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Hned zkraje února projde Řevnicemi masopustní průvod. V po-
řadí čtvrtý ročník Řevnického masopustu aneb Probouzení 
medvěda připadl letos na neděli 5. února. Akci pořádá škola 
ZeMě, přidají se tradičně i děti z řevnického tanečního souboru 
Klíček. 

Sraz maškar je ve 14:00 hodin na náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad, kde maškary požádají starostu o svolení k veselici. 
Se symbolickým klíčem od bran města pak s muzikou obe-
jdou některá stavení. „Chcete-li, abychom vám na vašem řev-
nickém dvorku také zazpívali a zatančili, volejte na telefon 
604 916 289,“ vyzývá jedna z organizátorek Katka Kotková. 
Slavnost vyvrcholí volbou Krále a Královny masopustu a jejich 
ověnčením koblihovým věncem a závěrečným tancem v zázemí 
ZeMě, kde bude připraveno pohoštění. „Tato tradice je vyvrcho-
lením zimních radovánek. Na Popeleční středu se pak zakopala 
basa a počala doba postní.“

Slavnosti Probouzení Medvěda ve stejnou dobu slavili již naši 
dávní slovanští předkové. Tančil se Medvědí tanec, který měl 
mocného a moudrého medvěda, jenž celou zimu spal, probudit, 
aby mohlo začít jaro,“ dodala Kotková. Organizátoři předem dě-
kují všem, kteří maškarám nabídnou pohoštění. „Budeme vděč-
ní za tradiční dobroty jako jitrnice, smažené koblížky či chleba 
se škvarky, ale třeba i bramborové placky nebo jen prostý chléb. 
Pro zahřátí slivovice či jiné bodré nápoje nebo jen vodu na svla-
žení hrdla k dalšímu zpěvu,“ dodává Kotková s tím, že více na-
jdete na www.zemezeme.cz.

Král a královna masopustu získají 
koblihový věnec 
Text: Pavla Nováčková | Fotografie archiv školky ZeMě
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Pozvánka k sousedům
Poslední víkend před Popeleční středou se tradičně odbývá maso-
pust v sousední Zadní Třebani. Letos připadl na sobotu 25. úno-
ra. Bohatý program začne na tamní návsi v 10 hodin, kdy zahraje 
domácí kapela Třehusk. V bloku vystoupení se představí mimo 
jiné i řevnická lidová muzika Notičky i dramatický obor ZUŠ Řev-
nice. Chybět nebude tradiční masopustní fraška a pochování Ma-
sopusta. Po poledni se z návsi vydá za doprovodu muziky průvod 
maškar po vsi. Na následující neděli je připraven dětský karneval 
od 14:00 ve Společenském domě. e

Nedostali jste Ruch? Dejte nám 
vědět
Začátkem letošního roku došlo ke změně distribuce naše-
ho časopisu. Počínaje lednovým číslem ho roznáší Česká 
pošta a my bychom se rádi ujistili, že se každé číslo dosta-
ne na místo určení. Pokud by se stalo, že ve své schránce 
svůj obvyklý Ruch nenajdete, dejte nám to, prosím, vědět 
na e-mailovou adresu ruch@revnice.cz nebo na telefonní 
číslo 731 533 332, abychom se mohli postarat o nápravu. 

Vyjma toho si můžete vyzvednout volný výtisk v poda-
telně Městského úřadu Řevnice na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad.
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iniciativu samotných občanů. Rodiče, kteří mají zájem se Vítání 
občánků účastnit, se mohou přihlásit úřadu. Přihlášku si mohou 
zájemci rovněž stáhnout na webu města v záložce formuláře. 
„V případě narozenin seniorů je pro nás situace složitější. Ale při-
jde mi nedůstojné, aby se oslavenci sami hlásili a proto se snaží-
me informace získat a věřím, že se nám daří na nikoho nezapo-
menout,“ míní starosta města Tomáš Smrčka. 

Na radnici opět zavlaje tibetská vlajka
Na řevnické radnice zavlaje 10. března opět tibetská vlajka. 
Shodli se na tom řevničtí radní. Vedení města se tak zapojí do 
kampaně Vlajka pro Tibet, která se koná při příležitosti výro-
čí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci roku 1959. Vlajka na 
řevnickém úřadě vlaje od roku 2013. Kampaň vznikla v polovi-
ně devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlou-
hodobé porušování lidských práv v Číně. Česká republika se ke 
kampani připojuje pravidelně od roku 1996.

O Havlíčkovy sady se budou starat 
odborníci
Odbornou firmu, která se bude starat o vytipované úseky zeleně 
v Řevnicích, vybírá ve výběrovém řízení řevnický úřad. Jde ze-
jména o areál Havlíčkových sadů a hřbitova. Tedy místa, která vy-
žadují odbornou zahradnickou péči po všech stránkách. „V přípa-
dě Havlíčkových sadů se nám díky získané dotaci podařilo park 
krásně upravit a oživit. Jde nám nyní o to, aby se vše udrželo v co 
nejlepším stavu,“ řekl starosta města Tomáš Smrčka.

Lesní divadlo láká svatebčany
Řevnické Lesní divadlo, jehož zázemí nyní prochází rekonstruk-
cí, láká veřejnost již i v zimě. Svědčí o tom velký zájem o uspo-
řádání svateb na tomto místě. Loni se v areálu divadla kona-
ly dvě svatby. Na počátku letošního roku už řevnická radnice 
eviduje dva zájemce o uspořádání svateb v červenci. „Zajímavé 
je, že svatebčané mají zájem o Lesňák v takovém předstihu,“ 
pochvaluje si Tomáš Smrčka, který coby starosta oddával i na 
dalších zajímavých místech města. Například na soukromé za-
hradě, v klubu nebo v místní kovárně. 

Zastupitelé se letos poprvé sejdou 
20. února
Zastupitelé města Řevnice se poprvé v letošním roce sejdou na 
veřejném zasedání 20. února. Konat se bude tradičně od 19 ho-
din v sále Zámečku.  

Povodí plánuje rybí přechody 
na řevnickém jezu
Rybí přechody po obou stranách řevnického jezu má v plánu vy-
budovat v roce 2018 Povodí Vltavy. V rámci celkové rekonstruk-
ce jezu plánuje i výstavbu skluzu pro vodáky.

Na pravém břehu má být skluz s dřevěným pokrytím a skluz 
pro vodáky s dřevěným krytem. Na levém břehu Povodí navrhuje  
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Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,

Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, ukazuje venkovní teploměr mínus 
devět stupňů. V lednu vlastně nic divného, i když poslední roky 
jsme takovému průběhu zimy poněkud odvykli. Letošní mrazy 
přinášejí spousty radosti dětem bruslícím na zamrzlé Beroun-
ce i všem, kdo vyrážejí na běžky nahoru na Brdy. O něco men-
ší radost z nich mají techničtí pracovníci firmy Ekos, do jejichž 
pracovní náplně patří řešení havárií vodovodního řadu. Vlivem 
velkých teplotních rozdílů (střídání prudkého ochlazení s otep-
lením) staré, původní rozvody vody na mnoha místech po městě 
nevydržely.

Nalézt místo havárie není nic snadného. Poté co se podaří loka-
lizovat pravděpodobnou oblast úniku, vyrazí techničtí pracovníci 
do terénu a s pomocí přístrojů na diagnostiku monitorují terén 
nad vodovodním řadem. To je nutné provádět nejlépe v době, 
kdy není prakticky žádná spotřeba a ve městě panuje relativní 
ticho. Po několika hodinách práce se jim obvykle podaří místo 
úniku nalézt. Není výjimkou, kdy během jedné noci, zpravidla o 
víkendu, hledají i dvě různé havárie. Na tomto místě bych proto 
chtěl jménem vedení města velmi poděkovat všem pracovníkům 
městské firmy Ekos za jejich pracovní nasazení a výdrž v dlou-
hých mrazivých dnech a nocích. 

Stejné poděkování patří i lidem z technických služeb, kteří 
nadstandardně plní plán údržby místních komunikací a chodní-
ků v centru obce. Tento plán se sestavuje každoročně před pří-
chodem zimy a jsou v něm definované časy, do kdy je potřeba 
v jednotlivých částech města provést odklizení sněhu a náledí. 
Díky nasazení čisticího vozu se daří odstraňovat sníh z páteřních 
chodníků čerstvě po napadání. 

V tomto čísle Ruchu můžete najít již druhý díl seriálu o archi-
tektonickém řešení některých míst od městské architektky Darii 
Balejové. V minulém čísle vás seznámila s úpravou okolí vstupu 
do staré školní budovy, na kterém se již začíná pracovat. Tento-
krát podrobněji představuje změny, jež se chystají v rámci druhé 
etapy rekonstrukce prostoru přednádraží. S prací paní Balejové 
jsme ve vedení města maximálně spokojeni a ukazuje se, že roz-
hodnutí o zřízení pozice městského architektka bylo správné. 

