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ZUŠ Řevnice všem přeje krásné svátky a šťastný nový rok!
Na této a titulní straně se můžete potěšit vánočními kresbami uhlem a pastelem a keramickými objekty žáků ZUŠ, a také betlémem
dětí z MŠ, který vznikl v keramické dílně ZUŠ pod vedením Blanky Lacigové.
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Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
konec roku 2019 se nám nezadržitelně blíží. Před námi je období adventu, které každoročně zahajujeme rozsvícením řevnického vánočního stromu na náměstí. Rád bych vás srdečně pozval
na hlavní adventní akce. Tradičně to budou adventní trhy na
nám. Krále Jiřího z Poděbrad či vánoční zpívání „Rybovky“ před
Modrým domečkem. Základní škola se také letos připravila pod
vedením obětavé paní učitelky Chroustové na zpívání pod vánočním stromem, které proběhne 11. 12. od 10 hodin. Osobně
se velmi těším na zahájení adventu v základní umělecké škole,
které letos připadne na nedělní dopoledne 1. prosince.
Granty a podpora kultury a sportu
Poslední letošní jednání zastupitelstva našeho města se uskuteční 16. prosince a na pořadu bude mimo jiných bodů především rozpočet města na příští rok. Po jeho projednání a schválení budou vyhlášeny grantové výzvy. Stejně jako v letošním roce
město podpoří celoroční činnost organizací pracujících s dětmi
a mládeží, ale také konkrétní organizátory akcí v oblastech kultury, sportu či vzdělávání. Uzávěrka obou grantových programů
bude na přelomu února a března. Proto bych v této souvislosti
rád upozornil všechny žadatele o granty, aby pečlivě sledovali
stránky města a včas začali připravovat své žádosti. Je dobře,
že tyto adresné grantové prostředky napomáhají dobrovolné
činnosti spolků, ale také podporují kulturní a sportovní akce
pro řevnické obyvatele. Pokud hovoříme o podpoře kultury, tak
bych rád v této souvislosti poděkoval společnosti Zepris s.r.o.,
která kromě odvedené práce na modernizaci a rozšíření městské čistírny odpadních vod se po dohodě s městem rozhodla
finančně podporovat po dobu tří let každoroční částkou 70 tis.
Kč červnové koncerty vážné hudby pod taktovkou řevnického
dirigenta pana Debashishe Chaudhuriho.
Pediatrie v Řevnicích
Na začátku listopadu oznámila společnost ResTrial s.r.o. ukončení činnosti ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
v Sádecké ulici. Začali jsme ihned jednat s vlastníky objektu
a vzájemně jsme si potvrdili zájem o zachování pediatrické praxe a dohodli se, že město vyvine iniciativu a pomůže se zajištěním personálního obsazení ordinace včetně poskytnutí finanční
podpory na provoz. Dětských doktorů je v současné době všeobecný nedostatek v celé republice, proto je skoro zázračné, že
se nám během krátké doby podařilo zkontaktovat zájemkyně
o provoz dětské ordinace. V současné době město jedná, společně s budoucí lékařkou, se společností ResTrial s.r.o., krajským
úřadem a se zdravotní pojišťovnou. Jednání jsou na dobré cestě
a jsou vedena s cílem zachovat provoz a lékařskou péči pro děti
a dorost i nadále na této řevnické adrese. O průběhu jednání
vás budeme informovat na webových stránkách města.
Mobilní rozhlas
Rád bych vás upozornil na možnost využití tzv. mobilního rozhlasu, jde o moderní komunikační kanál mezi občany a městem, který je v Řevnicích zaveden od roku 2017. Komunikace
probíhá formou SMS, e-mailů nebo pomocí zpráv do aplikace,
kterou si občané mohou bezplatně stáhnout. V současné době je
v systému zaregistrováno cca 660 občanů. Do systému je možné se zaregistrovat prostřednictvím internetu na adrese revnice.mobilnirozhlas.cz nebo vyplněním formuláře na podatelně

městského úřadu. Systém umožňuje uživateli selektovat doručovaná témata zpráv, lze tedy zasílat např. jen dopravní uzavírky či odstávky vody či elektřiny, kulturní akce, informace z úřadu atd. Registrace do mobilního rozhlasu je zcela bezplatná
a nezabere více než pět minut času. Na úřadě vám s registrací
rádi pomůžeme.
Na závěr bych chtěl poděkovat zastupitelskému sboru, pracovnicím a pracovníkům městského úřadu i všem zaměstnancům z městských institucí za výbornou práci odvedenou v celém letošním roce a všem vám popřát po zásluze klidné prožití
vánočních svátků. To stejné pochopitelně přeji i vám všem čtenářům a především pak všem dětem přeji plno dárků a rozzářených úsměvů.
S úctou Tomáš Smrčka

Město bojuje o zachování
pediatra v Sádecké
Konec provozu jediné ordinace dětského lékaře v Řevnicích
oznámila v listopadu společnost ResTrial s tím, že k tomu musela přistoupit z organizačních a ekonomických důvodů. „Nepodařilo se nám najít žádného zájemce, který by chtěl pokračovat
v poskytování zdravotních služeb v tomto oboru a v této oblasti.
Sami již nejsme schopni provoz dále zajistit,“ napsal zástupce
společnosti na Facebooku. Registrovaní pacienti si musí zvolit
nového ošetřujícího lékaře a na základě žádosti bude zaslána
zdravotnická dokumentace tomuto lékaři. Pacientům, kteří si
nezvolí do 31. 12. 2019 nového ošetřujícího lékaře, bude zdravotnická dokumentace odevzdána na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví. Problém je, že v dolním Poberouní je problematické pediatra najít. Nová dětská ordinace
v Letech již nepřijímá, některé maminky jsou tak nuceny obrátit
se na lékaře v Mníšku či Hostomicích.
Řevnická radnice proto ihned začala vyjednávat a hledat lékaře s potřebnou odborností, které by mohli převzít ordinaci. „Je to
obtížné, ale naší snahou je udělat maximum pro to, aby zde ordinace zůstala,“ potvrdil starosta Tomáš Smrčka s tím, že již jedná
se zájemkyní o tuto práci. Řevničtí zastupitelé na pracovním
jednání souhlasili s finanční podporou města. „V tuto chvíli je
plán pokračovat v provozu s novou lékařkou od ledna 2020, tak,
aby nenastala žádná prodleva,“ dodal Smrčka s tím, že aktuální
informace budou sděleny na webových stránkách města.

Granty na rok 2020 se nemění
Beze změn bude v příštím roce možné žádat o granty na kulturu a podporu celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi
a mládeží. Tradičně vypisuje řevnická radnice granty na akce
a pro oddíly pracující s dětmi v prvním měsíci nového roku.
Jinak tomu nebude ani v roce 2020. Stejně jako v letošním roce
počítá radnice s uvolněním částky 250 000 korun na konkrétní
akce a 350 000 pro oddíly a organizace pracující s mládeží.
V roce 2019 grantová komise v prvním kole navrhla rozdělit
částku 235 000 korun mezi patnáct žadatelů. Celkem na radnici
doputovalo 20 žádostí od 17 subjektů. V případě druhého grantového titulu podpořilo město 16 žadatelů. Mezi nimi byly nejen
sportovní oddíly, ale například i folklorní soubory Notičky,
Klíček nebo dobrovolní hasiči. Potřebné formuláře a termíny
zájemci najdou poté, co bude schválen rozpočet, na webových
stránkách města.
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Propojit pěší cestou Řevnice a Zadní Třebaň přes kopec Vrážka
má v plánu řevnická radnice. Chce si proto nechat zpracovat
studii. Původní cesta vedla podle starosty po mezi, která mezi
poli zůstala. Tu chce ovšem město jako přírodní protierozní
opatření zachovat a část nové cesty má proto v plánu vybudovat souběžně. Studie má především určit proveditelnost,
vyřešit vlastnické vztahy zdejších pozemků, které zčásti patří
městu, sousední Zadní Třebani a církvím. „Poté budeme jednat
o možnostech výměn pozemků,“ řekl starosta Smrčka. Doplnil,
že pěší propojka určená i pro kola by měla být doplněna veřejným osvětlením. Po vyřešení majetkoprávních vztahů má město v plánu nechat vytvořit projekt a následně stavbu provést.

Díky dotaci by mohla být obnovena
původní pěší cesta na Pišťák
Ještě do konce roku chce město Řevnice podat žádost o dotaci
na zateplení domu s byty pro seniory. V letošním roce byly
v domě vyměněny nové výtahy a jeden z nich byl prodloužen
do podkroví, kvůli zajištění úplné bezbariérovosti. Rozpočet
celkového zateplení dosahuje podle starosty 8 milionů korun.
Ve hře má město žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství
na obnovení pěší turistické cesty na Pišťák. V první fázi žádala
radnice finance na vybudování druhé části cesty, tedy vedoucí
přímo k vodní nádrži pod Pišťákem. Tam by mělo vzniknout
i dvojí přemostění přes potok, které bude sloužit i pro hospodaření v tuto chvíli nepřístupné části lesa. Druhou etapu, která
zahrnuje obnovení cesty blíže k hájovně na žluté turistické
značce, by v případě potřeby město dokázalo obnovit z vlastního rozpočtu. Cílem je odvést pěší turisty na původní žlutou
značku, která vedla podél potoka lesem, tedy tam, kde nejezdí
cyklisté a lesní technika.

