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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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s pracovníky technických služeb. Práci pro uprchlíky nad rámec 
svých běžných pracovních povinností odvedli i další zaměst-
nanci úřadu (zde si dovolím jmenovat vedoucího technických 
služeb Mojmíra Mikulu a Petru Karešovou). Moc jim za to všem 
děkuji. 

Naší hlavní snahou bylo od začátku ubytovat příchozí ukrajin-
ské válečné utečence, především maminky s dětmi, v ade-
kvátním prostředí. Nechtěli jsme budovat provizorní bydlení 
například v sokolovně, dlouhodobě by to bylo z hygienického 
a sociálního hlediska neúnosné. Zároveň se od začátku snažíme 
uprchlíky spojovat, vytvářet jim denní náplň a pocit alespoň 
trochu normálního života, i když je nám všem jasné, že ve stínu 
jejich zážitků z válečných hrůz je to složité. 

Nezastupitelnou roli v tomto snažení sehrává Modrý dome-
ček a jmenovitě paní Zuzana Dudáková se svými kolegy, která 
pro řadu uprchlíků nejen připravovala zdarma (pomocí grantů) 
jídlo, ale zároveň i poskytuje v jejich těžké situaci tolik potřeb-
nou psychickou podporu. I jim všem bych chtěl za tuto úžasnou 
pomoc moc poděkovat.

Kurzy češtiny a dětská skupina
Jak jsem již zmínil, naší snahou je poskytnout uprchlíkům ta-
kovou pomoc, která povede k jejich začlenění. Za tímto účelem 
základní škola, po dohodě s městem, iniciovala kurzy češtiny, 
kterých se aktuálně účastní ve třech třídách více než 60 dětí 
i dospělých. Kurzy probíhají třikrát týdně v odpoledních hodi-
nách. Děkuji základní škole za poskytnutí učebních prostorů 
i zajištění kvalifikovaných pedagogů. 

Aby mohly být ukrajinské maminky schopny alespoň nějaké 
činnosti, vytvořili jsme dětskou adaptační skupinu pro děti od 
2 do 6 let. Skupina funguje díky podpoře Sportclubu v prosto-
rech tenisové klubovny ve čtvrti Za Vodou. Vedou ji dvě ukrajin-
ské maminky. Další dvě ukrajinské studentky a zároveň učitelky 
jezdí každé ráno se staršími dětmi vlakem do Dobřichovic, kde 
probíhá vzdělávání v provizorní ukrajinské škole v prostorách 
Sokola. Aktuálně řešíme vyučování školních dětí v naší základní 
škole, což ovšem naráží na problém s kapacitou. Několik uprch-
líků se chystáme zaměstnat na různé úvazky v technických 
službách města.

Podpora od města i státu
Všechny obyvatele, kteří ubytovávají uprchlíky u sebe doma 
nebo jim zprostředkovali ubytování v nějaké své zdejší nemo-
vitosti, prosím, pokud tak ještě neučinili, aby mi o této skuteč-
nosti poskytli informaci na email starosta@revnice.cz. Údaje 
o všech ubytovaných a ubytovatelích nebudeme zveřejňovat, 
ale jsou potřebné pro plánování předškolních a školních aktivit 
a další potřebnou pomoc, nabídku pracovního uplatnění apod. 

Všem poskytovatelům ubytování město uhradí jednorázovou 
startovací podporu ve výši 1000 Kč za každou ubytovanou oso-
bu. Pokyny, jak o tuto částku zažádat, naleznete na stránkách 
města. Rovněž zde najdete odkaz na žádost o finanční prostřed-
ky vyplácené od státu. Příspěvek pro solidární domácnost ve 
výši 3000 Kč na osobu by se měl začít vyplácet po 11. dubnu, 
získat by ho mohli lidé, kteří ubytovali uprchlíky zdarma déle 
než 16 dní v měsíci.

Všem poskytovatelům ubytování město 
uhradí jednorázovou startovací podporu ve 
výši 1000 Kč za každou ubytovanou osobu. 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
již více než měsíc probíhá nedaleko od naší země krvavý váleč-
ný konflikt, který nemá v Evropě od konce druhé světové války 
obdoby. Před hrůzami války rozpoutané ruským agresorem 
utíkají denně desetitisíce Ukrajinců, převážně žen a dětí. Česká 
republika je pro ně jedním z přirozených útočišť. I my v Řevni-
cích jsme se této skutečnosti postavili čelem. Když říkám my, 
myslím tím Vás všechny, co jste nabídli ve svých domovech mož-
nost ubytování, desítky dobrovolníků pomáhajících s různými 
sbírkami a organizací podpory, vedení a zaměstnance Modrého 
domečku, majitele kempu Štefana Oršoše, i nás radní, zastupi-
tele a zaměstnance úřadu. Jsem hrdý na to, jakým způsobem 
jsme ochotni pomoci v této katastrofální válečné situaci ukra-
jinskému národu. K dnešnímu dni jsme se v Řevnicích dokázali 
postarat o více než 150 lidí a toto číslo nebude konečné. 

Ukrajinci naši podporu potřebují a budou potřebovat. 
Vzhledem k tomu, že ruská armáda byla nucena pod tlakem 
ukrajinské obrany změnit taktiku od rychlého obsazení k 
opotřebovávací válce, tedy k ničení hospodářství a likvidaci 
běžných obyvatel, bude potřeba, abychom s podporou vytr-
vali. Ukrajinci k nám nyní nepřichází za lepším výdělkem, ale 
přiváží k nám schovat zejména děti, budoucnost svého národa, 
před hrůzou války. 

Peníze pro uprchlíky i ambasádu 
Řevnice pochopitelně nejsou jediným městem v Poberouní, 
které pomáhá. Uprchlickou krizi řešíme od začátku společně 
s Černošicemi, Dobřichovicemi a dalšími okolními obcemi. Se 
všemi starosty jsme se rozhodli vyčlenit z městských rozpočtů 
finanční prostředky pro několik koordinátorů pomoci sdru-
žených v iniciativě „Berounka pomáhá“. Kancelář pro tuto 
iniciativu poskytl zdarma Petr Kozák ve svém Corsu, za což mu 
patří poděkování.

Celkový objem prostředků poskytnutých městem na podporu 
uprchlíků je nyní 300 000 Kč, tyto finance budou použity na 
velmi široké spektrum podpory a pomoci. Uvolnění prostředků 
z městského rozpočtu odhlasovali všichni zastupitelé. Na zastu-
pitelstvu byl zároveň schválen významný dar ve výši 500 000 Kč 
ukrajinské ambasádě na výdaje přímo spojené s válkou v jejich 
zemi. Všem zastupitelům bych chtěl za toto rozhodnutí podě-
kovat. 

Bydlení v bytech
Uprchlíci do Řevnic proudí od začátku války. Vesměs nepřichá-
zejí přes uprchlická centra, ale přímo přes kontakty na své kra-
jany usídlené v Poberouní či na české dobrovolníky. První vlnu 
Ukrajinců se nám podařilo ubytovat v několika bytech v učitel-
ském domě a penzionu. Tyto byty nebyly dlouhodobě volné, ale 
uvolnily se shodou okolností v krátké době před vypuknutím 
krize. Pro další příchozí jsme našli ubytování v Lidovém domě. 
Aktuálně se také zprovozňuje ubytovna, kterou poskytl majitel 
Eurovie.

Na vybavení bytů byla vyhlášena materiální sbírka. Iniciovala 
ji a celou se svým týmem učitelů a přátel zorganizovala ředi-
telka ZUŠ Ivana Junková. Moc jí za to děkuji. Sbírka proběhla 
v nově zrekonstruovaném Dřeváku, který tak hned na začátek 
ukázal své široké možnosti využití. Ostatní vybavení bytů bylo 
pořízeno z výše uvedené částky na podporu uprchlíků. Samot-
nou realizaci měla ve své gesci paní místostarostka Čermáková 
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Územní plán
Na městském úřadě pochopitelně v této době řešíme i běž-
nou „neuprchlickou“ agendu, mimo jiné tu covidovu, která 
ještě neskončila. Z investičních akcí mě těší, že nejpozději do 
poloviny dubna by měla být dokončena kompletní rekonstrukce 
technologie úpravy pitné vody na hlavním zdroji Berounka. 
Pro všechny zájemce o seznámení s moderní podobou úpravny 
připravujeme den otevřených dveří. Připravují se i další dotační 
akce, např. rekonstrukce komunikací. 

Další důležitá událost je naplánována na čtvrtek 12. května. 
V kině proběhne v pořadí třetí a doufejme poslední veřejné 
projednání nového územního plánu. Pokud vše proběhne 
standardně, územní plán by mohlo schválit zastupitelstvo do 
začátku prázdnin. O tom všem přineseme podrobnosti v květ-
novém vydání Ruchu. 

