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2  Aktuálně

Text: Pavla Nováčková

Celkem třináct subjektů si mezi sebe letos rozdělí částku 
350 000 korun, městem vyčleněnou na podporu celoroční čin-
nosti organizací pracujících s dětmi. Na akce půjde v prvním 
kole 116 000 korun. Přidělení dotací již schválila Rada města, 
o přidělení dotace na činnost Sokola a Sportklubu bude rozho-
dovat zastupitelstvo, neboť převyšuje částku 50 tisíc korun.  

O žádostech rozhodovala pětičlenná grantová komise na onli-
ne schůzce koncem března. Celkem žádost na podporu činnosti 
podalo 13 spolků, o jeden subjekt méně než loni, a to pro 496 dětí 
a mladistvých do 18 let s trvalým pobytem v Řevnicích. V roce 
2021 bude tedy činit příspěvek pro jednoho člena spolku cca 
706 Kč. Loni to bylo 666 korun, v roce v roce 2015 to bylo 898 Kč. 
Největší sumy přesahující 70 tisíc korun tak získají Sportclub Řev-
nice a TJ Sokol Řevnice. V případě grantů na projekt nebo akci 
posuzovala komise celkem 12 žádostí od 9 subjektů, oproti loňsku 
jich bylo o dvě méně. V souhrnu pořadatelé žádali o 228 000 Kč. 
Vyčleněná částka je 250 000 Kč pro dvě kola. U jednotlivých žá-
dostí členové komise ohodnotili tři dílčí kritéria obsažená v Pra-
vidlech pro přidělování dotací, a to body na škále od 1 do 5. Poté 
komise rozhodovala o přidělené částce, přitom zohledňovala po-
čet bodů, výši požadované částky i celkový rozpočet akce.  

Celkem grantová komise navrhla vyhovět zcela nebo zčásti 
10 žádostem a v prvním kole tak rozdělit částku 116 000 Kč. Ko-
mise doporučila vyhovět v plné výši 3 žádostem, a to od Neptu-
nu Řevnice na Lesní slalom, spolku Gong na letní kino a Pavla 
Knýbela ze Sokola Řevnice na dětský překážkový závod v lese. 
U 7 žádostí komise doporučila poskytnout nižší dotaci, než byla 
požadována. Komise dále doporučila vyhovět v 1. kole pouze čás-
tečně žádosti spolku Rockovrat, z.s. o dotaci na pořádání májo-
vého, podzimního a adventního trhu, a to podporou pouze má-
jového a podzimního trhu. Komise doporučila žadateli požádat 
o dotaci na adventní trh ve 2. kole, do té doby by se město mělo 
rozhodnout, zda bude adventní trh v roce 2021 samo pořádat, či 
nikoli.    

Žádosti Jaroslava Svitáka o dotaci na akci Odpoledne s paddle-
boardy komise nedoporučila vyhovět s odůvodněním, že jde pře-
devším o promo akci, která má za cíl získat zákazníky půjčovny 
paddleboardů. Jednu žádost nehodnotila z důvodu jejího nesou-
ladu s dotačním programem. Šlo o žádost spolku Na jedné vlně 
na podporu vzdělávání a spolupráce s odborníky v oblasti hospo-
daření s vodou v krajině. „Vzhledem k tomu, že problém hospo-
daření s vodou v krajině je aktuální a důležité téma, doporučuje 
komise navrhnout žadateli požádat město o individuální dotaci,“ 
píše se v zápise z jednání komise. 

Do druhého kola grantového programu mohou organizátoři 
podávat žádosti od 1. do 30. 6. 2021. e

Město podpořilo třináct 
organizací a osm pořadatelů 

GRAnty nA činnost 

organizace počet dětí příspěvek

Taneční skupina Proměny 21 14 819 Kč

Sportclub Řevnice 116  81 855 Kč

Junák ČR – oddíl Bobři 36 25 403 Kč

Folklorní soubor Klíček 26 18 347 Kč

Fenri-klub sportů v přírodě 29 20 464 Kč

FK Slavoj Řevnice 45 31 754 Kč

TJ Sokol Řevnice 109 76 915 Kč

Dětská lidová muzika Notičky 10 7 056 Kč

Neptun klub Řevnice 32 22 581 Kč

LTC Řevnice, tenis. klub M. N. 35 24 698 Kč

REBELS OK ROPE SKIPPING 13 9 173 Kč

TAEKWON-DO I.T.F. 11 7 762 Kč

Národní házená Řevnice 13 9 173 Kč   

GRAnty nA AKCE 

pořadatel akce příspěvek

Neptun Klub Řevnice Lesní slalom, 46. ročník 4 000 Kč

Neptun Klub Řevnice závod pramic 
Českého poháru 5 000 Kč

Porta Národní finále 
festivalu Porta 30 000 Kč

GONG promítání 8–24 filmů 
v rámci letního kina 16 000 Kč

Rockovrat
14. ročník hudebního 
festivalu Rockový 
slunovrat

30 000 Kč

Rockovrat májové trhy, 
podzimní trhy 10 000 Kč

Pavel Knýbel dětský překážkový 
závod v lese 5 000 Kč

Food Event Food Truck Market 10 000 Kč

Sportclub Řevnice Václavský turnaj 
rodinných párů v tenise 3 000 Kč

Na jedné vlně

zajištění historických 
fotografií regionu 
Dolní Berounka, jejich 
výstava

3 000 Kč
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Město vybere firmy na stavbu 
lávky i revitalizaci tůní

S jarními týdny se ve městě rozjíždějí chystané investiční 
akce. Pokračovat by měla výstavba multifunkčního hřiště na 
školním pozemku, kterou přerušilo poškození elektrických 
kabelů a řešení jejich přeložky. Dále město připravuje zadání 
a vyhlášení hned několika výběrových řízení. Vybírat bude fir-
mu pro stavbu nové lávky v Havlíčkových sadech, revitalizaci 
tůní či budování nových vodních filtrů u Berounky. O něco dál 
je projekt rekonstrukce Dřeváku u nádraží, v němž by během 
následujících dní již měly být vyhodnoceny zaslané nabídky. 
V případě projektu, který počítá s rekonstrukcí ulic Příkrá, 
Divadelní a neopravené části ulice Sochorovy, čeká město na 
vyjádření k žádosti o dotaci. Svépomocí město začne opravo-
vat původní pěšinu vedoucí na vrch Šiberný a kolem křížku ke 
hřbitovu.

Řevničtí školáci zdokumentují další 
Příběh našich sousedů

Město Řevnice jako zřizovatel zdejší základní školy podepsalo 
smlouvu o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich 
sousedů. Jde o vzdělávací projekt neziskové organizace Post 
Bellum pro žáky 7. – 9. tříd základních škol. Ti se za dopro-
vodu svých učitelů a pracovníků organizace Post Bellum 
na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními 
dokumentaristy. Žáci během půl roku vyzpovídají pamětníka 
ze svého okolí, natočí jeho vzpomínky, digitalizují fotografie, 
prozkoumají archivy a nakonec vytvoří rozhlasovou, televizní 
nebo psanou reportáž či dokument o jeho životě. V minulých 
ročnících řevničtí školáci mapovali například život řevnické 
obyvatelky Dagmar Renertové. „Město Řevnice má zájem, aby 
byly dokumentovány příběhy jeho občanů, kteří prožili důle-
žité dějinné události 20. století, aby se do sběru vzpomínek 
zapojili i žáci a studenti místních škol a dále aby měla možnost 
seznámit se s těmito příběhy i širší veřejnost a docházelo tak 
k budování pocitu sounáležitosti lidí různých generací s mís-
tem, kde žijí,“ píše se ve smlouvě. Město na tyto účely uvolní 
necelých 23 tisíc korun. Společnost Post Bellum je zakladate-
lem projektu Paměť národa – internetového archivu vzpomí-
nek, který v současnosti čítá na 5000 publikovaných svědectví 
pamětníků.

Pečovatelská služba bude 
mít novou vedoucí
Dva nové strážníky se podařilo získat pro řevnickou měst-
skou policii. Pro další dvě místa hledá město stále zájemce. 
V minulých dnech strážníci zahájili svou činnost nově i v sou-
sedních Dobřichovicích a Karlíku. „Zatím jde jen o částečnou 
službu, do 30. 6. by měla policie fungovat na plný stav,“ uvedl 
starosta Tomáš Smrčka. Ve výběrových řízeních město uspělo 
i v případě sociálních služeb. Vybralo novou pracovnici na 
pozici vedoucí pečovatelské služby a na částečný úvazek i další 
sociální pracovnici. „Ještě s nimi nemáme uzavřeny smlouvy,“ 
dodal Smrčka.

Zprávy z radnice
slovo starosty 
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
úvodem bych chtěl touto cestou připomenout výročí státního 
svátku Dne vítězství a uctít památku válečných hrdinů a pad-
lých. Za vedení města budou položeny tradiční věnce a květiny, 
a to jak u pomníku, tak na hřbitově u hrobu dvou řevnických 
občanů Karla Mündla a Jiřího Veselého, válečných obětí nacistů 
z květnových dní roku 1945. Bohužel stejně tak jako v loňském 
roce nebude možné uskutečnit tradiční setkání na náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad. 

Stejná situace nastala již v loňském roce a spolu s informa-
cemi o omezeních v podobě zrušeného tradičního hasičského 
majálesu i pálení čarodějnic jsem psal také o tom, že podle ak-
tuálních čísel počtu nakažených je pandemie v České republice 
na ústupu. To stejné je možné napsat i dnes, přestože sledova-
ná čísla jsou násobně vyšší, než tomu bylo loni touto dobou. 
Celosvětová pandemie koronaviru v loňském roce nezmizela, 
na podzim a v zimě nabrala na síle, decimovala obyvatele 
a dovedla zdravotní systém na hranici kapacit. Mnohým se již 
může zdát, že nevidí světlo na konci tunelu. Já pevně věřím, 
že to světlo svítí. Svítí v podobě očkování, které probíhá od 
ledna a v posledních týdnech nabírá na intenzitě. Je potřeba 
poděkovat všem lékařkám a lékařům a veškerému zdravotnímu 
personálu za práci odvedenou v těžkých podmínkách a na úkor 
jejich osobního času. 

