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Sokol ožívá, cvičí se ale jen venku
Text: Pavla Nováčková | Foto: T.J. Sokol Řevnice

Od druhé poloviny dubna začala vláda uvolňovat opatření, která do té doby platila v souvislosti s šířením pandemie. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na webu pozvolný plán návratu do
běžného života.
Od 24. dubna bylo povoleno sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných
místech v menší skupině za splnění definovaných podmínek.
Rozhodnutí se týká i řevnického Sokola, nově tak bude možné
například hrát i plážový volejbal.
Před tím mohli sokolové využívat venkovní sportoviště jen
pro individuální sporty. V praxi to vypadalo tak, že na Sokolák
si chodili zacvičit jen jednotlivci, antukové hřiště se využívalo
například na dvouhru rekreačního tenisu. Hřiště na plážový volejbal využívaly členové rodin žijících ve společné domácnosti.
Pro řevnické sokoly to bylo velice náročné. „Patří mezi aktivní
lidi, kteří potřebují sport a sociální kontakt. Mnoho z nich trávilo v tělocvičně několik hodin týdně, pevná, několikaletá přátelství spolu se společným zájmem udržovala lidi nejen ve fyzické,
ale i psychické pohodě,“ vysvětlila místostarostka řevnického
Sokola Monika Vaňková.
Sokolovna je dál zavřená. „Je tam prázdno a smutno. Musím
ale pochválit všechny sportovce, že i přes občasný nesouhlas
zákaz dodržují. Česká obec sokolská vydává na YouTube seriál
metodických videí #cvičímsesokolem, kde zveřejňuje online
cvičení pro jednotlivé věkové kategorie od cvičení s dětmi přes
metodiku kliku až po jógu,“ doporučuje Monika s tím, že i Česká
televize vysílá pravidelně na svém sportovním kanálu Sokolský
zpravodaj.
Restriktivní opatření se dotkla i dalších provozů. Ztráty počítá zavřené kino, bufet rozdává sortiment, který nestihne prodat
před vypršením data spotřeby. Byly zrušeny koncerty, divadla,
festival i akce pro školu.
Všechna tato opatření mají na spolek negativní finanční dopady. „Z důvodu výpadku příjmů jsme museli propustit paní
správcovou, kterou nyní nemáme z čeho zaplatit.
Snažíme se ušetřit, kde se dá, ale peníze na zálohy energií,
pojištění, revize nářadí a další náklady z účtu mizí,“ vyjmenovává Monika Vaňková.
V této tíživé situaci organizaci výrazně pomohly úspory ze zavedení moderní technologie vytápění. „Milionové roční náklady
na provoz sokolovny a kina nás přiměly zvážit úspory. Budova
byla napojena na jeden okruh vytápění, takže se vytápěly i prostory, které se zrovna nevyužívaly. Tělocvičnu bylo potřeba vytápět přes den, převážně v týdnu, kino zase večer. Nové technologie a chytré řešení, konkrétně Flowbox, nám umožnily rozdělit
vytápění do zón a teplotu nastavit dle rozvrhu,“ popisuje Monika
Vaňková. Díky tomu Sokol výrazně snížil náklady. „I když nám
přibylo nájemců, za plyn jsme platili méně. V roce 2016 jsme měli
z pronájmů 643 tisíc s náklady na spotřebu plynu 239 tisíc korun.

Úpravy zahrnující rekonstrukci kotelny, šaten a sociálního zázemí, nová okna a bezbariérový přístup
stály 6,5 milionu korun a byly realizovány za podpory MŠMT, Středočeského kraje, Města Řevnice a Kina
Řevnice. Na fotografii můžete vidět nové sprchy.
Za rok 2019 tržby z pronájmů 728 tisíc Kč se spotřebou plynu
185 tisíc korun. Pomocí inteligentního ovládání Flowbox měříme
a regulujeme plyn, elektřinu a připravujeme i vodoměry. Díky
tomu máme vše v mobilu, včetně kamer a dveřního systému. Do
aplikace budeme postupně přidávat i další komponenty, zvažujeme i spuštění promítačky v kině,“ doplnila Monika.
Na léto organizace chystá nutnou opravu děravé střechy včetně krovu, neboť je v havarijním stavu. Sokol zažádal ministerstvo
školství o dotaci. „Máme přislíbenou dotaci na investici 6 milionů
korun. Nyní sháníme finance na spoluúčast, máme vysoutěženou
stavební firmu a čekáme, až na účet přijde část dotace. Bourací
práce začnou nejdříve v červnu a hotovo musí být do konce roku
2020,“ vysvětlila místostarostka. Věří spolu s dalšími sportovci,
že postupně budou obnoveny všechny oddíly, které se díky úžasným cvičitelům těší veliké oblibě. „Čekáme na rozhodnutí vlády,
kdy budeme moci oddíly obnovit. Prozatím to vypadá, že tělocvična se do konce června stejně jako školy neotevře,“ domnívá
se a přidává povzbuzení: „Moc zdravím všechny naše příznivce.
Přeji jim, aby v této výjimečné situaci našli to dobré. Těším se na
všechny nejen v sokole a kině, ale i v kavárnách a restauracích.
Držme se!“ e
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Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
rád bych začal něčím pozitivním. Podle aktuálního počtu nakažených se zdá, že pandemie viru Covid-19 je u nás v České republice
na ústupu. Nikdo, vědce nevyjímaje, pochopitelně zatím neví, co
se s virem bude dít dál. Existují různé epidemiologické scénáře
a modely. Pesimisté varují před druhou, ještě nebezpečnější
vlnou, optimisté věří v brzké objevení léku či vakcíny. Ruku v ruce
s předpověďmi lékařů predikují budoucnost i ekonomové. Tak
jako tak bych rád poděkoval všem spoluobčanům za to, že se
velká většina z nás snaží omezení snášet a dodržovat daná hygienická opatření.
Jak už jsem nastínil v minulém čísle Ruchu, musíme se připravit na propad příjmů. Po letech hojnosti budeme muset začít šetřit. Již dnes víme, že za duben získá obec do svého rozpočtu o cca
3 miliony méně z DPH, než tomu bylo v minulém roce. Vzhledem
k tomu, že v dubnu celá země prakticky stála, věřme, že s postupným uvolňováním vládou nařízených opatření se ekonomická
situace země zlepší a v dalších měsících nebude již propad takový.
Na druhou stranu je nutné přemýšlet i o pesimističtějších scénářích, které by nás chtě nechtě donutily omezit nejen investice do
rozvoje obce, ale i běžné provozní výdaje.
V minulém čísle jsem psal o projektech, které budeme muset
odložit nebo úplně zrušit z důvodu vysoké spoluúčasti města. Leckoho tedy možná překvapí, že se v pondělí 4. května opět sejde
online zastupitelstvo, aby schválilo přijetí dotace na modernizaci
vodního zdroje Berounka. Důvody jsou dva. Celý projekt může
být dokončen až na konci roku 2022. Město má tak dostatek času
na jeho realizaci a prostředky na spoluúčast si může rozložit na
více let. Druhým důvodem je vysoká priorita všech investic do vodohospodářské sítě. Jak jsem psal v minulosti již několikrát, město má i v dobách sucha vody dostatek pro všechny obyvatele, což
je dané jednak diverzifikací vodních zdrojů a hlavně vydatností
výše zmiňovaného zdroje Berounka. Jeho modernizace (výměna
filtrů, instalace automatického dávkování čisticí chemie, atd.)
umožní městu rozdělení rozvodů vody na více tlakových pásem,
což povede mimo jiné k úspoře za čerpání vody do vodojemu.
Více bych se tomuto tématu rád věnoval v příštím čísle Ruchu.
Jak již jistě víte, jednou z mnoha květnových akcí, které musely
být z důvodu koronavirové krize zrušeny, byl tradiční hasičský
Majáles. Uskutečnit by se měl někdy na podzim. Zrušený bez
náhrady byl rovněž letošní královský průvod. Uskutečnit se
nemůže bohužel ani tradiční setkání u pomníku na náměstí dne
8. května u příležitosti oslav konce druhé světové války. Památku
válečných hrdinů a padlých z válek tak v letošním roce uctíme
každý individuálně ve své mysli. Za vedení města budou položeny
tradiční věnce a květiny jak u pomníku, tak na hřbitově u hrobu
dvou řevnických občanů Karla Mündla a Jiřího Veselého – válečných obětí nacistů z květnových dní roku 1945.
Na závěr bych chtěl ještě vyslovit velké poděkování všem, kdo
se podíleli na rekonstrukci smuteční síně na hřbitově, kterou město provedlo vlastními silami. Na prvním místě musím jmenovat
pracovníky technických služeb Martina Melichara, Pavla Melichara a Ladislava Charváta, kteří pod vedením Ing. Mikuly a autorky
projektu rekonstrukce smuteční síně Alice Čermákové odvedli
výbornou práci, a ještě uspořili městu nemalé finanční prostředky. Smuteční síň je po čtyřech měsících dokončena a až opadnou
všechna omezení, rádi smuteční síň, která je nyní v důstojném
stavu, předvedeme veřejnosti.
S úctou Tomáš Smrčka

Naplno se mateřinka v letošním
školním roce už neotevře

Znovuotevření mateřských škol nechala vláda opět na zřizovatelích, tedy obecních a městských úřadech. Provoz mateřinek totiž vláda nezakázala, ministerstvo pouze doporučilo jej
přerušit nebo omezit. V době uzávěrky květnového čísla Ruchu
zatím nebylo rozhodnuto, zda se řevnická školka do prázdnin
ještě otevře.
„Z jednání s paní ředitelkou vyplynulo, že se pokusíme část
školky otevřít v momentě, kdy se otevře i první stupeň základní
školy. O plném provozu školky ale v letošním školním roce již
neuvažujeme,“ uvedl starosta města Tomáš Smrčka. Upozornil
však, že zatím státem nejsou jasně dané podmínky, za jakých by
mohla školka fungovat. „Takže nevíme, zda budeme schopni je
případně splnit. Pokud to jen trochu technicky půjde, budeme
hledat cestu, jak alespoň třeba pro část dětí školku otevřít,“
doplnil. V současnosti platí ve školkách, které zůstaly otevřené,
povinnost nosit roušky nebo jiné krytí úst a nosu (šála, šátek,
atd.). Týká se to nejen pracovnic, ale i dětí.
Plánovaný zápis do školky se uskuteční v květnu, stejně jako
v případě škol se bude konat bez účasti dětí a jejich zákonných
zástupců. Uskuteční se od 2. 5. do 16. 5. 2020. Vedení mateřské
školy upřednostňuje podání přihlášky v tomto pořadí:
1. datovou schránkou
2. emailem s elektronickým podpisem
3. doporučeně poštou
4. osobně ve čtvrtek 14. 5. 2020
Podrobné informace a dokumenty k vytištění naleznete na webu
školky v záložce ZÁPIS.

