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Milí čtenáři, přátelé, 

po čase mi opět dovolte Vás oslovit několika myš-
lenkami u příležitosti nadcházejících velikonočních 
svátků. 
 Začátkem března podnikl papež František cestu 
do Sýrie, aby povzbudil tamní obyvatele a zvláště 
křesťany, kteří musejí již po léta snášet následky oz-
brojených konfliktů, kterým je jejich vlast vystave-
na. Mezi troskami zničeného města Mosul pronesl 
tato slova: „Dnes navzdory všemu znovu potvrzu-
jeme své přesvědčení, že bratrství je mocnější než 
bratrovražda, že naděje je mocnější než smrt, že 
mír je mocnější než válka.“ 
 Tato slova mohou být slovy povzbuzení i pro nás, 
kteří sice neprožíváme válku v pravém slova smys-
lu, ale stav, který již rok není spokojeným životem 
v míru se vším tím, co si pod tím představujeme 
a jak jsme byli zvyklí žít. Během tohoto času se ně-
kterým lidem život opravdu zásadně proměnil. 
 Někteří musí pracovat až do vyčerpání, aby přežili, 
pokud vůbec najdou práci, nebo se dali k dispozici, 
aby přežili druzí. Někteří přišli o své blízké, kterým 
nemohli být nablízku v rozhodujících chvílích jejich 
života. Jak už to ale bývá, lidé jistých vlastností dove-
dou vydělat i na válce, tudíž i na válce s virem. 
 Z mnoha důvodů jsme nespokojeni, jak se věci 
vyvíjejí, a máme pocit, že už to vše trvá moc dlou-
ho. Kolikrát byla za ten rok naše naděje zklamána, 
že „už bude líp“, a ono sice bylo, ale ne na dlouho. 
Dostavuje se únava i strach. 
 Do toho všeho vstupuje poselství velikonočních 
svátků, poselství naděje, kterou zmínil papež ve 
své promluvě ke ztrápeným obyvatelům iráckého 
Mosulu. Co je vůbec křesťanská naděje? V našem 
případě, že všechno rychle bez následků skončí, 
bude stejně, nebo ještě lépe než předtím a budeme 
si žít spokojeně dál? A jaká je naděje těch, kteří už mezi námi 
nejsou? Naděje není zbožné přání, vychází z reality. 
 Křesťanská naděje vychází z víry. A základem této víry je po-
selství Velikonoc o Ježíši, který přemohl smrt. O smrti se celá 
desetiletí mlčelo. Odsunula se kamsi na okraj života, do nemoc-
nic a všelikých ústavů. A přece pro dřívější generace byla stále 
přítomnou realitou života, přímo součástí domácnosti. Již ně-
kolik generací nezažilo válku ani epidemie a lékařská věda toho 
přece tolik dokáže! Najednou jsme překvapeni, že se víc umírá, 
s tím se nějak nepočítalo. Jistěže každý chceme žít, a to pokud 
možno dobře a spokojeně. V skrytu duše víme, že tomu tak být 
nemusí. A toho se bojíme. Utrpení a vstupu do neznáma. To je 
přirozené. Ale křesťan při vší slabosti ví a věří, že není důležité, 
jak dlouho tady jsme, ale jaký život žijeme. 

 Křesťanská naděje nespočívá v tom, že si vymodlíme neko-
nečný spokojený život na zemi, ale že když přijde náš čas, svě-
říme svůj život tomu, kdo nám ho dal a nechce nám ho vzít, jen 
proměnit v existenci, o které Ježíš říká, že „ani na mysl lidskou 
nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují“. Život zde 
na zemi má svá trápení. Aby nebyla, máme udělat, co jde. Co je 
nad naše síly, není naše věc. Naším úkolem je jít dál beze stra-
chu až do konce. Velikonoční příběh naznačuje, že onen konec 
je vlastně začátek. e

Pokojné a požehnané svátky ve zdraví přeje a vyprošuje  
Vám všem 

Váš P. Robert Hanačík, farář       
Velikonoce 2021

Velikonoční poselství
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Na závěr bych vás ještě jednou, věřme, že naposledy, poprosil 
o trpělivost s vládními nařízeními a doporučeními proti šíření 
nemoci covid-19. Stávající čísla nakažených i hospitalizovaných 
svádějí k mírnému optimismu. Vydržme to proto ještě nějaký čas, 
než se situace úplně uklidní a celá společnost se bude postupně 
moci vrátit k normálnímu životu. 

S úctou Tomáš Smrčka

„Kocourovka“ už je schůdná
Technické služby upravily strmý a rozbahněný svah v místě, 
kde ulice Pod Strání navazuje na Tyršovu, tzv. Kocourovku. 
Bydlící v této lokalitě tak budou mít cestu směrem k 1. stupni 
ZŠ zhruba o 800 m kratší. Dosud museli tento úsek obcházet 
až po ulici Pražská. Řešení je provizorní, protože pravděpo-
dobně na podzim se bude v tomto místě provádět výměna sítí.

Obnova řevnických Tůní
Ekologicky významnou řevnickou lokalitu V Tůních, kterou 
tvoří slepé rameno Berounky, čeká revitalizace. Do míst, 
kde se ještě před několika desítkami let v zimě bruslilo na 
zamrzlé vodní hladině a která jsou dnes zanesená bah-
nem a zarostlá vegetací, by se měla vrátit voda v původní 
podobě. Odtěžením bahna vznikne několik vodních ploch 
– měly by mimo jiné vytvořit vhodné podmínky živočichům, 
kteří tento typ prostředí vyhledávají. Konkrétně jde o 6 
různě velkých a hlubokých tůní s celkovou plochou hladiny 
7000 m2. Vytěžená zemina, cca 10 tisíc m3, bude sloužit 
k rekultivaci skládky v areálu EKOS.

Projekt revitalizace zpracovala specializovaná firma 
VZD Invest. Při jeho realizaci budou odstraněny některé 
dřeviny, porosty rákosu, dojde k prosvětlení lokality. Část 
vytěžených dřevin ale bude ponechána na místě jako úkryt 
živočichů. Doplněny mají být biotechnické objekty jako 
ptačí budky, plazníky nebo broukoviště. Realizace záměru 
by měla vést ke zvýšení biologické rozmanitosti lokality 
a k posílení její ekologicko-stabilizační funkce.

Zprávy z radnice
Slovo starosty 
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři, 
poslední březnová sobota byla tradičně celorepublikově vyhra-
zena velkému jarnímu úklidu. Jsem velmi rád, že akce Ukliďme 
Česko si navzdory aktuální nelehké době našla v Řevnicích celou 
řadu dobrovolníků i letos. Jménem města jim za jejich aktivitu 
velmi děkuji. Obvykle na tomto místě děkuji i žákům základní 
školy, kteří se úklidu zúčastňují o den dříve se svými učiteli, ale 
letos to bohužel nebylo možné. Místo chození do školy se všichni 
vzdělávají doma online bez možnosti jakékoliv kolektivní činnos-
ti. Pevně doufám, že až budu psát za měsíc další úvodní slovo, 
tento režim již pomine a děti budou zpátky ve škole. 

Až se tak stane, zajisté si hned všichni všimnou stavebního ru-
chu na školním pozemku. Začátkem března zde zahájila stavební 
firma výstavbu venkovního školního sportoviště. Jak jsme již 
v Ruchu několikrát psali, s využitím dotačního titulu získá škola 
osvětlené víceúčelové hřiště na rozličné míčové sporty dohro-
mady s atletickou dráhou, sektorem pro skok daleký a veškerým 
sportovním mobiliářem. Žáci tak budou moci v hodinách tělesné 
výchovy absolvovat všechny předepsané sportovní disciplíny 
a aktivity. 

V letošním roce by rovněž měla být zahájena stavba pevné 
víceúčelové haly. Soukromí investoři, rodina Zuskových, kteří ji 
ze svých vlastních prostředků postaví a škole poskytnou k využí-
vání za velmi výhodných podmínek, mají dokončen projekt pro 
stavební řízení. Projekt je aktuálně posuzován na příslušných 
úřadech. Hned, jak bude vystaveno stavební povolení, chtějí 
investoři stavbu zahájit. 

Jak jsme psali v minulém čísle, na březnovém zastupitelstvu 
byla schválena veřejnoprávní smlouva o působnosti řevnické 
městské policie s obcemi Dobřichovice, Karlík a Řitka. Již nyní 
vykonávají naši strážníci službu v Hlásné Třebani, Letech, Všeno-
rech, Mořince a Jílovišti. Díky připojení dalších 3 obcí se jednotka 
rozšíří na 8 strážníků plus velitelka, a bude tak moci sloužit prak-
ticky nepřetržitě ve všech lokalitách. Jsem přesvědčen, že toto 
rozšiřování je správné, právě s ohledem na cílový počet strážníků, 
o který jsme usilovali od počátku založení jednotky. Náklady jsou 
na základě smluv spravedlivě rozloženy na všechny obce, které 
budou služeb městské policie využívat.

Stejným způsobem, sdružením do většího celku, jsme se roz-
hodli postupovat i v případě výroby distribuce pitné vody a od-
vádění a čištění odpadních vod. Již při rekonstrukci a rozšíření 
čistírny odpadních vod jsme podepsali smlouvu o spolufinanco-
vání s obcemi Zadní a Hlásná Třebaň. Na tuto smlouvu navázalo 
v minulém roce založení vodohospodářského družstva, které 
aktuálně zahájilo činnost. Vzhledem k výrazně navýšené kapacitě 
ČOV a zvýšení objemu vyráběné pitné vody (díky probíhajícím 
rekonstrukcím na zdrojích a snižování ztrát v rozvodné síti) 
mohou Řevnice plně vodohospodářsky obsluhovat celou Zadní 
Třebaň a v budoucnu i část Hlásné Třebaně – Rovina. Ve druhém 
případě se čeká na vybudování splaškové kanalizace a napojení 
vodovodu před lávku. 