ZKONTROLUJTE SI
ÚHRADU POPLATKŮ
Městský úřad Řevnice upozorňuje, že někteří občané
města nemají dosud zaplacen místní poplatek za odpad
(splatný do 30. 4. 2019), resp. místní poplatek ze psů
(splatný do 1. 5. 2019). V případě nezaplacení poplatku
stanoví městský úřad poplatníkovi sankci spočívající
v navýšení poplatku o 50 %.
Každý poplatník si musí hlídat povinnost hradit místní
poplatky sám, městský úřad žádná upozornění, výzvy ani
složenky nezasílá.
Pokud si nejste jisti, zda máte poplatky řádně uhrazeny,
můžete si na emailové adrese hanzlikova@revnice.cz či na
telefonním čísle 313 104 216 tuto skutečnost ověřit.
Poplatníkem poplatku za odpad jsou všechny fyzické
osoby, které jsou v Řevnicích přihlášeny k trvalému pobytu
(a to i na adrese ohlašovny, tj. nám. Krále Jiřího z Poděbrad
74), dále cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem
delším než 3 měsíce.
Poplatníkem je také majitel rodinného domu, bytu či
rekreační chaty, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému
pobytu.
Poplatníkem poplatku ze psů je fyzická nebo právnická
osoba, která má v Řevnicích trvalý pobyt nebo sídlo.

Krátce
• Na poslední listopadový čtvrtek byla naplánovaná veřejná
prezentace projektu rekonstrukce veřejného prostoru, který
zahrnuje hospodaření s povrchovými vodami a rekonstrukci
ulic v lokalitě Vrážka. Setkání se zúčastnili projektanti z architektonického ateliéru Křivka, městská architektka a zástupci samosprávy. Na základě připravovaného projektu se
město v lednu pokusí zažádat o dotaci z Evropských investičních a strukturálních fondů.
• Přijďte podpořit řevnické kino a k tomu zhlédnout něco, co
jste ještě neviděli. Tak lákají pořadatelé na akci nazvanou
AcroYoga. Výpravné vystoupení se uskuteční v pátek 6. prosince od 20:00 hodin. Po skončení vystoupení budou mít
zájemci možnost vyzkoušet si acroyogové pozice. Součástí bude i bohatý raut a volná zábava. Cílem akce je pomoci
s nutnou rekonstrukcí. Veškeré vybrané finance proto půjdou
na konto rekonstrukčních prací.
• Poslední letošní veřejné zasedání zastupitelstva města Řevnice je naplánované tradičně na pondělí 16. 12. Začíná v 19 hodin v sále řevnického Zámečku. Na programu je především
schvalování rozpočtu na rok 2020.
(vše pan)

Chodník před nádražím
Prostor před nádražím dostává nový kabát. Součástí úprav
je i rekonstrukce chodníku pod lipovou alejí. Ten chodník
byl původně asfaltový, sice ne moc vzhledný, ale dalo se po
něm normálně chodit. Teď už je před restaurací Republica
položen nový povrch. Je zhotoven z žulových kostek, jimiž
je vydlážděno také Palackého náměstí. Vypadá to hezky,
ale chodí se po tom špatně. Zvláště dámy s botami na podpatku mají velké problémy.
Živě si pamatuji, jaké stížnosti vyvolalo před lety osazení
podobných kostek na chodník na Stránce. Od té doby tam
půlka lidí chodí po asfaltové vozovce. Naštěstí tam moc aut
nejezdí.
Před Republikou je však místo mnohem frekventovanější.
Každé ráno tam desítky aut najíždějí na parkoviště a stovky
chodců spěchají na vlak. Je to tam zúžené a z kopce. Nahánět v takovém místě lidi do silnice pod kola aut mi přijde
šílené.
Na můj dotaz, proč se zde nepoloží nějaká pro chůzi
vhodnější dlažba, mi pan starosta odpověděl, že chodník
navazuje vzhledem na Palackého náměstí. Přiznám se, že
tomu nerozumím. Copak je estetické hledisko nadřazeno
funkčnosti a bezpečnosti? Cožpak musíme pokračovat v něčem, co je špatně, jenom proto, že to bude hezky vypadat?
Nedaly by se věci v Řevnicích dělat tak, aby byly nejenom
krásné, ale taky praktické a použitelné?
Je mi z toho smutno.
Pavel Černý, zastupitel PRO Řevnice

POLEMIKA

Nová cesta přes Vrážku má propojit
město s Třebaní

Pohodlnost chodníku pro dámské podpadky je jen jeden
z aspektů, na který je třeba brát ohled. Nesouhlasím, že
pro běžnou chůzi je žulová dlažba nevhodná a že takový
chodník někoho někam „šíleně nahání“. Na chodníku před
restaurací dochází dle zkušenosti k najíždění nákladních
aut s pivními sudy a fekálního vozu k jímce na lapol. Pro
tuto těžší techniku je žulová dlažba zásadně odolnější
a tedy trvanlivější. Estetické hledisko – sjednocení povrchů
Palackého náměstí – Pivovar – Republica – má tedy i svůj
praktický důvod.
Daria Balejová, městská architektka
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Vánoční anketa
Text: Marie Reslová

Zeptali jsme se několika známých řevnických sousedů
1. Začíná advent – jak toto období roku prožíváte?
2. Co pro vás znamenají Vánoce?
3. Co byste přáli Řevnicím do nového roku 2020?
Veronika Stará
šéfuje řevnické kultuře, připravuje programy pro seniory a na
starost má i Lesní divadlo
1. Advent je čas usebrání, rozjímání, dobročinnosti a očekávání. Jenže je moc dlouhý, takže se zřejmě začnu usebírat až
na Vánotičkách (10. prosince) nebo dokonce až na šansonovém recitálu (15. 12.). Pak už to půjde samo. S dobročinností se vypořádám po internetu, doporučuju Skutečný
dárek Člověka v tísni.
2. Vánoce jsou svátek rodinný. Na Boží hod vánoční nás bývá
přes dvacet a je to čirá radost. Samozřejmě přiznávám, že
po té velké radosti nastává úleva, když to máme za sebou.
3. Řevnicím a jejich občanům přeju do roku 2020 optimální
vodní srážky a minimum srážek s blbostmi.
Karolína Ponocná Kamberská
novinářka, kuchařka – autorka několika knih o vaření, muzikantka
1. Klidně. Už dávno se nenechám sama sebou vmanipulovat
do nějakého stresu. Dárky moc nedramatizujeme a na
umytí oken jsme si objednali profíky. Uklízíme po celý rok,
nevidím důvod se o adventu hroutit s hadrem v ruce. Takže
jen věšíme ozdoby, pouštíme si Arethu Franklin a Glenna
Millera, hrajeme karty a pečeme cukroví.
2. Procházky po Řevnicích za šera, když všude v oknech
svítí světýlka a atmosféra je kýčovitě romantická, což nám
naprosto vyhovuje. Návrat velkých dětí ze studií – najednou
je doma pěkně živo! Rybofka na náměstí před Modrým
domečkem, svařák nesmí chybět. Celá rodina nalezlá v pohovce pod dekou a sledující podvacáté Pýchu a předsudek.
Výčitky z nepřetržitého uzobávání cukroví. Návštěvy,
spousta návštěv.
3. Dětského lékaře, nebo spíš dva... Hodně deště, ať jsou stromy zelené a zahrady pěkně kvetou. Znovuotevření Laskavé
kachny! A nějaký chytrý projekt pro Eurovii, který k nám
pěkně zapadne a za pár let nám bude připadat přirozený...
Tomáš Řezníček
ředitel Základní školy Řevnice
1. Každoročně si říkám, že v letošním roce už konečně budu
advent prožívat co možná nejklidněji, nenechám se stresovat přípravami, reklamami, světýlky, všudypřítomným hlukem a také pracovními povinnostmi. Celkem otevřeně však
musím přiznat, že se mi tento plán zatím ještě nepodařilo
dodržet. Advent takový, jaký bych rád prožíval, tedy pro
mne obvykle začíná prázdninami. Tehdy pro mne obvykle
končí povinnosti spojené s ukončením kalendářního roku.
Vždy se na tuto chvíli těším, užívám si to období a mohu
říci, že ho mám opravdu rád.
2. Advent a Vánoce pro mne znamenají čas, kdy se mohu více
věnovat své rodině, znamenají čas klidu, pohody, „jiných
vůní“ v naší domácnosti, chvíle setkávání s přáteli, zkrátka období v roce, které – více než kdy jindy – vnímám ve
vztahu k blízkým lidem. V naší domácnosti se snažíme
dodržovat a „udržovat“ tradiční rituály a vnímáme je jako
velmi důležité. Zároveň však již po mnoho let dodržuje-

