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Po dvou letech se císař 
znovu vydá na Karlštejn
Po loňské pauze se letos do dolního Poberouní znovu vydá 
císař Karel IV. se svým doprovodem a korunovačními kleno-
ty. Královský průvod vyrazí za zvuku bubnů a s rozvinutými 
korouhvemi v sobotu 5. června před polednem z Radotína. 
V Řevnicích čekání na průvod zpestří v neděli 6. června Ko-
šíkářský trh. 
Průvod se vydá tradiční trasou přes Černošice a Mokropsy do 
Dobřichovic, kde je připraven odpolední program u řeky včet-
ně interaktivní výstavy o životě v době Karla IV. Průvod budou 
vedle císaře a císařovny tvořit zbrojnoši, dvořané, vozy, dvorní 
dámy, kejklíři či lovecká družina se psy a dravci. O zvukovou 
kulisu se postará spolek bubeníků Mortem a středověká kape-
la Krless. Organizace tohoto průvodu se letos poprvé spolu se 
skupinou historického šermu Alotrium a městem Dobřichovice 
ujme spolek pro živou historii Doba Karlova. Cílem spolku Doba 
Karlova je přinést v rámci možností historicky věrohodnou re-
konstrukci průvodu – účastníci budou mít na sobě repliky stře-
dověkých oděvů a i složení průvodu a dramaturgie vystupování 
v jednotlivých zastávkách se bude řídit historickými vzory.

V neděli bude družina pokračovat přes Lety do Řevnic. Na 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad bude pro návštěvníky připra-
ven kulturní program již od 9. hodiny ranní. Již tradičně bude 
mít podobu Košíkářského trhu. Příchod panovníka je očekáván 
krátce po poledni.

Z Řevnic bude pokračovat přes Třebaně do cíle. V Hlásné bu-
dou mít diváci možnost být svědky komentovaného středověké-
ho banketu a pěšího turnaje rytířů.

Už popáté se z opačného směru z Králova Dvora vydá na Karl-
štejn poselstvo bavorského vévody Štěpána. Přes Beroun zamíří 
na Tetín, kde přenocuje.  Slavnostní setkání obou průvodů je 
plánované na nedělní odpoledne nově na takzvané Královské 
louce nad hradem Karlštejnem na žluté turistické trase, sever-
ně od Hlásné Třebáně. Právě tam se také bude konat velkole-
pé představení účastníků a vystoupení hudebníků a císař zde 
pronese svou závěrečnou řeč. Podrobné programy najdete na 
https://pruvodkarlaiv.cz. e

Program Košíkářského trhu
9.00 Začátek trhu
9.40 Barrel Battery – nadšení bubeníci
9.50 Los Fotros – oblíbená domácí „chlapecká“ skupina
10.20 Barrel Battery
10.30 The Villains – Od Claptona přes Stouny kamkoli
11.25 Barrel Battery
11.35 ZUŠ Řevnice
11.50 Notičky
12.15 Příchod průvodu, uvítání Karla IV.

Kultura znovu ožívá
Nabitá sezóna v lese začíná 12. června
Na nabitou letní sezónu se mohou těšit návštěvníci řevnic-
kého Lesního divadla. Jedinečný Lesňák má letos hostit 
výpravnou pohádku, koncert legendárních Tří sester i Če-
chomoru, Portu a tradičně i Dejvické divadlo.
V červnu budou kulisy řevnického lesa sloužit po tři víkendy 
místním umělcům. Sezónu zahájí v sobotu 12. 6. MIX festival 
pořádaný řevnickou ZUŠ. Osmý ročník s příhodným názvem 
MIŠ MAŠ s nabídkou hudby, tance, divadla i výstavy se bude 
konat od 16 do 19 hodin.

Hned následující víkend bude pohádkový. S výpravným hu-
debním představením Byl jednou jeden král se tu v režii Lucie 
Kukulové představí herci ze sousední Dobřichovické divadelní 
společnosti. Poslední sobotu před prázdninami v lese uvedou 
Notičky svůj tradiční předprázdninový koncert nazvaný Notičky 
tradičně.

I v červenci se můžete těšit na místní umělce, s novou hrou 
Smrt obchází Dianu se v režii Iva Tamchyny představí z kraje 
prázdnin členové Divadelního studia. Polovina července, kon-
krétně víkend 16. až 18. 7., bude patřit nejstaršímu hudebnímu 
open folkovému festivalu v Česku, Portě. Chystají se k nám na 
ni například kapely Asonance, Kamelot, COP, Jiří Dědeček, Věra 
Martinová či Robert Křesťan a Druhá tráva.

Po nich do Lesního divadla znovu zavítá kapela Tři sestry. 
V rámci Open air tour 2021 vystoupí v pátek 23. července. Polo-
vinu prázdnin v divadle završí komedie o fotbalu a početí dítěte 
Přátelák a poslední červencový den oblíbený festival Rockabilly 
Rumble. Další oblíbený fesťák Rockový Slunovrat se kvůli ome-
zením přesunul do poloviny srpna, konat se bude 13. a 14. 8.

V druhé polovině srpna se Lesní divadlo stane přechodnou 
domovskou scénou Dejvického divadla, které zde uvede celkem 
deset představení. Na pátek 3. 9. je naplánován koncert Čecho-
moru.

Lesňák 2021
12. 6. MIX Festival
18 .–20. 6. Byl jednou jeden král
26. 6. Notičky tradičně
2.–4. a 9.–11. 7. Divadelní studio – Smrt obchází Dianu
16.–18. 7. Porta
23. 7. Koncert Tři sestry
29. 7. Přátelák
31. 7. Rockabilly Rumble
13.–14. 8. Rockový slunovrat
17., 18. a 19. 8. Dejvické divadlo Ucpanej systém
20., 21. a 22. 8. Dejvické divadlo Elegance molekuly
23. a 24. 8. Dejvické divadlo Brian
26. a 27. 8. Dejvické divadlo Vzkříšení
3. 9. Čechomor  

Text: Pavla Nováčková
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Vlaků do Prahy neubude
Interval vlakového spojení Řevnice–Praha zůstane zachován 
i po optimalizaci trati Praha–Beroun a vzniku nového obratiště 
souprav v Dobřichovicích. To potvrdil redakci Ruchu starosta 
Tomáš Smrčka, kterého jsme požádali o vyjádření k obavám 
občanů, sdíleným na sociálních sítích. 

Informace, kterou obdržel ze Správy železnic, je následu-
jící: Dle projektu optimalizace trati se vlaky budou otáčet jak 
v Řevnicích, tak nově i v Dobřichovicích. Modernizace železnice 
má umožnit navýšení spojů. Podkladem pro plánování Správy 
železnic je zadání objednavatele dopravy, v tomto případě Stře-
dočeského kraje, které vychází ze zmapované intenzity dopravy. 
V úseku Řevnice–Praha je pro provoz v dopravních špičkách 
zadáno, že se bude otáčet 5 párů vlaků (dnes to jsou 4 páry). 
Z Dobřichovic pak bude takt vlakových souprav 10 minut, tedy 
přibližně ke každému páru souprav z Řevnic přibude navíc další 
vlak, který má pokrýt zejména potřebu přepravy z Černošic.

Intenzita vlakových spojů bude v jízdním řádu nastavena tak, 
jak ji objedná Středočeský kraj a měla by vycházet z potřeb oby-
vatel. Při zpracování projektu optimalizace trati se netvoří jízdní 
řád, ale technické podmínky provozu na železnici.

mare

Otevírací doba pokladny 
se od července omezí
Do normálních kolejí se díky rozvolnění vracejí úřední hodiny 
řevnického městského úřadu. Radnice tak bude fungovat stejně 
jako před lockdownem (viz níže) s jedinou výjimkou. Ta se týká 
změny otevírací doby pokladny. Do konce června, kdy se ještě 
očekávají návštěvy lidí hradících místní poplatky, bude poklad-
na otevřena od pondělí do čtvrtka. Od července bude pokladna 
k dispozici pro platby jen v pondělí a ve středu. Tato otevírací 
doba lépe odpovídá vytíženosti v druhé polovině roku a také 
preferenci bezhotovostních plateb.

Úřední hodiny: 
PO, ST 7.30–12.00 13.00–18.00 
ÚT, ČT 7.30–12.00  13.00–15.00 
Pokladní hodiny: 
PO, ST 7.30–12.00 13.00–18.00
ÚT, ČT 7.30–12.00 (od 1.7. do 31.12. zavřeno)
PÁ zavřeno 

Nové toalety se v Lesním divadle 
začnou budovat až po sezóně
Město ve spolupráci s místními divadelníky a organizátorem 
Lesních slavností divadla chystá výstavbu nových toalet v Lesním 
divadle. Letošní sezónu se ale ještě budou muset návštěvníci 
spokojit se stávajícím sociálním zařízením. 