Vodovodní propojení přes lávku chceme v blízké budoucnosti 
zrealizovat. Je pro nás velmi důležité i s ohledem na městskou 
lokalitu Za Vodou, která je v omezeném limitním množství 
(aktuálně znemožňujícím připojení nových objektů) zásobována 
dlouhodobě přes letovský vodovod střídavě ze zdrojů z Prahy 
a Karlíka. Po připojení budeme schopni všem obyvatelům Za Vo-
dou dodávat vodu ve stejné kvalitě v průběhu celého roku a bez 
stanovování limitů k odběru. 
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Do některého z dalších čísel Ruchu připravíme podrobnější 
materiál, v němž se chceme věnovat i minulosti Tůní. Přivítali 
bychom v redakci Ruchu vzpomínky pamětníků i fotografie.

vše mare

Investiční práce zpomaluje 
nedostatek pracovníků
Lávka v Havlíčkových sadech, jejíž užívání zakázal statik, byla 
odstraněna. Nyní bude město vybírat firmu, která postaví lávku 
novou. „V příštím čísle Ruchu bychom novou lávku, jejíž podobu 
připomínkovala naše městská architektka, představili,“ potvrdil 
starosta. Starosta věří, že se novou lávku podaří vybudovat ještě 
v letošním roce. Komplikace ovšem mohou nastat na straně 
stavebních firem. „Všechny mají problémy s nedostatkem pracov-
níků, chybí především zahraniční dělníci,“ řekl Smrčka. Jiným 
firmám zase chybějí pracovníci, kteří onemocněli covidem. To byl 
i případ firmy zajišťující výstavbu multifunkčního hřiště na škol-
ním pozemku. Tam navíc sehrál roli i fakt, že se objevil technický 
problém. Konkrétně šlo o kabel, který byl zakreslen v jiné trase. 
Podle starosty bude město žádat o prodloužení termínu stavby, na 
kterou získalo dotaci. Původní termín dokončení byl v srpnu.

Kontejnerová školka je stále 
ve hře. Čeká se na dotace
Zápis do mateřské školy v Řevnicích se uskuteční v půlce května. 
Starosta počítá s tím, že tříleté děti, které se nepodaří umístit ve 
státní školce, najdou opět místo v loni vytvořené dětské skupině. 
Ta má kapacitu 20 míst. I vzhledem k otevření nové mateřské 
školy v Letech nepředpokládá, že by bylo nutné kvůli umístění 
tříletých dětí uzavírat smlouvy se soukromými školkami. Na 
dětskou skupinu, která funguje v budově bývalé školy na náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad, získalo město dotaci. Provoz je tedy 
zajištěn až do června 2022. 

Město nadále počítá s projektem výstavby kontejnerových tříd 
pro přibližně 40 dětí na stávajícím pozemku školky. „Projekt je 
hotový, má stavební povolení,“ sdělil starosta Tomáš Smrčka 
s tím, že radnice nyní čeká, zda na jeho realizaci nebude možné 
získat dotaci. Jde o investiční akci za zhruba 20 milionů korun. 

Získané dotace půjdou na Kejnou, 
tůně i elektronickou úřední desku
Přijetí hned čtyř dotací v celkové výši necelých 13 milionů korun 
odsouhlasili na březnovém zasedání řevničtí zastupitelé. 

Jednou z nich je i dotace z Ministerstva práce a sociálních 
věcí na projekt Přívětivě komunikující město Řevnice. Celkové 
náklady projektu činí 1,8 milionu korun, z vlastních zdrojů město 
zaplatí pouhých 5 %, tedy přibližně 88 tisíc korun. Hlavním 
důvodem, proč město o dotaci žádalo, je podle starosty vytvoře-
ní nových elektronických úředních desek. Ty by měly nahradit 
nemoderní vývěsní tabule. Z dotace má být pořízena také nová 
webová aplikace s využitím pro chytré telefony pro sdílení infor-
mací o kultuře, sportu, službách apod. Webový portál bude obsa-
hovat také rozklikávací rozpočet, aplikaci hlášení poruch, on-line 
objednávkový systém a mobilní rozhlas se zpětnou vazbou. 

Na stejném zasedání zastupitelé schválili přijetí dvou dotací ze 
Státního fondu životního prostředí ČR na regeneraci prameniště 
Kejná (3 miliony korun) a na akci Vodní tůně na slepém rame-
ni Berounky (7,8 milionu korun). Účelem dotace je vybudování 
tůní, v místě výstavby tůní budou odstraněny dřeviny. Součástí 
projektu je i vysetí lučního porostu a drobná výsadba stromů. 

Čtvrtou dotací bylo získání financí na výsadbu dvanácti stromů 
ve Švabinského ulici. Ta se uskutečnila již v loňském roce. Díky 
iniciativě paní Sklenkové se teď podařilo zpětně ze Státního fon-
du životního prostředí ČR získat 81 941 korun. 

Sběrný dvůr bude po tři dubnové 
neděle uzavřen
Po tři dubnové neděle bude muset být uzavřen sběrný dvůr na 
Borech. Důvodem je rekonstrukce krajské silnice ve směru na 
Svinaře. Sběrný dvůr tak bude otevřen jen v neděli 4. 4., následu-
jící neděle 11., 18. a 25. 4. bude dvůr nepřístupný.

„Oprava vozovky mezi hřbitovem a Halouny umožňuje průjezd 
na sběrný dvůr s výjimkou tří víkendů v dubnu, kdy bude vozov-
ka zcela uzavřena. Jedná se o nutné technologické přestávky, 
které byly po širší dohodě směřovány na víkend,“ sdělil vedoucí 
TS Mojmír Mikula. Právě jarní a podzimní měsíce přitom bývají 
na dvoře nejvytíženější. Také současná pandemie výrazně zvýšila 
návštěvnost dvora. „Tím, že více obyvatel zůstalo z různých důvo-
dů doma, vznikl čas na větší úklidy a rekonstrukce,“ uvedl Miku-
la. Nejvíce vytížené jsou právě neděle, kdy přijede i 90 vozidel. 
„Pokud můžete, je výhodnější přijet v pátek nebo v úterý,“ dodá-
vá Mikula s tím, že od dubna je otevíračka již tradičně rozšířena 
o úterky, a to od 15 do 18 hodin. Další novinkou, kterou ve dvoře 
v blízké době chystají, je možnost online kontroly čerpání limitů 
odevzdaných odpadů.

Aktuální otevírací doba sběrného dvora
Úterý 15.00–18.00
Pátek 13.00–15.00
Neděle 9.00–14.00

Krátce
 • Rampa na hřišti Za Vodou, kterou využívají nejen skateboar-

disté, se dočká opravy. Technické služby na ni použijí zpra-
cované dříví z řevnického lesa. Jde o výměnu prvků dřevěné 
konstrukce, které jsou shnilé. Na opravu město uvolní částku 
59 000 korun.

 • Ve špatném stavu jsou po letošní zimě některé silnice s asfal-
tovými povrchy. Město proto uzavřelo smlouvu s firmou, která 
zajistí opravu komunikací tryskovou metodou turbo. Vyčlenilo 
pro to přes 200 tisíc korun. „Po letošní zimě se na silnicích 
objevilo mnoho děr a je třeba je co nejdříve opravit,“ uvedl 
starosta Tomáš Smrčka. Podle něj se opravují ale i nezpevně-
né komunikace, například Jiráskova ulice, Karla Čapka nebo 
takzvaná Kocourovka. 

Dopravní omezení čekají 
řidiče na Strakonické
Na dopravní omezení při cestě autem do Prahy narazí řidiči nejen 
v Radotíně (psali jsme o tom v minulém čísle Ruchu), ale  i na 
Strakonické. Tam začaly stavební práce v pondělí 8. března. V úse-
ku mezi autobusovou zastávkou Dostihová a Barrandovským 
mostem ve směru do centra má vzniknout nový jízdní pruh pro 
autobusy a záchranáře, tento úsek bude tedy tříproudový. Stavba 
je rozdělena do několika etap tak, aby byla zajištěna průjezdnost 
veřejné dopravy. Jízda do centra bude vždy zajištěna dvěma 
zúženými jízdními pruhy, a to po celou dobu výstavby. Po dobu 
omezení bude v úseku snížena maximální povolená rychlost na 
50 km/h. Omezení se budou týkat i cyklistů: po dobu stavby bude 
několikrát uzavřena přilehlá cyklotrasa EuroVelo 4/A1. Objízdná 
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PoPlatek za Provoz systému shromažďování, 
sběru, PřePravy, třídění, využívání a odstra-

ňování komunálních odPadů

Poplatek na jednoho poplatníka činí 700 kč za rok.

