavbu cest závazné. Cesta 
vede pokud možno v trase stávající lesní cesty, v některých 
úsecích návrh tuto trasu mírně opouští, a to kvůli napříme-
ní trasy a parametrům oblouků. Novým prvkem zaneseným 
v legislativě je též zabezpečení rozhledu při vjezdu na kraj-
skou komunikaci z důvodu bezpečnosti. V těchto zmiňova-
ných částech musí být odstraněn lesní porost. Na druhou 
stranu původní trasa, která nebude využita, bude – pokud to 
bude možné – zalesněna. Co se týká variant řešení, je zvole-
na taková varianta, která odpovídá současně platné legisla-
tivě. Diskuse se vedla kolem tzv. ochranného pásma podél 
cesty, které slouží k ochraně okolních stromů a které zvyšuje 
životnost cesty. Toto pásmo bylo dílčími jednáními zúženo 
na minimum. Povrch cesty (typ) bude obnoven ve stávajících 
parametrech.
 
Neobáváte se toho, že pak bude cestu využívat více aut?  
Podle lesního zákona je zakázáno v lese jezdit a stát s moto-
rovými vozidly. Tento zákaz se podle zákona nevztahuje na 
vlastníka, tedy město Řevnice, a vlastník lesa je oprávněn ze 
zákazu udělovat výjimky. Rekonstrukcí lesní cesty se tedy 
na tomto faktu nic nemění. Na obou koncích této cesty bude 
osazena značka se zákazem vjezdu. O dalším zabezpečení 
(např. závorami) se neuvažuje. e

Podle starosty města je několik důvodů k rekonstrukci cesty. 
V první řadě to je udržení dobré dopravní obslužnosti v loka-
litě, kde se nacházejí nyní již i rodinné domy. Další důvod je 
hospodářský. A v neposlední řadě je důvodem technická ob-
sluha Lesního divadla pro akce, které se zde konají.

V současnosti město čeká na vyjádření černošického od-
boru životního prostředí a následně dojde k projednání na 
krajském úřadě. Před případnou realizací plánuje starosta 
zorganizovat opakované veřejné setkání s odbornou diskusí 
nad projektem. Konat by se mohlo v průběhu ledna či února. 
„Tam by také mohly být diskutovány i argumenty uvedené 
v petici,“ dodává Smrčka, který podtrhuje fakt, že právě tuto 
cestu lze zrekonstruovat z dotace. „Ve městě máme spous-
tu cest, které potřebují obnovu. Bohužel, na ty zatím žádné 
dotační tituly neexistují. Tady ale máme šanci dotaci využít. 
Celá rekonstrukce bude stát přibližně 3,5 milionu Kč, při-
čemž město zaplatí přibližně 690 tisíc a ostatní prostředky 
budou uhrazeny z grantu.“ (Pozn. red.: částky jsou uvedeny 
bez DPH) 

Má být ekonomický důvod rozhodujícím argumentem pro 
renovaci a rozšíření lesní cesty? Zeptali jsme se na to i 
Jana Lojdy, zastupitele, který má ve své gesci právě ob-
last životního prostředí v extravilánu města. Také on je 
zastáncem rekonstrukce.
Celé znění jeho odpovědi najdete na webu Ruchu, níže přiná-
šíme jeho nejzásadnější argumenty.

Proč je rekonstrukce nezbytná?
Údržba, oprava či rekonstrukce jakékoliv cesty ve městě i 
mimo něj je nezbytná. Obec je musí udržovat tak, aby slouži-
ly svému účelu a byly pro jejich uživatele bezpečné. 

Stáří lesních cest v řevnickém lese je více než 40 let, při-
tom jejich životnost se obecně udává mezi 20 až 30 roky. 
Veškeré řevnické lesní cesty, včetně té k divadlu, jsou již za 
hranicí účetní, daňové i morální odpisovosti. I přes značnou 
míru oprav je situace často dána skutečností, že vozovky ne-
byly navrženy na dnešní dopravní zatížení, zvyšování nápra-
vových tlaků a především zvyšování intenzity provozu. Ces-
ta k divadlu je z pohledu frekvence jedna z nejvytíženějších 
lesních cest. Je to dáno i zpřístupněním okrajové zástavby 
a Lesního divadla.

Často se setkáváme s názory, že lokalitu kolem divadla 
není nutno lesnicky obhospodařovat, protože se zde vysky-
tuje stabilní listnatý les. Současné kalamitní epizody však 
hovoří o opaku. Příkladem je rozsáhlá sněhová kalamita 
v roce 2016, která rozlámala více než 10 ha porostů a jejíž 
odstranění vyžadovalo značné úsilí lidí a nasazení techniky 
k jejímu zdárnému odstranění a obnově. Rok 2018 je ve zna-

REKONSTRUKCE CESTY 
K LESNÍMU DIVADLU
Peticí proti kácení stromů v okolí Lesního divadla se zabývala rada města v půlce listopadu, ještě v původním 
předvolebním složení. Podle autorů petice je rekonstrukce cesty zbytečná a současný stav vyhovující. Naopak 
vykácením více než dvou stovek stromů dojde podle petentů k nevratnému zásahu do charakteristické atmosfé-
ry Lesního divadla a jeho okolí.

Text: Pavla Nováčková



náctileté německé narkomanky. Nečetla jsem moc knížky pro 
děti, doma v knihovně byla spousta knih pro dospělé, které mě 
zajímaly víc. 
Říkává se, „pověz mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi“. Co čte-
te dnes?
Nečtu moc současnou literaturu, ani českou, ani zahraniční. A 
když, tak tu, která se zabývá nějakými fakty nebo se v ní po-
pisuje historie. Mám ráda, když se z knihy něco dozvím. Nebo 
když má knížka nějaký hezký příběh, může být částečně i fan-
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jAK SE žIjE KNIhKUpKYNI
NA MALéM MěSTě

Text: Marie Reslová | Foto: archiv Zuzany Drhličkové

V roce 2013 jste otevřeli s manželem v Řevnicích knihku-
pectví. Bylo to pro spoustu lidí překvapení a nikdo moc 
nevěřil, že se udrží. Proč jste do toho šli?
Mladší dcera byla tehdy v první třídě a já jsem chtěla po ma-
teřské už začít něco dělat. Jenže dcera byla ještě malá na to, 
abych se vracela z Prahy domů v sedm večer. Vymysleli jsme 
doma, že zkusíme otevřít v Řevnicích nějaký obchod a já jsem 
si přála knihkupectví. Manžel mi to dodnes nemůže zapome-
nout. (smích)
Napadlo vás někdy za těch pět let, že byste chtěla skončit?
Několikrát, je to náročné. Každý, kdo do obchodu s knížkami 
trochu vidí, to ví. Nevydělává se skoro nic, naopak je problém 
obchod udržet, abychom na něj nemuseli doplácet. Knihku-
pectví rodinu neživí, je to můj koníček. Baví mě to, ale z fi-
nančních důvodů jsem si už několikrát říkala, že to skoro 
nemá cenu. Vždycky mě přemluvilo to, že mám knihy ráda a 
že můžu být v Řevnicích, kde se mi líbí. 
Kdy to bylo nejtěžší?
Na začátku. Obchod jsme dotovali. Pak se prodej postupně 
začal zvedat díky reklamě, facebooku, posílání informací na 
různá místa, známým... V poslední době mám pocit, že se 
věci konečně vyvíjejí, jak jsem si přála. Nejen že se prodej 
trošku zvedá, ale že k nám chodí pořád stále noví lidé, kteří 
se přistěhovali do Řevnic a okolí. A to mě taky přimělo udě-
lat internetový obchod, o kterém jsem přemýšlela už od za-
čátku.
Využívají ho hlavně místní, nebo chodí objednávky zdaleka?
Vypadá to, že lidi, kteří nás znají, si večer sednou k počítači a 
vyberou si knížky, které chtějí. Nemusejí sem spěchat a stíhat 
to do zavírací doby. Objednají si je a když mají čas, tak si pro 
ně přijdou. Snad se podařilo, v co jsem doufala, že si lidé díky 
e-shopu mohou objednat knihy u nás a může být pro ně pří-
jemné vědět, kdo jsme, a prodej není anonymní, jak to bývá ve 
velkých obchodech. Taky se stává, že si prohlédnou na e-sho-
pu, co máme, a přijdou si pro knížku, aniž by si ji objednali, a 
ještě si koupí něco dalšího. To mě potěšilo. Přišly i objednávky 
z Ostravy nebo z Brna, protože jsme měli knihu, kterou jinde 
neměli.

