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2  Aktuálně

PoPlatek za obecní systém odPadového 
hosPodářství

PoPlatník:
1. Fyzická osoba, která má trvalý pobyt v městě Řevnice,
2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 

stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena 
žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města 
Řevnice,

3. fyzická osoba, které byl podle zákona upravující pobyt 
cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo pře-
chodný na dobu delší než 90 dní nebo pobývá na území 
ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců.

Poplatník je povinen ohlásit měÚ řevnice:
a) Nejpozději do 15 dnů skutečnost, že se stal poplatní-

kem,
b) nejpozději do 15 dnů zánik jeho poplatkové povinnosti 

v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k in-
dividuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo 
v důsledku přihlášení nebo odhlášení fyzické osoby 
k trvalému pobytu do této stavby nebo v důsledku jiné 
skutečnosti.

Poplatek na jednoho poplatníka činí 700,- kč za rok.

Platba:
1. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně měÚ 

řevnice:
 Po a st 7.30–12.00, 13.00–18.00
 Út a Čt 7.30–12.00 (v období 1. 7. – 31. 12. je poklad-

na uzavřena.)
 Pá zavřeno
2. bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo: 

0388051399/0800

PoPlatek ze Psů

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

Poplatník je povinen oznámit do 30 dnů po dovršení 
3 měsíců stáří psa měÚ řevnice držbu psa.
Poplatník je povinen nahlásit do 15 dnů měÚ řevnice 
jakoukoli změnu (skutečnost), která má vliv na výši po-
platku.

Pokud je držitelem psa osoba do 65 let včetně:
– poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2022 činí 360,- kč
– poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok 

2022 činí 600,- kč (držitel je stejná osoba)

Pokud je držitelem psa osoba starší 65 let nebo osoba 
do věku 65 let včetně, která však pobírá důchod, který 
je jejím jediným příjmem:
– poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2022 činí 200,- kč
– poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok 

2022 činí 300,- kč (držitel je stejná osoba)

Platba:
1. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně měÚ 

řevnice:
 Po a st 7.30–12.00, 13.00–18.00
 Út a Čt 7.30–12.00 (v období 1. 7. – 31. 12. je poklad-

na uzavřena.)
 Pá zavřeno
2. bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo: 

0388051399/0800

důleŽIté InFoRmace k Platbě 
PoPlatků Převodem

Veškeré platby (odpad i pes) je nutné zasílat samostatně – 
každý poplatník i držitel psa má vlastní variabilní symbol. 
nelze tedy platit dohromady za více poplatníků či drži-
telů psů.

variabilní symbol pro platbu za odpad začíná číslicemi 
10100..... a je desetimístný.

variabilní symbol pro platbu za psy začíná číslicemi 
10200..... a je desetimístný.

měÚ řevnice nemá povinnost rozesílat 
složenky k zaplacení poplatku! 

každý poplatník si musí splatnost místního 
poplatku za odpad a psa hlídat sám.

Poplatek je totiž splatný bez vyměření!
včas nezaplacený poplatek nebo 

jeho nezaplacenou část může měÚ 
zvýšit až na trojnásobek a následně 

vymáhat v exekučním řízení.

Platbu za poplatek za odpady a psy platí 
i lidé, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně 
mÚ – nám. krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74.

místní PoPlatky v Roce 2022
sPlatné do 30. 4. 2022

od 1. 1. 2022 je na území města řevnice zavedena nová obecně závazná vyhláška č. 3/2021, 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
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účastníky (chodce a cyklisty) na této frekventované ulici. Druhá 
investice směřuje na pořízení posilovací workoutové sestavy, kte-
rá bude instalována pod dětským hřištěm nad mateřskou školou. 

 S úctou Tomáš Smrčka

O granty mohou zájemci 
žádat celý březen
Celý březen mají tentokrát řevnické spolky a pořadatelé akcí 
na to, aby podali žádost o grant na rok 2022. Termín odevzdání 
žádostí je 31. 3. 2022.
Podmínky pro získání financí se jinak víceméně nemění. Radnice 
vyčlenila celkem 600 tisíc korun. Částka 350 tisíc je určena na pro-
gram č. 1, tedy podporu celoroční činnosti organizací pracujících 
s dětmi a mládeží. Dotaci lze poskytnout pouze právnické osobě 
pracující s dětmi a mládeží, která není založena za účelem zisku 
a která působí na území města Řevnice. Dotaci lze žádat na členy 
organizace ve věku do 18 let (osoba, která v roce 2022 oslaví 19. 
narozeniny, již tuto podmínku nesplňuje). Celková finanční částka, 
určená k rozdělení mezi žadatele, bude rozdělena v poměru 
daném počtem členů žadatele splňujícího podmínky k celkovému 
počtu členů všech žadatelů. Loni tak podpora na jednoho člena do 
18 let činila 706 Kč.

Dalších 250 tisíc je určeno pro fyzické i právnické osoby na 
podporu konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, 
vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního 
prostředí.

Žádosti i pravidla najdou zájemci na webových stránkách města 
na úřední desce, případně v záložce Samospráva/Granty. Žádost 
se zasílá na adresu města nebo podává osobně na podatelně 
úřadu. 

O rozdělení dotací bude rozhodovat pětičlenná hodnotící komi-
se, která bude žádosti posuzovat dle schválených kritérií: důvěry-
hodnost žadatele, reálnost financování projektu či akce a společen-
ská prospěšnost. Prioritně budou v roce 2022 poskytnuty dotace 
pravidelně pořádaným akcím, které chce město kontinuálně 
podporovat, a dále  jedinečným akcím, které mají potenciál oslovit 
i mimořevnické návštěvníky.

Loni grant získalo 13 žadatelů o dotaci na podporu činnosti. Kul-
turní grant získalo v prvním kole 10 z celkem 12 podaných žádostí. 
Ve druhém kole bude možné letos žádat od 1. do 30. 6. 2022

Bližší informace poskytne vedoucí Správního 
odboru Ing. Alice Bečková, tel.: 313 104 225, 
725 852 822, e-mail: eso@revnice.cz.

Sociální taxi odveze seniory za zvý-
hodněnou cenu k lékaři i na nákup
Za zvýhodněné ceny mohou řevničtí senioři využít služeb sociál-
ního taxi, které provozuje společnost Zelený Ostrov. Řevnická 
radnice totiž, stejně jako v loňském roce, podpořila projekt částkou 
50 tisíc korun. „Oproti loňskému roku došlo ke snížení věku osob, 
které mohou zvýhodněné jízdné využít, a to ze 75 na 70 let,“ uvedl 
starosta města Tomáš Smrčka s tím, že taxi na nákupy nebo k léka-
ři či za jinými službami tak bude moci využít širší okruh lidí. Podle 
uzavřené smlouvy má taxi sloužit osobám na dopravu k lékaři, na 
úřady či za jinými službami včetně poskytnutí pomoci z bytu k vo-

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod chci poděkovat všem pedagogickým pracovníkům 
a vedení námi zřizovaných školských organizací za obětavou 
práci v uplynulém školním pololetí. Všem bych chtěl rovněž 
popřát hodně zdraví, pevné nervy a mnoho úspěchů v pololetí 
druhém. Jejich práce si v této nelehké a komplikované době, plné 
testování, karantén a všemožných nestandardních organizačních 
opatření, velmi vážím. 

Zvláštní poděkování pak věnuji vedení a učitelskému sboru 
základní školy. V prosinci školu po sedmi letech navštívili pracov-
níci české školní inspekce. Jednalo se o kontrolu naplánovanou 
po dlouhé době a podle inspekční zprávy, která dorazila v těchto 
dnech, základní škola obstála se ctí. Inspekce ve svých závěrech 
ocenila zejména stabilizaci vedení školy a pedagogického sboru, 
zvýšenou odbornou kvalifikovanost pedagogů, navýšení počtu 
žáků školy o čtvrtinu, rozšíření vzdělávací nabídky (přípravná 
třída, volitelné předměty), zavedení komunikačních platforem 
a zlepšení informačních systémů. Za silnou stránku pak označila 
výrazné zlepšení prostorových a materiálních podmínek vzdělá-
vání a příkladnou spolupráci se zřizovatelem.        

V minulém úvodním slovu jsem se věnoval některým důleži-
tým organizačním změnám, které naše město čekají v letošním 
roce v odpadovém hospodářství a správě vodohospodářské infra-
struktury. Teď bych se chtěl zastavit u investicí v letošním roce. 

Aktuálně se dokončuje rekonstrukce interiéru bývalého ná-
dražního skladu. V průběhu března bychom opravený „Dřevák“ 
rádi představili veřejnosti. Ve stejném měsíci by měla být hotova 
i velká investice do úpravny vody u letovského mostu. Na tuto 
akci navážou další plánované investice do vodohospodářství – 
dojde k výměně výtlačného potrubí pod železniční tratí mezi 
ulicemi Hálkova a V Luhu. Následovat budou dílčí rekonstrukce 
vodovodů v některých ulicích, např. Jiráskova, Sochorova, 28. říj-
na, V Souhradí a Příkrá. Aktuálně se projednává také hotový 
projekt propojení levobřežní části města Za Vodou na městský 
vodovod přes řevnickou lávku. Pevně věřím, že bude tato akce 
letos i realizována. 

Podařilo se včas podat žádosti o dotace na rekonstrukci komu-
nikací Sochorova, části J. Veselého a Jiráskova a také na velkou 
akci rekonstrukce povrchů ulic a hospodaření s povrchovými 
vodami v ulicích U Prodejny, Na Vrážku, Škrétova, Malé náměstí, 
Dr. Pecla, Seifertova, Klicperova a Škroupova.  

V tuto chvíli je dokončené výběrové řízení na dodavatelskou 
firmu na závěrečnou třetí etapu rekonstrukce hasičské zbrojnice 
a akce bude v nejbližší době zahájena. Za pomoci dotace z MAS 
Karlštejnsko bude nahrazen plechový sklad garáží zděným objek-
tem s kancelářemi, rekonstruován bude rovněž dvůr a oplocení. 
Včas byla podána i žádost o dotaci na rekonstrukci zděného ob-
jektu bývalého školnického bytu na prvním stupni základní školy. 

Podány byly rovněž dvě žádosti o dotace na modernizaci 
vybavení pečovatelské služby. Konkrétně se jedná o nahrazení 
starší dacie novým vozem s plug-hybridním pohonem (tento 
ekologicky úsporný pohon je podmínka dotace) z programu 
IROP a druhá žádost o dotaci směřuje ke Středočeskému kraji na 
pořízení vozu se sklopnou rampou pro převoz osob na vozíčku. 
Pokud se obě dotace podaří získat, bude završena, po předcho-
zích nákupech tří nových loganů, kompletní obměna vozového 
parku městské pečovatelské služby.    