V této souvislosti bych rád opět připomněl existenci očkova-
cího centra v dobřichovické hale Bios. Naše město jeho provoz 
finančně podpořilo. Očkování zde probíhá každý všední den od 
8.00 do 20.00 v závislosti na přísunu vakcín. Ten je vyšší než 
u praktických lékařů, takže bych každému doporučil registrovat 
se právě v Dobřichovicích. Učinit tak můžete snadno na webu 
ockovani-dobrichovice.cz. Na stránkách najdete rovněž všechny 
informace o samotném průběhu očkování. 

K dopravě na očkování mohou všichni senioři a zdravotně 
postižení nově využít službu senior taxi Přibližování, kterou 
jsme se ve vedení města rozhodli finančně podpořit. Finanční 
podpora ze strany města ve výši 50 % neplatí pouze pro přepra-
vu na očkování, ale pro jakoukoli cestu k lékaři, na nákup, za 
službami, na hřbitov apod. Součástí služby je i pomoc při nastu-
pování a vystupování z vozu či doprovod od vozu k samotnému 
cíli cesty. Službu Přibližování je možné objednat na telefonním 
čísle 720 971 125. 

Rád bych na tomto místě také připomněl končící termín sčítá-
ní lidu. Všichni ti, co ještě neprovedli sčítání online či nevyplnili 
předtištěné formuláře, tak mohou učinit do 11. května. Prosím, 
nezapomeňte, sčítání je zdrojem unikátních informací o životě 
v naší zemi. Získaná data mohou pomoci při plánování opatře-
ní, pomáhají například při zajištění kapacit ve zdravotnických 
zařízeních, při tvorbě protipovodňových opatření, hasičům při 
jejich zásazích nebo při zavedení nových vlakových a autobuso-
vých spojů. 

Na závěr bych rád oslovil všechny zájemce o jisté, stálé a per-
spektivní zaměstnání. Město aktuálně hledá posily do týmu 
městské policie, jejíž činnost se již rozšířila prakticky do všech 
okolních obcí. Na pozici městského strážníka se mohou hlásit 
všichni, i čerství absolventi středních škol s maturitou. Všemu 
potřebnému se doučí v rámci výcviku. Absolvují testy a školení, 
včetně zbrojního průkazu. Podrobné informace pro zájemce 
jsou k dispozici na stránkách města.

S úctou Tomáš Smrčka
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spolky mohou na kraji žádat 
dotace na akce, nově i na činnost 
Do 13. května mohou spolky podávat žádosti na kraj o dotaci ze 
Středočeského fondu kultury a obnovy památek. Mohou získat 
finanční příspěvek nejen na kulturní akce, ale nově také na 
činnost. 

Krajští zastupitelé tak chtějí pomoci těm organizacím, na 
které negativně dopadla vládní omezení. Podpora je určena pro 
spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy 
působící v oblasti kultury nejméně jeden rok k datu podání 
žádosti o dotaci. Tato výzva reaguje na současnou situaci, kdy 
se fixní náklady spojené s pravidelnou činností, jako jsou nájem 
prostor k pravidelné činnosti, služby s tím spojené nebo údržba 
webových stránek, nezmenšily, ale na straně druhé omezení 
společenských kontaktů neumožňují organizacím výdělek, 
který by náklady sanoval. Fond proto nabídne dotaci ve výši 
50 % na úhradu uvedených nákladů na pravidelnou činnost, 
aby pomohl zachránit existenci zejména organizací působících 
na dobrovolnické bázi. 

Podpora z krajského fondu je udělována v rámci tří progra-
mů: na podporu základních knihoven (1,6 milionu Kč), na 
obnovu památek (25 milionů Kč) a na podporu kultury (11 mi-
lionů Kč). Termín pro podávání žádostí je ve všech výše uvede-
ných programech stanoven od 3. 5. do 13. 5. 2021. Podrobnosti 
najdete na webu kraje www.kr-stredocesky.cz v záložce kultura. 

Krátce
 • Město si nechá vypracovat projektovou dokumentaci na úpra-

vu tělesa skládky, včetně posouzení z hlediska krajinářského 
rázu a platných povolení. Součástí projektu bude výkresová do-
kumentace svahových úprav a osazovací plán. Cílem projektu 
je využít na překryv tělesa skládky kvalitní odtěženou zeminu 
z řevnických tůní, na jejichž odbahnění město získalo dotaci. 
V nejbližších dnech by také město mělo obdržet výsledky stu-
die, kterou si nechalo zpracovat kvůli zjištění proveditelnosti 
uvažované instalace fotovoltaických panelů v areálu skládky. 
Na tyto projekty bude možné získat prostředky z tzv. moder-
nizačního fondu. „Studie by měla dát zastupitelům i veřejnosti 
odpovědi na mnoho otázek. Ať už jde o stránku ekonomickou, 
krajinářskou, nebo provozní, včetně vývoje garantovaných vý-
kupních cen energií. Podle podkladů budeme řešit další kroky 
k této investici, kterou by město mělo přispět ke snížení uhlíko-
vé civilizační stopy a k rozvoji obnovitelných zdrojů. Zároveň 
by tato investice dala smysluplnou náplň uzavřené a oplocené 
skládce, o kterou město musí pečovat 30 let po jejím uzavření,“ 
vyjmenoval řevnický starosta.

 • Zastupitelstvo města Řevnic by se mělo sejít znovu distančně 
10. května. Na programu je například projednání smlouvy 
mezi městem a investorem sportovní haly, která se týká 
závazku města finančně se podílet na výstavbě propojova-
cího objektu se základní školou. Na programu budou i další 
smlouvy na soukromé investice ve městě. Zastupitelé mají 

projednávat také partnerskou smlouvu s MAS Karlštejnsko, 
rozpočtové opatření či přidělení grantů dvěma sportovním 
subjektům – Sokolu a Sportclubu Řevnice.

sčítání prodlouženo do 11. května 
Český statistický úřad kvůli počáteční nedostupnosti systému 
prodloužil online fázi sčítání. Přes internet se tak můžete sečíst 
až do 11. května, stejně tak i v případě, že se rozhodnete vyplnit 
tištěný formulář. Ověřit sčítací komisaře a kontaktní místa si 
můžete na www.scitani.ceskaposta.cz. Vzhledem k původně 
neplánovanému souběhu online a terénního sběru se může stát, 
že oznámení o distribuci obdrží i ti, kteří se už sečetli online. 
Lidé se tak mohou rozhodnout, kterou variantu sečtení využijí. 
Výhodou online sčítání je, že se do něj můžete zapojit kdykoli 
a odkudkoli, kde je připojení k internetu. Formulář, dokud ho 
neodešlete, se dá také průběžně ukládat. 

Přihlášky do MŠ lze předat poštou, 
e-mailem, datovkou i osobně
Zápis dětí do Mateřské školy Řevnice a Dětské skupiny Řevnice 
na školní rok 2021 a 2022 se uskuteční od 2. do 16. května. 
Rodiče mají několik možností, jak své dítě zapsat. Přihlášky lze 
podávat datovou schránkou k2vkyud, zaslat e-mailem s elektro-
nickým podpisem nebo poštou. Osobně lze přihlášky předat ve 
čtvrtek 13. května. Elektronicky je nutno dodat řádně vyplně-
nou přihlášku, potvrzení od lékaře a kopii rodného listu. „Pre-
feruji osobní setkání ve čtvrtek 13. května 2021 v budově MŠ 
od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. Prosím rodiče o dodání 
vyplněné žádosti o přijetí, rodný list dítěte a občanský průkaz 
zákonného zástupce. Formuláře žádostí o přijetí do MŠ jsou 
k dispozici v mateřské škole nebo ke stažení na www.msrevni-
ce.cz,“ uvedla ředitelka MŠ Pavlína Neprašová.

Královský průvod se připravuje, 
zda půjde, není stále jasné 
Přípravy tradičního Královského průvodu, který se má usku-
tečnit 5. a 6. června, jsou v plném proudu, třebaže organizátoři 
netuší, jak konkrétně budou na počátku června vypadat vládní 
opatření. „Pracujeme se třemi variantami,“ vzkázal za pořada-
tele Josef Kutílek. Jedna z nich je například uspořádat průvod 
s omezeními, v nejhorším případě se počítá i s variantou loň-
skou, tedy průvod zcela zrušit. V každém případě mají pořada-
telé přichystánu novinku. „Historickou část průvodu z Radotína 
na Karlštejn bude nově řídit pan Tomáš Straka ze spolku Doba 
Karlova. Věřím, že tato změna pozitivně ovlivní další směřování 
průvodu,“ uvedl Kutílek. Spolek Doba Karlova sdružuje zájemce 
o rekonstrukci života a vojenství v českých zemích v době 
panování otce vlasti – císaře a krále Karla IV. Jejich cílem je 
ukazovat a „oživovat“ určité období historie, a to pokud možno 
co nejvěrohodnějším způsobem.  

(vše pan)

RoZPis PŘistAvEní vElKoobjEMovýCh KontEjnERů nA biooDPAD
termíny:
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
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Text a foto Jan Schlindenbuch

Pasport zeleně provedla brněnská firma Envipartner v září roku 
2020. Jeho hlavním obsahem jsou výměry plošných prvků zele-
ně a počty bodových prvků zeleně. Tento obsah vznikl na zákla-
dě terénního průzkumu na všech plochách ve vlastnictví města 
vyznačených na mapových podkladech. Finální pasport získalo 
město v tištěné i digitální podobě. Tištěný pasport se skládá ze 
tří částí – textové, tabulkové a grafické. 

travnaté plochy a záhony
Ve vlastnictví města je celkem 127 896 m² travnatých ploch. 
Největší část z nich, bezmála 100 000 m² (což odpovídá ploše 
15 fotbalových hřišť), zabírá parkový trávník, například na ná-
městí Krále Jiřího z Poděbrad, před Zámečkem nebo v Havlíč-
kových sadech. Ve městě je dále více než 25 000 m² lučního 
trávníku. Zbylou travnatou plochu, zhruba 4 800 m² tvoří tzv. 
ruderální porost, což jsou zjednodušeně řečeno různé zapleve-
lené nijak neupravené plochy. Z hlediska péče je nejnáročnější 
parkový trávník, který by na reprezentativních místech měl být 
sekán až 8x ročně, pochopitelně v závislosti na dešťových sráž-
kách. Trávník je rovněž nutné pravidelně provzdušňovat a hno-
jit.  

