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s architektkou



Vážení a milí spoluobčané a zejména řevničtí pamětníci, 

rádi bychom Vás vyzvali ke spolupráci při ověření údajů a dat o 
našich spoluobčanech a hrdinech, kteří padli v letech 1914–1918 
v bojích 1. světové války na frontě v Itálii, Srbsku, Uhrách nebo 
Rusku. Cílem je doplnit jména padlých spoluobčanů během 1. a 
2. světové války na Pomník padlým, který je dosud na náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad bez vyznačených jmen. Pomník bude při 
této příležitosti restaurován, aby dělal čest jejich památce.

Pokud na seznamu poznáte jména některého ze svých pří-
buzných nebo známých, nebo naopak bude některé jméno 
chybět, pošlete informaci do redakce zpravodaje RUCH na ad-
resu ruch@revnice.cz. Dosud získané podrobné údaje najdete 
na www.ruch-revnice.cz. Oceníme především informace o po-
volání, přesné datum narození a úmrtí, místo úmrtí, dosaže-
nou vojenskou hodnost a umístění u bojové jednotky. Cennou 
informací bude také místo původního bydliště, tedy Řevnice, 
Třebaň nebo jiná obec v našem okolí. Rovněž hledáme infor-
mace o původní výzdobě Pomníku padlých v podobě 4 desek s 
uměleckou plastikou. e

Pomník Řevničanů padlých v 1. světové 
válce čeká rekonstrukce
Text: Petr Kozák| Dobová pohlednice z archivu Jindřicha Königa
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Bojovníci padlí na válečném poli v letech 1914–1918 
celkový seznam

č. Příjmení, jméno Povolání

1. Bastl František krejčí

2. Bastl Josef zámečník

3. Bejček Josef kovář

4. Boháček Josef krejčí

5. Bouška Evžen šafář

6. Brož Václav zedník

7. Dlouhý Josef

8. Hrůze Josef

9. Hulčík Josef tesař

10. Kocour František

11. Kocourek Václav dělník

12. Kotnour Alois

13. Křížek František cestář

14. Mařánek Václav

15. Müller Antonín

16. Petrák František zedník

17. Petrák Karel dělník

18. Rak František

19. Řebíček Václav řezník

20. Sklenář František

21. Smetana Emanuel kočí

22. Smulík František zedník

23. Straka Josef rolník

24. Svoboda Josef obchodní příručí

25. Šťáral Josef domkář

26. Štefan František kupec

27. Štípl Karel

28. Topol František dělník

29. Valšuba František sklenář

30. Zeithammer Jaroslav učitel

31. Žilka Zdislav



Zprávy z radnice   3

S rozpočtem schválili zastupitelé 
i plán investic
Vyrovnaný rozpočet na rok 2017 ve výši 64,3 milionu korun 
schválili řevničtí zastupitelé 19. prosince. Spolu s rozpočtem 
schválilo zastupitelstvo i plán investic na následující dva roky.

Pro navržený rozpočet zvedlo ruku 12 ze 13 přítomných zastu-
pitelů, jeden zastupitel se hlasování zdržel. Při rozpravě poukázal 
někdejší starosta města Libor Kvasnička na to, že rozpočet na vý-
dajové stránce roste a mandatorní výdaje jsou příliš vysoké. „Na 
úřadu přibyl zaměstnanec, platy se vyvíjejí, navíc začala ve městě 
fungovat městská policie,“ komentoval navýšení starosta Tomáš 
Smrčka. Na správu MěÚ je v rozpočtu vyčleněno 8 milionů korun 
a na městskou policii 2,5 milionu korun.

Zastupitelé poprvé schvalovali také plán investic. Obsahuje 
klíčové priority města pro roky 2017 a 2018 v souhrnném součtu 
za 139 milionů korun. Na velkou část těchto akcí se město pokusí 
získat dotace.  

„V případě investic je to třeba rozšíření a modernizace čistírny 
odpadních vod nebo výstavba kanalizace na Vrážce,“ vyjmenoval 
starosta. V kategorii investic jsou zaneseny na tři desítky akcí s 
celkovými náklady přes 129 milionů korun. Jde například i o roz-
šíření sběrného dvora, další etapu úprav před nádražím aj.

Projekty k přípravě investic zahrnují celkem 23 bodů. Město 
bude usilovat třeba o vytvoření projektů na další rekonstrukce 
komunikací, vybudování protipovodňových opatření, projekt 
sportovní haly, přestavbu knihovny, další etapu rekonstrukce Les-
ního divadla aj.

Do plánovaných oprav a údržby na roky 2017 a 2018 vedení 
města zaneslo 13 akcí, například opravy vodotečí, splaškové ka-
nalizace, opravu podchodu u závor, opravy vodovodní sítě či také 
opravu Sochorovy hrobky aj. Celkový přehled investic bude zve-
řejněn na webových stránkách města. 

Vyvážíte fekálie pravidelně? 
Město vám přispěje
Cena za svoz fekálních vod pro domácnosti, které nemohou být 
připojeny na kanalizaci a vývoz jímek provádějí pravidelně, by 
podle nových pravidel, schválených řevnickou radnicí, měla být 
příznivější. Radní totiž schválili příspěvek občanům na svoz fe-
kálních vod a současně i změnu systému svozu fekálních vod, 
která by měla platit od dubna. 

„Zjednodušeně lze říci, že příspěvek budeme poskytovat lidem, 
kteří nemají možnost se napojit na kanalizaci, jsou našimi trva-
le hlášenými občany a nemovitost, kterou obývají, je v katastru 
města Řevnic,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka s tím, že příspěvek 
bude ve výši 30 Kč za m3 fekálních vod svezených odborně způ-
sobilou osobou. Horní hranice pro poskytnutí příspěvku je 35 m3 
na jednu trvale hlášenou osobu a kalendářní rok. Současně měs-
to vyzvalo jednatele společnosti EKOS Davida Kodyma, aby od 
dubna zajistil systémové řešení podmínek svozu fekálních vod. 
„Systém má zvýhodnit občany Řevnic, kteří nemohou být napo-
jeni na splaškovou kanalizaci a budou své jímky pravidelně vyvá-
žet. Zároveň má nové nastavení podmínek zpřístupnit občanům 
Řevnic svozovou službu, kterou si budou objednávat přímo od 
městské firmy EKOS. A v neposlední řadě tento systém umožní 
zpětnou kontrolu množství vyvážených vod. Očekáváme, že tak 
přispěje i ke zlepšení životního prostředí,“ řekl Smrčka. Podle něj 
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Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,

na úvod bych Vám všem chtěl popřát všechno nejlepší a hodně 
zdraví do Nového roku 2017. Z hlediska rozvoje naší obce pevně 
věřím, že to bude rok úspěšný. Je před námi hned několik větších 
investičních akcí, na které, doufejme, získáme potřebné finanční 
prostředky z dotačních titulů a podaří se nám je v nadcházejícím 
roce celé realizovat nebo alespoň zahájit jejich realizaci. 

Vedle řady plánovaných investic se jedná o dokončení úpravy 
přednádražního prostoru, modernizaci sběrného dvora a přede-
vším rozšíření čistírny odpadních vod spojené s dobudováním 
chybějící splaškové kanalizace a výměnou vodovodního řadu v 
lokalitě Pod Vrážkou. V přednádražním prostoru je plánované 
přesunutí autobusové zastávky, dokončení povrchů parkovacích 
ploch, úprava chodníků, vybudování cyklotrasy podél kolejí, osa-
zení nových parkovacích stojanů pro cyklisty, nové veřejné osvět-
lení a mobiliář. 

Modernizace sběrného dvora bude provedena v areálu bývalé 
skládky Na Bořích a bude spočívat ve vybudování nových pev-
ných ploch a cest, které nahradí stávající nezpevněné a blátivé, 
nových sběrných kontejnerů pro občany, umístěných blíže váhy, a 
nového sběrného zázemí pro firmy a městské služby. Naplánova-
ná je též skladová hala pro techniku a tříděný odpad. 

Rozšíření a modernizace čistírny odpadních vod je pro Řevnice 
velmi důležitým počinem hned z několika důvodů. V první řadě 
je potřeba navýšit kapacitu pro napojení Zadní Třebaně a části 
Hlásné Třebaně (tyto obce se budou na investici spolupodílet), 
ale také je potřeba čistírnu modernizovat a zachovat rezervu pro 
nové obyvatele Řevnic. V souvislosti s čištěním odpadních vod 
mě těší, že zastupitelstvo města na svém posledním prosincovém 
zasedání jednohlasně odsouhlasilo finanční příspěvek města na 
úhradu nákladů za vývoz jímek pro všechny obyvatele Řevnic, 
kteří nemají možnost se na splaškovou kanalizaci připojit. Sou-
časně se schválením tohoto příspěvku městská rada odsouhlasila 
návrh na změnu systému svozu fekálních vod, jehož cílem je více 
zpřístupnit tuto službu pro občany Řevnic a rovněž podnítit pra-
videlný vývoz jímek. 