V neposlední řadě Rada města schválila dvě menší investice 
z rozpočtu města, které iniciovali aktivní občané. Jedná se o do-
pravní opatření v ulici V Luhu, spočívající v instalaci zpomalova-
cích polštářů, které napomůže bezpečnosti provozu pro ostatní 
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zidlu, při nastupování, vystupování, doprovod k lékaři, na úřad 
či za službami. Podpořené osoby mohou zvýhodněnou dopravu 
využít na průměrně dvě jízdy týdně a podpora bude poskytnuta ve 
výši 50 % ceníku (viz níže). V praxi tak například za cestu k lékaři 
z centra Řevnic do OC Lety, kde senior stráví přibližně 30 minut, 
zaplatí cestující přibližně 85 korun. Službu si můžete objednat 
na telefonním čísle: +420 720 971 125, alespoň 2 dny předem. 
Všechny informace najdete na webu www.zelenyostrov.eu.

Přistavení vozu 50 Kč 
Cena za 1 km jízdy (v lokalitě do 10 km) 18 Kč 
Cena za 1 km jízdy (v lokalitě do 20 km) 15 Kč 
Cena za 1 km jízdy (v lokalitě nad 20 km) 12 Kč 
Čekání na místě 1 min 1 Kč
(podpora je poskytnuta ve výši 50 %)

Město žádá o rekordní dotaci 
na opravu ulic na Vrážce 
O rekordní dotaci ze Státního fondu životního prostředí bude 
žádat město Řevnice na projekt rekonstrukce povrchů všech ulic 
na Vrážce včetně vybudování chodníků, veřejného osvětlení, 
vsakování a retence dešťových vod. Projekt dosahuje 101 milionů 
korun a podle starosty tak má jít o jednu z nejvyšších žádostí města 
vůbec. V případě úspěchu by sice dotace tvořila až 89 % nákladů, 
ale v této dotaci je mezi neuznatelné náklady započítána i daň 
z přidané hodnoty, která v tomto případě činí přes 17 milionů 
korun. Projekt zahrnuje kompletní obnovení povrchů propustnou 
zámkovou dlažbou v ulicích U prodejny, Na Vrážku, Škroupova, 
Seifertova, Klicperova, Dr. Pecla, Škrétova a Malé náměstí a vybu-
dování chodníku podél Selecké. Součástí je i nové veřejné osvětlení 
a chodníky. V celé oblasti se počítá s vybudováním retenčních 
prostor na povrchovou vodu pod komunikacemi a velkým retenč-
ním prostorem na Malém náměstí. Výsledek by mohla radnice znát 
do 3 měsíců. Pokud by uspěla a podařilo se i včas vysoutěžit firmu, 
na podzim by se mohlo začít s výstavbou.

Pečovatelky mají šanci získat nová auta
Nové automobily pro řevnickou pečovatelskou službu chce radnice 
získat prostřednictvím dotací. Žádost podala jak na krajský úřad, 
tak na evropský IROP.

Nejprve radnice v první polovině ledna podala žádost o dotaci 
do Programu REACT-EU financovaného z IROP, který má v pod-
mínkách užití hybridního motoru. Druhá žádost putovala do 
středočeského Humanitárního fondu, kde město žádá finance na 
automobil pro bezbariérovou dopravu osob, tedy s plošinou. Ten 
by mohl sloužit nejen pro tělesně postižené, ale i imobilní seniory.  

Krátce
 • Svá sídla budou mít na řevnickém katastru dvě nově vzniklé spo-

lečnosti – Poberounské odpady a Dolnoberounské vodárenské 
družstvo. Dolnoberounské vodárenské družstvo bude mít prona-
jaté nebytové prostory v bývalých kancelářích stavebního úřadu 
ve dvoře řevnické radnice. Využívat by je mělo již od března. 
Pobero bude sídlit v části areálu sběrného dvora. „Bude tam mít 
kancelář, prostor na překládání odpadu, zázemí pro parkování 
techniky. V současnosti pořizuje sanitární kontejner, kde budou 
mít posádky šatny,“ vyjmenoval starosta města Tomáš Smrčka. 

 • Ani v letošním roce nebude řevnická radnice uplatňovat zvýšení 
nájemného místním podnikatelům o míru inflace. Stejně jako 
v loňském roce tak chce pomoci podnikatelům, kteří kvůli 
vládním proticovidovým opatřením museli výrazně omezit 
svůj provoz. Jde o víc než desítku podnikatelů, kteří provozují 

předzahrádky, nebo platí nájem za městské prostory. V součtu 
jde o odpuštění navýšení asi o 7 procent. Pro městskou kasu to 
podle starosty představuje částku asi 20 tisíc korun ročně.

 • Firmu na stavební úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojni-
ce v Řevnicích vybrala řevnická radnice. Jde o plechový sklad 
v jižní části areálu, který nahradí nová zděná stavba, vybudován 
bude i nový plot. V nové budově bude nejen garáž, ale i kance-
láře. Sloužit bude jak pro dobrovolné, tak profesionální hasiče 
včetně preventistů. Výstavba bude stát 7,3 milionu korun.

 • Na jaře, pravděpodobně již v březnu či dubnu, by se podle 
řevnického starosty mohlo konat opakované v pořadí již třetí ve-
řejné projednání návrhu územního plánu. Uskutečnit by se mělo 
v kině. V současnosti pořizovatel územního plánu MěÚ Černoši-
ce dokončuje návrh vypořádání námitek a připomínek a spolu se 
zpracovatelem zapracovává do návrhu výsledky referenda. „Vše 
musejí zpracovatel a pořizovatel zapracovat tak, aby se návrh 
nedostal do sporu s výsledky referenda nebo vlastníky, a také vše 
projednávají s dotčenými orgány,“ potvrdil starosta Smrčka. 

Zedníci z Technických služeb 
opraví toalety v Lesním divadle
Rozšířenou verzi multikáry se sklápěčkou bude město pořizovat 
pro pracovníky Technických služeb, které letos čekají další stavební 
projekty. Díky využití „zednické party“ město výrazně ušetřilo.

Nejvýrazněji bylo jejich zapojení znát při loňské rekonstrukci 
obřadní síně na hřbitově. „V tomto případě se nám podařilo ušetřit 
pravděpodobně až 1,5 milionu korun z rozpočtu,“ řekl starosta 
s tím, že koncem roku zedníci dokončili opravu zídky márnice, kte-
rou pobořilo auto. Díky posunutí zídky navíc kolem márnice vznikl 
chodník pro pěší jdoucí na Pišťák. Zednická parta se podílela i na 
úpravách vstupního prostoru a chodníků budovy školy v Revoluční 
ulici. Nyní budují chodníčky na školním pozemku k novému oválu, 
o jarních prázdninách je čekají práce ve školách a na podzim mají 
začít opravou veřejných toalet v areálu Lesního divadla. Ty by 
měly být kompletně obnoveny: počítá se s navýšením počtu toalet 
včetně WC pro handicapované a WC pro obsluhu občerstvení, 
s novými podlahami, střechou aj. Projektovou dokumentaci za více 
než 160 tisíc korun nechal zpracovat a městu daroval Divadelní 
soubor Řevnice. Projekt počítá s rozpočtovými náklady 4,5 milionu 
korun. Starosta Smrčka věří, že díky svépomoci se podaří minimál-
ně polovinu ušetřit.

Dětská skupina bude fungovat 
i v dalších letech
Městská Dětská skupina, která funguje v areálu bývalé školy na 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a na jejíž provoz město získalo 
dotaci do června 2022, bude pokračovat i po tomto datu. Potvrdil 
to starosta Tomáš Smrčka. Poskytovatel dotace Ministerstvo práce 
a sociálních věcí totiž bude finančně podporovat dětské skupiny 
i nadále. 

„Ministerstvo upustilo od původního záměru na obnovu jeslí 
a bude nadále podporovat dětské skupiny navazujícím dotačním 
programem. Z něj budeme žádat finance na provoz naší skupiny 
po 30. 6. 2022,“ řekl starosta Smrčka s tím, že skupina zatím 
zůstane na náměstí. Do budoucna chce ale radnice v rámci tohoto 
programu získat dotaci ve výši asi 20 milionů korun na rozšíření 
kapacity v areálu mateřské školy v Mníšecké ulici a vybudovat zde 
plánované kontejnerové třídy. Město již má stavební povolení na 
umístění tříd v blízkosti stávajícího vchodu do školky. Vzniknout 
by měla přístavba, v níž by se měla nacházet nejen jedna třída, 
ale i nová hrací místnost. Následně by se sem přestěhovala dětská 
skupina.

(vše pan)
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Počasí teď v zimě asi stavbě moc nepřeje, má zpoždění? 
Mělo se začít stavět v létě, což by bylo samozřejmě ideální, 
protože všechny bourací a zemní práce by probíhaly v době 
prázdnin. Teď se mokrý materiál lepí na stroje i auta. Stavba tři 
týdny stála, byly zavřené skládky a nemohlo se odvážet. Zásad-
ní termínový posun nastal, protože jsme nebyli schopní sehnat 
dodavatele, který by halu postavil. Žijeme v době totálního 
developerského boomu, firmy jsou už zadané a části naší za-
kázky zhruba po dvaceti milionech korun nejsou pro větší firmy  
zajímavé. Byli jsme nuceni složit velké zálohy na beton a železo, 
aby nám vůbec byli schopni garantovat celkovou cenu. Dřív 
cena železa platila tři měsíce od chvíle, kdy vám dali nabídku. 
Dnes platí jeden den. 

Původní plán byl dostavět halu do konce roku 2022 a ten 
stále držíme. Výstavba by měla trvat mezi dvanácti a čtrnácti 
měsíci, začali jsme v půlce listopadu, a i když stavba skoro mě-
síc stála, stále nám to tak nějak vychází, že bychom měli být do 
konce roku hotovi. S tím moc hýbat nechceme, ale samozřejmě 
uvidíme, jak se bude vyvíjet situace. V dnešní době se cokoliv 
predikuje velice špatně.

Omlouvám se všem v okolí staveniště, kteří s námi musejí 
procházet výstavbou a jsou nějak obtěžováni. Bylo třeba velkou 
spoustu materiálu odbourat. Teď už půjdeme nahoru. V půlce 
února by měla být kompletně hotová základová deska. Budova 
bude vyzdívaná a zčásti z monolitického betonu, nebude to žád-
ná plechová segmentová hala, stavíme něco, co by tady mělo 
vydržet, rád bych řekl „na věky“, ale určitě desítky, snad stovky 
let.
Podílí se na stavbě finančně i město? 
V podstatě se separátně staví dvě stavby. Jedna je propojovací 
krček mezi halou a přístavbou školy, aby děti mohly procházet 
na hodiny tělocviku, aniž by se musely převlékat. To je stavba 
města, kterou my spolufinancujeme. Je to stavba na městském 
pozemku, bude majetkem města, to je společná investice. 
A investice čistě soukromá je stavba sportovní haly. Stojí na 
vlastním pozemku a financuje se pouze ze soukromých zdrojů 
rodiny Zuskových, bez koruny jakékoliv dotace. Ale samozřej-
mě kooperace s dětmi z řevnické ZŠ bude stoprocentní. Staví se 
to pro ně.