PoPlatek ze Psů

Pokud je držitelem psa osoba do 65 let (včetně):
– poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2021 činí 360 kč
– poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok 

2021 činí 600,- kč (držitel je stejná osoba)

Pokud je držitelem psa osoba starší 65 let nebo osoba 
do věku 65 let (včetně), která však pobírá důchod, kte-
rý je jejím jediným příjmem:
– poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2021 činí 200 kč
– poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok 

2021 činí 300 kč (držitel je stejná osoba)

Platba:
1. v hotovosti nebo bezhotovostně (platební kartou) 

v pokladně měÚ řevnice.
2. bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo: 

0388051399/0800

důležIté InFormace k Platbě 
PoPlatků Převodem

Veškeré platby (odpad i pes) je nutné zasílat samostatně – 
každý poplatník i držitel psa má vlastní variabilní symbol. 
nelze tedy platit dohromady za více poplatníků či drži-
telů psů. Pokud zaplatíte poplatek za více poplatníků pod 
jedním variabilním symbolem, systém automaticky částku 
přiřadí k jednomu poplatníkovi, kterému vznikne přeplatek, 
a ostatní poplatníci budou mít nedoplatek, který bude ná-
sledně vymáhán.
Pokud zaplatíte pod starým vs nebo žádným vs, část-
ka bude vrácena zpět na účet poplatníkovi.
variabilní symbol pro platbu za odpad začíná číslicemi 
10100..... a je desetimístný.
variabilní symbol pro platbu za psy začíná číslicemi 
10200..... a je desetimístný.
Žádáme občany, kteří v roce 2020 zaplatili poplatky pod 
starým variabilním symbolem (platnost starých VS byla 
do 12/2019), aby si nové variabilní symboly, které platí od 
1/2020, vyžádali písemně na e-mailové adrese  
hanzlikova@revnice.cz.

Poplatek za odpady a psy platí i lidé, 
kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně mÚ – 

nám. krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74.

místní PoPlatky v roce 2021
sPlatné do 30. 4. 2021

trasa bude vedena po paralelní cyklotrase A111, tedy po komu-
nikaci Zbraslavská. První etapa rekonstrukce Strakonické bude 
probíhat až do 21. března 2022.  

Město hledá vedoucí 
pečovatelské služby
Výběrové řízení na pozici vedoucí v sociálních službách vyhlá-
sila řevnická radnice. Do původně vyhlášeného řízení se totiž 
nikdo nepřihlásil. Nyní se město rozhodlo původně jednu pozici 
rozdělit na dvě. Nyní shání vedoucí pečovatelské služby, která by 
měla mít na starosti převážně administrativní část, tedy koncepč-
ní, finanční a personální vedení organizační složky. Přihlášky 
s požadovanými doklady lze doručit nejpozději do 20. dubna na 
Městský úřad Řevnice. Nástup do pracovního poměru je plánova-
ný od 1. května nebo dle dohody.

Online sčítání se kvůli 
výpadkům prodlouží
Termín pro vyplnění online formuláře Sčítání lidu 2021 byl 
prodloužen až do 11. května kvůli počátečním problémům a ne-
funkčnosti elektronického sčítacího formuláře. Formulář lze vy-
plnit na webu www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace. Jde 

ROZpIS pŘISTAVeNí VelKOObjeMOVých KONTejNeRů NA bIOODpAD
Termíny:
3.–4. duben
1.–2. květen
5.–6. červen
3.–4. červenec
28.–29. srpen

25.–26. září
16.–17. říjen
30.–31. říjen
13.–14. listopad
27.–28. listopad

Umístění:
Rovinská – svozové místo 
Malé náměstí
křižovatka Sochorova-Podbrdská
Náplavní

to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu. 
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 
2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.  

vše pan

Městská policie Řevnice 
radí a informuje
Po zimě se opět setkáváme v ulicích města a hlavně na přileh-
lých travnatých plochách s nepříjemným nešvarem, a to jsou psí 
exkrementy. Každý majitel čtyřnohého miláčka má za povinnost 
po něm uklidit onu hromádku, nicméně po zimě je více než kdy 
jindy vidět, že se tak ne vždy děje. 

V ulicích města je rozmístěno více než 30 odpadkových košů  
spolu se sáčky určenými k tomuto účelu. Koše jsou pravidelně 
2–3x v týdnu vyváženy a sáčky doplňovány. V Řevnicích je evi-
dováno zhruba 600 psů. Roční poplatek za jednoho psa činí 
360 Kč, pro důchodce je tato částka snížena na 200 Kč na ka-
lendářní rok. Každý další pes je zpoplatněn částkou 600 Kč 
za psa a u důchodců je to částka 300 Kč za každého dalšího 
psa. Tyto prostředky jsou využívány právě k tomu, aby majitelé 
psů měli možnost pohodlně po svém psu uklidit. Pokud to neu-
dělají, je zde možnost, že za to budou „odměněni“ pokutou až do 
výše 10 000 Kč.

vrchní strážník Veronika Matoušková



přechody
Dnešní přechody zůstanou a přibydou 
k nim čtyři nové. Dva na náměstí a další 
dva na potřebných místech: spontánní 
přebíhání chodců bude nově potvrze-
no přechodem u Zámečku a přechodem 
U Hřebíků (křižovatka Komenského-
-Čsl. armády). Jelikož se jedná o silnici 
II. třídy, není možné žádný z přechodů 
vybavit semafory: doprava zde musí 
zůstat plynulá. Přechod při Berounské 
ulici (U Žabky) zůstane v dnešní pozi-
ci: přesunu blíže k Zámečku brání četné 
vjezdy.

U lékárny
Projekt upravuje křižovatku do přehled-
nějšího tvaru T s jasnými přednostmi 
v jízdě i jasnými trasami chodců. Para-
metry křižovatky zůstanou vhodné i pro 
nákladní auta, byť pro ně je a zůstane 
směr do Mníšecké ulice zakázán. Při-
bydou chodníkové plochy a historický 
křížek na rozcestí bude přesunut z vo-
zovky na důstojnější místo do záhonu na 
chodníku. Čtyři stromy, zasazené příliš 
blízko vozovky, budou bohužel odstra-
něny. Ostatní stromy zde byly prosazeny 
k ochraně a zachování.

pod Zámečkem
Plocha kolem Zámečku je obecním majet-
kem a v severním úseku při hlavní silnici 
(v místě bývalých chlévů) je potenciál pro 
možnou výstavbu ve vzdálené budouc-
nosti, jak to navrhovali architekti Pleskot 
i Hnilička. Dostatek prostoru zde umož-
nil doplnit podél silnice kromě chodníku 
i šest podélných parkovacích stání.

Mosty
Údolí Nezabudického potoka je poměr-
ně široké, a tak i nový most bude nároč-
nější stavbou s opěrnými zdmi. Podařilo 
se na něj navrhnout širší chodník (1,5 m 
po obou stranách) než dosud a zachovat 
stezku do údolí V Potočině jakožto dů-
ležitou spojku pěších tras. Prostor pod 
novým mostem bude i nadále podchozí. 
Potok bude během výstavby provizorně 
zatrubněn, koryto pod novým mostem 
bude i s průchodem kamenné jako pů-

Text a schémata: Daria Balejová | Projekt: 
SHB, akciová společnost

Vývoj a vize
Plán kraje rekonstruovat těleso silnice 
je doprovázen záměrem města opravit 
i přilehlé chodníky, vybudovat zde nové 
veřejné osvětlení a některé sítě. Na ná-
městí a na křižovatce u lékárny dopravní 
inženýři kraje spolupracovali s architekty 
města. Součástí přípravy projektanta byla 
též diagnostika mostů na trase a dendro-
logický průzkum zeleně při silnici. V sou-
časné době má akce „II/115 – 2. etapa: 
Řevnice“ vydané územní rozhodnutí 
a připravuje se projekt pro stavební povo-
lení. Kraj i město plánují financovat své 
záměry z dotací, realizace je odhadována 
na rok 2023. 

parametry a rozsah
Vozovka bude mít v nové podobě jed-
notnou šířku 6,5 m (v současné době má 
v různých místech rozličnou šíři). Rych-
lost bude omezena na běžných 50 km/h 
v obci a snížených 40 km/h přes cent-
rum. Co se týká cyklodopravy: pro samo-
statný cyklopruh není v koridoru silnice 
bohužel prostor, počítá se pouze s pik-
togramy na vozovce. Všechny dnešní 
vjezdy a sjezdy budou respektovány. Po-
dél hlavní silnice bude vybudováno kom-
pletně nové veřejné osvětlení s předpi-
sovým osvětlením přechodů pro chodce. 
Dojde k přeložce některých inženýrských 
sítí a plánuje se nový vodovod. Pro účely 
odvodnění silnice bude vybudována nová 
dešťová kanalizace. V neposlední řadě 
pak dojde k rekonstrukci všech přileh-
lých chodníků a ústí navazujících ulic. 
Oba dva mosty přes řevnické potoky byly 
vyhodnoceny jako dosluhující a budou 
nahrazeny novými. Projekt rekonstrukce 
krajské silnice končí v Řevnicích poblíž 
křižovatky Pražská-V Luhu. Zde navazuje 
projekt jiný: postupně se svažující vozov-
ka podjezdu pod tratí, který zde plánuje 
dráha (SŽDC). 

Následují zastavení u vybraných míst 
v Řevnicích (popis úseku náměstí Krále 
Jiřího z Poděbrad vynecháváme s odka-
zem na minulé číslo Ruchu).

vodně. Druhý mostek – u lékárny – bude 
drobnější, nepodchozí, s kamenným zá-
bradlím, jeho spontánní „přístavba“ pro 
popelnice bude odstraněna. Oba mosty 
budou dimenzovány na povodňový stav 
daného potoka.