S úctou Tomáš Smrčka

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

Řevnice Dobřichovice Všenory Karlštejn liteň osov Všeradice

Zelený čtvrtek 14. 4. 18:30 17:00 17:00   18:30 

Velký pátek 15. 4. 18:30:00 17:00:00 17:00:00 18:30:00

Bílá sobota 16. 4. 20:30:00 20:00:00

Boží hod 17. 4. 09:30:00 11:00:00 08:00:00 16:00 15:30:00 10:30:00 09:00:00

Pondělí 
velikonoční 18.4. 09:30:00

9:00  
Boh. slova

10:00:00

Milí čtenáři, přátelé, 
prožíváme dobu postní, čas přípravy na nejdůležitější křesťan-
ské svátky roku – Velikonoce. Poslední dva roky ji poznamenala 
epidemie a ještě před měsícem jsme doufali, že letos bude 
konečně vše tak, jak jsme byli zvyklí. Ale nestalo se. Sice se zdá, 
že nemoc je na ústupu, ale návrat do normálu znemožnila další 
věc – válka. Druhá metla lidstva, jak tyto dva fenomény nazývali 
naši předkové, kteří se nezapomínali modlit, aby je tyto věci 
minuly, protože je dobře znali. My jsme nic takového nezažili. 

V případě nemoci byl původce našim očím neviditelný 
a pocházející z přírody. V případě druhém jsou to lidé. Po první 
Velké válce minulého století se věřilo, že po takové zkušenosti 
už nikdy nic podobného nemůže přijít. Světový mír se stává 
důležitým tématem. A přesto ani ne za čtvrt století jako by se na 
všechno zapomnělo. Přišla válka v mnohém ještě horší. Ne že 
by ve světě po této druhé zkušenosti zavládl všeobecný mír, ale 
když se něco dělo, bylo to poněkud dále od nás a vnímali jsme 
to ponejvíce přes televizní obrazovky. A najednou máme válku 
se všemi jejími dopady pár set kilometrů od hranic. Následky se 
dotýkají každého z nás a dlouho budou. 

Ptáme se, jak je to možné, že se něco takového mohlo stát. Je 
snad lidstvo nepoučitelné? Nejsme první, kdo se takto ptá. Tuto 
otázku si klade už biblický List Jakubův na začátku čtvrté ka-
pitoly: „Odkud vznikají války, odkud boje mezi vámi? Jen a jen 
z vašich špatných žádostí a ty pak používají k boji vašich údů. 
Žene vás touha něco mít a zmítá vámi nenávist, a přesto nemů-
žete dosáhnout ničeho.“ Odpověď je zde jasná. Příčina neleží 

mimo člověka, ale v něm. Chtivost po věcech a moci je nakažli-
vá. V případě nás, obyčejných lidí s omezenými možnostmi, to 
odnáší jen naše okolí, u těch, co vládnou a mají moc, se jejich 
chtivost realizuje dokonce skrze válku. Není to nic překvapi-
vého, dokud bude v člověku přítomna nezvladatelná touha 
mít a ovládat. Víme, že ne všechny plány nám v životě vyšly, 
a historie nás poučuje, že ne všechno se vyplnilo tak, jak si lidé 
ve své pýše usmysleli. Stále platí slova z první kapitoly Lukášova 
evangelia: „Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.“  

I když do času Bůh ponechává zlu působícímu skrze člověka 
volnou ruku, nakonec se ukáže, že člověk není pánem dějin. 
Bohužel toto poznání je vykoupeno utrpením a krví nevinných. 

Očekáváme velikonoční svátky, kdy také byla prolita krev ne-
vinného, a to Ježíše. Jen s tím rozdílem, že on se vydal do rukou 
zlých dobrovolně. Nám na utrpení nejvíce vadí, že nevidíme 
důvod, proč by mělo mít místo v životě člověka. Mystérium 
bezdůvodného zla je jeden z častých důvodů nevíry v boží dob-
rotu a lásku. A přece i Kristus se musel do tohoto mystéria zcela 
ponořit, aby vyšel jako vítěz nad zlem definitivním, kterým je 
pro nás smrt. Ukazuje, že poslední slovo nemá utrpení a smrt, 
ale život a Bůh, který je zdrojem života i pánem dějin a koneč-
ným vítězem. 

Přeji pokojné a požehnané svátky všem.

Váš P. Robert Hanačík, farář 
Velikonoce 2022

Bohoslužby v době velikonoční 2022

Velikonoční zamyšlení 
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Text: Pavla Nováčková

nejsi válečný reportér. jak jsi se vlastně do města vzdále-
ného pouhých dvanáct kilometrů od ukrajinských hranic 
dostal a jak dlouho jsi tam byl?
Jako novinář mám na starost Česko, pod naši velkou varšavskou 
pobočku spadá ještě Polsko, Slovensko a Pobaltí. Když mě vysí-
lali za hranice, skoro vždy to bylo kvůli sportu. Dělal jsem mis-
trovství Evropy ve fotbale žen, finále Davis Cupu v Srbsku nebo 
třeba transport divokých koní do Mongolska. Tohle mě trochu 
překvapilo. Už jen proto, že v Polsku máme sedm kolegů, ale 
tady v Praze jsem sám. Ale tuhle práci mám rád právě pro její 
pestrost. Takže jsem to doma řekl ženě a…
jaká byla její reakce?
Nadšená moc nebyla. Nicméně deset dní po napadení Ukrajiny 
jsem do Přemyšle přijel. Byli jsme tam pět dní a za tu dobu jsme 
připravili tři rozsáhlé články. Jeden byl o osudech žen, které 
přesně na MDŽ prchaly z Ukrajiny, další o zvířecích mazlíčcích 
a poslední o dobrovolnících. To byla moc hezká práce, protože 
polská Medyka byla plná dobrovolníků z celého světa, a všech-
no to jsou moc fajn lidi.
obrázky z polsko-ukrajinské hranice jsme mohli vidět v te-
levizi. jaké to bylo na vlastní oči? jaký byl tvůj první dojem?
Že je to smutné místo. Ještě smutnější byl druhý den, kdy 
nasněžilo. Pod sněhem zůstaly ležet pytle s materiální pomocí, 
oblečením, které sem někteří lidé neorganizovaně přiváželi. 
Bydleli jsme v Přemyšli v hotelu nedaleko nádraží. Bylo narva-
né uprchlíky, někteří byli skleslí, jiní apatičtí, někdo nervózní. 
Viděli jsme třeba starou paní, kterou ve snaze stihnout vlak jiný 
vlak málem přejel. Lidé byli vystresovaní. Na hranicích i v uprch-
lickém centru v Přemyšli, které vzniklo ze supermarketu Tesco 
a odkud odjíždějí autobusy s uprchlíky do celého světa, se něko-
likrát stalo, že lidé zapomněli na zavazadla, se kterými se vláčeli 
přes celou Ukrajinu, jenom aby stihli autobus. Ptal jsem se jedné 
paní, která prchala s vnoučaty, kam míří. Prý do Estonska. Na 
dotaz, zda tam někoho mají, odpověděla, že ne, ale v autobuse 
bude místo. Je to hrozně smutné. Rozhodně ale vše bylo fantas-
ticky zorganizované: vojáci, policisté, zdravotníci, dobrovolníci, 
vše šlapalo perfektně. Naváděli uprchlíky do autobusů. Vzhle-
dem k počtu uprchlíků bylo obdivuhodné, že fronta u autobusů 
na hranici nebyla delší než třeba na vlek v Peci.
jak jsi to zvládal?
Člověk je tam, takže je jasné, že občas poponese kufr, po-
může... Bavil jsem se s fotografy, kteří tam byli ve stejném 
období. Přiznali, že občas se museli schovat za aparát, aby 
skryli dojetí. Tím jsem naštěstí moc netrpěl, nicméně i mě 
třeba dostal snímek naší fotografky, na kterém byla mamin-
ka s dítětem v autobuse… Nebo když jsem se bavil se zjevně 
úspěšnou ukrajinskou právničkou, která s malým synem a 
psem utíkala z Kyjeva. Do Lvova ji vezl manžel autem tři dny, 
přitom cesta normálně trvá pět hodin. Pak se vracel bojovat a 
ona pokračovala na hranice, před kterými se stálo v chumlu 
až sedmnáct hodin. Ptal jsem se jí, jaké má plány. Úplně se 

