
Zpravodaj města Řevnic | 33. ročník | ZDARMA

3/22

Vzpomínka

Nezapomenutelná
Ludmila Vaňková

Urbanismus

Dřevák
znovu
ožívá

Rozhovor s A. Langrem

O Rockovém 
slunovratu a 
řevnické kultuře



Vydalo město Řevnice dne 4. 3. 2022. Číslo 3/2022 (370. vydání), 33. ročník. ICO 00241636
Šéfredaktor: Matěj Barták; redakce: Pavla Nováčková, Marie Reslová. Adresa redakce: MěKS Řevnice, Mníšecká 29, 
252 30 Řevnice, ruch@revnice.cz, www.ruch-revnice.cz, 731 533 332, www.facebook.com/ruch.revnice
Tisk: Dalmat Beroun. Distribuce: Městský úřad Řevnice. Grafický návrh: Boomerang Publishing s.r.o. Sazba: Matěj Barták. 
Vydání povoleno pod č. MK ČR E 12924. Uzávěrka tohoto čísla byla 25. 2. 2022. Uzávěrka příštího čísla bude 24. 3. 2022.
Titulní strana: Ludmila Vaňková u příležitosti odhalení pamětní desky JUDr. O. Pecla (foto Jana Zusková)

Ruch 3/22 – zpravodaj města Řevnic

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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o 10 procent vyšší. „I z tohoto důvodu nově smlouvu uzavíráme 
na dva roky,“ doplnil starosta Smrčka. Práce spočívají především 
v sekání trávy, vertikutaci trávníků, přihnojování a řezu stromů, 
hrabání listí a pletí trávníků, keřových a souvislých výsadeb a ko-
ryta potoka. Na hřbitově půjde především o sečení, hrabání listí 
a jehličí, údržbu zanedbaných hrobů a přístupových cest. 

Pracovníci technických služeb dokončili rekonstrukci štípač-
ky dřeva a manipulační plochy na přípravu kmenů ke zpra-
cování v areálu Sběrného dvora v Řevnicích.

Stavební práce provoz v hasičárně 
naruší jen minimálně
V nejbližších dnech začnou stavební práce na rekonstrukci 
jednoho z objektů řevnické hasičské zbrojnice. Rada ve výběro-
vém řízení, do kterého se přihlásilo 11 firem, vybrala vítěznou 
nabídku od společnosti MIRONSTAV s cenou 8,8 milionu korun. 
Ještě před samotnou demolicí plechového skladu, který bude 
nahrazen zděným objektem s kancelářemi, musí být všechny 
stroje a vybavení vystěhováno. Práce mají trvat sedm měsíců,  
podle starosty se však provozu dotkne rekonstrukce minimálně. 
Na rekonstrukci získalo město dotaci z MAS.

Město nyní čeká, zda uspěje i s dalšími žádostmi o dotaci, a to 
na rekonstrukci bývalého domu školníka v areálu 1. stupně ZŠ či 
s žádostí o rekordní dotaci ze Státního fondu životního prostředí 
na rekonstrukci povrchů všech ulic na Vrážce či ulic Sochorova 
a Jiráskova. 

S pomocí spolku se město 
pokusí získat finance na opravu 
pomníku a hrobky
Město se pokusí získat dvě dotace na restaurování Sochorovy hrob-
ky na řevnickém hřbitově a Památníku obětem světových válek na 
Husově náměstí. Žádat o dotace bude prostřednictvím společnosti 
Omni Cimiterium z.s., která se zabývá péčí o hřbitovy a snaží se 
opuštěným nebo zničeným hřbitovům vrátit důstojnou podobu. 
Spolek má zpracovat podrobný restaurátorský záměr s upřesně-
ním postupu restaurování a položkovým rozpočtem, zajistit má 
i administraci dotačních žádostí. Na Sochorovu hrobku bude žádá-
no na Ministerstvu kultury, na Památník obětem světových válek 
na Ministerstvu obrany. V případě získání finančních prostředků 
na tyto projekty by pak muselo město dle podmínek dotace zadat 
výběrové řízení na restaurátorskou firmu.

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
původně jsem měl připravený článek k městským investicím, 
problematice kalkulace vodného a stočného, některým dalším 
důležitým městským tématům a také k prvnímu jarnímu měsíci 
březnu. 

Tato témata bohužel musí počkat, a to ve světle aktuální mezi-
národní válečné krize, do které se náš evropský prostor dostal po 
zbabělém a nevyprovokovaném napadení Ukrajiny jejím souse-
dem Ruskou federací pod vedením prezidenta Putina. 

Jelikož se situace ze dne na den překotně vyvíjí a mění, 
dovolím si zdůraznit, že své březnové úvodní slovo píši v neděli 
27. února.

Mísí se ve mně pocity vzteku, že může vůbec k něčemu tako-
vému v 21. století v bezprostřední blízkosti našeho společného 
evropského prostoru dojít. Takový projev nenávisti a agrese jsem 
si až do začátku ruské invaze nedovedl představit. Pociťuji rovněž 
beznaděj a zklamání, když vidím, jak složitě se státy Evropské 
unie propracovávají ke společnému postupu. Nechápu a nero-
zumím, jak mohou některé státy dokonce sankce propočítávat. 
Ukrajina přitom potřebuje pomoc hned. Vnímám rovněž pocit 
hrdosti na naši zem, jelikož vidím a cítím, že se snažíme být spolu 
s Polskem a pobaltskými státy těmi nejaktivnějšími. 

Ať jsou již cíle agrese Putina a jeho přisluhovačů jakékoliv, 
nelze jimi ospravedlnit bombardování a raketové ostřelování 
obytných budov, školek a nemocnic a vše doprovázející vraždění. 
Tedy správně pojmenováno – páchání válečných zločinů. Pevně 
věřím, že Putin nakonec dopadne jako většina diktátorů, kteří se 
ve větším či menším rozsahu rozhodli napadnout sousední zemi 
či země (rozsah napadení Ukrajiny je ovšem bezprecedentní), 
a skončí před mezinárodním tribunálem, který ho společně s jeho 
poskoky za tyto válečné zločiny spravedlivě potrestá. Škody na 
životech, zdraví nevinných obětí a neodstranitelné jizvy mezi 
národy však již nikdo nevrátí. Lze jen litovat, že spravedlnost je 
pomalá. 

Volání o pomoc nenechává nikoho z nás chladným. Vedení 
Středočeského kraje reagovalo rychle a já mu za to děkuji. Při-
pravilo několik informačních letáků s informačními telefonními 
čísly, na které se mohou obrátit lidé, kteří chtějí pomoc poskyt-
nout nebo ji naopak sami potřebují. 

Obdivuji odvahu a statečnost ukrajinských vojáků, leaderů 
země i obyčejných obyvatel, kteří stavějí zátarasy a barikády 
a i s použitím jednoduchých zápalných zbraní se staví na odpor 
ruským agresorům. Závěrem chci vzkázat lidem Ukrajiny, 
a doufám, že i za většinu z vás – Jsme s vámi svými myšlenkami 
a možnostmi. Chci také vyzdvihnout ukrajinské vlastenecké zvo-
lání, které se učíme v přímém přenosu od prezidenta Zelenské-
ho – Sláva Ukrajině! 

S úctou Tomáš Smrčka

Firma starající se o zeleň 
v parku a na hřbitově bude 
pokračovat i v dalších letech
Firmu na celoroční údržbu zeleně v Havlíčkových sadech a na 
hřbitově pro letošní a následující rok vybírala řevnická radnice. 
V poptávkovém řízení oslovila firem několik, v termínu město ob-
drželo jedinou nabídku od stávající firmy Zdeňka Munzara. Podle 
starosty města by se o zeleň v těchto lokalitách měla nadále 
starat tato firma, a to za cenu, která je kvůli rostoucím nákladům 
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Zastupitelé budou jednat 7. března
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Řevnice se uskuteční 
7. března od 19 hodin v budově Zámečku. Na programu mají 
zastupitelé nejen tradiční body, jako jsou zprávy o činnosti rady 
města, kontrolního a finančního výboru, ale projednávat budou 
i dodatek k dohodě o vytvoření společného školského obvodu 
spádové ZŠ nebo veřejnoprávní smlouvu o zajištění činnosti obecní 
policie v Srbsku. Rozhodovat budou i o prodeji několika pozem-
ků, dva z nich jsou stavební a nacházejí se v Náplavní ulici. „Jde o 
pozemky přibližně o rozloze 850 metrů. Finance získané z prodeje 
formou obálkové metody bychom chtěli investovat do rekonstruk-
ce povrchů ulic na Vrážce,“ uvedl starosta Smrčka. Doplnil, že 
v případě získání historicky nejvyšší dotace cca 100 milionů korun 
se případná spoluúčast města vyšplhá ke 30 milionům korun.

Zájemci o práci u městské policie 
se mohou hlásit do 24. března
Výběrové řízení na pozici strážníka Městské police Řevnice vy-
psala zdejší radnice, a to z důvodu ukončení jednoho stávajícího 
pracovního poměru. Zájemci mohou přihlášky s požadovanými 
doklady zasílat do 24. 3. Řevničtí zastupitelé na svém březnovém 
zasedání mají současně na programu schválení veřejnoprávní 
smlouvy o zajištění činnosti obecní policie v obci Srbsko. „Ta nás 
o službu požádala a my bychom chtěli vyhovět. Jde o menší počet 
hodin, které zvládneme bez navýšení stávajících úvazků,“ uvedl 
starosta Tomáš Smrčka s tím, že v současnosti strážníci již zajišťu-
jí činnost také v sousední Hlásné Třebani.

V „protialkoholové“ vyhlášce 
přibudou další místa
Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alko-
holických nápojů na veřejně přístupném místě by se 
měla v nejbližší době rozšířit o další lokality. Jednou 
z nich je rohový pozemek vedle Kůlny u železničního 
přejezdu ke kempu, dalším Havlíčkovy sady. Vyhláš-
ku by měli zastupitelé schvalovat na březnovém zase-
dání, stejně jako obecně závaznou vyhlášku o nočním 
klidu, která obsahuje aktuální termíny kulturních 
akcí, jejichž konec je plánován po 22. hodině. 