Krátce
•• Díky slunečnému počasí a uzavřeným restauracím ožila již
v dubnu relaxační louka na levém břehu Berounky. Město
chystá posekání trávy, žádné další investice pro tento prostor
ale neplánuje. Na protějším břehu již byly dokončeny stavební práce na novém rybím přechodu a vodácké propusti.
Levý břeh byl hotový již dříve. Podle starosty nyní investor
Povodí Vltavy chystá předání dosud využívaných městských
pozemků.
•• Řevnická radnice pomůže místním podnikatelům v tíživé
situaci, kdy museli kvůli opatření státu uzavřít své provozovny. Rada rozhodla o prominutí nájemného za předzahrádky
provozovatelům řevnickým restaurací, a to za měsíce březen,
duben a květen 2020. Dále prominula nájem masérce a pedikérce v domě s pečovatelskou službou, které kvůli pandemii
a opatřením nemohly provozovat svoji živnost. Slevu z nájemného město poskytlo i provozovatelce řevnické drogerie, které
kromě opatření vlády provoz komplikuje i rekonstrukce fasády
budovy radnice, nebo provozovatelce prodejního stánku na
nádraží.
•• Položením květin k památníku obětem války a vyvěšením státních vlajek si vedení města připomene 75. výročí konce druhé
světové války. Oficiální ceremoniál spojený se společenským
setkáním zástupců místních spolků se letos kvůli omezením
neuskuteční.
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Na opravu Dřeváku chce město
použít dřevo z vlastního lesa
Řevnická rada schválila vložení stavby Dřeváku u nádraží
do registru brownfieldů, který eviduje agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest. To je jedna z hlavních
podmínek pro podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na podporu regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití. Podle starosty se město již v minulosti pokoušelo získat finance na opravu dřevěné stavby, která je
v havarijním stavu, prostřednictvím MAS Karlštejnsko. Před
lety kvůli tomu město dokonce nechalo zpracovat projekt,
který počítal s rekonstrukcí stavby a vybudováním několika
bočních kontejnerů. O dotace však zatím žádá bez úspěchu
a Dřevák dál chátrá. Schválení záměru opravy bude jedním
z bodů veřejného zasedání zastupitelstva, které se uskuteční
4. května. „Rekonstrukce by se týkala jen záchrany samotné
dřevěné stavby a krovů, nikoli budování kontejnerů či jiných
úprav. Navíc bychom chtěli využít synergického efektu a pro
tuto celodřevěnou stavbu použít dřevo z našeho lesa, kterého
máme z důvodů kalamitní těžby nadbytek,“ doplnil starosta
Tomáš Smrčka s tím, že finanční spoluúčast města by se tak
ještě snížila.

Na školním pozemku mají
vzniknout retenční nádrže
Velké investiční akce na následující měsíce řevnická radnice
nechystá. „Dobíhají rekonstrukce obou budov na náměstí,
u konce je výstavba lesní cesty Strážný vrch,“ řekl starosta
Tomáš Smrčka. Jediné, co podle něj vedení v současné situaci
zvažuje, je výstavba čtyř retenčních nádrží na vodu v areálu
školního pozemku, přes který vede dešťová kanalizace. Již dříve město na tento projekt získalo dotaci z Operačního progra-

PRODEJ POZEMKU
město Řevnice nabízí k prodeji
formou veřejného výběrového
řízení obálkovou metodou:

mu Životní prostředí, v níž je finanční spoluúčast města jen ve
výši 180 000 korun. „Nyní je ideální čas to rozjet,“ domnívá se
Smrčka. Zadržená voda má sloužit nejen na zalévání školního
pozemku, ale i okolních stromů. Právě ve Školní ulici rostou
krásné sakury, ke kterým nyní přibylo několik nových stromů.
Vše nyní nádherně rozkvetlo.

Soukromý investor chystá
stavbu sportovní haly
Město ustoupilo od záměru postavit novou sportovní halu,
kterou chtělo vybudovat na pozemku mezi školou a bytovým
domem č.p. 27. Důvod? V Řevnicích se našel soukromý investor, který výstavbu tělocvičny chystá. Vyrůst má na pozemku,
kde dosud stála nafukovací hala a který investor již za tímto
účelem koupil. „S investorem jednáme, několikrát jsme se
sešli. V současné době vybírají architekta,“ potvrdil starosta
Tomáš Smrčka a dodal, že se postupně rýsuje i angažmá města
na tomto projektu. Nová tělocvična by měla sloužit především
žákům řevnické školy, se kterou by měla být propojena chodbou z nové přístavby.

Uzavírka Mníšecké potrvá
až do 10. května
O necelé dva týdny byla posunuta úplná uzavírka silnice mezi
Řevnicemi a Mníškem pod Brdy. Podle informací zveřejněných
oddělením dopravy MěÚ Černošice má být silnice uzavřena až do 10. 5. 2020. „Informovali nás o tom, že se nestihly
dobudovat opěrné zdi, na jejichž stavbu potřebují velké stroje
uzavření celé silnice,“ sdělil řevnický starosta Tomáš Smrčka.
Od 11. 5. až do 31. 10. se počítá s částečnou uzavírkou. Provoz
by měl být v některých místech řízen semafory.

Ceník štípaného palivového dřeva
telefon: 313 104 213, e-mail: kliner@revnice.cz
Sortiment

Popis

pozemek parc. č. 3281/2 o výměře
833 m2 v k.ú. Řevnice

Měkké dřevo

33 cm

smrk, borovice,
modřín

750,- Kč

Měkké dřevo

25 cm

smrk, borovice,
modřín

788,- Kč

Pozemek je určený k zástavbě.

Tvrdé dřevo

33 cm

dub, buk,
habr, bříza

1 300,- Kč

Tvrdé dřevo

25 cm

dub, buk,
habr, bříza

1 365,- Kč

Podmínky výběrového řízení jsou
k dispozici na www.revnice.cz
(úřední deska).
Uzávěrka nabídek:
Pondělí 1. 6. 2020 v 17:00 hod.

Název

Záloha na
vratný big bag

1 ks

Prodejní
cena za
1 sprm

120,-Kč

Štípané dřevo je nabízeno jako sypané (sypaný prostorový
metr – sprm) v kontejnerech a ve vratných vacích (big bag).
V ceně štípaného dřeva není zahrnuta doprava.
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020
Město Řevnice přešlo od ledna 2020 na nový účetní systém. Každému poplatníkovi za odpady a držiteli psa
byl přidělen variabilní symbol, pod kterým bude posílat platby za odpady a psy každý rok.
V případě úhrady poplatků převodem si prosím variabilní symbol vyžádejte skrz e-mail hanzlikova@revnice.cz.
Do e-mailu napište adresu, jména poplatníků (v případě odpadů) a jméno držitele psa (u poplatků za psy),
ke kterým chcete VS sdělit.
Veškeré platby (odpad i za psa) je nutné zasílat samostatně – každý poplatník i držitel psa má vlastní variabilní
symbol. (Nelze tedy platit dohromady za více poplatníků či držitelů psů.)
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
POPLATNÍK:
1) Fyzická osoba, která má trvalý pobyt v městě Řevnice,
2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území
města Řevnice určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídajícího poplatku
za jednu fyzickou osobu
3) fyzická osoba, které byl podle zákona upravující
pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo
přechodný na dobu delší než 90 dní nebo pobývá na
území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců.
Poplatník je povinen ohlásit MěÚ Řevnice:
a) Nejpozději do 15 dnů skutečnost, že se stal
poplatníkem,
b) nejpozději do 15 dnů zánik jeho poplatkové
povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo
v důsledku přihlášení nebo odhlášení fyzické osoby
k trvalému pobytu do této stavby nebo v důsledku jiné
skutečnosti.
Poplatek na jednoho poplatníka činí 700,- Kč za rok.
Poplatek je splatný do 30. 4. 2020.
PLATBA:
1) V hotovosti v pokladně MěÚ Řevnice:
Po a St 7.30–12, 13–18
Út a Čt 7.30–12
Pátek ZAVŘENO
2) Bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo:
0388051399/0800

Poplatek ze psů
POPLATNÍK:
Fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má
na území města Řevnice trvalý pobyt nebo sídlo.
Poplatek ze psů je splatný do 30. 4. 2020, zpožděné
platby do konce května nebudou sankcionovány.
Poplatník je povinen oznámit do 30 dnů po dovršení
3 měsíců stáří psa MěÚ Řevnice držbu psa.
Poplatník je povinen nahlásit do 15 dnů MěÚ Řevnice
jakoukoliv změnu (skutečnost), která má vliv na výši
poplatku.
Držitel – osoba do 65 let včetně
Poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2020 činí 360,- Kč.
Poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok 2020
činí 600,- Kč (držitel je stejná osoba).
Držitel – osoba starší 65 let nebo osoba do věku 65 let
včetně, pobírající důchod, který je jejím jediným
příjmem
Poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2020 činí 200,- Kč.
Poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok 2020
činí 300,- Kč (držitel je stejná osoba).
PLATBA:
1) V hotovosti v pokladně MěÚ Řevnice:
Po a St 7.30–12, 13–18
Út a Čt 7.30–12
Pátek ZAVŘENO
2) Bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo:
0388051399/0800