Řekni mi, co čteš
Pamatujete si na svoji první knížku?
Jsem z rodiny, kde bylo hodně knih. Tenkrát byly tzv. knižní 
čtvrtky, to chodily zásilky z Odeonu – všechny ty knihy rodiče 
měli. V knížkách jsem se přehrabovala odmalička. Ale první, 
na kterou si pamatuju, byla Říkali mi Leni od Zdeňky Bezdě-
kové, která vypráví o holčičce odvezené za války do Německa 
na převýchovu. Ta ve mně nechala stopu. A pak další, kterou 
jsem četla asi ve třinácti, My děti ze stanice ZOO, příběh čtr-

Už pět let vede Zuzana Drhličková v Řevnicích na náměstí knihkupectví LeAmos. Jediné v širokém okolí. Dá se 
tu koupit prakticky celá česká knižní produkce – co není na skladě, lze objednat a za několik dní si knihu vyzved-
nout. Před pár týdny ke klasické prodejně přibyl i internetový obchod. Jak se žije knihkupcům na malém městě? 
Co paní Drhličková ráda čte a jaké knížky by doporučila nakoupit pod stromeček? 

Zuzana Drhličková
Zuzana Drhličková pochází z Rychnova nad Kněžnou. Po 
absolvování gymnázia se přihlásila na vyšší odbornou ško-
lu obor informační služby a knihovnictví, kterou ukončila, 
ale nakonec se věnovala marketingu. V Řevnicích žije od 
roku 2006.
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tazijní. Moc nemusím současnou společenskou prózu, které 
vychází hodně a je velmi populární. Knihy o současných spo-
lečenských a vztahových problémech. V tom všichni žijeme, o 
tom zkrátka nemusím číst. (smích)
Raději si přečtu například Dana Browna, u něho je vidět, že 
než knihu napíše, prostuduje si spoustu pramenů, aby psal 
věrohodně. Ráda si přečtu povídky od Toma Hankse, které teď 
vyšly. Je to herec, producent a je zajímavé, když někdo takový 
napíše knížku. Baví mě historické romány a příliš mě nebaví 
detektivky.
Stíháte číst?
Ano. Nedívám se na televizi. Máme ji doma, ale skoro ji neza-
pínáme, ani děti. Jsou večery, kdy musím pracovat, ale snažím 
se co nejvíc udělat dopoledne v obchodě, abych si doma moh-
la číst. Baví mě to, odpočívám u toho.

Kdo a co nakupuje v LeAmos
Jak často přijdou zákazníci, kteří chtějí poradit? 
Často. Většinou jdou rovnou za námi s tím, že potřebují knížku 
pro konkrétního člověka. Nebo poradit, co by se jim líbilo. Lidí, 
kteří vědí a jdou si konkrétně pro nějakou vybranou knížku, je 
málo. Mám to ráda, protože nestojím jen za pultem, ale můžu 
něco říkat o těch knihách, nějaký názor.
Ale to znamená, že si skoro každou musíte aspoň prolisto-
vat.
No, nedávno vyšla knížka, která se jmenuje Jak mluvit o kni-
hách, které jsme nečetli. (smích) Ale když knížku neznám, tak 
to samozřejmě řeknu, nechci lidi „vodit za nos“. Většinou si pře-
čtu aspoň pár stránek, podívám se na recenze... 
Když vyjde knížka, o které víte, že by se dobře prodávala, 
ale také víte, že to není úplně dobrá literatura, objednáte ji?
To se mi stává, většinou u amerických thrillerů. Ale čtenářský 
vkus je individuální a já tady nejsem od toho, abych lidem říka-
la, co mají číst. Setkávám se i s tím, že některé knížky lidé hod-
notí rozporuplně, třeba sérii Aristokratka od Evžena Bočka. Vět-
šina je spokojená, že je to legrace, pohoda, ale jsou i tací, kteří 
to považují za naprostý nesmysl. Zvykla jsem si, že co člověk, to 
jiný vkus.
Co podle vaší zkušenosti lidé nejvíc čtou a jací zákazníci 
k vám nejvíc chodí?
Řevnice jsou docela specifické. Bydlí tady hodně chytří lidé, 
kteří mají vztah k přírodě, starají se o sebe, o zdroje... U nás se 
třeba vůbec neprodávají bulvární biografie o hercích a „jedno-
duchá“ beletrie.

Hodně naopak prodáváme kvalitní knížky pro děti, i třeba 
dražší. Velkoformátové, s hezkými obrázky a příběhem. Je vi-
dět, že jim opravdu záleží na tom, co budou dětem číst.
Jinak se nejvíc prodávají detektivky a knihy o osobním rozvoji, 
o buddhismu, knížky typu Čtyři dohody. Zamyšlení, jak být v 
pohodě s tím, co mám, a nestarat se o to, co bylo a co bude, ale 
zkrátka žít dobře tady a teď, jak být šťastný...
Stává se, že přijdou děti vybrat si samy nějakou knížku?
Určitě. Když jsme otevřeli obchod, napsala jsem na facebook, že 
bych chtěla, aby si sem mohly děti samy přijít koupit knihu. Že 
to mají na náměstí, cestou ze školy, nemusí nikam daleko. Při-
jdou, můžou si prohlídnout, co chtějí. Učí je to samostatnosti. 
Funguje to. Nemyslím, že dnes děti nečtou, chodí jich sem hod-
ně. Některé i samy. Přiběhne uřícená holčička a koupí si, co 
chce číst. To je hezké.
Děti vědí, co chtějí?
Většinou ano. Ty, které čtou, stoprocentně. Jdou po autorech.
O jak starých dětech mluvíme?
Od devíti let výš.
Co si vybírají?
Teď jsou nejpopulárnější legrační knížky typu Deník malého 

poseroutky. Děti, které čtou hodně a mají rády příběh, si kupu-
jí fantasy – stále hodně oblíbený je Harry Potter a Časodějové. 
Od čtrnácti se ptají na Pratchetta, dospělou fantasy a na young 
adult literaturu.
Máte v obchodě kromě knih i spoustu zajímavých her.
Hry, které prodáváme, jsou většinou buď vědomostní, kvízové, 
nebo strategické. Člověk se při nich opravdu musí snažit pře-
mýšlet. Mám ráda smart hry od Mindoku. Má spoustu malých 
her – IQ hlavolamy a IQ puzzle, ale i větší stolní hry. Jsou oblí-
bené a lidi se pro ně vracejí.
Určitě tu zažíváte se zákazníky různé situace, utkvěla vám 
některá zvlášť povedená?
Vzpomínám raději na ty hezké. Třeba, že přijde zákazník a při-
nese nám víno. Prý jen tak, protože je rád, že jsme tady. Minulý 
týden přišel pán a přinesl nám ochutnat plněný zelný list, který 
uvařil. e 

Tipy na knižní dárky
Pro děti
David Walliams:  Táta za všechny prachy – vypravěčsky 
brilantní příběh s překvapivou pointou a černým humo-
rem vyšel v nakladatelství Argo

Harry Potter: Sbírka hůlek – fotografie a popisy kouzel-
nických hůlek všech postav z Harryho Pottera, vydalo na-
kladatelství Slovart

Harry Potter: Velká kniha o kouzelných filmech – zá-
kulisí a dokumenty z natáčení filmů o Harrym Potterovi, 
vydalo nakladatelství Slovart