Nejmenší plochu pak zabírají záhony trvalek, letniček a růží. 
Celkem se jedná o 596 m², přičemž zdaleka nejvíce je trvalko-
vých záhonů – 496 m². Tyto záhony jsou však náročné na údrž-
bu, především na pletí plevele, kterému často nezabrání v šíření 
ani použití fólie zakryté kůrou. 

stromy a keře
Zajímavým údajem bude pro všechny jistě počet stromů ve 
vlastnictví města. Těch je celkem 1364. Jednoznačně, v pomě-
ru 1 139:225, převažují stromy listnaté nad jehličnatými. Pro 
město je z hlediska nároků na údržbu důležité vědět, jak staré 
tyto stromy jsou. Jednoznačně nejvíce stromů je dospělých list-
natých, konkrétně 402. A právě tyto stromy jsou nejnáročnější 

a nejnákladnější na údržbu. Udržovací řezy v intervalu cca 5 let 
se u nich provádějí až na 50 % koruny. Zároveň je u těchto stro-
mů neustále nutné dbát na bezpečnost – odstraňování suchých, 
zlomených či nalomených větví. Všechny tyto práce musí prová-
dět specializované firmy s odpovídajícími zkušenostmi a tech-
nikou. 

Potěšující je počet nově vysazených i již aklimatizovaných 
mladých stromů, těch je dohromady 468, i v této kategorii pře-
važují stromy listnaté. Hlavní zásluhu na nové výsadbě mají roz-
ličné dotační tituly, které se daří městu získávat a s jejich pomo-
cí nahrazovat vysloužilé stromy mladými či sázet na místech, 
kde zatím žádné nebyly. Vzhledem k suchu panujícímu v po-
sledních letech vzniká ovšem zvýšená potřeba tyto nové výsad-
by často a dostatečně zalévat. 

Násobně více než stromů je ve vlastnictví města keřů. Cel-
kem jich prováděcí firma napočítala 23 790. Keře jsou v paspor-
tu rozděleny do několika kategorií. Tři hlavní jsou: zapojené 
skupiny, rozvolněné skupiny a pokryvné výsadby. Nejvíc je za-
pojených keřů ve skupinách, více než 10 000, rozvolněných je 
zhruba o tisíc méně a pokryvných asi 2 700. Pasport dále evi-
duje keře sdružené v živých plotech, a to jak volně rostlé, tak 
tvarované. Z hlediska údržby nejsou keře sice tak náročné na 
odbornost, ale po stránce objemu práce, dané opět požadavkem 
na udržovací řez jednou za 3 roky až na 50 % větví, se opět jed-
ná o finančně velmi nákladnou záležitost. e

Kolik stromů, keřů a trávníků 
mají Řevnice?
Městská zeleň je věčné a často i poměrně kontroverzní téma. Řevnice jsou nazývány zahradním městem, z čehož 
logicky vyplývá, že o zeleň není ve městě rozhodně nouze. Aby o ní vedení města získalo ucelený přehled, ne-
chalo si v minulém roce vypracovat odbornou firmou pasport zeleně. Jeho výsledkem je nejen ucelený přehled 
všech stromů, keřů, trávníků a záhonů, ale také návod k jejich optimální údržbě. 

PA
S

PO
R

T • Pasport zeleně byl pořízen městem v rámci projektu 
Vytvoření strategických dokumentů pro město Řev-
nice z dotace podpořené prostředky z EU a státního 
rozpočtu. 

 • Pasport zeleně je uložen v digitální i tištěné podobě na 
městském úřadu v Řevnicích. Po předchozí domluvě 
do něj může každý zájemce v úředních hodinách 
nahlédnout. 

 • S dalšími strategickými dokumenty, které vznikly 
v rámci tohoto projektu, vás budeme na stránkách 
Ruchu postupně seznamovat. 



Text a schémata: Daria Balejová | Projekt: SUDOP PRAHA a.s.

velká EiA
Takzvaný Environmental Impact Assessment, česky Vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí, je povinným předstupněm územního 
či stavebního řízení u velkých staveb. Hlavním tématem zde není 
„povolování“ samotné stavby, ale nejdříve projednávání jejího 
dopadu na životní prostředí, sídla a krajinu. Řízení vede Minister-
stvo životního prostředí. Projekt je velmi podrobný a navíc před-
kládá hlukové, emisní, hygienické, přírodně-ochranářské a jiné 
studie. Veřejné jednání proběhlo online 18. 3. 2021. Výsledkem 
EIA budou konkrétní požadavky, které projektant bude muset do 
další fáze projektu zapracovat. 

berounka–Karlštejn 
V celém úseku se plánuje nový železniční svršek včetně kolejí, 
nové přejezdy (9x), mosty, propustky, oplocení trati a protihluko-
vá opatření (v Řevnicích jinou formou, než jsou akustické stě-
ny – viz dále). Součástí bude také nové elektronické zabezpečení 
trati (náhrada za dosluhující a poruchové elektro-mechanické) 
a nová, bezbariérová nástupiště. Trať samozřejmě povede ve stej-
ném koridoru a výšce jako dosud. V Mokropsech bude postavena 
nová odbočka pro vyhýbání vlaků při mimořádnostech. Frekven-
tovaná cyklostezka tam bude zachována, a to i na novém mostě 
přes Berounku, který nahradí ten stávající z roku 1911. V Dobři-
chovicích budou dvě předjízdné koleje pro zastavení dlouhé-
ho nákladního vlaku a také kolej pro obrat příměstského vlaku. 
V Zadní Třebani bude nadále odbočka trati na Lochovice. Čtrnáct 
drobných drážních objektů těsně u trati bude zbouráno, nádražní 
budovy budou rekonstruovány, včetně všenorské secesní zastáv-
ky. V EIA se řeší též prostupnost vod i živočichů skrze bariéru tra-
ti, v neposlední řadě pak dopady na hlukovou situaci v obcích. 

nádraží Řevnice
Nádražní budova projde rekonstrukcí, jejíž podrobný projekt za-
tím ještě není zpracován. V projektu již figurují dvě nová, zastře-

šená nástupiště v bezbariérové výšce oproti vlaku. Budou přístup-
ná s kočárkem i na vozíku. První nástupiště bude navazovat na 
nádražní budovu, druhé bude přístupné podchodem: z nástupiš-
tě do podchodu sestoupíte po schodech nebo výtahem, z podcho-
du na terén potom po schodech nebo po rampě. Nově zrekonstru-
ované přednádraží s vyústěním rampy počítá. Oblíbená zkratka 
z prvního nástupiště kolem Františkových lázní do centra bude 
zachována. Koleje ve stanici jsou navrženy tak, aby vyhovovaly 
uvažovaným obratům vlaků končících v Řevnicích. Industriál-
ní památka Dřevák, kterou letos čeká rekonstrukce, se zrušením 
první nepoužívané koleje ocitne dál od trati, stejně jako cyklos-
tezka mezi parkovištěm a dráhou. Město má zájem pozemek po 
zrušené koleji získat jakožto cenný prostor pro rozvoj přednádra-
ží. V místě nádraží i všude v zastavěné oblasti bude trať oplocena, 
aby se zamezilo smrtelným kolizím přebíhajících chodců či zvířat 
s vlakem. 

Při Eurovii
Ze severní strany trati plánuje Správa železnic dohodu s vlastní-
kem Eurovie (jemuž patří pozemky) o vybudování objízdné ko-
munikace pro dobu výstavby, spojky mezi Pražskou ulicí a Palac-
kého náměstím. Město usiluje o to, aby provizorní trasu a funkci 
nahradila trvalá komunikace, prodlužující ulici Pod Drahou, 
u nádraží s veřejným parkovištěm o kapacitě až 100 míst. Parko-
viště P+R je i požadavkem Středočeského kraje. Záměr bude sou-

OPTIMALIZACE TRATI
6  Doprava

Správa železnic plánuje postupnou rekonstrukci trati z Prahy na Beroun, s výhledem na častější takt a rychlost 
vlaků. Jak můžeme pozorovat, první, radotínská etapa je již v realizaci. Úsek 15 km od mokropeské zastávky po 
konec Karlštejna, jejíž součástí je také úsek 2,2 km přes Řevnice, byl v místní školní jídelně prezentován veřej-
nosti v dubnu 2019. Letos v březnu vstoupila do první fáze veřejného projednání, tzv. EIA, jejímž tématem jsou 
dopady na životní prostředí. Projekt je městem průběžně sledován a připomínkován od roku 2018. Přinášíme 
vám shrnutí řevnické etapy – výtah z podrobného projektu.

Trať je navrhována na rychlost 120–140 km/h (dnes max. 
100 km/h) a frekvenci 5 párů vlaků za hodinu ve špičce 
v úseku Praha–Řevnice, 2 páry vlaků za hodinu v úseku 
Praha–Beroun.
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viset s možnostmi rozvoje samotné Euro-
vie. Komunikace je plánovaná z podjezdu 
pod tratí na Pražské (viz dále) až k řevnic-
ké lávce: na špičce Eurovie do ní vplyne 
zkrácená cyklostezka. 

Podjezd trati
Železniční přejezd v Pražské ulici je pro-
blematickým bodem plynulé jízdy i cesty 
přes město. Je evidentní, že objížďka 
lokalitou V Luhu není řešením do bu-
doucna. Očekávání hustší vlakové i auto-
mobilové dopravy vedlo město k rozhod-
nutí akceptovat návrh mimoúrovňového 
křížení. V tomto místě projekt uvažuje 
se dvěma kolejemi (místo dnešních čtyř) 
a dvouproudým podjezdem, dimenzo-
vaným též pro nákladní auta a autobus. 
Součástí bude chodník šířky 3,5 m sdíle-
ný cyklisty a chodci. Potřebné pozvolné 
klesání vozovky do podjezdu bude mít 
vliv na přístup do jednotlivých nemovi-
tostí v okolí, projekt se s každým případem snaží vyrovnat tak, 
aby měl co nejmenší dopad na vlastníky a obyvatele. Dojde 
i na kompenzace: opravu nebo náhradní výstavbu plotu, vjez-
du, garáže. Hlavní změny se týkají ulice Pod Drahou, kde pro-
jekt navrhuje dvě úrovně vozovky: jednu pro přístup a příjezd 
k nemovitostem, jednu pro klesání ke křižovatce na úrovni 
podjezdu. Tato křižovatka je plánována bez semaforů, řízená 
pomocí dopravního značení. Je důležitá jednak pro propust-
nost lokality, jednak pro plánované druhé parkoviště u nádraží 
a taktéž pro přístup do lokality bývalé Eurovie, která se bude 
do budoucna pravděpodobně rozvíjet (zastupitelstvo schvá-
lilo zadání: prověřit do nového územního plánu zopakování 
funkcí stávajícího UP). Odpovědi na technické otázky týkající 
se podjezdu a jeho vztahu ke spodní vodě, hluku a povodním 
najdete v rozhovoru s Ing. Szabóem na s. 8. 