 

Žádosti o granty přijímá 
radnice celý březen
Celý březen mohou spolky a pořadatelé akcí po-
dat žádost o grant na rok 2022. Termín odevzdání 
žádostí je 31. 3. 2022. Podmínky pro získání financí 
se příliš nemění, stejně jako vyčleněná částka 600 
tisíc korun: 350 tisíc na celoroční činnosti organizací 
pracujících s dětmi a mládeží, 250 tisíc na konkrétní 
projekt nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, 
sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životní-
ho prostředí. Žádosti i pravidla najdou zájemci na 
webových stránkách města na úřední desce, případně 
v záložce Samospráva/Granty. O rozdělení dotací 
bude rozhodovat pětičlenná hodnotící komise, která 
bude žádosti posuzovat dle schválených kritérií: dů-
věryhodnost žadatele, reálnost financování projektu 
či akce a společenská prospěšnost. Prioritně budou 
v roce 2022 poskytnuty dotace pravidelně pořáda-
ným akcím, které chce město kontinuálně podporo-
vat, a dále jedinečným akcím, které mají potenciál 
oslovit i mimořevnické návštěvníky. Ve druhém kole 
bude možné letos žádat od 1. do 30. 6. 2022.

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

ROZpiS pŘiStAVeNí VeLkOObjeMOVých kONtejNeRů NA biOODpAD
termíny:
2.–3. duben
30. duben – 1. květen
4.–5. červen
2.–3. červenec
27.–28. srpen

24.–25. září
15.–16. říjen
29.–30. říjen
12.–13. listopad
26.–27. listopad

Umístění:
Rovinská – svozové místo 
Malé náměstí
křižovatka Sochorova-Podbrdská
Náplavní
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Text: Mariel Reslová | Foto: Šárka Sodomková a archiv ZUŠ

Rekonstrukci město Řevnice financovalo s pomocí dotace Minister-
stva pro místní rozvoj v programu, který podporuje regeneraci 
brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Činila rovné 3 miliony 
z vysoutěžené realizační ceny 5 637 000 korun. Ještě předtím byly 
k Dřeváku v rámci obnovy přednádraží přivedeny přípojky vody 
a kanalizace a město investovalo do zajišťovacích oprav objektu, 
průzkumných a projektových prací. 

Dokončena je zatím první část rekonstrukce, která se týká přímo 
historického objektu železničního skladu. Ve 2. etapě měly Dřevák 
doplnit tři lodní kontejnery – s hygienickým zázemím, občerstve-
ním a kanceláří. Záměr realizovat ji z dotace, o niž město požádalo 
u MAS Karlštejnsko, zatím bohužel nevyšel.

Zachovat, nebo vyměnit?
Teprve při zahájení rekonstrukce bylo podle starosty Tomáše 
Smrčky upřesněno, kolik zůstane z původního skladu zachová-
no. „Domníval jsem se, že se na obnovu Dřeváku použije hodně 
dřeva z městského lesa, ale paní architektka Sodomková, která 
rekonstrukci projektovala a hlídala, se nakonec se stavební firmou 
dohodla jinak. Zvolila metodu zachránit a konzervovat většinu 
původních prvků, takže z přestavby se stala vlastně restaurátorská 
záležitost,“ vysvětluje starosta. Úplně nová je naopak střecha, v níž 
jsou použity izolační skladby. Je z ní svedena voda do jímky, ze 
které bude možné zalévat zeleň v okolí Dřeváku.

„Snažili se zachovat i původní podlahu,“ popisuje Tomáš Smrčka 
postup prací. „Akorát některá prkna otočili, prořezali a ošetřili, tak-
že sklad i po opravě hodně dýchá historií. Nově vsazené prosklené 
dveře nakonec zůstaly jen u hlavního vstupu z rampy a po stranách 
skladu byly zachráněny ty původní, historické na železných po-
jezdech. Vypadá to perfektně, je to vlastně starý Dřevák doplněný 
drobnými prvky, aby mohl fungovat pro veřejnost. Působí to skvě-
le,“ pochvaluje si výsledek.

Renovace ale byla pracnější, v mezidobí se také zvedly ceny, 
a tak podle starosty zřejmě dojde k navýšení vysoutěženého 
rozpočtu asi o 10 %. K tomu přibudou vícepráce, protože do 
rekonstrukce bylo třeba částečně zahrnout i plánovanou 2. etapu. 
I bez dotace se musely některé věci vyřešit, aby Dřevák mohl začít 
fungovat. Připraveny jsou například sítě pro připojení budoucích 
kontejnerů, aby se dodatečně nemuselo zasahovat do objektu 
skladu nebo kamenné rampy – obě etapy se totiž měly při realizaci 
potkat. 

Starosta také považuje za potřebné pořídit alespoň kontejner 
vybavený hygienickým zázemím: „Zkusíme ho poptat, uvidíme, 
jak to bude cenově vycházet a projednáme na radě rozpočet, jestli 
budeme schopní se do toho pustit.“ Na budoucí dotaci by tak čeka-
ly jen kontejnery s občerstvením a zázemím pro kancelář. Zatím se 
během kulturních akcí budou používat mobilní WC a přímo v Dře-
váku bude fungovat malý bar, aby bylo možné podávat základní 
občerstvení. S náklady na něj se původně také nepočítalo. 

Směrem k dráze bylo třeba rampu zajistit zábradlím, dořešit je 
třeba ochrana před pádem ve směru k parkovišti a Hotelu Beroun-
ka. „Paní architektka vymyslela dole podél rampy takový sedací 

schod, který zajistí splnění bezpečné výškové normy. Odpadne 
tak nutnost instalovat zábradlí a prostor směrem k městu zůstane 
otevřený a bez bariér, zatím tam ještě provizorně bude stavební 
zábradlí. I to jsou vícepráce, které nás teprve čekají, ale určitě 
počítáme, že část pořídíme svépomocí,“ doplňuje starosta s tím, že 
náklady na vícepráce odhaduje na 400 tisíc korun.

Otevřený kulturní prostor
Na investici do Dřeváku se Tomáš Smrčka dívá pragmaticky jako 
na záchranu a zhodnocení městského majetku. Řevnice sklad 
získaly v dezolátním stavu a bez čísla popisného od SŽDC společně 
s pozemky současného parkoviště. Pokud by došlo k demolici, na 
jeho místě by v ochranném pásmu železnice, s níž těsně sousedí, 
nebylo možné jiný objekt postavit. Naopak hodnotu opraveného, 
zkolaudovaného a provozuschopného Dřeváku doplněného kon-
tejnery odhaduje starosta až na 15 milionů korun, tedy o více než 
třetinu vyšší než veškeré náklady na jeho revitalizaci.

Jako významný bonus pro město pak vidí možnost využití skla-
du pro kulturní a vzdělávací akce, která byla podpořena dotací. 
Dřevák má sice jen omezené možnosti vytápění krbovými kamny, 
případně elektrickými přímotopy, a může být proto provozován 
jen část roku, ale od dubna do konce října nabízí jedinečné zázemí 
pro výstavy, koncerty, přednášky, komunitní setkání a další akce.

Zatím by podle starosty měla Dřevák využívat a starat se o jeho 
program především řevnická ZUŠ, která obnovu iniciovala a stála 
u jeho záchrany. Podmínky dotace městu neumožňují sklad prona-
jímat, ale může ho organizátorům akcí vypůjčit. Měl by tak zůstat 
otevřený pro všechny, kteří by v něm chtěli nějaké akce pořádat, 
s žádostí se mohou prozatím obracet na městský úřad. e 

Dřevák ZNOvU Ožívá
Obnovený dřevěný sklad u řevnického nádraží se po rekonstrukci slavnostně otevřel veřejnosti v pátek 4. břez-
na. Zůstaly zachovány charakteristické původní prvky i nezaměnitelná industriální atmosféra, ale uvnitř přibyl 
malý bar a osvětlení vhodné pro kulturní, vzdělávací nebo komunitní akce. Události na Ukrajině paradoxně 
vrátily Dřevák původnímu účelu. Bude nyní po nějakou dobu využíván jako sběrné místo materiální pomoci pro 
ubytování uprchlíků před válkou.  
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Autorkou projektu rekonstrukce řevnického 
Dřeváku je architektka Šárka Sodomková. 

V čem vidíte smysl revitalizace a zachování nádražního 
skladu, jehož památková hodnota možná není úplně vysoká? 
Nebo se mýlím a je na řevnickém Dřeváku něco unikátního?
Vnímám Dřevák jako industriální památku a při navrhování její 
proměny jsem se k ní tak chovala, jedná se ale o typovou stavbu, 
která se opakuje na mnoha nádražích v zemích bývalého Rakous-
ka-Uherska. Jedinečnost je v tom, že v Řevnicích v centru žádnou 
podobnou stavbu nemáme, že je to dřevostavba s velkorysým 
vnitřním prostorem pod původním krovem. Hezkou obec dělá 
její mnohovrstevnatost, různorodost, dialog nového a starého. 
Dnes už víme, že tu rozmanitost neumíme vymyslet a navrhnout, 
a tak vždy velmi zvažujeme výhody a nevýhody rekonstrukcí.
jak jste se rozhodovala o typu rekonstrukce – zda zachování 
autenticity, nebo lepší funkčnost (zateplení, vytápění, od-
hlučnění), a tedy i vyřešení toho, co limituje provoz Dřeváku?
Prioritou bylo zachování charakteru. Všichni máme rádi staré 
baráky, protože svědčí o životě a konání našich předků, dokládají 
kontinuitu našich životů a tak stvrzují i jejich smysl. Kdybychom 
udělali ze Dřeváku moderní dům, jeho charakter by se ztratil 
a pak by se ztratil i smysl celé rekonstrukce. Objekt je navržen 
se sezónním využitím, k temperování je určena výkonná krbová 
vložka na dřevo, a když bude velká poptávka, doplní se ještě 
sálavé panely. Zateplení je provedeno jen tak, aby nebylo patrné, 
zejména ve střeše. Vlaky budou slyšet a někdy i rušit, bude to za-
jímavá výzva k improvizaci. Rozhodnutí o zateplení a odhlučnění 
bylo v případě Dřeváku rozhodnutí mezi životem a smrtí, bez 
přehánění. Objekt je v ochranném pásmu dráhy, a pokud bychom 
výrazně zasáhli do jeho konstrukcí, museli bychom prokázat 
jejich nehořlavost a neprůzvučnost, což v případě zdi tvořené 
jednou vrstvou prken nemá řešení. Náš argument zachování 
objektu v původní podobě jako památky na slavnou éru rozkvětu 
železnice obstál i při jednání s dotčenými orgány Českých drah 
a SŽDC.
Můžete popsat záměr, myšlenku vašeho řešení?
U rekonstrukce se na dům potřebuji naladit a udělat to, co je pro 
dům nejlepší tak, aby byl zase dost dobrý a měl předpoklady dál 
sloužit a být vážený, často i milovaný.  Mým cílem bylo Dřevák za-
chovat v co největší míře takový, jaký byl, a funkce, které tam po-
třebujeme nebo musíme zajistit, naplnit umístěním doplňkových 
staveb. To, co teď na nádraží vidíte, je první etapa rekonstrukce, 
doplňkové stavby budou následovat a budou mít formu repa-
sovaných lodních kontejnerů, které k železniční dopravě patří 
a umožní určitou variabilitu. Celý areál bude doplněn o kancelář, 
stánek s občerstvením a záchody. Nový vstup do Dřeváku vytvo-
řený z lodního kontejneru je předzvěstí doplňkových staveb, je 
největším zásahem do původní struktury, symbolem proměny. 
Do původního skladu byly malé dveře, které nemohly plnit funkci 
důstojného vstupu do sálu. 
co bylo nejobtížnější během rekonstrukce? Nastaly nějaké 
nečekané problémy?
Přesvědčit prováděcí firmu, že chceme zachovat co nejvíce 
původních prvků, materiálů, detailů, byl nejdřív docela oříšek. 
Když se začalo s opravami dřevěných nosných konstrukcí, musela 
jsem na stavbu každý den, hlídala jsem řemeslníky, aby krokve 
nastavovali a přitom používali tesařské spoje. Bylo by pro ně 
jednodušší dřevěné prvky vyměnit vždy celé.  Nakonec se ale 
podařilo všechny naladit a myslím, že teď jsou na svoji práci 
docela pyšní. 
pro jaké typy akcí bude Dřevák připravený?  
Naplní se původní záměr rekonstrukce vytvořit nový multifunkč-
ní prostor pro Řevnické. Největší nadšenci se již hlásí, připravuje 
se výstava vláčků, Síťovka, bazárek i koncert. Dřevák je připra-
vený na všechno a jsem přesvědčená, že obstojí. Hluk projíždějí-