Nevím, zda se to ví, ale na tom pozemku měla vyrůst jiná 
stavba. Měla tam stát polyfunkční budova, kde by byly něja-
ké služby, ale sportoviště by tam úplně zaniklo. To byl hlavní 
důvod, proč jsme se rozhodli stavět halu na tomto pozemku. Do 
budoucna v ní plánujeme spoustu sportovních kroužků. Jsme 
rádi, že už je hotové venkovní sportoviště, které jsme jako rodi-
na rovněž dofinancovávali, protože ty dvě sportoviště dohro-
mady dávají pro školu tu konečnou hodnotu. Jsme rádi, že něco 
takového můžeme postavit.
Počítáte s tím, že si hala po dokončení vydělá na provoz a 
energie a finanční mise vaší rodiny skončí, nebo bude třeba 
fungování haly dotovat?
Hala je projektovaná jako nízkoenergetická, provoz by se měl 
úplně v pohodě z pronájmů a sportovních kroužků uživit. 
Druhá věc, na kterou by měl podnikatel myslet, je návratnost. 
Na rovinu říkám, že i kdybychom fungovali čistě komerčně – 
což znamená, že bychom tam neměli kroužky, které budou za 
nižší ceny než všude v okolí, a kdyby tam nebyla škola – tak 
návratnost investice do sportovní haly by byla 72 let, což je pod-
nikatelsky čirý nesmysl. Ale provoz by se měl v klidu zaplatit. 
I vzhledem k tomu, že nepočítáme s žádným managementem, 
který bychom museli platit. Budeme to dotovat svojí prací. 
Hala je koncipovaná tak, že nemá recepci a recepční. Co se týká 
školní výuky, je to jasné: Děti přicházejí spojovacím tunelem, 
mají otevřené šatny, sprchy, všechno. A pro ty odpolední akti-
vity, které budou vždycky kolektivní (například volejbal, fotbal 

Sport by měl děti hlavně bavit
Stavba nové sportovní haly mezi Lidovým domem a přístavbou základní školy už začala. Na místě se bagruje, 
vyvážejí hromady hlíny a betonují základy. O průběhu prací, financování a budoucím provozu haly, která bude 
sloužit také jako školní tělocvična, jsme si povídali s Josefem Svobodou. Ve společnosti Sportovní hala Řevnice 
zastupuje velkorysé investory a zároveň své tchány – manžele Václava a Jindřišku Zuskovy.

Text: Marie Reslová | Ilustrace: Grido| Foto: archiv Josefa 
Svobody
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nebo kruhové tréninky), bude venku číselná klávesnice a člověk 
odpovědný za svoji skupinu naťuká číselný kód a bude vědět, 
že se mu otevře sál číslo 1, šatna č. 1, 2 atd. Obslouží se a zas 
odejdou pryč. Je to model tzv. chytré haly, se kterým jsem se se-
známil v zahraničí. Funguje to moc pěkně. Mohu třeba na dálku 
zjistit i to, jestli neprotéká záchod nebo někdo nezapomněl 
zhasnout. Na začátku je samozřejmě investice do infrastruktury 
haly, ale pak zase nebudeme potřebovat živit další lidi, kteří by 
zvyšovali náklady na provoz.
Řevničtí školáci si tedy halu užijí v hodinách tělesné výcho-
vy. Pro jaké další sporty nebo pohybové aktivity v ní bude 
připravené zázemí?
Probíral jsem provoz haly s ředitelem základní školy a dostali 
jsme se k tomu, že ve stejnou hodinu mají tělesnou výchovu tře-
ba i tři třídy najednou. Takže máme nahoře jednu velikánskou 
sportovní plochu, která má 1200 m2, kam se vejdou všechny 
dneska populární sporty od florbalu přes basketbal až po malý 
fotbal nebo tenisové kurty. Je rozdělitelná sítěmi do třech 
sektorů, dá se využít pro tři třídy. Ovšem kdyby tam zrovna byli 
šesťáci, osmáci a druháčci, tak si myslím, že není šťastné, aby 
prckové poslouchali čtrnáctileté kluky, jak na sebe pokřikují. 
Proto máme v přízemí ještě dva malé sportovní sály a třídy je 
budou moct využívat například pro gymnastickou přípravu. 
Odpoledne tam může být třeba jóga. Chci tam mít také aktivity 
pro seniory, kteří bydlí naproti a dneska tu podobné věci nema-
jí. Horní sál bude vytápěný klasickým horkovzdušným topením, 
ty spodní budou mít podlahové vytápění, protože se tam počítá 
se sporty, u kterých je kontakt se zemí významně vyšší.
Vypadá to, že při stavbě haly myslíte opravdu na všechno... 
Hodně jsme o tom přemýšleli, aby to dávalo smysl, je to spousta 
peněz. Ve spojení s venkovním sportovištěm bude hala městu 
dávat konečnou sportovní hodnotu. Z mého pohledu je to tak, 
že když jsou někde možnosti sportovat, vždycky se jednou za 
čas objeví někdo výjimečný. Řevnice o tom vědí svoje, mají Mar-
tinu Navrátilovou. Třeba se zjeví někdo další. Ale na druhou 
stranu mým cílem není vychovávat vrcholové sportovce, sám 
jsem si vrcholovým sportem prošel, jsem spíš pro to, aby to děti 
významným způsobem bavilo, a nejenom je, ale i dospělé. A po-
kud se tu někdo ve vrcholné formě a hlavně s vrcholnými před-
poklady pro sport objeví, jsem už domluvený s Duklou Praha, 
že bychom těm výjimečným sportovcům dali možnost, aby si na 
tři, čtyři měsíce vyzkoušeli, co opravdu obnáší špičkový sport, 
který je náročný nejen pro ty děti, ale zejména pro jejich rodiče. 
Hlavně by to ale mělo být sportoviště, které podpoří obecnou 
pohybovou vzdělanost dětí a dospělým dopřeje, co tady není.
Ve městě má velkou tradici Sokol. Dneska je to jediné mís-
to, kde se uvnitř sporty provozují. Nezpůsobí mu otevření 
haly problémy?
Sokol je svojí koncepcí jedna z nejdokonalejších organizací 
v České republice a já jsem vděčný, že tady Sokol máme, doteď 
by děti neměly kam chodit. Ale co se týká těch odpoledních ko-
merčních aktivit, když se zeptáte Moniky Vaňkové, která dneska 
Sokol vede, jsou dnes jejich prostory přetížené a musí odmítat 
spoustu zájemců, kteří by tam chtěli cvičit. Věřím a doufám, že 
ta dvě sportoviště budou dohromady pěkně kooperovat.
Najde se v Řevnicích dost šikovných lidí, kteří se budou 
věnovat vedení sportovních kroužků? 
Správná otázka. Vzhledem ke kontaktům, které máme na 
Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze, předjednali jsme 
zajímavý projekt. Studenti, kteří se tam věnují trenérství, spor-
tovnímu managementu a podobně, jsou nejkovanější v nejno-
vějších trendech, protože se vzdělávají a čtou, ale většinou je 
problém, že informace, které načerpají, nemají kde aplikovat. 
A já bych si představoval, že bychom s FTVS měli dlouhodobý 
kontrakt a vždycky v rámci jednoho semestru by nám tu fungo-
valo 4 až 5 těchto pomocných trenérů, protože každá aktivita 

– míčové hry, atletika, apod. – bude mít svého hlavního trenéra. 
Spolupracuji rád s mladými trenéry, protože vnášejí do sportu 
inovativní věci, nové hry, které děti baví. Dostatečný počet lidí, 
kteří se budou kvalifikovaně starat o děti, je zajištěn.

Není to ale žádná novátorská myšlenka, to je zase potřeba si 
říct. Takhle to chodí v Německu nebo Rakousku běžně. Odtam-
tud jsem to „obkreslil“ a osobně jsem se se spoustou lidí, kteří 
provozují podobné zařízení, potkal, abych načerpal dostatečné 
kvantum informací. Snad je mám. Samozřejmě se může objevit 
realita, že budu trenérem ve 23 kroužcích a za tři týdny skon-
čím zavěšenej někde na dubu.
Budovu sportovní haly navrhovalo architektonické studio 
Grido. Podle čeho jste se rozhodovali, jak bude budova 
zvenčí vypadat?
Na podobu haly jsme dělali výběrové řízení. Z mnoha skic jsme 
vybrali dvě a nechali je rozpracovat do formy architektonické-
ho návrhu. Pěkné bylo, že z toho vyšly dvě naprosto rozdílné 
budovy. Jedna byla velmi barevná, stavěná ze segmentů, úplně 
hranatá moderní stavba. A druhá byla ta opravdu klasická – zdi-
vo, železobeton, trvanlivá. A pak přišlo posouzení, co by se do 
Řevnic víc hodilo. Vzhledem k tomu, že z jedné strany je Lidový 
dům a z druhé sice nová přístavba školy, ale taky udělaná 
poměrně klasicky, a vedle ní stojí prvorepubliková budova školy 
– kdo mě zná, tak ví, že to je přesně architektura, kterou mám 
rád –, tak jsme se nakonec rozhodli pro halu, která víc odpovídá 
charakteru okolní zástavby.

Navrhovali ji architekti, kteří jsou autory haly Věry Čáslavské 
v Černošicích nebo přístavby školy v Mníšku pod Brdy. Bydlí 
v Černošicích, jsou tady z Poberouní a to považuji za význam-
nou výhodu. I proto jsme se rozhodli pro architektonické studio 
Grido, které nám nadále se stavbou pomáhá, a myslím, že to byl 
dobrý krok, i když je zvolená varianta dražší. Čistě ekonomicky 
stavba haly nedává smysl, ale ta služba městu je poměrně veli-
ká. Kapacita školy stále roste a dnes sem chodí už 700 dětí.
Ale vy nejste Řevničák?
Já ne, ale moje manželka ano – už šest nebo sedm generací její 
rodiny – a její tatínek je mecenášem všech těchto aktivit. Ten 
projekt nosím v hlavě spoustu let. Nejdřív jsem na něj sháněl 
peníze, ale pak jsme se domluvili v rodině, že to vyřešíme 
takhle. e

Mgr. Josef Svoboda, LLM , má bohatou sportovní minulost, 
na vrcholové úrovni se věnoval triatlonu a cyklistice. Absol-
voval desítky ironmanských závodů po celém světě. Objel na 
kole Austrálii – 15 tisíc kilometrů za 65 dní a překonal tak 
světový rekord. Působí také jako sportovní moderátor a trenér.
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I on začátečníkům radí zkusit nejprve studenou sprchu. V létě 
chodit pravidelně plavat a nepřestat ani během podzimu. „Už 
mám v Berounce vypozorováno, že někdy v polovině září během 
jednoho týdne teplota klesne o 5 až 7 stupňů. To zaručeně 
odradí ty, kdo nemají dost vůle a odhodlání. Kdo ustojí tenhle 
skok, většinou vydrží alespoň část podzimu. Pak už teplota vody 
klesá pomaleji a dá se na to zvyknout,“ vysvětluje Pavel. Stejně 
jako jeho otužilečtí kolegové doporučuje jít do vody alespoň ve 
dvou. „Parta umí zdravě nahecovat. Jen je třeba být ke svému 
tělu citlivý a když je vám zima, vylézt klidně dříve než ostatní, 
neporovnávat se s ostatními,“ nabádá. Stejné je to podle něj 
i s lámáním teplotních rekordů: „Myslím si, že srovnávání se, ego 
a rekordy k otužování nepatří. Otužování dělám sám pro sebe, 
pro své zdraví. S teploměrem ani stopkami k vodě nechodím, ale 
hodnoty řeky z Berouna jsou dostupné na internetu, takže mám 
představu, jaká je teplota vody. Tak jen pro zajímavost, ta nejstu-
denější, ve které jsem plaval, měla cca 0,4 stupně,“ dodává.