U šraňků
Nová spojka východ–západ z Pražské podél trati je vedena až 
k řevnické lávce. Zde bude nový přejezd se závorami s něko-
lika vylepšeními. Jednak přibude ve směru z Palackého ná-
městí semafor, který se svým protějškem Za Vodou bude ko-
ordinovat závory s jednosměrnou lávkou. Dále bude doplněn 
chodník, který umožní pěším snáze a bezpečněji přejít trať. 
Křižovatka na úpatí ulice Na Stránce bude uspořádaná do pře-
hlednějšího tvaru T. Starý kamenný most nad Moklickým po-
tokem bude nahrazen novým, podchod pro pěší pod tratí bude 
zachován. Město letos zadalo pasport a studii rekonstrukce či 
rozšíření lávky přes Berounku. Počítá se s potřebnou koordi-
nací obou velkých projektů. 

Zvuk vs. hluk vlaku
Součástí projektu je velmi podrobná akustická studie dnešní-
ho stavu a prognózy návrhu. Podle ní se akustická zátěž v oko-
lí železnice v Řevnicích nezvýší. Mají k tomu pomoci opatření 
jako „tiché“ (pružně uložené) výhybky a dále tzv. kolejnicové 
absorbéry (prvky přímo na kolejnicích nebo mezi nimi, vyro-
bené z recyklovaného plastu). Na nádraží budou funkci nízké 
akustické bariéry plnit samotná nástupiště. Vysoké protihlu-
kové stěny město odmítlo jakožto nevhodný prvek do místní 
krajiny a zástavby. Pouze u tří domů v ulici Pod Drahou, kde 
výpočet určil kritickou mez, se řeší individuální protihluko-

vá opatření (např. nová okna, izolace). Jejich alternativou by 
byla protihluková stěna o výšce 1,4 m.

Plán
Návrh je v souladu se současným územním plánem a řešení 
převezme i nový územní plán. Po získání rozhodnutí EIA na-
váže projekt a projednávání stavebního povolení, plánované 
na příští rok 2022, vlastní stavba celého velkého úseku Mok-
ropsy–Karlštejn je plánována na roky 2023 až 2026. Odhad 
doby výstavby podjezdu v Řevnicích je jedna stavební sezona. 
Plánuje se, že doprava bude během stavby na trati omezená, 
ale nepřerušená, kromě etapy výměny mokropeského mostu, 
která zcela zastaví trať na tři týdny. Jak již bylo řečeno, objízd-
né trasy budou v Řevnicích vedeny severní novou komunikací 
a později novým podjezdem. Během stavby budou provedeny 
provizorní přeložky sítí, aby okolní domy zůstaly napojeny. In-
vestiční náklady na kompletní etapu se uvádějí ve výši 7,4 mi-
liard Kč bez DPH a budou hrazeny ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Odkaz na celý projekt pro EIA, zveřejněný na 
portálu Cenia, naleznete také na stránkách města. e

Prostor pro podjezd a křižovatku vznikne díky snížení počtu kolejí.

1 – nový přechod pro chodce a nové navazující chodníky, 
2 – závory, 3 – rekonstrukce podchodu pod mostem, 4 – se-
mafor, 5 – stávající chodník, 6 – trať
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v luhu, a navýší se i provoz na samotné železniční trati. jak 
to projekt řeší?
Součástí projektu EIA je akustická a rozptylová studie s porovná-
ním vůči dnešnímu stavu. Lze tam najít hodnoty v konkrétních 
bodech i porovnání s limitními hodnotami pro noc a den. Nut-
no říci, že dle měření je dnešní hluk ze stávajícího přejezdu NAD 
těmito limity. Navrhovaný podjezd to podle našich akustických 
modelů nezhorší a projekt dále navrhuje zlepšení pomocí tzv. ti-
chých povrchů: architektonicky ztvárněný obklad stěn podjezdu 
v celé délce tak, aby hluk maximálně pohlcoval. V případě ne-
dodržení limitních hodnot u exponovaných domů jsou navržena 
kompenzační opatření (např. v případě hluku jsou to IPO – indi-
viduální protihluková opatření – tj. především výměna oken atd). 
v zahloubení podjezdu bude nová úroveň křižovatky ulic 
Pražská a Pod Drahou. jaké je plánováno její dopravní řeše-
ní? Areál Eurovie se bude rozvíjet a doprava v místě pravdě-
podobně zhoustne.
Křižovatka respektuje požadavky obce na zachování dopravní ob-
sluhy oblasti mezi nádražím a Berounkou. Rozhledy na křižovat-
kách jsou posouzeny na dovolené rychlosti (zde 50 km/h) a vy-
hovují požadavkům normy. Křižovatka je navržena jako neřízená 
a respektuje v maximální míře stávající dopravní vazby. Budoucí 
rozvoj Eurovie už je mimo projekt optimalizace železnice.
Podjezd bude přirozeným cílem přívalových dešťových vod. 
jak a kam je řešena jejich likvidace?
Podjezd je odvodněn pomocí uliční vpustí do nové dešťové kana-
lizace. Ta je svedena do čerpací jímky v blízkosti nejnižšího bodu 
podjezdu (křižovatka ul. Pražská a Pod Drahou). Po jejím zaplně-
ní je voda vyčerpána automaticky spínanými čerpadly novou pří-
pojkou v ul. Pod Drahou do nové dešťové kanalizace, která vodu 
odvádí do Berounky z prostoru nádraží.
jak bude podjezd fungovat v případě povodní? jak bude 
zabráněno přístupu vody do lokality, která byla dosud před 
běžnými povodněmi chráněna?
Součástí konstrukce podjezdu je i příprava pro mobilní protipo-
vodňové bariéry v úrovni drážního tělesa. Tedy trať bude opět 
tvořit nepropustnou souvislou protipovodňovou bariéru a stávají-
cí lokality budou ochráněny jako dnes. e

odpovídá: ing. lukáš szabó – zástupce projektanta sUDoP

Mezi obyvateli domů v blízkosti plánovaného podjezdu pa-
nuje obava, že hluboký podjezd zasáhne hladinu spodní 
vody a může ovlivnit vydatnost studní. jak je toto riziko řeše-
no?
Úroveň budoucí vozovky v podjezdu bude 6,7 m (světlá výška 
podjezdu 5 m) pod úrovní budoucího kolejiště, které je lehce 
vyvýšené oproti lokalitě. Podle hydrogeologického průzkumu 
se hladina spodní vody nachází přibližně v úrovni 4–4,5 m pod 
terénem a stoupá či klesá v závislosti na průtoku Berounky, se 
kterou je v hydraulické spojitosti. Budoucí stavba podjezdu bude 
zahloubena 2–2,5 m pod hladinu spodní vody, což se nepovažuje 
za možný zdroj ohrožení režimu podzemních vod. Stavba bude 
založena na předvrtávaných železobetonových pilotách, podjezd 
bude následně v nepropustné železobetonové vaně. Tato sta-
vební technologie nezpůsobuje zaplavování stavební jámy, tedy 
ani závažný vliv na hladinu spodní vody v okolí staveniště (max. 
±0,5 m). Po dokončení stavby očekáváme rychlé nastolení pů-
vodní úrovně podzemní vody. V dalším stupni projektu plánu-
jeme provést pasporty studní v okolí podjezdu a stejné měření 
proběhne 6 měsíců po dokončení stavby, aby byla diskuse o jejich 
stavu podložena přesnými čísly. Změny způsobené stavbou pod-
jezdu však neočekáváme.
Zdi starších domů v blízkosti plánovaného podjezdu mohou 
být ohroženy vibracemi ze stavby nebo jejich základy trpět 
změnami v režimu spodních vod. jak se to bude řešit?
Všechny stavby v dosahu stavební činnosti budou před zahájením 
výstavby v předmětném úseku pasportizovány za účasti zhoto-
vitele, správce či majitele stavby a technického dozoru stavby. 
Po ukončení výstavby bude jejich stav opět zaznamenán a bude 
rozhodnuto o případných poškozeních, která vznikla v souvislosti 
s výstavbou. Investor má v rozpočtu stavby rezervované finanční 
zdroje na opravu těchto poškození jak v době výstavby, tak i po 
jejím ukončení.
okolí podjezdu bude vystaveno hluku a emisím. Pravdě-
podobně naroste tranzitní doprava přes Řevnice, poje-
dou tudy všechna vozidla, která nyní jezdí objížďkou ulicí 

Podrobněji k projektu

Naše lávka vedoucí Za Vodu, tedy životně důležité propojení 
pravobřežní a levobřežní části Řevnic, se po osmdesátileté služ-
bě dostává do finální etapy své životnosti. Nosnost je odbor-
nými posudky opakovaně snižována a v současnosti je již jen 
3 tuny. Řevnice se tak po mnoha letech jejího užívání rychle 
přibližují stavu nula. Jsme v podobné situaci jako naši pradědo-
vé, když se prozíravě rozhodli, že lávku postaví, protože rozvoj 
části Za Vodou má pro obec strategický význam. 

Tehdy se ovšem jednalo o stavbu, která měla vedle zdejších 
domů obsluhovat louky řevnických hospodářů a také mlýn. Asi 
si dovedeme představit frekvenci povozů, možná pár kol a poz-
ději nějaký automobil. V té době byla tato stavba předimenzo-
vaná a jistě to byla chlouba Řevnic. Lávka ale zestárla a později 
začala chátrat, dubové chodníky pro pěší se rozpadaly a bezpeč-
ně se dalo chodit pouze vozovkou. Po velké povodni v roce 2002 
se v rámci nápravy škod obci podařilo získat dotaci, při které se 
opravila nejen statika poškozených pilířů, ale i chodníky a vo-

zovka. Lávka tak dostala nečekanou šanci na dalších pár let. Tato 
revitalizace ale bohužel na dlouhou dobu uspala povědomí o nut-
nosti systematicky naplánovat kompletní stavbu nového pře-
mostění Berounky do strategického a investičního plánu Řevnic.