Romain Roland: Petr a Lucie – nový moderní překlad vy-
chází v edici CooBoo Classics

Čtyřlístek – další díl oblíbených komiksových příběhů

100 let Československa – Dějiny Československa v ne-
tradičním komiksovém zpracování z nakladatelství Edika

Pro dospělé
Evžen Boček: Aristokratka a vlna zločinnosti na hradě 
Kostka – další díl ze série humoristických románů o po-
slední aristokratce vydal Martin Reiner – Druhé město

Elena Ferrante: Tíživá láska – první román autorky best-
selleru Geniální přítelkyně vydalo nakladatelství Prostor

Lars Kepler: Lazar – detektivní příběh, vydalo naklada-
telství Host

Bill Clinton, James Patterson: Pohřešuje se prezident – 
thriller od bývalého prezidenta USA a klasika detektivek 
vyšel Knižním klubu

Dalajlama,Desmod Tutu, Douglas Abrams: Kniha ra-
dosti – rozhovor o tom, jak v chaotické době nalézt trvalé 
štěstí a každodenní radost, vydalo nakladatelství Jota

Jan Mühlfeit, Kateřina Novotná: Odemykání dětského 
potenciálu – jak pomoci dětem objevit jejich přirozené ta-
lenty, vydal Management press

Kamila Petrovská: Třetí rodič – praktický průvodce ne-
vlastním rodičovstvím



Výlet třicátý první: Amerika

8  33 výlety a procházky z Řevnic (po 100 letech) 

Ač by se mohlo zdát, že na dnešní výlet vyrazíme letecky za oce-
án, není tomu tak. Nedaleko v Českém krasu se nachází světově 
proslulá soustava několika hlubinných lomů, jejichž názvy Malá 
Amerika, Mexiko, Kanada, Velká Amerika evokují náladu Divo-
kého západu.

Všechny lomy v současné době spojuje dobře přístupná žlutá 
turistická značka začínající u dubu Sedmi bratří nad Karlštej-
nem. K němu se dostaneme z Řevnic pěšky přes Zadní a Hlás-
nou Třebaň. Nebo si cestu zkrátíme vlakem a z karlštejnského 
nádraží vystoupáme obcí pod hrad, kde na křižovatce silnic se 
necháme vést tou vlevo až k dubu. 

Malá Amerika
Od dubu Sedmi bratří stoupáme po žluté značce listnatým le-
sem. Doprovází nás křik datlů a štěbetání sýkor. Stezka nás až 
trochu nečekaně přivede přímo na hranu lomu Malá Amerika. 
Výhled zakrývají vzrostlé stromy, ale mezi nimi vidíme odtěže-
né stěny prudce padající k blankytnému jezeru. Hladké stěny 
narušují zamřížovaná okna. Za nimi se skrývá Hlavní sběrná 
chodba, která spojuje většinu místních lomů. V této části se jí 
říká Galerie. Vypráví se, že po druhé světové válce se v ní a v 
okolních chodbách skrýval nacistický voják Hagen. Aby přežil, 
okrádal trampy o jídlo, vraždil a strašil. Dodnes si ho můžete 
přivolat úderem na gong zavěšený v jedné ze štol. 

Mexiko
Obejdeme lom a pokračujeme dále po žluté značce po nená-
padném hřebenu. Mineme stále využívaný lom Kanada. Pře-
kročíme silnici vedoucí do areálu firmy Lomy Mořina, kde se 
zpracovává materiál ze stále fungujícího lomu Čeřinka, a my 
tak musíme dát pozor na projíždějící velká nákladní auta. Po-

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor dél pole úzkou pěšinou dojdeme k dalšímu opuštěnému lomu. 
Pěšina nás povede po jeho okraji. Opatrně můžeme nahlédnout 
do tmavé nevlídné hloubky a určitě pocítíme lehké mrazení 
v zádech. Kdysi toto místo patřilo k nejobávanějším, protože 
zde v padesátých letech 20. století komunistický režim založil 
trestanecký tábor pro politické vězně. Pro nelidské podmínky 
ho nazývali český Mauthausen. Jako apel na lidskou paměť a 
svědomí byl na východním okraji vztyčen památník obětem ko-
munistického režimu. 
 

Velká Amerika
Od památníku pokračujeme po žluté značce dále. Asi po 150 
metrech z ní odbočuje cesta vpravo. Zkusme ji neminout a vy-
dejme se po ní k vyhlídce na lom Velká Amerika. Čeká nás 
úchvatný pohled na český Grand Canyon. 800 metrů dlouhý 
lom, jehož stěny padají až do hloubky 100 metrů, patří k nejvy-
hledávanějším sceneriím střední Evropy. Jezdí sem návštěvní-
ci z celého světa a zejména filmaři zde nacházejí krajinu svých 
představ. Před lety se dalo sejít na dno po široké stezce skrz 
tunel, jenže pak železná vrata zapadla, a tak ti, kteří se touží vy-
koupat v modrých vodách na dně lomu, musí riskovat krkolom-
ný sestup po jedné ze stěn. Vstup je i tak zakázaný. Lze si však 
objednat oficiální prohlídku a sestoupit do podzemních prostor 
s průvodcem. Naposledy jsem tam byl při sčítání netopýrů, kteří 
ve velkém počtu využívají opuštěné důlní chodby k zimování. 

S očima ještě plnýma úžasu pokračujeme dále po žluté značce, 
obejdeme lom až k silnici, odkud se přes pole dostaneme až do 
obce Mořina. Zde na rozcestí turistických tras odbočíme vlevo a 
pokračujeme přes obec dále po modré na Roblín. Ale ještě než 
budeme scházet ke Karlickému potoku, odbočíme po polní ces-
tě vpravo a po vrstevnicové cestě dojdeme až do obce Mořinka. 
Odtud pak stezkami přes louky, údolím pod Skalicí do Libří a 
dolů do Řevnic… e 
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Dnes si sotva umíme představit, v jakých 
podmínkách trávili naši dědové a pradě-
dové vánoční období na válečném poli 
první světové války.

Proto jsem k ukončení seriálu o Řev-
nicích kolem roku 1918 použil k ilustra-
ci doby tři vojenské vánoční pohlednice 
s blahopřáním, i když nejsou přímo z 
Řevnic:

1) První přání k roku 1917 nakreslil na 
korespondenční lístek a v prosinci 
1916 poslal svému synovi do Mezou-
ně u Rudné otec-voják polní poštou.

2) Fotografii několika vojáků formou 
pohlednice s přáním k roku 1917 po-
slala z vojny skupina vojáků (jezdec-
ká rota?) svému příteli do zázemí.

3) Oficiální pohlednici Červeného kří-
že rakouské armády k Novému roku 
1918 poslal z vojny domů do Horní 
Plané na Šumavě rakouský voják a 
adresoval své ženě a „všem milým“ 
doma.

Vánoce na válečné frontě
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

Na pohlednicích obdivujeme vynalé-
zavost, s jakou vojáci z fronty, při ome-
zených možnostech, chtěli potěšit své 
blízké. V té době ještě nemohli vědět, 

jestli se vůbec z války vrátí. 
V Ruchu tím uzavírám sérii vzpomí-

nek na vznik Československé republiky 
před 100 lety. e

1

2

3



Řevnická rodačka Dana Šupáčková není sice vyučená cukrář-
ka ani pekařka, ale její dorty a pečivo jsou sázkou na jistotu. 
A to nejen po stránce chuťové, ale i po té umělecké. Což mají 
šanci vyzkoušet i návštěvníci řevnického Modrého domečku. 
Ne náhodou pro ni její obdivovatelé nechali vytvořit „sochu“ 
kuchařského válečku, který zdobí trávník před Modrým do-
mečkem. „V kuchyni ráda experimentuji, zkouším nové in-
gredience, suroviny i postupy. Stejně tak se ráda vracím k 
léty prověřeným receptům,“ popisuje Dana a z nepřeberného 
množství receptů vybírá jeden osvědčený, o který se ráda po-
dělí i se čtenáři Ruchu. „Je ze sešitu, do kterého si své oblíbe-
né recepty zapisovala moje prababička a následně i babička. 
Jsem vděčná, že se skvělými kuchařkami nezmizely i rodinné 
recepty, třeba na tátův oblíbený ořechový dort s karamelovým 
krémem, všemi milovanou mechovou bábovku a další pokla-
dy,“ dodává.