Na závěr bych vás chtěl ještě upozornit na průběžné doplňo-
vání nových městských webových stránek. Pod záložkami najde-
te většinu smluv a objednávek, které od začátku roku 2015 na 
úřadě vznikly, a také úřad postupně plní stránky informacemi 
o městských projektech, a to jak realizovaných, tak připravova-
ných. V registru smluv můžete s pomocí velmi podrobného vyhle-
dávání snadno a rychle nalézt vámi požadovaný dokument.  

S úctou Tomáš Smrčka 

Město chce blahopřát seniorům 
k jubileím
Rada města schválila pravidla pro blahopřání občanům k vý-
znamným životním jubileím a Vítání občánků. Vlastně nic pře-
vratně nového, ale úpravy bylo nutné provést v rámci zákonných 
možností. Jelikož platná legislativa neumožňuje obcím využívat 
informace ze systému evidence obyvatel nad rámec úpravy sta-
novený v zákoně o obcích, nemá tedy úřad například k dispozi-
ci informace o nově narozených dětech. Spolehnout se chce na 



Nejhezčí Morana se bude vybírat 
v Řevnicích
Putovní soutěž o nejhezčí Moranu, kterou loni pořádaly Lety, se 
letos přestěhuje do Řevnic. V pořadí čtvrtý ročník spojený s bo-
hatým programem se uskuteční 1. dubna od 14 hodin na starém 
fotbalovém hřišti za vodou. Akci ve spolupráci s městem pořádá 
Dobnet a Balonklub Karlštejn. „Součástí programu tak bude na-
příklad let horkovzdušného balonu,“ uvedl Tomáš Smrčka, sta-
rosta Řevnic. Loni se soutěže o nejkrásnější Moranu zúčastnilo 
10 výtvorů, nechyběla ani Morana z dílny žáků ZUŠ Řevnice. 
Bližší informace o této akci přineseme v březnovém vydání.  

vše pan
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balvanitý rybí přechod. Řevnický starosta by se měl v nebližší 
době sejít se zástupcem projekční kanceláře Envisystem, s. r. o., 
která v současnosti tvoří projekt pro stavební povolení. „Cílem 
bude dořešit podrobnosti a dojednat to, kde by mohlo vzniknout 
zařízení staveniště i příjezd na stanoviště,“ řekl starosta.

Chránění bobři devastují břehy 
Berounky
Desítky ohryzaných a popadaných stromů. Kolonie chráněných 
bobrů, která se usadila na ostrově nad letovským mostem, do-
slova řádí na březích Berounky a páchá velké škody. Zejména 
rybáři se jejich počínání obávají a označují ho za nebezpečné. 
„Každý čtvrtek, kdy máme schůzi, si rybáři na bobry stěžují. Si-
tuaci monitorujeme. Bohužel, jako organizace moc dělat nemů-
žeme,“ uvedla jednatelka řevnických rybářů Jaroslava Šimán-
ková. Rybáři se proto obrátili o pomoc na letovskou a řevnickou 
radnici. Problém je, že dotčené pozemky jsou Povodí Vltavy. 
„Vyzvali jsme proto Povodí, aby začalo s odstraněním poškoze-
ných stromů. To se také v minulých dnech stalo,“ řekl řevnický 
starosta Tomáš Smrčka.

Podle informací rybáře Jana Holého se v současnosti na ostro-
vě nachází kolonie asi 8 bobrů a současně probíhá jejich výzkum. 
Umístěna zde byla po nějakou dobu i fotopast. Podle Holého 
mohli bobři doputovat na dolní tok Berounky z Plzně. „Mladí je-
dinci se totiž vydávají právě po proudu. Sleduji je od roku 2014,“ 
uvedl Holý. Upozornil, že bobři mohou být agresivní a v někte-
rých případech mohou i napadnout člověka.
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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 

Při platbě poplatku za popelnice 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.) 

Při platbě poplatku za psa 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 poplatku! Včas nezaplacený poplatek 

nebo jeho nezaplacenou část může MěÚ zvýšit až na 
trojnásobek a následně vymáhat v exekučním řízení. 

MÍStNÍ pOplatkY V ROCE 2017 
pOplatEk za pOpElNiCE 

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. 

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

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. 

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 

po
zv

á
n

k
aPodnikáte v Řevnicích? 

zveme vás na setkání se starostou města Řevnice 
22. února v 19 hodin v Modrém domečku.

Představíme vám připravované projekty, které by moh-
ly znamenat příležitosti pro místní podnikatele. Chtěli 
bychom slyšet, v čem by vás mohlo město podpořit. Zda 
byste měli zájem stát se partnerem města, jeho akcí či pro-
jektů. 

Jsme připraveni k neformální debatě o všem, co pod-
nikatele v Řevnicích zajímá, trápí nebo rozčiluje. Na vaše 
otázky budou odpovídat starosta Tomáš Smrčka a mís-
tostarostka Marie Reslová. 
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19:30 hodin v Liďáku. K tanci a poslechu zahraje Galaxie. „Pře-
kvapení bude několik. Společný tanec všech, potom malých i 
velkých tanečníků a také absolventky taneční konzervatoře,“ 
uvedla jedna z vedoucích, Lenka Zrostlíková.

První ples v jarním období připadne letos tanečnímu soubo-
ru Klíček, chystá jej na sobotu 25. března. Melodie světových 
orchestrů zazní v podání VPO. „Připravujeme tradičně bohatou 
tombolu a několik tanečních překvapení,“ uvedla vedoucí sou-
boru Ludmila Chroustová. 

Na plese Náruče se sejdou 
seriáloví hrdinové
V pořadí třináctý maškarní ples Náruče se 25. února ponese ve 
znamení seriálů. „Maškarní kostým sjednotí všechny. Je to skvě-
lý způsob, jak se občas převtělit do někoho jiného, udělat si ze 
sebe legraci,“ říká ředitelka Náruče Zuzana Dudáková.
Jak vymýšlíte plesová témata? 
První témata byla blízká Řevnicím: Říční lázně, Brdský hvozd, 
Lesní divadlo... Později se přidala témata, při kterých se mů-
žou návštěvníci kostýmově vyřádit: Muzikál, Dancing Queen, 
Komiks. Téma vymýšlíme jak v Náruči, tak v euforické atmosfé-
ře samotného plesu s návštěvníky. Tak vzniklo i minulé téma 
Olympiáda a letošní Seriály.
V čem je ples Náruče jiný?
Především jsou to výhradně maškarní plesy. Milujeme ten mo-
ment, kdy do sálu vkročí do posledního detailu vyladěná dvoji-
ce nebo skupina. Zajíkáme se smíchy a nemůžeme poznat, kdo 
to vlastně je. Soutěž masek je vrcholem večera!
Jak je to s muzikou? Někteří organizátoři hořekují, že je 
těžké sehnat dobrou kapelu? 
Na našich plesech se netancuje klasika. Všechny ostatní tan-
ce jsou ale povoleny. Nepoptáváme tedy multižánrový orches-
tr. Ani bychom ho nezaplatili. Vystřídali jsme několik menších 
kapel. Výbornou zkušenost jsme udělali s DJ Oldou Burdou, 
který nám letos opět bude hrát společně s pop-rockovou kape-
lou Čedič. Připraveno je i vystoupení profesionálního tanečníka 
Vojty Lacka. A tombola s hlavní cenou, kterou je pobyt na dvě 
noci pro dvě osoby v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. e

Milovníci tance a večerních dlouhých rób si letos přijdou na 
své. Třebaže si organizátoři stěžují, jak obtížné je v současnosti 
uspořádat ples, sehnat kvalitní a finančně dostupnou kapelu a 
pak doufat, že přijde dostatek hostů, tanečních večerů naštěstí 
neubývá.

Řevnickou plesovou štafetu letos odstartují myslivci, byť si 
pro uspořádání svého Mysliveckého bálu, který se koná 4. úno-
ra, zvolili Společenský dům v sousední Zadní Třebani. K tanci a 
poslechu zahraje kapela A-club. Ples v zeleném nabídne nejen 
bohatou trofejní tombolu, ale také ukázku mysliveckých tradic 
a trubačů.

Ze Zadní Třebaně zpět do řevnického Liďáku se naopak vra-
cejí Notičky. Na rozdíl od myslivců budou letošní plesovou 
sezonu svým Hudebním plesem završovat. Koná se totiž až 1. 
dubna. „Kromě dětí z Notiček, kterých je v souboru téměř 50 
a které budou všechny vystupovat jak v kroji, tak jako součást 
překvapení, bude hrát úžasná kapela IdealBand z Rakovníka,“ 
uvedla vedoucí souboru Lenka Kolářová s tím, že jako tradičně 
budou přichystána dvě překvapení, bohatá tombola a losování 
o hlavní výhru.