Město nyní nechalo provést inženýrskogeologický průzkum 
pro projekt rekonstrukce objektu WC v areálu Lesního divadla. 
Na základě výsledku by měl být vyhotoven projekt, který ve spo-
lupráci s místním ochotnickým spolkem zajišťuje a městu věnuje 
organizátor Lesních slavností divadla pan Šmejkal. „Poté by měla 
následovat realizace,“ potvrdil starosta města Tomáš Smrčka 
s tím, že práce by mohly začít nejdříve na podzim. 

Zprávy z radnice
Slovo starosty 
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod dovolte, abych poděkoval pedagogickým pracov-
níkům všech vzdělávacích institucí, kterých je město zřizo-
vatelem, za jejich práci v průběhu končícího školního roku. 
Z hlediska jejich povolání to byl rok velmi neobvyklý a pro 
většinu z nich zajisté i velmi náročný. Značná část školního 
roku proběhla online, bez přímé interakce s dětmi. Trpěli tím 
všichni, učitelé, děti i jejich rodiče. Děti se díky tomu naučily 
novým dovednostem a kompetencím, jiné dovednosti naopak 
ztratily či pozapomněly. Dnes již je ve školách, díky výrazně 
lepší situaci s pandemií covidu-19, vše víceméně v normálu. 
Pevně věřím, že tomu tak bude i v září na startu nového škol-
ního roku. V něm se mohou žáci těšit na zbrusu nové venkovní 
sportoviště v areálu ve Školní ulici. Jak již bylo na stránkách 
Ruchu zmíněno, k dispozici budou mít atletický ovál a více- 
účelové hřiště na míčové sporty. Do prázdnin by se měla 
rovněž rozeběhnout stavba sportovní haly, kterou bude škola 
využívat jako tělocvičnu. 

Důležitým faktorem budoucí „normálnosti“ života je 
očkování. Rád bych znovu apeloval na každého, komu v tom 
nebrání zdravotní komplikace, aby neváhal a nechal se proti 
covidu-19 očkovat. Z vlastní zkušenosti doporučuji využít slu-
žeb očkovacího centra v Dobřichovicích, které bylo finančně 
podpořeno naším městem. 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 doporučil registro-
vat se právě zde. Učinit tak můžete snadno na webu  
www.ockovani-dobrichovice.cz.

Rád bych také oslovil možné zájemce o brigádu. Technické 
služby města aktuálně hledají sezónní pracovníky na údrž-
bu zeleně. Současné počasí je velmi příznivé pro růst trávy 
a práce na městské zeleni je prakticky nekonečná. Tam, kde se 
před týdnem skončilo, se může zítra znovu začít. V souvislosti 
s technickými službami bych chtěl vyslovit velké poděkování 
jejich „zednické partě“, která dokončila úpravu historické 
cestičky kolem křížku na hřbitov. V blízké době ji čekají dvě 
podobné akce – venkovní opravy obřadní síně na hřbitově 
a přes prázdniny úprava vstupního prostoru a chodníků budo-
vy ZŠ v Revoluční ulici.

Na stránkách Ruchu jsme začali postupně představovat růz-
né koncepční a strategické dokumenty, které si město s využi-
tím dotací nechalo vypracovat. V aktuálním čísle představuje-
me pasport veřejného osvětlení. Podrobněji se se všemi šesti 
dokumenty můžete seznámit na webových stránkách města 
v sekci samospráva/projekty/koncepční projekty. 

Na závěr bych vás chtěl všechny pozvat na kulturu. Hned 
první červnovou neděli je na pořadu královský průvod císaře 
Karla IV. na Karlštejn, který se loni z důvodu pandemie ne-
mohl uskutečnit. V červnu rovněž zahájí svůj provoz řevnické 
kino a celá řada zajímavých akcí je připravena také v Lesním 
divadle. Sledujte kulturní program na stránkách města a nic 
by vám nemělo uniknout. 

S úctou Tomáš Smrčka
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Škola získá peníze na obědy 
pro děti ze sociálně slabých rodin
Řevnická škola se podle informací starosty města opět zapojí 
do projektu Obědy do škol. Projekt je financovaný z evropských 
peněz a státního rozpočtu a škola se ho účastnila již v minulých 
dvou letech. Zaplacení oběda je přímou podporou dětí ve věku 
3–15 let ze sociálně slabých rodi, které by si jinak školní stravová-
ní nemohly dovolit. Do projektu se v novém školním roce zapojí 
188 středočeských mateřských škol, základních škol a gymnázií 
a 14 školních jídelen.

Testovací centrum už i v Řevnicích
Nové centrum na testování covidu-19 funguje od června i v Řev-
nicích. Najdete ho v areálu Pivního dvora u řevnického nádraží. 
Provádějí zde výhradně certifikované testy nejvyšší kvality, při 
nichž jsou odběry brány ze slin, tedy bezbolestně a bez nepříjem-
ností. Jde o licencovaného poskytovatele zdravotních služeb. Test 
vám tedy v případě, že jste účastníkem zdravotního pojištění, 
proplatí pojišťovna. Podle provozovatelky je možné přijít i bez 
předchozí registrace. Otevírací doba je plánována denně od 7 do 
11 a od 14 do 19 hodin. V případě většího zájmu uvažuje provo-
zovatel o jejím rozšíření.

Hasiči si připomínají 125 let 
od svého vzniku
Už druhý rok se kvůli omezením spojeným s pandemií nemohl 
první květnový den konat tradiční hasičský Majáles. Letos přitom 
měl být navíc i oslavou 125 let od založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Řevnicích, které si sbor připomíná. A tak se mohlo slavit 
až koncem května, a to prací. Poslední květnovou sobotu totiž 
hasiči uspořádali tradiční sběr železa. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Řevnice byla založena 
roku 1885. Tehdy potrápilo řevnické občany několik velkých 
požárů, které pomáhali hasit členové sousedního sboru z Dobři-
chovic, který již v tom roce fungoval. Iniciativy se ujal Řevničan 
Josef Spilka a 6. února 1896 byl v hostinci pana Štefana (dnes 
U Jelínků) založen řevnický sbor. Již 8. března hasili členové 
dům čp. 1 pana Paclta na náměstí. Hasiči v minulosti pomáhali 
nejen při likvidaci stovek požárů, ale i při povodních. Na svém 
kontě mají organizaci mnoha společenských akcí, karnevalů, 
tanečních zábav, Majálesů aj. Řevničtí dobrovolní hasiči jsou 
aktivní i ve výchově svých nástupců a i nyní do svých řad přijí-
mají nové členy. Výzvu zveřejnili na svých webových stránkách 
www.sdhrevnice.cz. 

Je ti více než 18 let? Máš dobrou kondičku? Pak hledáme 
právě Tebe! Ozvi se na čísle 605 725 242 nebo 776 370 025. 
Získej akční koníček ve správném kolektivu, speciální vzdě-
lávací program, účast na cvičeních a zásazích.

(vše pan)

ROZPIS PŘISTAVeNí VeLKOObJeMOVýcH KONTeJNeRů NA bIOODPAD
Termíny:
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: místostarostka Alice Čermáková

Z města na hřbitov vede nová cesta, respektive ve staré trase, 
ale nově upravená a zpevněná. Stezka pro pěší na Šiberný byla 
v minulosti hojně využívána. V minulém režimu se zapomnělo 
na její údržbu a cesta zarostla náletovou vegetací. O její vzkříše-
ní se v roce 2014 zasadilo místní sdružení ODS v čele s bývalým 
starostou Cvancigerem. Pomocí motorových pil a křovinořezů 
proklestili cestu zespodu od ulice Československé armády až 
nahoru ke křížku.

Od té doby byla cesta občas zprůchodněna, ale zásadní úpra-
vy jsem iniciovala po svém nástupu do funkce místostarostky. 
O vykácení náletových dřevin a opravě dřevěného kříže se psa-
lo v Ruchu již v minulých číslech. Cesta však stále nenabízela 
dostatečný komfort pro každého, především v dolní části byla 
příliš prudká a neschůdná.

Po vytvoření stavební čety v Technických službách se vede-
ní města letos rozhodlo pěšinu kompletně opravit tak, aby byla 
schůdná i pro starší lidi. 

Pracovníci TS nejprve s pomocí bagru provedli terénní úpra-
vu celého svahu, resp. hrubé stupňování, které kopírovalo te-
rén. Následně vybudovali betonové schody, mezi kterými jsou 
mezipodesty, vysypané mechanicky zpevněným štěrkem. Toto 
schodiště vede zhruba do poloviny svahu, odkud je cesta po-
zvolnější. Za realizaci bych chtěla moc poděkovat šikovným 
a vstřícným bratrům Melicharovým a panu Charvátovi.