V posledních letech se pak potkaly dva trendy. Díky stále se 
zvyšující životní úrovni Česka a středočeského kraje se nám po-
dařilo zvelebit Řevnice a to k nám přivedlo mnoho mladých ro-
din. Jako trvale bydlící sousedy, ale i jako rekreanty. Současně 
Za Vodou ožilo mnoho pozapomenutých aktivit a vznikly zde 
i nové: obliba dětského fotbalu, nový tenis, koupací louka, cyklo 
plácek, odložená školní U rampa, úspěšný projekt letní hospody 
U Koníka a znovu se probouzející kemp. V druhém směru pro 
obyvatele části Za Vodou i sousedy z letovské Hvězdárny přes 
řeku vede cesta do práce, ale i školy, školky, úřadu, atraktivního 
Řevnického pivovaru, kina nebo za nákupy. To vše a navíc vy-
ústění frekventované cyklostezky spustilo v obou směrech přes 
jednosměrnou lávku dosud nevídaný provoz. 

nejvyšší čas myslet na most 
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Za cestování hromadnou 
dopravou si od léta připlatíme 
Deset let se neměnily ceny jízdenek v rámci Pražské integrova-
né dopravy. Zdražení, které přijde letos v létě, schválili krajští 
zastupitelé. Bez zdražení jízdného by podle nich muselo dojít 
k ještě větší redukci počtu spojů, což by přineslo i nevratné do-
pady do celkové kvality dopravní obslužnosti na území kraje. 
Zatímco nyní cesta vlakem například z Řevnic na Smíchov stála 
v rámci PID 32 korun, nově bude stát 40 korun. Cena jízden-
ky na 2,5 hodiny pro 6 pásem se zvedne ze 46 na 60 korun. 
Jednotlivá pásma budou odstupňována po 10 korunách (kromě 
těch nejnižších cen).  

Navýšení tarifu PID v průměru o 25 procent odsouhlasili 
koncem března středočeští zastupitelé, Praha se k jejich rozhod-
nutí o úpravách cen jízdného v Pražské integrované dopravě 
připojila.    

„Změna a navýšení tarifu PID je nezbytné, nemůžeme si 
dovolit před tímto problémem zavírat oči nebo strkat hlavu do 
písku. S tarify se nehýbalo 10 let, za tu dobu jen složená inflace 
činila přes 21 procent,“ uvedl radní pro dopravu Petr Borecký. 
Kraji v minulosti rostly náklady, například když vláda opako-
vaně rozhodla o navýšení platů řidičů autobusů, ale navýšení 
hradily kraje. Podle Boreckého vláda také odmítá krajům kom-
penzovat obrovské propady tržeb v době pandemie. Jen loni 
přitom ztráty ve veřejné dopravě Středočeského kraje činily víc 
než 500 milionů korun. 

U časového jízdného dojde ke změnám jízdného pouze pro 
cestování ve vnějších pásmech, případně dojezdovém pásmu 
0 na území Prahy. Měsíční a čtvrtletní kupóny jsou zdraženy 
o 25 %, cena ročního jízdného je stanovena na 9,5násobek ceny 
měsíční. Ceny ročních kupónů se zvednou o 10–15 %. Celkově 
však budou časové kupóny i přes připravené zdražení pro pravi-
delné cestující výrazně výhodnější. 

Cena půlhodinové jízdenky pro Prahu bude nově 30 Kč, deva-
desátiminutová jízdenka bude stát nově 40 Kč. Roční kupon se 
tak vyplatí už při jedné zpáteční cestě za týden, která bude delší 
než 30 minut.  

A změní se také výše pokut za jízdu bez platné jízdenky – zá-
kladní pokuta při zaplacení na místě nebo do 15 dní v doplatko-
vé pokladně se zvyšuje z 800 na 1000 Kč. 

(text pan, tabulka PID)

Na železničním přejezdu i na přilehlých komunikacích v ně-
kterých částech dne projíždí a prochází, případně při spuště-
ných závorách stojí, proud automobilů, cyklistů i pěších. Máme 
zde lokální dopravní kolaps, místo s extrémním bezpečnost-
ním rizikem pro všechny účastníky provozu. Není výjimkou, že 
auta uváznou mezi lávkou a přejezdem nebo přímo na přejez-
du a jiná musí desítky metrů couvat. Všichni se snaží současně 
přejít nebo přejet most. Kola z cyklostezky kličkují mezi auty 
i chodci. Často vyvolává emočně vypjatou a nedůstojnou komu-
nikaci.

To ale není vše. Tenisový klub chystá výstavbu haly (s tou vět-
šina obyvatel sdružených ve spolku Řevnice Za Vodou nesou-
hlasí) a soukromá investorka spouští na konci Čajkovského ulice 
developerský projekt 6 nadstandardních rodinných domů. Rodí 
se i nápad radnice postavit nové hřiště na louce za tenisem. Už 
jen jako střípek do skládačky si můžeme vložit absenci chodní-
ků Za Vodou, jejichž výstavba stále ještě ani nezačala, a úzkou 

a klikatou silnici od Hvězdárny. Realitou tedy je, že oblast má 
dva nesmírně komplikované příjezdy. Úzkou komunikaci, kde 
proti sobě bez najetí do krajnice neprojedou dva automobily 
(navíc pro Řevnické okořeněno nepřátelským postojem Letů 
k nákladní dopravě směřující do čtvrti Za Vodou), a nevyhovují-
cí lávku s jedním jízdním pruhem.

Tuto situaci se opakovaně snaží vysvětlit na radnici spo-
lek Řevnice Za Vodou za podpory volební kandidátky TOP 09 
a Nezávislí. Přesvědčit o tom, že situace je vážná a nebezpečná 
a prosadit její široké vnímání není jednoduché, čas letí a štěd-
ré dotace na infrastrukturní stavby tu nebudou donekonečna. 
Přitom je jasné, že nová lávka už musí být plnohodnotný MOST 
se dvěma jízdními pruhy, širokým chodníkem a vazbou na pře-
jezd železnice i cyklostezku.

V tomto roce se podařilo do rozpočtu zařadit jen posouzení 
stavu lávky a studii proveditelnosti nové stavby. To je ale jen za-
čátek. Nesmíme skončit pouze u prvotní studie nového mostu. 
Musíme co nejdříve aktualizovat strategický plán města a jako 
prioritní zařadit i tuto velkou investici. Vybrat projektanta a ar-
chitekta a objednat moderní, sebevědomý projekt. Uvědomit si, 
že můžeme ze dne na den ztratit možnost lávku používat pro 
automobily (stačí další povodeň a lávka dostojí popisu z úvo-
du článku). Musíme pečlivě plánovat jiné investice, dočasně si 
odpustit zbytné projekty a začít šetřit na spoluúčast v této velké 
investiční akci. Musíme oslovit kraj a důkladně jej informovat 
o naší situaci, hledat vhodné dotace v evropských fondech. Vče-
ra už bylo pozdě.

Tomáš Kramoliš
člen spolku Řevnice za Vodou 

Lávka je lehký most či můstek. 
Obvykle se tak označují mostní 
konstrukce určené pouze pro 
pěší nebo cyklisty, případně jen 
pro převedení inženýrských sítí 
(například potrubí). – Wikipedia 
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Text: Pavla Nováčková| Foto: archiv Jindřicha Königa

„Byl jsem vybrán a ještě s jedním hráčem jsem měl hrát kvalifika-
ci. Dopadlo to ale nešťastně, protože na stejný termín byla vypsá-
na zkouška z anatomie a nedalo se s tím hnout. Byl jsem kvůli 
tomu za profesorem a ten mi řekl: „Musíte si, kolego, rozmyslet, 
jestli chcete dělat medicínu, nebo tenis,“ vzpomínal před časem 
Jindřich König. 

Je proto až takřka symbolické, že se jubilant narodil ve stejném 
roce, kdy Jan Semanský, dědeček slavné tenistky Martiny Navrá-
tilové, postavil v Řevnicích první antukový dvorec. Nacházel se 
na pozemku vpravo od Pražské ulice (dnes čp. 1126). 

Jindřich pocházel z pražské lékařské rodiny, ale do Řevnic s ro-
diči odmala jezdil. Vystudoval Gymnázium Jana Nerudy (1954) 
a následně v roce 1960 úspěšně ukončil Fakultu všeobecného 
lékařství Univerzity Karlovy v Praze a stal se lékařem, jako jeho 
tatínek, sestra a později i manželka. 

Nejprve dostal umístěnku v nemocnici v Jablonci nad Nisou, 
později pracoval v Toxikologickém ústavu Fakulty všeobecného 
lékařství UK a byl členem první lékařské komise, která prováděla 
antidopingové testy na cyklistickém Závodě míru. Ke konci svého 
lékařského působení byl zdravotníkem a poté lékařem Ústřední 
celní správy České republiky. 

Cesta do Řevnic
Když v 70. letech národní výbor nařídil, že se na jejich pozemku 
uprostřed Řevnic musí stavět, rozhodli se s manželkou postavit 
si zde dům a přestěhovat se z Prahy do Řevnic natrvalo. Výhled 
měli překrásný – na nové tenisové kurty v ulici Legií.

Jeho rodiče ho totiž již odmala vedli k aktivnímu sportu. Pla-
val, hrál stolní tenis a jezdil na lyžích, především se ale věnoval 
tenisu. „Dokonce se traduje, že když maminka hrála a střídaly se 
strany, odbíhala, aby mě nakojila. Asi proto mám k tenisu krás-

ný vztah,“ vzpomínal kdysi Jindřich König, kterému se před více 
než dvaceti lety podařilo zachránit archiv řevnického tenisového 
klubu. 

Právě o historii řevnického tenisu vydal v roce 2002 i svou prv-
ní knihu. K nim později přibyly další, například výpravná kniha 
Řevnice na starých pohlednicích (2014), publikace o působení 
Okrašlovacího spolku v Řevnicích (2011), o řevnické plovárně 
(2011), náměstí (2012) nebo tenisovém klubu (2002) a podílel 
se na publikacích 750. výročí Řevnic (2003) a 100. výročí Lesní-
ho divadla (2016). Jeho zatím poslední knihou je publikace Rok 
1918 v Řevnicích.