Otužování má v Řevnicích od loňska ještě jeden přesah, cha-
ritativní. Loni na Štědrý den spojila parta kolem Mirka Svobody 
z Řevnic svou ledovou koupel s charitou, vybrali při ní několik 
tisíc korun pro konto Náruče. „Další otužileckou akci  s chari-
tativním přesahem chceme uspořádat na Velikonoce a posbírat 
pár peněz na dobrou věc,“ uvedl Svoboda. Podrobnosti o akci 
přineseme v dalším vydání Ruchu. e 

„Osobně otužování vnímám rovněž jako formu meditace. Jed-
noduchý, nenáročný a účinný způsob, jak si upevnit zdraví. Stačí 
jednou týdně pár minut a výsledky jsou znát. Myslím, že by mělo 
být i u doktorů na předpis,“ říká s trochou nadsázky řevnická oby-
vatelka Lenka Svobodníková. K otužování ji přivedla maminka, 
která se otužuje již několik let. „Před deseti lety pak přišli kama-
rádi s nápadem na koupání každý měsíc v roce. První rok jsme 
ty nejchladnější měsíce nezvládli, ale aspoň jsme pochopili, že je 
třeba chodit častěji než jednou za měsíc,“ vzpomíná na své začát-
ky Lenka, podle které je otužování s partou kamarádů vždy lepší. 
„I kvůli bezpečnosti. Navíc je příjemné mít s kým sdílet dojmy 
a mít se s kým motivovat, když se nějaký den člověku úplně 
nechce,“ tvrdí Lenka a dodává, že právě pohodlnost a občas nízká 
motivace je pro ni větším nepřítelem než klesající rtuť teploměru. 
Za ideální považuje chodit do řeky jednou, maximálně dvakrát 
týdně. Otužovaní není podle ní ale jen plavání v zimě v řece. „To 
je až trochu extrémní forma. Začít se dá i doma, ve sprše. Za mě 
je stejně dobrá a myslím, že pro hodně lidí přijatelnější varianta 
otužování vzduchem. Stačí si vzít třeba na procházku o vrstvu 
oblečení méně. Dalšími možnostmi jsou studená sprcha, spaní 
v chladné místnosti, chůze na boso či saunování. Určitě si každý 
najde nějakou vyhovující formu,“ míní. Všem, kdo to chtějí zkusit, 
radí především trpělivost, nepouštět se hned do ledové vody, ale 
na chlad si zvykat postupně, proplavat se od léta do zimy. 

Přesně takovým způsobem se k otužování dostala před dvěma 
lety Pavla Kutmanová z Řevnic. „Bylo mi líto, že skončilo léto 
a koupání. Tak jsem si řekla, že na podzim je taky hezky a můžu 
do řeky ještě chodit. No a pak jsem si pořád posouvala hranice 
a začalo mě to bavit,“ prozrazuje sympatická dlouhovláska. Ve 
vodě vydrží v průměru 3 až 5 minut. Zatím nejchladnější vodu 
zažila loni v únoru, kdy během mrazů klesla teplota vody blízko 
k nule. Tehdy si pořídila i neoprenové rukavice a ponožky. 
Koupat se teď chodí na Relaxační louku u půjčovny paddlebo-
ardů. I v zimě je tam nyní k dispozici dřevěné molo, z kterého 
je výborný vstup do vody. „Zvykla jsem si chodit pravidelně 
v sobotu odpoledne a někdy mi to vyjde i přes týden po práci. 
Zkoušela jsem se párkrát domluvit s nějakým dalším otužilcem, 
že bychom chodili společně, což by bylo určitě lepší, ale nepo-
dařilo se nám shodnout se na termínu. Tak jsem takový otuži-
lec-samotář,“ vysvětluje žena, jejíž dcera se zase chodí otužovat 
se skupinou v Radotíně do biotopu. „Teď se chystají i někam do 
lomu. Tam to musí být krásné. Ale jelikož nejsem auto-mobilní, 
tak jsem ráda i za naši řeku,“ dodává Pavla.

V Berounce se pravidelně otužuje i Pavel Ovesný. I když, 
jak sám tvrdí, spíš než otužilec je zapálený plavec. A právě díky 
otužování si mohl výrazně prodloužit sezónu, jen upravuje čas 
strávený ve vodě podle její teploty. Poprvé se o otužování dočetl 
v knize Čtyřhodinové tělo od Tima Ferrise zhruba před deseti 
lety. „Nebylo to sice přímo o otužování, ale spíše o hnědém 
tuku a vlivu chladu na metabolismus. Začal jsem se studenými 
sprchami, ale až po přestěhování do Řevnic před šesti lety jsem 
začal chodit do Berounky,“ říká Ovesný. Za tekoucí řeku je rád. 
Stojaté vody totiž v zimě snadněji zamrzají a k vodě pak musíte 
se sekyrou na led. 

Otužování vás nakopne
Důvodů, proč se otužovat, je hned několik: posílíte imunitu, zlepší se vaše tělesná zdatnost, odbouráte přebytečné tuky v těle, 
naučíte se lépe pracovat se stresem… Pro mnohé je to i způsob, jak posílit vlastní vůli. Pokud se odhodláváte zkusit ledovou 
koupačku v Berounce a hledáte k tomu vhodnou společnost, pak jsou následující řádky určeny právě pro vás. Najdete v nich 
rady a tipy od místních otužilců. Těch v Řevnicích žije hned několik. Pokud to tedy myslíte s otužováním vážně, zkuste třeba 
facebookovou skupinu Otužilci od Berounky.

Text: Pavla Nováčková |Foto: Pavel Ovesný
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OTipy Pavla Ovesného

 • Mezi otužilci se předávají zásady, že ve studené vodě nad 
10 stupňů je vhodné být maximálně 20–30 minut, mezi 
4 a 10 stupni krát 2 (tedy při 6 stupních cca 12 minut) 
a pod 4 stupně už jen maximálně tolik minut, kolik má 
voda stupňů. 

 • Nejvíce tepla utíká v zimě přes hlavu, takže se hodí čepi-
ce. V hodně studené vodě také mohou pomoci neopreno-
vé rukavice a ponožky. Pozor, mohou zkreslovat signály 
těla, že je třeba už ven z vody.

 • Pokud přestanete s otužováním na déle než 2–3 týdny, 
je vhodné začít zase zvolna a opět délku strávenou ve 
studené vodě zvyšovat jen pomalu.
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vání, postupně snižovat teplotu a prodlužovat čas. Zpočátku jen 
pár sekund až několik minut.

Do řeky je dobré chodit právě od podzimních dní, voda se 
postupně ochlazuje. Teď už je voda hodně studená, stačí se po-
nořit na pár sekund, stejně jako u sprchování. Do vody jít úplně 
v klidu, dýchat dolů do bránice a dělat pomalé pohyby, vnímat 
své tělo. Nepotápět hlavu a sledovat, jak mi celkově je. Nechodit 
sám, mít parťáka. To zklidnění a dýchání je pro mě to důležité. 
Po vynoření je dobré se zahřát nějakým pohybem, dřepy, posko-
ky, začne pracovat termoregulace a tělo se zahřeje.
V čem otužování prospívá člověku ze zdravotního hlediska?
Otužováním podpoříme naši imunitu, obranyschopnost orga-
nismu, odolnost vůči nemocem, celkově vydržíme víc v chlad-
nějším prostředí, sníží se náchylnost k prochladnutí. Otužování 
zlepšuje i naši psychiku. Když vylezete ven, prostě nemůžete 
mít špatnou náladu, musíte se smát, vyplavené endorfiny a ten 
pocit, že jste to dokázali, zvládli jste to. Zvyšuje se odolnost vůči 
stresovým situacím. 
Co byste vzkázala někomu, kdo s otužováním koketuje a má 
chuť začít?
Jednoduše se rozhodněte a začněte! Čímkoliv! Studená sprcha 
po ránu, nohy do studené vany, proběhnout se ve sněhu, chvíli 
být venku jen v triku. 

Starejte se o své zdraví a nechtějte být v „rizikové skupině“. 
Udělejte ten první krok a pak si cestu najdete.  

„Jednoduše se rozhodněte a začněte!“ 
Tak vyzývá všechny, kteří o otužování uvažují, známá 
řevnická fyzioterapeutka Radka Geffertová. Sama začala 
s pravidelnou koupelí v ledové Berounce teprve loni.
Jak a kdy jste se k otužování dostala?
K otužování mě vedl už můj děda v dětství, každé ráno se 
sprchoval studenou vodou a běžné virózy anebo rýmu vůbec 
nemíval. Vzpomínám si, jak nás v létě na prázdninách bral 
s bráchou a bratranci vykoupat se do řeky za svítání, pak jsme 
se rychle oblékli a ještě zalezli do spacáku. Bylo to dobrodruž-
ství a skvělý pocit.

Tady do Berounky jsem začala chodit loni na podzim. Jednou 
v září jsem se po ránu byla projít, krásně svítilo slunce, mlha 
nad řekou a na druhém břehu se někdo koupal. Mě to tak zau-
jalo, chtěla jsem to taky zažít. Tak jsem druhý den ráno šla a už 
to bylo…
Jak často otužování provozujete?
Snažím se chodit do řeky dvakrát týdně, a když je možnost, tak 
i někde jinde o víkendech. Když nejdu do Berounky, stude-
nou sprchu si dám každé ráno, bez studené vody na obličej se 
neprobudím.
Jak by měl postupovat začátečník, s čím začít, na co si dát 
pozor, co nepřehnat?
Otužování může začít právě chladnější vodou na závěr sprcho-
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Co řekli o otužování

Pavla Kutmanová
Otužování se mi stalo koníčkem, i když nejsem rozhodně 
žádný přeborník a ani nepraktikuji podle nějakých daných 
pravidel. Snažím se jen naslouchat svému tělu a odměnou je 
mi nejen dobrý pocit, že to zvládám, ale také větší imunita, 
což zvláště v posledních dvou letech dává velký smysl. Úplně 
boží je, když vylezu z vody, kůži mám rudou jak vařený rak 
a je mi úplně skvěle. 

Lenka Svobodníková
Začněte a nepřestávejte.

Pavel Ovesný
Při otužování se mimo jiné uvolňují i endorfiny, neboli hor-
mony štěstí. Je to také výstup mimo zónu komfortu a trénink 
disciplíny, což je dobrá výbava do života. Jak říká profesor 
Radek Ptáček, současnému lidstvu jen prospěje trochu hladu 
a chladu.    

Radka Geffertová
Je to takový vzácný okamžik v ponoření nejen do vody, ale 
hlavně do sebe. Jen vy, voda, ticho a příroda kolem. Jsme úpl-
ně v přítomném okamžiku, vyčistí se hlava, nejde myslet na nic 
jiného. Je to osvobozující. A ten pocit na těle po vynoření, to je 
prostě nádhera. Endorfiny se vyplaví řádně, „nakopne vás to“.