cích vlaků a čepice budou úsměvným bonusem, něčím, co jinde 
nezažijete. Věřím, že Dřevák si získá srdce Řevničanů i se svými 
handicapy, které ho dělají tím naším a nezaměnitelným. e

Šárka Sodomková absolvovala na FA ČVUT, žije v Zadní Třebani 
a společně se svým manželem pracuje pod značkou Sodomka 
Sodomková Architekti.

O zachování a opravu Dřeváku pro kulturní 
a společenské účely začala v roce 2013 
usilovat ředitelka ZUŠ ivana junková.

proč jsi se před časem pustila do oživení bývalého železnič-
ního skladu? co tě na tom objektu zaujalo, v čem jsi viděla 
jeho potenciál? Měla jsi v té době před očima nějaké vzory 
revitalizace podobných staveb?
Předpokládám, že jsem nebyla jediná, koho zajímalo, co za 
poklady skrývá stará chátrající budova u vstupu do města, 
takže jedna z věcí byla zvědavost. Objekt byl nepřehlédnutelný 
v kontextu celého přednádražního prostoru. Krásně vyčnívá 
nad základním terénem a nešlo si nevšimnout, že se jednou 
bude jednat o technickou památku. Podle původní urbanistic-
ké vize Josefa Pleskota, tuším z roku 2003, měla být budova 
odstraněna. Pak uplynulo deset let a bouda stále stála, z toho se 
dalo usuzovat, že se vizuál celého přednádraží asi bude ubírat 
jiným směrem, tak jsme požádali město, zda je možné nahléd-
nout dovnitř. A od té doby, od roku 2013, se začalo pracovat na 
záchraně skladu. 

Když jsem zorganizovala první a největší brigády, kdy přišli 
rodiče, přátelé a přátelé školy, prostor jsme zcela (za podpory 
města) vyklidili a otevřeli první výstavou. Všichni včetně naší 
party byli prostorem nadšeni. S každou akcí jsem byla veřejností 
utvrzována, že sklad má nárok na život, a o to větší úsilí jsme 
vynakládali na podporu toho nadšení. 

Vzory jsem úplně neměla a ani jsem o tom v těchto souvislos-
tech neuvažovala. Samozřejmě jsem věděla o mnoha aktivitách, 
kde se skupiny, nebo jednotlivci snažili o revitalizace a záchrany 
budov, což pro mě samo o sobě bylo inspirativní. V té době začal 
s revitalizací v podstatě stejného magacínu v Nižboru Tomáš Ha-
nák. Říkali jsme si, že je to asi ve vzduchu a že budeme inspirací 
pro další obce, které podobné nádražní chátrající sklady také 
mají.
Než byl Dřevák z důvodu bezpečnosti a špatného staveb-
ního stavu pro veřejnost uzavřen, vyzkoušela sis v něm 
různé typy akcí – nejčastěji to byly výstavy a s nimi spojené 
vernisáže, ale i blešáky nebo přednášky. S kterými máš, 
co se týče dispozic prostoru nebo návštěvnosti, nejlepší 
zkušenost? 
Se všemi akcemi, včetně koncertů, filmových projekcí a taneč-
ních vystoupení, kterým ale v té době, kdy byl sklad v perma-
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nenci, značně ztěžoval podmínky všu-
dypřítomný prach. Samozřejmě největší 
slávu skladu přinesly koncerty Bio Blues, 
které organizoval Lukáš Prchal. Každá 
akce měla svou atmosféru a charakter, byl 
to takový krásný underground. Byli jsme 
vděční, že máme kde vystavovat a realizo-
vat aktivity nad rámec školy, a nejen my, 
ale i všichni ostatní, kteří projevili zájem 
ve skladu uskutečnit vlastní projekty.
jak by chtěla ZUŠka rekonstruova-
ný prostor využívat nyní?  Máte už 
naplánované nějaké konkrétní akce, 
se kterými v Dřeváku počítáte?
Rádi budeme rekonstruovaný prostor 
využívat podobně, jak už máme vyzkou-
šeno, možná to bude v některých směrech 
více vázáno na vzdělávání, nejen na pre-
zentace se vzděláváním spojené. A samo-
zřejmě budeme prostor rádi sdílet.

Na program, ale i na provoz musí být 
peníze, takže uvidíme, kam nás tyto limi-
ty pustí. Když jsme se dozvěděli, že se již 
blíží dokončení rekonstrukce, měli jsme 
velkou radost. Doufáme, že 14. ročník 
regionální výtvarné soutěže proběhne 
již ve skladu, určitě si nenecháme ujít 
jarní blešák, dále absolventskou výstavu, 
kolegyně by rády vyzkoušely taneční 
vystoupení a natáčení 13. května. Ve 
dnech 20.–22. května by ve skladu mohla 
proběhnout výstava vláčků, to jsme 
byli osloveni skupinou profesionálních 
nadšenců. A samozřejmě počítáme s řev-
nickým fotosalónem.Těšíme se, že bude 
časem možné realizovat další vize, které 
jsme po celou dobu sbírali od návštěvníků 
výstav, blešáků a koncertů.
V Řevnicích je poměrně hodně prosto-
rů, ve kterých se dají pořádat kulturní 
a společenské akce – Lesní divadlo, 
kino, sály v Zámečku i Liďáku, Modrý 
domeček a nově například Meandr. 
V čem vidíš – v tomto kontextu – nej-
větší přínos revitalizovaného Dřeváku?  
Já to tak úplně nevnímám, že je zde hod-
ně prostorů, kde se dají pořádat kulturní 
aktivity. Každý z výše uvedených má svá 
daná specifika, třeba komerční pronájem 
nebo vytíženost.

Skladu se nepodobá žádný. Charakter 
budovy, architektura, umístění, genius 
loci, to jsou jedny z mnoha předností skla-
du, kterými se budou Řevnice moci pyšnit 
a třeba inspirovat ostatní obce. Je to krás-
ný prostor, budova, která důstojně dotváří 
přednádraží. Limity objektu vnímám 
také jako pozitivum, jak prostorové, tak 
sezónní a hlukové. Skladba možných akcí 
bude tímto určena. Když vzpomínám, 
nikdy jsme hluk nijak neřešili, vždycky 
nás strhl prostor. Za mě je také velice 
důležité, že je to objekt města, které může 
podporovat program a vize ve vztahu ke 
svým příspěvkovým organizacím a širší 
veřejnosti. e
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V minulém roce Rockový Slunovrat dvakrát měnil termín 
kvůli pandemickým opatřením. jak to bude letos?
Vrátili jsme se k prvnímu červnovému víkendu. Je to zažité, 
v té době není tolik akcí a festivalů v okolí, které by si konku-
rovaly, a lidi z Řevnic už vědí, že ten víkend na začátku června 
bude trošku hlučnější. V minulých dvou letech jsme se snažili 
trefit do termínu, kdy byla povolená účast aspoň do tisíce lidí. 
I proto jsme museli festival trochu zmenšit.
Letos chystáte opět velký formát?
Nepůjdeme na louku, na velkou stage nemáme peníze. 
Festival chystáme klasicky dvoudenní, na pátek a sobotu. 
Zůstaneme v Lesním divadle a v části lesa jako před třemi 
čtyřmi lety. Kdybychom se omezili na jeden den, nedokázali 
bychom sem přivézt takové kapely jako je Mig 21, Wohnouti 
nebo zahraniční hosty. Nechci se vracet před rok 2015, kdy byl 
festival jeden den, jenom v Lesňáku a chodilo na něj 300 lidí, 
to nedává smysl. Také partneři v covidové době hodně ubyli. 
Do budoucna to může být problém, protože vedle prodeje 
lístků je to důležitý zdroj příjmů. Nejsme tak velicí, abychom 
si mohli partnery vybírat, a třeba už v březnu byli s finance-
mi v klidu. Jsme trochu pankáči. Peníze se nakonec vždycky 
nějak seženou, nebo se pak musí splatit, jako to bylo v roce 

2017, kdy jsme skončili 1 a půl milionu mínus a dodnes ten 
dluh splácíme. 
V minulých letech si lidé v okolí Lesního divadla občas 
stěžovali na hluk a psali petice. Už se situace uklidnila? 
Vždycky se snažíme vyjít vstříc jak městu, tak stěžovatelům. 
Chápu, že člověk, který se přistěhoval z Prahy někam k Lesňá-
ku, si myslí, že se přistěhoval na vesnici, ale Řevnice jsou žijící, 
kulturní město. Lesní divadlo tady funguje více než 100 let 
a během léta jsou tam akce prakticky každý týden. Nevadí jen 
Rockový Slunovrat. Ale přece areál s takovou tradicí nezavře-
me nebo kolem něj nepostavíme protihlukovou zeď? Snažíme 
se to nepohodlí lidem v okolí kompenzovat i tím, že od nás 
dostávají zadarmo vstupenky. Paradoxně se mi stalo, že lidi, 
kteří si stěžují, si zároveň přišli na festival kapely poslechnout.

Jako organizátoři máme k tomu místu vztah, o areál divadla 
se už poměrně dlouho společně s divadelníky staráme. V sou-
časnosti s nimi a s městem připravujeme zlepšení diváckého 
zázemí a budeme na něj přispívat 50 tisíci korunami. Jsem 
přesvědčený, že většina lidí, kteří v Řevnicích bydlí delší dobu, 
je ráda, že tu Slunovrat je a že se v Lesním divadle pořád něco 
děje. 