Bezprostřední okolí schodů bude terénně upraveno a doseto 
travou. Cestu doplní lampy veřejného osvětlení na solární ener-
gii a lavička. e

Třicet nových schodů na hřbitov

Text: Jan Schlindenbuch

V minulém čísle jsme si představili Pasport zeleně – první z pro-
jektu Vytvoření strategických dokumentů pro město Řevnice. 
Dalším je Pasport veřejného osvětlení. Jak název napovídá, týká 
se všech světelných bodů, které ve městě zajišťují dostatek světla 
po setmění, a k nim příslušných rozvaděčů elektrické energie a 
kabeláže. Veškeré veřejné osvětlení na území Řevnic je v majetku 
města.

Pasport veřejného osvětlení provedla na jaře minulého roku 
brněnská firma Envipartner. Pasportizace je primárně zaměřena 
na celkovou evidenci světelných bodů, rozvaděčů hlavních i po-
družných a kabeláže. U všech světelných bodů bylo zmapováno 
jejich umístění, technické parametry a aktuální technický stav. 
Místní šetření provedené formou prohlídky všech zařízení bylo 
spojené s pořízením fotografie a zakreslením do mapy. 

Světelné body, rozvaděče a kabeláž
Na území města bylo zjištěno celkem 702 světelných bodů umístě-
ných na 671 stožárech. Celkem 650 z nich nese jedno svítidlo a 21 
stožárů svítidla dvě. Zbylá svítidla jsou umístěna na veřejných 
budovách. Většina stožárů je ocelových (539 ks) nebo betonových 
(151 ks). Poměrně dobrou zprávou je, že více než polovina stožá-
rů je ve vynikajícím nebo velmi dobrém stavu. Celkem 70 ocelo-
vých stožárů trpí korozí a 41 betonových je popraskaných. Zhruba 
stejný poměr ve vynikajícím nebo velmi dobré stavu je i u samot-
ných svítidel. Nejčastější závadou (115 svítidel) jsou nečistoty 
v difuzoru, 37 svítidel pak v době šetření  nesvítilo vůbec. 

Zmiňovaných 702 světelných bodů je napojených na 15 roz-
vaděčů elektrické energie. V průměru každý rozvaděč napájí 

zhruba 70 světelných bodů v několika větvích. V oblasti Za Vodou 
je například pouze jeden rozvaděč, na který je napojeno 84 sví-
tidel ve třech větvích. Nejvytíženější rozvaděč napájí celkem 
131 svítidel u nádraží a v okolí ulic V Luhu, Tyršova, Revoluč-
ní, Mírová a Sádecká. Na rozvaděč v Sochorově ulici jsou oproti 
tomu napojeny pouze 3 světelné body. Tři čtvrtiny rozvaděčů jsou 
v dobrém či ucházejícím stavu, nejčastějšími závadami jsou uvol-
něné jističe, nečistoty či koroze. 

Poměrně pozitivní je zjištění, že z 30 kilometrů kabeláže jsou 
již dvě třetiny kabelů pod zemí. Časem by mělo pod zemí skon-
čit i zbylých 10 km vzdušné kabeláže. Jejich uložení pod zem se 
prakticky vždy odehrává v součinnosti s rekonstrukcí elektric-
kých rozvodů ČEZu.

 

Rekonstrukce Pod Selcem
Provedená pasportizace by měla městu sloužit jako primár-

ní podklad k posouzení stavu celého zařízení za účelem úvah 
o jeho rekonstrukci. K té již pochopitelně průběžně dochází. 
Stožáry a svítidla se mění všude tam, kde se rekonstruuje místní 
komunikace nebo jiný veřejný prostor. Starosta Tomáš Smrčka 
k tomu poznamenává: „Výměny veřejného osvětlení provádíme 
vždy, když nám k tomu nahrávají okolnosti, ať již při rekonstruk-
cích komunikací, či v součinnosti s aktivitami ČEZu. Tam, kde 
je to možné, osazujeme úsporná LED svítidla. Snažíme se také, 
aby byla nová svítidla stejného typu, což usnadňuje jejich pro-
voz a údržbu a snižuje nároky na potřebnou zásobu součástek. 
O údržbu a opravy se pro město stará firma pana Oliče.“

Pasport veřejného osvětlení a stejně tak ostatní dokumenty 
jsou uloženy na webových stránkách města Řevnice v sekci samo-
správa/koncepční projekty. e

Kolik má město lamp?
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dalšími lany. Ke kulminaci průtoku vody v Berounce došlo 15. 5. 
v ranních hodinách, poté voda začala klesat. e 

Text: Marie Reslová | Foto: obec Lety, TS Řevnice a M. Reslová

Po silných deštích vystoupila mezi 13. a 15. květnem z břehů 
Berounka. Voda z Brd se mohutně valila Moklinským potokem 
nad prodejnou COOP a korytem Nezabudického potoka v Havlíč-
kových sadech. Dramatickou situaci způsobil ucpaný propustek 
na potoce Kejná, takže část vody tekla do Tyršovy ulice. Zásahy 
hasičů i řevnických technických služeb nasměrovaly vodu zpět 
do koryta Kejné. Hasiči zasahovali také při ucpání propustku pod 
nádrží Pišťák, město pak zajistilo techniku, která vyčistila i tento 
propustek a obnovila odtok. Voda způsobila rovněž škody na 
lesních cestách. 

Došlo k zatopení podjezdu pod tratí v ulici V Luhu a po dohodě 
s obcí Lety byla objížďka závor uzavřena. V areálu technických 
služeb zaměstnanci pytlovali písek pro případ zhoršení situace 
na Berounce nebo Kejné. Problémy způsobila voda i na dalších 
místech ve městě – v ulicích Švabinského, Nerudova, Slunečná 
nebo Chodská. Městská policie zajišťovala strážní činnost v okolí 
řeky a pracovníci technických služeb zajistili koupací molo 

Velká voda v Řevnicích

Relaxační louka Za Vodou
Čištění propustku na Kejnském potoce, jehož vylití způsobilo 
zaplavení Tyršovy ulice.

Jak se staví V Luhu?
Čtyři bytové domy na objížďce V Luhu ještě nemají ani horní pa-
tro a už jsou svědectvím o tom, kam vede lidská nenasytnost a 
necitlivost ke krajině a přírodě. Staví se na pozemcích, které jsou 
v návrhu územního plánu nezastavitelné. Je zde zátopová oblast, 
koryto bývalé řeky, a tak by se zde mělo stavět jen ve zvlášť odů-
vodněných případech a velmi citlivě. Tam, kde by měl být suchý 
polder, rozlivová plocha, se zpevňují další plochy, voda ohrozí 
nejen nové majitele, ale i majitele sousedních nemovitostí. Voda 
zde byla nejen v roce 2002, ale i v roce 2013 – nepřichází jen 
z povrchu, ale prostým zvýšení hladiny spodní vody, resp. vyrov-
náním se s hladinou Berounky. Letošní květnový déšť (nijak vytr-
valý ani přívalový) vytvořil u novostaveb jezero. 
Výstavbou a zaplocením těchto dvojdomů dochází k nežádoucí-
mu srůstání obcí, ale i k zábraně pro migrující živočichy. Při jízdě 
po objížďce proto prosíme o ohleduplnost vzhledem k chodcům, 
ale i zbloudilým zvířatům.

Ondřej Skripnik
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Text a schémata: Daria Balejová | Projekt: Pro-consult s.r.o. / 
Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

Dešťovka z ulic
Dnešní nároky na ulice ve městech a obcích vytvářejí nezměr-
né plochy špatně propustných dlažeb a zcela nepropustných 
asfaltů. Nakládat s dešťovou vodou jako cennou surovinou, 
tedy nezbavovat se jí hladce, ale co nejvíce jí zadržet na místě 
– patří k zodpovědnému přístupu k přírodě a ke krajině. Proto 
se ve světě upouští od investic do sítě prostého potrubí dešťo-
vé kanalizace ve prospěch vsakovacích a zadržovacích pod-
zemních sítí. Lokalita Pod Vrážkou tedy nebude mít klasickou 
dešťovou kanalizaci, jak ji známe z 20. století, ale moderní 
systém, který zadrží co nejvíce vody „cestou“: vozovky z dlaž-
by s propustnými spárami a speciální souvrství pod dlažbou, 
které propouští vodu. Vozovky budou spádovány do zelených 
a štěrkových záhonů nebo pod parkovací stání, pod nimiž bu-
dou vsakovací tělesa. (Prudce stoupající ulice Na Vrážku bude 
navíc mít na 2 místech pojezdové žlaby.) Co vsaky nepoberou 
(výpočty vycházejí z nepříznivých podmínek v jílovité půdě), 
to poteče systémem drenážového potrubí do retenčních nádrží 
na Malém náměstí. Zde bude možné vodu využívat k zalévání 
fotbalového hřiště a zeleně. Teprve odsud bude bezpečnostní 
přepad napojen na stávající dešťovou kanalizaci v Komenské-
ho ulici, kudy bude voda svedena do Berounky. Celý systém 
také zamezí nátoku vody do tzv. Hrnčířské strouhy, kam je 
dnes povrchová voda z této lokality nasměrována. Tím se vý-
razně zlepší situace vlastníků pozemků a nemovitostí v dolní 
části této strouhy.