MěÚ Řevnice nemá povinnost rozesílat složenky k zaplacení poplatku!
Každý poplatník si musí splatnost místního poplatku za odpad a psa hlídat sám. Poplatek je totiž splatný bez
vyměření!
Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může MěÚ zvýšit až na trojnásobek a následně
vymáhat v exekučním řízení.
Platbu za poplatek za odpady a psy platí i lidé, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně MÚ – nám. Krále Jiřího
z Poděbrad č.p. 74.
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Řevničané vzpomínají
na konec války
Pětasedmdesát let uplyne 8. května od konce druhé světové války. Velkolepé oslavy se kvůli stále trvajícím omezením konat nemohou, ale položit květinu k pomníku obětem válek na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad můžete
kdykoli. Připomenout si tento důležitý okamžik naší historie můžete i díky vzpomínkám místních pamětníků.
Text: Pavla Nováčková | Foto archiv J. Königa

Sovětští vojáci v Řevnicích

František Šedivý, 92 let
Jsou události v životě člověka, které se vracejí ve vzpomínkách
a nelze na ně zapomenout. Takovými událostmi bylo naplněno
jaro v roce 1945. Již od ledna se začali vracet z „Reichu“ nasazenci, převážně mladí lidé ročníku 1924. Také Řevnice byly svědky
smutných transportů lidí z pracovních táborů, kteří jen projížděli
za neznámým cílem. Nákladní vlaky byly plné vyhublých ubožáků, kteří přestáli válečné útrapy. Řevnické náměstí s pěti selskými
statky, jinak vždy rušné, bylo teď často pusté, prázdné a připomínalo spíš velkou náves. Majitelé vyjížděli za prací s vozy taženými
vyhublými koňmi. Kašna marně prosila o vodu. Trávníky kolem
ní byly suché, neudržované. Pomník padlým v první světové válce
čněl uprostřed tohoto prostoru jako zdvižený prst.
Všichni očekávali, jaký bude konec. Zjara to byla jen předehra.
Obchody sice fungovaly, ale zboží prodávané pouze za lístky
pomalu ubývalo. Školy sice nebyly zavřené, ale látka dětem představovaná dýchala duchem třetí říše, které už měl každý dost.
Již od února byli mladí lidé posíláni na zákopové práce. Několik
se jich potom vrátilo psychicky poznamenaných, šílené útrapy
nevydrželi. Navzdory tomu všemu se jaro probudilo v plné kráse.
Až jednoho dne se objevily povozy tažené koňmi s vojáky v uniformách – byli to vlasovci. Byli mezi nimi i ranění.
Zámeček byl obsazen mladými německými vojáky. Ti se následující den v ranních hodinách připravovali k transportu. Daleko
ale nedojeli. Vlasovci je dohnali na II. silnici, kde došlo k přestřelce. Tak nastalo jakési bezvládí, jehož řevničtí záložní důstojníci
využili k nástupu a chopili se řízení obce. Vše probíhalo v klidu až
do dalšího dne, kdy se daly zbytky německé armády kdesi u Radotína do pohybu směrem na západ. První k nám přijeli parlamentáři, aby těmto ozbrojencům vyjednali na radnici volný průjezd, což
se také stalo. Stačili dát svým znamení, že je vše vyřízeno. Jenže
poté byli parlamentáři v nestřežené chvíli několika Řevničany
přepadeni, vrženi do městské šatlavy a jejich auto zabaveno. Po

příjezdu prvního německého auta se zatčení domáhali okamžitého propuštění a vydání pachatelů k potrestání. Než se celá věc
vysvětlila, byli řevničtí důstojníci drženi ve vazbě pod hrozbou, že
dojde-li k dalším násilnostem, budou okamžitě zastřeleni. A tak
uběhl za neustálého vyjednávání zbytek dne i večer. Řevnice byly
nakonec zachráněny. Další den dopoledne se již blížila sovětská
armáda. Náměstí bylo okamžitě zaplněno, důstojníci i starosta si
připravili své projevy. Nejdřív se u pomníku objevil asi dvacetiletý voják, popovídal si se stojícími občany a zase odjel. Až za půl
hodiny přijelo první auto i s vojáky. Zaprášení a unavení vyskakovali za neustálého jásotu a křiku. Kdosi po nich chtěl zatancovat
kozáčka. Jeden z nich se o to pokusil, ale po několika výskocích
padl únavou. To byl konec války v Řevnicích. To, co následovalo
potom, je jiná kapitola, často mnohem smutnější.

Dagmar Renertová, 89 let
Ještě po desítkách let mám v paměti, že toho dne byla sobota.
Valašskou vesnicí, kam jsem během války odjela z Řevnic za
příbuznými, projížděly poslední zbytky německé armády. Jakési
zvláštní ticho až vzduchoprázdno předcházelo zprávám o blížící
se Rudé armádě. Její předvoj nebyly burácející tanky, ale koníci
zapřažení do dřevěných vozíků, na kterých leželi ranění a na
smrt unavení vojáci. Ještě před pár hodinami bojovali o naše i své
životy. Vítání bylo typicky valašské, k této příležitosti pečlivě připravenou slivovicí, která unavená vojsko povzbuzovala k životu.
Náš domek byl určen jako přechodné velitelství, včetně ubytování
a vojenské kuchyně. Ta byla brzy zprovozněna. Mladičký vojáček
přinesl velký koš vajec, obrovský kus špeku a obojí rozsekal
bajonetem do největšího kastrolu babiččiny domácnosti. Se slovanskou pohostinností jsme byli všichni přizváni ke stolu. Když se
však silně rozkapal pramen armádní vodky, bylo krajně nesnadné
vysvětlit velitelům, že tato tekutina je u nás pro děti tabu. Chýlilo
se k večeru a unavené vojsko obého pohlaví začalo odkládat nejen
horní šatstvo a strategicky obsazovalo vše, kam se dalo ulehnout.
Až věkem nám došlo, proč nás moudrá babička všechny šupem
hnala z plně obsazeného domova k sousedům. Na druhý den nás
po ranním návratu čekal pohled ne na rodinné hnízdečko, ale
na válečné pole. Zejména teta po zjištění stavu všech jinak vždy
bělostných postelí málem upadla do bezvědomí. I záclony visely
na půl žerdi jako znamení smutku přeživších, kteří měli před
sebou ještě dlouhou, těžkou cestu. V rozloučení hrál významnou
roli vojáček, který mi daroval jízdní kolo, sen provázející celé mé
dětství. Toto kolo bylo sice pánské, staré, zablácené, ale šlapání
pod štanglí slibovalo ráj. Byl slunečný den jako stvořený k mé
triumfální jízdě vsí po pracné úpravě tohoto zázraku. Vyjela jsem,
netušíc, že cesta bude krátká. Ze vrat jednoho stavení vyběhl nasupený, nejspíš jasnovidný obyvatel. Riskuje v první den svobody
národa vlastní život, vběhl mi do cesty a krajně nešetrně mě z kola
sundal. Byl v právu, to kolo bylo ještě včera jeho. Můj smutek
brzy zahojily přicházející zprávy o návratech větší poloviny naší
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rodiny z různých vězení a koncentračních táborů po beznadějně
dlouhých letech. Ale to už je jiná životní kapitola.

Ludmila Vaňková, 93 let
Na páteční večer 4. května se dobře pamatuju. Sedělo nás šest
„ženských“ dole kolem stolu a před námi ležely archy papírů
v barvách modré, červené a bílé, ze kterých jsme stříhaly a slepovaly vlajky spojeneckých států. Nejjednodušší byly tři francouzské
pruhy. Nejsložitější anglická. Také americká vlajka s nalepenými
hvězdičkami nám dala zabrat, o té sovětské ani nemluvím. Srp
a kladivo vzdorovaly všem geometrickým tvarům a taky jsme
je musely slepovat z pracně nastříhaných kousků, protože žlutá
mezi archy nebyla. Dřely jsme se s tím až do ranních hodin, aniž
kterákoli z nás věděla, proč právě dnes…
V těch květnových dnech všude kvasila naděje. V sobotu 5. května jsem jela na poštu na kole přes náměstí. Když jsem se za pár
minut vracela, už visel z okna první prapor nad papírnictvím pana
Šmída. Rychle přibývaly, jak se nikdo nechtěl dát zahanbit. Zdaleka jsme nebyli sami, kdo si vylepil spojenecké vlaječky do oken.
První mírový den 9. května 1945 mi bylo přesně osmnáct. Poražená armáda se ještě zmateně přesouvala a po lesích zahazovala
granáty. Vzpomínám si, jak to sem tam někde bouchlo, když jsem
se krčila za hromadou kamení kousek od silnice, kudy večer táhli,
a vztekle jsem si říkala, tak mi je právě osmnáct, je konec války,
a zrovna dneska by mě měl zabít nějaký zahozený granát či omylem vypálená střela?
Situace venku se stále měnila. Vojenského velení se ujal major
v československé uniformě, kterého jsem předtím neznala. Snad
z Prahy poslali důstojníky zajistit povodí Berounky. Uniforem
najednou bylo víc. Záložní důstojníci otevřeli skříně, kufry či bedny
na půdě podle toho, kde kdo přechovával předválečnou vojenskou
uniformu. Štáb se usadil na radnici, řadoví vojíni chyběli. Nahrazovali je mladíci, ozbrojení zbraněmi vyhrabanými bůhvíkde.
Objevili se i vlasovci, kteří spěchali na pomoc Praze. Pak zmizeli. Žádná spojenecká armáda se neblížila. Červenomodrobílý
prapor na průčelí radnice hlásal, že obec je československá, a tu
a tam přiběhl někdo s Jobovou zvěstí, že prý jsou v okolí německé jednotky. Tehdy méně otrlí občané prchali do lesů, aby unikli
možnému masakru.
Zatím se nekonal. Skupiny Němců po uzavření příměří kvapně
projížděly, aby se co nejrychleji dostaly do amerického zajetí.
Rusy krom vlasovců vidět nebylo, Rudá armáda operovala někde
za východním svahem brdských hřebenů. Najednou jsme se octli
v zemi nikoho, kde bylo možné všechno.
Mamka s paní Evou – obě byly vyškolené dobrovolné sestry
Červeného kříže – se usadily ve škole na náměstí, kde místní lékař
otevřel pro všechny případy ošetřovnu. Právě tam jsme jim s Alenou 9. května z domova nesly večeři. Šly jsme zadem přes zahrady
a neměly jsme tušení, že se na náměstí mezitím odehrálo drama.
V čele ozbrojené německé tankové divize tam stál tank a mířil
dělem přímo na radnici. Mamka s Evou se vyděsily, když nás viděly a hnaly nás honem zpátky, než se dá divize znovu do pohybu.
Nestihly jsme to. Právě jsme zahradami doběhly zpátky do ulice,
když ve směru, kudy jsme se mohly dostat domů, něco bouchlo.
A hned nato zas. Zalítly jsme za hromadu dlažebních kostek v naději, že nás snad před střelbou ochrání. Těch hromad tam bylo víc
a za každou se někdo krčil. Spásnou cestu nám křížila Mníšecká
ulice, po které ve tmě táhl spíš tušený než viděný proud poražených německých vojáků, kteří prchali na západ. Všude na světě
se už slavil mír a tady to vypadalo, jako by válka ještě neskončila.
Její dozvuky doznívaly leckde, ale 9. května v řevnickém lese
o půl desáté večerní se naštěstí už opravdu nebojovalo, spěchající
vojsko jen odhazovalo do křoví kolem cesty munici a vybuchující
granáty. V jedenáct hodin v noci jsme se konečně odhodlaly pře-