První pohlednice byla od rodičů
Jindřich König je vášnivým sběratelem známek a starých po-
hlednic z Řevnic a okolí. „Před mnoha lety mě k tomu přiměl pan 
Štefánek, další řevnický občan, který měl velkou sbírku dobových 
pohlednic zejména Řevnic. Já jsem pojal sbírku šířeji. Jednak 
jsem sbíral vojenské polní nemocnice, pohledy Řevnic, ale i okol-
ních měst z dolního Poberouní. Sbíral jsem také pohledy ze Skal-
ky. Vlastně, když o tom přemýšlím, s tou jsem začínal nejdřív,“ 
prozradil před časem Jindřich König. Právě zájem o historii Skal-
ky jej přivedl ke sbírání starých pohlednic a fotografií. Svou prv-
ní pohlednici ale dostal již od rodičů. Dnes jich má kolem tisíce 
a sbírku již moc nerozšiřuje. Tvrdí, že nyní je třeba vše zpracovat. 
Za nejcennější považuje pohlednici z roku 1891, na které je obrá-
zek Sněžky s německým popisem a českým textem.   

I ve svých pětaosmdesáti letech je Jindřich König velmi aktivní 
a činorodý. Nadále spolupracuje s městských zpravodajem Ruch, 
vede letopiseckou komisi a často je vidět na své zahrádce. V hla-
vě má ještě spousty plánů. Uvažoval o vydání druhého dílu knihy 
Řevnice na starých pohlednicích, rád by zpracoval i své exponá-
ty k poutnímu místu Skalka. Jeho snem vždy bylo najít pro své 
exponáty důstojné místo, malé muzeum, kde by mohly být vysta-
veny. Tak snad se to podaří. Řevnice by tím získaly opravdu uni-
kátní sbírku. e

První pohlednici dostal od rodičů. 
Dnes má na tisíc exponátů
 Je chodící řevnickou encyklopedií. O historii Řevnic píše články do Ruchu, napsal několik knih a publikací, 
vlastní rovněž unikátní sbírku dobových pohlednic a dokumentů. V květnu oslaví MUDr. Jindřich König 85. na-
rozeniny. Přitom nechybělo mnoho a místo dráze lékaře se mohl profesionálně věnovat tenisu. Dokonce měl ve 
svých dvaceti letech za Československo hrát Galeův pohár juniorů…

Jindřich König na řevnické plovárně (ve skoku), 40. léta 
20. století
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Text: Jindřich König | Foto: archiv autora 

U příležitosti 76letého výročí ukončení II. 
světové války bych rád vzpomněl na jednu 
řevnickou událost z počátku roku 1945.

V Řevnicích žilo těsně před válkou přes 
50 občanů židovského původu, kteří se 
během válečných let postupně stali obětmi 
holocaustu. Mezi ně patřila i rodina Bedři-
cha Markuse, který s manželkou a dvěma 
syny žil v domě čp. 337 za Berounkou 
nalevo od mostu. Pan Markus po I. světové 
válce založil úspěšnou firmu Excelsior, 
která stavěla tenisové dvorce s červeným 
pískovým povrchem – antukou. Jejich 
kvalitu potvrzovali v reklamě světoví tenis-
té Karel Koželuh a Američan Bill Tilden. 
Firma ve dvacátých letech 20. století po-
stavila např. tři dvorce na I. ČLTK v Praze 
na Štvanici. 

Markusovi byli jako židovská rodina 
v září roku 1942 nacisty zatčeni a odvezeni do Terezína a dále 
do Osvětimi v Polsku, kde byli rodiče dne 26. 10. 1942 ihned po 
příjezdu do koncentračního tábora posláni do plynu. 

Synové pana Markuse, devatenáctiletý Jan a patnáctiletý 
Tomáš, zůstali  naživu, protože nacisté potřebovali mladé zdravé 
muže na nejtěžší fyzické práce. V lednu 1945 postupovala z vý-
chodu k Osvětimi Rudá armáda. Nacisté potřebovali koncent-
rační tábor rychle zrušit a stopy po hromadné likvidaci vězňů 
zahladit. Práceschopné vězně odváželi nákladními vlaky – hlavně 
v noci – na západ do Bavorska, kde měli pracovat v podzemních 
vojenských továrnách. Markusovi chlapci byli deportováni přes 
české území. Situace vězňů v transportech byla katastrofální. Byli 
nacpáni v nákladních vagónech bez pití, bez jídla a bez hygieny, 
jen ve vězeňských úborech, ačkoli koncem ledna vypukly v Evro-
pě velké mrazy až minus 20 stupňů Celsia. Šťastnou náhodou se 
stalo, že transport v noci zastavil na malém nádraží a chlapci si 
škvírou ve stěně vagónu přečetli název nádraží – Řevnice. Stalo 
se to 21. ledna 1945. S pomocí místního českého železničáře 
se jim podařilo dostat z vagónu a mezi 2. a 3. hodinou v noci 
rychle opustit nádraží. Ve vězeňských úborech utíkali ulicemi 
na řevnické náměstí – naštěstí beze svědků – a zazvonili na 
domě čp. 25 drogisty pana Klápy, který byl před válkou dobrým 

Zázraky se dějí…

známým jejich otce. Ten okamžitě pochopil situaci, vtáhl je do 
chodby domu, svlékl, odhmyzil, umyl a poskytl jim pití, jídlo 
a oblečení. Pro rodinu Klápových byla ovšem přítomnost chlapců 
velkým rizikem. Nebylo jasné, jestli a kdy esesáci zjistí, že jim 
někdo chybí. Ve vlaku ovšem „cestovalo“ asi 500 vězňů a jejich 
němečtí hlídači byli ve spěchu, aby transport co nejrychleji 
dojel do Bavorska. Absence mladých Markusů byla sice později 
zjištěna, ovšem esesáci pouze zatelefonovali řevnickým četní-
kům, aby uprchlíky našli. Ti o nich již věděli, ale oznámili, že je 
hledají. Riziko pro všechny v domě na náměstí bylo obrovské, 
a proto byli chlapci přestěhováni do dřevěného vodáckého srubu 
za řekou. Dostali spací potřeby, jídlo a pití. Protože nebylo jisté, 
jestli nějaká skupina SS nepřijede do Řevnic kluky hledat, našli 
zachránci řešení a rozhodli, že Markusovy děti odjedou vlakem 
k příbuzným u Nové Paky. Spolehliví řevničtí občané chlapce 
vybavili na cestu, neměli jen průkazy totožnosti. Jízda tehdy 
nebyla jednoduchá, museli vícekrát přesedat. Poslední vlakový 
přestup měli v Chlumci nad Cidlinou. Bylo to za mrazivé noci, 
takže cestující čekající na přestup se shromáždili v čekárně na 
nádraží, kde se topilo uhlím ve starých kamnech. Hřála se tam 
směsice osob české i německé národnosti, dokonce němečtí 
vojáci v uniformách wehrmachtu. Během čekání na vlak vešla do 
čekárny ozbrojená vojenská německá hlídka kontrolovat cestují-

cí. Chlapci si řekli – to je náš konec, nemáme doklady. 
Jako zázrakem se situace pro kluky vyřešila. Přítomný 
německý důstojník jako vojenský nadřízený hlídku 
„vykázal“ z místnosti – přece ho na cestě nebude 
nějaký vojín kontrolovat. Takže kluci s velkým štěstím 
dojeli do Paky a z nádraží došli pěšky k příbuzným, 
kteří byli předem informováni. Pod jejich ochranou se 
jim podařilo dočkat se konce války.

Po válce se bratři rozdělili, Jan odešel do Německa 
a mladší Tomáš zůstal v Řevnicích. Oba již před lety 
zemřeli, ten řevnický se oženil, ale manželství bylo 
bez dětí. Po mnoha letech mi svůj životní příběh 
vyprávěl s podmínkou, že dokud bude naživu, nebude 
se o tom mluvit.

Jako pozoruhodnost uvádím, že v srpnu 2002 došlo 
k obrovským záplavám i v povodí Berounky, domek 
čp. 337 byl z velké části zatopen, ale manželé Marku-
sovi jej neopustili a celou povodeň v něm přežili. e

Dům rodiny Markusovy (vlevo), lávka přes Berounku ještě nestojí.
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Text: Marie Reslová | Foto: Pavel Hartmann

Kdy jste pustil do světa první haryho dobrý kousky a co 
tomu předcházelo?
Dlouhá léta jsem měl jiné pracovní zaměření, ale kulinaření 
mám rád odmala. Po studiích ekonomie a managementu jsem 
působil řadu let v obchodní sféře v několika mezinárodních fir-
mách, až nakonec přišel covid a s ním impuls pustit se do ně-
čeho úplně jiného, co ve mně už delší dobu dřímalo. Nejdříve 
jsem samozřejmě musel vyřídit všechna potřebná živnostenská 
oprávnění, získat status domácího výrobce a vytvořit požadova-
né podmínky. Oficiálně jsem svoje portfolio dobrot ve skleničce 
představil v prosinci loňského roku.
odhadnete, kolik „dobrých kousků“ jste  za těch necelých 
pět měsíců už vyprodukoval?
Pro začátek jsem sestavil Haryho devítku, výrobky, které jsem 
si v průběhu let nějak vyzkoušel, testoval, ladil složení, chutě 
a poměry ingrediencí, abych s nimi byl stoprocentně spokoje-
ný. Ke konci dubna jsem do světa vypustil kousek číslo 1500 
a k tomu v pěti termínech celkem 250 netradičních sousedských 
obědů a večeří – to podle mě v dosavadním režimu one-man-
-show není vůbec špatný počin. 
jak jste vybíral sortiment a ladil receptury? odkud máte 
recepty?
V nabídce mám několik druhů paštik z pečeného masa, kach-
ní rillettes, tradiční vepřovku a výpečky, nakládané sýrové po-
choutky a cibulový konfit. A že to jsou zrovna tyhle kousky, je 
svým způsobem souhra okolností, buď jsem je někde v domácí 
kvalitě náhodou ochutnal, setkal se s podobnými nadšenci na 
jižní Moravě, zúčastnil se soutěže o nejlepší nakládaný hermelín 
nebo jsem si prostě jen vzpomněl na chuť vepřovky z doby mého 
dětství. A protože se nic podobně autentického běžně nedá se-
hnat, chtěl jsem si to vytvořit sám. 
Pomáhal vám někdo s designem výrobků, třeba s etiketou 
s hrdým označením Made in Řevnice nebo s lákavými foto-
grafiemi na vašem webu?
Samozřejmě jsem v téhle oblasti nějakou pomoc potřeboval, 
zejména s grafikou, na kterou určitě nejsem odborník, a také 
s následným tiskem etiket. Je fajn, že pro tuhle spolupráci jsem 
našel pochopení u řevnické kamarádky Silvie Klempererové, 
které bych chtěl ještě jednou poděkovat za návrh etiket na skle-
ničky, a Petru Dvořákovi, dlouholetému pracovnímu kolegovi, 
za tiskové zpracování. Fotografie na svůj web www.haryho.cz 
jsem si pořizoval sám, rád si dělám fotodokumentaci ke všemu, 
co vyrobím. 
 jsou vaše výrobky už někde k dostání kromě osobního vy-
zvednutí u vás doma? 
Rád bych svoje produkty nabízel přímo, jako dosud, ale i s vy-
užitím partnerských míst v okolí, s kterými najdu soulad v po-
hledu na věc. Zatím má moji vepřovku v nabídce Pivovar Řev-
nice. Chtěl bych se zaměřit hlavně na region dolního Poberouní 
a najít další spolupracující restaurace nebo menší farmářské 
obchůdky. Vzhledem k charakteru mých produktů to nikdy ne-
bude o tunách výrobků, distribuovaných přes obchodní řetěz-
ce, ale o lokálních specialitách. Mám pocit, že se zatím v našem 
regionu „mému“ spektru domácích dobrot nikdo nevěnuje, 
a proto věřím, že by mohly Haryho dobrý kousky oslovit ty, kteří 

preferují poctivé složení, vyladěnou chuť a individuální přístup 
člověka ze sousedství, jehož tvář dobře znají. 