Nebojte se divadla ani mě... 

… vzkazuje případným zájemcům z  řad seniorů o Divadel-
ní setkání herečka Renata Rychlá. Od února vede kurzy 
v řevnické Základní umělecké škole.

Jak jsi na otevření těchto kurzů reagovala?
Už delší dobu jsem měla zájem pracovat s dospělými. A na co 
myslíte, to se většinou vyplní. Jednoho dne mě oslovila s touto 
nabídkou paní ředitelka ZUŠ Řevnice Ivana Junková. Je skvě-
lé, že město Řevnice podporuje Univerzitu 3. věku.
Jak program a náměty pro seniory připravuješ?
Půjde o lekce trvající hodinu a půl. Připravuji pásmo básní, 
ráda bych se zaměřila také na mluvené slovo – četba z oblíbe-
ných knih, nebo knižních novinek. Mám připraveny asociační 
hry, které rozvíjejí fantazii a fabulaci příběhu. Chtěla bych, 
aby se účastníci naučili správně vyslovovat, vyjadřovat se 
a nebáli se komunikace.
Jaké autory jsi vybrala?
Například Jana Skácela, Jana Zábranu nebo Karla Čapka. Pro-
gram bude záležet na mnoha věcech. Kolik účastníků se sejde, 
zda budou převažovat ženy, co mají rádi, co rádi čtou. Lekce 
tedy ovlivní samotní účastníci a jejich přístup k životu.

V ZUŠce vedeš literárně dramatický obor pro děti. V čem 
se podle tebe budou tato setkání lišit od výuky dětí?
Mám celkem pět skupin, dvě na Mníšku a tři v Řevnicích. Nyní 
připravujeme hru Pan Smraďoch a autorskou hru, kterou si 
děti napsaly samy, s názvem Austrálie. Také moji povídku 
Lukáš, z které jsme udělali divadelní hru. Jak se bude výuka 
lišit, zatím netuším, ale moc se těším. Bude to moje první 
zkušenost.
Plánuješ veřejná vystoupení i s dospělými? Vezmeš je 
jako své žáky do své domovské Ypsilonky?
Budou-li chtít, ráda bych udělala nějaké závěrečné vystou-
pení. Máme na to celkem 17 lekcí. Pokud budou mít zájem 
o konkrétní téma, mám kolegyni, která pro nás napíše scénář  
během týdne. Samozřejmě mám už připravenou krátkou dra-
matizaci z povídek Karla Čapka. Chtěla bych účastníky pozvat 
do divadla Studia Ypsilon na představení, ve kterém hraji, 
ukázat jim zákulisí a vzít je na jeviště.
Co bys váhavým seniorům vzkázala, jak bys je nalákala?
Nebojte se mého kurzu a pojďte se se mnou projít literárním 
a divadelním světem. Těším se na tuto zkušenost, která bude 
pro mne stejně nová jako pro vás.

pan
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O kobylí smrti

V křemencových lomech nad Řevnicemi bylo 
každý den od svítání až do pozdního odpoledne 
slyšet tlukot palic a hřmot lámaného kamene. 
Praha za panování Rudolfa II. se rychle rozrůs-
tala a bylo potřeba spoustu kamene na dláždění 
pražských uliček. Král našel zálibu ve zlatavočer-
veném odstínu brdských křemenců, a tak každý 
den směřovalo ku Praze mnoho povozů s kame-
nem. (Prý se od té doby podle barvy dlažby říká 
„zlatá Praha“.) 

V té době bohatli nejen majitelé lesů v okolí 
Řevnic, ale i kameníci a formani. Přesto to někte-
rým bylo málo. Jednou takovou byla Markéta, 
manželka kameníka Řehoře. Byla to velká, statná 
žena, trochu těžkopádná a moc ctižádostivá 
a chamtivá. Se všemi sousedy se vadila, zle všech-
ny pomlouvala a mnoho lidí se jí raději vyhýbalo. 
I Řehoř musel skákat, jak ona pískala. Snažil se 
krotit její chamtivost a často jí šeptal: „Ty jsi mé 
zlato, mé bohatství, jiného nepotřebuji.“ 

Přestože si z něj kamarádi tropili žerty, „Co 
ta tvoje kobyla?“ ptávali se, měl Markétu rád 
a rmoutilo ho, že se jim nedařilo počít děťátko. 
Markéta se ale viděla jako bohatá měšťanka, 
a tak Řehoř pracoval od rána do večera, aby byl 
doma klid. Když Markéta viděla, jak ku Praze 
odjíždí každý den víc a víc povozů s kamenem, 
přemýšlela, jak snáze zbohatnout. Donutila 
Řehoře, aby sehnal pomocníky a začal pracovat 
v lomech i přes noc. Více kamene, více peněz! 
A tak Řehoř, nakažený vidinou hromady zlaťáků, 
pronajal další pozemek kousek od Žlutých skal 
a začal dobývat křemencový kámen za svitu po-
chodní. Rány a provoz na lesních cestách se však 
rozléhaly do daleka a rušily nejen lesní zvěř. To 
se brzy doneslo k uchu ducha brdských lesů Fa-
biána, který se vypravil podívat, co se to v lesích 
nad Kejnou vlastně děje. V malém lomu nalezl 
několik mužů, jak lámou kámen a nakládají ho 
do povozu taženého neduživým koníkem. Rozhořčeně se roz-
hodl je od jejich počínání odradit. Trochu je strašil, nějakou 
tou větví přetáhl, ale nic nepomáhalo. Tu jeden z mužů polo-
hlasem zazoufal: „Kdyby aspoň paní Markéta pořádného koně 
koupila, aby víc nákladu uvezl.“ Tím Fabiánovi vnukl nápad. 
Mocným kouzlem proměnil Markétu ve statnou kobylu, takže 
když se Řehoř vracel nad ránem z lesa, nalezl před domem 
přivázaného koně. Podivil se, že se Markéta o koupi nového 
pracanta nezmínila, ale aby doma neměl zle, hned koně za-
přáhl a s pomocníkem poslal do lesa pro další kámen. Kobyla 
to byla statná, což o to, ale do práce se jí moc nechtělo, a tak 
jí často museli přetáhnout bičem. Navečer Řehoř s pomocníky 
nakládal poslední fůru. Zítra byla neděle a jim už se zpátky do 
lesa nechtělo, a tak naplnili vůz až nad postranice. Na lom už 

padala tma a z údolí se ozýval puštík, když se snažili vůz vy-
tlačit na cestu. Šlo to ztěžka a pomalu. Když se jim to konečně 
povedlo, povoz se nečekaně rozjel. Snažili se ho zastavit, ale 
marně, v nedaleké zatáčce se zřítil ze svahu a hromada kame-
ní kobylu zasypala. Když k místu neštěstí doběhli, nebyl pod 
kamením kůň, ale Markéta, proměněná zpátky do lidské podo-
by. Všichni se s hrůzou rozutekli, jenom Řehoř se s pláčem 
vrhl ke své ženě a snažil se ji vyhrabat zpod balvanů. Bohužel 
se mu už Markétu vzkřísit nepodařilo.

Od té doby lomy kolem Řevnic na noc utichaly. Po letech 
zájem o dlažbu z řevnických lomů opadl, ty zarostly a dnes 
můžete v některých z nich potkat jen osamělé trempy, jak sedí 
kolem ohníčku a poslouchají, co vypráví vítr ve větvích. e

V řevnických lesích je spoustu krásných lesních cest. Jedna z nejhezčích vychází z mníšecké silnice kousek na 
Vlasákovým kruhem, vede nás okolo Sochorových rybníčků, pod vrchem Kamenné, přes lesy na úbočí údolí 
Kejné, až před námi vystoupí zpod střechy rozložitých buků Žluté skály. V jedné ze zátočin nad údolím potoka 
Kejná, poblíž malého lomu, se nachází místo, kterému se odedávna říká V kobylí smrti. V noci tu můžete po-
tkat bledou ženu, která od bloudivších poutníků chce za krejcar koupit koně. Raději se jí vyhněte a spěchejte 
do bezpečí osvětleného města.

Text: Zdeněk Valeš | Ilustrace: Max Belko (8 let)
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 • 18. 6. 1942 se zaměřením na hledání atentátníků na Heydricha 
provedlo pražské Gestapo i v Řevnicích velmi důkladnou pro-
hlídku všech domů

Červenec 
 • 1. 7. 1912 byla dokončena elektrifikace Řevnic firmou Křižík
 • V červenci 1907 trávil letní dovolenou v Řevnicích básník Jaro-

slav Vrchlický na náměstí v domě čp. 26 u Sadílků. Tento dům 
byl v třicátých letech zbourán a nahrazen novým.

 • 30. 7. 1882 založen v hostinci U Kučinů řevnický Okrašlovací 
spolek, první v dolním Poberouní. Existoval nepřetržitě 66 let.

Srpen 
 • 10. 8. 1292 král Václav II. daroval Řevnice (uváděné jako měs-

to), Lety, Nezabudice a další obce nově založenému cisterciác-
kému klášteru na Zbraslavi

 • V srpnu 2002 po mimořádných deštích stoupla hladina řeky 
Berounky v Berouně a na jiných místech o 8 metrů. V Řevni-
cích bylo zatopeno 155 domů s 381 trvale hlášenými obyvateli. 
Na pomoc přijelo 33 hasičských jednotek z celého Česka.

 • 1972 ve svých 16 letech zvítězila mladá řevnická tenistka Mar-
tina Navrátilová na přeborech ČSSR ve dvouhrách v kategori-
ích dorostenek a žen současně. Je to dodnes ojedinělý výkon.

Září 
 • 5. 9. 1932 se narodil sochař Jiří Seifert. Od roku 1970 až do 

své smrti 25. 7. 1999 žil trvale v Řevnicích. Vystavoval v Praze 
i v zahraničí.

 • 23. 9. 1862 se narodil ve Vlčí-Citolibech u Loun architekt a sta-
vitel Eduard Sochor. V Řevnicích projektoval a postavil několik 
vil, dva dominikánské domy, řevnickou faru a rekonstruoval 
řevnický kostel. Věnoval se sakrální architektuře a prováděl 
i restaurátorské stavební práce. Postavil si na novém hřbitově 
i svou hrobku, ve které je pochován. Zemřel 6. 6. 1947.

 • 1902 v zářijovém čísle časopisu „Sport a hry“ je první zmínka 
o řevnickém klubovním tenisu (č. 31, str. 271)

Říjen
 • 7. 10. 1882 se narodil P. František Borgius Bronec, farář v Řev-

nicích a generální vikář řádu křižovníků s červenou hvězdou. 
Během I. světové války sloužil v armádě jako polní kurát. Přes 
30 let žil a sloužil na řevnické faře. Zemřel v roce 1966, v Řev-
nicích je po něm pojmenována ulice.

 • 19. 10. 1952 zemřel MUDr. Tomáš Koudelka, který byl od roku 
1938 až do své smrti (1952) řevnickým obvodním lékařem

 • 21. 10. 1942 se v Praze narodila profesorka MUDr. Blanka Ří-
hová, mikrobioložka a imunoložka. V letech 2000–2007 byla 
ředitelkou Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. V roce 
2005 získala ocenění Česká hlava za výzkum cytostatik, je také 
držitelkou stříbrné medaile Senátu za výzkum. Jezdí léta pra-
videlně odpočívat do Řevnic.