běhnout nebezpečnou silnici v mezeře mezi jednotlivými oddíly,
ale skutečný klid nastal až k ránu, kdy poslední skupina okupantů
zmizela v mníšeckém polesí.
Pak jsme 16. května s Blankou jely v krojích do Prahy, tentokrát
k uvítání prezidenta Beneše a jeho paní. Nevím, kdo vybral právě
nás, abychom prezidentskému páru předaly kytice. Poválečné
organizace se teprve formovaly a tak se asi sáhlo po válečných
sirotcích, kteří byli právě po ruce. Nebylo to žádné vynikající sólové vystoupení, ale i tak to jistě bylo vyznamenání a na přeplněné
Staroměstské náměstí bychom se jinak stěží dostaly.

Pohřeb Karla Mündla a Jiřího Veselého 13. 5. 1945. Mladík
v bílé košili a krátkých kalhotách je Jaroslav Hodan.

Jaroslav Hodan, 93 let
Při vzpomínce na květen 1945 se mi vybaví událost, když
ustupovali Němci a přijížděli sem vlasovci. Asi dva měsíce před
tím se můj kamarád Vašek Charvát, který byl o dva roky starší,
vydal za nimi. Měli tehdy stanoviště na Skuhrově. Když pak
projížděli Řevnicemi, byli jsme celá třída a mnoho dalších lidí
na náměstí. Vašek jel s nimi na autě a nám všem mával a plácal
nás. Jirka Veselý, který bydlel vedle něj a byli kamarádi, se
s ním taky zdravil. Najednou Jirku vytáhli nahoru na vůz. Byl
jen tak, v tričku, protože bylo hezky. Takhle s nimi jel do Prahy
bojovat. Tam už se střílelo a Jirka nic neměl, tak ho někde
u Chuchle vysadili. Jemu se podařilo dojít za příbuznými, kteří
bydleli na Barrandově, a tam pár dní přečkat. Když se pak
vracel podél tratě zpátky do Řevnic, u železničního podjezdu
v Radotíně ho Němci 8. května zastřelili. Měl tam v boční ulici
na domku i desku. Odjel v tričku a vrátil se v rakvi. Byla po něm
pojmenována i řevnická ulice. Byli jsme mu tehdy se spolužáky
na pohřbu. Vašek Charvát se z Prahy vrátil.

Miloslav Šmejkal, 91 let
Šmejkalovi bydleli se synem u železniční trati, v místech zvaných
v Kanadě. Při vzpomínce na konec války si pan Šmejkal vybavuje dvě události. Jednou prý za nimi z lese přišli ruští partyzáni
a začali na ně mluvit německy. Protože Šmejkalovi pocházeli z pohraničí, německy jim odpověděli. „V tu chvíli dostali vojáci strach,
ale pak se s rodiči domluvili a ti jim dali nějaké jídlo,“ vybavuje si
pan Šmejkal. Další vzpomínka se váže k událostem, kdy začalo
americké letectvo od února 1945 pronásledovat a ničit jedoucí
vlaky německého protivníka, a to i na trati do Berouna. „Říkalo
se jim „kotláři“, podle zničeného kotle lokomotivy,“ vybavuje si
Miloslav Šmejkal. Jako dospívající kluk s kamarády letadla vítali,
běhali podél trati a mávali jim. Právě tehdy mu starostlivý otec
uštědřil pohlavek a zahnal ho domů, protože potulovat se kolem
trati bylo velmi nebezpečné. e
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Baví mě, když mě hlína
poslouchá
Ke keramice se dostala náhodou, když byla s dcerami na mateřské. A už u ní zůstala. Nyní už několik let Blanka
Lacigová učí keramiku předškoláky, školáky i dospělé.
Text: Pavla Nováčková | Foto K. Lacigová a archiv B. Lacigové

Jak a kdy jsi se ke keramice dostala?
Začalo to náhodou. Na mateřské jsem ve školce, ve vsi na
Kladensku, kde jsme tenkrát bydleli, našla na nástěnce cedulku: Brigáda – úklid keramické dílny. Keramika? Ve Hřebči?
Vždycky jsem si to chtěla zkusit. Tak jsem to zkusila. Chodily jsme do kroužku i s dcerkami. Když paní učitelka, která
dílnu vedla, odcházela jinam, dostaly jsme s kamarádkou
na vybranou: Buď se dílna zruší, nebo ji povedeme my. Učily
jsme se všechno za pochodu. A už tenkrát jsem tušila, že se
do původní práce nevrátím. Brzy potom jsme se odstěhovali
do Řevnic. Tady žádná keramická dílna pro veřejnost nebyla,
tak jsme ji s manželem vytvořili u nás ve sklepě. Ke kroužkům
pro kamarády dětí a moje kamarádky už pak nebylo daleko.
Zpočátku jsem je několik let vedla u nás doma.
Co tě na keramice zaujalo?
Nejlepší na ní asi byla, narozdíl od předchozí práce v konstrukci, ta přímá práce s materiálem. Vytvoření něčeho z ničeho, vlastníma rukama. Prostě mě to hrozně bavilo, když jsem
zjistila, že mě hlína poslouchá.
Původně jsi vystudovala ČVUT, co konkrétně? Věnovala jsi
se tomu potom?
Vystudovala jsem Fakultu strojního inženýrství, obor přesná
mechanika a optika. Škola mě bavila a než se mi narodily děti,
pracovala jsem v několika firmách, hlavně jako konstruktér.

Blanka Lacigová s portrétem svého otce, grafika, malíře
a fotografa Františka Motejzíka
Pak přišlo několik odboček – narodily se děti, koupili jsme
dům v Řevnicích – a než jsem se nadála, všechno bylo jinak.
V čem vidíš hlavní rozdíl mezi tvou minulou profesí a keramikou?
Rozdíl mezi nimi není tak velký. Hned po škole jsem chvíli
dělala technologa ve výrobě – a to se při vymýšlení pracovních postupů třeba pro školky moc hodí. Keramika je pro mě
spíš řemeslo než umění. Můj táta byl třeba amatérský malíř
a grafik.
Vybavíš si svůj první hrneček, výrobek?
Můj první hrneček? No to byla dost tragédie. Ale můj první
keramický hrnek, který jsem dostala v šestnácti letech od
kamarádky, a pak ten, který jsem dostala na škole od svého
nynějšího muže, ty mám ještě doma v kredenci! Tehdy jsem si
říkala, že takové hrnečky nikdy nedokážu.
Jaké vlastnosti by měl podle tebe keramik mít? A jaké
přístroje musí mít? Je to náročné finančně, časově, prostorově?
Vlastnosti? Vlastně nevím – keramiku dělá spoustu lidí různými
způsoby. Je možné tvořit si jen doma pro radost. Jediné, bez
čeho se keramik opravdu neobejde, je keramická pec a nějaká
místnost, kam pec umístí a kde může nadělat binec. Nejmenší
pec ani nemusí být příliš drahá. Jiná věc ale je výrobou keramiky se uživit. Keramiky, kteří to dokážou, obdivuji. Co se mě
týká, původně jsem to ani neměla v plánu. Když se mi začaly
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dařit hrnky, řekla jsem si, co kdyby... Ale
nebýt mého muže, který nás finančně
zabezpečuje, musela bych už dávno s cestou k téhle metě skončit. Než se začnou
dařit první prodejné hrnky, vzniknou
desítky, spíš stovky nepovedených. Takže
odpověď na otázku o vlastnostech asi zní
– vytrvalost. Keramiků je hodně a lehké
to není ani pro ty, kteří absolvovali keramické školy.
Jedna věc je pracovat s keramickou
hlínou a druhá učit to další. V čem je
obtížné být lektorem?
Mně to příliš obtížné nepřipadá. Přitom
„učitelkou“ jsem nikdy nechtěla být ani
náhodou, to bych si netroufla. Možná je
to tím, že podle mě keramiku neučím,
ale spíš se snažím děti v dílně provázet.
Paradoxně je asi výhoda, že na keramiku nemám školy. Ale je pravda, že je to
obtížné v tom, jak je po kroužcích člověk
úplně vyždímaný, o to víc, o co víc ho to
baví. A také je třeba všechny žákovské
výrobky vypálit, takže je to i fyzicky náročné. Ale ta jejich fantazie mě tak baví!
Jak jsi se k práci lektora v řevnické
ZUŠ dostala?
Nabídla mi ji ředitelka řevnické ZUŠky
Iva Junková v roce 2013. Bylo to přesně
v pravou chvíli – když děti odrostly
a bylo třeba se rozhodnout, zda keramika zůstane koníčkem, nebo se z ní stane
něco víc. Od začátku kurzů u nás doma
jsem každý rok jezdila na keramické
kurzy do Kohoutova a nakonec jsem si
udělala i lektorskou rekvalifikaci, tak se
to všechno pěkně sešlo.
Jak se liší práce s dětmi od té s dospělými?
Je opravdu zajímavé, jak moc se to liší.
Dětem ze školky stačí ukázat lehce naznačený tvar a ony už v něm vidí ptáčka, mají úžasnou fantazii, neřeší, jestli
to bude dobře vypadat. Jejich nedostatečnost ve zručnosti se lehce vyrovná
dobře vymyšleným pracovním postupem. Na opačném konci jsou dospělí,
kteří často potřebují vidět zcela hotovou
předlohu, nevěří si, mají potřebu věci
udělat učesané. Malé děti potřebují
pohlídat, aby se jim nelámaly ručičky
figurek – dospělí potřebují přimět, aby
si troufli. Ale důležité je, aby se všichni
cítili v dílně dobře.
Máš čas vyrábět vlastní výrobky? Na
co se zaměřuješ?
Čas by byl, ale nejsem zrovna nejvýkonnější a pořád se teprve učím skloubit
ZUŠku, rodinu a vlastní dílnu. Takže
v současné době jsem tvoření omezila
hlavně na hrnky, vázy, občas konvičku.
Kde hledáš inspiraci?
Inspiraci… já to slovo nějak nemám ráda.
Dívám se už hodně roků po tom, co se
mi líbí i nelíbí, na trzích, v krámcích, na