U hřbitova
Projekt počítá s dopravním napojením 
eventuálního parkoviště u hřbitova, které 
je plánováno na místě dnešní skládky ze-
miny (arch. studie 2018). Dnešní silnice 
je v prudké zatáčce před hřbitovem klo-
pena směrem do hřbitova a podmáčí jeho 
půdu. To způsobuje špatné terénní pod-
mínky a zákaz hygieniků využívat část 
hřbitova k pohřbívání. Návrh tuto situaci 
řeší jiným způsobem odvodnění silnice.

Materiály a zeleň
Vozovka silnice bude asfaltová, obruby 
kamenné, chodníky z betonové dlažby. 
Počítá se s povinnými slepeckými vodi-
cími liniemi a bezbariérovým pohybem. 
Materiály na náměstí budou dle návrhu 
celkové koncepce náměstí. Kaštanové 
stromořadí v ulici Čsl. armády bude za-
chováno. Okrasný záhon před vstupem 
na hřbitov bude i se stromem zachován.

Rekonstrukce 
versus provoz
Popisovaná rekonstrukce krajské silnice 
i přilehlých ploch bude bezesporu příno-
sem, bude však nutné počítat s obtížemi, 
které to přinese v dopravě a dostupnosti. 
Plán organizace výstavby je součástí prá-
vě vznikajícího projektu pro stavební po-
volení, včetně zajištění přístupu integro-
vaného záchranného systému, přístupu 
k nemovitostem a objízdných tras. Jaká 
bude časová souhra či návaznost akcí 
a) náměstí, b) krajská silnice, c) podjezd 
trati – v současné době není možné říci. 
Bude se hledat postup, který Řevnice za-
tíží co nejméně. e

KRAJSKÁ SILNICE
6  Urbanismus

Dopravní páteří Řevnic je silnice č. II/115 spojující Prahu s Brdy. Jejím vlastníkem je Středočeský kraj, který pro-
střednictvím svého správce KSÚS připravuje rekonstrukci 13km úseku z Řevnic na Vižinu. Řevnická část tvoří 
samostatný úsek o délce asi 2 km a projekt jeho rekonstrukce bychom vám chtěli představit na těchto stránkách.

Zjednodušené schéma rekonstruovaného 
úseku. Projekt je zveřejněn na webu 
města.
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Zjednodušené schéma rekonstruovaného 
úseku. Projekt je zveřejněn na webu 
města.



8  Rozhovor

Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv M. Součka 

Začnu trochu netradičně. Víte, že máte v Řevnicích jmenovce? 
Ano, o jmenovci vím, občas mi přijde jeho pošta, kterou pak vra-
cím na poštu. Osobně se však neznáme.
bydlíte v Řevnicích více než 20 let. jaká byla vaše cesta do 
poberouní a jak se vám zde žije?
Nechtěl jsem bydlet v Praze, která pro mne s komercionalizací 
všeho ztratila své kouzlo. Řevnice naplňovaly moje představy, 
ležely v kraji, který jsem znal a měl rád. Byly dobře dostupné 
vlakem, což bylo důležité, jelikož nevlastním automobil. Měly 
charakter prvorepublikového městečka, který mne uklidňoval. 
To, co mne dnes s dvacetiletou zkušeností děsí, jsou developer-
ské snahy, jejichž přijetí bez odporu by znamenalo, že ztratí velký 
díl svého genia loci, kterým je klidné městečko uprostřed zeleně. 
Nesouhlasím s bytovými domy od Aleny Šrámkové, kterou mám 
jinak rád, ověnčenými cenami, naproti nádraží. Dílem by pomoh-
lo, kdyby byly jen tři a o 30 % menší, tak, jak zněl původní záměr. 
Podstatná je však otázka, proč mají mít Řevnice bytové domy, 
když se v podstatě, jako jedny z mála, ubránily panelákům. Mění 
to zásadně charakter města. Za velký omyl považuji i plánovanou 
výstavbu v bývalém areálu Staveb silnic a železnic. Zatím nej- 
sme v situaci, abychom se v obci zasazené přímo v brdských le-
sích museli pyšnit parčíky v areálech betonových bytových domů. 
Každá zastavěná zahrada nově přetékající bytovkami je jizvou na 
tváři města. Domy, které se objevují na vrcholu k řece vybíhající-
ho hřbetu směrem k Zadní Třebani, definitivně poškozují řevnic-
ké panorama. Snaha zastavět každý volný pozemek je zhoubná 
a poškozuje Řevnice a okolní přírodu. Již nyní vcházíme do „Brá-
ny Brd“ kolem bytovek, občerstvováni v podnicích, které, vyjma 
Pivovaru, citlivě opraveného architektem Šantavým, a hostince 
U Jelínků, ztratily svůj charakter a jsou podivnou nápodobou 
městského alias pražského vkusu. Řevnice jsou městem, které jde 
dílem ještě zachránit, předpokladem je restriktivní stavební plán 
a péče o zeleň znamenající, že starý strom je místo pokácení citli-
vě ošetřen dendrologem a že jsou dosazovány stromy nové. V ta-
kových Řevnicích bych chtěl žít.
Na internetu je o vás uvedeno: básník a nakladatel, historik 
umění, kulturolog, inženýr ekonomie. jste ale také umělecký 
ředitel Galerie Smečky, kurátor, sběratel… co z toho je pro 
vás nejdůležitější? A dá se to všechno stihnout?
Špatně, ale vyjmenované se prolíná, jen k inženýrovi ekonomie 
se skutečně nehlásím, byla by to urážka oboru. Básně jsou mojí 
ryze osobní záležitostí. Ostatní se snažím sladit, byť často ne- 
úspěšně, v jednotu činnosti, která mi dává smysl.
Vybavíte si ještě, kdy nastal ten zlom, kdy jste si jako vědec-
ký pracovník Orientálního ústavu řekl: Začnu vydávat knihy? 
Můj vztah ke knihám hraničí s obsesí. Byť knihovna rodičů nebyla 
velká, obsahovala zejména kvalitní prózu, která formovala můj 
literární vkus. Od svých šestnácti let mne magicky přitahovaly 
antikvariáty a nedělní poloilegální burzy knih. Rozsáhlejší zkuše-
nost jsem později získal jako návštěvník podpolních kurzů filo-
zofie u Zdeňka Pince, seznámil se se samizdatem i knihami vy-
dávanými v zahraničí. To iniciační vzešlo odtud a z toho, co jsem 

„naposlechl“ v antikvariátech a u vzdělanějších přátel. Často jsem 
znal jen tituly knih a nevěděl více, musel jsem informaci obalit 
tělem, pochopit souvislosti. Tudy vedla moje cesta ke Staré Říši, 
brněnské edici Atlantis, ke katolické moderně, později k Moderní 
revue… Hodně jsem četl knihy filozofické, teologické, umělecko-
-vědné. Protože jsem nedostal doporučení na školu humanitního 
směru a abych nešel na dva roky na vojnu, vystudoval jsem VŠE. 

Nebyla náročná a pamatuji si spíše žižkovské hospody než ji. 
Záměrně jsem si vybral úzký obor, plánování v rozvojových ze-
mích, diplomoval prací o plánování v Indii. Díky tomu jsem na-
stoupil do Orientálního ústavu a na VŠE zapomenul. 
pomohla vám pak VŠe při vedení podniku?
Do praxe řízení nakladatelství se ze studia nepromítlo nic, mys-
lím, že jsem mizerný ekonom. Navíc i to, co jsme se učili, nemá se 
současným kapitalismem nic společného. 
Nakladatelství jste pojmenoval podle stromu života. Ve zna-
ku ale strom nemáte, nebo se pletu?
Vyštukovaný románský strom jsem před více než třiceti lety vi-
děl na klášteře v Roudnici nad Labem, tam mne napadl i název 
nakladatelství, o jehož založení jsem tehdy usilovně přemýšlel. 
Přítel mi ho vyfotil a další převedl do podoby dřevorytu. Používa-
li jsme ho v začátcích, kdy ještě nebylo jasné, co přesně budeme 
vydávat. Miloval jsem a miluji Rilkeho, Trakla, Benna, ale i Bube-
ra, Bachelarda, Giona a mnohé další. Když jsem se rozhodl pro 
výtvarné umění, začali jsme používat současné geometrické logo, 
které bylo vhodnější. Na stromeček však nikdy nezapomenu, jsou 
to počátky, dětství nakladatelství, které má pro mne stále hlubo-
ký význam. 
Zprvu jste vydávali poezii, postupně se záběr rozšířil. Nyní 
máte několik edicí. považujete některou z nich za hlavní? 
Poezii vydáváme dodnes, ale jen jednu, dvě knihy do roka, vždy 
s výtvarným doprovodem. Řada autorů je dvojdomých, případně 
najdeme někoho, kdo se k básním hodí. Neumím žádnou z edic 
upřednostnit, důležitá pro mne je jistě edice De arte, kterou jsme 
dělali se Stanislavem Kolíbalem, který je na svých 95 let neuvě-
řitelně vitální a velmi mne ovlivnil. Byl u samého vzniku nakla-

Nejsme komerční nakladatelství, 
nemusíme dělat kompromisy  
Není snad rok, aby nakladatelství Arbor vitae nezískalo nějaké ocenění. V historii domácí soutěže Nejkrásnější 
kniha roku je rekordmanem, bodovalo i za hranicemi v klání Nejkrásnější kniha světa. Jeho zakladatel Martin 
Souček již přes dvacet let žije u nás v Řevnicích.