Listopad 
 • 3. 11. 1972 slavnostní otevření nové školní jídelny v ulici Legií
 • 12. 11. 1972 zemřel Rudolf Friml, americký hudební sklada-

tel českého původu. Studoval v Praze u Antonína Dvořáka. Je 
znám svou operetou Rose Marie. Při pobytu v Řevnicích vznik-
ly jeho Závišovy písně.

 • 18. 11. 1992 zahájila svou činnost zdravotnická záchranná 
služba Transhospital

Prosinec 
 • 7. 12. 1937 byl pro provoz slavnostně otevřen Letovský most 

přes Berounku, který nahradil dosavadní přívoz.

Text: Jindřich König 

Leden 
 • 1. 1. 1992 bylo Městské kulturní středisko přejmenováno na 

Společenské a informační centrum (do 1999)
 • 5. 1. 1872 se narodil Otakar Mařák, operní pěvec Národního 

divadla v Praze, který postavil v Řevnicích vilu čp. 158 ve Škol-
ní ulici, ve které před válkou řadu let bydlel. Jeho strýcem byl 
slavný malíř Julius Mařák.

 • 26. 1. 1972 zemřel herec František Smolík, člen činohry Národ-
ního divadla v Praze (50 let od úmrtí). Dne 7. 7. 1908 vystoupil 
jako herec s kočovnou divadelní skupinou v Řevnicích v restau-
raci U Kučinů.

Únor 
 • 22. 2. 2002 zemřel ve věku 77 let Josef Pomahač, známý řev-

nický fotbalový střední útočník 
 • 23. 2. 1912 zemřela Otýlie Sklenářová-Malá, členka činohry 

Národního divadla, její manžel pocházel z Řevnic, a proto zde 
řadu let žili

 • 24. 2. 1902 se v Řevnicích narodil JUDr. Antonín Hřebík, sta-
rosta čs. Sokola v letech 1945–8 a po emigraci v roce 1948 do 
USA první náčelník československého sokolstva v zahraničí. 
Zemřel 1984, ale jeho ostatky převezli kanadští Sokolové v 90. 
letech do Řevnic, kde jsou uloženy do rodinné hrobky.

Březen 
 • 2. 3. 1992 byla obnovena činnost Sokola v Řevnicích
 • 30. 3. 1942 Němci zabrali řevnický velkostatek pro armádu, 

objekt opustili až na konci války

Duben 
 • 1. 4. 2012 zemřel ve věku 76 let RNDr. Petr Masner, entomo-

log, který své dětství (chodil zde do školy) a důchodový věk 
trávil ve městě

 • 24. 4. 1992 zemřel v Řevnicích profesor Vladimír Knap, původ-
ně učitel jazyků na gymnáziu v Místku, později vyslanec v Gui-
nei a ve Vietnamu. Mnoho let byl aktivním členem letopisecké 
komise v Řevnicích a učitelem němčiny a francouzštiny pro 
naše občany.

 • 22. 4. 2012 řevnická mladá houslistka Pavla Tesařová měla 
koncert v katedrále svatého Víta v Praze

 • 30. 4. 2012 zemřel architekt Aleš Kletenský, projektant několi-
ka staveb v našem městě

Květen 
 • 9. 5. 1927 se v Praze narodila Ludmila Vaňková (letos 95 let), 

autorka více než 30 románů s českou historickou tematikou. 
Od roku 1942 žije v Řevnicích.

 • 27. 5. 1942 byl v Praze proveden atentát na Reinharda Heydri-
cha, zastupujícího říšského protektora v Čechách. Atentát pro-
vedli čs. parašutisté Gabčík a Kubiš, kteří byli vysláni z Anglie. 
Po smrti Heydricha nastolili němečtí okupanti nebývalý teror 
v Čechách a na Moravě, při kterém bylo popraveno mnoho 
našich obyvatel. Z Řevnic to byli JUDr. Václav Vaněk a Antonín 
Žáček (výročí 80 let).

 • V květnu 1822 byla z nařízení vrchnosti za vojenské asistence 
proti vůli řevnických občanů postavena školní budova upro-
střed náměstí, kde se učilo přes 60 let. Řevničtí občané byli pů-
vodně proti, protože se museli finančně podílet na stavbě ob-
jektu. V roce 1883 byla dána do provozu nová škola na náměstí 
v čp. 64 a stará byla zbourána.

Červen 
 • 12. 6. 1897 se narodil Ing. arch. Vladimír Weiss, autor mnoha 

projektů řevnických vil a staveb

Významná řevnická výročí 2022
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Okénko ZUŠ

Jednoznačně největší událostí prvního měsíce roku 2022 byla 
pro naši školu návštěva jeho excelence velvyslance Indie v Čes-
ké republice pana Hemanta Harishchandry Kotalwara s chotí. 
Pan velvyslanec přijel slavnostně zahájit výstavu Indie očima 
dětí a jiné příběhy. Spolu s ním se vernisáže zúčastnil i starosta 
Tomáš Smrčka a náš řevnický spoluobčan, indický dirigent pan 
Debashish Chaudhuri.

Tématu Indie se naši žáci a studenti nevěnovali poprvé. 
V roce 2015 jsme realizovali v rámci letní filmové školy úvodní 
spot pro Bollywood film festival, 2019 jsme se zapojili do oslav 
150. výročí narození Mahatma Gándhího, tzv. Dne nenásilí. 
Obraz Jolany Hartmannové z této kolekce stále velvyslanectví 
zdobí. A 2021 jsme se na letním velkém táboře vydali také do 
Indie.

Po úvodním slově paní ředitelky promluvil pan velvyslanec 
a připomenul letošní oslavy 75. výročí nezávislosti Indie. O hu-
dební úvod, který by měl patřit ke každé vernisáži, se postaralo 
naše báječné hudební oddělení. 

Vernisáž to byla obzvlášť velkolepá, protože jeho excelence 
jako překvapení pro děti a pedagogy dovezla i ochutnávku 
indických pokrmů, které podával indický šéfkuchař.

Součástí výstavy jsou i strašidla a démoni, studijní kresby 
a malby, ukázky ze sochařských disciplín, keramika a fotogra-
fie. Filmová tvorba se prezentovala v rámci vernisáže, filmy jsou 
k vidění na YouTube kanálu školy. Obrázků moc a místa málo, 
tedy vytapetováno!

A co se ve škole od začátku školního roku ještě událo? Hu-
debníci se pilně připravují na okresní kola soutěží vyhlášených 
MŠMT a absolvují zatím školní kola, ze kterých pak mohou po-
stoupit dále. I když se epidemická situace zhoršuje a aktuálně 
dopadla i na naši školu, snažíme se jet, jak se říká, podle plánu, 
když to okolnosti dovolí. Nedovolily to u tanečního vystoupení, 
to bylo přesunuto na 3. 3. od 18 hodin v řevnickém kině. 

Přesto se nevzdáváme, výuka je vedena online formou nebo 
kombinovaně.

Pro seniory jsme otevřeli ve spolupráci s městem Řevnice 
další možnost se vzdělávat – tentokrát v dramatickém oboru, 
Divadlo pro seniory. Kurz vede herečka divadla Ypsilon, naše 
paní učitelka Renata Rychlá. Pokud se kurz naplní, budou se 
moci zájemci setkávat každý čtvrtek dopoledne v sále Zámečku 
od 3. 2.

S. Hrubá, foto ZUŠ

Pod dětským hřiště vznikne 
venkovní posilovna pro dospělé
Nová venkovní posilovací wourkoutová sestava bude umístěna 
pod dětským hřištěm u cesty k Lesnímu divadlu. Město na poří-
zení workoutové sestavy, které iniciovala parta nadšenců v čele 
s Kateřinou Šupáčkovou, vyčlenilo v rozpočtu 150 tisíc korun. 
Radní již schválili dodavatelskou firmu. „Dohodli jsme se, že 
zatím nebudeme budovat novou gumovou plochu, ale necháme 
hřiště na trávníku, v pruhu nad hřištěm pro pétanque,“ potvrdil 
starosta Tomáš Smrčka s tím, že pokud bude o cvičení venku 
zájem, je možné další prvky postupně dokupovat.  

O tom, jak se nápad vybudovat posilovnu pod širým nebem 
rodil, napsaly autorky projektu Kateřina Šupáčková a Barbora 
Šimůnková:
Již delší dobu nám v hlavách zrál nápad na vybudování hřiště pro 
dospělé. Děti v našem městě mají v současnosti mnoho prostoru 
pro sport a volnočasové využití. Pro dospělé, kteří by si chtěli 
sami, neorganizovaně, jít zacvičit, tu doposud žádná možnost 
není. Vznesly jsme dotaz na sociálních sítích, zda by o to ze stra-
ny občanů Řevnic byl zájem a byly jsme velmi mile překvapeny 
silnou pozitivní odezvou, kterou tento nápad vyvolal. 

Naši prvotní představu jsme po konzultaci s aktivními 
sportovci, využívajícími takový druh sportoviště, částečně 
pozměnily. Mimo jiné jsme se také inspirovaly v okolních obcích 
a následně oslovily několik firem specializujících se na realizaci 
těchto workoutových hřišť. 

S naším projektem jsme průběžně seznamovaly vedení 
města a společně vytipovaly vhodnou lokalitu. Vzájemná shoda 
padla na volný prostor pod dětským hřištěm v ulici Sportovní. 
Venkovní posilovna nikterak nenaruší stávající charakter území 
a vhodně doplní nabídku navazujících sportovišť.

V těchto dnech je již připraven prvotní návrh, který byl kon-
zultován s vedením města i s případným realizátorem a netrpě-
livě čekáme na vyjádření rady města Řevnic k otázce možného 
financování. Vzhledem k faktu, že by se zatím mělo jednat 
pouze o jednu komplexní posilovací sestavu, nejsou finanční 
nároky na realizaci nikterak přemrštěné. Vedení města nabídlo 
přípravu terénu ve vlastní režii, čímž se náklady výrazně sníží. 
Jsme rády, že se nám zatím podařilo s vedením města nalézt 
společnou řeč a věříme, že první nadšení sportovci budou moci 
novou posilovnu využít již zanedlouho.

Obce včetně Řevnic znovu 
chystají masopusty
Po loňské covidové pauze se v Řevnicích i okolních obcích 
chystá znovu masopust, tedy pokud to aktuální epide-
miologická opatření dovolí. Na tom třebaňském tradičně 
nebudou chybět řevnické soubory.
Loňské masopustní veselice příliš veselé nebyly. Většina z nich 
byla zrušena anebo se odehrávala ve velmi omezeném rozsahu, 
třeba jako online výstava (Mokropsy) nebo jako masopustní 
vysílání v obecním rozhlase (Zadní Třebaň). Letos jsou vyhlídky 
optimističtější. Zatímco třeba v Srbsku masopust kvůli vyso-
kému počtu nemocných covidem zrušili, v Letech se poslední 
lednovou sobotu průvod spojený s dětskou diskotékou konal.