Práce dětí z lesní mateřské školy Na dvorečku

Eskymáci dětí z mateřské školy

výstavách, na internetu. Nějak se mi to
v hlavě skládá, někam se to posunuje.
Řekla bych, že tvé výtvory jsou čisté,
minimalistické… Pletu se?
Když jsem začínala s točenými hrnky,
prošla jsem si obdobím pokusů s všemožnými tvary a opulentním zdobením.
Jak mě s časem hlína na kruhu začala
víc poslouchat, začalo mě bavit hrát si se
základní křivkou – tvarem hrnku. A taky
s oušky. Takže mým ideálem je momentálně hrnek, kde spolu ladí jednoduchý
střídmý tvar, ouško, jemné zdobení
a glazura.
Nechybíš na žádných místních trzích.
Jezdíš i jinam?
Zatím ne. Ale doufám, že časem budu –
už se na to těším.
V době pandemie jsi žákům vozila hlínu.
Je důležitá kontinuita při práci s kera-

mickou hlínou? Je třeba trénovat?
Ne, to si nemyslím. Leda snad u točení na kruhu u profi točířů. Hlínu jsem
vozila proto, abych mohla děti učit na
dálku. Zdálo se mi, že v době, kdy jsou
zavřené doma s počítači a kupou úkolů
přes internet, bude pro ně i pro rodiče
práce s hlínou příjemná. A taky jsem si
neskromně myslela, že se dětem bude,
stejně jako mně, po keramice stýskat!
Jak vypadala výuka na dálku?
Vytvářela jsem pro žáky obrázkové
základní pracovní postupy, posílala jsem
jim inspiraci a úkoly mailem. Jak to
bude dál, zda budeme moci dělat třeba
v menších skupinách, se teprve uvidí.
Ale stejně se nejvíc těším, až zase budeme pracovat všichni společně v dílně.
Snad to bude brzy. e
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Jsme chytřejší a šikovnější
Řevnická ZUŠ má za sebou šest týdnů koronavirové karantény. Pokud se pokyny z ministerstva školství nezmění,
měla by se otevřít pro individuální výuku znovu 11. května, pro skupinovou o čtrnáct dní později. O návratu žáků
do školy a zkušenostech s vyučováním na dálku jsme mluvili s ředitelkou ZUŠ a sochařkou Ivanou Junkovou.
Text: Marie Reslová | Foto: ZUŠ

„Je nás 33 kolegů a než se nám podařilo
spustit všechny možnosti výuky a komunikační kanály a určili jsme si nějaká
pravidla, zabralo nám to poměrně dost
času,“ popisuje ředitelka složité začátky.
ZUŠ jako jiné školy má povinnost vést si
evidenci distančního vzdělávání, včetně
příprav, a všichni ve škole si podle ní
museli zvyknout na nové okolnosti, což
znamenalo spoustu konzultací i boje
s technikou. Dnes všichni pedagogové fungují ve sdíleném prostředí, kam vkládají
informace i zkušenosti s učením: „Tahle
platforma funguje, každý tam chodí, snaží
se, abychom byli v kontaktu, navzájem se
inspirujeme,“ pochvaluje si Junková.
Před náročným úkolem stáli učitelé
individuální výuky hry na nástroje, která
probíhá dle rozvrhu. Děti se připojují přes
internet v hodinách, kdy by normálně
docházely do ZUŠ. „Byla, a jsou, tam akustická úskalí, problémy se zpožďováním
přenosu a podobně,“ líčí ředitelka. Za důležité ale považuje, že zůstala zachována
kontinuita výuky i kontakt učitele a žáka,
což všichni, včetně rodičů, velmi oceňují.
Začala zde vznikat i spolupráce mezi žáky,
kdy pro sebe navzájem nahrávají části
zadaných společných skladeb, které jsou
důležité pro souborovou hru, a vzájemně
si je posílají.

Kristýna Kolářová vyučuje hru na violu.
Ve výtvarném oboru podle Ivany Junkové trvalo déle, než rodiče začali reagovat.
Sama vede 24 nejstarších žáků rozdělených na dvě skupiny a mnozí z nich byli
zahlceni školními úkoly. Mailová komunikace se jí neosvědčila, založila proto na
Google sdílené prostředí – žáci vkládají
práce a navzájem vidí, stejně jako v ateliéru, co kdo dělá. Pedagog jednotlivé práce

Anežka Škorpilová: Frida Kahlo
komentuje a zadává každý týden novou
látku, včetně dějin umění nebo třeba
odkazů na virtuální prohlídky galerií nebo
filmy. Probíhají i telefonické konzultace
nad konkrétními obrázky nebo díly.
U mladších žáků, kteří nemají ještě
tolik zkušeností, záleží podle ředitelky
hodně na rodičích. Není to striktně vedená
výuka, je hravější. Reagují na zadané téma
a posílají své práce.
„Nejkomplikovanější distanční výuka je
u tance. Paní učitelka zadá látku, připraví
videorozcvičku, posílá motivační choreografie a hudbu. Žáci pak natáčí, co udělali,
i svoje improvizace, ale bez přímého kontaktu je to obtížné,“ vysvětluje Junková.
Naopak v dramatickém oboru prý výuka
funguje po Skypu ještě ve větším rozsahu,
než má vyučující hodinovou dotaci, dává
i individuální hodiny.
Možnost znovu zahájit normální výuku
Ivana Junková velmi vítá. Individuální hodiny jsou v plánu od 11. května. Skupinové výuky, která má začít o 14 dní později,
by se zatím dle informací z ministerstva
školství mělo účastnit nejvýše pět žáků,
což znamená změnu rozvrhu i zvýšený počet hodin pedagogů, tedy i vyšší finanční,
prostorovou a personální náročnost, což
by nebylo v možnostech školy. Ředitelka
se proto obrátila na Asociaci základních
uměleckých škol a na Uměleckou radu,
která řeší tyto otázky přímo s MŠMT,
zda by v situaci, kdy základní školy mají
povolenou frontální výuku pro 15 žáků,
nemohla platit stejná pravidla pro ZUŠ.
Problémy jsou také u dechových nástrojů, kde předepsaná výuka v rouškách
nepřichází v úvahu. „Snad by to mohlo
probíhat i bez nich, když bude na hodinách jeden žák a jeden pedagog,“ doufá

ředitelka. Pokud ne, přikročila by ZUŠ ke
kombinaci individuálního a distančního
vzdělávání. Nedovede si ani představit
fyzicky náročnou taneční výuku v rouškách. Tam by snad řešením byla dopolední
výuka a zmenšení skupin na pět, protože
druhostupňoví žáci nadále nebudou mít
školní vyučování.
Talentové zkoušky pro nové zájemce
o studium na ZUŠ by se měly odehrát
během tří týdnů po znovuotevření školy,
pravděpodobně během víkendu nebo v
týdnu v dopoledních hodinách a na základě rezervačního systému.
Ivana Junková vidí i pozitiva současného stavu. „Jsme chytřejší a šikovnější.
Všichni jsme byli nuceni osvojit si spoustu
počítačových aplikací, abychom byli
schopni komunikovat, navzájem jsme si
přitom pomáhali. Přiblížili jsme se omladině,“ říká s nadsázkou. Domnívá se, že
úspěšné učení na dálku také svědčí o tom,
že je výuka na ZUŠ vedena dobře – na zadanou práci žáci reagují optimálně, chtějí
a jsou schopni pracovat sami. A zkušenosti
s distančním vzdělávám by se nakonec
daly využít v budoucnu, třeba v případě
nemoci nebo jiné nucené dočasné nepřítomnosti žáků. e

Objekt Matěje Laciny
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Filharmonie v lese
má náhradní termín
Přestože se koncert Filharmonie v lese uskuteční až 5. září, rozhodli jsme se vyzpovídat manželku pana dirigenta Janu Chaudhuri už teď. Tato špičková sólová klavíristka totiž bude v rámci lesního koncertu interpretovat
slavná díla od Chopina a Beethovena. Těší se na spolupráci se sborem Canto Carso a výjimečné přírodní prostředí Lesního divadla.
Text: Jan Schlindenbuch