V poslední době slýchám, ani ne tak od stěžovatelů jako od 
města, že bychom měli festival znovu omezit na jeden den 
a ještě zkrátit čas, do kdy kapely hrají. Ale není možné, aby 

O Rockovém Slunovratu 
a řevnické kultuře
Za řevnickým rockovým festivalem, který má v Lesním divadle dlouhou tradici, stojí Adam Langr a jeho společ-
nost Rockovrat. Jaký bude letošní ročník? Pustí se znovu do organizace Řevnických trhů?

Text: Marie Reslová | Foto: archiv Rockového Slunovratu



bohužel jsme je museli kvůli covidovým opatřením necelé 
dva týdny před konáním zrušit. Naštěstí v tom nebylo tolik 
peněz, ale příprava, na které se velkou měrou podílela napří-
klad Anička Hejlková a farma Tři kvítka, znamenala velkou 
časovou investici. Tu nikdo nezaplatí, ani ten dobrý pocit, že 
se něco povedlo. Děláme to všichni na dobrovolnické bázi. Sa-
mozřejmě výroba plakátů, letáků, výlepy, rozvozy, to nějakých 
osm, deset tisíc stálo, ty nám taky nikdo nedá.
po téhle zkušenosti – budeš v tomto roce s trhy pokračovat?
Já bych hrozně rád, ale mělo by se tady pár věcí změnit. 
V podpoře řevnické kultury, ale i sportu musí nastat „revolu-
ce“. Budget, kterým město Řevnice podporuje kulturu, sport 
a různé spolky, by měl být navýšený v řádu stovek tisíc, ta 
stávající částka je v dnešní době tristně malá. Je tu spousta 
dobrých sportovních klubů a akcí, sportovních i kulturních, 
které jsou podporované minimálně. I samotný model rozdě-
lování grantů by po těch letech, co funguje, zasloužil nějakou 
revizi, měli bychom se podívat, jestli je správně nastavený. 
V Řevnicích přibyla spousta dětí a příspěvek organizacím 
nebo spolkům, které se starají o jejich sportovní nebo kulturní 
činnost, se snižuje, místo aby aspoň kopíroval inflaci. 
budeš to jako člen kulturní komise radě města navrhovat?
Bylo by moc fajn, kdyby kulturní komise fungovala. Před sed-
mi lety jsme se domluvili, že polovina z nájmu Lesního divadla 
půjde na fond oprav, tak to bych už dávno změnil a do oprav 
bych investoval celý výnos z nájmů. Změnit by se měla i role 
a struktura kulturního střediska.

Akce, které tady s Rockovratem organizuju, nedělám kvůli 
zisku, ale proto, aby na nich k sobě Řevničáci našli cestu. Závi-
díme Dobřichovicím, jak to tam všechno funguje, ale pokud se 
k sobě nezačneme chovat sousedským způsobem, v harmonii, 
potkávat se na kulturních akcích, na trzích, nebude to lepší. 
Pro budoucí vývoj Řevnic je to hrozně důležité. Podporovat se, 
být rád za to, že je nějaká akce, sejít se tam se sousedy, poke-
cat. Kéž by to takhle bylo covidu navzdory. e
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festival tohoto typu skončil v deset večer. Snažíme se vyjít 
vstříc. Měli jsme výjimku z nočního klidu do dvou do rána, 
letos jsme skončili v pátek v jednu, v sobotu o půlnoci. 
Nedávno jsi na Facebooku oslovil lidi v Řevnicích a okolí 
s dotazníkem. ptal jsi se na jejich vztah k Rockovému 
Slunovratu, jestli jim vadí, že je ve městě slyšet, zda tady 
festival chtějí. proč jsi to udělal a jak to dopadlo?
Když už je to takové horké téma, každý má právo říct svůj 
názor. Během jednoho dne nám přišlo 300 odpovědí. Nakonec 
jich bylo 700, z toho 300 přímo z Řevnic a z těch pouze něja-
kých 10, možná 15 negativních. Ohromné procento lidí bylo 
pro zachování Slunovratu. Dostával jsem dotazy, proč jsem to 
dělal, že sám festival pranýřuju a vystavuju riziku, že to třeba 
špatně dopadne. Věřil jsem, že to tak nebude a potvrdilo se to. 
Město Rockový Slunovrat ale zatím vždycky podpořilo, 
nebo ne?
Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Ať byl na radnici kdokoliv, 
nikdy se nestalo, že by nás město nepodrželo. I když z mého 
pohledu nedostává Rockový Slunovrat v rámci podpory 
kulturních projektů grant adekvátní velikosti a rozpočtu akce. 
Město festival tradičně podporuje 30 tisíci a letošní rozpočet 
je například 1 950 000 korun. Počítáme s kapacitou 1500 
lidí a lístek stojí 690 korun. Jenže poslední roky kvůli covidu 
zdaleka nebylo vyprodáno. Byl bych moc rád, kdyby lidi zase 
začali víc chodit na kulturu i do hospody, užívali si volný čas 
a neseděli jen doma s pivem z Kauflandu.

Město nás podporuje i tím, že nájem platíme jen za areál 
divadla a ne za jeho okolí. Když v roce 2017 strašně pršelo, 
pan starosta během deseti minut zařídil, aby technické služby 
přivezly štěrk, který nám velmi pomohl. My jsme naopak 
udělali přístupovou pracovní cestu podél louky nad Lesňákem, 
určenou všem, kteří si pronajmou Lesní divadlo, aby si lidé ne-
stěžovali, že se kolem nich do areálu jezdí. Čistíme les kolem 
divadla, staráme se o něj už osm let. Teď nás bolí, že se začíná 
kvůli kůrovci kolem hodně kácet, protože na Slunovratu je 
typické, že se koná v lese. 
jak vlastně Rockový Slunovrat vznikl?
Festival jsme převzali po panu Šmejkalovi, který s ním v Řev-
nicích začal v roce 2005. Já na něm od 14 let vynášel odpadky 
a postupně si prošel každou pozicí, včetně čištění záchodů. 
Přijde mi úplně skvělé, jak Řevnice ty dva dny festivalem žijí. 
Živnostníci z toho mohou během víkendu profitovat. Že někdo 
zaparkuje u Coopu, ráno si vytáhne stoleček a udělá si čínskou 
polívku, k tomu ale taky patří.

Návštěvníci nejsou jen z Poberouní, ale z celé republiky. 
V tuto chvíli máme prodaných cca 450 vstupenek a z toho 
50 lidem z Řevnic, protože ti vždycky samozřejmě čekají do 
poslední chvíle. Mohou si koupit vstupenky v knihkupectví, 
v baru U Krtka, na netu... Těch dalších 400 lístků si koupili 
v Brně, Ostravě, naposled jsme jich 13 prodávali do Bratislavy. 
Jezdí i lidi ze zahraničí. A všichni si to tu chtějí užít. Můžou jít 
na paddleboardy, ráno na snídani do Modrého domečku, do 
Pivovaru, projít se Burešovkou... Každému dáváme brožuru 
a do ní chceme udělat 10 nebo 15 tipů, kam v Řevnicích zajít. 
Rádi bychom to propojili.

Největší kámen úrazu je v posledních letech řevnická měst-
ská policie, která nefunguje, jak má. Naposledy nám vyčetla, 
že jsme skončili ve 4 ráno, ale ve skutečnosti to bylo o půlnoci. 
Měli jsme tam i státní policii a hasiče, kteří to potvrdili. Byla to 
jiná akce, ale svezlo se to na nás. 
tvoje firma Rockovrat, což je pořadatel festivalu, orga-
nizuje i další akce – Řevnické trhy nebo Dobřichovické 
vinařské slavnosti.
Některé jsou naštěstí výdělečné, ale zrovna Řevnické trhy ne. 
Ty děláme proto, aby se tady něco dělo. Na adventní trhy jsme 
měli připravených 40 prodejců, kulturní program na celý den, 

Šéf Rockového Slunovratu Adam Langr s partnerkou Katkou 
a dcerou



a jediná pracovní možnost, a to výhybkářka v Karlštejně. Za 
celé to nádražácké působení od ní nikdo neslyšel sebemenší 
postesknutí. Naopak, když skončilo, vytěžila z něj námět na 
nový román, ale to už byl čas, kdy se stala úspěšnou a oblíbe-
nou spisovatelkou. Tato tvůrčí činnost ji provázela do posled-
ních dnů. Posíláme tedy za naší milou kolegyní, přítelkyní 
a spoluobčankou verš z Nezvalovy hry Manon Lescaut: Již 
doletěla létavice / již uzavřel se vodní kruh / již nikdy, nikdy, 
nikdy více... / Ať je ti milosrdný Bůh...

 

jindřich könig, řevnický 
kronikář a historik
Lídu jsem poznal v letech 2. světové války v Řevnicích na plo-
várně u Berounky. V letních měsících se tam setkávala mládež, 
děti i dospělí se svými vrstevníky. Byl jsem malý kluk a Lída 
byla již slečna, ale všichni jsme se navzájem znali.

Mým velkým zážitkem byla v roce 1953 návštěva Lesního 
divadla, kde se Lída představila v hlavní roli Hippodamie ve 
Vrchlického hře Smrt Hippodamie, doprovázené Fibichovou 
hudbou. Lída tehdy podala excelentní herecký výkon. 

V posledních letech se snažím – podle svých možností – zma-
povat některá období řevnické historie a pamětnice Lída mi 
často byla kvalifikovaným konzultantem.

Vždy jsem oceňoval její vitalitu a zájem o řevnické události, 
který naposled vyjádřila ve svém vystoupení při odhalení pa-
mětní desky JUDr. Oldřicha Pecla v Mařákově ulici, kdy o něm 
spatra promluvila. e
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Veronika baštová a jiří korejčík 
z Nakladatelství Šulc-Švarc 
Za spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou jsme jezdili do Řevnic 
často a pravidelně. V posledních třiceti letech vycházely všech-
ny její knihy v našem nakladatelství Šulc-Švarc. Nejoblíbenější 
pracovnu měla na terase svého rodinného domu. Odtud viděla 
až na obzor, za kterým se nachází Praha, kde se narodila, 
zatímco blízký prostor na konci zahrady byl uzavřen majestát-
ními korunami vysokých stromů, jako by tu byl přírodní chrám. 
Zde, pokud to šlo, nejraději psala a také přijímala návštěvy. 
Mnohokrát jsme na terase společně seděli nad korekturami, 
mluvili jsme o jejích nových románových projektech nebo jen 
tak o všem, co nás společně zajímalo. 