S maskou na parketu
Vyhlášený maškarní bál mívali vždy řevničtí hasiči. A bude i 
letos, třebaže kvůli obtížnému shánění kapely hrozilo, že se 
neuskuteční. „Hasičský bál pořádáme v pátek 17. února v Liďá-
ku. Hudební pecky na něm bude nakonec hrát DJ Olda Burda,“ 
uvedl velitel dobrovolných hasičů Alois Barot s tím, že následu-
jící neděle bude jako obvykle patřit dětskému karnevalu. „Jeho 
začátek jsme posunuli již na 13. hodinu,“ dodal Barot.

Maškarní bude tradičně i ples Náruče, který se koná 25. úno-
ra ve 20:00 v Lidovém domě v Řevnicích.

Ples společně s dětským karnevalem se o týden později usku-
teční i v režii taneční skupiny Proměny. Ples se koná 3. 3. od 

Plesová sezona Potrvá 
až do aPrílu
Od počátku února až do aprílu potrvá letos plesová sezona v Řevnicích. Svůj bál tradičně pořádají myslivci, hasiči, 
Náruč i trojice souborů Klíček, Proměny a Notičky.

Text: Pavla Nováčková | Fotografie Jakub Kencl

Předtančení na plese Proměn

PŘEHLED PLESŮ
4. 2. 20:00 Myslivecký bál, Společenský dům Z. Třebaň
17. 2. 20:00 Hasičský bál, Lidový dům Řevnice
25. 2. 20:00 Maškarní bál Náruče, Lidový dům Řevnice
3. 3. 19:30 Ples Proměn, Lidový dům Řevnice
25. 3. 19:00 Ples Klíčku, Lidový dům Řevnice
1. 4. 19:00 Hudební ples Notiček, Liďák Řevnice
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před hotelem Berounka a linií chodníků dále za cílem své cesty. 
Důležitým uzlem bude také nároží nově vzniklého Corsa Pod li-
pami, kde se oddělí pěší tepna vedoucí k náměstí. 

Motivace nechat auto doma
Pro trasu Řevnice – Praha/Beroun běžně volíme vlak: bývá rych-
lejší, levnější a praktičtější než auto. Projekt chce povzbudit ke 
stejné volbě i pro cestu domov – nádraží. Proto se počítá se zříze-
ním autobusové zastávky a protažením linek z nedalekých obcí. 
Pro bezpečný přístup cyklistů budou vybudovány samostatné 
cyklopruhy. Oblíbenou „plečku“ pak bude možné parkovat pod 
přístřeškem na piazzettě, pro drahá (např. elektro-) kola budou k 
dispozici cykloboxy, zamykatelné na vlastní zámek.

Předsíň Řevnic
Přednádraží je lokální centrum, vstupní prostor do města. Na-
vazuje na malebné nádraží i industriální prostředí dráhy. Podle 
toho byly voleny materiály, mobiliář i design prvků parteru. 
Jejich estetickým cílem je neokázalost, jednoduchost. Hlavním 
hlediskem je pak trvanlivost a odolnost. Dlažba piazzetty i dlažba 
před hotelem bude mít jednotný charakter z obyčejných betono-
vých dlaždic (pojízdných pro údržbu), kombinovaných ve dvou 
odstínech do velkoplošných obrazců, což prostoru dodá městské 
měřítko. Na nároží u Corsa bude změnu Vašich kroků signalizo-
vat drobná žulová dlažba – stejná, jako bude na zkratce k náměs-
tí. Přístřešky na kola bude tvořit jednoduché sloupořadí z pozin-
kovaných ocelových sloupů, nesoucích plechovou střechu.

Přednádraží jako místo (i) pro lidi 

Co je vidět při rychlosti 5 km/h 
Neutěšené místo, kterým dnes spěšně procházíme, se tak, 
doufejme, promění v obývaný prostor. Potom bude možné užívat 
si jeho nesporné krásy: lipovou alej, starou zahradu, industriální 
obecní památku Dřevák, velkolepý otevřený prostor dráhy, 
kouzlo projíždějících vlaků, pivo na hotelové terase… To vše 
třeba denně, cestou do práce či ze školy.

Sdílený prostor 
Přednádraží je proměnlivé místo: vnímáme je jinak, když spěchá-
me do práce, jinak když se vracíme z cest, vyzvedáváme návštěvy 
či když čekáme na zpožděný vlak. Místo, užívané mnoha účast-
níky: chodci, cyklisty, řidiči, místními obyvateli, dráhou. Projekt 
rekonstrukce se snaží vnést do jejich vzájemných vztahů řád a 
pravidla. S vědomím, že žádnému bohužel nelze vyhovět stopro-
centně.

Přednádraží není (jen) parkoviště 
Místa, která ve městech vnímáme jako příjemná, mají svou kon-
stantu: jsou živá (kdo by nemiloval francouzské chodníkové 
kavárny!). A život do ulic přinášejí jedině lidé. Nezbytná dopra-
va může život podpořit, pokud se jim (rychlostí, rozmachem, 
respektem) přizpůsobí. Zásadním dilematem projektu tedy je, 
jak uspokojit stále se zvětšující potřebu parkování, a přitom zde 
umožnit lidem procházet (se), postávat, čekat, loudat se, spě-
chat… 

Dnešní živelné parkování de facto na chodníku 

Venkovní čekárna
V turisticky atraktivním městě, odkud 67 % obyvatel odjíždí za 
prací, je vlak životně důležitý a nádraží je (nejen dopravně) vý-
znamným centrem. Z této perspektivy můžeme přednádraží za-
žívat podle toho, kolik času do odjezdu vlaku nám zbývá. Vlaky 
jezdí často, a tak nemá cenu vzdalovat se od drážního rozhlasu. 
Pět minut se čeká na peroně, 10 minut pod přístřeškem, 15 mi-
nut třeba v čekárně. Pro delší pobyt bude sloužit tzv. piazzetta: 
plácek mezi budovou nádraží a Dřevákem, na doslech od hlášení 
zpoždění, na dohled od přijíždějících vlaků, na trase do města, 
domů... Místo setkání, parkování kol, srazu atd. Místo, kam se 
může vyhrnout dav z podchodu či z akce v Dřeváku a pohodlně 
se rozplynout. Místo, kde se zorientuje návštěvník a bude zván 
dál. Přechodem pro chodce totiž přejde na volné prostranství 

Cestou na nádraží
Prostor vymezený ulicemi Pod Lipami a Nádražní se již delší dobu nachází v přechodovém, nevlídném stavu mezi 
dvěma velkými fázemi rekonstrukce. Současné provizorium bez viditelně stanovených pravidel (chůze, parkování 
atd.) pak často poskytuje nevyžádané zážitky loterie (najdu místo, nenajdu?) či dobrodružství (projdu, nepro-
jdu?). S optimismem v srdci se sem vydejme na druhou „vycházku“: především chodci a cyklisté jsou vítáni! 

Text: ing. arch. Daria Balejová | Foto: archiv autorky 



Kompromisy
Přednádraží je, jak vidno, komplikovaný a mnohovrstevný 
prostor. Podobné projekty s sebou nesou nutné kompromisy a 
změny. I v našem případě se vlivem okolností nepodařilo několik 
důležitých věcí prosadit: autobusovou zastávku v nejvhodnějším 
místě před hotelem, alej stromů v Nádražní ulici, chodníky velko-
ryse široké v celé trase, ani dostatek parkovacích míst pro všech-
ny občany Řevnic a okolí. Důvody byly různé: odpor účastníků 
řízení, změť kabelů a potrubí v chodníku, navyšování počtu par-
kovacích stání či neustálý nárůst aut.

Historie a budoucnost projektu
Prostorem se již dříve zabývali architekti J. Pleskot (2009) a 
P. Hnilička (2015). Rekonstrukce vozovky proběhla díky dotacím 
v roce 2015. Nyní je vydáno stavební povolení (projekt připravila 
projektantská kancelář 4D ve spolupráci s městskou architekt-
kou). Zároveň se chystá výběrové řízení na dodavatele a také žá-
dost o dotaci na dopravní terminál, která by mohla pokrýt velkou 
část nákladů. Pokud se vše podaří, letos na podzim by se mohlo 
začít s realizací. Projekt pro SP je ke zhlédnutí na webu obce. e
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Detail řešení parteru piazzetty. Barevně jsou vyznačené lavičky a plo-
cha střech přístřešků pro kola.
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Jak jste se vlastně dostal z Indie do České republiky?
Do Česka mě z Kalkaty přivedl osud poprvé v roce 1998. V té 
době jsem se již intenzivně zajímal o evropskou hudbu, která je 
ve všech směrech velmi odlišná od indické. Naskytla se mi pří-
ležitost zúčastnit se letních dirigentských kurzů v Kroměříži. Na 
letenku a pobyt se tehdy složili moji přátelé a širší rodina. Na 
stáži jsem se na vlastní oči a uši seznámil s hudebními nástroji 
– hoboj, lesní roh, fagot – které jsem do té doby znal pouze z ob-
rázků a nahrávek. Úplně jsem se do toho všeho zamiloval a mé 
srdce vědělo, že se chci do Čech stůj co stůj vrátit, prohloubit 
své znalosti a stát se dirigentem. 
Co na to vaši rodiče?
Ptali se mě, jestli jsem si jistý. Když jsem odpověděl ano, měl 
jsem jejich plnou podporu. Dva roky jsem sháněl na cestu pení-
ze. V té době jsem ve volném čase pracoval na renovaci starého 
veterána. Shánět díly v té době nebylo zdaleka tak snadné jako 
dnes přes internet. Byla to vedle hudby moje velká láska. Když 
jsem auto dokončil, prodal jsem ho a za utržené finance vyrazil 
v září 2000 zpátky do Prahy a úspěšně složil zkoušky na Praž-
skou konzervatoř. Od té chvíle už jsem v Čechách zůstal natr-
valo.
Jaká byla studia?
Pražská konzervatoř člověku poskytne vynikající hudební vzdě-
lání. Pokud studujete hru na nějaký nástroj, odcházíte ze školy s 
mnoha praktickými zkušenostmi. S dirigentstvím je to ale poně-