Škvarkové cukroví prababičky Žanynky
250 g nesolených vepřových škvarků
250 g moučkového cukru
130 g mletých vlašských ořechů
200 g hladké mouky
1 vanilkový cukr
šťáva a kůra z 1 citronu
100 ml suchého bílého vína
1 vejce
kyselá zavařenina (červený rybíz, maliny)
 
Škvarky umeleme najemno tak, aby se daly třít. Smícháme s 
oběma cukry, ořechy, moukou, šťávou a kůrou z citronu, ví-
nem a vejcem. Vypracujeme hladké těsto. Necháme přes noc 
v lednici zabalené do fresh fólie. Vyválíme placku a vykraju-
jeme tvary jako na linecké cukroví. Spodní část pomažeme 
pikantní, nejlépe kyselou zavařeninou. Necháme v chladnu 
rozležet, cukroví krásně změkne. 

Možná patříte mezi ty, kteří mají na Vánoce vanilkových ro-
hlíčků a medvědích pracen plné zuby, a chcete vyzkoušet 
nějaké netradiční cukroví. Nebo si sladké vánoční laskominy 
nemůžete dovolit ze zdravotních důvodů a poohlížíte se po 
nějakém zdravějším pečení. Pak byste měli zavítat do řevnic-
kého obchůdku BiJo jako od maminky. Jeho majitelka Monika 
Kopecká je chodící reklamou na bio potraviny. A tak není divu, 
že také její cukroví je bio. Jak říká: peče vánoční dobroty bez 
výčitek, takové, po kterých bude člověku dobře na duši i na 
těle. 

Ve svém vánočním cukroví nejprve nahradila bílou mouku 
celozrnnou špaldovou moukou, cukr sirupem datlovým, ja-
vorovým nebo rýžovým. V současnosti paní Kopecká používá 
mouku žitnou a pohankovou, které se podle ní na sladké peče-
ní náramně hodí. I v jejím cukrářském repertoáru najdete kla-
sické rohlíčky nebo linecké, ale také skořicové rohlíčky nebo 
ovesné hrudky. Pro čtenáře Ruchu vybrala recept na mrkvové 
cukroví.

Mrkvové cukroví (80 koleček = 40 ks)
150 g mrkve
50 g másla 
3 lžíce agávového sirupu
1 žloutek
100 g pohankové mouky
80 g žitné mouky celozrnné
60 g mletých lískových oříšků
1/2 lžičky kypřicího prášku bez fosfátů
1/2 lžičky mletého kardamonu a skořice
špetka vanilky a kurkumy
kůra z 1/2 pomeranče

1) Mrkev oloupejte, nakrájejte a v trošce vody poduste do 
měkka. Rozmixujte.

2) Do vychladlého pyré vmíchejte žloutek, máslo a agávový sirup.
3) Vmíchejte všechny sypké suroviny a vypracujte měkké těs-

to, které nechte aspoň 1/2 hodiny v lednici odpočinout.
4) Vyválejte z těsta placku silnou max. 4 mm, vykrajujte menší 

kolečka a pečte do růžova při teplotě 190 °C asi 10 minut.
5) Slepujte nejlépe meruňkovou nebo mangovou marmelá-

dou. Můžete navrchu dozdobit hořkou čokoládou.
www.biorevnice.cz

Čokoládový salám chystala před Vánoci moje babička a já ho 
měla nejradši ze všech druhů cukroví na vánočním stole. Ba-
bička do něj dávala tři syrová vajíčka, což mě trochu vyděsilo, 
když jsem jako dospělá vyžebrala recept. Malinko jsem si ho 
upravila, a tak mi v něm nakonec stačí jen jedno vejce. Chuť je 
ovšem úplně stejná jako ta babiččina. Tento salám, stejně jako 
všechny druhy nepečeného cukroví, uchovávejte v chladničce 
a snězte ho tak do týdne...

Čokoládový salám
300 g dětských piškotů
150 g hořké čokolády (50 % kakaa)
160 g změklého másla
150 g moučkového cukru
2 lžíce rumu
1 vejce
50 g kakaa holanského typu
strouhaný kokos na obalení

Piškoty nadrťte na kousky velké cca 5 mm, samozřejmě přibližně 
(zbyde vám i spousta mnohem menších částic, které salám krás-
ně zpevní). Většinou používám babiččinu fintu – zavřu je do plas-
tového sáčku a potluču paličkou na maso… Čokoládu rozpusťte 
ve vodní lázni. Máslo utřete s cukrem, pak přidejte i rum, vejce 
a kakao (prosejte ho  přes sítko, ať vám nedělá  hrudky) a spojte 
v hladkou hmotu. Vmíchejte do ní rozpuštěnou čokoládu a nadr-
cené piškoty. Dejte hmotu na chvíli ztuhnout do chladničky, díky 
tomu se vám z ní  budou snadnou tvarovat salámové šišky. Vy-
vákejte několik šišek a obalte je na válu v nastrouhaném kokosu, 
zabalte je jednotlivě do alobalu nebo folie a uchovávejte v chlad-
ničce. Před podáváním salám nakrájejte na kolečka.

Karolina Kamberská, autorka série kuchařek 
Karolína – Domácí kuchařka

Ochutnejte řevnické cukroví
10  Vánoce 

Text: Pavla Nováčková a Karolína Kamberská

Tři Řevničanky se s námi podělily o rodinné stříbro v podobě receptů na vánoční cukroví, které je u nich doma 
nejoblíbenější. Vyzkoušejte je, určitě vám i vašim blízkým zachutná také.
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Mikuláš za dětmi přijde 
do Lesňáku i na zámek
Hned několikrát se děti mohou počátkem prosince se-
tkat v dolním Poberouní s Mikulášem a jeho andělsko-pe-
kelným doprovodem.
Do Řevnic Mikuláš zavítá již v sobotu 1. 12., kdy se koná ob-
líbený Pochod za Mikulášem v režii Mladého hlasu Řevnic. 
Začíná v 17.00 na Palackého náměstí. Trasa vede do Lesního 
divadla a lemovat ji budou nejen čerti, ale i další nadpřiroze-
né bytosti. V areálu Lesňáku na děti bude čekat svatý muž a 
nadílka. Opékat se zde budou buřty.

Podruhé do Řevnic Mikuláš dorazí ve středu 5. prosince. 
Tentokrát jej zve Řevnická deska, a to na náměstí Krále Jiří-
ho z Poděbrad, kde by se měl objevit v 17 hodin. „Bude zde 
i anděl a čert, pod vánočním stromem se uskuteční klasická 
mikulášská nadílka pro děti. K dostání bude teplý mošt, pro 
dospělé svařák,“ uvedla za organizátory Marie Reslová s tím, 
že akce se letos koná již pošesté.

Kde narazíte na Mikuláše u sousedů? Třeba v neděli 2. pro-
since od 14 do 19 hodin v berounském Muzeu Českého krasu, 
které akci pořádá ve spolupráci s DDM Beroun s podtitulem 
„V pekle trošku postrašíme, v nebi zase pochválíme“.  

Ve stejný den pořádá Mikulášskou Leťánku, a to v letov-
ském sále U Kafků. V neděli 2. prosince bude čert, anděl i Mi-
kuláš také na zámku v Mníšku pod Brdy a budou číst z Knihy 
hříchů.  