Ráda se věnovala své literární tvorbě venku, v přírodě. 
S diktafonem chodila venčit psa k Lesnímu divadlu, v zimě 
odjížděla na Kanárské ostrovy, kde stejným způsobem vznikaly 
nové kapitoly jejích románů. Knihu Čas růží napsala na hradě 
Landštejn, jiné části jejích historických ság vznikly na Sinaji 
nebo v Himálajích, jak se o tom zmiňuje ve svém vlastním 
životopisu Život na rozhraní věků. Vždycky jsme obdivovali, 
jak lehce a přitom důkladně píše, jak rozumí svým historic-
kým postavám, mezi kterými byly vždycky důležité ženy vedle 
nepominutelných králů. Myslím, že právě tím přiblížila kro-
nikářsky rozsáhlé historické příběhy současnosti a vtiskla jim 
moderní vypravěčský styl. 

Ze svých 36 knih, které jsme všechny několikrát vydali, 
napsala pro naše nakladatelství 20 novinek. Její odchod je pro 
nás moc smutný, vždyť ještě před dvěma třemi měsíci pracova-
la na románu o králi Vratislavovi a pravidelně jsme se vídali. 
Jako nakladatelé víme, že oslovila nejen své vrstevníky, ale její 
romány čtou další dvě generace mladších čtenářů, pro které její 
knihy vydáváme.

ivo tamchyna, dlouholetý kolega 
z Divadelního spolku Řevnice
Emilia Marty odešla do nenávratna. Tedy naše, řevnická před-
stavitelka hrdinky Čapkovy hry Věc Makropulos. Na rozdíl od 
této vyhořelé heroiny nás opustila v plné tvůrčí aktivitě Lída 
Paukertová Vaňková. „Umět s životem se rvát“, to by mohlo být 
její krédo. Proč? Jak? Vezměme to už od dívčích let. Toužila 
být herečkou – „Nemáte dost talentu,“ zaznělo u přijímaček 
na AMU. Takže celá desetiletí patřila mezi vůdčí osobnosti 
řevnického kulturního života. Vytvořila bezpočet divadelních 
hrdinek, jako byly Hippodamie a již zmíněná Marty, posbíra-
la mnohá ocenění za přínos kulturnímu dění – bez AMU. Ve 
stejných letech jako se dočkala odmítnutí na AMU, nesměla 
z politických důvodů dokončit studia na Karlově univerzitě. 
V době, kdy už pečovala o rodinu, přišlo uvolnění, a tudíž 
nejen dokončila studium na Karlově univerzitě, ale završila ho 
doktorátem. Život přináší zvraty, ten další přišel v období tzv. 
normalizace – výpověď z politických důvodů z nakladatelství 

Nezapomenutelná Ludmila Vaňková
Ve věku nedožitých pětadevadesáti let zemřela počátkem února řevnická obyvatelka, jedna z nejúspěšnějších 
a nejprodávanějších českých spisovatelek, Ludmila Vaňková. Mnoho místních ji znalo jako nadšenou, ener-
gickou ochotnici a cestovatelku. Byla první dámou řevnické lesní scény, excelovala v desítkách ochotnických 
představení. Řevnické divadlo jí vděčí nejen za režii dvacítky představení, uvedení mnoha her pro mládež, ale 
také za objevení nových hereckých nadějí. 

Text: Pavla Nováčková
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beseda o životě a díle spisovatelky Ludmily 
Vaňkové se uskuteční ve čtvrtek 31. března 
od 17:00 hodin v jídelně nové školy v Letech, 
a to v rámci tamní Letovské akademie. Hosty 
vzpomínkové akce se čtením z jejích románů bu-
dou paní Veronika Baštová, majitelka naklada-
telství Šulc a Švarc, které vydalo převážnou část 
jejích knih, a redaktor Jiří Korejčík, který s ní na 
knihách úzce spolupracoval. „Snad každý, kdo 
má rád historii, zařadil do své knihovny někte-
rou z více než třiceti knih této autorky, u nás 
jedné z nejznámějších,“ říká organizátorka aka-
demie Marie Holečková a dodává: „Na besedě si 
připomeneme nelehký život i vytrvalost, která 
ji spolu s úžasným talentem umožnila v pozd-
ním věku stát mezi nejvýznamnějšími českými 
spisovateli na předních příčkách oblíbenosti. 
Připomeneme si i její rozsáhlé dílo v rozpětí od 
historie středověku po kvalitní sci-fi romány.“
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bylo, že se s tímto nápadem přišlo příliš brzy a tehdejší systém 
neposkytoval této činnosti v podstatě žádnou podporu. Jak 
pražská, tak zdejší záchranná brigáda umřely na úbytě. Výcvik 
záchranných psů byl obnoven až po několika letech, a to na 
profesionální bázi.

porevoluční vývoj
Po roce 1990 zaznamenala kynologie nejen v Řevnicích, ale 
i v celé republice několik významných organizačních změn. 
Byl zrušen Svazarm a došlo k jeho přetransformování na Sdru-
žení technických sportů a činností. Kynologie toto sdružení 
však opustila a byl založen Český kynologický svaz. V oblasti 
výcviku to znamenalo přepracování tehdejšího zkušebního 
řádu, který byl jedním z nejnáročnějších, na jiný se sportov-
ními prvky. Postupně byl i tento zkušební řád vytlačen řády 
mezinárodními. 

Začátkem roku 2018 se členové řevnického klubu rozhodli 
opustit Český kynologický svaz a nadále působit jako samo-
statný subjekt. V prosinci roku 2018 byl klub zapsán jako 
Pejskaři Řevnice z.s. a v současnosti funguje na stále stejném 
místě jako už 40 let, tedy na levém břehu Berounky ve směru 
na Hlásnou Třebáň v blízkosti Černé skály, na bezplatně zapůj-
čeném pozemku, za což patří velký dík rodině Sophových 
z Řevnic. Spolek dnes tvoří skupina nadšenců, kteří mají vztah 
ke psům. e 

Historie spolku Pejskaři Řevnice se datuje od konce sedmde-
sátých let minulého století, kdy byl založen Kynologický klub 
jako součást základní organizace Svazarmu v Řevnicích.

Nejprve se cvičilo „na louce“ bez veškerého vybavení, 
posléze přidělil Svazarm klubu pozemek, který pochopitelně 
nebyl v jeho vlastnictví, ale byla to doba, kdy všechno patřilo 
všem. Členové následně zahájili práci na oplocení pozemku, 
zhotovili překážky a začali se stavbou malé klubovny. Nutno 
podotknout, že vše budovali z materiálu, který si přinesli z do-
mova, nebo na jeho nákup mezi sebou vybrali peníze. 

Aktivity před sametovou revolucí
Osmdesátá léta znamenala pro klub sice spoustu práce, ale 
také spoustu radosti. Klub se stal v regionu Praha-západ 
poměrně známým a během dvou let se počet členů natolik 
rozrostl, že bylo nutné původní malou klubovnu zvětšit a při-
stavět. Začala se zde pořádat řada významných akcí, jako byla 
například školení figurantů a instruktorů, rozhodčích, závody 
kynologické ligy či zkoušky z výkonu. Vznikl zde i výjimečný 
„Závod přes Berounku“, který si v průběhu let získal znač-
nou popularitu. Byl to závod v lecčem unikátní. Pes měl totiž 
například za úkol zadržet „pachatele“ unikajícího přes vodní 
tok – Berounku. Závod měl speciální propozice a kladl značné 
nároky na vycvičenost psů. Tuto tradiční soutěž ukončila jed-
nak povodeň v roce 2002, ale i změny zkušebních řádů podle 
„západních vzorů“, které přinesly kynologii sportovní rozměr, 
jenž s praktickou využitelností psů neměl už nic společného. 
Největší pořádanou akcí se tak stalo Mistrovství ČSSR ve vý-
cviku malých kníračů. Šlo o rozsáhlou třídenní soutěž, na jejíž 
realizaci se podílelo takřka 40 pořadatelů a 8 rozhodčích.

Několik členů klubu se také začalo věnovat výcviku psů 
použitelných k vyhledávání ztracených osob nebo osob 
zavalených ve zřícených objektech. Z jejich iniciativy byla 
založena 1. záchranná kynologická brigáda Praha-západ, 
která spolupracovala s 1. pražskou záchrannou brigádou. 
Řevničtí psovodi a jejich psi se zúčastnili několika náměto-
vých cvičení tehdejší civilní obrany, kde předvedli, že jejich 
psi jsou v praxi k danému úkolu opravdu využitelní. Chybou 

pejskaři Řevnice z.s.
Již více než 40 let se na louce u Berounky pod Černou skálou scházejí nadšenci, kteří zde cvičí své čtyřnohé ka-
marády. V dobách dávno minulých pořádali různé závody a cvičili psy k vyhledávání zavalených osob. Dnes už 
se jedná pouze o koníček. Pokud máte psa a chtěli byste poradit s jeho výchovou a výcvikem, tak jste vítáni.

Text: členové spolku | Foto: Václav Machek

přijďte mezi nás
Cvičiště využíváme k výcviku svých čtyřnohých kamarádů, 
ale také se staráme o jeho chod a údržbu. Rádi na cvičišti při-
vítáme všechny majitele psů, kteří budou chtít pomoci s vý-
chovou a výcvikem svých svěřenců k ovladatelnosti. Chceme 
oslovit takové pejskaře, kteří se svými kamarády rádi pracují, 
ale chybí jim například zázemí nebo zpětná vazba od lidí s 
dlouholetými zkušenostmi. Všem zájemcům jsme připravení 
poradit, podat pomocnou ruku. Neděláme to pro zbohat-
nutí, ale proto, že nás to baví. Umíme to a rádi pomůžeme 
dalším. Víc se o našich aktivitách můžete dozvědět na webu 
pejskari-revnice.webnode.cz, kde na nás najdete i kontakt.
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Vzpomínka na Antonína hřebíka

Nejdříve krátce zmíním ostatní letošní významná sokolská 
výročí.

16. února 1862 byl založen Sokol v českých zemích (160 let). 
Jeho zakladateli byli Miroslav Tyrš, narozený 17. září 1832 
v Děčíně, kde byl jeho otec lékařem. Druhým zakladatelem 
se stal Jindřich Fügner, narozený 12. září 1822 v Praze. Oba 
iniciovali vznik prvního sletu českého sokolstva, který se konal 
8. června 1882 v Praze na Střeleckém ostrově. Na něm společně 
cvičilo 700 mužů pod vedením náčelníka dr. Miroslava Tyrše. 
V roce 1872 se Tyrš oženil s Fügnerovou dcerou Renatou, která 
mu byla po celý život oporou. V organizaci Sokol usilovali Tyrš 
s Fügnerem o zdravý rozvoj české mládeže po stránce duševní 
i tělesné. Většinu svých snah shrnuli do hesel „Tužme se“, „Ni 
zisk – ni slávu“ a „Společný boj sokolů za svobodu a demo-
kracii“. Naplnění posledního hesla sokolové prokázali v obou 
světových válkách (české legie, protinacistický odboj).