z KalKaty až do ŘevniC
Text: Jan Schlindenbuch | Foto: archiv manželů Chaudhuriových

kud složitější. Vaším „nástrojem“ je celý orchestr. Ve škole zís-
káte skvělý teoretický základ, ale praxe logicky chybí. Cvičným 
orchestrem, se kterým by studenti mohli na svých hodinách 
pracovat, konzervatoř pochopitelně nedisponuje. Hodiny praxe 
probíhají až v posledním absolventském roce. Věděl jsem tudíž, 
že po dokončení studia musím dál pokračovat ve vzdělávání.
A kde se dá dostudovat na dirigenta?
To je nekonečný proces vývoje. Ale mnoho mi po studiích v Če-
chách dala hudební akademie v italské Sieně. To je výjimečné 
místo pro všechny dirigenty. Absolvoval jsem tam letní kurzy a 
měl to štěstí, že mě po dva roky na základě přijímacích zkoušek 
vybrali ze 150 účastníků mezi 12 nejlepších, kteří po celé dva 
měsíce aktivně pracovali s obrovským orchestrem. Bylo to ne-
uvěřitelně přínosné a náročné. Od rána do pozdního odpoled-
ne na pódiu a po večerech se učit nové partitury. Další den to 
stejné nanovo. V hledišti koncertního sálu čekalo zbylých 138 
účastníků kurzu na vaše selhání. Neměl jsem tehdy čas ani pe-
níze užívat si italského způsobu života, který se mi líbí. To jsem 
si vynahradil později, kdy jsem v Itálii pobýval. 
V čem bylo studium hudby jiné v Sieně než v Praze?
Pražská konzervatoř poskytne hudebníkovi vynikající vzdělání. 
Po teoretické i technické stránce naprosto spolehlivé. Italové 
berou hudbu daleko víc jako umění, způsob života. Dávají jí víc 
srdce na úkor teorie. Oba tyto přístupy mají svoje. Jsem rád, že 
jsem měl to štěstí je na vlastní kůži poznat. 

Řevnice mají od podzimu loňského roku dva nové, velmi zajímavé obyvatele. Manželé Debashish a Jana Chaud-
huriovi se oba profesionálně věnují vážné hudbě. On se narodil v Kalkatě a patří mezi nejvýznamnější evropské 
dirigenty. Ona je z Českých Budějovic a vyniká ve hře na klavír.  



Kromě toho, že máte rád stará auta, sbíráte rovněž plnicí 
pera. Jak jste se k tomu dostal?
Plnicí pera mám rád už dávno. Fascinují mě svojí rozmanitos-
tí. Zdánlivě vypadají stejně, ale jsou mezi nimi velké rozdíly. 
Většina z nich, nebo alespoň jejich části, se dnes už bohužel 
vyrábí v Číně. Mám velký zájem zejména o pera z první po-
loviny 20. století vyrobená v Československu, Německu nebo 
Francii, kvůli jejich vysoké kvalitě a originalitě. Vždy, když 
jsem někde po Evropě pracovně a mám chvíli času, rád obchá-
zím bleší trhy a vetešnictví a hledám nové kousky či díly.
Jak jste se vlastně dostal do Řevnic?
Se svojí ženou jsme již delší čas hledali nějaké bydlení za Pra-
hou. Měli jsme několik požadavků. Prioritou byl klid a pří-
roda, místo mělo být dobře dopravně dostupné, ideálně ve 
směru na jih od Prahy. Důležitá byla pochopitelně i samotná 
stavba, chtěli jsme něco hotového. Dům, který jsme objevili na 
prodej v Řevnicích, splňoval naše představy a moc nás oslovil. 
Z bydlení v tomto příjemném městečku jsme zatím doslova 
nadšení.
Předtím jste žili v Praze. V čem je pro vás dosavadní zkuše-
nost s bydlením v Řevnicích jiná?
V Praze jsme především začali postrádat klid a přírodu. Bydle-
li jsme na Floře, kde to v minulosti docela klidné bylo. Poté co 
tam postavili to velké nákupní centrum, začalo se to jen zhor-
šovat. Na tichou procházku se dalo jít tak akorát na hřbitov. Já 
mám přitom ticho opravdu rád, odpočívám tak od své práce. 
V domácnosti jistý „hluk“ naopak sami vytváříme. Jana doma 
cvičí na klavír, a proto jsme hledali něco, kde bychom neruši-
li sousedy, což je v bytě vždycky trochu problém. V Řevnicích 
bydlíme ve vlastním domě a můžeme si tak doma hrát, jak se 
nám zlíbí. 

Co jste stačili v Řevnicích již objevit?
Milé lidi i úředníky. Při vyřizování všech náležitostí s koupí 
domu a přestěhováním jsme byli velmi příjemně překvapeni 
jejich ochotou a vstřícností. V Praze tomu tak často nebývá 
zvykem. Úžasně se nám líbil vánoční trh na náměstí. Hlavně ty 
stánky s výrobky jak od dětí ze školy i různých školek. To mělo 
báječnou, takovou domáckou atmosféru. Na náměstí jsme se 
úplně zamilovali do Modrého domečku. To je překrásné a in-
spirativní místo se skvělou fair trade kávou. Jsem velkým příz-
nivcem podobných fungujících sociálních projektů.  
Sám jste v sociálních projektech také velmi aktivní...
Asi to souvisí s mým indickým původem. V mé zemi jsou mi-
liony lidí, kteří potřebují materiální i finanční podporu. Když 
jsem se v Čechách po svém příjezdu trochu rozkoukal, objevil 
jsem Adopci na dálku. To je úžasný projekt a já jsem moc rád, 

že ho mohu podporovat. Tisíce chudých dětí díky němu studu-
jí a mají šanci na lepší život. 
Založil jste rovněž stipendijní fond pro indické studenty 
hudby, kteří dostanou šanci absolvovat letní kurz Amero-
pa v České republice.
Tak jako já jsem měl to štěstí poznat v Čechách evropskou 
hudbu, chceme společně s Janou, aby každý rok zažil to stejné 
jeden indický student. S jeho výběrem nám pomáhá hudební 
škola v Kalkatě. Chlapec, který přijel do Prahy například v mi-
nulém roce, hraje na housle a klavír. Podle pořadatelů Amero-
py byl velmi šikovný. Přitom je to z části samouk. Na housle se 
naučil hrát s pomocí Youtube. 
Co byste chtěl říct na závěr...
Moc se s ženou těšíme, že brzy poznáme i další krásná místa v 
Řevnicích a okolí. Chystáme se na výlety do přilehlých kopců. 
Hodně jsme také slyšeli o místním Lesním divadle. Jsme zvěda-
ví na další kulturní a společenské akce na náměstí, v kině... e
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UDebashish Chaudhuri se narodil v Kalkatě, kde působil 
jako vedoucí hudební katedry na St. James‘ School. Pra-
cuje s českými i zahraničními orchestry. V roce 2016 or-
ganizoval turné filharmonie Bohuslava Martinů Zlín jako 
prvního českého orchestru v Indii po 57 letech a okouz-
lil českou hudbou diváky v Bombaji a Kalkatě. Je milov-
níkem starých psacích potřeb. Bratr Rajat Chaudhuri je 
úspěšným akademickým malířem v americkém Denveru, 
rodiče žijí v Kalkatě.

Jana Chaudhuri patří mezi výrazné talenty české kla-
vírní scény. Kromě sólové hry se intenzivně věnuje i hře 
komorní, pravidelně spolupracuje s českými orchestry a 
vytváří zajímavé projekty ve spojení s tanečnicemi indic-
kého klasického tance. Na klavírních soutěžích doma i v 
zahraničí obdržela řadu ocenění. Vedle koncertování se 
věnuje též pedagogické činnosti a je profesorkou klavíru 
na Mezinárodní konzervatoři Praha.