Na zmiňovaném zasedání zastupitelstva byla též schválena těs-
nou většinou a hlasy napříč koalicí i opozicí vyhláška o úplném 
zákazu provozování některých loterií a jiných podobných her. 
Jejím účelem je zamezit hlavně vzniku větších heren, které by ve 
městě mohly vzniknout. Zákon totiž od prvního ledna zakazuje 
přítomnost hracích automatů v restauračních zařízeních a povo-
luje herny o minimálním počtu 15 automatů s odděleným samo-
statným vstupem od restauračního provozu. 

Schválený byl na zastupitelstvu rovněž rozpočet na rok 2017, 
který bude vyrovnaný. Investiční akce podmíněné přidělením 
dotace se budou řešit v rámci rozpočtových opatření. Vyjma zmi-
ňovaných tří velkých investičních akcí představila Rada města 
zastupitelům celkový plán investic a oprav na roky 2017–2018 
včetně projektových příprav na investice i požadovaného dovyba-
vení technických služeb. S tímto seznamem se můžete seznámit 
na webových stránkách města. V zastupitelstvu se jistě povedou 
ještě dlouhé debaty o tom, jaké investiční akce či rekonstrukce 
jakých ulic by měly mít prioritu. Čeká nás zkrátka spousta práce, 
která se, věřme, pozitivně odrazí na budoucí tváři Řevnic. Ještě 
jednou vše nejlepší v roce 2017!

S úctou Tomáš Smrčka 



lečnosti EKOS důkladně zabývala, audit komentuje: „Auditor sice 
nedokázal určit, jakou konkrétní škodu jednotlivé odpovědné 
osoby městu způsobily, neboť pokuta byla uložena jednou část-
kou za různá pochybení, nicméně konstatoval, že obecně odpo-
vědnost za škodu nesou jednatel či jednatelé firmy a členové rady 
města, kteří v inkriminovaném období řádně nevykonávali funkci 
valné hromady EKOSu, případně dozorčí rada, která měla fungo-
vání společnosti kontrolovat.“ 

Součástí auditu, který bude zveřejněn na stránkách EKOSu, 
je tabulka, ze které je patrné obsazení těchto funkcí v dotčeném 
období.  

„S ohledem na nejednoznačnost spojení konkrétní části pokuty 
s jednotlivými pochybeními u konkrétních osob a s ohledem na 
výši nákladů za právní služby již nebudeme zadávat další právní 
posouzení. Pokuta je tak již nevymahatelná,“ potvrdil Smrčka.

„Vánoční“ vandalové již část škody 
uhradili
Vandalové, kteří posilněni alkoholem v prosinci zničili vánoč-
ní strom na řevnickém náměstí, již z poloviny uhradili vzniklou 
škodu. Další část mají zaplatit do ledna. Potvrdil to starosta měs-
ta Tomáš Smrčka, který s výtržníky jednal. Výtržnost spáchali 
8. prosince mezi 1. a 2. hodinou noční. Poničili výzdobu, rozbili a 
strhali ozdoby i svítící řetězy, vše poházeli po okolí. Způsobili tak 
škodu ve výši 35 tisíc korun. 

„Bohužel na tísňovou linku Policie ČR nikdo nevolal, i když je-
jich hlučné řádění vyrušilo v nočních hodinách řadu občanů. Naši 
městští strážníci následující den spoluobčany z náměstí obešli a 
vyslechli, a tak se podařilo zjistit totožnost obou vandalů,“ uvedl 
Smrčka s tím, že se jednalo o dva muže z Řevnic. Ti se následu-
jící den k činu doznali a s vedením města se dohodli na náhradě 
škody. Doznání bylo předáno i Policii ČR, která vzhledem k výši 
způsobené škody bude spolu se státním zastupitelstvím věc do-
šetřovat. 

Cena vody se zvýší minimálně
Stejně jako v dalších městech České republiky, také v Řevnicích 
dojde od ledna 2017 ke zvýšení cen vodného a stočného. Nárůst 
je ovšem postupný – pro příští rok o 2,20 koruny včetně DPH na 
1 m3 vodného a stočného. Dohromady za 1 m3 pitné a odpad-
ní vody tak řevnické domácnosti zaplatí 66,6 bez DPH a 76,59 
včetně DPH. Jde o plánovaný nárůst ceny vodného a stočného. 
„Již před dvěma lety jsme naplánovali cenový vývoj tak, aby v 
budoucnu nebylo navýšení skokové a abychom přitom dokázali 
pokrýt náklady na opravy a obnovu vodovodních a kanalizační 
řadů. U stočného je navíc cena vázaná na dotaci, kterou jsme na 
vybudování kanalizace dostali – máme tak povinnost držet ur-
čitou cenovou hladinu,“ uvedl řevnický starosta Tomáš Smrčka. 
Od ledna tak bude cena vodného 33,60 Kč bez DPH, resp. 38,64 
Kč s DPH a cena stočného bude 33,00 Kč bez DPH, resp. 37,95 
Kč s DPH. 

Řevničané zaplatí v rámci republiky spíše průměrnou a pod-
průměrnou cenu. Podle odborníků by se letos totiž mohla v ně-
kterým městech cena vody vyšplhat až k magické hranici 100 Kč 
za kubík. Například v obcích Berounska, kde řady spravuje VaK 
Beroun, bude od ledna regionální cena za dodávku vody a odvá-
dění odpadní vody 83,77 Kč/m3 bez DPH.
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je v současné době v Řevnicích 190 domácností, které nemohou 
být připojeny na kanalizaci. Jde například o oblast Vrážky a další 
okrajové části města. 

Řevnice bez výherních automatů
Se zákazem hracích automatů vstupují Řevnice do roku 2017. 
Zastupitelé totiž na svém posledním veřejném zasedání odsou-
hlasili obecně závaznou vyhlášku o úplném zákazu provozování 
některých loterií a jiných podobných her, která vstupuje v plat-
nost 1. ledna 2017. 

„Pro vyhlášku hlasovala těsná většina zastupitelů,“ uvedl řev-
nický starosta Tomáš Smrčka. Zvedlo pro ni ruku 8 ze 13 přítom-
ných zastupitelů, tedy nejnižší potřebný počet pro schválení. Tři 
zastupitelé byli proti a dva se hlasování zdrželi. Proti vyhlášce 
vystoupil například někdejší starosta Miroslav Cvanciger, který 
poukázal na to, že plošné zákazy nikam nevedou.

„Ani my v radě jsme nebyli jednotní. Neměli jsme dohodnutý 
postup. Každý hlasoval tak, jak to cítí,“ přiznal Smrčka, který na-
konec hlasoval pro vyhlášku. Podle řevnického starosty se zákaz 
většiny podniků v Řevnicích, které automaty provozovaly, ne-
dotkne, neboť stejně nesplňují parametry nového zákona, který 
bude platit od 1. 1. 2017, a proto by nemohly výherní automaty 
stávajícím způsobem nadále provozovat. Zákaz směřuje proti vy-
tvoření nových nebo rozšířených heren, které by podmínky zá-
kona splňovaly s minimálně 15 a více herními zařízeními. Město 
kvůli zákazu přijde o roční výnosy z loterií, které činily kolem 150 
tisíc korun. „Při sestavování rozpočtu jsme s tímto snížením již 
počítali,“ doplnil Smrčka.

Město začalo vyhlášku projednávat na základě iniciativy jed-
noho z majitelů podniku, kde automaty provozují. „Plánoval to-
tiž rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření, aby je mohl provozovat v 
souladu se zákonem, a tak chtěl vědět, jak se k tomu město staví,“ 
vysvětlil Smrčka. Záměrem této vyhlášky je omezení negativní-
ho vlivu loterií a jiných podobných her, ochrana sociálně slabých, 
snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před dů-
sledky plynoucími z účasti na loteriích a jiných podobných hrách, 
které mohou vést k narušování veřejného pořádku, ke zvýšení 
kriminality a vzniku dalších patologických jevů.

Kdo je odpovědný za pokutu, 
audit nezjistil
Kdo nese odpovědnost za pokutu, kterou městské společnosti 
EKOS v roce 2011 vyměřila Česká inspekce životního prostředí, 
se nepodařilo pověřenému auditorovi jednoznačně určit. „Jde 
přitom o poměrně vysokou pokutu ve výši 300 tisíc korun, kterou 
inspekce opakovaně uložila za špatný monitoring a rekultivaci 
skládky a která nyní musela být uhrazena,“ uvedl současný řev-
nický starosta Tomáš Smrčka. Třebaže šlo o pět let starou pohle-
dávku, stávající vedení města se snažilo prostřednictvím audi-
tora dopátrat, kdo konkrétně nese za tuto pokutu odpovědnost. 
V roce 2009 totiž dostal EKOS za podobná provinění pokutu 400 
tisíc, kterou zaplatil, přesto závady na skládce nebyly odstraněny. 