me i jeden rituál netradiční – společně s přáteli (a velkou
spoustou dalších lidí) jezdíme 24. prosince dopoledne na
návštěvu do pražské ZOO. Zde je v tento den možné udělat
drobný dobrý skutek – přinést ovoce, zeleninu, oříšky a jiné
laskominy pro zvířata – tedy takové trochu jiné „... kravám
po výslužce...“, což nás moc baví. Je to vždy velmi příjemné
dopoledne se spoustou dobré nálady, smíchu a klábosení,
které nás všechny naladí na podvečer a večer. Vánoce jsou
pro mne ale také časem, kdy je možno se ohlédnout za končícím rokem a zároveň zapřemýšlet nad tím, jaký by měl být
ten rok, který přichází. Myslím, že v tomto směru se neliším
od mnoha jiných lidí.
3. Již mnohokrát jsem přál do nového roku mnoha lidem,
poprvé jsem však dostal „úkol“ popřát městu – a to je výzva ;-). Řevnicím bych tedy do nového roku přál prosperitu
a co nejlepší podmínky pro další rozvoj. Řevnicím bych přál
obyvatele, kteří jsou ochotni pro sebe a své nejbližší okolí
něco udělat, mají nápady a také energii pro jejich realizování. Řevnicím bych přál prima lidi v každém čísle popisném,
zkrátka... Řevnicím bych přál krásný a úspěšný rok 2020.
Hana Sklenková
starost o zeleň v Řevnicích si přidala ke svému zaměstnání
1. My v tuto dobu dokončujeme podzimní práce na zahradách a já se snažím zpomalit. S místním pěveckým sborem
Canto Carso se přidáváme k provedení Rybovy mše vánoční
v Chrámu sv. Víta. Na tuto akci se těším, čas se tam pro
mne na chvíli zastaví díky prostředí i díky tomu, že sbor má
v „rybovce“ dlouhé pauzy.
2. Vánoce jsou pro mne hlavně velká rodinná setkávání.
Postupně jsme vyladili systém, jak je zvládnout. Svezeme
dobré jídlo ze všech stran a přivezeme hudební nástroje.
Tempo koled nebývá zbrklé, je limitované nejmladším
ZUŠkovým hráčem. Hodně povídáme, vzpomínáme, hodně
ochutnáváme. Připomeneme si nabídku a dar Boha nám
lidem.
3. Berounku s optimálním průtokem, deště, větru i horka tak
akorát, protože s tím nic nenaděláme. Více pokory a dobré
vůle a méně řevnivosti mezi námi, s tím se pohnout dá.
Jiří Kylar
halounský zastupitel, který pomáhá řevnické farnosti, zastánce obětí sexuálního násilí v církvi
1. Příprava na příchod Ježíše do našich životů. Tak vnímám
advent. Málo se ví, že se z naší země dostaly do celého
světa roráty, písně, které doprovázely ranní mše v kostelích ještě za tmy. Kostely i dnes nabízejí možnost rorátních
zpěvů, velmi krásných textů, které čerpají ze Starého zákona. Kdo chce pochopit krásu adventu, ať si zajde v Praze
na některou z ranních mší v adventu, ta atmosféra stojí
opravdu zato.
2. Vánoce vnímám jako čas zastavení nad tím, co je smyslem našeho života. Proč Ježíš přišel mezi nás jako dítě
a co z toho pro nás plyne. Velmi často si právě o Vánocích
uvědomuji, že umíme dávat, ale je pro nás těžší přijímat.
A neměli bychom se stydět a poděkovat za všechny dary,
i ty nehmotné, které jsme dostali do života.
3. Aby se obyvatelé i návštěvníci této obce cítili v Řevnicích
dobře a společně vytvářeli komunitu přátel, kteří si umí
pomáhat a radovat se ze společných setkání. e
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Soubory zvou na adventní
vystoupení
Se svatou Trojicí, anděly, pastýři a dalšími postavami klanějícími se narozenému Ježíšku se můžete během
adventu setkat v dolním Poberouní hned několikrát. A to v podání divadelního souboru Kukadýlko nebo
řevnické taneční skupiny Proměny. Vánoční vystoupení chystá i lidová muzika Notičky, pěvecký sbor Tutte Le
Note nebo folklorní soubor Klíček.
Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv Kukadýlka a Vladimír Dousek

Notičky zahrají v přímém přenosu ČT
Adventní maraton začne pro Notičky v neděli 8. prosince, kdy
vystupují na koncertě myslivců v Rudolfinu.
Letos naposled se chystají Notičky předvést své vánoční pásmo
v pražském kostele sv. Šimona a Judy. Jejich koncert, na kterém
pokřtí své cédéčko Imp in Impulse světoznámá houslistka a první
primáška Notička Barbora Kolářová, se koná v úterý 10. prosince
od 18 hodin, a to i za účasti amerického skladatele Pascala Le
Boeufa, který pro Barboru stejnojmennou skladbu napsal. Na
stříbrnou neděli 15. 12. zahrají Notičky na Adventním koncertě
na Vyšehradě. Přímý přenos bude vysílat Česká televize. V sobotu
21. 12. je čeká vánoční besídka na zámku ve Svinařích.

Proměny půjdou do Betléma
Kukadýlko secvičilo náročný kus
Náročný divadelní kus J. A. Pitínského Betlém aneb Převeliké
klanění sotva narozenému Jezulátku sehrají děti z divadelního
souboru Kukadýlko v řevnickém kině. To vše opět pod režijním
vedením Lucie Kukulové, která zve k radostnému zastavení
a veselému zpívání koled. Kdy? Premiéra je plánovaná na pátek
13. prosince v 19 hodin, další repríza se koná v neděli 15. prosince v 15 hodin. „Pitínského vánoční příběh překvapivě začíná písní
Narodil se Kristus Pán. Tedy vlastně tam, kde obyčejně příběh
o narození Krista končí. My ukazujeme, co bylo po tom,“ říká
Lucie. Dramatický Pitínského text diváka vede od noci před zrozením Krista, klene se přes klanění Tří králů, vraždění neviňátek
až k útěku Svaté rodiny prchající do Egypta před strašlivým Herodem. Doplňují jej známé české koledy v podání příležitostného
hudebního uskupení Archanděl Band, které řídí dirigent Dušan
Goláň Navařík. Celkem se na jevišti objeví na tři desítky dětí, od
prvňáčků po středoškoláky. A ještě jednou kuriozitou se může
hra pochlubit. Postavy Tří králů ztvární skuteční Králové. Tedy
moderátor Českého rozhlasu Petr Král se svými syny Oliverem
a Filipem.

Pásmo nazvané Cesta do Betléma se známými českými koledami
oživila řevnická taneční skupina Proměny. Představí se s ním
v Řevnicích na vánočních trzích v sobotu 7. 12. Reprezentovat
město budou i na pražském Staroměstském náměstí v pátek
13. 12. a na zlatou neděli 22. 12. se objeví v adventním programu
na Karlštejně. Na čtyři desítky dětí od předškoláků až po středoškoláky budou představovat pastýře, anděly, děvečky i ústřední
trojici Josefa s Marií a Ježíškem. „Vánoční vystoupení jsou vždy
krásná svou atmosférou. Na Staromáku tancujeme pod svítícím
stromečkem, všude voní svařák a trdelník. Jednou se nám dokonce poštěstilo, a při vystoupeni začalo sněžit. Byl to nezapomenutelný zážitek,“ vzpomíná Lenka Zrostlíková.

Tutte Le Note zve na úřad i do Karlíka
Prosinec bývá pro dětské pěvecké sbory příležitostí prezentovat výsledky své podzimní práce před rodinou a přáteli i širší
veřejností. A jinak tomu není ani v případě sboru Tutte Le Note.
V sobotu 30. listopadu se od 13 hodin představí na Adventních
trzích v 1. patře dobřichovického zámku. V sobotu 7. prosince
se představí přípravka na dvou místech Černošic – v bývalém
městském úřadě v Riegrově ulici na akci nazvané Vánoční dům
a ve 13.15 hodin na náměstíčku na Vráži, kde tou dobou budou
probíhat Mikulášské trhy. V sobotu 21. prosince od 16 hodin
pořádá sbor předvánoční koncert v kostele sv. Martina a Prokopa
v Karlíku, kde se setkáte se zpěváčky ze všech oddělení se svými
sbormistry a pozvanými hosty pod vedením uměleckého vedoucího Martina Vydry.

Klíček je věrný domovské scéně
Taneční folklorní soubor Klíček zůstává věrný domovské scéně.
Děti pod vedením Ludmily Chroustové se se svým svátečním
pásmem představí na vánočních trzích v Řevnicích v sobotu 7. 12.
Jejich účinkování je naplánované na 11. hodinu. Ještě týž den
je čeká i účinkování na Mořince od 16 hodin na předvánočním
setkání. A co letos secvičili? „Je to pásmo koled Panna Maria po
světě chodila,“ upřesnila Ludmila Chroustová. Hned po Vánocích
se malí tanečníci začnou chystat na tradiční ples základní školy
a Klíčku. Uskuteční se na Den učitelů 28. března 2020 a bude
v pořadí již dvacátý. e
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Nejlepším dárkem bývá zážitek.
Nejlépe z Řevnic
Tipy na originální vánoční dárky, které jsou navíc neodmyslitelně spjaty s naším městem či regionem, přinášíme vždy v posledním prosincovém vydání Ruchu. Jinak tomu není ani v roce 2019. Pod stromeček letos můžete nadělit třeba zážitky v podobě vstupenek na řevnický rockový festival, koncert filharmonie nebo Radůzy.
V řevnickém knihkupectví LeAmos můžete zakoupit či si objednat hned několik knih, které se váží k našemu
kraji, nebo tematický stolní kalendář Místopis okolí Prahy.
Text: Pavla Nováčková

120 osobností Podbrdska
Kniha přináší osudy 120 osobností, jež jsou spojeny s krajinou
Brd a Podbrdska. V krátkých medailoncích si můžete připomenout ty, kteří se narodili, žili nebo působili mezi Zbraslaví,
Příbramí, Rožmitálem pod Třemšínem a Rokycany. Naleznete
v ní osudy slavných herců (Oldřich Nový, Nataša Gollová,
Jiří Sovák), umělců (Julius Mařák, Emma Destinová, Václav
Hrabě), politiků (T. G. Masaryk, Emil Hácha) a sportovců
(Martina Navrátilová, Věra Čáslavská).
100 zajímavostí ze starých Brd
K dostání je první díl i jeho úspěšné pokračování. Každý díl
obsahuje stovku krátkých kapitol, popisuje osudy rodáků,
historické události, zajímavé památky i přírodní lokality brdského pohoří.
Podzemní památky středních Čech
Tato kolektivní monografie odhaluje tajemství středočeského
podzemí a ukazuje jeho rozmanitost a krásu. Kniha slouží
nejen jako průvodce na výlety, ale také jako návod, jak porozumět kraji, ve kterém žijeme či který navštěvujeme.

Muzika pro radost
Venku už se stmívá, maminka si zpívá, navlékajíc nit. Nejen
pro maminky, babičky, tetičky, ale i nejlepší kamarádky je sázkou na jistotu cédéčko lidové muziky Notičky Mamince. Deska
se čtrnácti zhudebněnými básněmi laureáta Nobelovy ceny
Jaroslava Seiferta v úpravě Josefa Fialy vydaly Notičky loni.
Překrásné verše vyloudí laskavý úsměv na rtech i vás pohladí
po duši. A pokud ještě nemáte některé ze tří vánočních desek
Notiček, jejich koupí rozhodně neprohloupíte.