Voda z polí a střech
Pole na Vrážce (nad Škroupovou a podél ulice Na Vrážku) jsou 
dnes běžnými stavebními pozemky. Nový územní plán zasta-
vitelné plochy reguluje a výstavbu odsouvá do nejvzdálenější 
časové etapy. Projekt rekonstrukce Škroupovy ulice zachovává 
liniový příkop pro zachycení dešťové vody z polí a město počí-
tá s podmínkami pro budoucí výstavbu: zadržet vodu ze svahu 
(terénními úpravami apod). V celé dnešní lokalitě bude samo-
zřejmostí, že každý vlastník bude vodu ze svých střech řešit na 
svém pozemku. Vzhledem k problémům se suchem to může 
být pobídka k soběstačnosti a využití na zahradě či jako tzv. 
šedé vody (na splachování apod).

Ulice
U Prodejny bude 12 parkovacích stání a chodník se záhony 
a stromem. Malé náměstí zůstane zelenou plochou s hřištěm 
a slepou příjezdovou cestou k nemovitostem. Ulice Na Vrážku 
bude mít na každé křižovatce včetně Malého náměstí zvýšený 
práh, což zpomalí jízdu aut. Ulice po vrstevnici (Škroupova, 
Seifertova, Klicperova, Dr. Pecla) budou obytnými zónami, 
kde se počítá s pohybem lidí i aut po jedné ploše a rychlostí 
standardně omezenou na 20 km/h. Ve všech ulicích se počí-
tá s parkovacími stáními pro návštěvníky a se zelení (stromy, 
záhony). V lokalitě jsou navržena hnízda pro kontejnery tří-
děného odpadu. Do akce byla zčásti zahrnuta i Selecká uli-
ce – zelený pás při severní straně bude nahrazen chybějícím 
chodníkem. Součástí bude také nové veřejné osvětlení v celé 
lokalitě.

cesta k realizaci
Rozsáhlé území a unikátní řešení budou 
představovat velké investice takzvaně 
„pod zem“, kde nebudou vidět. Speciál-
ní dlažba a spáry vyžadují také specific-
ký způsob čištění. Dopady udržitelného 
hospodaření s vodou jsou dlouhodo-
bým vkladem. Rozpočet celé akce se 
pohybuje kolem 88 milionů Kč vč. DPH 
a město cílí na dotaci z tzv. „velké deš-
ťovky“, která by pokryla 85 % nákladů 
a měla by být vypsána letos. Samotná 
stavba se bude realizovat na etapy po 
jednotlivých ulicích. Projekt pro staveb-
ní povolení je ke stažení na stránkách 
města. e

POD VRÁŽKOU: MODERNÍ 
REKONSTRUKCE
Do ulic v lokalitě Pod Vrážkou byla v loňském roce položena nová splašková kanalizační a vodovodní síť. Dnes je 
zde dočasný povrch, většinou z asfaltového recyklátu. Rozsáhlý projekt celkové rekonstrukce 2 km komunikací 
získal letos v dubnu stavební povolení. Kromě dopravního a architektonického řešení projekt obsahuje i unikát-
ní způsob hospodaření s dešťovou vodou.

Ulice Na Vrážku s průjezdem Malým náměstím, U Prodejny a Selecká budou 
klasicky obousměrné, s chodníky. Ostatní ulice budou jednosměrné, s režimem 
obytné zóny a tedy bez chodníků.
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Text: Marie Reslová | Foto: Štefan Oršoš

Je to trochu netypický poberounský startup, přesto do naše-
ho gastronomicko-podnikatelského seriálu patří. Štefan Or-
šoš má s gastronomií zkušenosti třeba jako ostřílený pořada-
tel dobřichovického food festivalu Všechny chutě světa nebo 
pravidelných gurmánských atrakcí na smíchovské náplavce 
a u Anděla. V roli šéfa kempu a provozovatele bistra je ovšem 
začátečník.

„Když jsem se dozvěděl o prodeji kempu, začal jsem nabízet 
kamarádům a známým, ať ho koupí. Po půl roce, když nikdo 
zájem neměl, jsem o tom začal přemýšlet sám,“ líčí počátky 
svého podnikání v zanedbaném areálu s krásnými vzrostlými 
stromy. Hledal v té době Řevnicích dům, ale žádný ho neoslo-
vil. Zato když vešel do kempu, „dostal“ ho okamžitě. Přestože 
si řekl, že už nikdy nechce nic budovat, stal se pravý opak.

Kdo to místo znal předtím, ocení jeho proměnu. Za dva roky 
Štefan Oršoš opravil všechny chatky tak, že poskytují kom-
fortní zázemí, dal do pořádku společnou kuchyň se vzdušnou 
jídelnou. Pořídil a zrekonstruoval tři retro maringotky, kte-
ré se staly součástí rekreačního areálu, a připravil 6 míst pro 
obytná auta či přívěsy včetně přípojek. Dnes je tu kapacita pro 
40 hostů.

Místo s atmosférou
Bývalou restauraci s bizarními betonovými „křídly“ přesta-
věl na vlastní bydlení. Ze socialistické stavby tak paradoxně 
vzniklo něco jako svérázný americký bungalov. „Tvar střechy 
je atypický a je to poměrně zajímavá architektura, tak jsem se 
rozhodl stavbu zachovat a opravit,“ vysvětluje Štefan. V jedné 
části bydlí a v druhé vaří: „Kromě fasády, u které chci, aby vy-
padala nedokonale, ale nedokonalé a nepravidelné věci bohu-
žel nikdo moc neumí, už je zde vše hotovo.“ 

Vloni v létě postavil venkovní pec na chleba a pizzu, která se 
teď stane součástí bistra pro 50 hostů. Jeho projekt vznikl za 
covidového lockdownu v hlavách Štefana Oršoše a jeho ženy: 

„Současná podoba vykrystalizovala z potřeby dát si někde v té 
době špatně dostupnou polévku pho bo.“ Právě ona se objevila 
před čtyřmi měsíci na jejich menu společně s dalšími asijskými 
jídly, jako je vietnamské bun cha nebo bun bo nam bo, indické 
butter chicken, indonéské nasi goreng či nejrůznější burgery. 
Nabízet je bude i Bistro Fkempu – každý den jedno teplé jídlo, 
k tomu pizzu z pece, saláty, studené mísy či tapas. Štefan vy-
myslel koncept, vařit bude Veronika. 

Provoz kempu se prý podobá organizování festivalů nebo 
jakékoli produkční práci, takže s ním Štefan Oršoš problém 
nemá. Navíc mu s ním i s bistrem pomáhá jeho žena. „Ale ani 
jeden z nás neměl praxi a zkušenosti s vařením třeba 80 porcí, 
takže to byla docela alchymie a pořád je, učíme se za pocho-
du.“ Nezapomíná ani na kulturní zážitky, ostatně vystudoval 
filmovou produkci na FAMU. V zahradě za bistrem chce pořá-
dat koncerty. Prvním hostem bude v půlce července jazzman 
Laco Déczi.

Za kohoutího kokrhání
Slepice chová dnes leckdo, ale Štefan si do kempu pořídil rov-
nou pořádné hejno. V ohradě mu kdáká 70 slepic, hosty mož-
ná bude budit kokrhání kohouta a den mohou začít s čerstvý-
mi vejci na talíři. Majitel kempu si pochvaluje, že slepice jsou 
nenáročné, skoro „bezúdržbové“ a dělají mu radost každý den, 
kdy snesou vejce. Snídaně bez domácích vajec si nedovede 
představit. „A slepice taky vnášejí řád do života. Večer je musí-
te zavřít a ráno při úsvitu otevřít, ať je teplo nebo zima. V zimě 
to spojuji s otužováním,“ směje se.