Konečné stanovisko auditora předložil na jednání rady města 
David Kodym, jednatel společnosti EKOS. Místostarostka Ma-
rie Reslová, která jako členka kontrolního výboru již v roce 2012 
opakovaně žádala, aby se tehdejší rada města odpovědností za 
uložené pokuty a dalšími nedostatky v hospodaření městské spo-
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– u chaty, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu: 9 + třímístné 
číslo evidenční + 000000, např. č.e. 074 = 9074000000 

– u cizince, který zde má přechodný pobyt delší než 90 dní 
nebo 3 měsíce: číslo popisné + datum narození, např. č.p. 74, 
narozen(a) 5. 6. 1952 = 74050652. 

PoPlatek ze Psů 

kdo je jeho poplatníkem? 

Fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má na území 
města Řevnice trvalý pobyt nebo sídlo. 

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. 

Poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2017 činí 360 kč. 

za druhého a každého dalšího na rok 2017 činí 
500 kč, pokud je držitelem stejná osoba. 

Pro důchodce (osoby, jejichž jediným příjmem je 
důchod) platí na rok 2017 snížená sazba 200 kč za psa.

za druhého a každého dalšího na rok 2017 činí 
300 kč, pokud je držitelem stejná osoba. 

Poplatek ze psů je splatný do 1. 5. 2017 

Jak zaplatit?

1. V hotovosti v pokladně MěÚ Řevnice: 
Po a St 7.30–12, 13–18; Út a Čt 7.30–12; Pá zavřeno 

2. Bezhotovostně nebo složenkou na 
účet číslo: 0388051399/0800 

Do variabilního symbolu uveďte: 
– u rodinného domu 12 + vaše číslo popisné ve čtyřmíst-

né podobě + 9501, např. č.p. 13 = 1200139501, č.p. 131 = 
1201319501, č.p. 1131 = 1211319501 

– u chaty do variabilního symbolu uveďte: 129 + vaše čís-
lo evidenční v trojmístné podobě + 9501), např. č.ev. 13 = 
1290139501, č.ev. 131 = 1291319501) 

MěÚ Řevnice nemá povinnost rozesílat složenky k zaplacení po-
platku! Každý poplatník si musí splatnost místního poplatku za od-
pad 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. 

Poplatky na rok 2017 je možné hradit od 4. ledna 2017.

MÍstNÍ PoPlatkY V RoCe 2017 
PoPlatek za PRoVoz sYstéMu shRoMažďoVáNÍ, 

sběRu, PřePRaVY, třÍděNÍ, VYužÍVáNÍ 
a odstRaňoVáNÍ koMuNálNÍCh odPadů 

kdo je jeho poplatníkem? 

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 upravujícího pobyt cizin-
ců 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 dů-

sledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekrea-
ci, byt nebo rodinný dům nebo v důsledku přihlášení nebo od-
hlášení fyzické osoby k trvalému pobytu do této stavby nebo v 
důsledku jiné skutečnosti. 

Poplatek na jednoho poplatníka činí 700 kč 
za rok a je splatný do 30. 4. 2017.

Jak zaplatit?

1. V hotovosti v pokladně MěÚ Řevnice: 
Po a St 7.30–12, 13–18; Út a Čt 7.30–12; Pá zavřeno 

2. Bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo: 
0388051399/0800 

Do variabilního symbolu uveďte: 
– u rodinného domu, kde je přihlášena osoba k trvalému poby-

tu (včetně cizinců): číslo popisné + datum narození, např. č.p. 
74, narozen(a) 5. 6. 1952 = 74050652. (Jestliže platíte za více 
osob, stačí když pošlete celkovou částku, vyberete si jeden VS 
a do zprávy pro příjemce napíšete jména osob, za které platíte.) 

– u chat, kde je přihlášena osoba k trvalému pobytu (včetně ci-
zinců): 9 + třímístné číslo evidenční + datum narození, např. č.e. 
074, narozen(a) 5. 6. 1952 = 9074050652. (Jestliže platíte za 
více osob, stačí když pošlete celkovou částku, vyberete si jeden 
VS a do zprávy pro příjemce napíšete jména osob, za které pla-
títe.) 

– u rodinného domu, kde není nikdo trvale hlášen: číslo popisné 
+ 000000, např. č.p. 74 = 74000000 

nebyla ve vyhlášce uvedena, s předstihem nahlásí tuto skutečnost 
obci. Zastupitelstvo pak může na nejbližším zasedání seznam 
akcí ve vyhlášce rozšířit,“ nabádá na svých webových stránkách 
Ministerstvo vnitra ČR.

Obyvatelé Řevnic se nemusí bát o své soukromé oslavy a jiné 
události. Novelizace přestupkového zákona se jich nijak nedotkne. 
„Nepodléhají totiž oznamovacímu režimu vůči obci. Mohou se tedy 
konat i po 22. hodině, pokud neporušují noční klid,“ uvedla ná-
městkyně ministra vnitra pro veřejnou správu Jana Vildumetzová.

Řevničtí zastupitelé současně schválili vyhlášku o regulaci 
hlučných činností. Podle ní je každý povinen zdržet se o nedělích 
a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých hlučných 
činností. Jde například o užívání křovinořezů, sekaček, vrtaček, a 
to v době od 6:00 do 22:00 hodin. Cílem této vyhlášky je zajištění 
veřejného pořádku ve městě s důrazem na ochranu práv občanů, 
a to především na ochranu soukromí. 

(vše pan)

Vyhlášky zajistí větší klid ve městě
Hned dvě vyhlášky, které by měly pomoci zajistit větší klid ve 
městě, schválili řevničtí zastupitelé. Obecně závazná vyhláška 
města Řevnic č. 2/2016 o nočním klidu stanoví konkrétní akce, 
které se budou moci konat i po 22. hodině. „Podle novely záko-
na totiž už není možné udělovat výjimky z nočního klidu jednot-
livým veřejným akcím, jako tomu bylo dosud. Bylo třeba vydat 
vyhlášku. Oslovili jsme proto spolky a pořadatele, aby řekli, co 
plánují,“ vysvětlil starosta Tomáš Smrčka. Nyní jsou ve vyhlášce 
zaneseny Silvestr, Čarodějnice, hudební festival Rockový Sluno-
vrat, Pivní festival, Porta a hudební festival Rockabilly.cz.

V praxi to znamená, že veřejné akce, které nejsou zaneseny 
ve vyhlášce a jsou hlučné, musí skončit do 22 hodin. V opačném 
případě se pořadatel dopustí přestupku. „Pokud bude v průbě-
hu roku pořadatel připravovat konání jiné akce, která doposud 



6   Procházka s architektkou

Veřejný prostor první republiky 
Nárožní poloze školy tehdy odpovídaly i přístupové cesty: jed-
na ze Školní ulice vstříc vstupním dveřím a druhá z ulice Le-
gií, na jejíž osu byl ve vstupní lodžii osazen pamětní základní 
kámen. Celý dojem ještě podtrhávala vysázená alej i dvě lípy 
na nároží (viz obrázek č. 2). Z toho vyplývá, že škola očividně 
nebyla stavěna jako pavilon v zahradě (jímž je např. budova 
1. stupně v Revoluční ulici), ale jako veřejná stavba s patřič-
ným veřejným prostranstvím.  

Spolu s prvorepublikovým étosem však po válce upadla v 
zapomnění i tato prvotní idea a postupnými zahradnickými 
zásahy se stavba začala proměňovat v jakousi obří „vilu“ ve 
zpustlé zahradě (viz obrázek č. 3). 

Původně významné místo „v čele školy“ tak dnes kromě 
havarijního stavu architektonických prvků a přerostlé zeleně 
působí bezradně a bez ducha. Východní vstup do školy zmizel 
v křoví, terasa se rozpadá, dva příbuzné prostory (před školou 
a před jídelnou) jsou předěleny bariérou z plotu, boudy a od-
padkových kontejnerů (viz obrázek č. 4). 

Přesto je to dodnes místo příjemné, ve stínu stromů, s krás-
nými architektonickými prvky a „po ruce“ hned z několika 
stran: od jídelny, z ulice, ze staré i nové školy…

 

Místo k pobývání
Z této analýzy tedy vzešel návrh (viz obrázek č. 6), jak školní-
mu nároží navrátit jeho význam a funkci. Bude obnoven za-

Škola měšťanská 
Jak známo, budova školy byla postavena v roce 1935 podle 
návrhu architekta M. Babušky. Osvědčený autor mnoha prvo-
republikových škol ji koncipoval v duchu své doby jako důstoj-
nou a úcty hodnou instituci s ušlechtilými detaily a elegantní 
kompozicí.
Jelikož stojí na nároží, má škola de facto dvě hlavní fasády s 
identickými prvky (vstupní lodžie, pásy oken, římsy, robustní 
schodiště, dekorativní zábradlí atd.), kratší východní fasáda je 
navíc ozvláštněna terasou ve svahu, která původně přiléhala k 
bytu správce.