složila, říkala, že vůbec neví. Tam mně došlo, že válka se týká 
úplně každého.  
jak vypadal váš pracovní den?
Byl jsem tam s řeckou fotografkou a francouzským kamerama-
nem. Oba chtěli kvůli světlu být na místě brzy ráno, takže ve čtvrt 
na šest byl nástup a v šest už jsme stáli na hranicích. Nejdříve 
musel kameraman natočit živý vstup z asi 400 metrů dlouhého 
chodníku vedoucího k celnici. Byl to velmi výstižný záběr proudí-
cích lidí, kde docházelo k různým situacím. Někdo už nezvládal 
nést zavazadlo, rodiče křičeli nebo naopak utěšovali děti, starým 
lidem se hůře šlo… Pak jsme jezdili po reportážích a rozhovo-
rech. Potom jsme museli nabraný materiál zpracovat. Texty jsem 
psal anglicky a pak je posílal do Varšavy kolegům k francouzské-
mu překladu, kameramanovi, který neumí rusky, jsem pomáhal 
sladit záběry. Odpoledne muselo jít vše ven.
jak jsi se dorozumíval: rusky nebo anglicky?
Ptal jsem se rusky, ale některým Ukrajinkám se do jazyka 
okupantů nechtělo. Vymyslel jsem si takovou berličku, že to, 
jak mluvím blbě rusky, je můj projev vzdoru vůči Putinovi, 
takže pak byly trochu ochotnější. Spousta jich ale mluvila dobře 
anglicky. V Polsku jsem se dorozumíval sofistikovanou slovan-
štinou, mám totiž asi deset lekcí polštiny pro samouky.
Bylo nutné při rozhovorech s uprchlíky překonávat nějakou 
psychologickou bariéru?
Vždy se zeptám, zda chtějí odpovídat. Když řeknou, že ne, tak 
přes to vlak nejede. Ti, kdo chtěli, měli co říct. Občas se stalo, že 
nás z nějakých míst vyhazovali, někde se točit nesmělo. S tím ale 
člověk počítá a chápu to. Vypadá strašně, když někteří novináři 
používají k natáčení jen mobily a vypadají jako lovci senzací.
Měli jste novinářské vesty?
Nepoužívali jsme je, nebyl k tomu důvod. Jiné by to bylo, kdyby 
se tam střílelo. 
Byla tahle práce pro tebe v něčem přínosná?
Z profesního hlediska jsem měl velkou radost, že mohu sledovat 
našeho francouzského kameramana, jednu z našich kame-
ramanských hvězd, pracovat s výbornou fotografkou, která 
má obrovský cit pro situaci. Jako novinář jsem zvyklý mluvit 
s lidmi, ale tady mě to asi naučilo před každou otázkou se na-
dechnout a formulovat ji tak, abych toho člověka nezranil nebo 
nepohoršil. Rozhodně byla velká zkušenost být pouhých třicet 
kilometrů od války. Dva dny po našem odjezdu totiž Rusové 
zaútočili na základnu u nedalekého Javorivu. 
Uvědomoval sis na místě nějakou hrozbu?
Ne. Asi by to bylo jiné, kdybych byl třeba v Kyjevě. Nelze si to 
připustit, protože pak by to ovlivnilo práci. Ze stejného důvodu 
jsem byl dobře připraven na zimu, která tam panovala, abych to 
neřešil a nelezlo mi to do reportáží. 
co bys vzkázal těm, kdo tuto válku a uprchlickou krizi zpo-
chybňují?
Jako agenturní novinář nemohu nic moc vzkazovat. Moje práce 
je přinášet pravdivé informace. Ukázat, že uprchlíci, se kterými 
jsem se potkal a ještě určitě potkám, jsou ve velmi těžké situaci, 
kterou si nezavinili sami. e

Válka se týká  
úplně každého
V polském městě Přemyšl, přes které prchají před válkou statisíce Ukrajinců, týden pracoval i Řevničan Jan Fle-
mr, zpravodaj agentury AFP. 



o pomoci řevnického kempu 
Ukrajincům četli lidé po celém světě
nejen do českých médií, ale i do těch světových se v mi-
nulém měsíci dostal řevnický kemp Štefana oršoše. Poté, 
co poskytl azyl několika rodinám prchajícím před válkou 
z Ukrajiny, začaly nové obyvatelky v kempu nabízet ukrajin-
ské speciality.
Internetová média pak zaplnily titulky hlásající: Otevřel svůj 
kemp uprchlíkům, společně tam založili ukrajinskou hospodu. 
Kemp u Berounky se změnil v azyl pro Ukrajince. Ukrajinské 
ženy v kempu vzaly osud do vlastních rukou... Štefan se objevil 
i v hlavní zpravodajské relaci ČT1 Události.

O řevnické pomoci na břehu Berounky se ale mohli dočíst i lidé 
za hranicemi, nejen v Evropě, ale také v Americe, Pákistánu, 
Namibii či Indonésii. Reportér francouzské tiskové agentury AFP 
a řevnický občan Jan Flemr totiž o kempu natočil několikaminu-
tovou reportáž. Video i s článkem v angličtině a francouzštině 
pak převzalo mnoho zahraničních médií. „Nejdřív jsem trochu 
váhal, zda reportáž udělat. Se Štefanem jsme totiž kamarádi, 
takže jsem si nebyl jistý, jestli je to v souladu s novinářskými 
agenturními standardy, a trochu jsem okolo toho našlapoval,“ 
přiznal reportér. Nakonec jedinečnost tématu převážila. V kempu 
totiž žijí na čtyři desítky převážně žen a dětí, je rozlehlý a nabízí 
spoustu zajímavých scén pro kameru. „My jsme točili třeba děti, 
jak jezdí na kole, a tohle v bytě prostě nenatočíte. Atmosféra 
toho kempu je opravdu jedinečná. Mně to tam připadalo jak na 
prázdninách, i když ty holky jsou ve strašné situaci,“ říká Jan 
Flemr. Důkaz o tom, že se článek dostal i na Ukrajinu, poskytla 
přímo jedna z dnes už bývalých obyvatelek kempu Inna, která se 
s pěti dětmi přestěhovala do bytu v Černošicích. „Vtipné bylo, že 
když jsem s Innou o článku mluvil, říkala, že jí volali kamarádi 
z Ukrajiny, kteří ho také četli,“ říká Honza. Zda otištění v zahrani-
čí mohlo provozovateli kempu nějak pomoci, autor reportáže ne-
tuší. „To by věděl spíš Štefan. Obávám se ale, že když si to přečte 
někdo v Pákistánu, asi to s ním nepohne. Ale hrozně rád se budu 
plést,“ říká Jan Flemr, který osobně projektu fandí a podporuje 
jej pravidelnou návštěvou. e 

pan

Ke konci března bylo ve svazku obcí Region Dolní Berounka 
evidováno 631 uprchlíků z Ukrajiny. Vyplynulo to z jednání koor-
dinační skupiny, která se sešla v Černošicích. Černošice evidovaly 
163 osob, Dobřichovice a Řevnice kolem 125. Ve zbylých obcích 
žilo kolem 40–50 uprchlíků.

Většinu z nich ubytovali ve svých rodinách místní lidé. Jedné 
takové rodiny jsme se zeptali, proč se tak rozhodli a jaké napří-
klad museli řešit problémy.

Paní Renata, Řevnice: 
Doma jsme ubytovali maminku s malou holčičkou. Měli jsme 
volný pokoj i koupelnu, nebylo to tedy dlouhé rozhodování. 
Nicméně sdílíme společně kuchyň, prádelnu, často i jídelnu, 
děti si společně hrají, čili je dost příležitostí spolu mluvit, víc se 
dozvědět o sobě, o ukrajinské i naší kultuře, vzájemně se v tomto 
smyslu obohacovat. V tom vidíme asi i největší přínos našeho 
soužití. Rodina přijela do Řevnic hned v prvních dnech války, po-
třebovali vyřídit dočasná víza, zařídit lékaře, školku pro holčičku, 
sehnat nějaké základní vybavení a podobně – tady jsme se snažili 
pomoct. Zároveň i oni se snaží pomáhat nám. Samozřejmě 
podobný model nemusí být pro každého, i pro nás je to přiroze-
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„Malá Ukrajina“ v řevnickém kempu
Majitel Kempu Řevnice Štefan oršoš, byl v našem městě 
jedním z prvních, kdo otevřel dveře válečným uprchlíkům. 
V chatkách a maringotkách jen pár dnů po začátku invaze 
začala vznikat ukrajinská komunita, hlavně maminek s dětmi. 
Dnes jich tu bydlí 40. Přišli většinou z charkova nebo luhan-
sku, někteří z Užhorodu.
Ale nejen to. Štefan využil profesionálně vybavené kuchyně bis-
tra, které vloni v kempu vybudoval, a svých zkušeností organizá-
tora food festivalů a nabídl ženám rovnou také práci. Už několik 
týdnů společně vaří a nabízejí v Řevnicích tradiční ukrajinská 
jídla. Originální koncept si rychle získal sympatie místních a také 
obrovskou publicitu v médiích. Záběry z řevnického kempu 
doslova obletěly svět.