Před časem se z města odstěhoval, ale po několika letech se 
sem znovu vrátil: „Řevnice jsou místo kde jsem se narodil, pro-
žil dětství i dospívání, dělal civilku jako správce Lesního diva-
dla, spoluorganizoval akce v klubu Věštírna v Zámečku, pořá-
dal divadelní festival nebo hudební Řev Řevnice. I když jsem 
bydlel nedaleko, tak mi moc chyběly.“ e

Za Vodou otvírá bistro Fkempu
Zpustlý řevnický kemp koupil Štefan Oršoš před dvěma lety. Opravil chatky, z bývalé restaurace si vybudoval 
bydlení, pořídil hejno slepic a v covidovém lockdownu začal se svou ženou Veronikou Niklovou nabízet jídlo 
s sebou. Originální menu mělo velký úspěch, a tak se nakonec rozhodli v polovině června otevřít bistro Fkempu.
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Text: Jindřich König | Foto: archiv autora 

Řevnická restaurace „Na Větrově“ 
v domě čp. 124 na rohu ulic Komenské-
ho a Čechovy má velmi dlouhou tradici 
spojenou s rodinou Štefanů. Štefanovi 
patřili ke starým řevnickým zeměděl-
ským rodům a připomínají se v grun-
tovních knihách již v 16. století (1576). 
Koncem 18. století se tato rodina uvádí 
na chalupě čp. 14 v dnešní Sádecké ulici. 
Z tohoto rodu je znám řevnický ponoc-
ný Štefan, který působil ve své funkci 
počátkem 19. století po dobu několika 
desetiletí. Z rodiny pochází také Václav 
Štefan, který v domě čp. 124 po jeho 
přestavbě v roce 1894 zahájil hostinskou 
živnost. V roce 1908 provedl další pře-
stavbu hospody nový majitel František 
Skoupý, který v restauraci pracoval ne-
přetržitě až do roku 1940. Skoupý v létě 
otvíral za domem i zahradní restauraci 
a v domě poskytoval divadelní sál řev-
nickým spolkům a divadelníkům. V roce 
1940 hospodu koupil a dále provozoval 
Václav Ejem, původem restauratér ze 
Štěchovic. Počátkem padesátých let 
20. století komunistická vláda veškeré 
soukromé podnikání zrušila. V roce 
1966 byla v bývalém divadelním sále 
domu zřízena prodejna průmyslového 
zboží podniku Jednota Praha-západ. Po 
sametové revoluci byly během restitucí 
dům i provozovny Ejemovým potomkům 
vráceny. V dnešní době vedou restauraci 
a obchod průmyslovým zbožím bratři 
Jelínkové, vnuci Václava Ejema. e

Restaurace „Na Větrově“

Restaurace „Na Větrově“ v roce 1910 v popředí s účastníky maškarní merendy

Setkání členů spolku Havlíček ve dvacátých letech minulého 
století

Původní „spolkový“ sál s jevištěm a oponou

Reklama Skoupého restaurace uveřejněná ve Zprávě o čin-
nosti řevnického Okrašlovacího spolku v roce 1913



Památce Oldřicha Pecla
Ve výroční den popravy dr. Oldřicha Pecla, který byl 27. 6. 
1950, stejně jako dr. Milada Horáková, Záviš Kalandra nebo 
Jan Buchal, oběšen na dvoře pankrácké věznice, bude odhalena 
pamětní deska připomínající jeho řevnické pobyty. 

Deska bude umístěna na plotové zdi domu v Mařákově ulici 
čp. 155, kde dr. Pecl trávil letní měsíce se svojí manželkou Anou 
Milič Peclovou. Ta na Řevnice vzpomíná ve své knize PROČ? – 
Svědectví o životě s dr. Oldřichem Peclem a o pražském procesu 
roku 1950, která vyšla česky před třemi lety. Mezi pravidelnými 
návštěvníky jejich vily byli poslanci Národně socialistické strany 
Antonie Kleinerová a Andělín Šulík, několikrát sem přijela 
i dr. Milada Horáková. Součástí výslechů, kterým byl dr. Pecl po 
zatčení podroben, byla i policejní prohlídka řevnického domu. 
StB ho zde přinutila kopat na zahradě, kde byly údajně naleze-
ny dokumenty, na jejichž základě byl poté „usvědčen“. 

Pamětní deska byla pořízena a umístěna díky aktivitě skupiny 
řevnických občanů, kteří se rovněž angažují v iniciativě Milion 
chvilek pro demokracii. Organizátoři děkují Martinu Vadasovi 
a spolku Dekomunizace za poskytnutí podkladů k plakátu.

Kosím a zpívám, tedy jsem 
Umíte vzít do ruky kosu nebo se chcete naučit s ní zacházet? 
Chcete pomoct loukám, aby kvetly všemi barvami a voněly by-
linkami? Máte ideální příležitost během víkendu 5. a 6. června, 
kdy proběhne akce Řevnické kosení. V sobotu se sekáči chystají 
v Řevnicích na louku pod cyklostezkou a do sadu Kalinovka nad 

Krátce a jasně
Selcem. V neděli ráno se sejdou na lesní louce u Kytína. Tam je 
čeká kromě zpěvu tradičních trávnic a dalších lidových písní, 
jež budou doprovázet kosení i v sobotu, také botanická před-
náška Tomáše Tichého. Po oba dva dny se začíná (dle počasí) 
mezi 7 a 8 hodinou ráno.

Vítáni jsou muži, ženy i děti – kromě sekáčů budou zapotřebí 
také hrabáči posečené trávy. Kosy i dřevěné hrábě je lépe mít 
vlastní, ale nějaké budou i na místě k půjčení. Kdo chce, může 
vzít s sebou hudební nástroje. Na místě bude připraveno občer-
stvení.

Řevnické kosení pořádá Kateřina Kotková a neformální 
spolek Kosím a zpívám, tedy jsem. Akce se koná pod záštitou 
řevnické místostarostky a byla podpořena Nadací Via. Bližší 
informace o možnosti zapojit se jako sekáči, hrabáči, kuchaři, 
muzikanti či řidiči získáte na telefonních číslech 775 692 988 
(Kateřina Kotková) nebo 775 133 307 (Alice Čermáková).

mare

Spolky zaslaly otevřený dopis 
poberounským starostům

Představitelé spolků Srdce Řevnic, Živý spolek, Kvalitní životní 
prostředí Města Řevnice, Klub obyvatel a přátel Lhotky, NA JED-
NÉ VLNĚ a pan Pavlovský Pod Lesem předali starostům obcí 
regionu Dolní Berounka otevřený dopis, ve kterém se pozasta-
vují nad budoucí podobou Poberouní. Autoři dopisu vyjadřují 
obavy z možných masivních developerských projektů, které 
by mohly způsobit prorůstání obcí do jednoho celku, zhoršení 
životního prostředí v důsledku navýšení objemu automobilové 
dopravy a problémy spojené s nedostatečnou infrastrukturou 
obcí (školy, zdravotnictví, v některých oblastech voda). Potíže 
s dopravou či nedostatkem míst ve vzdělávacích zařízeních 
ovšem vidí v některých obcích už dnes. Možné řešení spolky 
spatřují ve větším zapojování občanů do rozhodování o rozvoji 
obcí a v hledání společných řešení v rámci regionu.

mbat

Městečko chystá otevření 
na polovinu června
Kavárna a herna Městečko se v řevnickém komplexu Corso 
chystá na brzké otevření. Již teď nabízí příměstské tábory pro 
děti s výukou angličtiny.

Poslední květnový čtvrtek bylo Městečko úspěšně zkolaudo-
váno. V Městečku budou dvouposchoďové domečky s můstkem 
a skluzavkou. Naproti domečkům bude sezení pro rodiče. 
„Všechny stavební práce byly dokončeny. Teď nás čeká už ,jen‘ 
domalovat a vybavit domečky, připravit provoz na otevření a to 
nejdůležitější, najít další, nové, prima členy pro náš městečkový 
tým,“ vyjmenovala jedna z jeho členek Marie Vágnerová s tím, 
že shání posily do kuchyně, na bar i do herny. Otevření plánují 
na polovinu června. Již první červnový víkend se ale Městečko 
představí dětem v rámci Královského průvodu. Tvořivé dílny 
a malování na obličej nabídne 5. 6. v černošickém Sportparku 
Berounka, kde se od 13 hodin koná Den dětí s císařem. Chybět 
nebudou ani na řevnickém Košíkářském trhu v neděli 6. 6.

Na celý srpen chystá Městečko pro děti anglický příměstský 
tábor s rodilým mluvčím. „V tomto směru jsme navázali spolu-
práci s jazykovým centrem Ty a Já English Corner. Lektora Issu 
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můžou rodiče znát jako pana učitele z řevnického Bambinaria,“ 
doplnila Vágnerová. Většinu času budou děti trávit venku pod 
vedením zkušených průvodců. Děti si s rodilým mluvčím budou 
nejen hrát, zpívat a tvořit, ale naučí se i základní každodenní 
fráze a budou se v angličtině seznamovat s různými činnostmi 
a tématy. Vzdělávací kurzy pro děti i dospělé ve spolupráci 
s touto jazykovkou budou pokračovat v Městečku následně i od 
září. Podrobné informace lze sledovat na FB Městečka.