Jan Švankmajer (vlevo) a Martin Souček



datelství a seznámil mne s bývalými redaktory Odeonu, zejména 
s Jitkou Hamzovou. Byli ke mně přísní i laskaví, přesně tak, jak 
jsem tehdy potřeboval. Důležitá je pro mne edice, která se věnu-
je mapování česko-německých výtvarníků, kteří, přestože v Če-
chách strávili obvykle celý svůj profesní život, „vypadli“ z dějin 
českého výtvarného umění, což považuji za historickou nesprave-
dlnost, zejména když si uvědomíme, že řada z nich byla židovské-
ho vyznání a zemřela v koncentračních táborech. Jde o nesmírně 
náročné tituly, neboť jsme většinou první, kdo autory v potřebné 
hloubce zpracovává. Převážná část jejich pozůstalostí byla zni-
čena, v archivech bývají zastoupeni jen výjimečně, chybí zmínky 
o přeživších členech rodin, jejich díla jsou roztroušena v soukro-
mých sbírkách v Čechách i zahraničí, často neidentifikována. Na-
štěstí ještě žijí pamětníci a znalci, často mí blízcí přátelé, jako his-
torici umění Jaromír Zemina a Arno Pařík, grafik Pavel Růt, Ivo 
a Anna Habánovi z Liberce, sochař Zdeněk Preclík, který k mému 
hlubokému žalu podlehl první jarní den tohoto roku covidu, kteří 
ví i to, co není nikde zaznamenáno. Bez nich by naše práce byla 
velmi ztížená, někdy nemožná. Po často mnohaleté práci vydáme 
knihu, které se prodá několik desítek kusů, neboť výtvarník není 
známý. Nemyslím na to, ani mne to již nemrzí, v knize je paměť, 
souvislosti, které by jinak zmizely.  
Na titulní straně vašeho webu jste na fotografii s preziden-
tem Václavem havlem. I s ním jste v minulosti spolupracoval? 
Byl jsem dvakrát na jeho narozeninách na Hrádečku, dal jsem mu 
naše knihy a on je ocenil. Fotografie, kterou máme na webových 
stránkách, je z doby, kdy již nebyl prezidentem. Přinesl jsem mu 
spolu s přáteli hodně našich knih, on si je prohlížel, na mnohé se 
ptal, chválil. Moc mne to potěšilo. Mám ho rád a velmi si ho vá-
žím, což píši schválně v přítomném čase.
Spolupracujete také s některými Řevničany. je to náhoda, 
nebo úmysl? jak vznikla třeba spolupráce s Terezou hejmo-
vou na knize jdi na venkov?
Tereza pro nás dělala řadu knih, mnohé byly oceněny, a patří 
k mým nejoblíbenějším grafikům. To, že je z Řevnic, jsem se do-
zvěděl až následně. Věřím, že naše spolupráce bude dál pokračo-
vat, rozumíme si v náhledu na podobu jednotlivých knih a já se 
jí snažím dát prostor, který ji nelimituje. S námi spolupracujících 
Řevničanů je víc, rád bych zmínil redaktora a přítele Jiřího Pod-
zimka, jehož si jako kolegy a zejména jako člověka nesmírně vá-
žím. A spolupráce s paní Bergmanovou? Je paradoxem, že když 
se Marie přestěhovala do Řevnic, naše spolupráce končila. Je 
skvělá redaktorka i historička umění. To, že se vrátila do Národní 
galerie, bylo logické. 
příští rok oslaví vaše nakladatelství 30 let trvání. chystáte 
nějakou speciální akci, vydání, výstavu?
Pravdou je, že jste možná první, kdo mi připomíná, že je to již tři-
cet let. V současném bezčasí jsem na to nemyslel, velice rád bych 
udělal velkou výstavu Pohádkové motivy ve výtvarném umění 
a vydal doprovodnou knihu, na obém bych se chtěl podílet i au-
torsky, jistě s Pavlem Růtem a dalšími. To by mi udělalo velkou 
radost. Tedy pokud oslava, tak prací.
Kolik knih od roku 1992 už již vyšlo?
Nemám je přesně spočítané, ale myslím, že jich bude přes 450.
Zmínil jste, že je těžké stanovit průměrný čas, po který kniha 
vzniká. Víte, která vaše kniha vznikala nejdéle?
Pravděpodobně Dějiny umění v českých zemích 800–2000, kdy 
od úplně první domluvy s tehdejší ředitelem Ústavu dějin AV ČR 
Vojtěchem Lahodou, blízkým přítelem, který již bohužel není 
mezi námi, uběhlo víc než dvacet let. Výsledkem je unikátní 
kniha mapující v 285 esejích všechny druhy umění včetně archi-
tektury od prvopočátků až po současnost. Nepoučený si nedove-
de představit, jak náročná to byla kniha. Od naší první společné 
ideje s Otto M. Urbanem vydat knihu a udělal výstavu V barvách 
chorobných: Idea dekadence v českých zemích 1880–1914, uběh-
lo 11 let. Satisfakcí bylo, že na výstavu do Obecního domu přišlo 

přes 35 000 návštěvníků a obě knihy byly či jsou úspěšné. 
jak si knihy k vydání vybíráte? Odmítli jste třeba nějakou 
knihu vydat?  
Nabídky odmítám velmi často, vždy se snažím vysvětlit proč. Na-
opak většinu knih iniciujeme a jsme u nich od vzniku myšlenky 
až do vydání. Moje rozhodování nemůže být jiné než subjektivní. 
Samozřejmě se radím s historiky umění a přáteli, jejichž názoru 
si vážím. Nejsme komerční nakladatelství, to mi umožňuje nedě-
lat kompromisy a nenechat se vést jen potřebou zisku.
Mají získaná ocenění nějaký konkrétní dopad na vaše nakla-
datelství? přilákají více čtenářů, autorů?
Ano, již před rokem jsme překročili čtyřicítku Nejkrásnějších knih 
roku. Velmi nás to těší, beru to jako výzvu k tomu se zlepšovat, 
hledat nové cesty v grafice, tisku, vazbě. Nově děláme přednost-
ní výtisky knih, např. u monografie Františka Koblihy bylo sto 
číslovaných výtisků svázáno do kůže a doplněno sledem tří Kob-
lihových originálních grafických listů. Něco podobného dělaly 
naposledy velké nakladatelské domy za první republiky, a to jen 
v několika případech. Samotný dopad cen na prodejnost asi není 
velký, těší mne vzrůstající konkurence, která je znamením, že se 
musíme více snažit.  
jakého ocenění si nejvíce vážíte? 
V Nejkrásnější knize světa, která je vyhlašována v Lipsku, byly 
oceněny dvě knihy, Libuše Niklová a Vetřelci volavky. Mimocho-
dem vznik soutěže inicioval český Němec Hugo Steiner-Prag, kte-
rému jsme také vydali monografii. Všech cen si vážím, neumím 
jednu upřednostnit. Obecně lze říci, že již nejsme úplně neznámí, 
což platí zejména pro odborníky, kteří se knihou zabývají. 
Na čem právě nyní pracujete a jak moc práci ovlivnila koro-
navirová omezení? 
Naše starosti jsou stejné jako u jiných nakladatelství. Bojujeme 
s nedostatkem peněz, internet nenahradí zavřená knihkupectví, 
byť naše knihy se obecně prodávají pomalu. Dá se předpokládat, 
že na obrazových monografiích a naučné literatuře se bude še-
třit více než na próze či oddychové literatuře. Při koronaviru si 
plně uvědomujeme, jak obtížné je dělat knihy „na dálku“, tedy 
bez přístupu do archivů (mnohá data a dobové tisky nebyly nikdy 
digitalizovány), a navíc i proto, že řada našich autorů je v pokro-
čilém věku. To, co bychom při společném setkání vyřešili za ně-
kolik hodin či dní, se protahuje na měsíce. Pravdou je, že skladba 
většiny našich knih je velmi složitá.  Do tisku nyní bezprostředně 
míří Eseje Michela de Montaigne, zásadní dílo renesanční litera-
tury, Alžběta Skálová, pestrý typografický kaleidoskop z její tvor-
by, dokončujeme velkou monografii Viktora Pivovarova, knihu 
Samota uprostřed davu. Charles Baudelaire a české umění a na 
dalších více než deseti pracujeme. e

Celý rozhovor najdete na www.ruch-revnice.cz.

Rozhovor  9

Jdi na venkov! Nejkrásnější česká kniha roku 2019 v kategorii 
Odborná literatura (foto Vlado Bohdan)
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Text a foto: Jan Schlindenbuch

Za tímto účelem vedou přes potoky různé mostky a lávky. Mís-
ty se zase proudící voda na své cestě dolů do řeky schovává 
v dlouhých betonových propustkách. Celkem je takových ob-
jektů na potocích dvacet sedm. Devět na Moklickém, třináct 
na Nezabudickém a pět na Hrnčířské strouze. Mostky, lávky 
a propustky jsou různého stáří, v různém technickém stavu 
a různém vlastnictví. Některé jsou ve správě SŽDC, jiné patří 
Středočeskému kraji, několik lávek je soukromých a nejvíc ob-
jektů je ve vlastnictví města.

prohlídka v roce 2017
O jejich technický stav se po dlouhá léta nikdo nestaral. 
V době, kdy probíhala revitalizace Havlíčkových sadů, vyvsta-
la ve vedení města oprávněná obava o bezpečnost staré pěší 
lávky v ústí Švabinského ulice. Rada města se proto začátkem 
roku 2017 rozhodla nechat všechny výše popsané objekty 
v centru města odborně prohlédnout a posoudit. 