Každodenní provoz přirozeně není tak idylický, jak to z člán-
ků v novinách a videí v televizi může vypadat. „Není to snadné. 
Děláme s lidmi, kteří nejsou v kuchyni profesionálové. Nesmíme 
taky zapomínat na to, že sem nepřijeli pracovat, ale utíkají před 
válkou a mají tady děti, o které se musí starat. Stojí to mnohem 
víc energie,“ připomíná Štefan.

Stále je nutné dřevěné chatky určené k letnímu ubytování 
vytápět přímotopy, což znamená enormní výdaje za elektřinu. 
Na ty ochotně přispěli hlavně lidé kolem Berounky: „Byl jsem tou 
podporou překvapený a velmi za ni děkuji,“ říká majitel kempu 
a dodává, že bez ní by provoz neutáhl.       

Dětí žije v kempu 28, od batolat po teenagery. Malí využívají 
dětskou skupinu, kterou v nedaleké tenisové klubovně zřídilo 
město Řevnice, větší chodí do školy, náctiletí zůstávají doma, ně-
kteří mají ukrajinskou výuku online. Dospělí i děti se učí češtinu 
v kurzech na řevnické základce.  

Organizačně náročné je nejen samotné vaření a výdej jídel. 
Každou chvíli se někdo přijde na něco zeptat, potřebuje individu-
álně s něčím pomoct, něco vysvětlit nebo zařídit. „Prakticky jsme 
přišli o soukromí,“ popisuje situaci Štefan. „Je to živé, učíme se. 
Nikdo tu situaci neznal, nikdo na to nebyl trénovaný, ale postup-
ně si to sedá.“ Pomáhá mu jeho partnerka Veronika, která kvůli 
tomu odešla z práce. Majitel kempu ale nelituje, i po zkušenos-
tech, které má, by uprchlíky ubytoval znovu: „Mohou u nás určitě 
zůstat do října, v zimě by se chatky vytopit nedaly. Válka snad 
do té doby skončí,“ doufá. „A když ne, lidi odsud aspoň odejdou 
už s nějakou průpravou, budou umět v Česku fungovat, naučí se 
jazyk.“ 

S organizací života v kempu pomáhá také jedna z ukrajinských 
žen, stará se rovněž o rozdělování materiální pomoci. Štědrý 
dárce pro ubytované vybavil společnou prádelnu. Na FB Sousedé 
u Berounky pomáhají Ukrajině je formulář, jehož prostřednictvím 
je možné u žen poptat úklid nebo práci na zahradě, případně 
žehlení. Zájem je veliký. A brzy bude v kempu k dispozici také 
místo k poskytování kadeřnických služeb v ukrajinském jazyce.

S čím by Štefan ještě potřeboval pomoci? „Nejvíc pomůže, když 
budou lidi k našim hostům tolerantní,“ zdůrazňuje. Ale hodil 
by se mu dobrovolník, který by uměl pomoct s údržbou kempu, 
nebo řidič, který by aspoň obden zajel pro větší nákup. 

Bistro v kempu naplno otevře 1. května a chystají se znovu 
i koncerty jako vloni. Opět zahraje Laco Déczi, vystoupí kapely 
Midi lidi nebo Mutanti hledaj východisko. e 

mare

Ukrajinští uprchlíci v Řevnicích

transparentní účet pro pomoc ubytovaným v řevnic-
kém kempu: 4664425093/0800
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ně určitý zásah do soukromí, našich zvyků, domácí rutiny. Ale 
pořád si říkáme, že se nedá nijak srovnat s tím, co dnes zažívají 
Ukrajinci. Zkrátka jsme rádi, že můžeme pomoct a naše soužití 
je v čase stále lepší – s tím, jak se vzájemně poznáváme. Nicméně 
pokud sami nad něčím podobným přemýšlíte, určitě zvažte, zda 
můžete zajistit takové zázemí, ve kterém se vy i vaši hosté budete 
cítit v rámci možností dobře, třeba i dlouhodoběji. A ideálně se 
také domluvte na dalším plánu, pokud o něčem takovém lze dnes 
vůbec mluvit, a nastavte si základní pravidla spolubydlení. e 

pan

Z charkova až do Řevnic
Jmenuji se Olha Tkachenko a jsem Ukrajinka z Charkova. Do Čes-
ké republiky jsem utekla před válkou v mé zemi společně se svojí 
nerozlučnou kamarádkou Nasťou. Je nám devatenáct a obě prv-
ním rokem studujeme na charkovské univerzitě obor informační 
technologie. Před válkou neutíkáme poprvé. Před osmi lety nás 
Rusové vyhnali z rodného Doněcku. Když jsme tehdy přijeli jako 
uprchlíci do Charkova, nečekalo nás žádné vřele přivítání. Spíš 
naopak, spousty našich krajanů se na nás tehdy dívalo skrz prsty. 

O to větší překvapení prožíváme zde, v České republice, v Řev-
nicích. Vy Češi jste úžasní, neuvěřitelně empatičtí a laskaví. Ta 
pomoc nám uprchlíkům je neskutečná, s Nasťou jsme z toho byly 
v šoku, protože jsme měly velké obavy, jak nás přijmete.

Do České republiky jsme vyrazily týden po začátku války ze 
západní Ukrajiny, kam jsme prchly s našimi rodinami. Rodiče 
jsou stále tam a my jsme s nimi v těsném kontaktu. Zatím jsou 
v bezpečí, ale máme o ně pochopitelně velký strach. 

Rozhodnutí o útěku do vaší země bylo spontánní. Nejdříve 
jsme chtěly do Polska, tam však mířila většina uprchlíků a nám 
bylo jasné, že musíme dál do Evropy. O České republice jsme 
toho moc nevěděly, nikoho jsme zde neznaly. Přišlo nám ale, 
že jste nám kulturně a jazykově blízko. Ze západní Ukrajiny do 
Prahy navíc odjížděl přímý autobus. 

Hned po příjezdu do Řevnic se nás ujala jedna rodina, u které 
dodnes bydlíme. Brzy jsme zjistily, že ve městě už je poměrně 
velká komunita uprchlíků. Do kontaktu jsme se s nimi dostaly 
díky Modrému domečku, kam jsme začaly ve všední dny chodit 
na snídaně a obědy. Modrý domeček je úžasné místo, oáza klidu 
a bezpečí, jeho návštěvy nám zpočátku moc pomohly. 

S Nasťou jsme začaly pracovat pro pana starostu a pro kancelář 
Berounka pomáhá. Udělaly jsme soupis všech uprchlíků i s kon-
takty. Fungujeme jako spojka mezi komunitou, městem a lidmi, 
co pomáhají. Předáváme informace oběma směry a řešíme 
každodenní starosti uprchlíků. Zároveň učíme děti v ukrajin-

ské škole v Dobřichovicích. Každé ráno tam jezdíme vlakem 
s dětmi z Řevnic. Samy navštěvujeme kurzy českého jazyka zde 
na základní škole. Obě jsme kvalifikované lektorky anglického 
jazyka a nárazově, po večerech, učíme online na dálku studen-
ty z různých zemí, se kterými spolupracuje náš zaměstnavatel 
na Ukrajině. Některé věci v naší zemi naštěstí ještě normálně 
fungují. Jsme zkrátka v jednom kole, což má svoji výhodu v tom, 
že nemáme čas sledovat ty válečné hrůzy a přemýšlet, co se asi 
děje s kamarády, kteří jsou stále v Charkově, a co bude s našimi 
rodinami. 

Jsem člověk, který má rád svůj život plně pod kontrolou, 
budoucnost se snažím plánovat, ale aktuální situace bohužel nic 
takového neumožňuje. Vůbec nevím, co s námi bude a co čeká na 
moji rodinu. Na pokračování studií to nevidím. Hledáme si tady 
s Nasťou stálou práci, rády bychom pracovaly v oboru IT. Z naše-
ho příjmu budeme posílat peníze rodičům na Ukrajinu.

Na závěr chci poděkovat všem zdejším lidem, kteří se o nás tak 
úžasně starají a pomáhají nám. Nemohu být bohužel konkrétní, 
těch lidí je tolik, že bych na někoho určitě zapomněla... 

Budou se dražit díla pro Ukrajinu
V dolním Poberouní se chystají hned dvě aukce na podporu 
ukrajinských uprchlíků. 
V neděli 3. dubna se na dobřichovickém zámku koná od 16 
hodin vernisáž výstavy Arteradky. Program doplní aukce obrazů 
na podporu Ukrajiny, koncert skupiny Music Family, Arteradky 
Band a 4 Kafky. Dále zatančí Mr. Kriss a taneční skupina Opatow 
Flavours, stepařské umění předvede Jan Bursa a Andrej Mikul-
ka 9evatero. Triky na kole a skateboardu představí Dobtown 
Skate’n’Bike a na závěr zahraje divadlo Maják pohádku Kráska 
a zvíře. Výstava potrvá do 17. dubna a bude otevřena denně od 
10 do 18 hodin. 