Po originálním videu chystá 
centrum Noc očkování
Hitem internetu se minimálně v dolním Poberouní stalo video 
natočené k propagaci Očkovacího centra v Dobřichovicích. 
Podílely se na něm více než tři desítky převážně dobřichovických 
obyvatel, ale účinkují v něm i lidé z Řevnic či Hlásné Třebaně. 
Na kanálu YouTube je k vidění oficiální propagační video, ale 
i „nekorektní sedmiminutová verze, kterou prostě nebylo možné 
nenatočit.“ Právě ta láme rekordy ve sledovanosti, za tři týdny 
posbírala více než 32 tisíc zhlédnutí. Oba originální šoty jsou dí-
lem řevnické rodačky Lucie Kukulové, která je autorkou scénáře 
a ujala se i režie. Za kamerou stál Vláďa Svejkovský. Hrají v něm 
pracovníci Očkovacího centra Bios Dobřichovice, členové Dobři-
chovické divadelní společnosti a koza Amálka. Průvodní slovo 
namluvil Petr Král a Jiří Šafránek. Výtvarně se na videu podílel 
Petr Calda, Kateřina Filla Věnečková a Jan Neubert. Natáčelo 
se převážně v dobřichovických ulicích, na kruháku, na Zámku, 
kvůli letecké scéně museli herci až na druhý konec Středočes-
kého kraje. Při obstarávání rekvizit Lucka využila facebookovou 
skupinu Sousedé od Berounky. Tam v krátké chvíli sehnala nafu-
kovací člun i živou kozu. Díky originálnímu videu vážili cestu do 
dobřichovického Óčka zájemci o očkování až z Liberce či Ústí nad 
Orlicí. Očkovat se v něm nechali i herci Aňa Geislerová či Rudolf 
Hrušínský mladší. Pro všechny, kteří ještě váhají nebo nestíhají, 
chystá centrum Noc očkování neboli Očkovací maraton. Budou 
očkovat od pátečního rána 11. 6. do sobotního odpoledne 12. 6.

Festival nabídne dobroty, 
hudbu i adrenalin
Potěšit chuťové pohárky můžete na tradičním a vyhlášeném 
food festivalu Všechny chutě světa. U dobřichovického zámku 
se uskuteční v sobotu 19. 6. od 10 do 20 hodin. I tento rok bude 
z čeho vybírat, budete moci ochutnat šťavnatý gruzínský šašlik, 
vietnamskou bun cha, bretaňské palačinky, mexické quesadil-
las, španělskou paellu, japonské sushi, ruské pirohy, americké 
hamburgery, africkou samosu, malajskou laksu a další. Chybět 
nebude bohatý doprovodný program, divadélka a workshopy 
pro děti, adrenalinové atrakce, hudební vystoupení a mnoho 
dalšího. Vstupné je 100 Kč, ZTP a děti do 12 let mají vstup 
zdarma. Každý návštěvník obdrží malý dárek. Více na informací 
naleznete na webu www.foodevent.cz nebo na Facebooku. 

Radnice podpoří Pivní festival
Město Řevnice podpoří oblíbený Pivní festival, který se v le-
tošním roce uskuteční na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad až 
v sobotu 11. září. Město na své náklady zajistí mobilní toalety 
a elektřinu pro zúčastněné stánky. Festival se letos po loňské 

covidové pauze uskuteční popáté, kvůli jarním omezením až 
v podzimním termínu. Potvrzena je v tuto chvíli účast pivovarů 
Čestmír z Brandýsa nad Labem, Bad Flash, Březová-Oleško, 
Loužek, Mad Cat, Potmehúd, Raven, Řeporyje, Strašák, Trilobit.

Oslavenec Merta zahraje 
s triem na nádvoří zámku
Základní kámen českého písničkářství, čerstvý pětasedmde-
sátník Vladimír Merta, houslový nestor Jan Hrubý a dvakrát 
mladší klavírista a kytarista Ondřej Fencl zase pokračují v neko-
nečném turné a neminou ani sousední Dobřichovice. Společně 
zde vystoupí v neděli 20. června od 19.30 na nádvoří zámku. 
Hlavní postavou tria je veterán Merta, který alby Domilováno 
(2013) a Imagena (2014) nebo třeba aktuálním Popelnicovým 
románem (2020) znovu dokázal, že ještě nepatří do starého 
železa a má co říct nejen skrz své dávné hymny. Právě tyto 
kultovní písničky ze 70. a 80. let jsou ovšem základem součas-
ného playlistu. Na koncertě zazní Astrolog, Omamná květina, 
Chtít chytit vítr aj. doprovázené mistrovskými smyčcovými tahy 
Jana Hrubého a klavírem a kytarou Ondřeje Fencla. Předprodej 
vstupenek v Infocentru (čt–ne 13–18) za 250 a 200 Kč.

Náruč zve na pozitivní výstavu 
obrazů své klientky
Místní spolek Náruč naplánoval na červen „pozitivní“ výstavu 
obrazů paní Evy Štefkové nazvanou Žít v lásce. Vernisáží bude 
prodejní výstava odstartována ve čtvrtek 3. 6. v 18 hodin a potr-
vá celý červen. Obrazy klientky Náruče budou k vidění v mok-
ropeské kapličce svatého Václava. Kaplička bude v průběhu vý-
stavy otevřena denně od 15 do 17 hodin. Eva Štefková pochází 
z Jihlavy, dlouhá léta bydlela v Praze, momentálně bydlí a tvoří 
v Černošicích. Spolupracovala s Atelierem radostné tvorby. Eva 
díky svému pozitivnímu přístupu dokáže najít na každé životní 
situaci to dobré a umí toto poznání předávat i dále. Pozitivní 
energie se odráží i v její výtvarné tvorbě. Výstavu organizuje 
Spolek Náruč, který v rámci sociální rehabilitace pomáhá lidem 
s duševním onemocněním a lehkým mentálním postižením 
„vrátit se do života“. Přijďte podpořit Evu, bude to stát za to.

Divadelní slavnosti odstartují 
brýle eltona Johna
Ještě před prázdninami začnou v dobřichovickém zámku 
Dobřichovické divadelní slavnosti 2021. V rámci přehlídky se 
v červnu a červenci můžete těšit na víc než desítku představe-
ní i závěrečný koncert bratří Ebenů. V červnu se v rámci slav-
ností představí domácí soubor, výjimečně na venkovní scéně 
v Řevnicích. V našem Lesňáku uvede 18.–20. 6. pohádku Byl 
jednou jeden král. Oficiální zahájení slavností na dobřicho-
vickém zámku obstará 29. 6. od 20 hodin hra Brýle Eltona 
Johna v podání Divadla La Pardon. V červenci se můžete 
těšit na bláznivé komedie domácích ochotníků Peklo v hotelu 
Westminster a Řeči. Divadlo Na Jezerce přiveze představení 
Manželské vraždění, Charleyova teta, Pánský klub a Poslední 
aristokratka. Divadelní maraton završí Dvě komedie v komedii 
v podání Geisslers Hofcomoedianten a 30. 7. koncert bratří 
Ebenů. 
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Notičky se téměř po roce 
vrací na pódium
Dlouhé měsíce se nemohli muzikanti z Notiček scházet 
a hrát jinak než ve virtuálním prostředí. „Poslední vystou-
pení jsme měli loni,“ vzpomíná vedoucí Lenka Kolářová. 
Přesto nezaháleli a i v době lockdownu natočili několik vi-
deí. Naživo můžete Notičky konečně vidět v neděli 6. červ-
na na Košíkářském trhu. Velký samostatný koncert chystají 
na sobotu 26. 6. od 17 hodin do Lesního divadla.