Zájemců o jedlé dárky z Náruče 
přibývá. Děkujeme!
Nejkrásnější svátky v roce se blíží, a to i v Modrém domečku. 
Napovídá tomu nejen tradiční výstava obrazů Lucie Martiš-
kové v prostorách kavárny, ale i vůně perníků, vanilkových 
rohlíčků a dalších dobrot, která se line pootevřenými okny 
domečku. Jsme moc rádi a tak trochu i pyšní sami na sebe, 
že se na nás každým rokem obrací víc a víc zájemců o dodá-
ní občerstvení, jedlých dárků, cukroví, zázvorového sirupu, 
slaného karamelu apod. Všichni zamě-stnanci kavárny pra-
cují neskutečně obětavě a s vypětím všech sil se snaží vypro-
dukovat dokonalé dobroty, které sklízejí ovace na spoustě 
míst. Nezbytnou součástí úspěchu je ale také potřeba a nut-
nost neustálého vzdělávání se. Ať už se jedná o naše Cent-

rum sociální rehabilitace v Dobřichovicích, které poskytuje 
edukační zázemí našim kolegům na chráněných pracovních 
místech, nebo o profesionální kuchařské, cukrářské a ma-
nažerské kurzy a školení, které každý z nás v průběhu roku 
absolvuje. Rozhodně ale nezapomínáme také na naše věrné 
hosty a zákazníky: jste s námi a jste nám nablízku To pro vás 
zapalujeme rádi krb v útulné části kavárenských prostor, to 
pro vás pečeme každé ráno čerstvé a křupavé housky, to pro 
vás každé pondělí všichni uklízejí, aby se na vás v úterý ráno 
těšili… Celý tým Náruče pod vedením skvělé Zuzany Dudá-
kové odvedl letos obrovský kus práce a za to patří všem velký 
dík, respekt a zasloužený odpočinek. Kavárna se po Vánocích 
otevře ve středu 2. 1. 2019 ve 12.00 hodin. Děkujeme všem 
sponzorům, zákazníkům, přátelům a podporovatelům, kteří 
nám byli naklonění svou přízní v roce 2018. 

Marie Hrdá

Děti ze školky půjdou 
za Mikulášem do kostela
Na nejkrásnější období roku se těší děti z řevnické mateřinky. 
Čeká je Mikulášská, pečení cukroví, vánoční pohádky i cin-
kání.

Čekání na Ježíška nám uteče jako voda, protože v tomto svá-
tečním období se u nás v mateřské škole hodně děje. Proběhl 
tematický Svatomartinský týden, ve kterém jsme kromě se-
známení se s legendou našli podkovičku koně, na kterém Mar-
tin přijel, a poklad ukrytý na zahradě. Poslední listopadovou 
sobotu jsme se sešli na tradiční brigádě na zahradě mateřské 
školy. Tímto chceme všem rodičům, kteří přišli a pomohli nám 
uklízet a připravit zahradu na zimu, poděkovat.

Adventní období jsme zahájili slavnostním rozsvícením vá-
nočního stromu na zahradě mateřské školy. Děti zazpívaly pár 
písní a byly připraveny tvořivé dílničky. Každá třída měla své 
stanoviště, kde si děti se svými rodiči vyrobili něco pro radost.

A co nás ještě čeká? Například mikulášská čertovská disko-
téka s Jiřím Helekalem nebo mikulášské setkání se sv. Miku-
lášem, které se letos poprvé uskuteční v kostele sv. Mauricia 
v Řevnicích. V prvním adventním týdnu pojedou mladší děti 
na výlet do zámku Mníšek pod Brdy, kde je připraven vánoč-
ní program s Elzou a Annou a pohádkou „Ledové království“. 
Předškolní děti zhlédnou divadelní představení „Vánoční po-
hádka“ v kině v Černošicích. 

Hodně zábavy si užijeme při pečení vánočního cukroví pro 
rodiče na vánoční posezení. Všechny třídy se pilně připravují 
na „vánoční cinkání“, při němž děti potěší rodiče a prarodi-
če vánočními písněmi, recitací a koledami. Tato vystoupení 
proběhnou ve třetím adventním týdnu od 11. 12. do 13. 12. 
Předškolní děti také potěší svým vánočním pásmem seniory v 
sále ZUŠ Řevnice. 

Nemůžeme zapomenout ani na lesní zvířátka, kterým také 
ozdobíme vánoční stromeček v lese dobrotami, aby také 
měla hezké Vánoce, a prohlédneme si krmelec u hájovny. Po-
tom se už přiblíží ten kouzelný čas Vánoc a děti budou doma 
prožívat krásné chvíle se svými rodiči. Přejeme všem dětem, 
rodičům, čtenářům RUCHU a všem lidem dobré vůle krásné 
Vánoce a šťastný a úspěšný nový rok 2019. 

Třídní učitelky Žabiček 
Dana Káchová, Olga Skramužská
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Seminář poradí rodičům, 
jak na pubertu
Seminář o pubertě a o tom, jak ji zvládat, přichystala pro 
rodiče žáků řevnická základní škola ve spolupráci s Akade-
mií rodičovství. Tato soukromá rodinná poradna se dlouho-
době věnuje zdravým vztahům mezi rodiči a dětmi. Seminář 
se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince od 17 do 19.30 v areá-
lu řevnické školy. Na semináři se například dozvíte, jakými 
klíčovými změnami mozek puberťáka prochází, jaké jsou 
důvody zvýšeného prahnutí po odměně a riskování, ale i o 
náchylnostech k závislostem. Povídat se bude o emocích do-
spívajících a jak na ně reagovat, abyste byli všchni v pohodě. 
Zájemci o seminář se mohou hlásit na e-mailu reznicek@
zsrevnice.cz Seminář je určen pro maximálně 15 rodičů.

Tři králové znovu vyjdou do 
ulic. Pokoří letošní rekord?
Tři králové se na počátku roku 2019 opět vydají do ulic obcí 
a měst v dolním Poberouní. Tříkrálová sbírka se uskuteční 
pod taktovkou Farní charity Řevnice již podesáté, a to od 1. 
do 13. ledna 2019. Koledníci převlečení za tři biblické krá-
le budu chodit od domu k domu, sbírat peněžní příspěvky a 
označovat domy zkratkou K+M+B+2019. V letošním roce 
dobrovolníci vykoledovali 148 119 Kč. To bylo nejvíce za 
všech ročníků konání sbírky v našem regionu. 

Farní charita Řevnice ze získaných peněz podpoří přede-
vším rodiny, které potkalo nějaké neštěstí jako nemoc, roz-
vrat manželství, ztráta zaměstnání, úmrtí apod. Část výtěž-
ku Tříkrálové sbírky (35 %) využije celostátní Charita ČR 
na pomoc potřebným v různých koutech České republiky a v 
zahraničí. Do Tříkrálové sbírky se mohou zapojit děti i do-
spělí jako koledníci (králové) nebo jejich dospělý doprovod. 
Koledovat chodívají celé rodiny nebo skupinky dětí. Mohou 
obejít třeba jen svou ulici, pár domů, které znají. Kdo má o 
tuto službu zájem, ať se přihlásí Evě Vaculíkové na tel. 739 
615 846 nebo e-mail: eva. vaculikova@gmail.com. Je mož-
né se také přihlásit u kteréhokoli dobrovolníka Farní charity 
Řevnice.