Pana dirigenta Debashishe Chaudhuriho 
jsem měl možnost více poznat při 
společném turné s naším orchestrem 
do Indie v únoru 2016. Pan dirigent je 
velký profesionál, který si dokáže získat 
orchestr svým pozitivním přístupem, 
svými znalostmi a velkou otevřeností. 
Oceňuji také jeho velké sociální cítění, 
díky kterému podporuje či přímo 
organizuje mnoho sociálních projektů.
RNDr. Josef Němý, ředitel 
Filharmonie Bohuslava Martinů

Jana a Debashish Chaudhuri
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Celou noc za okny pohvizduje vítr a cosi žene proti okenním 
tabulkám. Jeho jemné šelestění nám jde do snů a přetrhává nit 
lehkého spánku. Když ovšem konečně vstaneme do neobvykle 
setmělého rána a přijdeme k oknu, naše běžkařské srdce zaple-
sá. Je to tu. Přes noc pokryla zemi hluboká bílá peřina nadýcha-
ného prašanu. Na zahradě vytvořil sníh galerii fantastických 
soch jako z bílého mramoru a mezi nimi narušují čistý přírodní 
koberec stopy prvních návštěvníků. 

Rychlá snídaně a honem do sklepa pro běžky. Sáhneme až po 
těch vzadu, starých. Těch, jejichž skluznice již mnohé zažila. 
Brdské cesty jsou totiž plné kamenů a šrámy ze setkání s nimi si 
nesou, nejen naše běžky, po celý svůj život. Oblékneme se a tiše 
otevřeme dveře do zasněžené krajiny. Křehký sníh nám křupe 
pod nohama, ulice jsou ještě neodhrabané, a tak hned za bran-
kou nazouváme běžky. Míříme nahoru do Brd. Ze zahrad štěkají 
rozradostnění psi, vrčí motory chladných aut pokrytých jinovat-
kou a dole od Berounky je slyšet nákladní vlak poskakující přes 
výhybky. Všechny ty zvuky necháme i s posledním řevnickým 
domem za sebou a vstupujeme pod tichý příkrov zimní přírody. 
Stoupáme. Chladný štiplavý vzduch nás zpočátku dráždí, ale po 
chvíli si zvykáme a začínáme vnímat jeho pružnost a lehkost. 
Jako by to byl „zkrystalizovaný letní opar, pročištěný a zušlech-
těný zimou“. Do našich kopců se vydáváme buď cestou od Les-
ního divadla stále vzhůru okolo Babky až ke Skalce, nebo okolo 
Pišťáku polní cestou od hřbitova či širokou stezkou kolem Staré 
hájovny údolím Nezabudického potoka a dále proti proudu až k 
rozcestím na hřebeni. 

Tady nahoře se šeď zatažené a strnulé oblohy rozpouští v 
paprscích zimního slunce. Krystalky sněhu se začínají blýskat 
a krajina vypadá, jako by ji někdo posypal diamanty. Naše lyže 
ostře krájejí bílý příkrov. Po chvilce zaváhání kudy dál se nechá-

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

me dobrovolně zlákat hřebenovou červenou značkou a vydává-
me se po ní až tam, kam nás běžky donesou. Od Skalky klesáme 
k rozcestí u Červeného kříže, který dodnes tiše připomíná dáv-
né neštěstí, běžíme okolo Kytína, vesničky uschované v centru 
brdských lesů, až téměř k bývalé vojenské raketové základně 
Klondajk. Tady seběhneme pod hřeben a běžíme okolo areá-
lu až na Stožec, významné rozcestí na Hřebenech. Pokud nás 
síly ještě neopustily, můžeme stále dál a dál pokračovat k Ma-
lému Chlumci nebo ještě až ke Studenému vrchu či Kuchyňce, 
případně dorazit až na Plešivec, majestátný vrch, který někte-
ří nazývají „Olympem podbrdského kraje“. Krásných míst je tu 
spoustu a všechny lákají k zimní návštěvě. Navíc z hřebenové 
cesty můžeme kdykoli seběhnout dolů do údolí Svinařského po-
toka po mnohých lesních spojnicích. Na některém z malých ná-
draží nasednout na lokálku a dovézt se zpět do Řevnic. Pokud 
nás však nelákají dlouhé trasy, můžeme třeba jen tak bloudit 
po lesních stezkách a razit stopu v neporušeném čistém bílém 
sněhu. Zažívat tak pocit objevitelů vstupujících na „terra inco-
gnita“ a skluznicemi svých běžek psát mapu nových území. Jen 
místo lvů nám budou dělat společnost brhlíci a sýkorky, jejichž 
štěbetání nám bude jistě podnětnější než proslovy politiků. A 
snad jako zvuk tamtamů nám bude znít bušení strakapoudů do 
uschlých pahýlů. Cestu nám občas zkříží stopy nenápadných 
obyvatel lesa, ukrývajících se po většinu času ve svých zimních 
úkrytech. Během našeho radostného bloudění po lese se zatím 
na obloze nakupily mraky a začínají se trousit první vločky. Je 
čas se vrátit zpět do pohodlí vyhřátého domu, než přijde chu-
melenice a s ní večerní šero, ve kterém i na Brdech lze zablou-
dit. Večer už zbývá jen u krbu nebo jen sálajícího topení s hrn-
kem horkého čaje nechat své myšlenky toulat po zasněžených 
pláních. e

Výlet jedenáctý: Bílou stopou



Majitel mníšeckého panství Servác Ignác 
Engel postavil kostelík svaté Máří Mag-
daleny na Skalce nad Mníškem v letech 
1692–1693 a prakticky současně i klášter-
ní budovu po jeho pravé straně, jestliže 
vycházíme z kostelíka. Stavitelem obou 
byl slavný architekt baroka Kryštof Dien-
zenhofer. Mníšecký pán plánoval umístit 
v klášteře řád benediktinů. Bohužel se ani 
jemu ani jeho dědicovi Ignáci Karlovi En-
gelovi nepodařilo klášter na Skalce založit 
pro „odpor ze strany církevní i státní“. Te-
prve po více než 50 letech se osazení kláš-
tera podařilo energické a bohaté dámě, 
hraběnce Benediktě Čejkové z Olbramo-
vic. Paní Benedikta vlastnila v Praze dva 
domy a statky na venkově po dvou zemře-
lých manželích. Když hmotně zaopatřila 
své čtyři děti, rozhodla se věnovat pobož-
nému životu a vstoupila do řádu františ-
kánů. Její dcera Marie Terezie se provdala 
za hraběte z Unvertu, dědice mníšeckého 
majetku a také neobývaného kláštera na 
Skalce. Hraběnka Benedikta se rozhodla 
na Skalce trvale bydlet. Prodala pražské 
nemovitosti a požádala provinciála řádu 
františkánů v Praze, aby na Skalce usadil 
své mnichy. Pražský arcibiskup a vrchní 
kancléř český ve Vídni tomu však nepřáli. 
Paní hraběnka se nedala odradit a nasa-
dila „frontální útok“. Pověřila pražského 

Klášter na Skalce
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
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advokáta dr. Konráda, aby sepsal žádost 
adresovanou přímo císařovně Marii Tere-
zii. Osobně navštívila několik šlechticů ve 
vysokých funkcích v Praze a opakovaně 
chodila prosit arcibiskupa v Praze o svole-
ní k založení skaleckého kláštera. Teprve 
po několika letech se její úsilí naplnilo. 
12. října 1762 byla sepsána a potvrzena 
nadační listina kláštera. Františkány také 
podpořil mníšecký hrabě Unvert. 

Budova kláštera na Skalce byla během 
staletí mnohokrát opravována. V padesá-
tých letech dvacátého století byla údrž-
ba kláštera i kostelíka zastavena. Klášter 
zcela zchátral a budova se rozpadla. 

Pozoruhodným památkám v klášteře 
bude věnován samostatný článek. 

Jako ilustrace poslouží dvě pohlednice 
kláštera, první z roku 1927 a druhá, kde 
je i kostel, z roku 1943. e

1

2
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Loňská činnost strážníků v číslech
Zásadní změny znamenal loňský rok pro Městskou policii Řevni-
ce. Z původního počtu dvou strážníků se jejich počet rozrostl na 
stávající čtyři. Kromě Řevnic zajišťují činnost i v sousedních Le-
tech a Všenorech. Od ledna strážníci zajíždějí i na Jíloviště. Loni 
městští policisté zaznamenali celkem 693 přestupků, z toho 612 
přestupků v dopravě. Dále evidovali 7 přestupků proti majetku, 54 
přestupků proti veřejnému pořádku, 12 přestupků proti občanské-
mu soužití, 8 přestupků proti životnímu prostředí a 17 přestupků 
týkajících se porušení Obecně závazné vyhlášky a Nařízení obce. 
V rámci pravidelných kontrol dětských hřišť a míst s častým pohy-
bem občanů nalezli a odborně zlikvidovali 9 injekčních stříkaček s 
jehlami. Odhalili založení 3 černých skládek, ve dvou případech se 
podařilo zjistit jejich pachatele. Také zjištěné 4 autovraky se poda-
řilo odklidit na náklady jejich majitelů. Během roku nalezli stráž-
níci 27 zaběhnutých psů, všechny se podařilo předat majitelům.