Kdy naposledy se Notičky naživo představily veřejnosti?
To si moc dobře pamatuji. Bylo to na loňském letním soustředě-
ní v Pasekách nad Jizerou, kde každoročně pořádáme koncert. 
Je zde vždy velmi příjemné, vřelé publikum a nadšená paní 
vedoucí našeho penzionu, kde trávíme soustředění. 
A kdy byla poslední zkouška a jakou měla podobu?
Poslední zkouška byla jediná před natáčením našeho Vánočního 
koncertu, který jsme točili po skupinách deseti dětí, což bylo 
tehdy povolené. Jednu skupinu vedla primáška Magda Routo-
vá, jednu já a jednu si vedli sami dechaři. Ovšem Malé Notičky, 
které jsou též na videu, přišly až na natáčení. Byl to risk, zda to 
zvládneme. Myslím, že to dopadlo velmi dobře. No a po sobot-
ním natáčení zavřeli úplně všechno. 
Pandemie zamávala se spoustou našich plánů. co pro tebe 
jako pro vedoucí lidové muziky bylo nejtěžší?
Byli jsme vlastně rok bez možnosti zkoušek, vystoupení, vel-
kých koncertů. Pro mne bylo nejtěžší asi to, že jsme nemohli 
společně zkoušet, vytvářet muziku, tanec, zábavu, společné 
projekty, bavit se, setkávat se nejenom spolu, ale i s rodiči, 
známými a s našimi „stařešinami“. Nudné soboty bez zkoušek, 
žádné organizování koncertů, plesů.
Ani v téhle neradostné době jste ale nezaháleli. Kolik vznik-
lo videí? Měli jste čas chystat něco nového?
Děti doma natáčely na své mobily jednu píseň, na Vánoce 
koledu, pak jsme společně natočili zmíněné Vánoční video 
a o Velikonocích děti natočily velikonoční písně a Malé No-
tičky zodpověděly na dvě otázky, při kterých velmi vtipným 
způsobem posílali „koronáč“ do „prčic“. Něco nového? To teď 
opravdu nešlo. 
Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. Najdeš nějaká 
pozitiva na té skoro rok trvající izolaci, odloučení?
První týdny jsem si vsugerovávala, jak je krásné mít volné ví-
kendy, celý prosinec, neboť normálně nemívám volný ani jeden 
víkend, dopoledne nebo večer, kdy organizuji a zabezpečuji 
Notičky. Jenže tohle mi vydrželo opravdu chvilku.
Notičky již díky rozvolnění začaly zkoušet…
Určitě budeme muset prozatím zkoušet venku, protože je nás 
v souboru hodně. Jako první jsme si hned zahráli jen tak pro 
radost a zjistili jsme, co jsme všechno zapomněli. A pak se vrh-
neme do pořádného zkoušení a příprav na koncert.
Na co se můžeme těšit? budete oprašovat program, nebo 
se pokusíte zvládnout něco nového?
Oprášíme staré hity, chtěli bychom upéct staronové pásmo 
Balada pro banditu, kde se představí tanečnice, které to tančily 
před asi deseti lety... Chtěla bych zapojit i stařešiny, které si 
s námi zahrají několik písní, pokusíme se dopilovat bulharské 
tance a zbrusu novou píseň OREEŠANY, kterou pro Notičky 
upravily děti z Notiček. 
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Ve třiadevadesáti si splnil sen:  
Vydal knihu básní
Přes dvě stovky krátkých rozverných básní obsahuje literární 
prvotina Řevničana a pamětníka Jindry Nováka. Ten si tak ve 
svých třiadevadesáti letech splnil svůj velký sen, když sbírka 
nazvaná podle ústřední básně Život není peříčko spatřila světlo 
světa. Kniha nese podtitul Letmé pohledy ze života. Jindra 
Novák se psaní krátkých epických básní věnuje již mnoho let 
a poohlíží se v nich po rozmanitých tématech. Komentuje v nich 
aktuální dění, různé nešvary, prostopášnosti. A tak se v jeho 
verších dočtete o láskách, koníčcích, zdražování, pivečku, ale 
třeba i o bungee jumpingu nebo silnici E55. Nechybějí ani básně 
s místními náměty jako třeba o rybáři u Berounky. Často přináší 
i zajímavé ponaučení. Jak sám uvádí ve finální básni nazvané 
Splněné přání, píše …“o životě, lásce, snění a o tom, co bylo 
a není“. Máte-li chuť se zasmát, ale i zamyslet, můžete si verše 
na více než 160 stranách zapůjčit v řevnické knihovně. 

Mylný výklad

Galileo Galilei,
vědec známý světu,
kdysi dávno pronesl
geniální větu.
Byl to výrok významný.
Snad chtěl tomu osud,
že je mylně s vesmírem
spojovaný dosud.
Bylo to však v červenci,
když byl pařák venku.

Hvězdář chvatně zavítal
do blízkého šenku.
Neboť v chladné hospůdce,
nežli venku líp je.
Pak své oči toužebně
upřel k pivní pípě.
Radostí mu vytryskly
slzy štěstí z očí,
potom zvolal vzrušeně:
„A přece se točí!“

Ochotníci si zahrají 
s Aňou Geislerovou
Bohaté kostýmy, výpravné kulisy, nakažlivě zpěvné melodie a 
skvělé herecké výkony. To vše nabídne divadelní představení 
Byl jednou jeden král, které je adaptací známé pohádky Sůl nad 
zlato. Po tři červnové večery ji uvede Dobřichovická divadelní 
společnost v řevnickém Lesní divadle. Hrát se bude v pátek 18. 
a v sobotu 19. června od 20 hodin, nedělní představení začne 
v 17 hodin. Jako host vystoupí v roli Marušky Aňa Geislerová, 
role krále se skvěle zhostil senátor, ovšem i úspěšný televizní 
a divadelní herec Jiří Oberfalzer. V dalších rolích uvidíte Jiřího 
Šafránka, Alenu Říhovou, Jana Seidla, Olinku Vokurkovou, 
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Evžu Koblížkovou, Jáju Kroupovou, Sašu Skutila, Dušana 
Navaříka a další. V dětských rolích se představí členové souboru 
Kukadýlko. Ten vede, stejně jako početný pohádkový ansámbl, 
řevnická rodačka Lucie Kukulová. Předprodej vstupenek je on-
line na www.divadlodds.cz nebo v dobřichovickém Infocentru. 
Cena vstupenek je 200 Kč, děti do 12 let platí polovic.

 (vše pan)

ZUŠka jede na plné obrátky!  
Od 24. května vyučuje bez omezení
Až do neděle 27. června si budete moct prohlédnout výtvarné 
práce, které do regionální výtvarné soutěže zaslaly děti z celého 
Středočeského kraje. Ty budou vystaveny jak ve virtuální ga-
lerii, kterou naleznete na webu a sociálních sítích školy, tak ve 
vestibulu Zámečku. Letošního, celkem už třináctého ročníku se 
zúčastnilo 317 mladých talentů a vůbec poprvé i žáci speciál-
ní základní školy z Mníšku pod Brdy. Ti za svoji účast získali 
ocenění pro školu za práci s dětmi. Vyhlášení vítězů se konalo 
ve středu 26. května před Zámečkem, stejně jako tomu bylo 
v předešlém ročníku.

Dalšími výstavami, které jste měli možnost zhlédnout, byla 
OPEN AIR a POLO-LETÍ. První zmiňovanou bylo možné vidět 
během procházky městem, obrázky byly totiž rozmístěné na 
vývěsních plochách po celých Řevnicích. Druhou z nich pak 
můžete ještě nyní navštívit z pohodlí domova prostřednictvím 
chytrého telefonu, tabletu či počítače. Vystavovaná díla jsou 
prezentovaná formou videa, které je dostupné na youtubovém 
kanále školy.

A s příjemnými zprávami nekončíme. První z nich se týká 
způsobu výuky. Od 10. května se mohlo vyučování konat v re-
žimu 3-1, což v praxi znamenalo, že se hodiny jednoho učitele 
mohli účastnit tři žáci naráz, což byl velký přínos pro výuku. To 
se změnilo po čtrnácti dnech a od pondělí 24. května přestal být 
počet žáků limitován. Jedinou komplikací je, že pokud se sku-
pinové výuky v budově školy účastní víc než 10 dětí, je potřeba, 
aby donesly nejdéle tři dny staré potvrzení o absolvování nega-
tivního testu. Proběhl i studenty oblíbený Art víkend s malířem 
Aldinem Popajou a paní ředitelkou. Malovalo se a modelovalo, 
aby se vše stihlo na plánovanou závěrečnou výstavu.

Další dobrá zpráva se týká MIX Festivalu, který se díky příz-
nivé situaci bude moci po roční odmlce znovu pořádat. Podle 
předpokladů by se měl uskutečnit 12. června, avšak v omeze-
nější podobě, než jsme zvyklí z předchozích let. Navíc se na 
vystoupeních nebudou podílet jiné školy, až na malé výjimky, 
tudíž se festival stane čistě řevnicko-mníšeckou záležitostí.

Nakonec nelze nezmínit talentové zkoušky, které proběhly 
mezi 19. a 29. květnem. Část přijímaček se konala i během dvou 
sobot, a to zejména proto, aby děti opět nepřišly o klasickou 
prezenční výuku, která byla těsně před talentovkami umožně-
na. Druhým důvodem bylo ulehčit rodičům, aby si nemuseli 
brát volno v práci nebo se z ní složitě uvolňovat. Výsledky 
přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 25. června a na 
jejich základě bude rozhodnuto o možném vyhlášení druhé-
ho kola. Všechny případné změny budou včas zveřejněny na 
stránkách školy. 

Kroužky a kurzy v doplňkové činnosti škola plánuje otevřít 
v září. Jaké kroužky a kurzy budou otevřeny, se dozvíte včas na 
webu školy, ale i na stránkách Ruchu.

Kateřina Hrubá

Kino začíná hrát
4. června se po osmi měsících bude opět promítat v sále řevnic-
kého kina. Na programu je oscarový film Země nomádů, který 
natočila americká režisérka čínského původu Chloé Zhao. Hlav-
ní postavu ovdovělé šedesátnice Fern, která bydlí ve své dodáv-
ce a cestuje v ní napříč Amerikou, hraje Frances McDormand. 
(Celý program kina najdete na poslední straně Ruchu.)