Další aukci hodnotných uměleckých děl, jejíž výtěžek bude 
věnován na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, připravuje na konec 
dubna Občanské sdružení Cesta mramoru. Konat se bude 
28. dubna v dobřichovické restauraci Panská zahrada. Dražit 
se budou umělecká díla účastníků sochařského symposia Cesta 
mramoru, které se od roku 2003 koná vždy napřesrok v Dobři-
chovicích. „Postupně jsem oslovil všechny, kteří se symposia 
účastnili. Někteří se rozhodli darovat obraz, jiní sochu nebo třeba 
akvarel,“ říká prezident sdružení, akademický sochař Petr Váňa 
s tím, že aukce bude čítat na tři desítky výtvarných děl a bude 
velmi pestrá. Objeví se i díla těch, kteří se osobně zúčastnit ne-
mohou. „Jan Koblasa, světoznámý sochař, již bohužel nežije. Ale 
nechal nám zde sochu Piety, která by právě nyní mohla pomoci,“ 
říká Váňa. Vlastní také například kamenný model od japonského 
sochaře Osamu Ishikawy, který u Berounky sochal v roce 2005. 
I ten by měl být v jedinečné aukci vydražen. Své dílo do aukce 
přidají i řevničtí umělci Ivana Junková a Jan Slovenčík, kteří na 
symposiu tvořili v roce 2014.

Ještě před samotnou aukcí budou díla od 24. dubna vystavena 
v Panské zahradě na předaukční výstavě. Vznikne rovněž digi-
tální katalog děl, který organizátoři rozešlou do galerií, firmám 
a sběratelům. Aukce se může zúčastnit každý, kdo se do ní při-
hlásí. Potřebné informace budou zveřejněny i na webu symposia 
Cesta mramoru symposium.fabian.cz. „Je třeba pomoci ukrajin-
ským uprchlíkům i rodinám a organizacím, které je ubytovaly. 
A finanční pomoc je nejefektivnější,“ domnívá se Váňa.

Celý březen hrálo pro Ukrajinu řevnické kino. Koncertu na 
podporu Ukrajiny se v pražském Radotíně zúčastnily v březnu 
řevnické Notičky. K akcím podporujícím Ukrajinu se přidali 
i žáci ZUŠ Řevnice. e
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V řevnické škole učí ukrajinské 
děti i dospělé češtině
Zájem ukrajinských uprchlíků o výuku češtiny v řevnické 
základní škole předčil očekávání. „Myslela jsem, že se jich 
přijde zapsat třeba deset, ale bylo jich několikanásobně 
více,“ říká řevnická učitelka olena trnková, původem 
z Ukrajiny, která s organizací výuky pomáhá. 
Hned na první informační schůzce, která se uskutečnila 
14. března, se zapsaly na tři desítky dospělých a přibližně 
stejný počet dětí. „Nyní se základům češtiny v naší škole učí 
přibližně 30 dětí a o něco více dospělých. Náklady na tuto 
výuku jsou nyní hrazeny z městské části rozpočtu školy,“ uvedl 
ředitel Tomáš Řezníček s tím, že děti jsou rozděleny do dvou 
skupin podle věku (6–11 a 12–15 let). Výuku mají třikrát v 
týdnu, a to v úterý, středu a čtvrtek vždy 1,5 hodiny. Na výuce 
se podílí šest učitelek. 

Také dospělí měli mít původně dvě skupiny, po domluvě vy-
učujících nakonec probíhá výuka v jedné větší skupině, kterou 
vyučují dvě místní učitelky a jedna externí učitelka, původem 
z Ukrajiny. 

Do běžné výuky zatím nebylo možné ukrajinské děti při-
jmout kvůli nedostatku míst. To by měl změnit nově přijatý 
zákon Lex Ukrajina, podle kterého bude možné od 4. dubna 
zvýšit kapacitu škol bez obvyklých formalit, jako jsou souhlasy 
hygieny či stavebního úřadu. „Tato možnost ovšem nastane až 
po 4. dubnu a toto navýšení kapacity bude platné pouze pro 
přijetí žáků-cizinců a zároveň pouze po dobu platnosti tohoto 
zákona, zatím tedy do 31. 3. 2023. Zároveň je také zřejmé, že 
do některých ročníků nebudeme moci žáky přijmout ani při 
případném zvýšení kapacity školy, neboť nemáme volná místa 
ve třídách. Intenzivně jednáme s vedením města a hledáme 
různé možnosti, jak zajistit vzdělávání pro všechny potřebné, 
splnit všechny dané podmínky, najít prostory vhodné pro 
vzdělávání atp. Tyto kroky však nejdou tak rychle, jak bychom 
chtěli,“ dodal ředitel Tomáš Řezníček. 

Paní učitelka olena trnková se narodila na západní Ukra-
jině, ale již několik let vyučuje v řevnické základní škole. 
nyní pomáhá svým krajanům zapojit se do kurzů češtiny, 
které její škola organizuje.

jak se o kurzech Ukrajinci dozvěděli?
Měli jsme letáčky na webu školy, volalo nám i několik místních 
občanů, kteří Ukrajince ubytovali. Překvapilo mne, kolik lidí 
na schůzku dorazilo. První den se zapsalo asi 35 dospělých. 
Ty počty se ale mění. Někdo přijíždí, někdo se odstěhuje. Je to 
složité.
Vy jste původem z Ukrajiny. jaká je vaše role ve výuce?
Především pomáhám v komunikaci. Někteří jsou v Česku 
poprvé a česky nerozumí. Na hodiny dospělých osobně ne-
chodím, neboť v té době vyučuji. Ale na hodiny dětí přicházím 
vždy na začátek.
jak výuka funguje?
Děti jsou rozdělené podle věku. Většina jich je z východu a 
jihu Ukrajiny, nebo z okolí Kyjeva. Přijdu vždy na začátek 
hodiny zjistit, kdo je nový, kde bydlí, řešit organizační věci. 
Nabízím jim, zda se nechtějí na něco zeptat. Kupodivu se ale 
moc neptají. Je vidět, že ti menší působí zaraženě. Dále s nimi 
pracuje paní učitelka sama. Jsou prý velmi šikovné.  
jak zvládají písmo – latinku?
Většinou nemají problém, protože na Ukrajině se od první 
třídy učí angličtinu. Ti menší mají vytištěnou českou abecedu 
a formou hry přiřazují česká písmenka k těm ukrajinským. 
Někteří mají ještě dopoledne on-line výuku z Ukrajiny, někteří 

chodí do Dobřichovic, kde jsou kroužky a kde vyučují některé 
předměty v ukrajinštině. Nemohou z výuky vypadnout, je to 
velmi těžké, když nikdo neví, zda se vrátí a případně kdy se 
vrátí.
je podle vás těžké naučit se česky?
Díky tomu, že je to slovanský jazyk, to není tak těžké. Horší je 
přízvuk, který třeba já stále mám. Nicméně lidé ze Zakarpatí 
s přízvukem problém nemají, protože je podobný češtině. Pta-
la jsem se i ukrajinských dětí a ty říkají, že se jim čeština líbí a 
že začínají rozumět.
jak vy osobně současnou situaci prožíváte a co vaše 
rodina?
Pocházím ze západní Ukrajiny, moje rodina je zatím v po-
řádku, i když se v okolí občas bombarduje. Jsme neustále v 
kontaktu, ale do Čech nechtějí. Jsou starší generace, která má 
obecně problém opustit to, co celý život budovala. e 
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Pomozme těm, kdo pomáhají

Na příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny rychle 
zareagovali všichni, kdo se v našem městě a regionu 
dlouhodobě zabývají pomocí ohroženým a slabým. 
Rychle se zorganizovaly také nové skupiny a jednotliv-
ci. Kam můžete směřovat svoji finanční podporu nebo 
dobrovolnickou pomoc?

Berounka pomáhá
Skupina lidí z Dolního Poberouní, která se stará 
o ubytování, materiální pomoc a další potřeby hostů 
z Ukrajiny, se zformovala kolem facebookové skupiny 
Sousedé od Berounky pomáhají ukrajinským rodinám. 
Plní společně s obcemi roli regionálního koordinátora 
a umí poradit v nejrůznější situacích. Kancelář má v 
řevnickém Corsu a stará se o centrální sklad materiál-
ní pomoci v Dobřichovicích, Ruská 836. 

Informace a kontakty lze najít na webu www.be-
rounkapomaha.cz, kde jsou také každý týden zveřej-
něny aktuální potřeby naléhavé materiální pomoci, 
kterou můžete přispět. Nejčastěji jde o trvanlivé potra-
viny, drogerii či léky.  

Farní charita Řevnice
V obcích, které spadají pod řevnickou farnost pomáhá 
od roku 1991 těm, kteří se ocitli v tíživé situaci nebo 
hmotné nouzi. Ukrajinským uprchlíkům poskytuje 
především materiální pomoc, potraviny a léky. Přispět 
na ně můžete na účtu 229694645/0300. Kontakt 
najdete na webu revnice.farnost.cz.