Nejslavnější z řevnických sokolů
Antonín Hřebík se narodil 24. února 1902 v Řevnicích v rodině 
živnostníka. Otec František byl členem řevnického Sokola od 
jeho vzniku v roce 1894, také jedním z jeho cvičitelů a v letech 
1928–1931 řevnickým starostou. V rodině Hřebíků byl kladen 
velký důraz na vlastenectví a vzdělání. Mladý Antonín se stal již 
v 16 letech vzdělavatelem sokolské jednoty. V Praze vystudoval 
práva na Karlově univerzitě (promoce 1929) a jeho profesí se 
stala advokacie. Přitom se stále věnoval vzdělavatelské a literár-
ní činnosti v Sokole, v němž zastával i vysoké funkce. Po zrušení 
Sokola nacisty v roce 1941 byl okupanty zatčen a vězněn 
v německých koncentračních táborech, včetně Osvětimi. Před 
koncem války jej nacisté převezli do „vězení gestapa“ v Bene-
šově. Válku přežil a již v roce 1945 byl zvolen starostou ČOS. 
Po komunistickém puči v únoru 1948 odmítl návrhy akčních 
výborů na účast při provádění čistek ve vedení Sokola. Z funkce 
byl sesazen, ale předešel svému zatčení tím, že v květnu 1948 
emigroval s manželkou do USA. V Chicagu prožil 36 let až do 
své smrti v roce 1984. V Americe vyvíjel politickou činnost 

v Radě svobodného Československa a postupně se stal starostou 
celosvětového sokolstva. Jeho přání – být pohřben v rodných 
Řevnicích – splnili američtí a kanadští Sokolové v roce 1994 
při své účasti na 12. všesokolském sletu v Praze. Přivezli urnu 
s Hřebíkovým popelem do Čech, kde byla uložena na řevnickém 
hřbitově do rodinné hrobky.

V roce 1996 na Pražském hradě mu prezident Václav Havel 
udělil Řád TGM in memoriam, v roce 1998 byla na jeho rodném 
domě v ulici Čs. armády odhalena pamětní deska a v roce 2004 
obdržel čestné občanství města Řevnic. e

Text: MUDr. Jindřich König | Fotografie: archiv autora

Na letošní rok připadá několik sokolských výročí, která chci připomenout. Mezi ně patří i 120. výročí narození 
řevnického rodáka JUDr. Antonína Hřebíka (24. 2. 1902), významného sokolského pracovníka a českého vlas-
tence, který se řadí mezi nejvýznamnější osobnosti řevnické minulosti.

Hřebíkův proslov na slavnostním otevření Tyršova stromořadí

Tělocvičná sestava na letním cvičišti

Sokolský průvod 9. 5. 1946

Stavba letního cvičiště ve 20. letech 20. století, před vozíkem 
Antonín Hřebík
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Okénko ZUŠ
Začátek roku 2022 byl ve znamení soutěží, a to ho hlavně škol-
ních a okresních, ze kterých žáci postupují do dalších kol celo-
republikové soutěže vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Soutěže nejsou naší prioritou, ale nedílně patří 
k uměleckému vzdělávání. Je to moment, kdy se žáci z různých 
škol mohou potkat a inspirovat se od sebe navzájem.

Hned čtyři naše zpěvačky vybojovaly postup z okresní sou-
těže, konané v ZUŠ Vrané – Anna Císařová a Adéla Krčmářová 
(p. uč. M. Mamula), Markéta Jislová a Anna Pawlicová (paní 
uč. T. Bystřická).

Naše ZUŠka pak hostila okresní kolo soutěže ve hře na bicí 
nástroje, což je skoro nevídané, okresní kola ve hře na bicí nej-
sou úplně obvyklá. I tam máme postupujícího – Davida Kubáta.

V dalším okresním kole, které pořádala naše škola 23. 2., se 
o postup do kraje utkaly dechové nástroje. Celá organizace byla 
velmi náročná. Klání se účastnilo 52 žáků z 8 škol. Začínali jsme 
v 7 hodin ráno a poslední soutěžící přišli na řadu 18 hodin. Naši 
muzikanti ale byli velmi úspěšní. Do „kraje“ postoupili Zara 
Zagdoun a Alice Gürtnerová (příčná flétna, p. uč. D. Navařík), 
Václav Routa, Matyáš Novák a Barbora Kopecká (klarinet, p. uč. 
L. Dvořák), Vít Němeček (saxofon, p. uč. V. Coganová), Vít Nekl 
(lesní roh, p. uč. A. Turek), Hynek-Krämer Josef (trubka, p. uč. 
A. Hejna).

V sálku ZUŠ v Mníšku se uskutečnilo školní setkání klavíris-
tů, které letos národní soutěž nečeká. I přesto se v „Parníku“ 
poslední neděli v lednu sešlo téměř 30 klavíristů, i těch řev-
nických, kteří dosud v  mníšecké pobočce nikdy nebyli. Za své 
krásné výkony si pak odnesli všichni drobné ceny zakoupené 
prostřednictvím Klubu při ZUŠ v Řevnicích. Spolek hradí i další 
výdaje, které není možné platit z financí školy, například občer-
stvení a ceny pro děti ve školních kolech atd. Děkujeme.

Velkou radost nám udělal Tobiáš Balkovský, který získal 
1. cenu na 4. ročníku violoncellové soutěže Cena Gustava 
Mahlera 2022 (p. uč. M. Novák, korepetice p. uč. P. Nováková). 
Ve své kategorii byl jediný Čech mezi soutěžícími z Austrálie, 
Číny a dalších států. Soutěž byla hodnocena na základě video-
nahrávek zaslaných hudebníky z různých koutů světa.

Studenti nejvyšších ročníků výtvarného oboru I. Junkové 
měli předposlední víkend v únoru další z řady art víkendů na 
téma mozaika. Pozvali si odbornici z praxe Magdalenu Kracik 
Štorkánovou. Za celý den zvládli základ, protože jde o práci 
velmi náročnou. Nyní budou na dokončení pracovat několik 
dalších týdnů, ale výsledek bude určitě stát za to, a hotovými 
obrazy se pochlubíme na našich sociálních sítích a na závěrečné 
výstavě ve Skladu na nádraží.

Škola vyhlásila další, již 14. ročník regionální soutěže. Letos 
poprvé byla mimo výtvarnou část rozšířena o literárně-drama-
tickou. Téma si vybrali hlasováním účastníci minulého ročníku 
na vernisáži soutěže. Letos to jsou LESNÍ BYTOSTI a SKŘÍTCI. 
Fantazii se meze nekladou, budeme se těšit na koho a kde na 
svých toulkách narazíte. Našlapujte potichu, ať LESNÍ BYTOSTI 
a SKŘÍTKY nevyplašíte. Podrobnosti najdete samozřejmě na 
webu školy.

Tam jsou i informace k našim letním táborům. Jeden, ten čer-
vencový, je příměstský a čeká nás Havaj. V srpnu se pak vydáme 
na týden do Divočiny. Pokud chcete s námi, moc neváhejte, 
místa pomalu ubývají. Přihlásit se můžete do 30. 4.!

S. Hrubá

Notičky budou po dvouleté pauze 
opět plesat, tentokrát ve třebani
Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic pořádá v sobotu 
2. dubna Hudební ples. Po dvouleté pauze způsobené pandemií 
covidu a vládními omezeními se soubor chystá oživit tradiční 
akci ve Společenském domě v Zadní Třebani. „Jsme strašně 
rádi, že se po dvou letech ples může uskutečnit,“ říká vedoucí 
Notiček Lenka Kolářová. K tanci i poslechu budou hrát jednak 
Notičky, jednak osvědčená kapela IdealBAND z Rakovníka. Ples 
již tradičně nabídne dvě překvapení v podání dětské muziky, 
jakož i tombolu a půlnoční slosování vstupenek o ceny. „Tombo-
la bude bohatá. Samozřejmě chystáme také oblíbenou dámskou 
volenku, tentokrát bude kytičková a muffinová,“ dodává Lenka 
Kolářová o další neodmyslitelné součásti plesů, při níž tanečník 
kupuje své partnerce, která ho vyzve k tanci, drobnou pozor-
nost. V rámci plesového programu se rovněž představí nejmenší 
Notičky, sotva čtyřleté, ve společnosti Malé muzičky. Účastníci 
plesu, kteří dorazí v krojích, se mohou zúčastnit soutěže o nej-
krásnější krojovaný pár. Přípravám na ples zatím dominovalo 
shánění cateringu do spoře vybaveného kulturního domu. 
O občerstvení se nakonec postará firma Buongiorno catering 
z Karlštejna. „Návštěvníci se mohou těšit na výborné jídlo i pití,“ 
láká Lenka Kolářová na akci, která se jinak celá odehrává v režii 
Notiček. Vstupenky na ples, který začíná první dubnovou sobo-
tu v 19 hodin, lze zakoupit na e-mailové adrese  
lenka.noticky@seznam.cz nebo na telefonu 603 245 784.

krátce a jasně
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V řevnickém lese se bude 
uklízet a sázet 
Ve znamení lesních brigád bude v Řevnicích sobota 12. března. 
Přidat ruku k dílu můžete hned na dvou místech.

Od 9 hodin se koná úklid lesa po kácení v okolí Lesního 
divadla. Brigádu svolal pořadatel oblíbeného festivalu Rockový 
Slunovrat Adam Langr. „Přijďte nám pomoci a vrátit místu jeho 
kouzlo. Občerstvení bude zajištěno,“ zve dobrovolníky k účasti 
Adam Langr.

Na stejný den svolal brigádu do lesa i spolek Srdce Řevnic. 
Spolek ve spolupráci se správcem řevnického lesa pořádá 12. 3. 
brigádu se sázením stromků v lokalitách, které byly napade-
ny kůrovcem. Dobrovolníci se sejdou v 10 hodin nad druhým 
Sochorovým rybníčkem.  