Strážníci úspěšně spolupracovali se státní policií, které předali 
6 poznatků o možné trestné činnosti včetně informace vedoucí k 
objasnění případu poškození vánočního stromu na náměstí Krá-
le Jiřího z Poděbrad. V sedmi případech strážníci spolupracova-
li také v rámci zásahů Integrovaného záchranného systému při 
dopravních nehodách, ohrožení životního prostředí, podíleli se 
na několika případech odchytu domácího zvířectva, a to jak koní, 
krav a ovcí, tak i při odchytu dvou zaběhlých pávů.

Všichni strážníci absolvovali kurz první pomoci pod odborným 
dozorem lékařského personálu Transhospital Plus. „Jako vrchní 
strážník hodnotím celkovou činnost strážníků v roce 2016 vel-
mi pozitivně. Vzhledem k početnímu stavu není, bohužel, zatím 
možné zajistit výkon služby po dobu 24 hodin, což by se dalo na-
pravit uzavřením dalších veřejnoprávních smluv nebo navýšením 
počtu odpracovaných hodin v obcích, se kterými má již město 
Řevnice smlouvu uzavřenou, a tím navýšit početní stav minimál-
ně na 6 strážníků,“ uzavřel vrchní strážník Jiří Dlask. 

V řevnické farnosti králové vybrali 
přes 125 tisíc
Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2017 v římskokatolické farnosti Řev-
nice a okolí je 125 254 Kč. Za celkových osm ročníků konání této 
sbírky se v naší farnosti vybralo více než 800 tisíc, a i vzdor le-
tošním třeskutým mrazům byly děti při koledování spokojené. 
Stejně jako v minulých letech se zapojily i děti z Dětského domo-
va Lety. Kromě Řevnic se koledovalo v obcích: Všenory, Černoši-
ce, Dobřichovice, Karlík, Lety, Zadní Třebáň, Třebaň, Všeradice, 
Osov/Osovec, Mořinka, Mořina a Hatě. Celkově se do sbírky za-
pojilo přes 160 koledníků plus jejich doprovod.

Leťánek zve na workshopy
Workshop nazvaný S lehkou a čistou hlavou pořádá Leťánek v ma-
lém sále řevnické Sokolovny 11. 2. Od 10:00 do 13:00. Workshop 
cvičitelky jógy Lucie Koenigová vám ukáže jednu z cest, které vám 
cvičení mohou proměnit v očistnou meditaci v pohybu a připraví 
vás na dýchání a meditaci všímavosti v sedě. Na počátek března 
přichystal Leťánek tří hodinový workshop se zkušenou lektorkou 
Helenou Čechurovou na téma dobré jídlo a zdravý pohyb. Koná se 
4. 3. od 10:00 do 13:00 v malém sále řevnické Sokolovny.

vše pan

Kraj přestal přispívat na jízdné 
školákům
Příspěvek na dojíždění dětí do škol rodiče žijící ve Středočeském 
kraji letos již nedostanou. O ukončení proplácení takzvaného žá-
kovského jízdného rozhodli koncem minulého roku noví středo-
čeští radní. „V koalici jsme se shodli, že školní jízdné, které je kra-
jem vypláceno, je nespravedlivá a duplicitní sociální dávka. Kraj 
tu není od toho, aby vyplácel sociální dávky. Těch čtyřicet milionů, 
o které se jedná, se dá využít efektivněji. Třeba na vybavení ma-
teřských škol nebo středních škol,“ uvedla středočeská hejtmanka 
Jaroslava Pokorná Jermanová. Příspěvek na dojíždění do škol kraj 
vyplácel od roku 2009. Od počátku fungování projektu poskytl kraj 
na tyto náhrady zhruba 385 milionů korun a uspokojil 155 700 žá-
dostí. Dalších 4 000 podaných žádostí ještě zbývá vypořádat. 

Kvalitní med z automatu je k dostání 
i v Řevnicích
Med od registrovaných včelařů si můžete sami stočit poprvé i v 
Řevnicích. Včelař Stanislav Šmolcnop z Vižin nainstaloval au-
tomat na med v areálu zdravotnického zařízení v Herrmannově 
ulici, kde sídlí takřka dvě desítky ambulancí. „Jsme registrovaní 
včelaři a nelíbí se nám falšování medu v obchodech. Proto jsme 
se rozhodli zavést tuto službu,“ vysvětlil Šmpolcnop s tím, že v 
jejich automatech je k dostání opravdu kvalitní med podložený 
certifikátem z výzkumného ústavu včelařství.

Havlíčci na valné hromadě uctí 
památku zesnulých
Výbor dělnické besedy Havlíček v Řevnicích zve na valnou hro-
madu, která se bude konat v sobotu 11. března od 14 hodin v 
Lidovém domě v Řevnicích. Na programu je uctění památky 
zesnulých, zpráva o činnosti spolku, volba správního, zábavního 
výboru a revizora účtů. Na závěr je připraveno posezení s hudbou 
a občerstvením. 

Informace o ptačí chřipce
V České republice byl po téměř deseti letech potvrzen výskyt pta-
čí chřipky. Vysoce patogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří 
Evropou. Nákaza je potvrzována u nalezených uhynulých vol-
ně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. Je potřeba věnovat 
zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a 
preventivních opatření v chovech drůbeže. K přenosu dochází 
především trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřip-
ku lze potvrdit pouze v laboratoři. Infikovaná zvířata jsou otupělá 
a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, mají 
dýchací potíže, jsou apatická. Příjem krmiva je výrazně snížen 
nebo se objeví úplné nechutenství. V případě podezření na výše 
uvedené příznaky u ptáků je třeba informovat o události sou-
kromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou 
veterinární správu. 

Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodob-
nost nakažení člověka minimální. Je třeba se vyvarovat všech 
zbytečných kontaktů s podezřelými zvířaty, uhynulými kusy, ale i 
s jejich trusem, peřím apod. 



tvorba (předmět plošné a prostorové tvorby), keramiku a třeba i 
digitální fotografii. Výuka je organizována ve dvouhodinových, 
maximálně tříhodinových blocích a realizuje se prostřednictvím 
celoročního projektu. Ve všech výtvarných oborech se pracuje na 
stejném, nebo podobném tématu, jen jinými technikami danými 
v příslušných oborech, náročnost je vždy přizpůsobena roční-
kům (dle ŠVP).

Studium doplňujeme i přípravou na střední umělecké školy, 
což je intenzivní program, zaměřený na témata, která jsou ke 
zkouškám požadována – kresba dle předlohy /zátiší, portrét/, 
techniky – uhel, tužka, pastel, akvarel. Modelování – sochařské 
techniky, také dle předlohy a projektů studentů.

V letošním roce chodilo na přípravku šest žáků, jak u zkoušek 
dopadli, to budeme vědět na začátku února. Ukázky prací mů-
žete vidět na pololetní výstavě s názvem Moje představy a sny v 
přízemí budovy Zámečku. Výstava je prezentací celé školy a je in-
stalována po celé budově. V případě, že budete chtít projít školu, 
dejte vědět na email zus.rev@seznam.cz, rádi vás provedeme. 
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ŽZUŠ Řevnice a Modrý domeček vyhlašuje 
již 9. ročník regionální výtvarné soutěže 

DĚTI KVĚTIN / MÍR LÁSKA 
PŘÁTELSTVÍ SVOBODA

TÉMA SOUTĚŽE – DĚTI KVĚTIN 

Láska, mír a svět bez válek / moje svoboda končí tam, kde 
začíná svoboda druhého / tolerance / láska ke všemu živé-
mu / ochrana přírody / nejsem tu sám / myslím na druhé 

/ pomáhám / nacházím v sobě i v druhých to nejlepší. 
Jak si představuješ ideální svět? / Kde se cítíš dobře, v bez-

pečí? / Jak to tam vypadá? Co všechno patří do tvého 
světa? Jaká je tam příroda – stromy, domy, lidé, zvířata? 
A nebo je tam i něco dalšího? / Co je pro tebe symbolem 
lásky, míru, přátelství a svobody? – namaluj, nakresli, fo-
tografuj, piš, šij, ztvárni své představy… V dnešní rychlé 
době je někdy důležité ohlédnout se zpět a zopakovat si 

slova / myšlenky /, která hodně znamenají, a v době, kdy 
všechno máme, na ně možná trochu zapomínáme – 

MÍR, LÁSKA, PŘÁTELSTVÍ, SVOBODA.

Možná inspirace: Vraťme se trochu zpět do doby polovi-
ny 20. století, kdy vznikl název Květinové děti neboli hnutí 
hippies. Objevilo se v polovině šedesátých let ve Spojených 
státech a postupně se rozšířilo do mnoha zemí světa. Hlá-
sili se k němu mladí lidé, kteří chtěli žít jinak než jejich ro-
diče – svobodně, volně a bez pokrytectví. Poznat příznivce 
hippies bylo snadné: nosili dlouhé vlasy, volné pestroba-

revné oblečení a na ozdobu korálky nebo květiny. Chtěli se 
radovat ze života, nehonit se za penězi a důležité pro ně 
bylo nenásilí, mír a láska. Hlavním městem hippies bylo 
kalifornské San Francisco, kde žilo mnoho květinových 

dětí. A co třeba muzikál Vlasy, který Miloš Forman zfilmo-
val v roce 1979?