Brdy známé i neznámé
Celé půvabné oblasti Brd (včetně středních) se věnuje nová
publikace, rozdělená do kapitol podle hlavních center. Vypráví
o přírodě, historii, památkách, o tom, jak Brdy dokážou na
člověka působit a jaké příběhy se zde odehrály. Doplněna je
o velmi praktický přehled značených turistických tras a nejhezčích výletů.
Koncert Radůzy
Milovníky dobré muziky může pod stromečkem potěšit vstupenka na koncert nejoriginálnější a nejosobitější zpěvačky
Radůzy a její kapely. K dostání je v předprodeji za 450 korun
a 400 korun pro seniory a děti, a to v řevnické knihovně,
dobřichovickém infocentru nebo v mníšecké kavárně Malý
mnich. Koncert se koná 25. února 2020 od 19:30 hodin v řevnickém kině.
Rockový Slunovrat
Zakoupíte-li svým přátelům vstupenku na populární Rockový
Slunovrat, nejenže je tím bezpochyby potěšíte, navíc i ušetříte.
Ještě do Vánoc se dá vstupenka v předprodeji zakoupit za
590 korun. Nebo lze zakoupit výhodný balíček 5+1 vstupenka zdarma. Již teď jsou známá jména některý účinkujících,
kteří 5. a 6. 6. v řevnickém Lesňáku vystoupí: kapela United
Flavour, Timudej z nedalekých Černošic, pražské seskupení
Monkey Business, němečtí Green Frog Feet. Více na www.
rockovyslunovrat.cz nebo na facebooku.

Porta v lese
Vstupenky s vánoční slevou nabízejí před Vánocemi i pořadatelé nejstaršího hudebního open festivalu v ČR Porta. Předprodej vstupenek byl zahájen již v polovině listopadu, třebaže se
festival v Lesním divadle koná až od 26. do 28. června 2020.
Darujte třídenní festival s příběhem. Cena permanentní vstupenky je 500 korun. Zahrají například Robert Křesťan, Druhá
tráva, Asonance aj.
Filharmonie v lese
30. 5. zahraje v Lesním divadle Pardubická filharmonie pod
vedením Debashishe Chaudhuriho, tentokrát především skladby Ludwiga van Beethovena. Doprovodí ji sólisté a sbor Canto
Carso. Vstupenky v ceně 270 Kč (zlevněné 170 Kč a rodinné
vstupné 550 Kč) zakoupíte online pomocí služby GoOut.e
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Smažený kapr to u Čechů vyhrává

Kapr je jedním ze symbolů Vánoc. Jak poznat toho, který bude dobře chutnat, a jak dlouho má ležet v lednici,
než ho začneme připravovat, poradil čtenářům RUCHu majitel letovských rodinných sádek Martin Lacina. Ryby
jsou jeho celoživotním koníčkem i zaměstnáním. Co to znamená je chovat a prodávat v souladu s přírodou?
Text: Marie Reslová

Začínal v Letech na „objížďce“ před sedmi lety s jedním jezírkem a zahradní boudičkou, kde ryby kuchal a prodával. Dnes
nabízí sortiment šestnácti druhů živých ryb v nádržích (vždy
je jich dispozici nejméně deset) a stejně široký sortiment těch
mražených. Jezdí si pro ně rádi nejen místní, ale také restauratéři z Prahy nebo Karlštejna.
„K rybařině mě přivedl pradědeček, když jsem k němu jezdil
na prázdniny. Dělal porybného na velké přehradě na Moravě.
Mít sádky byl od malička můj sen,“ vypráví pan Martin. Předtím s otcem podnikal ve stavebnictví, dnes mu naopak Josef
Lacina pomáhá s rybami: „Jsem levná pracovní síla,“ směje se
tatínek, kterého „zaměstnává“ už pět let.

Splněný sen
Sádky si Martin Lacina postavil poté, co se uzdravil z vážné
nemoci. Prý pochopil, že je nejvyšší čas si sen splnit. Vybudoval je na zelené louce, i když ho od toho hodně rybářů zrazovalo. Aby se sádky uživily, je totiž zásadní mít okruh nejméně
tisícovky zákazníků. Než si k němu našli cestu, pět let svého
koníčka dotoval.
A odkud jsou ryby, které nabízí? „Vozíme zásadně jen ty,
které jsou odchované venku, v přírodních podmínkách. Ryby
z velkochovů a umělých odchoven mě nezajímají, sám bych
je nechtěl konzumovat. Jsou držené na antibiotikách, aby to
vůbec přežily. Máme druhé sádky v Jeseníku. Sice nám nepatří, ale s majitelem intenzivně spolupracujeme. Ryby chová
na Červeném potoce, v horách. Jsou nádherné, zdravé, mají
úplně jinou svalovinu a jinak chutnají než ty supermarketové.
Takové ryby mě baví prodávat.“
Kapři, kteří se v Letech letos na Vánoce budou prodávat,
pocházejí až od Brna. „Vybírám kapry tam, kde mají rybníky
vytěžené, bez bahna, čisté. To je hlavní pro to, aby byl kapr
kvalitní. A taky kde je nekrmí jen kukuřicí, takže ryba není
moc tučná,“ vysvětluje majitel sádek. Hodně spolupracuje
i s Coloredo-Mansfeldskými rybníkáři na Dobříši.

„Sádkovat“ je třeba správně
Ryby se na sádkách musí „vyčistit“. „Když je přivezeme, mají
v trávicím ústrojí zbytky krmných směsí, které smrdí rybinou.
Ty je třeba dostat pryč. Z 500 kilo ryb to představuje třeba
desetinu váhy,“ vysvětluje. Kapry naváží začátkem prosince
a tři týdny se tu v nádržích čistí.
Dřív bral Martin Lacina pro ryby vodu z Berounky, v řece
ale voda často kvůli suchu ubývá, proto vsadil na recyklaci.
Dnes je na zdroji vody nezávislý. Mezi šesti rybníčky funguje
recyklační systém, jehož součástí je velká kořenová čistírna
a dvě čističky, které vodu zbaví nečistot i bakterií a vrací ji
do oběhu. Kaly s rybím trusem se využívají jako hnojivo na
cuketové farmě a v hydroponickém systému, kde Lacinovi
nově pěstují salátový sortiment, špenáty nebo bylinky na čistě
přírodní bázi.
Na sádkách pan Lacina také ryby chová – v současnosti se
v jezírcích prohání a roste na tisíc jeseterů, ale i ryby do okrasných jezírek: čtyři tisíce koi kaprů nebo karásci závojnatí. Aby

recyklační systém fungoval, musí být jezírka správně osazena
jednotlivými rybími druhy.
„Chov ryb je těžká disciplína. Kdyby mě to nebavilo, nemohl
bych to dělat,“ směje se pan Martin. „Ráno brzy vstáváte
a večer jdete hodně pozdě spát. Ještě předtím musíte naposled
zkontrolovat ryby. Když vypnou elektřinu a nenaskočí centrála, mám deset minut, než pstruhovité ryby leknou, půl hodiny
vydrží ostatní. Už se stalo, že nám to alarm nezahlásil, ráno
jsme přišli a za dvě stě tisíc ryb bylo pryč,“ líčí. Leklé ryby,
ale i zbytky z těch vykuchaných odebírají ze sádek mníšečtí
myslivci. Pochutnají si na nich divočáci.

Ryby na talíři
Sám ryby moc nejí. „To ani nejde. Ráno na sebe oblíknu rybí
hadry, které se už ani nedají vyprat tak, aby nepáchly rybinou.
Jdu sem a pak už jen ryby a ryby – zabíjím, kuchám, celý od
krve. Představa, že když přijdu domů, najdu na talíři rybu, se
neslučuje s tím, co bych chtěl,“ líčí se smíchem. Má prý od dětství, kdy mu v krku uvízla kost, taky panickou hrůzu z toho,
že nějakou spolkne. Dává proto přednost jeseterům, chrupavkovité rybě, která nemá kosti, nebo mořským rybám, které
jich mají méně. V létě na sádkách nabízí sumečka afrického,
kterého umí vyfiletovat tak, že nemá žádné kosti.
Z ryb naopak rád vaří pro druhé. Před časem vybudoval na
břehu Berounky restauraci U zlatý rybky, kde stál za grilem
i vymýšlel menu. Vydržel to rok a půl a měl tak plno, že už
práci nestíhal. Dal přednost sádkám, restauraci pronajal a teď
ji prodává. Chystá ale venkovní kuchyni přímo v areálu sádek
a plánuje kurzy vaření z ryb nebo otevření bistra s grilovanými
rybami. Rád by ukázal – třeba i maminkám s dětmi –, že je
ryby možné připravovat velmi rozmanitě a chutně.
Jak by udělal rodině kapra o Vánocích? „Moje rodina miluje
toho obalovaného, jako úplně každý Čech,“ říká Martin
Lacina. I na sádkách je podle něho preference kapřího masa
v předvánočním čase jasná. „Někdo ho dělá na černo, jiný
preferuje třeba dušeného kapra na víně v papilotě. Příprava
je jednoduchá. Stačí pečicí papír, alobal, nějaká zelenina, většinou se dělá na rajčatech, nějaké bylinky. Z alobalu uděláte
kapsu, zalijete kapra deckou vína, přidáte zeleninu a dáte do
trouby. Když se vám ta kapsa nafoukne, máte pět minut na to,
abyste to vyndali a ryba je hotová.“ Prý velmi jednoduché a
nádherně voňavé. Dětem by pan Lacina nabídl kapří hranolky
z břišní části vyfiletovaného kapra, kde nejsou kosti. Maso se
nakrájí na proužky, obalí v hladké mouce a usmaží na pánvi
nebo ve friťáku.
Češi jsou podle něj ve výběru ryb konzervativní. Celoročně
preferují kapra a pstruha. „Přitom jsou chutnější ryby než
pstruh, například siven, který má pevnější svalstvo a šťavnatější maso, protože se pohybuje v proudících vodách. Trvalo
strašně dlouho, než jsme lidi přesvědčili, aby ochutnali i něco
jiného,“ dodává.
V sortimentu sádek se také nedávno objevila specialita,
dokonce oceněná plaketou na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Salát z pečeného kapra a zeleniny, který
podle rodinného receptu připravuje otec majitele sádek Josef
Lacina. Denně ho vyrábějí deset kilogramů. Možná dobrý tip
do vánočního nebo silvestrovského menu.
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Rady od rybáře:
• Nekupovat si kapra na Štědrý den dopoledne. Je lépe ho nechat aspoň den odležet v chladu. „Každé maso si potřebuje
po porážce odpočinout. Když rybu zabíjíte, je v křeči, svalovina se stáhne. Potřebuje minimálně šest hodin na to, aby její
maso povolilo a bylo vláčné. Když si u mě na sádkách koupíte pstruha a doma ho hned dáte na gril, ryba se zkroutí a ani
není tak chutná,“ popisuje pan Lacina.
• Před nákupem zkontrolujte barvu řitních a ocasní ploutve.
Měla by být světle oranžová až červená. „Je to nejzásadnější
ukazatel toho, jestli bude mít ryba dobré maso a nebude cítit
rybinou nebo bahnem. Oranžová barva svědčí o tom, že ryba
žila v čisté vodě. Má-li ploutve tmavé, nekupovat. Svědčí to