Výstupem prováděcí firmy Haiku byl protokol popisující 
podrobně všechny závady a poruchy. Ty se týkaly v různé in-
tenzitě a závažnosti prakticky všech objektů. U každého z nich 
byl pak doporučen postup budoucí opravy a obvykle i její na-
léhavost. „Na základě této zprávy jsme provedli dočasné zpev-
nění pěší lávky v Havlíčkových sadech a řadu dalších menších 
oprav, především betonových propustí. O výstupech odborné 
prohlídky jsme informovali i SŽDC a Krajskou správu komu-
nikací. Obě tyto instituce budou při plánované optimalizaci 
trati, respektive rekonstrukci krajské silnice, objekty ve svém 
vlastnictví opravovat,“ vysvětluje starosta Tomáš Smrčka.

lávka a mostek v parku
Zpevnění pěší lávky v Havlíčkových sadech bylo jen dočasné 
řešení. Po další kontrolní prohlídce bylo jasné, že lávku čeká 
demolice, ke které došlo v únoru letošního roku. „Jak bylo 
již řečeno v minulém čísle Ruchu, město se rozhodlo postavit 
v letošním roce na své náklady lávku novou. Část peněz mož-
ná získá zpět z dotačního titulu na značení páteřní cyklotrasy. 
Lávka bude každopádně jen pro pěší a cyklisty. Do budoucna 

rovněž počítáme s rekonstrukcí navazující Švabinského ulice, 
a to na obou stranách lávky,“ uzavírá starosta. 

Dalším velmi problematickým objektem na Nezabudickém 
potoku je mostek v ulici Příčná, jen několik set metrů nad zmi-
ňovanou lávkou. Diagnostický průzkum z roku 2017 nařídil 
snížení zatížitelnosti mostu z původních 30 t na 6 t a provede-
ní několika drobných oprav. Celkovou rekonstrukci vzhledem 
k vysokým nákladům nedoporučil s tím, že mostek ještě 7 až 
10 let vydrží a pak ho bude potřeba nahradit mostkem novým.

lávka přes berounku
Na závěr objekt nejdůležitější a zdaleka největší, lávka přes 
Berounku do oblasti Za Vodou. Její prohlídky byly na rozdíl od 
ostatních popisovaných objektů prováděny i v minulosti. Po-
slední prohlídka je z léta 2019. Prováděcí firma Pontex v pro-
tokolu konstatuje řadu víceméně drobných závad a nařizuje 
snížení zatížitelnosti na 3 t. 

Většina závad, jako například přerušené zábradlí, prasklá 
chránička elektrických rozvodů či náletová vegetace na jed-
nom z pilířů, byla odstraněna. Zásadní otázkou však zůstává 
zatížitelnost lávky a její životnost. Letošní plánovaná prohlíd-
ka firmou Pontex bude tudíž rozsáhlejší a podrobnější. 

Výsledný elaborát by měl obsahovat nejen soupis závad 
a návrhy na jejich odstranění, ale také posudek celkové život-
nosti mostové konstrukce. Město u prováděcí firmy zároveň 
poptalo studii možných řešení případné budoucí rekonstruk-
ce, která by mohla most rozšířit na dva jízdní pruhy a mini-
málně jeden chodník. Studie by měla například odpovědět 
na otázku, jestli by bylo možné využít stávající pilíře či zda by 
byla nutná jejich výměna. Se závěry studie budou seznáme-
ni všichni zastupitelé, kteří na jejím základě povedou debatu 
o budoucnosti lávky. e

Mostky, lávky a propustky
Centrem města protékají 3 potoky – Moklický, Nezabudický a Hrnčířská strouha. Přestože jsou po většinu roku 
prakticky vyschlé, jejich koryta musí být připravena na období dlouhých dešťů či přívalových srážek. A přes 
koryta se logicky musí dát přejíždět či přecházet.

Zatížitelnost 
Největší okamžitá celková hmotnost jednoho vozi-
dla. Vozidla této hmotnosti mohou přejíždět most 
bez dopravních omezení v libovolném počtu.

Most přes Nezabudický potok v Příčné ulici
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Text: Jindřich König | Foto: archiv autora 

V průběhu posledních asi 150 let přibylo v Řevnicích obrov-
ské množství domů a chat, nicméně některé z nich již dnes 
nenajdeme.  

V Řevnicích stálo v roce 1869 asi 80 domů, v roce 1921 již 
320, v roce 1991 965 a v roce 2020 je poslední přidělené popis-
né číslo stavby 1258. (Pro zajímavost uvádím, že do roku 1928 
stála na rohu ulic Sádecké a dnes Školní stará chalupa čp. 13, 
která byla zbourána v souvislosti se stavbou vily čp. 158, a toto 
číslo popisné již nikdo nepřevzal.) Je zajímavé, že dochází 
i k bourání chat. V Letech Pod Lesem na katastrálním území 
Řevnic na levém břehu potoka Kejná stála před válkou pěkná 
chata čp. 89 Emila Stiburka, majitele tiskárny v Praze na Smí-
chově. Chata je zobrazena na pohlednici prošlé poštou v roce 
1944 (obr. 1 a 2). Členky jeho rodiny ji tehdy poslaly do Plzně. 
Dnes je na místě původní chaty jiná, velmi jednoduchá a vi-
ditelně nepříliš udržovaná. První chata byla zbourána zřejmě 
po válce, ale žádné záznamy o tom se mi nepodařilo dohledat. 
V dnešní době je celá tato oblast kolem Kejné zarostlá stromy 
a voda z potoka je výše proti proudu jedním ze zdrojů pitné 
vody pro vodovod v Řevnicích.

Emil Stiburek byl (před válkou) majitelem knihtiskárny 
v Praze na Smíchově, Plzeňská třída č. 2. Vydával knihy, fotky, 
pohlednice (i tu zde publikovanou) a zejména pro filatelisty 
„Luxusní alba poštovních známek Evropy“ (obr. 3). e

Zmizelé Řevnice – chata čp. 89

1

2

3
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Text: Marie Reslová | Foto: archiv A. Buchalové a A. Jatabajevy

Výrobna Anna
Anna Buchalová si vloni v červenci otevřela malou pekařskou 
provozovnu v Litni – u hlavní silnice, kousek od benzínové 
pumpy. Vůně výborného kváskového chleba a krása luxus-
ních dezertů i dortů na objednávku kontrastuje s místem, kde 
vznikají. Bývalý společenský dům, který sdílí s poštou, kinem, 
knihovnou a keramickou dílnou, byl postavený v akci Z a nese 
všechny znaky socialistické venkovské „architektury“. 

S tou naopak vtipně souzní název Výrobna Anna, který 
pamětníkům budovatelských včerejšků může připadat ironický, 
ale majitelka líčí jeho původ prozaičtěji: „Chtěla jsem, aby už 
z názvu bylo patrné, že se jedná o zakázkovou výrobu, proto 
jsem do názvu použila slovo ,výrobna‘. Jen jsem ho ještě doplni-
la o své křestní jméno.“

Anna Buchalová po škole střídavě pobývala v Itálii a v Česku, 
pracovala na různých místech v oboru gastronomie i mimo něj. 
„Když jsem se při svém posledním zaměstnání ocitla ze dne na 
den bez práce, brala jsem to jako impuls otevřít si vlastní provoz 
na plný úvazek,“ popisuje začátky svého podnikání ve skrom-
ném prostoru. 

Sortiment, který nabízí, je každý týden trochu jiný, snoubí 
se v něm tradice s kreativitou a potkávají místní recepty se za-
hraničními: kromě dvou druhů chleba a různých baget jsou to 
třeba věnečky, větrníky či pavlovy, vedle klasických moravských 
koláčků peče Výrobna Anna italskou foccaciu, croissanty nebo 
francouzský mandlový koláč. „Mám rozmanitost ráda, příprava 
pak pro mě není monotónní,“ říká majitelka. O tom, co upeče, 
se rozhoduje podle ročního období a různých svátků, dostup-
ných a sezónních surovin nebo poptávky zákazníků. „Vzhledem 
k tomu, že v Litni jiná pekárna není, snažím se spíš o pestrý 
sortiment než například nabídku zaměřenou jen na francouz-
skou cukrařinu,“ vysvětluje. 

Péct se učila sama, zkoušela recepty, dokud se nepodařily. 
Později si dodělala kvalifikační zkoušky z oboru cukrář, aby 
mohla získat živnost. Jaké je její pekařské krédo? „Pro mě je 
důležité tvořit produkty z kvalitních surovin. Dorty, dezerty 
i pečivo nemají jen dobře chutnat a vypadat, ale mají pokud 
možno brát ohledy na naše zdraví a samozřejmě také na životní 
prostředí,“ popisuje filozofii svého pečení. Používá jen bio 
mouky, snaží se co nejvíce nahrazovat bílý cukr přírodním nera-
finovaným, nepoužívá konzervanty, ztužovače, umělá aromata 
a barviva… 

Na Facebooku má fotografie „rozkvetlých“ dortů zdobených 
jedlými květy nebo exotickým ovocem, které peče na objednáv-
ku. „Zákazník si vždy může vybrat, jak bude jeho dort vypadat, 
ale samozřejmě jsou určité hranice,“ upřesňuje. „Pokud klient 
nemá konkrétní představu, snažíme se společně vymyslet 
takové kombinace a zdobení, které má oslavenec rád a které se 

mu budou líbit. Často mi zákazníci nechají při zdobení volnou 
ruku, to mě vždy potěší.“ 

Jako klasický obchod má Výrobna Anna otevřeno pouze v so-
botu od 8 do 11 h, ostatní dny zatím peče pouze na objednání. 
Každý čtvrtek zaváží pečivo do Bistro & Café Kamrlík v Dobři-
chovicích, kde ho lze rovněž koupit. „Koncept vznikal jako 
zakázková výroba, sobotní volný prodej je takový doplněk,“ 
vysvětluje Anna. Do budoucna by ráda rozšířila otevírací dobu, 
ale v jiných prostorách. Ty současné to neumožňují.