Letošní ročník Filharmonie v lese zažije dvě premiéry.
Poprvé vystoupí na pódiu pěvecký sbor a sólista na klavír.
Tato role připadne vám. Jak se na ni těšíte?
Na koncert se těším moc. Jednak na jeho netypické prostředí,
kdy je člověk obklopen korunami stromů, a také na spolupráci
se sborem a orchestrem. To se klavíristům nestává příliš často.
Hudba rozvine svou barevnou paletu mnohem šířeji. Je radost
poslouchat spojení všech nástrojů a lidského hlasu. Mám pro
sbor slabost, jelikož můj tatínek je dlouhá léta členem sboru Jihočeského divadla. Odmalička jsem tedy fascinovaně sledovala
podivuhodný svět opery.
Co máte pro diváky připravené?
Jelikož je letošní ročník zaměřený na jubilanty, rádi bychom
uvedli díla oslavenců. Mezi ně patří i jeden z nejslavnějších
klavírních autorů Frédéric Chopin (210 let od narození). Od
něj jsme vybrali Andante spianato a Velkou brilantní polonézu.
Je to velmi oblíbené dílo, které je zajímavé tím, že se dá hrát
jak sólově, tak i s orchestrem. S ním není uváděno příliš často,
jelikož převážnou část hraje klavír a orchestr spíš jen doprovází, ale i tak to jistě bude zajímavé. A nemůžeme opomenout
ani letošní velké výročí Ludwiga van Beethovena (250 let od
narození). Od něj připravujeme Chorální fantazii, která velmi
připomíná slavnou Ódu na radost a bude tedy krásným završením koncertu. Obě zmiňované skladby mají společný jeden
rys – začínají poměrně rozsáhlým klavírním sólem, což nebývá
příliš obvyklé.
Uplynulé dva ročníky jste sledovala jako divák z hlediště.
Jak se vám koncerty v řevnickém lese líbily?
Koncerty v přírodě jsou kouzelné. Hudba dostává novou dimenzi, nekonečný prostor. Přírodu miluji, když se ke zpěvu ptáků
a šumění stromů přidá na chvíli ještě krásná hudba, je to radost.
Jediné, co je na tom vždy napínavé, je počasí. To je pro akustickou hudbu důležitý aspekt – ovlivňuje zvuk orchestru a ladění
nástrojů, které reagují na vlhkost a často by se mohly poškodit.
Klavír je v tomto ohledu obzvlášť citlivý nástroj, který ovlivňují
teplotní změny a nelze ho dolaďovat přímo při vystoupení jako
například housle. Snad tedy bude počasí příznivé a nezkomplikuje nám situaci.
Jaké to pro vás vlastně je sledovat manžela při práci?
Jsem jeho nadšený fanoušek i upřímný kritik. Vše s ním velmi
prožívám. Snažím se ho podporovat v čase příprav na koncert,
kdy se potřebuje soustředit na studium skladeb. Je zvyklý jít
hodně do hloubky a v takových chvílích potřebuje vlastní klidný
prostor. Když se toho sejde hodně najednou, bývá to náročné.
Koncerty si pak již většinou užívám. Manželovo vnímání hudby
je mi velmi blízké. Miluji temperament a strhující energii, kterou do koncertů vkládá.
Předpokládám, že pro vás i Debashishe je práce koníčkem.
Hudba je u vás doma asi hlavním dorozumívacím jazykem?
Je skvělé, že si o hudbě můžeme spolu popovídat a po koncertech pak spolu vše rozebírat do detailů. Ráda s manželem pro-

Vstupenky a náhradní termín
Vzhledem k aktuální situaci s pandemií se třetí ročník
Filharmonie v lese nemůže uskutečnit v řádném květnovém termínu. Z tohoto důvodu byl stanoven náhradní termín na sobotu 5. září od 19.00 hodin. Všechny doposud zakoupené lístky jsou platné i v novém termínu.
Pokud by nebylo možné uskutečnit koncert ani v září,
posunula by se platnost lístků na příští rok.

bírám i své skladby, protože mi do nich přináší nový pohled.
Hudba je pro nás oba koníčkem a věnujeme jí hodně času, na
druhou stranu není naší jedinou zálibou. Oba třeba milujeme rukodělné práce, stále něco kutíme či vyrábíme. Já ráda
pracuji i na zahradě a chodím do přírody. Nebo si s oblibou
někam zalezu s čajem a knížkou, což se mi ale s naším ročním
synkem již dlouho nepodařilo…
Kdo vás přivedl k hudbě a kde jste se vlastně seznámila
s Debashishem?
Maminka má doma klavír a jako malá jsem si prý na něj začala
sama vyťukávat tóny. Našli tedy vyhlášenou pedagožku, která
mě přijala a nakonec mě učila dlouhá léta na ZUŠce a následně pak i na konzervatoři. Během studií konzervatoře jsem
vyhrála Smetanovskou soutěž v Plzni a díky tomu jsem pak
řízením osudu získala možnost vystoupit na jednom koncertě,
kde hledali mladé nadějné sólisty. Koncert dirigoval Debashish. Bylo to, jako kdybych potkala starého známého, a moc
mě mrzelo, že se po koncertě naše cesty zase rozdělily. Ale
netrvalo dlouho a navázali jsme kontakt a následně i bližší
vztah.
V současné době jste na rodičovské dovolené. Stíháte při
ní sama vystupovat?
Koncertování jsem na čas výrazně omezila. Chci si užít čas se
synem. Je to doba, která se už nevrátí a já se na ni velmi těšila.
Zároveň máme příbuzenstvo daleko, nemáme hlídání a času
na cvičení je tedy poskrovnu. Pár vystoupení jsem měla, ale
více plánů bylo až teď na jaro. Postupně se ale koncerty díky
pandemii rušily, takže teprve uvidíme, zda budou posunuté
nebo zrušené úplně. Vše má ale dvě stránky, já se tak mohu
o to víc věnovat synkovi, domácnosti, zahradě a trávit společný čas s manželem a naším psem.
V Řevnicích bydlíte více než 3 roky. Už jste se tady s manželem zabydleli?
Bydlíme tu moc rádi, je tu krásně. Mám radost z toho, jak se
to tu postupně rozvíjí. Vím, že tu panují rozporuplné názory,
změny mají své zastánce i odpůrce a není možné vyjít vstříc
všem. Já se ale po nově zrekonstruovaných místech procházím
ráda. Těší mě, že žijeme ve městě, kde se něco děje, lidé se
snaží a postupně to tu vzkvétá. Přála bych si, aby se nám tu
všem žilo dobře a abychom měli krásné upravené město, kde
si každý bude moci najít svůj oblíbený prostor a vyžití. e
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Důstojné rozloučení patří k životu
Za necelé dva miliony, tedy třetinu původního rozpočtu, se podařilo kompletně opravit smuteční síň na řevnickém hřbitově. Autorkou návrhu a koordinátorkou prací byla architektka a místostarostka Alice Čermáková.
Text: Marie Reslová | Foto: Alice Čermáková

Nevyhovující stav místa posledního rozloučení ji dlouhodobě trápil. Proto když v roce 2014 poprvé kandidovala
do řevnického zastupitelstva, zmínila mezi svými plány na
prvním místě právě opravu smuteční síně.
Architektonicky kvalitní stavba z třicátých let minulého
století byla v letech socialismu necitlivě přestavěna: okna
v horní části zazděna, ve vstupním prostoru byly místo
oken a dveří použity ocelové výkladce, obdobné jako
u vesnických prodejen Jednota. „Zoufalé bylo vybavení.
Potrhané rudé fotely, které by se spíš hodily do kabaretu,
opona s dírami velkými jako pěst, ručně svařené svícny,
absence záchodů a čekárny, to vše dělalo z této stavby
spíš místo hrůzy než prostor, kde se chcete důstojně
rozloučit se svými blízkými,“ vzpomíná Alice Čermáková.
Jednoduchou studii připravila už pár let předtím, ale na
radnici zapadla do šuplíku. Před šesti lety tedy záměr
oprášila. „Je to s podivem, ale zřejmě předchozím reprezentacím stav síně příliš nevadil a měly jiné priority,“ dodává.
V květnu 2018 představila svůj projekt veřejnosti.
Od začátku věděla, že chce obnovit okna ve středové části
stavby, aby vnitřní prostor nebyl temný a depresivní. Aby bylo
možné zřídit WC, musela změnit uspořádání místností a nechat
venku osadit jímku na splaškové vody. Od otevření síně do krovu
kvůli velkým nákladům upustila a nakonec zvolila ekonomickou
variantu, protože město se při rekonstrukci muselo spolehnout na
svoje síly a peníze. Celá rekonstrukce nakonec stála 1,8 milionu
korun, původní částka v rozpočtu města byla 5,59 milionů.
Už vloni v lednu byly do smuteční síně „na míru“ vyrobeny
jasanové lavice. Vlastní rekonstrukce začala v srpnu výměnou
oken. Byla probourána tři okna ve středové části, která prosvětlují
interiér. Ve vstupním prostoru se okna zvětšila až k podlaze, přitom bylo nutné vyřešit vlhké zdivo. Stávající funkční střecha byla
natřena a hranaté stylové žlaby a svody doplněny.
Letos obnova pokračovala. Byla zřízena čekárna pro pozůstalé
se sociálním zázemím, WC pro smuteční hosty, byly nainstalovány
akustické podhledy, audio i videotechnika, nová opona i osvětlení.
„Velký dík patří bratrům Melicharovým a panu Charvátovi
z Technických služeb. Ti odvedli obrovský kus kvalitní práce,“