o tom, že žila v bahnitém rybníku. Nebo ve velké hloubce, což
ale české rybníky nesplňují – to by musela být z Orlíku, který je 30–50 metrů hluboký, pak by byla dobrá, ale na takové
ryby běžně nenarazíte.“
• Pstruh vydrží v lednici čerstvý čtyři dny, kapr pět. „Když si
koupíte rybu, kterou vám před očima zabijí, nemusíte se bát,
že vám v ledničce nevydrží. Kapr je mastnější, tuk bílkovinu
v mase podrží o něco déle než třeba u pstruha. Důležité je
doma opláchnout rybu od krve, uložit ji v lednici a až do přípravy ji nevyndávat, nesahat na ni a neočuchávat. Manipulace jí nesvědčí, navíc se mohou na maso dostat bakterie, které
rozklad urychlí.“ e
to v roce 1971 mohli herci zahájit své obnovené působení na lesní
scéně uvedením Jiráskovy hry Lucerna. V tomto roce byl zvolen
Ing. Beneš předsedou divadelního souboru a v této funkci setrval
30 let – až do roku 2001.
V lednu 1944 byl Beneš totálně nasazen v Německu. Dostal se
do Magdeburku k firmě Junkers. Sám vyprávěl, že při náletech
angloamerických letadel na Německo ho „strážní andělé“ mnohokrát ochránili před téměř jistou smrtí. Počátkem května 1945 se –
jak sám barvitě líčil – po dobrodružné cestě vrátil domů do Řevnic
a i zde měl štěstí. V revolučních květnových dnech unikl shodou
náhod zastřelení důstojníkem německé armády.
V roce 2014 Josef Beneš důstojně oslavil devadesátku (viz
foto). V květnu 2015 onemocněl a 26. srpna v Praze v nemocnici
zemřel.
Sám na Ing. Josefa Beneše vzpomínám jako na laskavého vzdělaného člověka, který mi vždy jako znalec řevnické historie ochotně poradil. Chybí mi!

Josef Beneš – legenda řevnického
Lesního divadla (1924–2015)
Josef Beneš se narodil v Řevnicích 17. prosince 1924 a letos si připomínáme jeho nedožité pětadevadesáté narozeniny.
Do základní školy chodil v Řevnicích. Začal studovat Střední
průmyslovou školu elektrotechnickou v Praze Na Příkopě, kterou
dokončil až po válce, protože nacisté v roce 1943 školu zavřeli.
Následovalo studium elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, kde
v roce 1952 promoval. K volbě oboru přispělo jistě i to, že jeho otec
Václav Beneš po léta vlastnil v Řevnicích elektrozávod, který v roce
1911 významně spolupracoval při elektrifikaci našeho města známou firmou Křižík.
Josef Beneš pracoval dlouhá léta v Praze ve Státním ústavu dopravního projektování (SUDOP), kde kromě zaměstnání nalezl
i místo pro svou zálibu, což byl sborový zpěv. V pěveckém souboru
SUDOPu zpíval až téměř do konce života.
Beneš byl řevnickým patriotem a od mládí se zajímal o historii
města. Pro své znalosti se stal velmi platným a uznávaným členem
řevnické letopisecké komise. Řevnická radnice ho proto často konzultovala při přípravách některých městských projektů.
Jeho velkou láskou v životě se stalo ochotnické divadlo, které
mělo v našem městě velkou tradici. Již jako malý kluk zvonil v Lesním divadle na představeních. První samostatnou hereckou roli
dostal po válce v roce 1946 ve hře Karla Čapka Matka. Po dlouhou
dobu působil na scéně divadla nejen jako herec, ale zajišťoval pro
divadlo také odborné práce – technik, osvětlovač, rekvizitář, zkrátka vše, co bylo třeba pro zdárný chod divadla. Koncem šedesátých
let 20. století se divadlo dostalo do krize. Uvádí se, že v této době
se právě Ing. Josef Beneš stal hlavním iniciátorem rekonstrukce
divadla a „motorem“ pokračování jeho další kulturní činnosti. Pro-

Sonda do historie starých pohlednic
Soudím, že některé úspěšné řevnické akce v minulých letech je
možno si připomenout. Je to právě 10 let, co v kavárně řevnického Modrého domečku byla zahájena výstava „Historické vánoční
a novoroční pohlednice“, kterou uspořádal Jindřich König. Vernisáž proběhla v úterý 25. listopadu 2009 a zúčastnilo se jí přes
60 návštěvníků. Akci zahájili ředitelka OS Náruč paní Zuzana
Dudáková, starosta města Miroslav Cvanciger a odborným komentářem autor výstavy. Bylo vystaveno přes 120 starých pohlednic,
výstavu mohli zájemci navštívit až do 6. ledna 2010. Z textů a obrázků starých pohlednic bylo možno často vyčíst životní příběhy,
např. vojáků z I. světové války.
Písemnou zprávu o výstavě podala paní Šárka Hašková, tehdy
PR Manager OS Náruč, v časopise Ruch , číslo 1 v roce 2010.
Text Jindřich König, foto Barbora Benešová
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Děti půjdou za Mikulášem do kostela
Podzim nám utekl jako voda a my jsme si ho přesto náležitě
užili. Děti na zahradě MŠ zasadily společnými silami nový jehličnan. Zazpívaly stromku písničky a popřály mu zdravý a silný
růst. Toto období jsme zakončili oslavami svátku svatého Martina. Co myslíte, že děti hledaly na zahrádce školky? No přece
poklad v podobě zlatých podkoviček a čokoládových penízků
pro každé z nich. V polovině listopadu odjely děti ze tříd Berušek a Medvídků na pohádku do pražského Planetária. Motýlci,
Sovy a Žabky zase navštívili Muzeum betlémů v Karlštejně, kde
si vyrobili vánoční pozornosti.
Děkujeme všem rodičům za pomoc při úklidu naší zahrady,
hrabání listí a celkové přípravě okolí na zimu. Pomalu přichází
adventní období plné očekávání a zklidnění. Společně rozsvítíme školkový vánoční strom po první adventní neděli. Na zahradě se tak sejdou všechny děti se svými učitelkami i rodiči. Jsou
připravené malé dílničky, kde si děti i sourozenci a rodiče mohou vyrobit vánoční dárečky.
Stejně jako vloni k nám i letos přijde Mikuláš. Setkání s ním si
děti užijí 5. prosince v řevnickém kostele svatého Mauritia. Vystoupení našich nejmenších určené pro seniory a přátele školy
se letos uskuteční 9. prosince v sále ZUŠ. „Vánoční cinkání pro
rodiče, babičky a dědečky proběhne odpoledne od 9.–13. prosince. Aby ani zvířátka v lese nebyla bez vánoční nálady, ozdobíme pro ně strom v lese samými dobrotami v posledním týdnu
před Vánocemi. Tímto přejeme všem hodně zdraví a štěstí. Buďme milí, slušní a stále usměvaví.
Kateřina Chvojková a Jana Černá

láci, kteří sehráli na provizorním pódiu bajku o tom, jakou váhu
má slovo. Ve škole navíc připravili výstavu dobových fotografií
a dokumentů, které byly na několika panelech vystaveny i pro
veřejnost.

Strom se rozsvítí první
prosincovou neděli
Vánoční světla i strom tradičně zkrášlí řevnické centrum. Vánoční strom bude na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad rozsvícen
slavnostně poprvé na první adventní neděli 1. 12. v 18 hodin.
Přijďte si to užít společně a třeba si i zazpívat, pro děti je připravena jízda na ponících.

Na trzích bude k vidění
putování do Betléma
Nabitý kulturní program čeká návštěvníky letošního Adventního trhu, který se opět vrátí na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
Uskuteční se tam v sobotu 7. prosince od 9 hodin. O hodinu
později v 10:00 tradiční jarmark doplní kulturní program. Jako
první se představí skupina Proměny se svým pásmem Cesta do
Betléma. „Na pódiu je vystřídá stejně jako loni kapela Los Fotros, která dopoledne osvěží svým mladistvým a nápaditým
pojetím písní ze svého vlastně ničím neomezeného repertoáru,“
popisuje další program organizátorka Veronika Stará. Chybět
nebude tradičně ani folklorní soubor Klíček, který potěší návštěvníky svým elánem, stejně jako následující osvědčení The
Villains. Na závěr vystoupí Slavnostní kapela ZeMě, kterou můžete znát z řevnických masopustů. Ve stáncích budou k dostání vánoční dekorace a zboží, stejně jako výrobky žáků řevnické
školy. Přijďte nasát předvánoční atmosféru, občerstvit se a popovídat si se svými přáteli a sousedy.