Provoz bezmála stoletého biografu obnovili v roce 2007 čtyři 
nadšenci, tehdy ještě studenti, pod hlavičkou spolku Gong. 
V roce 2013 se s podporou MAS Karlštejnsko postarali o jeho 
digitalizaci. Dodnes považují starost o provoz kina za svůj koní-
ček. Jak prohlásili Robert Bargel a Josef Dušek, dva ze zachrán-
ců řevnického biografu, v nedávném rozhovoru pro časopis 
Místní kultura: „Jsme stále čtyři zakládající členové spolku. 
Čtyři kluci, dnes už skoro čtyřicátníci. My čtyři kino vedeme, 
chystáme program, sháníme dotace atd., to vše na dobrovolném 
základě. Kino by ale nemohlo fungovat bez dalších asi deseti 
lidí − pokladních, promítačů, účetní. Ti pracují na dohody, ale 
stejně jako my jsou to nadšenci. Peněžní odměna je spíše sym-
bolickým poděkováním. Většina z nich jsou studenti či důchodci 
a kinu obětují mnoho času.“
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Co bylo a je jejich motivací? Baví je, „když se tu znovu pro-
bouzí genius loci klasického kina a vy jej v sále plném diváků 
můžete cítit takřka všemi smysly“. Na své kino, které uvádí 
filmové novinky bezprostředně po jejich uvedení do distribuce 
a promítá až sedmkrát týdně, mohou být řevničtí hrdí. Jeho 
retro interiér pocházející z doby rekonstrukce v 70. letech si 
zahrál už v několika filmech. Dobu covidovou přežil řevnický 
biograf díky dotaci od Fondu kinematografie a podpoře ze sítě 
Europa Cinemas. Kino sice nemá stálé zaměstnance, ale platilo 
nájem Sokolu Řevnice, který se v poslední době postaral o vý-
znamné zvelebení jeho zázemí, vytápění a celé budovy v Ople-
talově ulici.

Podle protiepidemických opatření platných od 24. května 
může být v kině obsazeno 50 % sedadel a diváci musí mít 
během návštěvy nasazený respirátor. Do kina se může s nega-
tivní PCR testem starým nejvýše 7 dní nebo negativním anti-
genním testem starým nejvýše 72 hodin, potvrzením o prodě-
laném onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů před 
návštěvou, případně potrvzením o aplikaci alespoň první dávky 
očkování proti covidu-19, od níž uběhlo nejméně 22 dní. 

mare

První brdský půlmaraton 
se poběží z Kytína
Z Kytína přes lesy k Dobříši vede trasa Brdského půlmaratonu. 
Běží se v sobotu 12. června. Závod je určen pro běžce všech 
kategorií, jak věkových, tak výkonnostních. Kdo by si přece jen 
netroufal na celých 21 km, může se vydat na zkrácenou dopro-
vodnou devítku. Poběží se co nejvíc v terénu, mimo asfaltky. 
Nabídne i kopečky, převýšení má 430 metrů. Start je v pravé 
poledne. Připraveny jsou i dětské překážkové běhy. „A po době-

hu si můžete užít nejen zasloužené občerstvení, medaili a pocit 
z dobře odvedené práce, ale i koncert. Jeho podobu však ještě 
pořadatelé ladí s ohledem na vývoj protiepidemických opat-
ření,“ uvádí za pořadatele Tomáš Nohejl s tím, že epicentrum 
závodu bude v Kytíně. Více na www.trailrunningcup.cz.

Půjčovna paddleboardů startuje 
o prázdninách, v červnu po 
telefonické domluvě
Třebaže květnové aprílové počasí k vodě moc nelákalo, půjčov-
na paddleboardů nezahálela a chystala se na novou sezónu. Ta 
sice začne až úderem prázdnin, když ale bude přát počasí, lze 
si po předchozí telefonické domluvě prkna zapůjčit i v červnu. 
„Naše rodinná půjčovna paddleboardy ráda zapůjčí. Nacházíme 
se v Řevnicích na relaxační louce na levém břehu Berounky. 
Tradičně jsou k dispozici prkna stabilní, ale i nová sportovní, 
svižnější, pro již zkušené sportovce. Doporučujeme se objedná-
vat telefonicky,“ uvedla Irena Svitáková. O prázdninách bude 
otevřeno v odpoledních hodinách, v pracovní dny 15.30–19.00, 
o víkendech již od 13.00. Jiný čas půjčení lze domluvit. Těšit 
se můžete i na občerstvení. V nabídce půjčovny je káva, Kofola, 
malinovka, míchané nápoje, zmrzlina a vždy něco slaného či 
sladkého ke kávě. Karty a permanentky zavedené v minulém 
roce nadále zůstávají v platnosti. „Nově plánujeme relaxaci pří-
mo na břehu Berounky, a to v podobě léčebných masáží a reflex-
ní terapie. Věříme, že se brzy oteplí a konečně si vyjedeme na 
řeku,“ dodala Irena Svitáková. Více informací najdete na  
www.paddleboardy-revnice.cz.

(vše pan)
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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

+ DPHCena 75.900,-


TEPELNÁ ČERPADLA

  Tepelná čerpadla - vzduch/vzduch
   - vzduch/voda
   - země/voda
   - voda/voda

  Kompletní instalace otopného systému 
     optimalizovaného pro provoz s tepelným čerpadlem
   - podlahové topení
   - klasické velkoplošné radiátory

  

ČESKÝ VÝROBEK SE ZÁRUKOU AŽ 5 LET

www.4u-therm.cz

0
Cena 75

4u-therm s.r.o.
gsm:  +420 603 411 742
e-mail:  info@4u-therm.cz
web: www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ

Power 
AIRFLOW

KLIMATIZACE A CHLAZENÍ

4uTherm-180x130mm-2019-02.indd   2 21.02.19   10:56



5/6 Řevnické kosení
Pod cyklostezkou vedle letovského 
mostu, pravý břeh / 7:00

6/6 Řevnické kosení 
U Kytína / 7:00

6/6 Košíkářský trh
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 9.00

12/6 MIX Festival
Lesní divadlo / 16–19

19/6 Všechny chutě světa
Zámek Dobřichovice /10–20

19/6 Mníšecký festival vína
Hostinec U Káji Maříka / 11:00

Divadlo
18/6 byl jednou jeden král
Lesní divadlo / 20:00

19/6 byl jednou jeden král
Lesní divadlo / 20:00

20/6 byl jednou jeden král
Lesní divadlo / 17:00

29/6 brýle eltona Johna
Zámek Dobřichovice / 20:00

Kino
4/6 Země nomádů
Kino Řevnice / 20:00

5/6 Tom a Jerry
Kino Řevnice / 16:00

5/6 Ještě máme čas
Kino Řevnice / 20:00

11/6 Tiché místo: Část II
Kino Řevnice / 20:00

12/6 Duše
Kino Řevnice / 16:00

12/6 Rytíři spravedlnosti
Kino Řevnice / 20:00

18/6 cruella
Kino Řevnice / 20:00

19/6 Yakari –  
Velké dobrodružství
Kino Řevnice / 16:00

19/6 Rychle a zběsile 9
Kino Řevnice / 20:00

25/6 Matky
Kino Řevnice / 20:00

16   Kulturní přehled

Kulturní přehled 6/21
26/6 Matky
Kino Řevnice / 20:00

Hudba
13/6 Žalman & Spol.
Amfiteátr u ZŠ Černošice / 19:00

20/6 Merta – Hrubý – Fencl
Zámek Dobřichovice / 19:30

25/6 Plexis
Kurty Svinaře / 20:00

26/6 Notičky tradičně
Lesní divadlo / 17:00

27/6 Rockový dýchánek 
s kapelou Ék a beat Sisters 
Amfiteátr u ZŠ Černošice / 19:00 

30/6 Koncert Dobi boyz, LeS, 
Nathanika, Los Fotros a další 
hosté
Kemp Dobřichovice / 17:00

Ostatní
5–6/6 Královský průvod
Radotín–Karlštejn

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

Komwag, podnik čistoty 
a údržby města, a.s. 
Perucká 2542/10
120 00 Praha 2
komwag@komwag.cz
www.komwag.cz
tel. Praha: 236 040 000
tel. Mníšek pod Brdy: 737 242 200
Volejte zdarma: 800 566 924

Komwag_inz-2021_90x120mm_TISK_bw.indd   1 18.01.2021   12:52:30

Hledáme obsluhu silniční frézy
Přijmeme pracovníka na obsluhu silniční frézy. 

Požadujeme spolehlivost, pracovitost, flexibilitu. 
Nabízíme dobré pracovní ohodnocení.

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5
Kontaktní osoba: František Šlehofer, 

tel.: 608310685, email: slehofer@slehofer.eu 

Hledáme řidiče sk. C
Přijmeme řidiče sk. C. Požadujeme 
spolehlivost, pracovitost, flexibilitu. 

Nabízíme dobré pracovní ohodnocení.
Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5
Kontaktní osoba: František Šlehofer, 

tel.: 608310685, email: slehofer@slehofer.eu 