chválí místostarostka městské zaměstnance. „Kromě zednických prací provedli veškeré rekonstrukční práce na pojezdu
opony a mechanizmu pojezdových dveří za rakví. A díky patří
i jejich kolegovi panu Menčíkovi za truhlářskou výpomoc,“
dodává Alice Čermáková. Na odborných opravách a dodávkách
spolupracovaly převážně firmy z Řevnic a okolí.
V síni architektka ponechala, co považovala za cenné: mramorové obklady a podlahy, mechanizmy opony a posuvných
dveří, dvoje atypické původní dveře.
Pozůstalí nyní mohou čas před obřadem spolu strávit v čekárně a odtud se také mohou rozloučit se zesnulým za sklem,
zatímco hosté přicházejí do smuteční síně. V síni jsou na konzolách dvě LCD obrazovky, kde mohou pozůstalí během obřadu
promítat fotografie či videa. Stačí přinést vše na flash disku
a vložit do notebooku.
„Síň je dokončená, může se používat,“ říká Alice Čermáková.
Ráda by udělala Den otevřených dveří, až bude pro to vhodný
čas. Na stránkách města tedy budou zveřejněny fotografie smuteční síně, informaci o jejím otevření dostanou i okolní obce.
V roce 2018 vznikla také studie rozšíření hřbitova o kolumbárium a rozptylovou loučku a zřízení parkoviště na stávající
deponii zeminy vedle hřbitova, jejíž autorkou je městská architektka Daria Balejová. S její realizací se i nadále počítá.
Vznikl také návrh úprav v nové části hřbitova. Podle
něj by se měly nyní dosadit stromy. Byla zadána studie
revitalizace zeleně na původním hřbitově paní Ing.
Skalkové ze Zbiroha. „Zeravy na hřbitově jsou dávno po
své životnosti, jsou proschlé, mnohde nadzvedávají hroby a město na úklid hřbitova vynakládá velké finanční
prostředky,“ vysvětluje Čermáková. Staré zeravy budou
postupně odstraňovány, tisy zmlazeny, perspektivní
dřeviny ponechány. Nová výsadba bude prováděna také
po etapách, počítá se s třemi kultivary listnatých stromů
s menšími korunami v kombinaci s živými ploty v meziřadí hrobů.
Na podzim počítá místostarostka s opravou nádrže na
dešťovou vodu a příští rok by ráda navrhla do rozpočtu
města prostředky na pergolu před vstupem do smuteční
síně s integrovanou informační tabulí a novou terasu z betonových čtverců s čisticími zónami i dvě vsakovací jímky
k dešťovým svodům. e
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90 let kina v řevnické sokolovně
Text: Jindřich König | Ilustrace: archiv autora

Promítání kina v Řevnicích má téměř stoletou tradici. Uvádí se,
že 9. srpna 1921 bylo v sále hotelu Grand (dříve hotel Suchý)
zahájeno provozování „činnosti biografní“. Členové řevnického
Sokola si pronajali od firmy Projekce promítací zařízení. Z počátku poskytla firma svého operátora, který zaučil operátora
domácího. Představení se konala v sobotu, v neděli a o svátcích. Němé filmy doprovázeli hudbou členové hudebního souboru Sokola, později pravidelně doprovázela na klavír řevnická
občanka paní Jirsáková. Na počátku poskytl biografu finanční
půjčku stavební odbor Sokola z fondu na výstavbu tělocvičny.
Biograf začal prosperovat. Protože v roce 1925 vypršela v Grandu nájemní smlouva na kino, byl ihned pronajat sál za restaurací U Kučinů (jeho majitel pan Kučina byl členem Sokola), aby
promítání mohlo pokračovat. V roce 1929 zakoupili sokolové
budovu bývalého hotelu Na Kopečku, který začali vlastními
silami přestavovat. Půjčky poskytli pražští příznivci Sokola –
Pokorný, Bureš, Čekan, Myšák, plánovala se i státní podpora.
Řevnický Sokol Č. Vlášek dal zdarma k dispozici svou cihelnu
a pískovnu, člen Sokola MUDr. Karel Pražský se za půjčku zaručil svým majetkem. Většina sokolů pracovala velmi usilovně na
přestavbě, takže v červenci 1930 byla sokolovna slavnostně otevřena. Promítat se ale začalo již 4. května, protože kino bylo pro
sokoly zdrojem příjmů. Při slavnostním otevření pronesl zahajovací řeč dr. Herzl, předseda Dramatického kroužku J. K. Tyl.
V ní řekl: „Vaše sokolovna zůstane pomníkem neúmorné práce
a píle, příkladné obětavosti a smělé odvahy.“ Po vzniku Protektorátu 15. 3. 1939 byl Sokol rozpuštěn, jeho majetek zkonfiskován, ale v kině se hrálo dál. Po válce provozoval řevnické kino
Podnik Kinoservis. Po sametové revoluci 1989 se majetek včetně
kina vrátil do sokolských rukou. Po krátkém přerušení provozu v devadesátých letech byla činnost kina obnovena a hraje se
dodnes.
Dnešní kino je stále součástí sokolovny. Provozuje je od roku
2007 spolek Gong, což je skupina nadšenců, která má 4 stálé
členy a několik dalších spolupracovníků. Vedení kina nabízí divákům i zcela nové filmy, některé dokonce současně s premiérami v Praze. Diváci mají své kino rádi a neváhají je podpořit finančně, což dokázali např. při jeho digitalizaci v roce 2013, kdy
přispěli částkou 200.000 Kč.
V roce 2019 bylo uvedeno 260 představení a kino navštívilo
přes 12.000 diváků. V posledních letech nabízí kino i letní promítání. V roce 2019 se uskutečnilo 8 představení na náměstí
a na „plácku“ za vodou. V sále kina probíhají přednášky, besedy, divadelní představení a koncerty. Město Řevnice přispívá na
provoz kina částkou 20.000 Kč ročně, na digitalizaci věnovalo
50.000 Kč.
Na závěr bych chtěl zmínit, že taková malá venkovská kina
jsou dnes již ojedinělá,
tím spíše, že je neprovozuje město, ale pouze parta
nadšenců. Mnohdy ani ve
větších městech nemají kina
tak pestrý program jako to
naše v Řevnicích. e

(podle M. Křivánkové v Almanachu Řevnice a R. Bargela v příspěvku pro kroniku
města)
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Nová policejní velitelka se hlásí
Na první pohled křehká blondýnka. Nenechte se však mýlit. Nová velitelka Městské policie Řevnice Veronika
Matoušková se s plnou vervou chopila své funkce. A má v plánu přitvrdit. Jak hodnotí více než měsíc práce
v nouzovém stavu?
Text: Pavla Nováčková | Foto: Městská
policie Řevnice

Po celý duben platil nouzový stav.
Jak v takové situaci funguje městská
policie?
Celý duben jsme pracovali v „nouzovém“
režimu. Omezili jsme úřední hodiny pro
veřejnost, což znamená, že na služebnu
bylo možné přijít až po telefonické dohodě a samozřejmě při zachování všech hygienických opatření. Strážníci byli stále
v terénu a dohlíželi na dodržování nošení
roušek a neshlukování osob. Zejména
u otevřených výdejních okének restaurací to bylo velmi složité. Lidé v pěkném
jarním počasí mnohdy zapomínali, jak
vážná situace je. Strážníci také několikrát
usměrňovali nakupující u obchodů Billa
a Lidl, kde zpočátku nebylo jasné, které
hodiny jsou vyhrazeny pro naše seniory.
V současné době, kdy dochází k postupnému rozvolňování opatření, se i městská
policie vrací k běžné činnosti. Nesmíme
ale zapomínat, že pandemie není zdaleka
u konce a je nutné stále dodržovat hygienická opatření, nosit na veřejnosti roušky
a především být ohleduplní ke svému
okolí.
Na co jste se na počátku a během
nouzového stavu zaměřovali?
Snažili jsme se hlavně pomáhat potřebným. Podíleli jsme se na distribuci
ušitých roušek řevnickým seniorům.
Spolupracovali jsme se skauty, kteří
pomáhali s roznosem. Celou akci zaštiťoval Městský úřad Řevnice, který v čele
se starostou řídil a koordinoval veškeré
náležitosti. Všem děkujeme. Nejen pro
mne je současná situace křtem ohněm.
Nikdo z nás nemá zkušenosti, učíme se za
pochodu. Všichni se snažíme ze všech sil,
abychom obstáli. Chci apelovat na všechny občany, aby dál dodržovali všechna
nařízení vlády, nosili roušky, myli si ruce
a chovali se zodpovědně. Bohužel, měli
jsme i případy, kdy nám lidé volali, že se
někteří spoluobčané nechovají tak, jak by
měli. Upozorňuji na to proto, že městská
policie má zákonné prostředky, jak vynutit dodržování zákazů a příkazů.
Jak vnímáte role žen v policejních
složkách?
Na roli žen v bezpečnostních složkách se
dívám pozitivně. Sama jsem příkladem
toho, že ženy tuto práci zvládnou bez
problémů. Myslím si, že zásadní rozdíl

mezi velitelem mužem a velitelkou ženou
není. Na těchto postech je nutné se vždy
chovat profesionálně.
Odkud pocházíte a můžete prozradit
své záliby?
Pocházím z Východočeského kraje, ale
dlouhá léta jsem žila v Praze. V současné
době bydlím s rodinou v okrese Beroun,
do Řevnic dojíždím. Ráda sportuji,
poslouchám hudbu, také se ráda věnuji
ručním pracím.
Jak jste se k profesi strážníka městské
policie dostala?
Původně mám vzdělání ekonomického
směru. Práce policisty nebo strážníka
městské policie se mi ale vždy líbila. Když
se mi před lety naskytla příležitost stát se
strážníkem, využila jsem jí. Myslím si, že
je zde velká možnost dělat něco užitečného pro lidi, pomáhat jim. Tato práce má
ale samozřejmě i svou represivní stránku.
Bohužel ne všichni dodržují zákonné
normy.
Jaká je vaše původní profese?
Po maturitě jsem nějakou dobu pracovala
v soukromém sektoru.
A jako strážník jste začínala kde?
Pracovala jsem jako strážník Městské
policie v Praze. Měla jsem na starost okrsek na Praze 1. Celkově jsem v Praze na
různých pozicích strávila deset let. Pak
jsem dostala nabídku pracovat v Řevnicích, a protože jsem již nebydlela v Praze,
nabídku jsem ráda přijala.
Jak se vám podařilo Řevnice a další obce, ve kterých působíte, blíže
poznat?
Ještě před nástupem k Městské polici
Řevnice jsem již nějakou dobu bydlela v okolí. Po nástupu jsem se v rámci