Děti potěší seniory
na Adventním setkání
Děti z řevnické mateřské školy přijdou potěšit místní seniory na
tradiční Adventní setkání. Uskuteční se 9. 12. v 9:30 v sále Zámečku. Půjde o propojení generací. Děti z mateřinky mají přichystané vystoupení, jistě dojde i na společný zpěv.

Žáci sehráli bajku o tom,
kolik váží slovo

Symbolicky s transparenty z roku 1989 si Řevničtí připomněli
30. výročí Sametové revoluce. Dopolední Sametové setkání se
uskutečnilo v sobotu 16. listopadu, a to pod režijním vedením
Základní umělecké školy a ve spolupráci s Modrým domečkem
a městem. Na srazu u Zámečku se těsně po desáté hodině sešla
necelá stovka lidí všech věkových kategorií. Žáci ZUŠky nesli
vlastnoručně vytvořené transparenty s nápisy Pravda a láska
zvítězí nad lží a nenávistí, Nejsme děti, Nežít ve lži a jiné. Lidé
dostávali trikoloru, květinu a na ochutnání dobovou ňamku –
chleba s gothajem. Za policejního dohledu se průvod přemístil
k Modrému domečku, kde muzikanti ze ZUŠky zahráli několik
skladeb Karla Kryla. Přítomné pozdravil starosta Tomáš Smrčka, místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer a v sokolském kroji
i starosta Sokola Petr Kozák. Do oslav se zapojili i řevničtí ško-

Školáci budou prodávat své výtvory
Udělat radost sobě, řevnickým školákům a ještě podpořit
dobrou věc můžete zakoupením jejich vánočních výrobků. Příležitost ke koupi budete mít hned několikrát.
Nejprve budou žáci Základní školy Řevnice nabízet své výtvory na Adventním trhu na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v sobotu 7. 12. Peníze utržené ve školním stánku budou podle ředitele školy použity na podporu dobrovolnických aktivit, mezi
které patří i adopce surikaty v pražské ZOO.
Následně škola uspořádá vlastní vánoční trhy, které se uskuteční 17. prosince od 17 hodin ve školní jídelně a v jejím okolí.
„Každá třída vyrábí s paní učitelkou vlastní dárky, které budou
na trzích k mání. Výtěžek třídy použijí do svých třídních fondů,“ uvedl ředitel školy Tomáš Řezníček s tím, že po vánočních
prázdninách se školáci sejdou ve třídách 6. ledna. Již v únoru
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ale na téměř stovku z nich čekají lyžařské kurzy. Jeden v tuzemské Telnici, druhý ve známém lyžařském středisku Schladming.

Na karlštejnském adventu se
blýsknou Proměny i řevnický sbor
První a poslední adventní neděli, tedy 1. a 22. 12., se budou
v podhradí Karlštejna konat oslavy adventu. Chybět na nich nebudou ani účinkující z Řevnic.
Poprvé bude na náměstí před Muzeem betlémů živo v neděli
1. prosince. Počínaje 14. hodinou tu budou diváky bavit kapely Kapičky, Čenkomor, Ajeto i děti z místní školy a Dvora Sofie.
V 16.30 zástupce pivovarnického cechu narazí soudek s karlštejnským pivem Karlíček. Poté, co děti z místní školy vystoupí se
zpěvákem Pavlem Vítkem, bude rozsvícen nazdobený vánoční
strom. O zlaté neděli zahraje staropražská kapela Třehusk, představí se děti ze střediska volného času Domeček Hořovice a místní školky. Taneční skupina Proměny předvede živý betlém.
Obyvatel Karlštejna Pavel Zedníček v roli předsedy poroty vyhlásí výsledky soutěže O nejlepší vánoční cukroví. Zlatým hřebem zlaté neděle budou Andělské hry – adventní zjevení několika andělů na chůdách, kteří za zvuků rolniček, činelů a zvonků
lidem zvěstují, jak se chovat v příštím roce. Tečku za programem obstará dvanáctiminutová ohňová show.
V Rytířském sále hradu Karlštejn bude 15. 12. od 15:00 a od
19:00 hodin znít Česká mše vánoční. Na Štěpána se zde od
18 hodin uskuteční koncert Štěpánské koledování řevnickým
sborem Canto Carso. Hrad Karlštejn bude v prosinci otevřen
od pátku do neděle do 22. 12. 2019 a poté od 26. 12. 2019 do
12. 1. 2020 denně kromě pondělí vždy od 10:00 do 15:00.

Bobři pojedou pro Betlémské světlo
Betlémské světlo si do svých domácností budete moci i letos
přinést díky skautům z řevnického vodáckého oddílu Bobři.
Ti chystají tradičně i dobroty na řevnický adventní trh.
Betlémské světlo začnou po České republice rozvážet skautští
kurýři vybranými vlaky v sobotu 21. 12. A řevničtí Bobři se pro
plamínek vydají do Prahy. „Pak jej budeme mít doma, hned na
několika místech, a dbát o to, aby nevyhasl,“ prozradil Zip, alias
Petr Novák, vedoucí Bobříků. Lidé si pro něj budou moci dojít
na Štědrý den dopoledne. „Rozdávat ho budeme opět u řevnického Zámečku od 9 hodin,“ upřesnil. Staří nebo nemohoucí
lidé mohou požádat skauty a ti jim světlo přinesou domů. Nebo
napsat na e-mail: zip@skaut.cz. Stejně tak nosí světlo i do řevnického Pečovatelského domu.
Bobři nebudou chybět ani na adventních trzích 7. 12. Nabízet na něm budou vše, co den před tím sami napekli a vytvořili.
K dostání by mělo být cukroví, koláče, perníčky, ale i čaj nebo
placky opečené na kamnech.

Tříkrálovou sbírku letos zpestří
koncert v řevnickém kostele
Lednovou Tříkrálovou sbírku, jejíž organizace se v našem regionu ujala Farní charita Řevnice a která potrvá od 2. do 10.
ledna 2020, zpestří Tříkrálový koncert. Koledníci, dárci a široká veřejnost je na něj zvána do kostela sv. Mauritia v Řevnicích, a to v neděli, 5. ledna 2020 v 17 hodin. Na koncertu vy-

stoupí poberounské sbory Třebasbor ze Zadní Třebaně a Canto
Carso z Řevnic.
V našem regionu budou koledníci putovat v týdnu od 2. do
10. ledna po obcích a městečkách na dolní Berounce: Přispět
mohou lidé v Mokropsích, Všenorech, Dobřichovicích, Letech,
Karlíku, Řevnicích, Zadní Třebani a Karlštejně, ale také v podbrdských obcích Halounech, Osově, Osovci a Všeradicích i ve
vískách Českého krasu, Mořině a Mořince. „Tam všude budou
koledníci radostnou šířit zvěst vánočních svátků a vybírat prostředky na dobročinné účely. Do zapečetěných kasiček koledníků budou mít dobří lidé příležitost přispět na pomoc lidem,
kteří se ocitli v tíživé životní situaci, protože je postihlo nějaké
neštěstí, jako nemoc, rozvrat manželství, ztráta zaměstnání,
úmrtí apod. Zvláště dětem v těchto rodinách pomůže charitní pomoc vyrovnat se s těžkou situací,“ uvedla Eva Vaculíková
z Farní charity Řevnice s tím, že část vykoledovaných peněz
půjde na pomoc lidem v nouzi v České republice i v zahraničí.
„Doufejme, že se koledníci i letos setkají s vlídným přijetím a
štědrostí, jako tomu bylo v letech minulých. Kdo přijme koledníky vlídně ve svém domě, tomu označí dveře formulí požehnání K+M+B 2020,“ doplňuje Eva Vaculíková.
V minulých letech koledovalo v naší farnosti kolem stovky koledníků a mezi nimi bylo i několik dětí z Dětského domova Lety.
Tříkrálová sbírka je rozsáhlý dobrovolnický projekt Charity ČR
pořádaný po celé České republice. Probíhá každoročně kolem
lednového svátku Tří králů (6. 1.).

V platnost vstoupí nový jízdní řád
Druhou adventní neděli 15. 12. začne na železnici platit nový jízdní řád. Tiskovou konferenci, kde budou ohlášeny největší změny
v rámci Středočeského kraje, chystají České dráhy až na polovinu prosince. Proto jsme nový jízdní řád, který je již zveřejněn na
webu Správy železniční dopravní cesty porovnali s tím stávajícím.
Jaké jsme našli největší změny pro trať 171 Praha – Beroun?
• Mění se takty odjezdů vlaků ve směru Praha i Beroun. Ve
směru na Prahu jedou vlaky z Řevnic o dvě respektive o čtyři
minuty dříve.
• V opačném směru na Beroun se odjezd z Prahy sice taky posunul o dvě minuty dříve, ze Řevnic ale vlak odjede o dvě
minuty později. Oproti stávajícímu jízdnímu řády totiž dráhy
počítají s 37 minutami pro trasu Praha-hl. nádraží – Řevnice.
Nyní to bylo jen 33 minut. Roli může hrát probíhající optimalizace v tomto úseku.
• Krátké spoje Řevnice – Praha odjíždějí vždy v X.52 a X.22 ve
směru do Prahy. První spoj v tomto taktu jede v 4:52. Poslední v ranní špičce v 9:22.
• V opačném směru z Prahy hl. nádraží odjíždějí tzv. řevnické vlaky v X.02 a X.32. Poslední z Prahy jede v 19.32, ale jen
v pracovní dny.
• Spoje na trase Beroun – Český Brod mají odjezd ze Řevnic
nově v X.05 a X.35, v opačném směru z Prahy hl. nádraží odjíždějí o dvě minuty dříve v X.18 a X.48
• V praxi to znamená, že interval mezi berounskými a řevnickými spoji se zvýšil na 14 minut oproti stávajícím a nedostatečným devíti minutám.
• V jízdním řádu zůstává o víkendu noční spoj s odjezdem ve
2:30 z pražského hl. nádraží, který jezdí jen v sobotu a v neděli. Beze změny je i noční spoj z Řevnic v 1:46.
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Díky šansonovému recitálu
zapomenete na předvánoční shon

V klání o nejlepšího trenéra
vybojovala stříbro Olga Kepková

Šansonový recitál Zlatky Bartoškové nazvaný tentokrát Poklona uctivá se uskuteční třetí adventní neděli 15. prosince. Začíná v 18 hodin v sále Zámečku. „Za doprovodu klavíru a houslí jistě zaujme svým zpěvem natolik, že rádi zapomenete na
předvánoční shon. Ti, kteří slyšeli Kuřárnu v blázinci, vědí, do
čeho jdou. Ostatní můžou zažít velmi příjemné překvapení,“
láká k návštěvě koncertu na stříbrnou neděli Veronika Stará.
Zlatka Bartošková, která se v současnosti věnuje zejména
šansonu, začínala svoji pěveckou kariéru v Orchestru Ladislava Bareše v Liberci a Orchestru Československé televize s dirigentem Václavem Zahradníkem, spolupracovala s Ostravským
rozhlasovým orchestrem a Armádním uměleckým souborem.
Zpívá výhradně vlastní repertoár a píší pro ni současní čeští
textaři, básníci a skladatelé. Vstupné je 100/50 Kč.