Staronové nároží ZŠ
V tomto seriálu vás zveme na virtuální procházky s (městskou) architektkou po Řevnicích. Zastavíme se na mís-
tech, která v blízké budoucnosti projdou proměnou, i na místech, kde se budoucí podoba teprve hledá. Ať už vás 
prostě jen „baví“ architektura, nebo máte třeba obavy o místa, kde žijete, vydejte se s námi: snažme se hledat širší 
souvislosti, poznat hodnoty a problémy vidět jako šance. „Procházka“ první: sraz na nároží u školy…

Text: ing. arch. Daria Balejová | Foto: archiv autorky a MÚ Řevnice

1. Původní podoba okolí školy s vyznačením přístupových cest.

2. Stará škola s lípami v čele byla doplněna novou budovou s alejí sakur. Prostor křižují cesty a vstupy.



niklý přístup ke škole, opravena a zpřístupněna krásná tera-
sa, odstraněny houštiny i přerostlý tis a náletová zeleň. Dvě 
původní lípy budou ošetřeny a obnoví se trávník. Do prosto-
ru bude také osazena naučná stezka, kterou vyrobili žáci ZŠ 
a kterou vlastnoručně zabudují. Nové přístupové cesty budou 
z mlatu, aby se zachoval dnešní vlídný parkový charakter. 
U hlavního vstupu budou stát dva stožáry na vlajky. 

Nároží školy bude také opticky a funkčně propojeno s před-
prostorem školní jídelny: v jejich hranici bude odstraněn plot 
a plechová bouda i kontejnery budou přesunuty na jiné, méně 
exponované místo v areálu. Z původního plotu se zachová ka-
menná podezdívka a doplněním o dřevěný sedák se využije k 
sezení (viz obrázek č. 5). 

Vznikne tak místo, kde bude příjemné a praktické posedět 
cestou k lesu, čekat na spolužáky po obědě, honit se po vyučo-
vání, krátit si cestu, polehávat, dát si sraz… Cílem návrhu je 
rozšířit a zobytnit ulici.
Bližší podrobnosti k návrhu jsou k dispozici v digitální podobě 
na stránkách města. e
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6. Návrh projektu

1. mlatová cesta 
2. nová dlažba 
3. stožáry na vlajky
4. odvodnění střechy 
ZŠ: chrlič + vsak 
5. schůdky
6. sedací zídka 
(+ nauč. stezka: 
přírodniny)
7. nauč. stezka: 
zastavení
8. nauč. stezka: 
květiny

(autorka ing. arch. 
Daria Balejová, 
2016)

3. Škola v období nejbujnější zeleně. 4. Dnešní hlavní vstup do školního areálu.

5. Návrh propojení předprostoru školy a jídelny.
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Město při rozdělování grantů postupuje podle pravidel, která 
jsou zveřejněna na webových stránkách města. 

Konkrétně na činnost spolků vyčlenilo město 300 000 korun. 
„Komise nehodnotí, jak spolky či sdružení pracují. Princip této 
dotace je, že pokud uchazeč splní kritéria, dostane podporu ,na 
hlavu‘ svého člena trvale bydlícího v Řevnicích,“ říká Reslová. 
Hodnotící komise nejprve zjistí, na kolik členů do 18 let spolky 
souhrnně žádají. „Vyčleněných tři sta tisíc vydělíme jejich po-
čtem, vyjde nám částka na osobu. Tu vynásobíme počtem členů 
v jednotlivých sdruženích či spolcích,“ popisuje Reslová.

Loni město obdrželo 13 žádostí o tuto dotaci pro celkem 377 
členů do 18 let s trvalým pobytem v Řevnicích.

V případě druhého dotačního programu pro akce, kde je cel-
kem připraveno 200 000 korun, má hlavní slovo hodnoticí pě-
tičlenná komise. Ta rozhoduje o výši přidělené částky. V komisi 
zasedá člen za kulturní komisi, jeden zástupce za městský úřad, 
radní, vedoucí kulturního střediska a jeden nezávislý člen. Žá-
dosti komise posuzuje podle tří hlavních kritérií. Jde o důvěry-

MěSto podpoří Spolky 
i pořadatele akcí
Text: Pavla Nováčková

hodnost žadatele, reálnost financování a prospěšnost či přínos 
pro město, reprezentaci. Prioritně mají být v roce 2017 poskyt-
nuty dotace pravidelně pořádaným akcím, které chce město 
kontinuálně podporovat, a dále jedinečným akcím, které mají 
potenciál oslovit nejen řevnické občany, ale i návštěvníky odji-
nud. „Pokud ale někdo přijde s novou zajímavou akcí, rozhodně 
se podpoře nebráníme. Vloni jsme takto podpořili první ročník 
Pivního festivalu a byla to jedna z nejvydařenějších společen-
ských událostí,“ připomíná Reslová s tím, že snahou města je vy-
tvořit tradici opakujících se festivalů a dalších opor řevnického 
kulturního života.

Loni město obdrželo 28 žádostí o dotaci na podporu konkrét-
ního projektu od 22 subjektů, uspělo 19 žádostí.

Loni poprvé radnice rozdělovala tyto granty ve dvoukolovém 
řízení a stejně tak tomu bude i letos. „Druhé kolo žádostí se po-
dává v červnu, kdyby někdo dostal nápad uspořádat nějakou 
akci v druhé polovině roku, a necháváme pro něj rezervu při-
bližně 25 tisíc,“ potvrdila Reslová.

Pět otázek pro místostarostku Marii 
Reslovou 
Jak město při rozdělování dotací postupuje?  
Již v roce 2015 jsme zavedli pravidla pro přidělování dotací, 
vlastně jednoduchý grantový systém. Takže letos funguje již tře-
tím rokem. V zásadě se nemění a velmi podobné jsou i částky, 
které rozdělujeme. Vždycky se snažíme zohlednit zkušenosti z 
předcházejícího roku či let. Pokoušíme se průběžně vylepšovat 
systém hodnocení projektů. V prvním roce komise rovnou na-
vrhla částku dotace, vloni jsme bodovali podle čtyř kritérií, letos 
jsme zachovali bodování, ale trochu ho zjednodušili. Úpravy na-
vrhuje kulturní komise.
Již je zřejmé složení hodnoticí komise? 
Ano. Komise bude opět pracovat ve složení Alice Bečková za 
MěÚ Řevnice, Veronika Stará za kulturní středisko, Hana Bo-
linová, členka kulturní komise, Miroslav Cvanciger jako nezá-
vislý člen a opoziční zastupitel a já jako radní, která má v gesci 
kulturu.
Bude hodnocení jednotlivých projektů zveřejněno?
Ano. Zveřejníme počet bodů a krátké slovní hodnocení komise.
V čem je rozdělování dotací nejnáročnější?
V tom, že je dobré pak pokud možno všechny podpořené akce 
navštívit. To přirozeně stojí nějaký čas, ale většinou je to radost!
Jak fungují kontrolní mechanismy využití grantu? Bylo třeba 
někdy přidělenou částku vracet?
Paní Alice Bečková kontroluje vyúčtování grantů přísně. Pořá-
dek musí být. Ano, stalo se, že bylo třeba část podpory vrátit, 
protože příjemce nedokázal doložit, že byla použita v souladu s 
pravidly dotace.e

Do 31. ledna mohou řevnické spolky pracující s dětmi a mládeží žádat o dotace na svou činnost. Do stejného 
termínu mohou podávat žádosti o granty v prvním kole i organizátoři akcí. Město pro tyto účely  vyčlenilo půl 
milionu, ale vyjma toho pořadatelům akcí často zdarma zapůjčí stánky nebo pivní sety či pomůže s propagací.
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•	 Komu	lze	dotaci	poskytnout:
Právnické osobě pracující s dětmi a mládeží, založené nebo 
jinak vzniklé a registrované v ČR v souladu s obecně zá-
vaznými právními předpisy, která není založena za účelem 
dosažení zisku a jejíž činnost nevykazuje znaky podnikání, 
působí na území města Řevnic.

1. Podpora celoroční činnosti 
organizací pracujících s dětmi a mládeží

•	 Komu	lze	dotaci	poskytnout:
Fyzické osobě a právnické osobě založené nebo jinak vznik-
lé a registrované v ČR v souladu s platnými obecně závaz-
nými právními předpisy. O dotaci na jednu akci může žádat 
pouze jeden pořádající subjekt.

•	 Jakou	částku	lze	žádat:
Výše jednorázové dotace na akci může činit maximálně 
50 % celkových nákladů žadatele na projekt či akci. U pro-
jektů a akcí, jejichž celkový rozpočet činí do 5 000,- Kč, 
může být tento projekt hrazen celý z dotace města, tj. bez 
finanční spoluúčasti žadatele.