Leťánek na Mikulášskou 
pozval i Hejblíkovic
Netradiční Mikulášskou slibuje Leťánek. Koná se v neděli 2. 
prosince v letovském sále U Kafků od 17 hodin pod názvem 
Hejblíkovic Mikulášská. Součástí zábavného programu bude 
interaktivní vystoupení s originálními písničkami s ukazo-
váním, které děti nejen baví, ale také učí. Hejblička s Hejblí-
kem, tedy ústřední dvojice tohoto představení, vás provedou 
celou akcí a nebudou chybět ani u zábavných soutěží. Prosi-
nec Leťánek završí pohádkou pro celou rodinu. Poslechnout 
si Vánoční příběh z Dřevěného divadla Jana Hrubce máte 
možnost 16. 12. od 17,00 hodin v sále U Kafků. Na obě akce 
je třeba uhradit vstupné předem na účet RC Leťánek. 

pan

Okénko ZUŠ
Prosinec je pro většinu z nás radostným měsícem, kdy se těší-
me na vánoční svátky a s tím těšením jsou spojené i velké pří-
pravy. Jinak tomu není ani u nás ve škole. My slavíme příchod 
Vánoc uměním. Vánoční koncert „ Hej Vánoce dlouhý noce“, 
který se již podruhé bude konat v Lidovém domě, kde společ-
ně vystoupí naši žáci se souborem Canto Carso, připravujeme 
již řadu týdnů. Příjemně vás naladíme na nadcházející svátky 
v pátek 21. 12. od 18.30 hod. 

V sobotu o týden dříve se v sále Zámečku uskuteční taneční 
workshop s Rubenem Ordonézem, který nás a naše žáky za-
světí do karibských rytmů. Akce se uskuteční v rámci komunit-
ně osvětového setkání spolufinancovaného z projektu Šablony 
II OP VVV.

A co se u nás dělo v listopadu?
Česká filharmonie spolu s Asociací základních uměleckých 

škol již několik let realizují projekt, v němž mají talentovaní 
žáci základních uměleckých škol z celé České republiky mož-
nost zahrát si ve společném orchestru hráčů České filharmonie 
a žáků ZUŠ. Celá akce vznikla ještě za vynikajícího dirigenta 
Jiřího Bělohlávka. Letos je to již šestý ročník. Program je nabi-
tý společnými zkouškami a víkendovými soustředěními. Čle-
nové České filharmonie žáky umělecky povedou, a jak sami 
říkají, „je to obohacující zážitek nejen pro žáky, ale i pro nás“. 
Koncert pod taktovkou dirigenta Petra Altrichtera se v Dvořá-
kově síni Rudolfina bude konat 16. 6. 2019. 

Z 31 ZUŠ z 5 krajů bylo vybráno do 87členného hudebního 
tělesa celkem 59 žáků. Mezi nimi i tři houslistky z naší školy – 
Magda Routová, Tereza Petrová a Anežka Krutská ze třídy paní 
učitelky Lenky Kolářové, která říká: “Je to úžasné, že si holky 
budou moci zahrát…, ale ta dřina!“ První zkouška je již 5. 1. 
2019 a děvčata na ni musí přijít již stoprocentně připravena.

Skvělého úspěchu dosáhla naše žačka – zpěvačka z mní-
šecké školy Aneta Kalertová paní učitelky Martiny Bauerové. 
Aneta postoupila mezi 10 finalistů národního kola pěvecké-
ho festivalu Sanremo Junior. Finálový večer proběhne 20. 2. 
2019 v divadle Hybernia a bude na něm vybrán jeden finalista, 
který bude reprezentovat naši zemi v mezinárodním finále v 
italském San Remu. 

Státní svátek 17. 11. jsme oslavili na dílně malby kobaltem 
na porcelán; sešli jsme se zde se žáky, dospěláky a přáteli ško-
ly. Strávili jsme krásné sobotní odpoledne a vytvořená díla 
opravdu stojí za to. Děti měly stejnou možnost v rámci výuky 
o týden dříve, a to dokonce s umělkyní Hanou Černou, která 
se věnuje této technice ve své tvorbě, žáci to měli i s přednáš-
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kou. Workshop připravujeme již několikátým rokem a vždy si 
to báječně užijeme, je to příjemné zpestření všedních dnů pro 
všechny. 

Na konci listopadu jsme vyrazili na naše „Cesty za uměním“. 
Našim cílem byla výstava Františka Kupky a krásné prostory 
Valdštejnské jízdárny. Navštívená výstava představovala ma-
lířovo dílo v celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let 
19. století až po abstraktní práce z padesátých let 20. století. 
Díky spolupráci s francouzským partnerem se podařilo sesta-
vit jedinečnou sbírku olejomaleb, prací na papíře, tiskovin a 
dokumentačních materiálů, která byla na jaře 2018 prezen-
tována v pařížském Grand Palais, v obměněné podobě je nyní 
v Národní galerii Praha a na jaře 2019 se přesune do helsin-
ského Ateneum Art Museum. Pražská výstava tak vedle děl ze 
sbírek Národní galerie představuje četné práce ze sbírek paříž-
ského Centre Pompidou, newyorského Guggenheim Museum 
nebo vídeňské Albertiny. Vřele doporučujeme, výstava potrvá 
až do 20. ledna 2019. 

 Iva Junková

Po Paříži čeká sbor vánoční 
koncert v pivovaru i Liďáku 
Řevnický smíšený pěvecký sbor Canto Carso se po návratu ze 
zpívání v Paříži vrhl na zkoušení vánočního repertoáru. Letos 
chystá pásmo vánočních písní „Hej, Vánoce“ v úpravě Otma-
ra Máchy a něco pastorel, které přednese mimo jiné na vel-
kém vánočním koncertě v Lidovém domě v Řevnicích po boku 
mladých umělců z místní ZUŠ. Ještě před koncertem v „Liďá-
ku“ chystají řevničtí zpěváci několik populárních Rybovek. Tu 
první zazpívají v pražském pivovaru Hostivar v pondělí 10. 
prosince. Hned další sobotu od 18.00 následuje tradiční Čes-
ká mše vánoční v hostinci U Barchánků na Mořince. V neděli 
16. prosince se Canto Carso vypraví do Srbska, kde zazpívá 
po roční přestávce – v plánu jsou úryvky z Rybovky, jakož i 
koledy a pastorely.

Ve čtvrtek 20. prosince zamíří zpěváci do pražské katedrály 
sv. Víta, kde ve společnosti dalších sborů přednesou opět Ry-
bovu mši. V pátek 21. prosince od 18.30 se pak odehraje zmí-
něný vánoční koncert v řevnickém Lidovém domě, na němž se 
představí muzikanti, zpěváci, ba i tanečníci z řevnické ZUŠ, 
přičemž výzdobu sálu obstará výtvarné oddělení ZUŠky. 

Jan Flemr

Notičky zakončí rok koncertem 
na zámku ve Svinařích
Za vločkou padá třpytná vločka… zpívají děti z lidové muziky 
Notičky, které můžete slyšet na vánočním koncertě. Uskuteční 
se v sobotu 1. prosince v pražském kostele sv. Šimona a Judy. 
„No, sněhovou nadílku vám asi pro letošní Vánoce zaručit ne-
můžeme, ale jisté je, že pokud dorazíte, dočkáte se bohaté na-
dílky koled i písní z celoročního repertoáru Notiček,“ slibuje 
vedoucí Lenka Kolářová. Vstupenky si můžete rezervovat na 
telefonu 603 245 784 nebo na mailu: lenka.noticky@seznam.
cz . Notičky završí nabitý rok vánočním koncertem na zámku 
ve Svinařích v neděli 16. prosince od 17.00 hodin. Podávat se 
budou samozřejmě zejména koledy, přičemž soubor nabídne 
přehlídku toho nejlepšího ze své dvacetileté historie. Notičky 
oslavily své 20. výročí velkým červnovým koncertem v Lesním 

divadle v Řevnicích, na němž pokřtily nejnovější CD se zhu-
debněnými básněmi Jaroslava Seiferta s názvem „Mamince“ 
– některé z nich zazní i na zámku. Po svinařském koncertě ná-
sleduje vánoční besídka a posezení v kavárně zámku.

Školáci u stromečku předvedou 
betlém a zazpívají koledy
Zazpívat si slavné i ty méně známé koledy, a to se všemi jejich 
slokami, můžete spolu s dětmi z řevnické základní školy ve 
středu 12. prosince. Akce začíná u stromečku na námětí Krále 
Jiřího z Poděbrad v 10 hodin. A těšit se můžete i na živý bet-
lém, který s dětmi chystá paní učitelka Ludmila Chroustová. 
A které koledy například zazní? Štědrej večer nastal, Zelená 
se louka, Nesem vám noviny, Pásli ovce Valaši, Sedí pantáta, 
Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Byla cesta 
ušlapaná a další.