Velmi vyrovnaný byl letošní ročník akce Díky, trenére, o vítězi
musela rozhodnout až nastavená soutěž. V konkurenci sedmi
stovek nominovaných trenérů z více než 40 sportů uspěla i Olga
Kepková, která v našem regionu vede ropeskippingový oddíl
Rebels O.K. Stala se stříbrnou Trenérkou mládeže 2019.
Nominací letos doputovalo přes 700, z nich bylo vybráno 32
nejlepších a nejsilnějších. Šestnáctka postupujících byla postupně ověřována u jednotlivých sportovních svazů, případně
u sportovních klubů, kolegů a známých. Osmička nejlepších
kandidátů pak bojovala ve finále o titul 3. listopadu na Dni trenérů mládeže v pražské hale na Podvinném mlýně. Mezi porotce usedly opět významné osobnosti – Natalia Hejková, úspěšná
trenérka basketbalu, kouč vrcholových sportovců Marian Jelínek nebo Zdeněk Vojta, metodik pro trénování dětí a mládeže. Ti všichni nejprve hodnotili práci vybraných osmi trenérů.
A k vidění toho bylo dost! Například atletické přeskoky překážek, badmintonové údery, běžecká cvičení se zapojením šachů
nebo hlasitá haka v podání ledních hokejistů z Vimperku. Boj to
byl velmi vyrovnaný, o vítězi musela rozhodnout až nastavená
soutěž. Olga Kepková skončila druhá za vítězným ledním hokejistou Davidem Vinšem z Vimperka a před dalším mužem, basketbalistou Tomášem Hruškou.

Sitenského snímky budou k vidění
na Salonu české fotografie
Snímky oceňovaného fotografa, „kronikáře“ 20. století i druhé světové války Ladislava Sitenského, který s oblibou říkal,
že svůj vůbec první snímek pořídil na zahradě rodinné vily
v Řevnicích, budou k vidění na druhém ročníku výstavy Salon
české fotografie opět v pražském Topičově salonu. Výstava je
koncipována jako dialog fotografů na společné téma „lidé a
život“. K vidění zde budou nesmírně působivé rané fotografie
z domovské metropole Ladislava Sitenského, který je veřejnosti známý především díky snímkům letců RAF, avšak i zde
autor nachází silná témata, která dokáže vykouzlit z běžného
života Pražanů. Kromě Sitenského fotografií budou vystaveny
snímky krále české street fotografie Františka Dostála, Petry
Skoupilové, Aleny Vykulilové, Jana Jirkovského a Anny Bella
Betts. Vernisáž výstavy se koná v úterý 2. prosince od 18 hodin a výstava dále potrvá do pátku 20. prosince vždy od 10
do 17 hodin (kromě 14. a 15. prosince, kdy bude salon uzavřen). Další informace o výstavě: www.salonceskefotografie.
cz. Vstup volný.
(vše pan)

Filharmonie v lese
Již potřetí se můžete v nadcházejícím roce těšit na velký květnový koncert vážné hudby: FILHARMONII V LESE. V Lesním divadle se opět rozezní slavné skladby a árie světových hudebních
skladatelů v provedení Pardubické komorní filharmonie. Tvůrcem programu bude jako tradičně řevnický dirigent indického
původu Debashish Chaudhuri. Na pódiu ho tentokrát doprovodí i jeho manželka Jana jako sólistka na klavír a řevnický smíšený pěvecký sbor Canto Carso. Prozradit už můžeme, že koncert
bude z hlavní části věnován 250. výročí narození Ludwiga van
Beethovena.
Filharmonie v lese se bude konat poslední květnovou sobotu 30. května v 19.00 hodin. Termín byl vybrán tak, aby tentokrát nekolidoval s Řevnickým pivním festivalem. Lístek v ceně
270 Kč (zlevněné 170 Kč a rodinné vstupné 550 Kč) si můžete
koupit snadno online pomocí služby GoOut.
Jan Schlindenbuch

Déšť odradil část běžců
Lesního slalomu
Čtyřiačtyřicátému ročníku tradičního Lesního slalomu, který
v sobotu 9. listopadu uspořádal SKI KLUB ŘEVNICE, letos nepřálo počasí. Déšť ustal pouhou půl hodinu před startem. To byl
také důvod nižší účasti. Na start závodu nastoupilo 32 závodníků v osmi kategoriích. V absolutním pořadí zvítězil Štěpán
Zrostlík v hodnotném čase 44,9 s. O vyrovnanosti závodu svědčí i fakt, že mezi prvními třemi muži byl časový rozdíl jen jedné
sekundy. V ženách přesvědčivě zvítězila Martina Bochenková
ve skvělém čase 51,6 s. Nejmladším účastníkem byl roční Aleš
Zrostlík.
Na závodníky čekaly hodnotné ceny od sponzorů akce, firem
PROSPORT PRAHA s.r.o. (velkoobchod, internetový obchod
sportovním zbožím) a EKORENT s.r.o. (leasing zdravotnické
techniky) a poděkování si v neposlední řadě zaslouží i Městský
úřad Řevnice, který se spolupodílel na financování akce.
(vše pan)

Pozvánka na memoriál putovala
i k hráči pražské Slávie
Již potřetí se v druhé polovině prosince uskuteční v řevnické
sportovní hale za Lidovým domem Memoriál Davida Laciny.
V režii hlavní pořadatelky Jarky Vyletové se bude konat 18. 12.
od 9 hodin. Turnaje se účastní žáci 6. až 9. tříd základních škol
z dolního Poberouní. „Jednáme i s hráčem Slávie, který by přijel
podpořit tuto krásnou vzpomínkovou akci,“ uvedla Jarka Vyletová s tím, že pražská Slavia byla nejoblíbenějším fotbalovým
klubem nadějného řevnického fotbalisty.
Proč vlastně vznikl memoriál? Pokud je to memoriál, je jisté,
že někdo zemřel a už jenom to je pro všechny pozůstalé velká
tragédie. Tato tragédie je ale o to horší, že zemřel mladý člověk,

Inzerce 13

12/19
vlastně ještě dítě. David Lacina byl normální obyčejný kluk. Byl
to výborný kamarád, student, fotbalista, ale hlavně syn. Nikdo
z nás si nedokáže představit, že umře někdo takto mladý, „zdravý“ a ještě ke všemu výborný sportovec. Tolik stačí jako připomenutí kamaráda, pro kterého jsme vymysleli tuto krásnou
vzpomínkovou akci.
Letošní, již III. ročník se bude vést v podobném duchu, tak
jako ty předešlé. Postupně se do organizace zapojilo několik
rodičů a několik kamarádů Davida. Pozvali jsme okolní školy,
jmenovitě: Všenory, Černošice, Radotín, Davli, Štěchovice a samozřejmě Řevnice a také bývalé spoluhráče Davida z SK Řevnice a sestavili jsme i z nich jedno družstvo, které ale v letošním

ročníku bude hrát jen zápas s rozhodčími a pořadateli, protože
nám již trochu vyrostli.
Hrajeme systémem každý s každým, případně i ve dvou kategoriích, pokud se sejde více družstev. Připraveny budou hodnotné ceny, včetně pohárů za první tři místa a putovní pohár,
který v loňském ročníku vyhrálo družstvo ZŠ Černošice.
Na závěr se mohou všichni podepsat a „poslat“ vzkaz Davidovi
do vzpomínkové knihy, která je vždy přítomná. Věříme, že i tento
ročník si užijeme, přeneseme se i ve vzpomínkách k našemu kamarádovi Davidovi alespoň touto cestou, protože on fotbal miloval. Otevřeny jsou dveře pro všechny fanoušky, přijďte zafandit.
Za všechny pořadatele J. Vyletová

AKTUÁLNĚ
pronájem/prodej BYTY
nejen v CORSO
Vážení spoluobčané, volební
sdružení PERSPEKTIVA PRO
MĚSTO Vám přeje klidné a krásné
prožití vánočních svátků a hodně
štěstí i zdraví do nového roku.

PRODEJ DOMŮ –
KOMPLETNÍ SERVIS
Jitka PYTLÍKOVÁ
Realitní makléřka z Mořiny
732 961 076
jitka.pytlikova@re-max.cz

14 Inzerce

Sdílené kanceláře jsou prostředím plným inspirace. Jeden
takový prostor nově vznikl i v Řevnicích. Nakoukněte s námi!