2. Podpora konkrétního 
projektu nebo akce 
v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, 
tělovýchovy, turistického ruchu 
a životního prostředí



Jak dlouho už se dráhové cyklistice věnuješ a od kolika let 
jsi začal závodit?
Dráhové cyklistice se věnuji pět let, na dráze jsem začal závo-
dit, když mi bylo 13 let. Svůj úplně první cyklistický závod jsem 
absolvoval v pěti letech, tenkrát mě vyhlašovali za nejmladšího 
jezdce. Bylo to v Bohnicích na bikrosové dráze. To ještě za re-
kreační cyklisty jezdil i táta, který si tam tehdy zlomil obě ruce. 
A s těma rukama, protože to nevěděl, mě dotlačil do cíle. Bikro-
su jsem se věnoval celé dětství, než jsem přešel na dráhu. Vždy 
mimo bikrosovou sezonu jsme v rámci zimní přípravy trénovali 
na dráze v Motole. Trénovali jsme i formou závodů, při nich si 
mě všimli trenéři z Dukly Praha. V pražské Dukle jsem strávil 
rok a poté si mě vybrali do reprezentační Dukly Brno sprint. 
První úspěchy na dráze v kategorii kadetů jsem zaznamenal ješ-
tě pod hlavičkou Bikros Klubu Řepy.
Co tě k cyklistice přivedlo?
K cyklistice mě přivedl tatínek, který mě vždy maximálně pod-
poroval. Měl jsem velké zázemí v celé rodině. Na tréninky v 
Praze-Řepích mě dvakrát týdně vozil děda. Skoro každý víkend 
jsem strávil na závodech po celé republice. Stále na cestách, 
většinou s celou rodinou, což bylo fajn.
Za jaký tým závodíš a v jakých disciplínách? 
V současnosti jsem v reprezentaci ČR a závodím za Duklu Brno 
sprint. Jedná se o specializované středisko rychlostních disci-
plín dráhové reprezentace ČR. Soustřeďujeme se na sprint, což 
je závod na tři kola po 250 m ve dvou závodnících. Je to králov-
ská disciplína dráhové cyklistiky. Dále se věnujeme keirinu, což 
je závod šesti závodníků za motorkou. Motorka odstupuje po 
třech kolech a následná tři kola rozhodnou o vítězi. Na olym-
piádě je to velmi oblíbený závod. Trénujeme rovněž týmový 
sprint – tři závodníci z jednoho týmu jedou tři kola. Po každém 
kole jeden závodník odstoupí, vyhrává ten nejrychlejší tým. Do 
všech těchto disciplín musíte splnit kvaldu (kvalifikaci). Není 
totiž vůbec samozřejmostí, že se do vlastního závodu nominu-
jete. Mezi dráhové disciplíny toho patří samozřejmě daleko víc, 
ale to by bylo na delší vyprávění.

MýM SneM je olyMpiáda

Text: Jan Schlindenbuch | Foto: archiv Pepy Junka

Jakých největších sportovních výsledků jsi dosáhl?
V různých disciplínách jsem ve své věkové kategorii čtyřikrát 
mistrem České republiky. Na MS juniorů v kazašské Astaně 
2015 jsme v týmovém sprintu skončili čtvrtí. Letos jsem skončil 
šestý v keirinu na mistrovství Evropy juniorů v italském Mon-
techiari a stejné umístění jsem vybojoval i v závodu na pevný 
kilometr. Na juniorském mistrovství světa ve švýcarském Aigle 
jsem byl v keirinu jedenáctý. 
A co tvé sny. Čeho bys chtěl ve sportu dosáhnout?
Mým snem je start na olympiádě v Tokiu 2020. 
Jak často trénuješ?
Trénuji šest dní v týdnu. Jedná se o dvoufázový trénink – posi-
lovna, dráha, speciální trenažéry. V zimě hrajeme hokej a běžky 
máme na soustředění. K tomu samozřejmě silnice. Dvakrát týd-
ně jezdíme 100 až 130 km. 
Závodit na dráze mi připadá dost nebezpečné. Utrpěl už jsi 
nějaký úraz?
Z dráhy zatím nic, a to možná i díky tvrdé přípravě z bikrosu. 
V poslední bikrosové sezoně těsně před podpisem profesionál-
ní smlouvy jsem si přetočenými řídítky natrhl slezinu. Byl jsem 
měsíc v nemocnici v Olomouci. Zdrželo to i můj přestup na drá-
hovou cyklistiku.  
Jezdíš normálně venku jen tak na horském kole?
Občas, když mám volný den, nebo když jsme s Duklou na pod-
zimním soustředění v Harrachově. Jinak víceméně vůbec. Chá-
pu, že v Čechách se těší horská kola velké popularitě, ale třeba 
v Anglii je na výsluní dráhová cyklistika. Na závody tam chodí 
neuvěřitelné davy diváků, kteří vytvářejí i mexické vlny. V tako-
vé divácké kulise se tam závodí úplně jinak. e

Pepa Junek (18 let) – řevnický rodák, absolvent místní základní školy a především úspěšný reprezentant České 
republiky v dráhové cyklistice. Mezi jeho největší sportovní úspěchy patří čtyři vítězství na domácím juniorském 
mistrovství a dvě šestá místa z mistrovství Evropy. Trénuje dvoufázově, šest dní v týdnu, a jeho velkým snem je 
účast na olympijských hrách v Tokiu 2020. Pokud by se mu to podařilo, byl by Josef Junek po Martině Navrátilo-
vé druhým Řevničanem, který by se největší sportovní akce světa zúčastnil. 
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10   33 výlety a procházky z Řevnic (po 100 letech) 

Konec roku a zejména čas zimních svátků je obdobím tradic. 
Oslavy Štědrého dne nebo příchod Nového roku však mnozí 
neslaví jen u stolu prohýbajícího se dobrým jídlem a pitím, ale 
i třeba tradičním výletem s rodinou nebo přáteli na některé z 
okolních významných míst. Někdo vyráží na Štědrý den třeba 
na vrchol Babky, jiní pak na Hvíždinec, nebo jsou i tací, kteří 
se na Nový rok vydávají pravidelně na Skalku. Poustevnický 
areál na Skalce, vybudovaný před více jak 300 lety na malé 
plošině skalnatého ostrohu nad Mníškem pod Brdy, se tak stá-
vá takovým moderním poutním místem. Nejenom první den 
v roce, ale i v jiné dny sem míří zástupy poutníků a výletníků 
dobít si své životní baterky, nebo se alespoň nasvačit ve stínu 
křížové cesty.

Novoroční cestu na Skalku obvykle vybíráme podle míry 
únavy po silvestrovské noci. Ti méně unavení si již v deset ho-
din dopoledne zavazují tkaničky u bot, oblékají teplé bundy 
a čepice a vyrážejí po jedné z nejstarších turistických značek 
na světě z Řevnic na Skalku. Cesta značená zelenou barvou je 
pohodlně vyvede okolo Lesního divadla na rozcestí Pod Stráž-
ným. Údolím Babského potoka pak pokračují dále již dobro-
družnější stezkou plnou křemencových kamenů a popadaných 
habrových kmenů až na hřeben. Asi tak po 4 kilometrech svěží 
chůze tak dosáhnou svého prvního novoročního cíle. 

Ti více unavení ze silvestrovských oslav se okolo desáté ho-
diny teprve probouzejí. Se slovy: „Sakra, v poledne jsme chtěli 
být na Skalce,“ budí ostatní a hledají střízlivé řidiče, kteří je 
budou moci vyvézt na parkoviště přímo na hřebenu u mníšec-
ké silnice. Odtud vede do skaleckého areálu pohodlná prome-

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

nádní cesta. Jedna levotočivá zatáčka, mírné stoupání, odpo-
činek na lavičce a jsou zde.

Určitě stojí za povšimnutí, že obě cesty se těsně před cí-
lem spojí v jednu, a tak se nedá poznat, který z návštěvníků 
je vyčerpán z chůze po pozvolně stoupající cestě z údolí řeky 
Berounky a kterého unavil jen nečekaně silný náraz čerstvé-
ho brdského vzduchu dráždící zanesené plicní sklípky po vy-
stoupení z auta. Avšak zdá se, že obě cesty vedou k vnitřnímu 
uspokojení nad dosaženým cílem. Další pozoruhodností je, 
že první stavbou, kterou při příchodu od Řevnic spatříte, je 
poustevna na hřebeni. Snad nás ta stavba nabádá, abychom 
se aspoň na chvíli zamysleli nad duchovním rozměrem naše-
ho života. Pak už nás totiž čeká jen prudký sešup dolů. Nejen 
duchovně, ale i fyzicky. Prudce klesáme křížovou cestou, kde 
kdysi, když ještě byl sníh i na Brdech, se mnozí z nás učili lyžo-
vat. Dole se pak jen marně bráníme pokušení v podobě ote-
vřeného vrcholového bufetu, kde se můžeme zahřát svařeným 
vínem, čajem či grogem a vyfasovat pár buřtů na opečení nad 
ohněm, který zde během zimních měsíců plane. A tak už jen 
asi málokteří se pak dojdou podívat až na druhou misku po-
myslné váhy, kde imaginární rameno s kaplí sv. Máří Magda-
leny v protikladu poustevny klesá, nejen z důvodu nerozum-
né těžby železné rudy, blíže k lidem do údolí. Odměnou jim 
pak je v případě otevřené kaple prohlídka jejího zajímavého 
jeskynního interiéru nebo nádherná vyhlídka do údolí okolo 
Mníšku. Návštěva skaleckého areálu má své kouzlo a rozhod-
ně doporučuji si ji přidat mezi oblíbené cíle nejen na Nový 
rok. e

Výlet	desátý:	
Novoroční výšlap na Skalku



Areál Skalky je dodnes vděčným cílem procházek do okolí 
Řevnic, které popisuje Zdeněk Valeš ve svých turistických výle-
tech. Dominantou je kostelík svaté Máří Magdaleny, o kterém 
jsem již v Ruchu psal. To, co návštěvník již dlouho nenajde, je 
jeho původní interiér, který vám dnes představuji na dvou sta-
rých pohlednicích z konce 19. a počátku 20. století.