Vzhledem k nadcházejícím svátkům jsme se zeptali, co pro 
sebe peče na Velikonoce. Odpověď byla překvapivě obyčejná: 
„Mám ráda kynutý mazanec, perníčky anebo nějaký dobrý 
dezert.“

Sladký malý krtek
Značka Sweet Little Mole v poslední době zaujala zákazníky 
u Berounky především variacemi křehké francouzské dobroty 
– makronkami. Stojí za ní Aigerim Jatabajeva, která žije v Dobři-
chovicích. Do Česka se přistěhovala před pěti lety jako osmnácti-
letá z Almaty v Kazachstánu. Česky neuměla, první rok věnovala 
studiu jazyka a přípravě ke zkouškám na vysokou školu. S obo-
rem na VŠCHT se trochu minula, po roce a půl ho vyměnila za 
jiné studium. „Nic mě však nikdy nebavilo tak jako pečení!“ tvrdí 
Aigerim, drobná maminka devítiměsíčního chlapečka. Po něm 
pojmenovala i svou značku: „Projekt  Sweet Little Mole jsem od-
startovala s pomocí svého manžela a své rodiny loni v listopadu. 

pečou a baví je to
Koronaviru navzdory vznikají v Řevnicích a blízkém okolí malé firmy, které originálně rozšiřují nabídku jídla, 
služeb i výrobků. S nápadem se peče, vaří, šije, vyrábějí se paštiky, lampy nebo květinové dekorace... Oblíbeným 
místem pro neformální prezentaci těchto startupů a nákupy se stala facebooková skupina Zlaté ruce od Beroun-
ky, kterou jako „pobočku“ FB skupiny Sousedé od Berounky založila „vlídná správcová“ Bashka, šéfová řevnic-
kého coworkingového prostoru Meandr. Ve volném seriálu Ruchu vám některé z inspirativních podnikatelů 
a jejich příběhy představíme. 

Tentokrát jde o dvě mladé dámy, které baví pečení. Obě nabízejí „limitované edice“ s osobním ručením, na 
hony vzdálené anonymním supermarketovým produktům. Jejich sladkosti si můžete pamatovat z řevnického 
adventního trhu, jehož cílem bylo představit malé firmy z Řevnic a okolí. Těšily se do Řevnic na trh velikonoční...
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Zápis do prvních tříd se uskuteční 
druhý dubnový čtvrtek 
Zápis prvňáčků do řevnické základní školy se uskuteční ve čtvr-
tek 8. dubna od 14 hodin, dle rezervačního rozpisu. Náhradní 
termín bude možný 22. 4. po domluvě s vedením školy, určen 
je ale pouze pro děti, které nemohly být ze závažných důvodů 
u zápisu v řádném termínu a byly omluveny. Na webu školy 
rodiče najdou všechny potřebné informace, včetně Desatera 
pro rodiče, formulářů či žádostí o přijetí k zápisu, odklad školní 
docházky či přijetí do přípravného ročníku. 

O měsíc později, ve čtvrtek 13. května, se uskuteční zápis do 
Mateřské školy Řevnice. Konat se bude v budově školy v Mní-
šecké ulici od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Kvůli 
vládním omezením upřednostňuje vedení školy podání přihlášky 
datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo 
doporučeně poštou, a to v termínu od 2. do 16. 5. Osobně lze při-
hlášku podat 13. 5., je třeba se přihlásit v rezervačním systému. 
Podrobnosti najdete na www.msrevnice.cz/prijimani-2020/. 

Foťte dubnovou přírodu a vyhrajte! 
Fotografickou soutěž nazvanou Vyletí ptáček, přírodo vyhlásil 
Ekotým Základní školy v Řevnicích. Určena je nejen pro žáky 
školy, ale i jejich rodiče, kamarády, sourozence nebo učitele. 
Stačí zaslat snímky zachycené dubnové přírody na e-mail  
matouskova@zsrevnice.cz. Do předmětu je třeba uvést Foto-

Řevnická škola hledá posily 
Posily pro pedagogický sbor hledá i řevnická základní škola. 
Pro 2. stupeň hledá kvalifikované učitele/ky AJ a TV s aktivním 
zájmem o děti a výuku. Dále škola shání asistenta/ku pedagoga 
na částečný úvazek. Jako benefity nabízí podporu v individuál-
ním výběru kurzů DVPP, výhody z fondu FKSP a hlavně prima 
budoucnost ve škole, která je umístěna v klidném městečku 
25 minut vlakem od centra Prahy. Nástup je předpokládaný 
v srpnu. Kontakt: kancelar@zsrevnice.cz.

lety staví novou školu 
a vybírají pro ni ředitele 
Novou základní školu staví v Letech. Školáci do lavic poprvé 
usednou v září 2022. Již nyní ale obec hledá ředitele/ku pro tuto 
novou ZŠ a již fungující mateřskou školu. Předpokládaný nástup 
je od 1. ledna 2022, nicméně s částečným úvazkem již od září 
2021. Zájemci mohou podávat přihlášky do 10. května 2021.  

„Hledáme aktivního, komunikativního člověka s manažerský-
mi schopnostmi, respektujícím přístupem a dobrým přehledem 
v oblasti současných trendů ve výuce, který bude pro svůj tým 
motivujícím lídrem a oporou. Člověka, který má odvahu budo-
vat zcela nový tým pedagogů školy a spolupracovat se stávají-
cím týmem mateřinky,“ uvedla místostarostka Markéta Huplí-
ková s tím, že pro přihlášení není nutná předchozí ředitelská 
zkušenost. Více informací na www.obec-lety.cz/nase-obec/
zakladni-a-materska-skola-lety nebo na tel. 603 293 139.

Školy, školky, školičky

Chtěla bych jim poděkovat za podporu a víru ve mě. No a Sladký 
Malý Krteček je náš milovaný syn – Patrik Krtek jr.“ 

Původně pekla jen příležitostně pro rodinu a známé. Sledovala 
internetové stránky z oboru a říkala si, že by to jednou chtěla 
umět taky. Absolvovala cukrářské kurzy „moderní dezerty“ 
a „pěnové dorty“, ale hlavně se pořád snaží zkoušet něco nového: 
„Inspiruji se každým dnem, porovnávám a kombinuji chutě, 
ochutnávám... A když se něco povede, je to obrovská radost,“ líčí 
svou vášeň pro cukrařinu. Vlastní receptury má už od doby, kdy 
vyhrála Barista Frappuccino Championship ve společnosti Star-
bucks v Praze. Vymyslela 5 variant ledového nápoje a její Bianco 
Mocha Frappuccino se pak prodávalo v letní emitované nabídce 
po celém Česku a Slovensku.

„Každý dezert z naší nabídky je něčím unikátní,“ představuje 
Aigerim své výrobky. „Všechny připravuji ráda, s láskou, z kvalit-
ních surovin a dávám si záležet. Někdo miluje náš slaný karamel 
a snickersky – francouzský dezert financier, jiný dává přednost 
nejvláčnějším moučníkům pavlova a na jazyku se rozplývajícímu 
zefýru, ale za mě vedou křehké macarons neboli makronky.“ Ty 
byly nyní k dostání o víkendech ve výdejním okénku řevnického 
Baru u Krtka, který provozuje její manžel. Aktuální nabídku, kte-
rou lze objednat, Aigerim zveřejňuje na Facebooku, vyzvedává se 
v centru Dobřichovic. Na vlastní cukrárnu je prý ještě moc brzy. 

Na Velikonoce Sweet Little Mole peče kromě jiného také kuli-
če – ruské sváteční pečivo z kynutého těsta s rozinkami a oříšky. 
„Kazaši Velikonoce neslaví, proto jsme je nikdy doma nepekli. 
Vždy nám je kupovala babička a moc rádi jsme si je dávali. 
Letos mě napadlo, že bych mohla kuliče upéct, aby lidi z okolí 
také měli možnost ochutnat i něco jiného než české tradiční 
dobroty.“ e
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distanční výuka v kolektivních oborech – tanečním, literár-
ně dramatickém a v souborové hře. První dvě natáčení byla 
věnována naší účasti v Mezinárodní dětské výtvarné výstavě 
v Lidicích v loňském i letošním roce.

Více ke všem výše uvedeným událostem najdete na www.
zus-revnice.cz.

Kateřina Hrubá

Na objížďce se staví
K principům územního rozvoje patří omezit nežádoucí srůs-
tání sídel. Je to důležité pro ochranu krajiny, její přístupnost 
a prostupnost. Hranice sídla tvoří i horizont naší identity. Dříve 
se tomu říkalo humna. Developerský projekt čtyř dvojdomů 
v ulici V Luhu vzniká v ploše, která byla v návrhu územního 
plánu nezastavitelným územím. Důvodem nezastavitelnosti 
bylo omezit srůstání sídel a nestavět v zátopových oblastech. 
Písčitá půda s říčními valouny z výkopů dává vzpomenout, že 
i tudy tekla Berounka. Novým obyvatelům Řevnic lze jen přát, 
že se sem voda nevrátí. 