Co je to coworking?
Coworking znamená v doslovném
překladu spolupráce. Jde o sdílený
pracovní prostor pro nezávislé profesionály a jiné distanční pracovníky,
kteří zde nezávisle na sobě vykonávají
svou běžnou práci.
První coworking byl otevřen v roce
2005 v americkém San Franciscu, dnes
sdílené kanceláře najdeme po celém
světě. Nejinak je tomu i v Řevnicích
u Prahy, kde v rámci projektu Corso
vznikl coworkingový prostor Meandr.
Co obnáší být členem takového prostoru, jak nám to může pomoci lépe
pracovat a posouvat se a co všechno
Meandr svým členům nabízí? Na tyto
a další otázky odpovídá Bashka, která
má rozvoj Meandru na starosti.
Ahoj Bashko, mohla bys nám přiblížit,
co konkrétně je Meandr?
Meandr je jedním z posledních bodů v rámci celého komplexu Corso. Způsob, jakým
lidé dnes pracují se mění a už nebývá standardem, že jsou 5 dnů v týdnu v uzavřené
kanceláři. V Meandru nabízíme lidem místo,
které pro ně bude alternativou k uzavřeným
kancelářím. Spousta lidí využívá home office,
ale doma mohou mít pocit, že nejsou až tak
produktivní, nebo že to prostředí pro ně není
inspirativní, jak by si přáli. Zde jim nabízíme
příjemný a funkční prostor pro práci.
Najde se v Řevnicích pro Meandr dostatek klientely, jaká je vlastně „spádová“ oblast pro takový prostor?
Přehled tarifů
Ceny měsíčně
8h
30 h
60 h
100 h
24/7
Kancelář pro
4 osoby

250 Kč vč. DPH
750 Kč vč. DPH
1 350 Kč vč. DPH
2 150 Kč vč. DPH
3 950 Kč vč. DPH
9 950 Kč bez DPH

Nejen Řevnice, ale celé Poberouní vnímám
jako lokalitu, která je nesmírně aktivní, otevřená spolupráci a především provázaná.
Všichni se zde mohou potkat se svým okolím
a zjistit, kdo co dělá a jak si mohou navzájem
pomoct či se posunout. Tímto se dostáváme
ke společenské funkci takového prostoru.
Když lidé z jedné lokality začnou spolupracovat, roste tím celý region.
Vypadá to, že Meandr není pouze pro
firmy a freelancery, ale že má ambici
částečně plnit i úlohu komunitního centra. Jak může Meandr pomoci rozdmýchat společenský život ve městě?
Prostor samozřejmě není jen pro ty, kteří
chtějí přijít a pracovat na počítači, chodí sem
i umělci, někdo píše, někdo maluje a někteří se zde potkávají pouze na schůzky. Ten
prostor je krásný, velký a multifunkční v tom,
že ho může využít jak jednotlivec, tak například skupina 80 lidí. Přednášky, setkání,
koncerty, projekce, to vše je možné. Našim
velkým přáním je, aby Meandr žil nejen přes
den, ale i večer a o víkendu a byl zárukou
toho, že když přijdu, tak odejdu s novou zkušeností, inspirací či zážitkem.
Pojďme se pobavit o tom, jak probíhá
den v coworkingu. Ráno přijdu, co se
děje potom?
Začneš tím, že si uděláš kafe, pak si vybereš
svoje místo. Máš několik možností,. Základní pracovní plochou je open space, kde jsou
sdílené stoly. Vyberu si místo, zapnu počítač
a pracuju. Sdílení stolu je důvod ke kontaktu
s ostatními, a přesně to chceme podporovat.
Pak je možnost mít vlastní zázemí, můžu tu
mít vlastní stůl a vlastní židli. Nebo potřebuji
zázemí pro firmu, a pak si zde mohu pronajmout kancelář.
A když jsme u těch firem, jaké služby
nabízíte pro ně?
Pro firmy nabízíme pronájem samostatné kanceláře nebo zasedačky. A pokud si u nás firmy
nechtějí kancelář pronajmout dlouhodobě,
mohou Meandr využít jako další inspirativní prostor, který navštíví jen občas. K dispozici máme například zasedací místnost, kde
firmy mohou uspořádat větší meeting nebo
si tam pozvat důležitého klienta. Dokážeme
nabídnout i prostor pro velkou firemní oslavu,

konferenci, pohostit lidi kvalitními službami
v Restauraci Corso, Pivovaru Řevnice nebo je
ubytovat v Boutique Hotelu Corso.
Jak konkrétně chceš členy Meandru
vést k tomu, aby se propojovali a navzájem inspirovali?
Důležitou osobou v prostoru je vždy hostitelka. Člověk, který bude iniciovat to,
abyste se seznamovali s ostatními. Ne pro
všechny je přirozené přijít a začít si s někým povídat, hostitelka ale všechny zná
a umí doporučit kontakt se správným
člověkem. Další aktivitou je členská zeď,
kde jsou profily všech včetně toho, čím
se zabývají a samozřejmě pak celá řada
eventů a setkání pro členy, zaměřených na
spolupráci a seznámení. Dále plánujeme
přednášky, workshopy a další akce, které
budou otevřené každému.
Jaké další výhody členství v Meandru
přináší? Jak je to například se stravováním?
Meandr je ve skvělé lokalitě, kde je to k výbornému obědu dvě minuty cesty. Členové s vyššími tarify od nás mají jako bonus
slevy do Restaurace Corso a do Pivovaru
Řevnice. Během dne je pro členy připravená drobná svačinka v kuchyňce. A také
bych na konec ráda zmínila, že v prosinci zavíráme pár dní před Štědrým dnem,
a proto celý měsíc nabízíme nejvyšší tarify
s 30% slevou. e
www.meandrrevnice.cz
O novinky z Meandru si napište na:
info@meandrrevnice.cz
Autor: Petr Hoffelner

Kdo je Bashka?
Založila facebookovou skupinu „Sousedé od Berounky“, kde buduje komunitu, a je pro rozvoj Meandru tím
správným člověkem. V coworku vidí
velký význam jak pro člověka, tak pro
celý region. Do Řevnic se přestěhovala
z Prahy, kde několik let působila v Impact Hubu v Praze, kde se starala o komunitu, pronájmy, velké eventy a vedla svůj vlastní pořad o startupech.
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Kino Řevnice
4/12 Ermitáž: Síla umění

27/12 Star Wars: Vzestup
Skywalkera (dabing)
Kino Řevnice / 17:00

Kino Řevnice / 20:00

27/12 Amundsen

7/12 Pat a Mat:
Kutilské trampoty

28/12 Trollové a kouzelný les

Kino Řevnice / 13:30

7/12 Ledové království 2
Kino Řevnice / 15:30

7/12 Jumanji: Další level
(dabing)
Kino Řevnice / 17:30

7/12 Špindl 2

Kino Řevnice / 20:00

11/12 S chutí Toskánska
Kino Řevnice / 20:00

Kino Řevnice / 20:00
Kino Řevnice / 13:00

28/12 Jumanji: Další level
(dabing)
Kino Řevnice / 14:45

28/12 Star Wars: Vzestup
Skywalkera (titulky)
Kino Řevnice / 17:00

28/12 Šťastný nový rok
Kino Řevnice / 20:00

22/12 Advent na Karlštejně
Náměstí / od 14:00

24/12 Betlémské světlo
U Zámečku / 9:00

2–10/1 Tříkrálová sbírka

Hudba
11/12 Zpívání pod vánočním
stromem
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad /
10 hodin

13/12 Tradiční Rybovka
s Canto Carso

Hostinec U Barchánků, Mořinka / 19:00

14/12 Vánoční koncert
dámského pěveckého
souboru Cabinet

14/12 Sněžná mela

Divadlo

Kaple sv. Judy Tadeáše

14/12 Ledové království 2

13/12 Betlém aneb Převeliké
klanění sotva narozenému
Jezulátku
Kino Řevnice / 19:00

Šansonový recitál Zlatky Bartoškové

Kino Řevnice / 17:15

Dětský divadelní soubor Kukadýlko

19/12 Rybova Česká mše

14/12 Parazit

Katedrála sv. Víta, Praha / 19:00

18/12 Tenkrát v Hollywoodu

15/12 Betlém aneb Převeliké
klanění sotva narozenému
Jezulátku

Kino Řevnice / 20:00

Kino Řevnice / 15:00

20/12 Pat a Mat:
Kutilské trampoty

Kostel sv. Martina a Prokopa v Karlíku
/ 16:00

Ostatní akce

21/12 Vánoční koncert
s besídkou

Kino Řevnice / 13:00
Kino Řevnice / 15:00

14/12 Le Mans ’66
Kino Řevnice / 20:00

Kino Řevnice / 17:30

20/12 Star Wars: Vzestup
Skywalkera (titulky)
Kino Řevnice / 20:00

21/12 Ledové království 2
Kino Řevnice / 13:00

21/12 Star Wars: Vzestup
Skywalkera (dabing)
Kino Řevnice / 15:00

21/12 Jumanji: Další level
(dabing)
Kino Řevnice / 17:45

21/12 Vlastníci

30/11 Pochod za Mikulášem
Palackého náměstí od 16:00

1/12 Rozsvícení stromu

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad /
18:00

1/12 Advent na Karlštejně
Náměstí / od 14:00

6/12 ACROYOGA SHOW
Kino Řevnice / 20:00

Jógová benefice pro kino

7/12 Adventní trhy

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / od
9:00

Kino Řevnice / 20:00

9/12 Adventní setkání seniorů

22/12 Bolšoj balet:
Louskáček

14/12 Dětský vánoční jarmark

Kino Řevnice / 16:00

Zámeček / 9:30

Zámek Dobřichovice / 12:00

15/12 Poklona uctivá
Sál Zámečku / 18:00

Účinkuje Cante Carso a další sbory

21/12 Koncert Tutte Le Note

Zámek Svinaře

24/12 Betlémské světlo
Před Zámečkem / od 9:00

24/12 Rybofka

Před Modrým domečkem / 13:00

24/12 Půlnoční mše s Cante
Carso
Kostel sv. Mořice, Řevnice / 22:00

26/12 Koncert „Štěpánské
koledování s Canto Carso“
Rytířský sál Karlštejna / 18:00

5/1 Tříkrálový koncert
Kostel sv. Mauritia / 17:00

Sport
18/12 Memoriál D. Laciny

Hala Sportcentrum Lidový dům / 9:00