Téměř 100 let stará pohlednice v záhlaví je nejpřehledněj-
ší. Na ní je na hlavním oltáři dřevěná socha klečící svaté Máří 
Magdaleny, kterou zhotovil pražský řezbář Jiří Bendl ve druhé 
polovině 17. století. Bendl zhotovil i čtyři sochy poustevníků v 
téměř životní velikosti (na fotografii nejsou vidět). Na pohled-
nici je dále oltářík svatého Františka Serafinského, malovaný 
Karlem Škrétou. Pod jeho obrazem je ještě obrázek Matky Boží 
dobré rady. Vlevo vidíme kazatelnu s přístupovým schodištěm. 
Na zdech kostela visí malé obrázky křížové cesty, vpravo a vle-
vo vepředu jsou patrné malé části dřevěných lavic a podlaha je 
vydlážděna drobnými kulatými kamínky, tzv. kačery, doveze-
nými z řeky Berounky. Svislá pohlednice patří mezi nejstarší, 
byla odeslána již v roce 1899, jak je uvedeno pod obrázkem.

To, co se zachovalo dodnes, jsou vnitřní stěny kostelíka s 
umělými krápníky, tzv. umělé rampouchy, které vytvářejí do-
jem krápníkové jeskyně. V jednom ze severních rondelů kostela, 
vpravo od vchodu, zůstalo točité schodiště na malou kruchtu.

Výzdoba byla inspirována kostelem svaté Máří Magdaleny v 
Aix-en-Provence u Marseille ve Francii, který byl pro skalecký 
kostel vzorem. e

Vnitřní prostor kostela svaté Máří 
Magdaleny na Skalce
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
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Přednáška o poruše pozornosti
Akce Leťánku pokračují i po Novém roce. Na druhou polovinu 
ledna přichystal Leťánek další cyklus přednášek s vyhledávanou 
dětskou psycholožkou PhDr. Ilonou Špaňhelovou. 

Zajímavá bude pro mnohé přednáška o ADHD v dospělosti. 
Koná se 26. 1. v Dobřichovicích a odpoví na řadu otázek týkají-
cích se právě poruchy pozornosti s hyperaktivitou. Co to vlastně 
ADHD je? Nemoc? Lze ji vyléčit? Týká se dětí nebo dospělých? 
Může přinášet ADHD v dospělosti i nějaké výhody? Vše o ADHD 
u dospělých osvětlí MUDr. Michal Goetz, Ph.D. Volně tak naváže 
na již úspěšnou přednášku o ADHD u dětí z června 2016.

Pozvání do Leťánku přijala také vynikající cvičitelka jógy Lucie 
Koenigová, která 21. ledna povede workshop „S lehkou a čistou 
hlavou“. Bližší informace najdete na www.letanek.cz. 

Maraton psaní dopisů na náměstí
Řevnická škola ZeMě se zúčastnila Maratonu psaní dopisů poli-
tickým vězňům a lidem v ohrožení, které pořádala Amnesty In-
ternational. Jde o největší mezinárodní lidskoprávní akci. Konala 
se 14. 12. na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, na kterém organi-
zátoři za mírného deště společnými silami postavili velký zelený 
stan, polepili jej plakáty a opatřili stolky a židličkami pro pohodl-
né psaní i za deště. „Moc děkujeme knihkupectví Le Amos za půj-
čení stolku a třídě paní učitelky Lucie Knýbelové za účast,“ říká 
Kateřina Kotková s tím, že během vánočního zpívání koled se ve 
stanu vystřídalo několik lidí. Doplnila, že školáci napsali a posbí-
rali celkem 61 dopisů, na známky se vybralo od účastníků při-
bližně 600 korun. Další částkou 1100 korun, potřebnou k poslání 
dopisů do celého světa, přispěla ZeMě.  

Vzpomínáme
Před deseti lety, dne 19. ledna, tra-
gicky zahynul náš tatínek, manžel a 
řevnický učitel, pan Ladislav Horký. 
S láskou stále vzpomíná rodina. 

Pan učitel Horký byl obětí ničivého 
vichru, který se v lednu 2007 pře-
hnal přes Českou republiku. V rokli 
pod hřbitovem na něj spadl vyvráce-
ný strom. Stal se jednou z pěti obě-
tí, které měla vichřice v Česku na 
svědomí. Ničivý orkán lámal a vyvracel stromy, odnášel střechy 
i lampy, stovky domácností po něm zůstaly bez elektřiny.

(vše pan)

Omluva redakční rady
V prosinci loňského roku byla redakční rada Ruchu upozorněna 
zastupitelem Liborem Kvasničkou na nedostatky v komunikaci, 
ke kterým z její strany došlo na podzim 2015. Po prostudování 
přiložené korespondence z dotyčného období došla rada k závě-
ru, že k formálnímu pochybení skutečně došlo, když se nevyjád-
řila k podnětům Libora Kvasničky k fungování Ruchu. Rada se za 
to omlouvá a udělá vše pro to, aby podobná situace již nenastala.

Redakční rada Ruchu

Do ulic Řevnic se vydali Tři králové
Začátkem ledna se v ulicích městeček a obcí řevnické farnos-
ti opět objevili koledníci Tříkrálové sbírky. Přímo v Řevnicích 
potrvá až do 9. ledna. Sbírku pořádá Farní charita Řevnice v 
rámci celorepublikové akce.  

S koledníky v převleku se můžete setkat podle jejich časo-
vých možností, pravděpodobně především o víkendech. Ko-
ledníci mají úředně zapečetěné kasičky a jeden z nich nese 
také průkaz vydaný Charitou ČR. Tříkrálová sbírka se v řevnic-
ké farnosti pořádá již po osmé a v minulých letech v ní kole-
dovalo kolem stovky „králů“, mezi nimiž bylo i několik dětí z 
Dětského domova Lety. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 v řím-
skokatolické farnosti Řevnice a okolí činil 141 152 Kč. 

Chystají se masopusty, počtvrté 
i ten řevnický
Masopustní veselice a průvody se již od poloviny ledna budou 
konat v okolních obcích. Maraton vypukne nejprve v Hlásné 
Třebani, a to v sobotu 14. ledna. Následovat budou oslavy ve 
Svinařích 21. ledna a poté 4. února v Letech. V neděli 5. úno-
ra se bude slavit i masopust v Řevnicích. Pořádá ho zde jako 
„Probouzení medvěda“ Lesní školka ZeMě a letošní ročník 
bude v pořadí již čtvrtý. Loňský průvod maškar i muzikantů 
se vydal z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a navštívil několik 
zdejších domácností, kde byly masky pohoštěny. Vyhlášený 
zadnotřebaňský masopust se letos koná 25. února. 

Předškoláky čekají zápisy
První měsíce nového roku jsou tradičně ve znamení zápisů 
prvňáčků do škol. Děti, které se chystají do řevnické školy, ale 
i jejich rodiče, mají možnost si budovu prohlédnout při Dni 
otevřených dveří. Koná se ve čtvrtek 12. ledna od 8 do 16 ho-
din.

Den otevřených dveří společně se zápisem pořádá i soukro-
má řevnická škola Bambinárium. Koná se již v úterý 10. ledna 
od 16 do 18 hodin. Škola bude nabírat žáky do 1. a 2. třídy. 
Přihlášeným žákům nabízí 50% stipendium, to znamená, že 
školné bude činit 4 750 měsíčně místo původních 9 500 ko-
run. Zápis potrvá od ledna až do dubna.  



náraz atd.). Čím dokonaleji zvládáme dynamiku, tím je taneční 
projev na vyšší technické úrovni. Aby toho nebylo málo, musí 
se vše, co je výše uvedeno, ještě propojit s časem – tedy s pulsa-
cí a rytmem. Tyto dvě složky má každý člověk uvnitř sebe, ale 
musí se také naučit vnímat pulsaci a rytmus přicházející zvnějš-
ku – hudbu. U každé věkové kategorie se snažíme dosáhnout 
co nejvyšší taneční techniky, které je v daném věkovém obdo-
bí možno dosáhnout. Každá věková skupina má definován jiný 
přístup – počínaje délkou vyučovací hodiny přes přizpůsobení 
slovníku až k úměrné náročnosti „probírané látky“. Než je pak 
tanec vidět, chvíli to trvá, je to stejné jako v každém jiném obo-
ru – hudbě, výtvarném umění, sportu, jen v tanci je to možná i 
náročnější. Je zde potřeba vytrvalost, píle a taky pevná vůle na 
sobě pracovat. 