Ondřej Skripnik

V Dobřichovicích otevřeli 
testovací centrum

Nově si lze nechat zdarma udělat antigenní testy na  covid-19 
v Dobřichovicích. V areálu Sokola, vedle Očkovacího centra 
v hale Bios (Pražská 408) je nyní denně od 8 do 20 hodin 
otevřené testovací centrum. Můžete se nechat otestovat dle 
aktuálního vládního nařízení jednou za tři dny bezplatně. Při 
pozitivním výsledku antigenního testu pak bude vygenero-
vána žádanka na PCR test a klient bude zaveden do systému 
hygienické služby. Antigenní testování se doporučuje také před 
vakcinací, nejlépe dvakrát po sobě, v intervalu 3 dny. Očkovaný 
by neměl akutně prodělávat covid-19.

Termín testování lze rezervovat na www.dobrichovicetesto-
vani.cz. Další informace na telefonu 602 200 202.

mare

jojo Gym nabízí dětem 
online cvičení zdarma 
Zdarma zpřístupnit online lekce cvičení všem dětem se rozhodli 
provozovatelé dobřichovického sportovního centra Jojo Gym. 
Důvod? „Není nám lhostejné pasivní trávení volného času a po-
hybová neaktivita dětí v této době,“ napsala autorka nápadu 

soutěž. Soutěží se ve dvou kategoriích: Děti ZŠ Řevnice a Rodi-
če, sourozenci, učitelé. Třetí nesoutěžní kategorie má podtitul 
co se mi v mém okolí nelíbí. Fotky je možné posílat do konce 
dubna. Fotografie budou zveřejněny v prvním květnovém týdnu 
v galerii na internetových stránkách školy www.zsrevnice.cz. 
Do hlasování se budou moci zapojit žáci přes aplikaci Bakaláři, 
a to od 3. do 17. května. 

(vše pan)

Ani během pandemie ZUŠka nezahálí
Se ZUŠkou za hudbou 
Nejen pro žáky školy a jejich rodiče, ale i pro širokou veřejnost 
připravila škola cyklus online koncertů s příhodným názvem 
Učitelé hrají pro Vás. V prvním, který se musel kvůli protiepide-
mickým opatřením předtočit, vystoupili klarinetisté Leo Dvořák 
s Veronikou Coganovou, violoncellista Marek Novák, klavíristky 
Pavla Nováková a Rie Lacinová Michimura, na akordeon zahrál 
Filip Slavík a na lesní roh Adéla Turek. Další koncerty, které by 
se měly odehrát již v přímém přenosu, jsou naplánované na 
čtvrtky 8. dubna a 6. května. Určitě si je nenechte ujít.

Dalším hudebním počinem řevnických učitelů a jejich žáků 
je online souborová hra pod vedením Kristýny Kolářové. Děti 
společně prostřednictvím komunikační platformy secvičily 
a nahrály krátké úryvky ze známých skladeb, jako je například 
hudba ze seriálu Hra o trůny či filmové série Avengers. Odkaz 
na YouTube kanál, kde si můžete koncert učitelů i nahrávky 
souboru pustit, naleznete na webových stránkách školy.

Soutěžím, soutěžíš, soutěžíme!
Už po třinácté vyhlásila ZUŠ Řevnice regionální výtvarnou sou-
těž, jejímž tématem je letos Džungle. Do soutěže se už podruhé 
za sebou mohou přihlásit nejen děti, ale i dospělí, a to v rámci 
dvou nejnovějších kategorií. Všechny kategorie jsou navíc ote-
vřeny jak pro jednotlivce, tak pro ateliéry a umělecké školy. Více 
informací a důležité termíny naleznou zájemci opět na webu 
ZUŠky. A pokud to situace dovolí, vernisáž a slavnostní vyhláše-
ní vítězů proběhne v sále Zámečku 26. května v 16 hodin. 

Od začátku března soutěží i hudebníci! Nejdříve uspořádali 
učitelé klavíru pro své žáky menší oborovou soutěž. Ta se sklá-
dala z devíti kategorií, do kterých své nahrávky zaslalo hned 
37 mladých klavíristů. Porota ocenila snahu všech a udělila cel-
kem sedmnáct prvních cen. Právě držitele nejvyššího ocenění si 
můžete poslechnout v sestřihu, který naleznete na webu školy. 
A v pondělí 22. března si pak na své přijdou hráči na zobcovou 
flétnu. Do šestitýdenní výzvy se mohou zapojit všichni žáci hry 
na tento nástroj z Řevnic a Mníšku pod Brdy a pokusit se vyhrát 
hlavní cenu, kterou je zobcová flétna. Flétnová výzva se bude 
skládat z šesti různých zadání, která budou muset účastníci 
postupně plnit. 

Cílem soutěží není vyhrát, ale zúčastnit se. 

Stručně a jasně na závěr… 
Protože ZUŠka věří, že se situace zlepší, připravuje stejně jako 
v předchozích letech tradiční letní tábor, který se již podruhé 
bude konat poslední srpnový týden v areálu VŠCHT Běstvina 
v Železných horách. Prázdninové soustředění bude otevřené 
ve všech oborech (hudba, tanec, divadlo, výtvarka, film) a jeho 
tématem letos bude Indie.

Na úplný závěr vězte, že již potřetí natáčela v Zámečku Česká 
televize pro program ČT:D, a to konkrétně o tom, jak probíhá 

Krátce a jasně
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házenkářská koleda ani letos nebude
Druhým rokem musí řevničtí národní házenkáři zrušit svoji 
tradiční velikonoční pochůzku Řevnicemi. Loni se kvůli pande-
mii na koledu nevydali poprvé od roku 1933. Ani letos nebude 
jejich Kykyrykyky znít ulicemi. Ty, které by se přesto chtěly ne-
chat od házenkářů vyšlehat, nebo ti, kdo si chtějí poslechnout 
jejich originální hodovačku, mohou dorazit na hřiště házené 
a třeba nějakým drobným penízkem přispět na jejich činnost. 
„Určitě na hřišti budeme během pondělního dopoledne,“ uvedl 
za pravidelné účastníky koledy Petr Holý.

 (vše pan)
 

Lenka Graaf. Jojo Gym pravidelně 3x týdně vysílá online cvičení 
pro děti od 4 let. Začíná se rozehřátím, protažením, následuje 
posílení, nové cviky a výzvy. Jde to i z domova. Přidat se můžete 
vždy v pondělí, středu a pátek. 

Cvičení jsou rozdělená podle věku a jsou i tematicky zaměře-
ná. Nejmenší děti cvičí s oblíbenou trenérkou Stáňou, která má 
pro ně vždy připraveno plno rytmických básniček a nejrůzněj-
ších pomůcek. Děti používají švihadlo, židličku, ale i vařečku, 
kolíčky na prádlo, míček aj. Mladší školní děti se mohou připojit 
ke gymnastice z obýváku nebo k domácímu tréninku, který je 
více zaměřený na posilování. Pro starší školáky je připravena 
lekce kondičního tréninku a dokonce i domácí průprava pro 
parkouristy. „Byli bychom rádi, kdyby se zapojilo co nejvíce 
dětí, a to bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou našimi klienty. 
Stačí, když zájemci o cvičení napíší na recepce@jojogym.cz 
o odkazy. Pak už stačí se v daný čas připojit a cvičit,“ uvedla 
Graaf. Více informací najdete na www.jojogym.cz.

Sokolové zdolávali pišťák 
a švihadlovou výzvu 
I přes uzavřenou tělocvičnu a pravidelné cvičení mohou řevničtí 
sokolové plnit nejrůznější výzvy venku, a to především díky 
aktivitě a nápadům cvičitelek Báry Cíglerové a Lucie Knýblové, 
které vyhlásily březen měsícem pohybu. Úkolem dětí třeba bylo 
navštívit nedaleký Pišťák, kde na ně každý den čekal jiný obrá-
zek. Jeho motiv pak poslali cvičitelce. Nejzdatnější a nejpilnější 
turisté soutěžili o fotbalový míč. Jen během prvních deseti dnů 
malí sokolíci nachodili v součtu 1500 kilometrů. Do aktivit se 
mohli zapojit i rodiče, pro ně byla určena výzva skákání přes 
švihadlo, a to v kategoriích počet přeskoků za minutu a skákání 
co nejdéle bez chyby.

4/20

Tradiční akce Ukliďme Česko se v Řevnicích poslední břez-
novou sobotu zúčastnilo 29 lidí. Na veřejných prostranstvích 
nasbírali 450 kg odpadků, celé tři multikáry. Odvoz odpadu, 
distribuci pytlů a organizaci zajišťovaly technické služby pod 
vedením pana Mikuly. (mare)
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu tetra 

hnědá, dominant všechny barvy, slepičky Green 
shell typu Araukana a dark shell typu Maranska. 

Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ks. 
Prodej: 13. 4. a 27. 5. 2021

řevnice – u hasičů – 14.00 hod.
výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 

Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod., 
tel. 601 576 270, 728 605 840, 

www.drubezcervenyhradek.cz

HLEDÁM 
DLOUHODOBÝ 

PRONÁJEM 
V ŘEVNICÍCH

mIn. 2+1 (2+kk) i větší či chata.
tel.: 777 626 483 

Víno a delikatesy
Připravujeme panini, obložené mísy, 

dárkové balíčky i na zavolanou.

obchod: Lety (červená budova naproti MMX)
po–ne 11–20 hod. 
tel: 775 399 481