Soutěž je určena všem žákům základních škol, 
mateřských škol a ateliérům v regionu Dolní Berounky 

a Mníšku pod Brdy. Práce můžete odevzdávat na 
adrese Mníšecká 29, 252 30 Řevnice.

Více na www.zus-revnice.cz
Vyhlášení soutěže 1. 2. 2017

Uzávěrka 7. 4. 2017

Okénko ZUŠ

Leden je v ZUŠ vždy dobou pololetních vystoupení, koncertů, 
výstav, hodnocení a příprav na celostátní soutěže ZUŠ. 

První soutěž již máme za sebou – školní kolo ve hře na kla-
vír. Ze 40 přihlášených žáků z celé naší školy postoupili čtyři 
do okresního kola, které se bude konat 30. 1. v Dobřichovicích. 
Zda některý z nich postoupil do krajského kola, to se dozvíte v 
březnovém čísle. Na začátku února nás čeká školní kolo hry na 
smyčcové nástroje (okresní kolo proběhne v březnu). Pololetní 
výstava výtvarného oddělení byla otevřena vernisáží 23. ledna 
a tanec pak představil svou práci 26. ledna vystoupením v řev-
nickém kině. 

… a po tanci Vám představíme „výtvarku“ 
Od roku 2007, kdy došlo ke změně ředitele a koncepce školy, se 
počet žáků výtvarného oboru zmnohonásobil (z 9 na 110 žáků). 
Původně výtvarný obor vedli dva učitelé, nyní vede výuku, pro 
moment, 5 pedagogů. 

Ke studiu, které jsou hlavní náplní školy, nabízíme i výtvar-
né kroužky a kurzy pro další zájemce, kteří mají chuť se u nás 
vzdělávat, ale třeba nesplnili předpoklady ke studiu a kroužek 
pro ně může být odrazovým můstkem, v němž načerpají zkuše-
nosti a pak po složení talentových zkoušek do studia naskočí.

Dlouhodobě připravujeme regionální výtvarnou soutěž pro 
školy, školky a ateliéry v oblasti Dolní Berounky (letos to bude 
již po 9.). Účastníme se úspěšně celé řady soutěží, a to i na 
mezinárodním poli. Práce našich žáků se objevily v Tate Mo-
dern Gallery v Londýně či na fotografické výstavě v Honkongu. 
Každoročně sklízíme medaile na mezinárodní výtvarné soutě-
ži v Lidicích. Úspěch jsme zaznamenali i s naší animovanou a 
filmovou tvorbou. Výsledek práce dětí z „filmovky“ jste mohli 
například vidět v řevnickém kině jako upoutávku na oslavy 100. 
výročí Lesního divadla.

Výtvarný obor /vizuální tvorba/ je zaměřen na celkový osob-
nostní rozvoj žáka ve všech výtvarných odvětvích / disciplí-
nách. V předmětu označeném jako plošná tvorba se žáci učí 
kreslit, malovat a vytvářet jednoduché grafické techniky. V dal-
ším průběhu studia se žáci setkávají i s dalšími technikami.

V prostorové tvorbě se žáci seznamují s prací s hlínou, odlévá-
ním do sádry, vytvářením objektů z různých materiálů, odlévá-
ním do forem, prostorovou prací s papírem a podobně. 

Multimediální tvorba zahrnuje práci s fotoaparátem, počí-
tačovými technologiemi – výstupy z této oblasti jsou například 
fotografie, animace, počítačová grafika, kde se žáci seznámí s 
grafickými počítačovými programy.

V posledních dvou letech jsme nově vybavili počítačové učeb-
ny a nakoupili i potřebné pomůcky pro obor digitální fotografie 
a filmové tvorby. 

Dějiny výtvarné kultury jsou předmětem pro objevování sou-
vislostí od počátku historie po současnou uměleckou tvorbu. Na 
všech stupních studia jde o hledání inspirace, asociací a souvis-
lostí s dnešní dobou. V dějinách výtvarné kultury v základním 
studiu prvního a druhého stupně se informace řadí za sebou 
chronologicky a dále se témata výkladu dějin vztahují k zada-
ným úkolům, tj. ročním plánům každého ročníku.

Žáci jsou ke studiu výtvarného oboru přijímáni od věku 5 let. 
Vyučuje se ve skupině maximálně 15 žáků v přípravném a zá-
kladním studiu na I. a II. stupni. Ředitel může umožnit někte-
rým žákům navštěvovat i jiné hodiny, další obor k hlavním před-
mětům. Někteří žáci navštěvují i tři výtvarné obory – vizuální 



14   Kultura / Sport

jiné možnost nahrávání v profesionálním studiu a vystoupení 
na jednom z větších pódií na příštím ročníku festivalu. V poro-
tě usednou Ondřej Hejma (Žlutý pes), Ondřej Škoch (China-
ski), přední český hudební publicista Antonín Kocábek a Hana 
Luxemburková za rádio Beat. Kromě alternativní scény budou 
v areálu festivalu další dvě, na kterých si zahrají známé české i 
zahraniční kapely. Mezi prvními potvrzenými účinkujícími jsou 
Tata Bojs, Sto zvířat, Fast Food Orchestra, Prague Conspiracy, 
Hentai Corporation, TiNG!, Timudej, Dead Neck (UK), Nano 
a K2. Organizátoři mají v rukávu ještě několik es, včetně jedné 
velké zahraniční hvězdy.

Koncertu v Zámečku se zúčastní 
i autor uvedených skladeb
Slavnostní koncert skladeb Eduarda Douši se za účasti sklada-
tele koná 6. února v Řevnicích. Koncert začíná v 18.30 v sále 
Zámečku.

Hudební skladatel, pedagog a publicista Eduard Douša se 
věnuje zejména instrumentální tvorbě, ale zasahuje i do žánrů 
hudby scénické, užité a populární. Věnuje se též hudbě pro děti. 
Spolupracuje s Českým rozhlasem, kde byla řada jeho skladeb 
natočena. 

Škola vybere nejlepší recitátory
Recitační přehlídku pořádá nejen pro malé milovníky literatury 
řevnická základní škola na počátku února. Akce se uskuteční 8. 2. 
od 12.40 v učebně B 3 v prvním patře v budově druhého stupně 
řevnické základky. Přehlídky se může podle organizátorů zúčast-
nit každý, kdo má rád básničky, literaturu, láká ho vystupovat 
před publikem a dovede zaujmout svým mluveným slovem. Stačí 
vybrat si vhodný text, naučit se jej nazpaměť a následně zareci-
tovat před porotou. V ní zasednou paní učitelky Jiřina Dopitová, 
Eva Hanykýřová a Marcela Mourečková. Přihlásit k recitaci se 
mohou děti osobně u paní učitelky Marcely Mourečkové (1. C) 
nebo e-mailem na adrese marcelamoureckova@seznam.cz do 4. 
2. 2017. 

vše pan

Sport
Z řevnického nádraží zamíří 
turisté na Brdy
Z řevnického nádraží se v sobotu 18. 2. vydají turisté přes Brdy 
do Davle. TJ Čechie Karlín zde pořádá již 51. ročník Zimního 
brdského přechodu a jubilejní 40. ročník Zimní brdské padesát-
ky. Start obou pochodů je na nádraží v Řevnicích od 6.45 hodin. 
Na padesát kilometrů dlouhou trasu vedoucí přes Halouny, Voz-
nici, Rymaně, Bojanovice do Davle se z Řevnic můžete vydat až 
do 8. hodiny ranní. Start pro další tři trasy dlouhé 35, 26 nebo 
16 kilometrů je až do 10 hodin. Cíl je ve všech případech v Da-
vli, kde jsou turisté očekáváni od 11 do 19 hodin. Zimní brdský 
přechod se poprvé konal v roce 1966, tehdy se jej pravidelně 
účastnilo přes 2 000 pochodníků. V roce 1977 organizátoři po-
chod rozšířili o Zimní brdskou padesátku. Tuto trasu v současné 
době absolvují přibližně čtyři desítky nejvytrvalejších turistů. 

pan

Součástí vzdělávacího procesu jsou i Cesty za uměním, kdy s 
žáčky čtyřikrát do roka vyjedeme na aktuální výstavy do Prahy, 
před začátkem výstavy si představíme formou přednášky ně-
která zajímavá místa (historie, architektura, socha ve veřejném 
prostoru atd.). Jezdíme i na zájezdy, v minulých letech jsme na-
vštívili Kutnou Horu. 

Ve druhém pololetí plánujeme cyklus přednášek k výtvarné-
mu umění a architektuře se známými osobnostmi české umělec-
ké scény, včas budeme informovat.