V Řevnicích se plánuje tradiční masopustní Probouzení med-
věda již poosmé, a to na sobotu 19. února. Konat se bude opět 
v režii rodičů a přátel spolku ZeMě. Sraz maškar bude ve 14 ho-
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din na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Maškary doprovázené 
slavnostní kapelou ZeMě projdou obcí a zastaví se tam, kam je 
místní pozvou. „Zahřejeme se pak v lokální restauraci Repub-
lika kousek od nádraží. Chcete-li pozvat průvod s muzikou 
k vám na dvorek či zahradu, poskytnout zde plac na tanec nebo 
počastovat maškary číms na svlažení hrdla, pište své adresy na 
adresu zeme.je.zeme@gmail.com,“ vyzývají organizátoři.  

O týden dříve 12. 2. bude masopust hostit nedaleká Hlásná 
Třebaň a sousední Rovina. Konat se bude od 14 hodin a k tanci 
a poslechu bude hrát poberounská kapela Třehusk.

Poslední únorovou sobotu se koná vyhlášený masopust u sou-
sedů v Zadní Třebani. Vypukne tradičně ráno na návsi, kde se 
bude odbývat nejen stylový jarmark a zabíjačka, ale i divadlo. 
Na voze vystoupí řevnické soubory: Notičky, Klíček, Proměny. 
Zazpívá domácí Třehusk i Třebasbor. Příchozí v maskách se 
mohou zúčastnit klání o nejoriginálnější masopustní masku 
a vyhrát lákavý dárkový koš plný dobrot. Celé odpoledne pak 
bude průvod obcházet místní hospodáře a hospodyňky a degus-
tovat jejich pochoutky.  

Ve stejný den odpoledne bude probíhat rovněž nejdéle trva-
jící masopust v dolním Poberouní – Mokromasopust v Mokrop-
sích. Jeho pořadové číslo je 34. „Není ještě úplně jasné, v jakém 
rozsahu se uskuteční. Jedno ale slíbit můžeme – uděláme vše 
proto, aby se 34. ročník konal již s masopustním divadlem 
a průvodem, tak jak jsme zvyklí,“ zve k účasti jeden z pořada-
telů Jakub Slováček s tím, že začátek je plánován ve 14:00 na 
Masopustním náměstí. Kromě divadla bude k vidění i výstava.

Popeleční středa letos připadá na 2. března. Od tohoto data 
začíná dle liturgického kalendáře 40denní půst, a to až do Veli-
konoc. Ty oslavíme 15. až 18. dubna. 

12. 2. HLÁSNÁ TŘEBAŇ
19. 2. NEUMĚTELY, VŠERADICE
26. 2. ZADNÍ TŘEBAŇ 
26. 2. ČERNOŠICE–MOKROPSY

Aktivit pro seniory přibývá
Vyšší věk nemusí být překážkou pro další vzdělávání a spor-
tovní aktivity. Zajímavých kroužků pro seniory v letošním roce 
v Řevnicích přibylo. Kromě tradiční oblíbené Univerzity 3. věku 
mohou senioři začít docházet také na výtvarný či dramatický 
kroužek do základní umělecké školy, do sokolovny na cvičení 
a do sousedních Letů na nové kurzy jógy pro seniory.

Vyzkoušet si různé role, naučit se recitovat verše nebo jen ob-
jevovat nové autory – to je cílem nového kurzu, který začíná od 
února v řevnické základní umělecké škole. Kurt vede herečka 
Renata Rychlá a koná se každý čtvrtek od 10 do 11.30 hodin, 
a to do konce května. Kurz je dotovaný městem, tedy je pro 
účastníky zdarma. 

Podobně v ZUŠce od konce loňského roku funguje za podpo-
ry města a ve spolupráci s Univerzitou 3. věku i výtvarný kurz 
pro seniory vedený Aldinem Popajou a Ivou Junkovou.

Dalším semestrem pokračuje Univerzita 3. věku. Tentokrát se 
studenti zaměřují na na téma Čínská medicína v naší zahrád-
ce. Přednášky se v letním semestru konají od 1. 2. 2022 každé 
druhé úterý v 10 hodin v kině Bio Řevnice. Více na na  
www.e-senior.czu.cz.

Podobnou univerzitu mohou zájemci navštěvovat v Letech. 
Tamní Letovská akademie byla založena v září 2017 spisova-
telkou Marií Holečkovou. Jde o cyklus pravidelných měsíčních 
přednášek na nejrůznější témata, které jsou pro všechny zájem-
ce zdarma připraveny každou 3. středu v měsíci. Není třeba se 
nikam zapisovat nebo chodit pravidelně.

Cvičení pro seniory Jóga pro dobrou náladu a zdravá záda 
začíná od února také v sousední letovské sokolovně. Koná se vždy 
v úterý od 11:15 pod vedením Ireny Nolové. Kondiční cvičení 
určené pro ženy i muže včetně seniorů se pravidelně koná i v řev-
nické sokolovně v těchto časech:

Po 11:00–12:00 Zdravotní cvičení, Bára Ciglerová 
Čt 9:30–11:30 Zdravotní tělocvik, Mirka Vinterová 
Čt 19:00–20:00 Zdravotní tělocvik Jana Hlaváčková

(vše pan)

Dík patří koledníkům a dárcům 
Tříkrálové sbírky 2022
Tříkrálová sbírka proběhla letos v našem kraji již potřinácté. Za-
tímco loni pandemie „živé“ koledování znemožnila, letos mohla 
Farní charita Řevnice vyslat třicítku kolednických skupinek 
v přestrojení tří králů do ulic a domů třinácti vesnic a městeček 
našeho regionu: do Všenor, Mokropes, Dobřichovic, Karlíku, 
Mořinky, Řevnic, Zadní Třebaně, Osova, Osovce, Všeradic, Hatí, 
Litně a Vižiny. Pokladničky sbírky byly také vystaveny v koste-
lích, obchodech a jiných místech. 

Ačkoli sbírka probíhala kolem 6. ledna, v nejisté době „mezi 
deltou a omikronem“,  její výsledek byl velkým překvapením. Po 
úředním rozpečetění se v pokladničkách našlo 181 871 Kč, což 
je vůbec nejlepší výsledek za třináct ročníků Tříkrálové sbírky.

Znovu jsme si ověřili, že žijeme v kraji dobrých lidí. Farní 
charita děkuje koledníkům ochotným vydat se do ulic a domů 
žádat příspěvek na pomoc chudým, a štědrým dárcům, kteří 
jejich prosbu vyslyšeli.

Výtěžek sbírky umožňuje Farní charitě Řevnice podporovat 
rodiny a jednotlivce v našem kraji, kteří se ocitli v nepříznivé 
životní situaci, často pro nemoc, ztrátu práce či rozpad rodiny. 
Použije k tomu 65 % výtěžku sbírky. Zbývající část připadne na 
charitní projekty Arcidiecézní charity ČR v ČR a zahraničí.

Kdo tři krále nepotkal, může až do konce dubna přispět na 
koledovací stránce www.trikralovasbirka.cz, kde je až do konce 
dubna v provozu platební portál. Zadáním směrovacího čísla 

252 30 nasměruje příspěvek Farní 
charitě Řevnice. Pro bezhotovostní pří-
spěvky lze použít také QR kód, který se 
sejme pomocí bankovní aplikace.

Kdo by se chtěl zapojit do příštího 
ročníku tříkrálové sbírky jako koledník 
nebo organizátor, může se již nyní 
ozvat na tento kontakt: eva.vaculiko-
va@gmail.com, tel.: 739 615 846.

(ev)
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Městečko rozšiřuje kroužky, zve 
do herny, na kávu i dobrý oběd

Po nepříznivém podzimu začalo řevnické Městečko znovu oží-
vat. Jezdí sem rodiny i z dalekých Pardubic, Českých Budějovic 
nebo z Plzně. „Prodloužily jsme proto opět otevírací dobu. Nyní 
můžete Městečko navštívit každý všední den – kromě úterý, 
to prozatím zůstává zavřené – od 8:30 do 19:30 a o víkendech 
a svátcích od 10 do 19:30,“ říká Marie Vágnerová s tím, že 
posílen byl i městečkový tým, takže vám zde mohou každý 
den nabídnout teplé snídaně i obědy z kvalitních a čerstvých 
surovin a domácí dezerty. „Dopoledne jsou ideální zejména pro 
rodiče s miminky a batolaty, je to nejklidnější část dne, kdy si 
dětičky můžou hrát a maminky i tatínci téměř nerušeně praco-
vat. U všech stolečků jsou zásuvky, máme wifi zdarma a také 
je z každého místa dobře vidět na herničku. Navíc je možné 
si v Městečku domluvit i hlídání dětí. Největší radost nám 
aktuálně dělá organizování narozeninových oslav. Prostor je 
však vhodný i pro jiná rodinná či přátelská setkání, školení nebo 
akce zaměřené na rodiny s dětmi. Navštívit nás ale samozřejmě 
můžete i bez dětí, věříme, že vás naše nabídka zaujme,“ zve 
k návštěvě M. Vágnerová. Od února se chystá rozšíření rozvrhu 
pravidelných kurzů o dopolední kroužky pro nejmenší. Aktu-
álně v Městečku běží keramika pro maminky s dětmi a pro děti 
od 4 do 8 let a Angličtina s rodilým mluvčím. Bližší informace 
naleznete na webu nasemestecko.cz, ty nejaktuálnější pak na 
facebooku Městečko.

Před březnovou Síťovkou můžete do 
Meandru na Ranní prezentační toast
Jedinečné setkání deseti inspirativních sousedů od Beroun-
ky zvané Síťovka se nebude konat v plánovaném únorovém 
termínu, ale bylo posunuto na březen. Síťovka vol. 3 pořádaná 
Meandrem se uskuteční ve čtvrtek 17. 3. od 19:00, a to v řev-
nickém Dřeváku, který na předešlé Síťovce představila autorka 
projektu revitalizace této stavby a vítězka druhé síťovkové řady 
architektka Šárka Sodomková. 
Na únor v Meandru připravili setkání zvané Ranní prezentační 
toast, kde vás lektorka Veronika Šamonilová Lauterbachová na-
učí zlepšovat vaše prezentační dovednosti. Akce se koná 17. 2. 
a následně 17. 3., 21. 4. a 19. 5. od 7:30 do 9:30 v Meandru. 
Vstupné pro veřejnost je 200 Kč.

Na kroužku se děti naučí 
lidové písničky i zvyky
Lidové tradice, zvyky, tance i písničky se budou moci děti učit 
v nových kroužcích, které se budou konat od února v řevnické 
sokolovně. Kroužek lidových her a písní, zaměřený na lidové 
tradice, se bude konat každé pondělí od 15.30 do 16.30. Určen 
je pro děti od 3 let, které se zde budou učit nejen zpívat a tančit, 
ale i vyprávět pohádky a hrát pohybové hry, a to i za pomoci 
šátků, hudebních nástrojů aj.

Zpívánky a tancovánky je kroužek určený pro rodiče s dětmi 
od 1 roku a konat se bude v pondělí od 16.30 do 17.15 hodin. 
Říkadla a písničky budou propojené s cvičením s padákem, ba-
revnými šátky, míčky, dřívky… Pro další informace a přihlášky 
můžete psát na email klubmimosa@seznam.cz.