hlídkové činnosti postupně seznámila se
všemi obcemi, ve kterých v rámci veřejnoprávních smluv jako městská policie
působíme.
Jaká specifika podle vás Řevnice z pohledu strážníka mají?
Řevnice jsou město jako každé jiné. Snad
jen, že lidé tu k sobě mají blíž, není zde
taková anonymita jako v Praze.
Jaké jsou vaše priority, na co byste se
chtěla zaměřit?
Úlohou městské policie je postihovat ty,
kteří nedodržují zákony, na druhou stranu se ale snažíme co nejvíce pomáhat,
vysvětlovat, řešit věci smírně. Nikoho,
kdo se na nás obrátí se žádostí o pomoc,
neodmítneme.
Navážete na svého předchůdce, nebo
máte v plánu některé věci řešit jinak?
Pan Dlask městskou policii v Řevnicích
zakládal. Jistě na jeho práci navážu
a zachovám kontinuitu. Ráda bych se
věnovala zejména personální stabilizaci
naší městské policie. V poslední době
jsme neměli příliš šťastnou ruku při
výběru uchazečů. O to více bych chtěla
vyzdvihnout práci stávajících strážníků,
kteří odvádějí profesionální práci. Stejně
tak jako naše administrativní pracovnice,
která je rovněž velký profesionál a mám
v ní velikou oporu.
Chystáte nějaké novinky, změny?
Zhruba v polovině tohoto roku se
budeme stěhovat do nových prostor,
které vznikají v podkroví nad městským
úřadem. Už se na to moc těšíme.
Ožehavou otázkou je kontrola parkování. Máte v plánu přitvrdit?
Ano, přitvrdíme. Už nebudeme přestupky
tohoto druhu řešit domluvou. Stavební
úpravy před nádražím ČD v Řevnicích
jsou již hotovy, není důvod parkovat
v rozporu s právními předpisy.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na
nového strážníka. Máte tedy již plný
stav?
Od dubna 2020 nastupuje k naší městské
policii nový strážník – čekatel. Ale ani
tak nebudou naše řady úplné, opět tedy
budeme vyhlašovat výběrové řízení na
místo strážníka. Využila bych tuto cestu
a ubezpečila případné uchazeče, že naše
práce je zajímavá a kreativní a stojí za
to podat přihlášku. Upřednostňujeme
zejména spolehlivost, odborné znalosti
získáte v rekvalifikačním kurzu.e
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Senioři se vzdělávají na dálku
Oblíbené přednášky Univerzity 3. věku nyní fungují distančně
pro takřka pět desítek seniorů. „Studenti jsou úžasní, zvládají si
přednášky pustit online doma na počítači. I když nám všem chybí
setkávání v kině, o nádherné povídání o dílech a životě Leonarda
da Vinci studenti nepřicházejí. Tištěné materiály si vyzvedávají
ve vitrínce v sokolovně nebo jim je posílám mailem či hodím do
schránky. Zvládají vypracovat testy na počítači a tím splnit podmínky pro ukončení semestru,“ uvedla Monika Vaňková s tím, že
závěrečné promoce byly odloženy a uskuteční se až po dalším semestru. V září se budou studenti Univerzity 3. věku hlásit na další semestr, tentokrát si vybrali přednášky Mgr. Kamila Rodana,
Ph.D., Rituály evropských královských rodů. Kurz se bude zabývat nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození, svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými
rody 19. a 20. století.

V květnu se vydejte na bezinky
Lahodné sirupy či desertní vína, pesta nebo léčivé směsi sypaných čajů vyrábí z nasbíraných bylin řevnická rodačka, magistra
farmacie Dagmar Vávrová. Letos na jaře již sbírala fialky, petrklíče, medvědí česnek, podběl. Nabízí nejen své výrobky na farmářských trzích, ale i rady, doporučení nebo recepty. A protože je
nyní ideální doba chodit do přírody, pro čtenáře Ruchu přináší tip
na to, co se v přírodě dá sbírat během května. „Doporučila bych
vyrazit na bezinky a z nich připravit bezinkový sirup. Je to jednoduché, takže to zvládne každý,“ říká Dagmar Vávrová a připomíná staré bylinkářské přísloví: Před kopřivou klekni, před bezinkou smekni. Každý rok je podle ní bohatý na jinou bylinu. Loni
bylo moře medvědího česneku, letos se urodily fialky. „Byly roky,
kdy i bezinky kvetly měsíc, jindy byly během čtyř dní pryč,“ popisuje řevnická bylinkářka a radí, že je proto nutné si dobu květu
ohlídat. Květový bezinkový sirup je velmi chutný a léčivý. Působí
proti chřipce, nachlazení a kašli. Zvyšuje odolnost organismu.

Uzavření školky bohužel postihlo i řadu plánovaných akcí. Nedošlo na společné čtení rodinných příslušníků v rámci akce Celé
Česko čte dětem. Také nebyly uskutečněny další plánované aktivity, které měly paní učitelky připravené. Přerušeno bylo docházení na keramiku po uzavření ZUŠ, výuka plaveckého kurzu,
cvičení v tělocvičně T.J. Sokol a návštěva knihovny na Mořince.
Zrušeny byly i plánované odborné přednášky. Také měla proběhnout návštěva předškoláků v prvních třídách ZŠ Řevnice. „V týdnu před přerušením provozu jsme s dětmi stihli vytvořit Moranu.
Koncem měsíce jsme ji chtěli vhodit do řeky po společném průvodu městem, k tomu však bohužel již také nedošlo. Je nám líto, že
všechny tyto zajímavé aktivity nemohly proběhnout, avšak ctíme,
že bezpečnost je na prvním místě,“ uvádí paní učitelka Andrea
Filáková. „Budeme se snažit, pokud to bude možné, aby některé
aktivity, které díky omezení nemohly proběhnout, byly nahrazeny v jiném termínu.“
Velký dík patří personálu celé školky za velmi profesionální
a ochotný přístup k tíživé situaci, která nastala díky šíření koronaviru. Paní ředitelce a učitelkám za trpělivé předávání informací, péči o děti a jejich hygienu, ale také hospodářce a uklízečkám
za velmi důkladné provádění úklidu v prostorách školky.

Jarní prodej mezi vraty bude
Co je pro jednoho starý krám, pro jiného může být poklad... To
je heslo prodejní akce nazvané Garage Sale neboli prodej mezi
vraty. V důsledků uvolnění pravidel nouzového stavu se organizátorka Růžena Wildmannová rozhodla uspořádat ho i letošní
jaro, a to v sobotu 9. 5. od 10 do 15 hodin. Pokud máte zájem
zúčastnit se ho jako prodejci, můžete se přihlásit na e-mailu
Wildmannova.R@seznam.cz nebo tel. č. 775349331. Uveďte
své jméno, adresu, kde budete prodávat, a sortiment prodeje.

Recept na sirup z květu černého bezu
Nasbírejte 20 bílých květenství, nastříhejte na malé kousky. Proložte kolečky ze dvou oloupaných citronů. Zalijte 1,5 litrem vody
a nechejte na okně na slunci 24 hodin vyluhovat. Sceďte. Na
1,5 litru tekutiny vmíchejte postupně 1,5 kg cukru. Uchovávejte
v lednici, řeďte vodou na výbornou bezinkovou limonádu.
vše pan

Mateřská škola za časů koronaviru
Hrozba koronaviru citelně ovlivnila i řevnickou mateřskou školu. Ta okamžitě zareagovala, zpřísnila hygienu a veškerý úklid v
celé budově. Děti byly řádně poučeny v nejdůležitější a zároveň
nejlehčí věci, kterou mohou v této těžké chvíli dělat – v základech
správné hygieny a správného mytí rukou. K tomu jim sloužily jednoduché obrázky vyvěšené v umývárnách a v šatnách. Na hlavní
nástěnce školy byly umístěny informace o aktuální situaci.
Bohužel se situace nezlepšovala a pro maximální bezpečnost
dětí i dospělých byla mateřská škola od 16. 3. 2020 dle rozhodnutí zřizovatele školy uzavřena na dobu neurčitou. Zvažuje se
otevření spolu s prvním stupněm ZŠ, ale vše bude upřesněno, až
budou známy podmínky státu pro fungování mateřských škol.

Památka na dobročinnost
z dob minulých
Krásnou dobročinnou pokladničku objevila v internetové aukci
Helena Rytířová. Jelikož jí (a nejenom jí) řevničtí hasiči v minulosti mnohokrát pomohli, neváhala a pokladničku zakoupila jako dar
pro místní sbor dobrovolných hasičů. Kasička měří na výšku 15 cm
a nic bližšího i ní není redakci známo. Pokud by některý ze čtenářů
věděl, z jakých let pochází či kolik se do ní v minulosti vybralo, budeme rádi, když tuto informaci pošle na e-mail ruch@revnice.cz.
vše mbat, foto Helena Rytířová

16 Inzerce

Mladý pár s malým synem
hledá pronájem bytu nebo
části domu se zahradou,
s dispozicí minimálně 3+kk.
Koupíme i pozemek pro
stavbu RD v obci Řevnice
nebo okolí. T.: 775 211 841
ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory
přijme od září 2020:

inzerce

Prodejna dle
nařízení vlády
znovu otevřena

Po – Pá: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 | So: 9:00 – 12:00 | Ne: zavřeno

Přijďte nás podpořit svým nákupem.

Většinu vašich komplikací s PC
AKTUÁLNĚ
a elektronikou umíme vyřešit
pronájem/prodej
BYTY
vzdáleně po tel. dohodě.

nejen v CORSO
Neváhejte
zavolat

PRODEJ
DOMŮ
–
257
721
194
KOMPLETNÍ SERVIS
Herrmannova 120, 252 30 Řevnice

Jitka
PYTLÍKOVÁ
257
721 194
/ 737 352 555
Realitní
makléřka
z Mořiny
revnice@metronomy.cz

www.metronomy.cz
jitka.pytlikova@re-max.cz
732 961 076

1) Učitelku/učitele pro 1. stupeň ZŠ (částečný,
popřípadě celý úvazek)
2) Asistenta pedagoga
3) Speciálního pedagoga (částečný úvazek, výše
dle dohody 0,2–0,5 úvazku)
4) Pomocnou kuchařku do ŠJ ZŠ (část. úvazek).
Nabízíme příjemný kolektiv,
partnerské
jednání,
inzerce
/ Kulturní
přehled 15
možnost osobního růstu.
Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem,
kolegiální smýšlení, odpovídající vzdělání.
Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz,
tel.: 604 236 661, www.skolavsenory.cz