S. Hrubá, ZUŠ Řevnice

Známý salesiánský kněz představí 
v Modrém domečku svou knihu
„Exotem na této zemi“ je název knihy Ladislava Heryána, zná-
mého salesiánského kněze, vynikajícího biblisty, pedagoga, 
který do Řevnic přijede 9. února tuto svou knihu představit. Se 
čtenáři se sejde od 18 hodin v Modrém domečku na náměstí. 
V knize se mísí kněžská každodennost, vyplněná setkáními s 
lidmi z různých vrstev společnosti, vesměs ale z jejích okrajů, a 
svět biblických poselství a podobenství. Ladislav Heryán odpoví 
na dotazy publika, a jak je jeho dobrým zvykem, tak i zahraje a 
zazpívá. Zájemci si budou moci knihu zakoupit, případně ne-
chat podepsat. 

Řevnické kino uvede derniéru 
Ovčáčka čtveráčka
Derniéru „nekorektního kabaretu“ Ovčáček čtveráček, vysíla-
nou přímým přenosem z Městského divadla Zlín, si budou moci 
dopřát i návštěvníci řevnického kina. V úterý 7. února bude to-
tiž přímý satelitní přenos ze Zlína vysílán do šesti desítek čes-
kých a moravských kin. Řevnice jsou mezi nimi, a tak budou 
mít zdejší diváci poslední možnost představení shlédnout. Diva-
dlo již nemá v plánu inscenaci dále uvádět. Začátek je v 17:15, 
vstupné 200 Kč. 

Kabaret režiséra Petra Michálka sklízí nebývalý zájem diváků 
v celé České republice. Režiséra Petra Michálka inspiroval až 
absurdní sled událostí okolo udělování státních vyznamenání. 
Našel uměleckou paralelu s Havlovskou postavou Hugo Pludka 
ze Zahradní slavnosti, který dosahuje společenského vzestupu 
pomocí dokonalého ovládnutí obsahově vyprázdněných frází. 
Kabaret je tak humornou a vkusnou parodií na mediální svět, 
který relativizuje pravdu a objektivní skutečnost. V Marku Pří-
kazském našel režisér ideálního představitele. Dále hrají Marta 
Bačíková, Tomáš David, Pavel Vacek, Vojtěch Johaník, Rostislav 
Marek, Radoslav Šopík a Jakub Malovaný. 

Rockový Slunovrat 2017 léčí!
Festival Rockový Slunovrat se bude 3. června v řevnickém Les-
ním divadle konat již pojedenácté. Letos bude hudbou pomáhat 
nemocným cystickou fibrózou. Poprvé v lese vyroste třetí al-
ternativní stage, která se inspirovala tradicí pouličního umění. 
Návštěvníci budou mít možnost hudebníky na tomto podiu „od-
měnit“ příspěvkem do kasičky. Celý výtěžek poputuje na pomoc 
Klubu nemocných cystickou fibrózou, jehož patronem je he-
rec Ivan Trojan. Zahrají si zde interpreti, kteří budou vybráni v 
rámci soutěže Rockový Slunovrat léčí. Šanci mají začínající ka-
pely i sóloví interpreti. Zájemci se mohou hlásit do 15. března. 
Pravidla najdete na www.rockovyslunovrat.cz. Odborná porota 
vybere na základě zaslaných přihlášek pětici interpretů, kteří 
si na festivalu zahrají a utkají se o vítězství. Vítěz získá mimo 
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přijmeme truhláře
zodpovědného, šikov- 
ného, 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.

Nabízím práci na malý 
úvazek v dobře vybavené 
gynekologické ambulanci 

v Dobřichovicích.

Kontakt: MUDr. Alena Hujová, 
tel.: 606 280 269

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 
tetra hnědá a Dominant ve všech barvách 

z našeho chovu! Stáří 14–19 týdnů. 
Cena 149–180,- Kč/ks. 
Prodej: 27. února 2017

Řevnice – u hasičů – 14.00 hod. 
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – 

cena dle poptávky.
Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod. tel. 601 576 

270, 606 550 204, 728 605 840

Kurz zdravá záda
pro dospělé 

TJ Sokol Řevnice, Opletalova 89, 
malý sál 1. patro

Pondělí 8.30 – 9.45, 6. 2. – 12. 6. 2017
16 lekcí po 75 min., cena 2400 kč

Omezená kapacita umožňuje 
individuální přístup.

Mgr. Radka Geffertová, tel.: 603 218 992
více informací na www.fyzioterapie-rg.cz

BEz BOlESti SE ŽiJE lÉpE



25/2 Krkonoše
Kino Řevnice / 15:30
Dokumentární, Česko, 2016

25/2 Trainspotting 2
Kino Řevnice / 17:30
Drama / Krimi, Velká Británie, 2017

25/2 Bába z ledu
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Komedie, Česko, 2017

26/2 Jackie
Kino Řevnice / 15:00
Životopisný / Drama, USA / Chile, 2016

26/2 I dva jsou rodina
Kino Řevnice / 17:00
Komedie / Drama, Francie, 2016

Hudba
6/2 Slavnostní koncert 
skladeb Eduarda Douši 
Zámeček / 18.30  

Divadlo

7/2 Ovčáček čtveráček LIVE
Kino Řevnice / 17:15

Ostatní akce
5/2 Masopust
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 14:00

9/2 Exotem na této zemi 
Modrý domeček / 18:00
Představení knihy Ladislava Heryána   

18/2 Pochody přes Brdy 
Nádraží Řevnice / 6:45 – 10:00
51. ročník Zimního brdského přechodu a 
jubilejní 40. ročník Zimní brdské padesátky

19/2 Dětský karneval
Lidový dům Řevnice /13:00-16:00 

5/3 Karneval Proměn
Lidový dům Řevnice / 14:00

Kino 
1/2 Viva
Kino Řevnice / 20:00 
Drama, Irsko / Kuba, 2015

3/2 Egon Schiele
Kino Řevnice / 17:30 
Drama, Rakousko / Lucembursko, 2016

3/2 Jackie
Kino Řevnice / 20:00
Životopisný / Drama, USA / Chile, 2016

4/2 Anděl páně 2
Kino Řevnice / 13:45
Pohádka / Komedie, Česko, 2016

4/2 Lego: Batman
Kino Řevnice / 15:30
Animovaný / Dobrodružný, USA, 2013

4/2 Všechno nebo nic
Kino Řevnice / 17:30
Komedie / Romantický, ČR / Slovensko, 2017

4/2 Paterson
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Komedie, USA / Německo, 2016

5/2 Lego: Batman
Kino Řevnice / 15:00
Animovaný / Dobrodružný, USA, 2013

5/2 La La Land
Kino Řevnice / 17:00
Komedie / Drama, USA, 2016

8/2 Richard Müller
Kino Řevnice / 20:00
Dokumentární / Životopisný, Česko / Slo-
vensko, 2016

10/2 Psí poslání
Kino Řevnice / 17:30
Dobrodružný / Komedie, USA, 2017

10/2 Místo u moře
Kino Řevnice / 20:00
Drama, USA, 2016

11/2 Divoké vlny 2
Kino Řevnice / 14:00
Animovaný / Komedie, USA, 2017

11/2 Lego: Batman
Kino Řevnice / 15:30
Animovaný / Dobrodružný, USA, 2013

11/2 Spojenci
Kino Řevnice / 17:30
Akční / Drama, Velká Británie / USA, 2016
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11/2 Padesát odstínů temnoty
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Romantický, USA, 2017

12/2 Lego: Batman
Kino Řevnice / 15:00
Animovaný / Dobrodružný, USA, 2013

12/2 Padesát odstínů temnoty
Kino Řevnice / 17:00
Drama / Romantický, USA, 2017

15/2 Strnadovi
Kino Řevnice / 20:00
Dokumentární, Česko, 2017

17/2 Jackie
Kino Řevnice / 17:30
Životopisný / Drama, USA / Chile, 2016

17/2 Já, Daniel Blake
Kino Řevnice / 20:00
Drama, Velká Británie / Francie, 2016

18/2 Divoké vlny 2
Kino Řevnice / 14:00
Animovaný / Komedie, USA, 2017

18/2 Psí poslání
Kino Řevnice / 15:30
Dobrodružný / Komedie, USA, 2017

18/2 Padesát odstínů temnoty
Kino Řevnice / 17:30
Drama / Romantický, USA, 2017

18/2 Trainspotting 2
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Krimi, Velká Británie, 2017

19/2 Lego: Batman
Kino Řevnice / 15:00
Animovaný / Dobrodružný, USA, 2013

19/2 Richard Müller
Kino Řevnice / 17:00
Dokumentární / Životopisný, Česko / Slo-
vensko, 2016

22/2 V sedmnácti
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Romantický, Francie, 2016

24/2 Padesát odstínů temnoty 
Kino Řevnice / 17:30
Drama / Romantický, USA, 2017

24/2 Mlčení
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Historický, Mexiko / Tchaj-wan, 
2016

25/2 Pes roc(k)u
Kino Řevnice / 14:00
Animovaný / Komedie, Čína / USA, 2016