V květnu hostí Řevnice pivní, v červnu 
rockový a v červenci folkový festival

Velké (nejen) hudební akce konané v Řevnicích v roce 2022 
mají již svá data a některé z nich i jména předních účinkujících.

Pohodový Pivní festival Řevnice se uskuteční poslední květ-
novou sobotu 28. 5. od 11 do 19 hodin na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad. Organizátoři chtějí postupně odtajňovat jména 
15 pozvaných pivovarů. Zatím oznámili účast například pivova-
rů Radouš / The Barn, Hostomice, Trilobot, Řeporyje, Čestmír 
či radotínského Horymíra. 

Také festival Rockový Slunovrat už jméno hlavní letošní 
hvězdy zveřejnil. Do Řevnic zavítá aktuálně jedna z nejžáda-
nějších kapel v Evropě, bosenská Dubioza Kolektiv. Festival se 
koná již popatnácté v tradičním termínu prvního červnového 
víkendu, tedy 3. a 4. června 2022 v Lesním divadle Řevnice. 
Dalším známým uskupením, které na Rockovém Slunovratu vy-
stoupí, je pardubická pop-punková sestava Vypsaná fiXa, která 
si v Lesním divadle letos odbude svoji premiéru. Ze zahranič-
ních kapel dále vystoupí německá punkrocková kapela Green.
frog.feet či parta Rabies z Bystřice nad Pernštejnem. Dalšími 
potvrzenými jmény jsou například Aneta & The Soul Uncles 
(funk-soul), složená ze známých muzikantů české hudební 
scény, Noisetrap (Indie-triphop), nebo hardcore seskupení z Li-
berce Hopes. Vstupenky jsou již k dispozici na www.rockovys-
lunovrat.cz.  

Pevné datum má i folková Porta. V Lesňáku se bude konat 
od 1. do 3. července. Těšit se můžete na Nezmary, kapelu Jelen 
nebo Tomáše Linku a Přímou linku.

Koncert Radůzy přeložen 
na půlku března
Koncert Radůzy plánovaný na leden byl kvůli nemoci protago-
nistky přesunut na 15. března 2022 od 19:30 hodin. Konat se 
bude v řevnickém kině Bio Řevnice. Vstupenky za 450 korun 
jsou k dostání v Městské knihovně Řevnice a Infocentru Dobři-
chovice. 

Pyšnou princeznu sehrají 
ochotníci v Černošicích
Pokud se vám nechce čekat do 22. března na Divadlo Basta Fidli 
a jeho pohádku O námořníku Čepičkovi, kterou Pepíno von 
Dráček uvede v řevnickém Meandru, můžete se za pohádkou 
vydat již v únoru do Černošic. Tam na vás čeká v neděli 20. 2. 
od 16 hodin hraná pohádka Pyšná princezna. Uvede ji na diva-
delních prknech tamního Club Kina pražské ochotnické Divadlo 
Akorát, a to přesně sedmdesát let od uvedení filmové pohád-
ky do kina (1952). V klasické pohádce, kterou pro pražské 
herce na motivy Boženy Němcové napsal Jan Krčma, nebudou 
vedle hlavních postav nafoukané princezny a moudrého krále 
Miroslava chybět ani další známé postavy: proradní rádcové, 
chůva či mlynářka. Zazní i slavná ústřední písnička Rozvíjej 
se, poupátko, kterou složil skladatel a dramatik Dalibor Cyril 
Vačkář na text Františka Hrubína. Vstupné lze koupit na místě 
za 80 korun.

(vše pan)
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Za velký potlesk dostali 
diváci dva přídavky
V neděli 16. ledna se v sále řevnického kina uskutečnil krásný 
koncert, který uspořádala Obec baráčníků v Řevnicích a celý ho 
organizovala energická a úžasná Jiřina Cvancingerová, která si 
vzala úvodní slovo a provedla diváky krojovanou přehlídkou. 
Poté zazněla dechberoucí skladba v podání Mariky Cvancinge-
rové, a to se sólem na elektrické housle. Tu vystřídal na pódiu 
MLP komorní orchestr s osmi smyčcovými hudebními nástroji 
a sólistkou na příčnou flétnu Markétou Stivínovou. Večerem 
zazněly především rychlé skladby od barokních hudebních 
skladatelů. Za velký potlesk dostali diváci ještě dva přídavky 
včetně Pizzicato Polky od Johanna Strausse, kdy hudebníci 
odložili smyčce a na struny pouze brnkali. Večer to byl skutečně 
příjemný a velmi povedený. Doufejme, že se na něj budeme 
moci těšit i příští rok! 

Zlata Hrubá

DOBNET raketově zrychluje, zákazníci 
mají komfortnější internet 
Od 1. února DOBNET zvýšil rychlost připojení k internetu až na 
150 Mbps. Skokové zrychlení se týká zákazníků připojených přes 
wi-fi i kabelem. „Reagujeme na stále vyšší nároky uživatelů i apli-
kací na rychlost připojení,“ říká šéf společnosti DOBNET Michal 
Nešpor. „Současné i budoucí klienty bude jistě zajímat i to, že 
zrychlení nemá vliv na současné ceny tarifů.“ Přístup členů do-
mácnosti s několika notebooky, tablety a telefony k práci, zábavě 
i ke studiu tak již brzy bude mnohem komfortnější. 

Zvýšení komfortu připojení v bytových domech, v nichž má 
DOBNET vlastní kabelové rozvody, bude ještě výraznější. „U ka-
belového připojení nabídneme symetrickou rychlost pro down-
load i upload, což ocení zejména hráči her a pracující z domova. 
Prémiový tarif Sokol na kabelu zrychlí až na 150/150 Mbps. Ani 
u kabelových tarifů se přitom cena nezmění,“ vyzdvihuje Nešpor.

Rychlost stoupá, ceny ne
Jak rychle tedy DOBNET poběží? Wi-fi Želva si pospíší na 10/2 
Mbps, Zajíc vyběhne rychlostí 50/10 Mbps a Puma 80/15 Mbps. 
Na kabelu se ze Želvy stane běžec 20/20 Mbps, Zajíc zrychlí 
na 80/80, Puma vystřelí 100/100 a již zmíněný Sokol posviští 
150/150 Mbps.  
Bezdrátový i kabelový tarif Želva, Zajíc a Puma přitom zůstávají 
na současných 290, 390 a 490 Kč za měsíc. Sokol (zatím dostup-
ný jen na kabelu) bude i nadále stát 590 Kč za měsíc. 

 Vyššími rychlostmi DOBNET posílil své postavení mezi lokál-
ními poskytovateli internetu a zůstává mezi jejich špičkou, podle 
některých měřítek je i lídrem. „To nás zavazuje a brzy přineseme 
našim zákazníkům další novinky,“ uzavírá Nešpor.
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Rodina s jedním 
dítětem koupí dům 

nebo pozemek 
v Řevnicích. 

kontakt alena tel. 605 358 860 
nebo aovhfr@gmail.com

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 199–245 Kč/ks. 
Prodej: 25. 2. 2022

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

Osobní dopravní služba, 
tzv. senior taxi, které vás doveze 
k lékaři, na nákup nebo na úřad.

Služba funguje v regionu Dolní 
Berounka. Lokalita Dobřichovice, 
Řevnice, Všenory a okolí.

Službu si můžete objednat 
na telefonním čísle: +420 720 971 125, 
optimálně 2 dny předem. 

Všechny informace najdete na webu 
www.zelenyostrov.eu/priblizovani

Nabízí novou službu

Přibližování
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Bio Řevnice
2/2 Ninjababy
Bio Řevnice / 20:00 

4/2 Mimořádná událost
Bio Řevnice / 18:00 

4/2 C’mon C’mon
Bio Řevnice / 20:00 

5/2 Zpívej 2
Bio Řevnice / 13:30 

5/2 Srdce na dlani
Bio Řevnice / 15:30 

5/2 Moonfall
Bio Řevnice / 17:30 

5/2 Spencer
Bio Řevnice / 20:00 

9/2 Utéct
Bio Řevnice / 20:00 

12/2 Spider-man:  
Bez domova (dabing)
Bio Řevnice / 13:00 

12/2 Tajemství staré  
bambitky 2
Bio Řevnice / 15:30 

12/2 Mimořádná událost
Bio Řevnice / 17:30 

12/2 Smrt na Nilu
Bio Řevnice / 20:00 

13/2 Uncharted (dabing)
Bio Řevnice / 14:30 

13/2 Bolšoj balet:  
Labutí jezero

Bio Řevnice / 17:00 

13/2 Srdce na dlani
Bio Řevnice / 20:00 

16/2 Srdce na dlani
Bio Řevnice / 20:00 

18/2 Uncharted (dabing)
Bio Řevnice / 17:30 

18/2 Ulička přízraků
Bio Řevnice / 20:00 

19/2 Tajemství staré  
bambitky 2
Bio Řevnice / 13:30 

19/2 Myši patří do nebe
Bio Řevnice / 15:30 

19/2 Moonfall
Bio Řevnice / 17:30 

19/2 Mimořádná událost
Bio Řevnice / 20:00 

23/2 Margrete – královna 
severu
Bio Řevnice / 20:00 

25/2 Srdce na dlani
Bio Řevnice / 18:00 

25/2 Pes
Bio Řevnice / 20:00 

26/2 Haftaňan a tři mušteriéři
Bio Řevnice / 13:30 

26/2 Tajemství staré  
bambitky 2
Bio Řevnice / 15:30 

26/2 Mimořádná událost
Bio Řevnice / 17:30 

26/2 Vem si mě
Bio Řevnice / 20:00 

Hudba
19/2 Hudba Praha band
Club kino Černošice / 20:00

19/2 Národní dechový  
orchestr
Kulturní dům Plzeňka, Beroun / 19:00
Orchestr je složený z mladých hudební-
ků. Jeho hlavním posláním je propagovat 
českou symfonickou dechovou hudbu.

Divadlo
13/2 Bosé nohy v parku
Kulturní dům Plzeňka, Beroun / 19:00
Nejnovější inscenace divadelní hry Neila 
Simona. Hrají V. Freimanová, A. Linhar-
tová, R. Hrušínský a R. Mácha.

20/2 Pyšná princezna
Club Kino Černošice / 16:00

20/2 Sněhová královna
Kulturní dům Plzeňka, Beroun / 14:00

 

Výstavy
19/2 Vernisáž výstavy obrazů
Zámek Dobřichovice / 16:00

Ostatní akce
12/2 Hlásnotřebaňský  
masopust
Hasičská zbrojnice /14:00

17/2 Ranní prezentační toast
Meandr Řevnice / 7:30–9:30 

19/2 Řevnický masopust 
Probouzení medvěda
Náměstí Krále J. z Poděbrad / 14:00

26/2 Zadnotřebaňský 
masopust
Náves v Zadní Třebani / 9:00

26/2 Mokropeský masopust
Masopustní náměstí, Mokropsy / 14:00

27/2 Dětský karneval
Společenský dům Zadní Třebaň / 14:00
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