Pomoc od srdce
Nezisková organizace, která se zaměřuje na pomoc 
lidem v nouzi, především materiální, vznikla před pěti 
lety. Jejími klienty jsou často lidé s potravinovými aler-
giemi, po operacích, těžkých nemocech či v průběhu 
léčby. V pomoci lidem z Ukrajiny je jako jedna z mála 
místních organizací schopná zajistit vhodné potravi-
ny pro alergiky a ty, kteří potřebují speciální výživu. 
Kontakty najdete na webu pomocodsrdce.com a 
přispět můžete na účet 6023680309/0800. 
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circus Ponorka – to jste vlastně vy, kytara a nějaké „krabič-
ky“, dohromady ovšem zníte jako kapela o mnoha nástrojích. 
jak to celé funguje?
Technicky je to tak, že používám loopery. To jsou takové krabič-
ky, co po mně opakujou, co do nich před očima a ušima diváků 
nahraju. V kombinaci s dalšími efekty udělám třeba z bouchání 
do kytary bicí. Když se nespletu a sešlápnu ten správný přepínač, 
tak mi kytara zní jako basa. Zpěvy můžu navrstvit tak, že zní jako 
sbor atd. Hlavní je, že vše se děje v reálném čase a vše je zahrané 
živě.

Pro diváky je to možná neobvyklé a někdy jsou šokovaní, jak 
to, že může jeden člověk znít jako kapela, a přitom nepoužívá 
playbacky. Ale tohle všechno jsou jen technické věci, ty krabičky 
jsou jen další nástroj. Technologie je fajn, ale daleko důležitější 
je to, co člověk hraje a jestli má dobrý písničky. Takže nakonec je 
jedno, jestli hraju na jednu akustickou kytaru bez efektů, anebo 
používám takovouhle ,,elektrárnu“. Hlavně se snažím, aby lidi 
bavila ta hudba a to, co se na pódiu děje.
Kdy circus Ponorka vznikl a co pro vás v rámci vašich pest-
rých hudebních aktivit znamená?
Když dostanu takovou otázku, tak si vždycky vzpomenu na 
našeho skoro souseda Sašu Rašilova. Hráli jsme spolu mnoho 
let hru Židle od Ionesca v Řeznický a v Dejvickém divadle. Sami 

jsme si vymysleli scénu, prostě to byl spíš takovej „androš“ ve 
srovnání s Národním divadlem, kde už Saša tou dobou hrál. Ale 
i ve srovnání s velkými sály a halami, kde jsem já hrál s Mekym. 
Jednou jsme se Sašou seděli po představení na kulisách, ještě 
celí počmáraní šminkami, já kouknul na totálně vyčerpaného 
Sašu a zeptal se ho, proč to dělá. Proč hraje v malých divadlech, 
vymýšlí kulisy, honorář stejně nechá v divadelním baru a to se 
z něj ani neuvede do podroušenýho stavu. Samozřejmě to byla 
jenom taková řečnická otázka, protože jsem věděl, co mi Saša 
odpoví – že právě pro tyhle chvíle herectví začal dělat. Pro chvíle, 
kdy hraje, co chce, a má lidi metr od sebe. Z téhož důvodu jsem 
založil svou jednočlennou kapelu. Chci si i jako hudebník nechat 
něco, kde je člověk sám za sebe, hraje svoje písničky, má vše pod 
kontrolou a nemusí dělat kompromisy. Proto jsem si před čtrnácti 
lety založil kapelu sám se sebou a pro sebe. Že to funguje a lidi to 
baví, je takový milý bonus navíc.
jak ta divadelní zkušenost ovlivnila podobu cirku Ponorka, 
kde jste kromě muzikanta vlastně i „bavičem“?
Trošku mě zbavilo trémy, když jsem si uvědomil, že si můžu na 
pódiu vymýšlet a být za někoho jiného. Užívám si překvapení lidí, 
kteří mě znají z civilu jako tichého introverta, přijdou na koncert 
a pak kroutí hlavou a říkají: „Já nestačím zírat, jakej umíš bejt 
šoumen – ty, takovej klidnej člověk…“
jaké to je, hrát se sebou samým? nehrozí z toho občas 
„ponorka“? 

BaVÍ Mě pestRost
Kytarista, skladatel a zpěvák Honza Ponocný vystupoval s mnoha známými muzikanty, nejdéle s Mekym Žbir-
kou nebo Ivanem Kralem. Skládá filmovou hudbu, má svoji kytarovou školu, ale především jedinečnou „kapelu“ 
Circus Ponorka. Nedávno s ní podpořil sousedy na Síťovce v řevnickém Meandru, teď svou muzikantskou one-
-man-show naplno rozjede 29. dubna v černošickém Club Kině.

Text: Marie Reslová | Foto: archiv Honzy Ponocného



Hendrix… Když jsem začal hrát, začal punk. Když se vám v hlavě 
jako začínajícímu kytaristovi pomotá Hendrix s punkovou ener-
gií, tak vás to nastřelí tak, že se jako muzikant do důchodu (kam 
muzikanti ostatně nechodí) nezastavíte. No a technologie a nová 
hudba je další inspirace. Hudba je ostatně jeden z mála oborů, 
kde se starší učí od mladších.
Musel jste se relativně nedávno rozloučit se svými dlou-
holetými spoluhráči a přáteli, odešel Meky Žbirka, kterého 
jste v kapele doprovázel 23 let, před dvěma lety zemřel ivan 
Kral, se kterým jste hrál ještě déle. Věnujete se teď výhradně 
vlastním projektům, jako je circus Ponorka, nebo je na obzo-
ru nějaká nová hudební spolupráce? 
Chci se konečně víc věnovat projektu Circus Ponorka, který jsem 
dřív spíš brzdil, protože jsme měli s Mekym hodně koncertů 
a zkrátka nebyl čas. Takže dodělávám čtvrté CD, mělo by vyjít na 
podzim. Občas vystupuju s Vaškem Koubkem, což taky trvá už víc 
než 20 let a moc mě to baví. Ale teď hlavně každý den ve studiu 
dodělávám hudbu k novému filmu Alice Nellis, který se jmenuje 
Buko a bude mít premiéru v září. Do toho produkuju písničky 
různým kapelám a muzikantům. Ta pestrost mě baví. 
se svou partnerkou Karolínou Kamberskou, dnes už i Ponoc-
nou, jste před časem vydali desku. Bude mít vaše hudební 
spolupráce nějaké pokračování? 
Já jsem ty její poslední dvě desky jen spoluprodukoval a nahrá-
val. Všechny naše spolupráce budou určitě mít pokračování, 
ale bohužel kromě natáčení desky. Zrovna dneska jsme třeba 
krásně spolupracovali na zahradě. Kája říká, že nemá důvod psát 
písničky, protože už je moc spokojená, za což může určitě náš 
radostný život v našem údolí. A já ji rozhodně nehodlám začít 
zlobit jen kvůli tomu, aby zase začala psát... Už hraje jen občas 
„Křikadla“, což je její skvělý program pro děti. Jinak se profesně 
věnuje spíš psaní a svojí nutriční poradně pro gurmánky. Každo-
pádně nejsem o její hudbu ochuzen, protože si doma furt krásně 
prozpěvuje a koncerty jí prý nechybí, protože se mnou jezdí na ty 
moje.
Před několika lety jste si společně s Karolínou vybral Řevni-
ce jako místo k životu. Čím vás oslovily a co na nich po těch 
několika letech máte nejradši? 
Než jsme se přistěhovali, bydleli jsme v Černošicích a já jsem 
strávil důležitou část dětství v Nižboru. Sranda je, že se mi jako 
malýmu vždycky z vlaku hrozně líbila ta stráň, jak je Rovina, 
a říkal jsem si, že tady strašně chci bydlet, až budu velkej. Teď na 
tu stráň koukáme z našeho domu, takže sen se splnil a já jsem 
taková kombinace starousedlíka z údolí a naplaveniny. Protože 
máme osobního čtyřnohého trenéra, máme prochozené hřebeny 
a rokle od Černolic po Kytín. Taky máme výmluvu, proč musíme 
zajít ke Štefanovi do řevnického kempu nebo k Járovi do srubu, 
musíme přeci vyvenčit psa, že? Máme rádi řevnické kino a atmo-
sféru zahradního města, snad mě jen mrzí, že jsme propásli šanci 
a místo vkusných nových domů a propojení města s Berounkou 
nám tady dál bude strašit Eurovia, ale nejdůležitější jsou nakonec 
stejně lidé, kteří vytváří atmosféru města. Lidé, kteří jsou aktivní, 
tolerantní, usmívají se, pomáhají slabším… A těch je tady určitě 
většina. 