Slavnosti Morany se letos budou 
slavit v Dobřichovicích
Sedmý ročník Slavností Morany je za dveřmi! Svátek konce 
zimy se letos koná v sobotu 26. března od 13 hodin v Dobři-
chovicích na louce u lávky profesora karla Lewita. Návštěv-
níky čeká bohatý program a soutěž o nejkrásnější Moranu.
Na pódiu se během odpoledne vystřídá mnoho účinkujících, 
vystoupí třeba děti z dobřichovické mateřské školy nebo skvělé 
kapely Jiří Stivín Quartet, Tango Jazz Band a Kapela ZeMě. Za-
zpívá také Petr Bende, kterého doprovodí dětská lidová muzika 
Notičky z Řevnic. Děti se mohou těšit na hudební představení 
s pohybem v podání skupiny Hejblíkovic. Programem bude pro-
vázet moderátor Petr Král. Vpodvečer se tradičně zapálí Morany 
a hodí se do řeky jako symbol odcházející zimy a příchodu jara. 
A pokud bude hezky, k obloze se vznesou horkovzdušné balony.
Zábava se bude odehrávat také mimo pódium. Na místě budou 
k dispozici dílničky (například dílnička Země Země na výrobky 
z líta a navlékání korálků), dřevěný kolotoč nebo jízdy na ko-
ních, ukázky své práce předvedou dobřichovičtí hasiči, Městská 
policie Řevnice a řevnická záchranka Trans Hospital. Stánky 
nabídnou nejrůznější dobroty pro děti i dospělé.

Během pozdního odpoledne bude ze všech přinesených 
Moran zvolena ta nejkrásnější. O vítězství bude rozhodovat 
porota, jíž tradičně předsedá dramatik a režisér David Drábek 
z Dobřichovic. Dalšími členy poroty budou například místní 
malíř a grafik Tomáš Bím nebo herečka Renata Rychlá.

Autoři tří nejkrásnějších Moran získají originální sošky z díl-
ny Radoslavy Vrabcové a věcné ceny. Svou nejhezčí Moranu si 
zvolí také příchozí návštěvníci. Na jednoho dospělého a jedno 

dítě z hlasujících diváků, kteří budou vylosováni, čekají rovněž 
věcné ceny. 

Přihlášky do soutěže o nejlepší Moranu stále běží. Pokud jste 
z regionu Dolní Berounka či blízkého okolí a máte chuť se zapo-
jit, přihlaste se! Příležitost máte do 15. března. Stačí napsat na 
e-mail petra.stehlikova@dobnet.cz nebo se ozvat na telefonní 
číslo 605 205 755. A pokud nechcete soutěžit, nevadí – přijďte 
se pobavit a podpořit Morany ze svých obcí! Už teď je přihláše-
ných 18 Moran, určitě se mezi nimi najde ta „vaše“. 

Za pořadatele se na vás těší DOBNET, Balonklub Karlštejn 
a Město Dobřichovice. Více informací můžete sledovat na webu 
slavnostimorany.cz.

Loděnice přišla o střechu
Vichřice, která řádila v dolním Poberouní v polovině února, 
napáchala škody i v Řevnicích. Lámala stromy, značky, po-
škodila několik střech. Silný vítr odnesl ve čtvrtek 17. února 
i střechu loděnice vodáckého oddílu Neptun. „Přes víkend jsme 
zlikvidovali zbytky poničené střechy a natáhli plachty tak, aby 
nám co nejmíň pršelo dovnitř,“ uvedl Pavel Kubásek s tím, že 
škody stále vyčíslují. Současně řeší varianty pro novou střechu. 
Záležet bude na dostupných finančních možnostech.

Žáci představí další příběhy 
našich sousedů
Slavnostní zakončení a prezentace projektu Příběhy našich 
sousedů, do kterého se opět zapojila i řevnická základní škola, 
se uskuteční 16. března. Výsledky několikaměsíční práce žáci 
základních škol z dolního Poberouní představí od 16 hodin 
v černošickém Club Kině. Kromě řevnické školy se zapojily i ZŠ 
Černošice, Radotín a Beroun. 

Velikonoční trhy na koledníku 
nabídnou dětský program
První letošní tetínské Velikonoční farmářské trhy v areálu na 
Koledníku se uskuteční v sobotu 9. dubna. Kromě stánků s nej-
různějším zbožím zde bude zajištěn celodenní dětský program, 
tombola, živá hudba, chybět nebudou stánky s občerstvením 
a regionálními produkty. Trhy se konají od 9 do 15 hodin. Více 
na www.trhytetin.cz.

Řevnická fyzioterapeutka:  
je čas udělat něco pro své tělo
Řevnická fyzioterapeutka Radka Geffertová pořádá na přelo-
mu března a dubna další kurzy. „Jaro je čas, kdy se probouzí 
příroda, vzduch voní sluncem a svěžestí, dostáváme novou 
energii, optimismus a životní elán,“ říká s tím, že je čas i na to 
udělat něco pro své tělo. Kurz Tajemství pánevního dna pořádá 
26. března. Cvičit na něm budete s krční páteří, chodidlem, 
středem těla, budete aktivovat pánevní dno, relaxovat, vnímat 
chvíli jen sebe, cítit se ženou. Další kurz nazvaný Zdravá záda 
se koná 9. 4. Naučíte se, jak se starat o svou páteř, aby dobře 
fungovala, byla pružná, přitom pevná a nebolela. „Budeme cvi-
čit a posilovat střed těla, tzv. core, správně dýchat, protahovat 
celé tělo, relaxovat. Ukážeme si cviky na krční, hrudní i bederní 
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páteř,“ vyjmenovává Geffertová. Protože cesta ke zdravým 
zádům nevede přes jednorázové návštěvy posiloven, naučíte se 
zde mimo jiné i jednoduché cviky na doma. Oba kurzy se konají 
v Dobřichovicích v Jog-in studiu od 11 hodin a bližší informace 
najdete na www.fyzioterapie-rg.cz.

prodávat mezi vraty se bude 9. dubna
Otevřít vrata a nabídnout nevyužité věci svým sousedům 
budete moci v Řevnicích již v dubnu. V pořadí patnáctý Garage 
Sale se v Řevnicích uskuteční v sobotu 9. 4. Své věci můžete 
nabízet kolemjdoucím od 10 do 15 hodin, vrata ale můžete mít 
otevřená i déle. Organizátorka i letos jedná o využití prostoru 
Kůlny, který byl loni na podzim velmi vyhledávaný. Přihlásit 
se můžete na e-mailu Wildmannova.R@seznam.cz nebo tel. 
775 349 331. Uveďte své jméno, adresu, kde budete prodávat, 
a sortiment prodeje. Pokud máte chuť nakupovat, sledujte na 
Facebooku mapu prodejců v události nebo na stránkách  
www.garagesalecernosice.cz. Tam jsou k vidění všechny 
obce, které prodej pořádají.

(vše pan)

Výročí komenského 
připomene přednáška
Přednáškou Životní a duchovní pouť Jana Amose Komenského 
připomene ThDr. Tomáš Butta, Th.D., 430. výročí narození 
zřejmě nejvýznačnějšího myslitele období české reformace. Cír-
kev československá husitská ji pořádá pro veřejnost 21. března 
v 18 hodin v řevnickém Husově sboru v Nerudově ulici 418.

Komenského myšlenkovým projektem vrcholí a zároveň se 
uzavírá historická epocha dvě stě let trvajícího úsilí o dosažení 
náboženské svobody. Jeho pojetí reformace však překračuje 
hranice národa i církve. Usiluje o nápravu celospolečenskou, 
všeobecnou, k níž může dojít jen proměnou člověka samotné-
ho. Proto se zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí, ale i do-
spělých – rozvíjením jejich duchovní, duševní i tělesné stránky.  
Přitom nespoléhá jen na inovativní pedagogické metody, jejichž 
je sám autorem. Komenského znalost Bible a hluboká víra ve-
dou k přesvědčení, že osobnost zraje a dorůstá k pravé lidskosti 
přijetím a naplňováním poslání ve světě, které je svěřeno každé-
mu člověku a lidstvu jako celku.

Eva Buttová, farářka Církve 
československé husitské v Řevnicích

Myslíme na obyvatele Ukrajiny, kteří 
se ocitli ve válce
Charita ČR vyhlásila sbírku, na jejich 
podporu. Výtěžek sbírky pomůže 
zajistit základní životní potřeby lidem 
zasaženým válkou i uprchlíkům před 
válečným konfliktem. Přispějte na účet 
55660022/0800 a uveďte variabil-
ní symbol 104. Přispět lze i pomocí 
dárcovské SMS na telefonním čísle 

87 777. Dárci si zvolí přispívanou částku: DMS CHARITASVET 
30, 60 nebo 90. Další možností je QR kód, který lze sejmout 
bankovní aplikací.

Farní charita Řevnice

Studenti architektury se zaměří 
na Řevnice
Patnáct studentů z ateliéru Cikán-Ertl pražské Fakulty architek-
tury bude v letním semestru navrhovat projekty do Řevnic. Poté, 
co v zimě zpracovávali projekty pro Vídeň, přijali pozvání měst-
ské architektky do (tentokrát) malého města blíže Prahy. V úno-
rové vichřici absolvovali první exkurzi a čeká je vlídnější sezóna 
nad analýzami, průzkumy a následně návrhy veřejných staveb, 
od sauny po lékařský dům – zadání se liší podle ročníků, které 
na FA studují společně. Školní ateliér architekta M. Cikána se 
k Řevnicím vrací po osmi letech: v roce 2014 se tehdejší studenti 
zabývali zástavbou Corsa. Vzhledem k tomu, že paralelní školní 
ateliér architekta L. Lábuse bude v letním semestru zpracovávat 
novou základní školu pro Všenory, může se naše lokalita těšit na 
nové impulzy a zajímavý pohled z odstupu. O projektech, které 
budou dokončeny v červnu, vás budeme informovat.

Daria Balejová

Festival jeden svět klepe na dveře!
Vážení diváci a příznivci dokumentárních filmů, v březnu pro-
běhne v našem městě po roční pauze opět festival s lidskoprávní 
tematikou. Letošní ročník má podtitul Cesty svobody. Vybírali 
jsme z téměř čtyřiceti filmů. Vynechali jsme tituly české, ty máte 
možnost vidět v běžné kinové produkci. V každém případě si je 
ale nenechte ujít, zejména film Opouštět Počátky, Vysloužilce 
a Sílu. 

Festival zahájíme ve čtvrtek 24. 3. jako minule v kině filmem 
Krymský poklad. Strhující soudní drama poskytuje unikátní 
vhled do vleklého sporu o vlastnictví cenných historických 
artefaktů, který vznikl v důsledku ruské anexe Krymu. Tento 
napínavý příběh o identitě a nacionalismu se odehrává v nizo-
zemské soudní síni a prolínají se zde zájmy Ruska i Ukrajiny. 

Nebude chybět raut od domácích sponzorů a pofilmová deba-
ta se zajímavými hosty. 

V pátek 25. 3. po obědě dáme možnost maminkám, aby od-
ložily své ratolesti v Městečku a zašly na dobrý film. Do prostor 
baru Otakar v Corsu jsme umístili promítání filmu Platón z Bel-
fastu (Young Plato) o progresivním přístupu výuky v chlapecké 
škole v Severním Irsku. Hlavní učební metodou je diskuze 
a skrze pochopení minulosti lepší orientace v přítomnosti a více 
respektu k ostatním.