O týden později pořádá škola oblíbený Vánoční jarmark. 
Koná se 19. prosince od 17 hodin v prostoru školní jídelny a v 
přilehlém okolí. Rodiče se mohou těšti nejen na výrobky žáků, 
ale také občerstvení. 

Rybovka opět bude!
Přijďte se potkat se svými přáteli a známými, ochutnat skvělý 
svařák a ještě lepší cukroví. K tomu všemu si poslechnout tra-
diční Českou mši vánoční J. J. Ryby, kterou 24.12. před Mod-
rým domečkem na náměstí zazpívají vaši sousedé, přátelé, 
kamarádi a známí. Rybovka se bude hrát opět od 13 hodin.

Lucie Kukulová chystá další 
koncerty a shání finance
Zpěvák Ondřej Ruml završil v listopadu v řevnickém kině 
cyklus koncertů v kině, které zde pořádala Lucie Kukulová 
se svou agenturou. Právě Ruml shodou okolností také vy-
dařený cyklus letos v únoru zahajoval s Quintetem Mateje 
Benka a programem Jdeme na Ježka. 
Řevničtí i přespolní měli možnost dále slyšet Jana Buriana a ka-
pely Bizarre Band, jazzmenku Elenu Sonenshine, Czech Brass, 
kteří nadchli i dětské posluchače dopoledne a uzavřeli tak jar-
ní část. V září přijela kultovní Vltava, to se trsalo u pódia, po ní 
andělská Lenka Dusilová, to nikdo ani nedutal, pak nadžánrové 
Vertigo, též ověnčené nejen našimi cenami Anděl, ale i mnoha 
dalšími úspěchy doslova světovými. Do poslední chvíle jsem tr-
nula, zda klapne koncert Vlasty Redla – a přijel včas a byl na-
prosto úžasný. Po něm následovala strhující dáma Radůza a již 
zmíněný Ondra Ruml. „O únorovém koncertu prohlásil, že to 
byl bez nadsázky jeden z nejlepších koncertů, které s kapelou 
odehráli, a i tentokrát děkoval za skvělé prostředí. Tímto chci i 
já poděkovat všem 1250 statečným, kteří některý z koncertů na-
vštívili (či dokonce chodili pravidelně) a doufám, že mi potvrdí, 
že jsme pokaždé odcházeli domů skvěle vyladění a povznese-
ní. Genius loci místního kina chválili i hudebníci - a to všichni 
do jednoho! O „ostrý obraz a dobrý zvuk“ a velkou měrou i o 
dobrou náladu se příkladně staral mistr Zdeněk Altýnski. 
Poděkování patří dámám z pokladny kina, Infocentra Dobři-
chovice a Petře Veselé z řevnické knihovny, které se staraly o 
předprodej, Monice Vaňkové a Sokolu Řevnice za obrovskou 
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vstřícnost a v neposlední řadě městu Řevnice za poskytnutý 
grant. 

Bude-li nadále zájem (a zde moc prosím o zpětnou vazbu), 
pro příští rok chystám dalších 10 koncertů. 31. ledna nový cyk-
lus zahájí Wind Quintet s hercem Janem Čenským, v únoru se 
doufám dočkáme kapely minus123minut nebo JazzQ Marti-
na Kratochvíla, 20. března se pro velký úspěch vrací Radůza, 
14. dubna to budou téměř místní SKETY. Vstupenky na Wind 
Q, Radůzu a Skety už jsou v předprodeji. V září se moc těším 
na úžasný projekt PLANETY, dále jednám s Karlem Plíhalem 
a ráda bych pozvala MIG 21, Zuzanu Dumkovou, Prime Time 
Voice a Lanugo. Letošní cyklus byl i přes příspěvek obce z eko-
nomického hlediska propadák. Ale říkám si, že kultura není 
byznys (a pokleslý šoubyznys tu provozovat nehodlám), a tedy 
ráda jdu ve šlépějích svých předků, kteří vždy byli mecenáši 
kulturního života v Řevnicích. Ale co je moc, to je moc, a tak 
volám o pomoc, protože abych byla aspoň na nule (a to nepo-
čítám svou časovou a energetickou investici a výdaje jako ben-
zin, telefon atp.), potřebovala bych v průměru na každý kon-
cert příspěvek ne 1920 Kč, jak tomu bylo letos z grantu obce, 
ale minimálně dvojnásobek. Nějaký nápad? 

O všech minulých i následujících koncertech se můžete do-
číst na mých stránkách www.pa-intermedia.com nebo na face-
booku. HUDBA-SLUŽBA-JAZZU MÍR! Lucie Kukulová,

Řevnická malířka vystavuje 
v jižních Čechách
Výjimečnou výstavu akademické malířky Ivy Fialové, která žije 
a tvoří v Řevnicích, a grafika Pavla Beneše můžete až do Vánoc 
navštívit v Jihočeském kraji. Do 22. 12. je k vidění ve Špejcha-
ru Želeč. Tato výstava je svým rozsahem a kvalitou výjimečná. 
Umělkyně zde vystavuje na 70 nových i starších olejomaleb a 
akrylů. Pozoruhodné jsou rovněž její sochy, které vytvořila v 
posledních letech v ateliérech Střední uměleckoprůmyslové 
školy v Bechyni. Ve svém ateliéru se Iva věnuje rovněž peda-
gogické činnosti. Připravila úspěšně mnohé žáky ke studiu na 
školách s výtvarným zaměřením. 

Na youtubery se těší Plzeň, Most, 
Písek, Příbram a Řevnice
Turné CineTube zavítá také letos do řevnického kina, a to po 
Plzni, Mostu, Písku a Příbrami. Tradiční youtuberská akce vy-
pukne v Kině Řevnice v neděli 16. 12. v 17 hodin. Můžete se 
těšit na nabitý tříhodinový program, bonusová videa na vel-
kém plátně v kině a samozřejmě setkání s youtubery. CineTu-
be se koná od roku 2014 a má za sebou už přes 120 projekcí! 
Více informací a předprodej vstupenek na www.cinetube.yt 
nebo na facebooku.

Nejlepší taekwondisté 
trénují i v Řevnicích
Největší škole taekwon-do ITF Ge-Baek Hosin Sool, jejíž borci 
trénují i v řevnické sokolovně, se podařilo vyhrát mistrovství 
republiky a získat tak titul nejúspěšnější školy České repub-
liky, a to již poněkolikáté za sebou. Na podzim se kromě mis-
trovství konalo i finále závodů Středisek talentované mládeže 

ve sportovním centru ČUS Nymburk. Středisko STM Praha 2, 
jehož je škola součástí, zde své první místo vybojovalo s po-
čtem 54 zlatých medailí, závodilo za něj celkem 86 závodníků. 
Mistrovství ČR se v listopadu uskutečnilo v Brně. Dohroma-
dy zde soutěžilo 28 škol s 327 závodníky, z nichž bylo opět 86 
jednotlivců členy naší školy. Nakonec se nám podařilo získat 
30 zlatých, 19 stříbrných a 41 bronzových medailí, čímž jsme 
se stali s předstihem opět nejúspěšnějšími. Chcete si zacvičit i 
vy? Setkat se s vítězi a třeba si jednou rovněž zazávodit? Při-
hlásit se můžete kdykoliv během celého roku! Neváhejte a při-
jďte za námi každé úterý od 17.00 do sokolovny města Řevni-
ce, Opletalova 89, pod vedením Radka Záhejského, tel.: +420 
736 222 675. Pro bližší informace navštivte náš web na tkd.cz. 
Nebojte se, stačí přijít.

„Tímto bychom zároveň chtěli poděkovat městu Řevnice za 
granty, jež jsme získali pro podporu naší školy,“ píše Katrin 
Dejlová.