Taky mě těší, když se muzikantům ze světa můžu pochlubit 
tím, jaký to tu máme. Před pár lety jsme tu s Mekym měli kama-
rády z Anglie. Jeden den jsem vzal k Berounce Roba, producenta 
ze studia Abbey Road, a bubeníka Blaira, který hrál dlouho 
s Paulem McCartneym a třeba i s Pretenders. Jeli jsme na kolech 
z Černošic na Karlštejn, cestou se stavili u Járy v Letech ve srubu 
a u nás doma v Řevnicích. Kluci byli naprosto nadšení. Blair mi 
od té doby pokaždé, když spolu mluvíme, básní, jak rád na to 
vzpomíná. Že to byl jeho nejlepší volný den ze všech turné. Což je 
fajn, protože když jste bubeník od Paula McCartneyho, tak už jste 
byl na turné ve všech koutech světa třikrát. No a když to trumf-
nou Řevnice, tak to je docela dobrý, ne? e
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Vůbec ne, hraní se sebou má spoustu výhod, třeba nemusím moc 
lidí přemlouvat, že je potřeba udělat zkoušku. Pokud potřeba je, 
přemlouvám jenom sám sebe a se sebou se vždycky nějak dohod-
nu. Většinou tedy tak, že zkouška vlastně vůbec potřeba není. 
Na sraz se sebou jsem zatím taky vždycky dorazil včas. Taky se 
líp celá kapela vejde do auta, prostě samé výhody. Meky Žbirka 
mi vždycky říkal, že jsem ta nejlepší kapela na světě, protože se 
nemůžu nikdy rozpadnout. No nevím, to je spíš jen otázka času… 
Do jaké míry mohou technologické fígly, které využíváte ve 
své „kapele“, nahradit živého spoluhráče? Pomáhají vám i při 
skládání hudby?
Hrát s živými spoluhráči je úplně jiná kategorie, má to jiné kouzlo 
a já mám rád oboje, každé jinak. Při skládání technologie vůbec 
nepoužívám, k tomu mi stačí kytara nebo piáno. Nejdřív musí být 
song, na technologii dojde později. Možná jediná technologie, 
kterou při skládání používám, je telefon. Takže když narazíte 
někde v lesích nad Řevnicemi na divného týpka se psem, jak si 
něco divně brouká do telefonu, nelekejte se. To jsem jen já, váš 
lokální hudební skladatel, který zrovna vymýšlí a aranžuje smyč-
ce do nějakého filmu nebo seriálu, aby vás potěšily, až si ve svém 
hnízdečku sednete před velkoplošnou televizi.
napsal jste písně pro spoustu interpretů – třeba Anetu 
langerovou, ewu Farnou, ale i ivana Krale, Václava Koubka 
nebo helenu Zeťovou. Když píšete pro někoho jiného než 
pro sebe, snažíte se empaticky vyjít z jeho osobnosti? nebo 
si k vám chodí už pro hotové skladby?
Já vlastně na lidi při skládání moc nemyslím. U písničkářů jako 
Václav Koubek nebo Ivan Hlas občas píšu na hotový text, ale 
většinou se jen snažím napsat podle mých skromných schopností 
co možná nejlepší písničku. Tu pak buď nahraju sám, nebo ji 
hodím do šuplíku v počítači. Když pak přijde někdo, že by chtěl, 
abych pro něj něco napsal, vymetu pavučiny z počítače, vyklepu 
ho a třeba z něj vypadne něco, co se hodí. Při skládání písniček 
sloužím jenom tomu songu, nemyslím na to, kdo to bude zpívat. 
Dokonce i rádioví dramaturgové a posluchači jsou mi v tu chvíli 
jedno. Což se úplně změní ve chvíli, kdy písnička vyjde. To jsem 
pak úplně nadšený, když mi někdo řekne, že má z písničky 
radost. 

Úplně jiná disciplína je, když píšu hudbu pro film anebo diva-
dlo. Tam samozřejmě sloužím celku a rád píšu tak, jak paní reži-
sérka nebo pan režisér pískají, protože oni vědí, jak má výsledek 
působit. Takže když chce třeba naše sousedka z údolí Alice Nellis 
do hry Audience u královny cembalo, dostane cembalo. Když 
chtěl Petr Zelenka do seriálu Dabing Street rezofonickou kytaru, 
vymýšlel jsem „kovbojské“ písně, které právě na ni znějí nejlíp. 
Do filmu Revival retro songy, do Perfect Days patřil pop… Prostě 
umlčet ego a udělat, o co si příběh řekne. 
natočil jste 22 videolekcí hry na kytaru. Kde jste se učil 
hrát vy?
Já jsem se učil sám jako dítě metodou pokusů a omylů. Měl 
jsem pořád kytaru v ruce, což vlastně trvá dodnes, tak to by byla 
ostuda, kdybych se přitom něco nenaučil. Co se týče kytarové 
školy, to byla jen jednorázová akce během lockdownu. Zavolali 
mi kluci, co mají úspěšnou hudební školu ArtMaster, že by chtěli 
natočit online školu hry na kytaru. Nevěděl jsem moc, co čekat, 
ale nakonec to mělo dost velký úspěch a asi i díky tomu jsem po 
mnoha letech zase začal dávat občasné kytarové konzultace. 
Jezdí za mnou mladí talentovaní hráči z blízka i z dáli. Ale i staří 
rockeři, co hrají v kapele třeba už 30 let. Vidět úsměvy na jejich 
zarostlých tvářích a do rytmu povlávající zbytky vlasových poros-
tů na jejich hlavách mě jako učitele nesmírně těší.
Kdo byl váš kytarový guru? A na jaké hudbě jste vyrostl?
Všechny kytaristy a muzikanty, co mě inspirují, zmiňovat raději 
nebudu, ať nemusíte přidávat do Ruchu stránky. Ale když to 
zjednoduším, tak mám tři zásadní opěrné body a to: sixties, 
punk a technologie. Takže od ranného dětství Beatles, Stones, 
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Ukrajinské gymnázium 
v Řevnicích (1927–1937)

V současné době, kdy Ukrajina zažívá zničující vojen-
skou agresi ze strany Ruska a Česko přijímá válečné 
uprchlíky z Ukrajiny a stará se o ně, pokládám za 
vhodné připomenout, že to není v historii poprvé, kdy 
náš stát podal Ukrajincům pomocnou ruku ve válce 
s Ruskem.

Po I. světové válce přicházeli do českých zemí 
představitelé ukrajinské vojenské a politické emigra-
ce, kteří se nesmířili s tím, že na Ukrajině byl bezo-
hledně realizován ruský komunistický experiment. 
Počty Ukrajinců přicházejících k nám rostly do mnoha 
tisíců osob. I když většina z nich doufala, že se vrátí 
do rodné země, bylo potřeba u nás umožnit mládeži 
vzdělání. Velmi pozitivní postoj ke zřizování škol pro 
Ukrajince měla vláda v Praze v čele s prezidentem 
T. G. Masarykem. Vláda Ukrajiny totiž koncem I. svě-
tové války umožnila na svém území vytvoření, pobyt 
a výcvik československých legií. Při vzniku ukrajin-
ských škol na našem území pomáhal odstraňovat růz-
né obtíže i tehdejší předseda senátu František Soukup, 
významný sociálně demokratický politik.

Za 20 let své existence prošlo Ukrajinské gymnázium třemi 
obdobími: 1) tříleté pražské období v letech 1925–1927 
(v Praze na Malé Straně v Nerudově ulici), 2) desetileté 
řevnické období 1927–1937 a 3) osmileté modřanské období 
(1937–1945). V Praze probíhala výuka ve velmi stísněných 
poměrech. Kdo doporučil škole Řevnice, není dodnes známo, 
ovšem žáci zde nebydleli pohromadě a vyučování se dělo 
na několika místech. Výuka probíhala ve škole na náměstí 
v čp. 64, v soukromém domě čp. 476 v dnešní Masarykově 
ulici, v místnostech některých řevnických restaurací i ho-
telů (např. hotel Grand) a jinde. Internáty pro chlapce byly 
umístěny ve Smolíkově vile čp. 476 (dnes Masarykova ul.) 
a v Suchého vile čp. 480 (dnes ul. 5. května), od roku 1935 
též v Příbramského vile čp. 135 (dnes Čechova ul.), dívčí zase 
v Klečalově vile čp. 389 (dnes ul. Čs. armády). Někteří studen-
ti též bydleli u řevnických občanů. Ubytování v internátech 
bylo sice na vyšší úrovni než v Praze, nicméně i zde vycházelo 
na jeden prostě zařízený pokoj pět až šest studentů. 