Co se e-shopu týče, mám ho v plánu, ale vše musí jít krok 
po kroku, zatím si ještě chvíli vystačím s webovými stránkami 
a musím zapracovat na firemní stránce na Facebooku.
jak je současná produkce časově náročná?
Jsem na začátku projektu, všechny činnosti se koncentrují 
u mě. Od zásobování přes výrobu, balení a objednávky až po 
zákaznickou komunikaci. Je to poměrně časově náročný proces, 
ale takové začátky podobných nápadů jsou, člověk si to musí 
odpracovat. A zároveň věřit, že má dobré produkty, pochopitel-
nou filosofii a správnou vizi. Jakmile se tohle potvrdí v praxi od 
konkrétních zákazníků, je čas a prostor se rozšiřovat.
Máte i další plány?
Protože je vaření a obecně příprava kvalitního jídla mým koníč-
kem, občas bych si rád zpestřil základní výrobní program dob-
rot do skleničky nějakým jiným gastro-kouskem a tím myslím 
nabídku neokoukaných „sousedských“ specialit, připravených 
na míru pro limitovaný počet zájemců. V průběhu lockdownu 
jsem pár věcí vyzkoušel a na základě reakcí spokojených stráv-
níků můžu konstatovat, že by takový přístup mohl lidi z našeho 
okolí bavit.

Také budu určitě hledat nejrůznější formy spolupráce s dal-
šími malovýrobci poctivých potravin v Poberouní a na Podbrd-
sku, to mi rozhodně dává smysl, a pokusil bych se touto formou 
rozšířit svoji nabídku o opravdu zajímavé kousky z okolí. e

Dobrý kousky Made in Řevnice
Covidová výhybka přehodila řevnického rodáka Pavla Hartmanna na jinou kolej. Vystudovaný ekonom a ma-
nažer začal pod značkou Haryho dobrý kousky vlastnoručně vyrábět domácí speciality z masa a sýrů nebo vařit 
sousedské obědy. Další díl volného seriálu o inspirativních poberounských startupech věnujeme jeho příběhu. 
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Kampaň obyčejného hrdinství 
Jak všichni víme, příroda na tom není nejlépe. Všichni nás na-
bádají, abychom jí pomohli. Ale jak? Třeba tím, že se zapojíme 
do kampaně obyčejného hrdinství pořádané Ekoškolou! Nepři-
nese to do našeho života žádné razantní změny, a přesto pomů-
žeme naší planetě. Kampaň pořádaná ZŠ Řevnice začíná 17. 5. 
a končí 23. 5. 2021. Veškeré informace o kampani naleznete 
na stránkách www.ekoskola.cz. Vyplněné deníčky a případné 
dotazy posílejte paní učitelce Matouškové na e-mailovou adresu 
matouskova@zsrevnice.cz. Minulý rok se zapojilo 36 lidí z naší 
školy a z celé republiky dokonce 8 500! Tak dokažme, že nám 
na přírodě záleží, a navyšme v roce 2021 tento počet! 

Eva Dvořáčková
8. A, ZŠ Řevnice

Předškoláci se testují dvakrát týdně
Celý březen byla uzavřena řevnická mateřinka. Kromě distanční 
výuky byly pro děti připraveny i bojovky a stezky, kde plnily 
různé úkoly. 

Po vánočních prázdninách jsme se opět sešli ve školce 
s nadějí, že bude lépe. Svátek Tří králů jsme oslavili výrobou 
královské koruny a vyprávěním legendy o třech králích. V rámci 
projektového pohádkového roku se děti seznámily s pohádkou 
O dvanácti měsíčkách, kterou si hrály, malovaly a naučily se 
znát roční období. Děti se také rozvíjely v rámci environmentál-
ní výchovy. Seznamují se s přírodou v průběhu ročních období, 

pozorovali jsme vodní ptactvo a život v okolí řeky. Chodili jsme 
na návštěvu do lesa za zvířátky a sypat ptáčkům do krmítek. 
Letošní zima byla bohatá na sníh, a tak jsme si užili i zimní 
radovánky na sněhu, děti bobovaly a stavěly sněhuláky na 
zahradě mateřské školy. Další vydařenou akcí byly masopustní 
oslavy. Děti se dozvěděly, co je to Masopust a jaké zvyky jsou 
s ním spojené. Vyvrcholením oslav byl karneval v maskách 
a masopustní taškařice. V posledním týdnu, kdy jsme ještě byli 
ve školce, se uskutečnil projektový týden s pohádkou O Popelce 
zakončený princeznovským bálem.

Bohužel jsme kvůli nařízení vlády ČR museli školku uzavřít 
od 1. 3. Děti měly a mají možnost využívat distanční výuku, 
která probíhá od uzavření školky. S rodiči jsme stále v kontaktu 
přes sociální sítě. Veškeré informace a materiály k distanční 
výuce mohou najít na webových stránkách školky nebo také 
osobně v domluvených hodinách v MŠ. Součástí distanční vý-
uky je i práce s knihou „Tajemství permoníků“. Naše asistentka 
Iva Belková připravila jarní vycházky pro děti s rodiči. Po cestě 
na děti čekají ukryté úkoly. Po jejich splnění si mohou ve školce 
vyzvednout odměnu.

Od 12. 4. 2021 jsme opět zahájili provoz v mateřské škole, 
a to pouze pro děti předškolní, děti se každé pondělí a čtvrtek 
ráno testují na covid-19. Jsou velmi šikovné, trpělivé a moc 
hezky spolupracují. Děkujeme i rodičům za jejich trpělivost. 
Přejeme všem krásné jaro a těšíme se na shledání se všemi 
dětmi z naší školky. 

Učitelky třídy Žabiček Dana Káchová, Olga Skramužská

ZUŠkou opět zní krásné melodie, od 
12. dubna probíhá výuka ve formátu 1-1
Zámečkem opět vesele cvrlikají různorodé hudební nástroje! 
Základní umělecké školy byly totiž zařazeny do první fáze 
rozvolňování protiepidemických opatření. I když se část ZUŠek 
rozhodla s otevřením počkat, ta naše začala vyučovat už 
první den, kdy to bylo umožněno, tedy v pondělí 12. dubna. 
Prezenční výuka probíhá ve formátu 1-1 (tj. jeden vyučující 
s jedním žákem), a to pouze v rámci hudebního oddělení. 
O týden později byly pak umožněny konzultace (také v režimu 
jeden na jednoho) i v ostatních oborech. Na rozdíl od prvního 
stupně základních škol se v ZUŠkách netestuje, proto je 
důležité, aby do školy docházely pouze ty děti, které nevykazují 
příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění. Ti žáci, kteří jsou 
nemocní nebo se nemohou do školy dostavit, se nemusí obávat. 
Na hodinu se po dohodě s učitelem mohou připojit jako doteď 
online.   

A dobrou zprávu máme i pro uchazeče o studium na naší 
škole! Talentové zkoušky by podle předpokladů měly probíhat 
prezenčně, tedy za dodržení přísných hygienických opatření. 
Pro zájemce o hudební obor byly vyčleněny dva termíny, 
konkrétně soboty 22. a 29. května. Talentovky ostatních 
oborů, jimiž jsou výtvarný, literárně dramatický a taneční, 
se uskuteční pouze v jeden den, jímž bude taktéž sobota 
29. května. Podrobný rozpis, podmínky přijímacího řízení 
a odkaz na rezervační systém jsou k nalezení na stránkách 
školy. I v případě, že by se zkoušky musely konat online, budou 
termíny a rezervace stále platné.

Ještě bychom rádi upozornili na pár zbývajících volných míst 
na táborech ZUŠ. Ty se v letošním roce budou konat hned dva 
– jeden příměstský a jeden „výjezdní“ v Běstvině v Železných 
Horách. Neváhejte proto a zašlete přihlášku, než se kapacita 

Školy, školky, školičky
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zaplní. Stejně jako u talentových zkoušek budou podmínky účasti 
aktualizovány podle právě platných opatření, prozatím však 
nebyla žádná pravidla pro pořádání letních táborů zveřejněna. 
Veškeré informace i přihlášku najdete na webu. 

Na něm mimo jiné naleznete i aktualizovaná pravidla 
regionální výtvarné soutěže. Účastníci nově nebudou doručovat 
své výtvory osobně, ale elektronicky prostřednictvím aplikace 
Úschovna. 

Na závěr ohlédnutí za dubnem v naší škole bychom vás rádi 
pozvali na poslední z tria koncertů Učitelé hrají pro vás. Ten 
se bude konat ve čtvrtek 13. května a zhlédnout ho můžete 
na školním youtubovém kanálu, stejně jako obě předešlá 
vystoupení. Na koncert bude možné prokliknout i přes odkaz 
umístěný na sociálních sítí ZUŠky. 

Kateřina Hrubá

na Palackého náměstí se vrátí trhy
Májové trhy v sobotu 15. května začnou v 9 hodin pod rozkvetlý-
mi hlohy a v okolí kapličky na Palackého náměstí. Po koronaviro-
vé pauze navážou na úspěšný předvánoční trh, který na stejném 
místě představil malé originální výrobce z Řevnic a blízkého 
okolí. I tentokrát bude k dispozici spousta dobrých domácích 
a farmářských potravin a ručně vyráběných produktů, včetně 
oblečení od lokálních tvůrců. Pořadatelé se snažili vzhledem 
k ročnímu období oslovit především malé pěstitele a farmáře, aby 
nabídka sazenic, květin či první zeleniny byla co nejpestřejší. Pro-
dejci a jejich nabídka budou postupně představeni na Facebooku. 
Pokud epidemiologická situace dovolí, bude i víno, pivo a další 
osvěžení a trhy se rozšíří také o kulturní program.