Večerní páteční program jsme umístili do charismatického 
Dřeváku u nádraží. Za praskotu ohně v krbových kamnech 
shlédnete anglickoněmecký film Zatracená práce (F@ck this 
Job). Film skrze příběh zakladatelky televize Dožď Natalie 
Sindějevové mapuje turbulentní vývoj této stanice a odkrývá, 
co obnáší poskytování nezávislého zpravodajství v Putinově 
Rusku. Z oddechového kanálu se postupem času stává zásadní 
hráč v nezávislé žurnalistice. 

Sobota 26. 3. nabídne hned tři produkce: dvě v Zámečku na 
půdě ZUŠ a večerní opět v Dřeváku. Jeden z filmů bude mít spo-
jitost s uměním: Galerie na plantáži (White Cube) z afrického 
Konga a druhý bude německý film s environmentální tématikou 
Severní proud (The North Drift). Film začal točit filmař z Dráž-
ďan s pár kamarády a nakonec jej dokončí s teamem vědců 
a oceánografů a veřejností z celého světa. Ti dojdou ke zjištění, 
že evropský odpad zanáší i ty nejodlehlejší panenské kouty 
zeměkoule. Protikladem k tunám plastů jsou nádherné záběry 
přírody, zejména norských Lofot.

kultura
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Večerní závěrečný program bude opět ve Dřeváku: vietnam-
ský film Děti mlhy (Children of the Mist). Mimořádně silný 
debut této mladé režisérky získal na loňském Mezinárodním 
festivalu dokumentárních filmů IDFA cenu za nejlepší režii. 
Autorka sleduje osudy třináctileté Di z etnika Hmongů, která 
se nechce podvolit únosu a nucenému sňatku, který jí nařizuje 
starodávná tradice. Podaří se jí prosadit vlastní volbu vzdělání?

Všechny filmy budou jako vždy doplněny debatami s od-
borníky, těšte se tedy na zajímavé hosty. K prodeji budou také 
upomínkové předměty s logy festivalu. 

Podrobnější info a časy sledujte na plakátovacích plochách, 
na stránkách města www.revnice.cz, stránkách Jednoho světa 
a na Fb stránce Jeden svět Řevnice. 

Těšíme se na vás!
Za celý team Alice Čermáková, 
hlavní koordinátorka

pozvání na výstavu
Řevnická letopisecká komise plánuje uspořádat v měsíci dubnu 
výstavu starých velikonočních pohlednic ze sbírky Jindřicha 
Königa. 

Laskavostí pana Zdeňka Šefla, dlouholetého člena řevnického 
oddílu národní házené, budou též vystaveny fotografie z veli-
konočních „pomlázek“ házenkářů v našem městě, které mají 
dlouhou tradici.

Výstava se uskuteční v sále řevnického pivovaru, datum jejího 
zahájení bude uvedeno v dubnovém čísle Ruchu.

za komisi Jindřich König

trio představí v Zámečku 
nový hudební styl
Trio del Diablo vystoupí v neděli 20. března v řevnickém Zá-
mečku. Koncert, na němž zazní skladby vynikajícího argentin-
ského skladatele Astora Piazzolly, který je zakladatelem nového 
hudebního stylu (tango nuevo), začne v 18 hodin. Trio hraje 
ve složení: Michaela Vacková – klavír, Jan Rada – housle a Petr 
Vacek – akordeon.

Hudební projekt je zaměřený na vynikajícího argentinského 
skladatele Astora Piazzollu, který si podmanil celý hudební 
svět. Díky jeho hudbě si přijde na své velmi pestrá škála po-
sluchačské veřejnosti. Přestože se jedná o skladatele klasické 
hudby, v jeho hudbě jsou dobře patrné i prvky jazzu.

kam v březnu za pohádkou? 
Do club kina i do továrny
Pohádka Leontýnka letí do vesmíru bude k vidění v neděli 27. 
března od 16 hodin v černošickém Club Kině. Autorská pohádka 
divadla KAKÁ vás zavede do světa fantazie a kouzel. O čem po-
hádka vypráví? Leontýnka musí najít klíč k velkému tajemství. 
Vydá se za ním do vesmíru, kde potkává nadpřirozené bytosti 
a řeší hádanky a úkoly. 

Ve stejný den uvádí Vindyšova továrna v Radotíně představe-
ní souboru Loutky bez hranic nazvané Kouzelník Eňo Ňuňo. Je 
trochu nemotorný, trochu nešikovný a trochu legrační, ale vždy 
se mu, možná omylem, podaří něco vykouzlit. Možná něco, co 
ani sám nechtěl. Začátek je v 16:00. Více na www.vindysova-
-tovarna.cz nebo v prodejně Skibi Kids.

 

Meandr nabídne Síťovku vol. 3 
a dobrodružnou plavbu
Na dobrodružnou plavbu za princeznou s odvážným námoř-
níkem Čepičkou se děti mohou vydat v neděli 20. března do 
řevnického Meandru. Pohádku O námořníku Čepičkovi zde 
sehraje divadlo Basta-Fidli vedené Pepínem von Dráčkem od 
15:30. Hrozný pirát Sakradrát, zlatovlasá mořská panna a obří 
had! Určeno pro děti od 4 do 8 let. 

Na polovinu března je také připravena další oblíbená Síťovka, 
tedy Setkání inspirativních sousedů od Berounky. Odehraje se 
ve čtvrtek 17. března od 19 hodin, a to buď v Meandru, nebo ve 
zrekonstruovaném Dřeváku. Více na www.meandrrevnice.cz.

Do Lesňáku míří ebenové i Redl
V programu řevnického Lesního divadla přibývají další termíny 
kulturních akcí. Po vyhlášeném Rockovém Slunovratu, který 
je naplánován na 3. a 4. června, by se zde měly koncem června 
uskutečnit koncerty Bratří Ebenů s hosty a koncert Vlasty Redla 
s kapelou. Rada města již odsouhlasila pronájem areálu Lesního 
divadla společnosti Music Art Prague, a to ve dnech 24. a 25. 6. 
Pevné datum v Lesňáku má i folková Porta (1.–3. 7.) nebo Roc-
kabilly CZ Rumble (30. 7.).

(vše pan)
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Rodina s jedním 
dítětem koupí dům 

nebo pozemek 
v Řevnicích. 

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

kReatIvní dílna PRo dosPělé 
v řevnIcích

středa 18–20 hodin 
verkahorska.cz tel.: 728 378 055

kReatIvní dílna věRky hoRské 
v řevnicích, pořádá 26. 3. od 11 do 

16 hodin kurz ,,ze staRého nové“
verkahorska.cz tel.: 728 378 055
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bio Řevnice
5/3 haftaňan a tři mušteriéři
bio Řevnice / 14:00 

5/3 tajemství staré bambitky 2
bio Řevnice / 16:00 

5/3 pes
bio Řevnice / 18:00 

5/3 the batman
bio Řevnice / 20:00 

6/3 Myši patří do nebe
bio Řevnice / 15:00 

6/3 Mimořádná událost
bio Řevnice / 17:00 

6/3 Okupace
bio Řevnice / 19:00 

9/3 Super-blb
bio Řevnice / 20:00 

11/3 Mimořádná událost
bio Řevnice / 18:00 

11/3 Nejhorší člověk na světě
bio Řevnice / 20:00 

12/3 proměna
bio Řevnice / 14:00 

12/3 the batman
bio Řevnice / 16:00 

12/3 betlémské světlo
bio Řevnice / 20:00 

13/3 tajemství staré 
bambitky 2
bio Řevnice / 14:00 

13/3 betlémské světlo
bio Řevnice / 16:00 

13/3 the batman
bio Řevnice / 18:00 

16/3 belfast
bio Řevnice / 20:00 

18/3 betlémské světlo
bio Řevnice / 18:00 

18/3 Ulička přízraků
bio Řevnice / 20:00 

19/3 proměna
bio Řevnice / 14:00 

19/3 haftaňan a tři mušteriéři
bio Řevnice / 16:00 

19/3 betlémské světlo
bio Řevnice / 18:00 

23/3 Nejhorší člověk na světě
bio Řevnice / 20:00 

25/3 tajemství staré 
bambitky 2
bio Řevnice / 17:30 

25/3 Ambulance
bio Řevnice / 20:00 

26/3 příšerákovi 2
bio Řevnice / 13:30 

26/3 betlémské světlo
bio Řevnice / 15:30 

26/3 poslední závod
bio Řevnice / 18:00 

26/3 Ztracené město
bio Řevnice / 20:00 

30/3 Drive
bio Řevnice / 20:00 

jeden svět
Festival dokumentárních 
filmů
24/3 krymský poklad
bio Řevnice / 18:30

25/3 platón z belfastu
bar Otakar v corsu / 14:00

25/3 Zatracená práce
Dřevák / 19:00

26/3 Galerie na plantáži
Zámeček / 13:00

26/3 Severní proud
Zámeček / 16:00

26/3 Děti mlhy
Dřevák / 19.00

hudba
15/3 koncert Radůzy
bio Řevnice / 19:30  

20/3 trio del Diablo 
Zámeček / 18:00

25/3 petra ernyeiová trio 
a Alena Nikolaenko (UA)
club kino Černošice / 20:00  

26/3 karel plíhal
club kino Černošice / 19:30  

26/3 Vzpomínkový koncert 
na jaroslava Šarouna
Zámek Dobřichovice / 17:00  

Divadlo
20/3 O námořníku Čepičkovi
Meandr / 15:30

27/3 Leontýnka letí  
do vesmíru
club kino Černošice / 16:00  

Ostatní
4/3 Otevření Dřeváku
Dřevák / 16:00

12/3 Sázení stromků 
v řevnickém lese
Nad druhým Sochorovým rybníčkem / 
10:00

12/3 brigáda – úklid lesa 
po kácení
Lesní divadlo Řevnice / 9:00

16/3 příběhy našich sousedů
club kino Černošice / 16:00

17/3 Síťovka vol. 3 
Dřevák nebo Meandr / 19:00
Setkání inspirativních sousedů od 
Berounky

17/3 Ranní prezentační toast
Meandr Řevnice / 7:30–9:00

21/3 Životní a duchovní pouť 
jana Amose komenského
husův sbor Řevnice / 18:00
přednáška

26/3 kurz tajemství 
pánevního dna 
jog-in studio Dobřichovice / 11:00

26/3 Slavnosti Morany
Dobřichovice 

31/3 beseda o životě a díle 
Ludmily Vaňkové  
jídelna nové školy v Letech / 17:00  

2/4 ples Notiček
Společenský dům Zadní třebaň / 19:00

9/4 kurz Zdravá záda  
jog-in studio Dobřichovice / 11:00
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