Tanec u nás vede Viktoria Vrublevska, bývalá sólistka bale-
tu Laterny Magiky a vynikající tanečnice. Výuka tance vyžadu-
je řád, kázeň a disciplínu, jak říká. Často se dělají náročnější 
cvičení, při kterých se žákyně musí maximálně koncentrovat. 
Přípravné taneční studium a první a druhé ročníky vede Lucie 
Gejdošová, která je absolventkou soukromé taneční konzerva-
toře Praha. 

Citátem jsme začali, tak jím i skončíme: „Někteří lidé si mys-
lí, že dobrým tanečníkem se musíte narodit, ale všichni dobří 
tanečníci, které znám, se museli učit a tvrdě trénovat.“ (Fred 
Astaire) A ještě jeden na závěr: „Tanec je pro každého, věřím, 
že tanec vychází z člověka a vždy se k lidem vrací.“ (Alvin Ailey)

Na Tříkrálovém koncertu se představí 
domácí hornistka
Tříkrálový víkend si v Řevnicích můžete zpestřit hudební lahůd-
kou. V sobotu 7. 1. se v sále Zámečku představí Pražské hornové 
kvarteto. Začátek Tříkrálového koncertu je v 19 hodin. Zazní na 
něm skladby Leopolda Koželuha, Friedricha Dionýse Webera, Jo-
hanna Sebastiana Bacha, Leopolda Měchury a Zdeňka Fibicha.
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Kultura
Okénko ZUŠ

Největší pecky v příštím roce, co nás čeká a nemine!!! 
Soutěže, vystoupení, řada zajímavé spolupráce, výstavy, tradiční 
i nové projekty. Rozhodli jsme se zapojit do Open ZUŠ – celostát-
ního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném pro-
storu, ve kterém představí svůj program v rámci jednoho společ-
ného dne – 30. 5. 2017. Cílem je zviditelnit práci a aktivity ZUŠ 
v rámci celorepublikové mediální kampaně. Ta je organizována 
ve spolupráci s Nadačním fondem M. Kožené, která o základním 
uměleckém vzdělávání říká: „Základní umělecké školy tvoří ko-
řeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku 
jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýč-
kat, rozvíjet a podporovat.“ Předposlední květnový den se ZUŠka 
zapojí do akce výchovnými koncerty v kině, otevřenou školou a 
velkým koncertem v Lesním divadle, SYMFOŇÁK V LESŇÁKU, 
kde spolu s orchestrem vystoupí žáci ZUŠ Řevnice! 

Většina dobrovolných příspěvků, které letos prostřednictvím 
spolku Klubu při ZUŠ v Řevnicích získáme, tak poputuje na rea-
lizaci tohoto náročného projektu. Budeme se tedy těšit i na vaši 
podporu. 

Dále je naší velkou akcí MIX festival, tady se potkávají všech-
na umění dohromady, proto mix, hudba, tanec, divadlo a vý-
tvarné umění, těšte se, letos pojedeme 10. 6. na vlně Avantgar-
dy. Festival je především pro interprety Dolní Berounky (možná 
letos poprvé uslyšíte orchestr Dolní Berounky) a mladé začínají-
cí umělce, studenty a čerstvé absolventy uměleckých škol.

A pozveme vás také na šestý ročník Letní filmové školy, která 
tradičně probíhá druhý týden v červenci.

Tanec v řevnické ZUŠce 
Základní umělecké školství není zájmová činnost, ale kontinu-
ální způsob studia. Chceme vám představit obory, které se u nás 
vyučují. Začneme tancem. 

Tanec je nejlepší způsob, jak harmonicky rozvíjet tělo a duši 
dítěte. Děti se naučí vnímat hudbu a cítit rytmus. Ovládnou 
správné držení těla a koordinaci pohybu. Současný tanec v sobě 
spojuje fyzicky náročná cvičení a tvůrčí proces, rozvíjí kreativní 
myšlení a schopnost vyjádření pohybem v souznění s hudbou.

Tanec je v první řadě skupinovou záležitostí, proto u nás žáci 
nemají individuální hodiny, avšak i tak se k nim individuálně 
přistupuje. Výuka probíhá v menších skupinkách, do kterých 
jsou děti rozděleny podle šikovnosti a věkových kategorií. Pro 
všechny věkové kategorie je důležité postupně se naučit vní-
mat své tělo a poznávat jeho jednotlivé části a dále je důležité s 
těmito poznatky pomalu pracovat. Pohyblivost a pružnost za-
čneme u dětí, nejprve nevědomě – poté vědomě, prohlubovat. 
Současně posilujeme jednotlivé svalové skupiny tak, aby nám 
byly nápomocny při správném držení těla. Rozvíjíme i práci s 
prostorem, dynamikou a časem. Skrze vnímání prostoru (vnitř-
ního i vnějšího) se postupně učíme koordinaci – což je obtíž-
né především pro děti mladší. Prostor se učíme vnímat i skrze 
půdorysné vnímání (kruh, řada, zástup atd.). Naše tanečnice 
musí dále zvládnout práci s dynamikou těla a pohybu (uvolně-
ný leh, aktivní leh, vzpřímená poloha, vázaný pohyb, švih, pád, 

Tanec je každodenní život, 
na to nezapomínej. 
(Mary Antony)
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Kvarteto hraje ve složení Petr Zierhut, Kristýna Vacková, Tomáš 
Čechal, čtveřici doplňuje domácí muzikantka a odchovankyně 
řevnických Notiček Michaela Macourková. „Od svých notičkov-
ských začátků ušla již velký kus muzikantské cesty, o čemž se 
budou moci posluchači sami přesvědčit,“ zve na koncert vedou-
cí kulturního střediska Veronika Stará. (pan) 

Nenechte si ujít v roce 2017
Termíny největších a již tradičních kulturních akcí, které se 
budou v roce 2017 konat v Řevnicích, jsou již známy. Pokud o 
některou z těchto vyhlášených událostí nechcete přijít, zapište 
si plánované termíny, které přinášíme níže v přehledu.

Únor
5. 2. Řevnický masopust

Březen
3.–5. 3. Podivné dueto – Komedie Divadelního souboru Řevnice 
v režii Alice Čermákové (Kino)
26. 3. Pingpongový turnaj v režii TJ Sokol Řevnice

Duben
1. 4. Vynášení Morany
30. 4. Čarodějnice

Květen
1. 5. Majáles
27. 5. Pivní festival Řevnice
30. 5. OPEN ZUŠ – koncert Symfoňák v Lesňáku (Lesní divadlo)

Červen
3.–4. 6. Rockový slunovrat
4. 6. Královský průvod a Košíkářský trh (Náměstí)
9.–11. 6. a 16.–18. 6. Divotvorný hrnec v podání Notiček a hostů 
(Lesní divadlo)
10. 6. MIX festival na vlně Avantgardy (před Zámečkem)
23. 6. – 25. 6. Folkový festival Porta (Lesní divadlo)
27. 6. Akademie ZŠ Řevnice (Lesní divadlo)
26. 6. Tradiční lesní závod v režii  TJ Sokol Řevnice
30. 6. – 2. 7. Podivné dueto (Lesní divadlo)

Červenec
10.–16. 7. Letní filmová škola (6. ročník)
29. 7. Rockabilly.cz (Lesní divadlo)

Září
2. 9. Hravě Zdravě  
Houbyfest

Prosinec
2. 12. Pochod za Mikulášem

Děti z Capriccia zářily v Dobřichovicích
Děti z klavírní, pěvecké a sborové třídy řevnického hudebního 
studia M. Klimtové Capriccio vystoupily v neděli 11. prosince 
odpoledne na adventním koncertě v sále Dr. Fürsta v Dobřicho-
vicích. Hrály a zpívaly s radostí a nevídaným nasazením, mezi 
klavírními přednesy zněly nejen lidové písně v podání nejmen-
ších dětí, ale také skladby Kiss the Rain, Maybe (Yiruma), The 
Entertainer (S. Joplin) a Tennessee (H. Zimmer), které hrály 
starší žačky T. Sokolová a E. Jelínková. 