V polovině května dorůstají sazenice, které jsme vyseli doma 
pro svoji potřebu, a stává se, že je všechny neupotřebíme. Nebo 
zjistíme, že se nám nějaké rostliny přemnožily a je nám líto je 
vyhodit. Můžete je vzít na trh, bude tam vyhrazený prostor pro 
sousedskou výměnu či prodej těchto domácích přebytků. 

Zkušebna pro kapely má nový kabát 

Dřevěný domek nedaleko řevnického pivovaru patřil k bývalým 
uhelným skladům, dnes se z něho pravidelně ozývá rocková hud-
ba. Zkouší tu pět kapel z Řevnic a okolí, některé začínající, jiné 
už zavedené. Stejně jako vedlejší zděnou stavbu ho „vyzdobili“ 
sprayeři, takže upravené přednádraží zrovna nezdobil.  Už je to 
jinak. Spolek Rockovrat, provozovatel zkušebny a také pořada-
tel festivalu Rockový Slunovrat, svolal na konci dubna brigádu 
a domek díky dobrovolníkům dostal nový kabát. Dokončila se 
také oprava střechy.  Sdílená hudební zkušebna funguje celoroč-

ně. „Místní kapely by jinak neměly kde zkoušet, nic podobného 
v okolí není,“ vysvětluje Adam Langr, šéf Rockovratu, který si 
domek pronajal od paní Milušky Bílé. Místo považuje Langr za 
ideální – vedle trati a parkoviště zkoušky nikoho neruší. Na využí-
vání je možné se s Rockovratem domluvit. V budoucnu by na zdi 
zkušebny měla fungovat „kulturní deska“ s rozpisem zkoušek, ale 
i avízem koncertů kapel, které ji využívají.

Marie Reslová

Krátce z dopravy 
 • Rada hl. m. Prahy schválila novou podobu připravovaného 

Terminálu Smíchov. Oproti původním plánům došlo k mírné 
změně u zastřešení, které bude tvořit odlehčená ocelo-
vá konstrukce. Součástí projektu bude také část stávající 
výpravní budovy, ve které se dnech nachází odjezdová hala. 
Projekt terminálu nově počítá s nabíjecí infrastrukturou pro 
elektrobusy pražské MHD a upravila se také autobusová 
platforma, ze které budou snáze přístupná vlaková nástu-
piště i Nádražní ulice. Novy smíchovský terminál propojí jak 
dálkové, tak regionální i městské vlaky s autobusy, metrem 
a tramvajemi. Pro dojíždějící autem vznikne navíc i velké 
P+R parkoviště s kapacitou 1000 míst. 

 • Pokračují stavební práce na Strakonické a s tím i omezení 
provozu, kdy se ve směru do centra jezdí ve dvou zúžených 
jízdních pruzích. Strakonická se rozšiřuje, aby po ní plynule 
a spolehlivě projely autobusy. Nové pruhy pro busy by měly 
být v provozu na podzim 2022, a to od zastávky Dostihová 
ke křižovatce s Mezichuchelskou a pak od zastávky Malá 
Chuchle k začátku autobusového pruhu před Barrandov-
ským mostem.

Po nucené pauze se zase 
bude prodávat mezi vraty
Mnohaměsíční lockdown byl dobrou příležitostí pro vytřídění 
starých a nepoužívaných věcí na půdě, ve sklepě a ve skříních. 
A teď je šance je nabídnout dál. Řevnický Garage sale se po 
loňské vynucené pauze tentokrát uskuteční až v sobotu 8. května. 
Nabízet své zboží můžete přibližně od 10 do 15 hodin. Informace 
o akci a přihlášení získáte na čísle 775 349 331 nebo e-mailu 
Wildmannova.R@seznam.cz. Uveďte své jméno, adresu, kde 
budete prodávat a sortiment prodeje. „Dejte šanci věcem, které 
vám již jen leží doma, jiným třeba poslouží,“ zve organizátorka 
Růžena Wildmannová.  

sokolové plní výzvy, trénují s míčem
I přes mírné rozvolnění není stále možné obnovit cvičení oddílů 
Sokola. Přesto cvičenci nezahálí. Plní nejrůznější výzvy, které 
jim cvičitelé připravují, za sebou mají i jarní úklid. „Tradiční jarní 
brigáda se konala individuálně. Kdo chce ještě přidat ruku k dílu, 
budeme rádi. Všem, kteří se zapojili, moc děkujeme,“ vzkázala 
jednatelka Sokola Monika Vaňková. Zatímco v březnu mladší žáci 
trénovali skákání přes švihadlo a vytrvalost, v dubnu připravila 
Bára Cíglerová a Lucka Knýbelová trénink zručnosti s míčem. 
Obrovský zájem byl i o jejich příměstský tábor, který se má usku-
tečnit v srpnu.

Krátce a jasně
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vznikla postupným utěsňováním skalních puklin a násled-
ným zatopením po vydatných deštích v roce 1872. Joachim 
Barrande zde objevil významná paleontologická naleziště. Ve 
stejném místě se nachází také Skryjský vodopád. 

(vše pan)

Cyklobus i rekreační vlaky znovu jezdí
Pohodlně cyklobusem se můžete od počátku dubna znovu do-
stat na Brdy. Jezdí od dobřichovického nádraží v nepracovní 
dny, a to po trase Dobřichovice–Černolice–Řitka–Mníšek pod 
Brdy–Kytín. Z Dobřichovic vyjíždějí vždy v 8:30, 10:30, 12:30, 
14:30 a 16:30. Zpět z Kytína jedou spoje v 9:25, 11:25, 13:25 
a 15:25. V provozu budou až do konce října. Spoje navazují 
na vlaky linky S7. Zastávka je umístěna na parkovišti vedle 
nádražní budovy. V cyklobusu se jízdní kolo přepravuje za 
16 Kč, ve vlacích je nutné kolo odbavit dle tarifu železničního 
dopravce. Provoz linky je zajištěn minibusem s přívěsem pro 
přepravu 20 jízdních kol.

Od poloviny dubna jezdí po delší zimní přestávce také sezon-
ní víkendové rekreační vlaky PID dopravců České dráhy a KŽC 
Doprava, které spojují metropoli s turisticky atraktivními lo-
kalitami středních Čech i sousedních krajů. Jezdí například do 
Posázaví, Brd, na Kokořínsko nebo do Českého ráje. Novinkou 
letošní sezony je Lužickohorský rychlík, který pojede z Prahy 
přes Mladou Boleslav, Bezděz a Českou Lípu a Jedlovou do 
Mikulášovic. Mezi nejoblíbenější patří Cyklohráček, který jezdí 
každou sobotu, neděli i státní svátky dvakrát denně z pražského 
hlavního nádraží do královského města Slaný.

busem k jeskyním či jezírkům
Víte, že se o víkendu dostanete z Řevnic přímým autobusovým 
spojem například do Koněprus, Broum nebo Skryjí? Je to tak. 
Autobusová linka 637 je kvůli uzavřené silnici mezi Zadní Tře-
baní a Svinařemi odkloněna a dočasně vede po objízdné trase. 
Začíná právě u řevnického nádraží a pokračuje do Berouna, 
některé víkendové spoje ovšem směřují i do Kublova, Broum 
a Skryjí. Výluka má trvat do prosince 2021.

Například v sobotu a v neděli jede od nádraží autobus 
v 9:16. Zamířit můžete třeba do Kublova (příjezd 10:30). Tam 
se narodil hudební skladatel a pedagog Josef Leopold Zvonař, 
autor hudby známé písně Čechy krásné, Čechy mé. Navštívit 
můžete také nedaleký Velíz.

Další zastávkou jsou Broumy, kde se nachází vyhlášený 
minipivovar Matuška. Založen tu byl na Velikonoční pondělí 
v roce 2009. Pivo se zde vyrábí klasickým řemeslným způso-
bem, nefiltrované a nepasterizované. Kromě tradičního české-
ho jsou k dostání i piva podle různých zahraničních receptur.

Poslední zastávkou této linky jsou v 10:50 Skryje. Odtud se 
po modré turistické značce dostanete až ke Skryjským jezír-
kům na Zbirožském potoce, jsou to necelé 3 kilometry. Jezírka 

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: 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

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory 
přijme od srpna 2021

UČITELKU/UČITELE 
s aprobací český jazyk 2. st., matematika 

a přírodovědné předměty,
úvazek dle dohody (lze i částečný)

•	Nabízíme	příjemný	kolektiv,	partnerské	jednání,	
možnost osobního růstu.

•	Požadujeme	chuť	do	práce,	kladný	přístup	k	dětem,	
kolegiální smýšlení, odpovídající vzdělání.

Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz,  
tel.: 604 236 661, www.skolavsenory.cz



16  inzerce

ČištěníOdpady

svoz

likvidace

odpadkové koše

zanáška popelnic

KONTEJNERY:
• od 3–30 m3

• všechny druhy 
odpadu

chodníků a ulic

strojní čištění

ruční metení

odstraňování 
graffiti

zimní údržba

posypový 
materiál

zahradnické 
práce

sekání trávy

údržba 
mobiliáře

ostatní 
komunální 
služby

Zeleň
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komwag@komwag.cz
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Volejte zdarma: 800 566 924
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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

PRAKTICKÝ LÉKAŘ 
PRO DĚTI A DOROST

ALERGOLOGIE a 
KLINICKÁ IMUNOLOGIE

MUDr. Eliška Kopelentová, 
sestra Michaela Čížková 

Do naší pediatrické ordinace přijímáme 
nové pacienty (smluvní pojišťovny pro 

pediatrii: 111, 207, 205, 201, 211).
Pro pacienty registrované v naší ambulanci 
poskytujeme také péči v oblasti alergologie 

a klinické imunologie (smluvní pojišťovny 
pro alergologii: 111, 207, 205).

Bližší informace na: 
www.pediatrierevnice.com

Adresa: Sádecká 366, Řevnice
Kontakt: tel.: 257 720 143, 

e-mail ekopelent@gmail.com 