Lesní slalom běžela i roční Zuzanka
Pouhý rok byl nejmladší účastnici letošního 43. ročníku Lesní-
ho slalomu Zuzance Krejcárkové. Naopak nejstarší závodník, 
šestašedesátiletý Petr Holý, si ve své kategorii doběhl pro 5. 
místo. Na start závodu, který tradičně pořádá SKI KLUB Řev-
nice, se první listopadovou sobotu postavilo celkem 41 účast-
níků.

V absolutním pořadí žen vyhrála Renata Kukačková před 
Anežkou Šedivou, Lídou Černou a Terezou Šedivou. V mužích 
zvítězil Pavel Knýbel před Petrem Čermákem a Janem Kukač-
kou. Kompletní výsledkovou listinu najdete na webu Ruchu.

Holky a kluci změří síly v ping-pongu
Klub českých turistů v Zadní Třebani pořádá juniorský turnaj 
v ping-pongu. Koná se v sobotu 15. prosince a určen je pro 
všechny holky a kluky z okolí. Prezence závodníků začíná ve 
12.30, samotné zápasy pak ve 13.00. Akce se koná v tamním 
Společenském domě.

Hřiště na Bandy cup je připravené
Přípravy na další ročník řevnického Bandy cupu začaly již v 
listopadu úpravou hřiště za vodou. Turnaj v pozemním ho-
keji s pořadovým číslem 28 bude odstartován v sobotu 5. 1. 
2019. „Vyzvali jsme kapitány všech týmů, aby potvrdili účast 
v turnaji do 20. prosince,“ uvedli za pořadatele hráči týmu 
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Rodina hledá 
pronájem 

domu nebo bytu 
2+1 nebo větší 

od března 2019.
Tel.: 734 818 549

Koupíme 
vícegenerační dům 

v této lokalitě, 
jsme přímí zájemci. 

strachovska@gmail.com, 
tel. 608 758 015

Boston. V letošním ročníku zdolal tým Samotářů ve finále 
play off obhájce titulu mužstvo Citrus. Bronz vybojoval tým 
Bája Pic. Turnaje se letos zúčastnilo celkem 7 týmů s takřka 
80 hráči.

Žáci z okolních škol se sjedou na 
další Memoriál Davida Laciny
Memoriál Davida Laciny ve fotbale se v Řevnicích uskuteč-
ní letos podruhé, a to ve středu 18. prosince. Turnaj, který je 
vzpomínkou na žáka řevnické základní školy a hráče FC Sla-
voje Řevnice, se koná pod záštitou města Řevnice a ZŠ Řev-
nice ve Sportcentru Liďák pod hlavní taktovkou Jarky Vyleto-
vé. Fotbalový maraton vypukne v 9 hodin, v nafukovací hale 
proti sobě nastoupí pětičlenné týmy škol ze Všenor, Černošic, 
Radotína a domácích Řevnic, které postaví hned dvě muž-
stva. „Letos budeme mít dvě věkové kategorie pro žáky 6. a 
7. tříd a starší skupinu pro žáky 8. a 9. tříd. Každá škola tak 
může postavit více týmů,“ doplnila Jarka Vyletová. Vyhlášení 
výsledků je plánováno po 13. hodině, na týmy čekají diplomy 
a poháry, další zajímavé ceny jsou určené pro nejproduktiv-
nějšího hráče, hráče fair play a nejlepšího střelce. „Všichni 
kolemjdoucí jsou zváni, aby přišli fandit. Pozveme samozřej-
mě i bývalé Davidovy žáky, kteří již chodí na střední školy,“ 
doplnila Vyletová.
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23/12 Zpívání koled
Hlásná Třebaň, náves / 18:00

24/12 Betlémské světlo
před Záčkem / dopoledne

Hudba
9/12 Vánoční koncert – 
soubor Vocalica
sál Zámečku / 17:00

12/12 Zpívání koled 
u stromečku
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 10:00

14/12 Veselé dudácké 
zimohraní
Kino Řevnice / 17:00 
Vystoupí soubor Hruška a její přátelé

15/12 Česká mše vánoční 
(Canto Carso)
Hostinec u Barchánků, Mořinka / 18:00 

16/12. Koncert pro Srbsko 
(Canto Carso)
Srbsko / 18:00 

16/12 Koncert Notiček
Zámek Svinaře / 17:00  

20/12 Česká mše vánoční 
(Canto Carso)
Katedrála sv. Víta, Praha / 19:00 

21/12 Velký vánoční koncert
Lidový dům Řevnice / 18:00

24/12 Česká mše vánoční 
J. J. Ryby
Před Modrým domečkem / 13:00

6/1 Šansonový recitál 
Kuřárna v blázinci
Sál Zámečku / 18:00

Výstava
Do 20/1 Obrazy Lucie 
Martiškové
Kavárna Modrý domeček

Sport
18/12 Memoriál 
Davida Laciny
Sportovní hala, Řevnice

Kino
1/12 Čertí brko
Kino Řevnice / 13:45 

1/12 Fantastická zvířata: 
Grindelwaldovy zločiny
Kino Řevnice / 15:30 

1/12 Po čem muži touží
Kino Řevnice / 17:30 

1/12 Vdovy
Kino Řevnice / 20:00 

5/12 King skate
Kino Řevnice / 20:00 

7/12 Fantastická zvířata: 
Grindelwaldovy zločiny
Kino Řevnice / 17:30 

7/12 Doktor Martin: 
Záhada v Beskydech
Kino Řevnice / 20:00 

8/12 Mimi & Líza: 
Záhada vánočního světla
Kino Řevnice / 14:00 

8/12 Čertí brko
Kino Řevnice / 15:30 

8/12 Smrtelné stroje
Kino Řevnice / 17:30 

8/12 Bohemian Rhapsody
Kino Řevnice / 20:00 

12/12 Tina a Vore
Kino Řevnice / 20:00 

14/12 Doktor Martin: 
Záhada v Beskydech
Kino Řevnice / 19:00 

15/12 Čertí brko
Kino Řevnice / 13:45 

15/12 Spider-Man: 
Paralelní světy
Kino Řevnice / 15:30 

15/12 Aquaman
Kino Řevnice / 17:30 

15/12 Zrodila se hvězda
Kino Řevnice / 20:00 

19/12 3 dny v Quiberonu
Kino Řevnice / 20:00 

21/12 Vánoce a spol.
Kino Řevnice / 17:30 

16  Kulturní přehled

Kulturní přehled 12/18
21/12 Mary Poppins se vrací
Kino Řevnice / 20:00 

22/12 Asterix
Kino Řevnice / 13:45 

22/12 Mary Poppins
Kino Řevnice / 15:30 

22/12 Čertí brko
Kino Řevnice / 17:30 

22/12 Bohemian Rhapsody
Kino Řevnice / 20:00 

23/12 Louskáček živě
Kino Řevnice / 15:45 

28/12 Mary Poppins
Kino Řevnice / 17:30 

28/12 Po čem muži touží
Kino Řevnice / 20:00 

29/12 Gordon a Paddy
Kino Řevnice / 14:00 

29/12 Asterix
Kino Řevnice / 15:30 

29/12 Doktor Martin: 
Záhada v Beskydech
Kino Řevnice / 17:30 

29/12 Vdovy
Kino Řevnice / 20:00 

Ostatní akce
1/12 Adventní trh
Palackého náměstí / 9:00

1/12 Pochod za Mikulášem
Palackého náměstí/ 17:00

1/12 Adventní trhy
Dobřichovice,zámek / 10–18
Od 17:00 ohňostroj

1/12 Mostový ples
Hala Bios Dobřichovice

2/12 Rozsvícení vánočního 
stromu
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 17:00

5/12 Mikulášská nadílka
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 17:00

Do 7/12 Charitativní bazar
Modrý domeček

19/12 Vánoční jarmark 
ZŠ Řevnice
Školní jídelna / 17:00