Romana Sokolová 

Startuje jubilejní ročník Bandy cupu
Oblíbený řevnický turnaj v hokejbale Bandy cup, kterého se 
každoročně účastní na devět desítek hráčů, čeká letos jubilejní 
20. ročník. Odstartuje v lednu a potrvá do konce února, tradič-
ně se bude hrát za vodou za restaurací Na Hřišti. Loňský ročník 
vyhráli Samotáři, kteří přemohli favorita a několikanásobné-
ho vítěze turnaje, tým Bája Pic. Do turnaje, v němž nechybí ani 
zápasy, ve kterých proti sobě stojí synové proti vlastním otcům, 
se loni zapojilo 89 hráčů všech věkových kategorií v 7 týmech. 
„Kolik týmů bude hrát letos, není ještě jasné. Ani to, zda se or-
ganizace ujmou hráči týmu Bája Pic,“ uvedl jeden z účastníků, 
Michal Sklenář. (pan)

Jak jsme si vedli na florbalových 
turnajích Ašsk Praha-západ
Listopad je tradičně měsíc florbalových turnajů. Naše škola se 
jich zúčastnila ve všech kategoriích. Jako první se do bojů za-
pojilo smíšené družstvo prvního stupně (4. + 5. třídy). Vedlo si 
velice dobře, hrálo naprosto vyrovnaný zápas s florbalisty Rud-
né (3:3). Bohužel, tento zápas jej natolik vyčerpal, že mu ne-
zbyly síly na čtvrtfinálový duel, ve kterém podlehlo družstvu z 
nučické školy a skončilo na 7. místě.

Chlapcům ze 6. a 7. tříd se moc nedařilo. Ve skupině narazili 
na silné soupeře, a ti je vyřadili z dalších bojů.

Lépe se vedlo družstvu starších žáků. Po velkých bojích ve 
skupině vybojovalo postup do finálových bojů a obsadilo v kon-
kurenci devatenácti škol čtvrté místo.

Děvčatům se opět letos dařilo. Starší dívky podlehly až ve 
finále družstvu Rudné (2:0) a umístily se na krásném druhém 
místě.

Ani mladší děvčata se nedala zahanbit. Po pěti vítězstvích a 
jedné prohře na nájezdy (opět s Rudnou) obsadila děvčata vý-
borné třetí místo. Zde musím zdůraznit, že družstva z Rudné 
jsou „profi týmy“ a jejich podmínky pro trénink se nedají s na-
šimi vůbec srovnávat.

Závěrem bych ráda všem poděkovala za jejich snahu a nasa-
zení, s jakým reprezentovali svou školu.

V. Hrochová 

Sport
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Přijmeme 
truhláře

zodpovědného, šikovného, se 
smyslem pro detail, praxe min. 
3 roky, práce na plný úvazek ve 
Všenorech. Životopis zasílejte na 
han.h@seznam.cz nebo volejte 
775 558 201, www.bvstudio.eu.

PRACOVNÍK NA ÚDRŽBU 
GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ

Požadujeme: Dokončené střední vzdělání a řidičský průkaz B.
Nabízíme: Finančně dobře ohodnocenou práci v přátelském týmu 

v moderním golfovém areálu. Nástup únor – březen 2017.

V případě zájmu zasílejte své životopisy na faladova@albatross.cz 

Albatross Golf Resort
Vysoký Újezd u Berouna

MECHANIK / OPRAVÁŘ 
PRACOVNÍCH STROJŮ

Požadujeme: Dokončené střední vzdělání v elektro-technickém 
oboru včetně znalostí hydrauliky a řidičský průkaz B.

Nabízíme: Finančně dobře ohodnocenou práci v přátelském týmu 
v moderním golfovém areálu. Nástup březen – duben 2017.

1271311_SC_BERO_161216_BTGolf_Motiv_A_90x80_MH

                                  RECEPČNÍ
Hledáme kandidáty/ky na pozici recepční, jejichž hlavní 

 pracovní náplní je odbavování hráčů a každodenní 
komunikace s klienty.

Požadujeme: Bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost, 
příjemné vystupování, komunikativnost, základní znalost PC 

(MS Offi ce, Internet) a aktivní znalost anglického jazyka. 
Orientace v golfovém prostředí výhodou.

Nabízíme: Práci v příjemném kolektivu na hřišti špičkové kvality 
a zajímavé platové ohodnocení. Nástup: březen 2017.

Albatross Golf Resort

V případě zájmu zasílejte své životopisy na faladova@albatross.cz

1271311_SC_BERO_161216_BTGolf_Motiv_B_90x50_MH

Vysoký Újezd u Berouna



28/1 Psí poslání
Kino	Řevnice	/	17:30	
Komedie, USA, 2017

28/1 Zakladatel
Kino	Řevnice	/	20:00	
Životopisný / Drama, USA, 2016

29/1 Divoké vlny 2
Kino	Řevnice	/	15:00		
Animovaný / Komedie, USA, 2017

29/1 Miluji tě modře
Kino	Řevnice	/	17:00		
Romantická komedie, Česko, 2017

Hudba
7/1 Tříkrálový koncert
Zámeček	/	19:00
Zahraje Pražské hornové kvarteto.

8/1 Koncert pro koledníky
sál	Dr.	Fürsta,	Dobřichovice/	15:00
Účinkují děti a jejich učitelky ze ZŠ a ZUŠ. 
Organizuje farní charita Řevnice.

Ostatní akce
10/1 Zápis a den otevřených 
dveří 
ZŠ Bambinárium, nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 
Více na www.bambinarium.cz, 
tel.: 775 665 090.

12/1 Den otevřených dveří
ZŠ	Řevnice	/	8–16:00

4/1 Muž jménem Ove
Kino	Řevnice	/	20:00	
Drama / Komedie, Švédsko, 2015

6/1 Assassin’s Creed
Kino	Řevnice	/	17:30	
Akční / Dobrodružný, Velká Británie / Fran-
cie, 2016, v původním znění s titulky

6/1 Paterson
Kino	Řevnice	/	20:00
Komediální drama Jima Jarmusche, USA / 
Německo, 2016

7/1 Lichožrouti
Kino	Řevnice	/	14:00	
Animovaný / Rodinný, Česko / Slovensko, 
2016, 83 min

7/1 Anděl páně 2
Kino	Řevnice	/	15:30	
Pohádka / Komedie, Česko, 2016

7/1 La La Land
Kino	Řevnice	/	17:30	
Drama / Komedie, USA, 2016

7/1 Noční zvířata
Kino	Řevnice	/	20:00	
Drama / Thriller, USA, 2016

8/1 Trollové
Kino	Řevnice	/	15:00	
Animovaný / Dobrodružný, USA, 2016

8/1 Příchozí
Kino	Řevnice	/	17:00	
Drama / Mysteriózní, USA, 2016

11/1 Egon Schiele
Kino	Řevnice	/	20:00	
Drama, Rakousko / Lucembursko, 2016

12/1 Na vlastní pěsti
Kino	Řevnice	/	10:00	a	20:00
Film natočený studenty pražského Gymná-
zia Jana Keplera

13/1 Anděl páně 2
Kino	Řevnice	/	17:30	
Pohádka / Komedie, Česko, 2016

13/1 Pod rouškou noci
Kino	Řevnice	/	20:00	
Krimi / Drama, USA, 2016

14/1 Ozzy
Kino	Řevnice	/	14:00	
Animovaný, Španělsko / Kanada, 2016

14/1 Velká čínská zeď
Kino	Řevnice	/	15:30	
Akční / Dobrodružný, Čína / USA, 2016

16   Kulturní přehled

Kulturní přehled 1/17
14/1 Muž jménem Ove
Kino	Řevnice	/	17:30	
Drama / Komedie, Švédsko, 2015

14/1 Anthropoid
Kino	Řevnice	/	20:00
Historický / Thriller, Velká Británie / Česko, 
2016 

15/1 Zpívej
Kino	Řevnice	/	15:00	
Animovaný / Muzikál, USA, 2016

15/1 Všechno nebo nic
Kino	Řevnice	/	17:00	
Komedie / Romantický, Česko, 2017

18/1 Kluci
Kino	Řevnice	/	20:00	
Drama, Švédsko, 2015

20/1 Krkonoše
Kino	Řevnice	/	17:30	
Dokumentární, Česko, 2016

20/1 Rozpolcený
Kino	Řevnice	/	20:00	
Thriller / Horor, USA, 2016, 116 min

21/1 Divoké vlny 2
Kino	Řevnice	/	15:30	
Animovaný / Komedie, USA, 2017

21/1 La La Land
Kino	Řevnice	/	17:30	
Drama / Komedie, USA, 2016

21/1 Všechno nebo nic
Kino	Řevnice	/	20:00	
Komedie / Romantický, Česko, 2017

22/1 Odysea
Kino	Řevnice	/	15:00	
Životopisný, Francie, 2016

22/1	Jim	Jarmusch:	Paterson
Kino	Řevnice	/	17:00
Drama, USA / Německo, 2016 

25/1 Strnadovi
Kino	Řevnice	/	20:00
Dokumentární/ Česko, 2017 

27/1 Anděl páně 2
Kino	Řevnice	/	17:30	
Pohádka / Komedie, Česko, 2016

27/1 Spojenci
Kino	Řevnice	/	20:00	
Drama, USA, 2016

28/1 Ozzy
Kino	Řevnice	/	15:30	
Animovaný, Španělsko / Kanada, 2016

Rada města Řevnice 
vyhlašuje 

konkurz na místo 
referent/ka 
podatelny 

Uzávěrka přihlášek je 
18. 1. 2017. 

Předpokládaný 
nástup do pracovního 
poměru 1. února 2017, 

nebo dle dohody.
Více na www.revnice.cz