Celkem maturovalo na gymnáziu 431 studentů, z toho jich 
absolvovalo v Řevnicích 116 a z nich 30 pokračovalo a ukon-
čilo studium na některé pražské vysoké škole. Mnoho z těchto 
vysokoškoláků odešlo později za prací dále do světa. Nejlépe 
se v Řevnicích adaptovali mladší studenti, kteří mohli své 
sportovní aktivity rozvíjet v Sokole, ve skautu, při házené a při 
kopané. Fotbal hráli za SK Řevnice Harasimov, Solověv a Ma-
ruňák. Harasimov později hrál i československou celostátní 
ligu za SK Užhorod. Na poli kulturním lze vzpomenout také 
na některé významné osobnosti. Byli to např. ukrajinský bás-
ník a učitel Alexandr Oles, který v Řevnicích žil a tvořil 10 let 
v čp. 195 v dnešní ulici Čs. armády a psal básně i v českém 
jazyce. Studenti vydávali ve škole vlastní časopisy, některé 
byly psány ručně a doplňovány ilustracemi.

Kulturní život v Řevnicích aktivity gymnázia velmi oživily. 
Každý rok se zde konaly např. oslavy pravoslavných Vánoc, 
narozenin T. G. Masaryka, Tarase Ševčenka a maturitní ve-
čírky. Skvělou reputaci si získal i pěvecký sbor, který byl zván 

k důležitým událostem v Řevnicích. Plast (ukrajinský Skaut) 
se zase staral o fyzickou kondici studentů a pořádal různé 
sportovní akce. Skauti zde hráli fotbal, volejbal, stolní tenis aj. 
či pořádali různé výlety. Gymnázium mělo dokonce své vlastní 
fotbalové mužstvo, které hrálo zápasy s jinými školami.

Životy některých Ukrajinců v Řevnicích neskončily šťastně. 
Student pražské lékařské fakulty Mykola Rybalsky zemřel na 
zhoubné onemocnění v roce 1924 a je pochován na starém 
řevnickém hřbitově vpravo od vchodu do kostela, kde dod-
nes stojí jeho pomníček s fotografií. Řada studentů odešla po 
skončení II. světové války z obavy před komunismem dále na 
západ, např. dr. Vladimír Maruňák do Mnichova, významná 
malířka Halyna Mazepová, vysokoškolská studijní kolegyně 
Jiřího Trnky, do jihoamerické Venezuely.

Řevničtí občané se za doby působení ukrajinského gymnázia 
v Řevnicích před téměř 100 lety stavěli k jeho existenci a sna-
hám převážně s pochopením. Tuto skutečnost je možno dolo-
žit tím, že řada ukrajinských občanů v našich zemích zůstala 
a asimilovala se. Při velkých řevnických kulturních událostech 
Ukrajinci naše město navštěvují a vzpomínají. e

Text: MUDr. Jindřich König | Fotografie: archiv autora

Maturitní tablo gymnázia z roku 1934
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První uprchlíci
První lidé, prchající z východu před válečnou frontou, přišli 
do Řevnic již v roce 1914. Jednalo se o cca 560 uprchlíků 
z Haliče, většinou polsky mluvících železničních zřízenců 
a jejich rodin z Řešova. Cesta vlakem z Haliče jim trvala 
4 dny, jedna rodina si přivezla dokonce i krávu. Místní jim 
ochotně vycházeli vstříc, v hostinci u nádraží byla zřízena 
dvojtřídka pro jejich děti a pan farář v neděli četl evange- 
lium v polštině. 

Rok po jejich odjezdu, 16. 12. 1916, dorazilo do Řevnic 
asi 70 Rusínů. Pocházeli z východní Haliče a byli řecko-ka-
tolického vyznání. Zdržovali se zde až do listopadu 1917, 
kdy se vrátili zpět do vlasti.
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okénko ZUŠ
Události z konce února poznamenaly všechno, včetně dění 
ve školách. ZUŠka se z iniciativy její ředitelky Ivany Junkové 
zapojila do organizování materiální sbírky pro Ukrajinu, která 
byla umístěna do budovy nově zrekonstruovaného Dřeváku 
– Skladu_13 u nádraží.  4. 3. byla pak slavnostně přestřižena 
krásná modrá mašle a prostor otevřen koncertem, výstavou 
žáků Základní umělecké školy Řevnice a prezentacemi Ivany 
Junkové, která shrnula, jak šel ve Dřeváku čas od roku 2013, 
a Šárky Sodomkové, která do posledního detailu navrhla a ved-
la celou rekonstrukci. Veřejnosti představila, jak je v případě 
opravy historické budovy náročné dělat věci tak, aby výsledek 
vypadal přirozeně a jednoduše. Za město Řevnice vystoupila 
místostarostka Alice Čermáková. Premiéru otevření měla bu-
dova o několik dní dříve, kdy začala sloužit pro dobrou věc. Pro 
sbírku ZUŠka připravila webové stránky, postarala se o propa-
gační materiály a personálně zaštítila i první nejnáročnější dny 
ve Dřeváku při přebírání darů. Za tisk propagace zdarma moc 
děkujeme.

Děvčata tančila pro Ukrajinu. Pololetní taneční vystoupení 
v řevnickém kině bylo opravdu krásné. Po dlouhé době jsme se 
mohli sejít na takové akci. Zajímavostí je, že zde byla poprvé 
uvedena choreografie studentky tanečního oboru Valentýny 
Pralovszké, která ji se svými spolužačkami i sama nastudovala. 
V souvislosti s událostmi jsme se rozhodli, že budeme pomá-
hat dál. Veškeré dobrovolné příspěvky z tanečního vystoupení 
darujeme na potřebné věci pro děti z Ukrajiny přímo tady u nás 
v Řevnicích. Vystoupení pro nás mělo i osobní rozměr, kolegyně 
Viktorie Vrublevska je z Ukrajiny. 

Jedno z prvních krajských kol národních soutěží základních 
uměleckých škol vyhlašovaných MŠMT se konalo v Benátkách 
nad Jizerou. Soutěžilo se v sólovém zpěvu. Naše žačky dál do 
národního kola nepostoupily, ale získaly dvě krásná 3. místa – 
Markéta Jislová a Anna Pawlicová (paní uč. T. Bystřická), a dvě 
druhá místa – Anna Císařová a Adéla Krčmářová (p. uč. M. Ma-
mula). 

Brzy nás čekají i krajské soutěže ve hře na dechové nástroje. 
V nich budeme mít hned osm „želízek v ohni“ – v příčné flétně, 
ve hře na klarinet, saxofon, lesní roh a trubku. Jak jsme dopad-
li, se dočtete na sociálních sítích školy a v dalším Ruchu.

Blíží se uzávěrka 14. ročníku regionální výtvarné soutěže. Le-
tos poprvé byla mimo výtvarnou část rozšířena o část literárně 
dramatickou a má téma LESNÍ BYTOSTI a SKŘÍTCI.  Pokud se 
ještě chcete zúčastnit, neváhejte! Podrobnosti najdete na webu 
školy.

S. Hrubá

Velikonoce na pohlednicích
Výstava starých velikonočních pohlednic a fotografií z veliko-
nočních koled v Řevnicích, zejména házenkářů a Notiček, bude 
zahájena v pondělí 4. dubna 2022 v 18:00 v Pivovaru Řevnice 
a potrvá do konce dubna. Výstavu představí starosta města 
Ing. Tomáš Smrčka a Ing. Petr Kozák.
Vstupné na vernisáž je dobrovolné a bude věnováno na podpo-
ru ukrajinských uprchlíků v našem městě.

Řevnická letopisecká komise
Městské kulturní středisko
Oddíl Národní házené Řevnice

U řevnického svatostánku sehrají 
hru o nejslavnějším zmrtvýchvstání
Pod širým nebem u řevnického kostela sv. Mauritia sehraje 
dětský soubor Kukadýlko a členové Dobřichovické divadelní 
společnosti hru O nejslavnějším zmrtvýchvstání. Uvedou ji 
na Květnou neděli 10. dubna v 10:30, a to po ukončení mše. 
Ovšem na jedinečné představení se můžete vydat i k sousedům, 
a to v sobotu 9. dubna do Dobřichovic, kdy herci hru uvedou od 
16 hodin v rámci Velikonočního jarmarku před kaplí svatého 
Judy Tadeáše. Třetí repríza bude patřit Černošicím, začne 
10. dubna v 16 hodin před kostelem Nanebevzetí Panny Marie. 
Představení v režii řevnické rodačky Lucie Kukulové vychá-
zí z tradičních pašijových her. Je to další hra z pera Tomáše 
Vůjtka, který v roce 2015 napsal přímo pro Kukadýlko před-
stavení Louskáček. Tentokrát je na velikonoční téma a vychází 
z tradičních pašijových her, cituje například Mastičkáře. Zdeněk 

Kultura
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Dočekal, též stálý spolupracovník obou souborů, napsal většinu 
hudby, pro Archanděl Band ji zaranžoval a s kapelou nacvičil 
Dušan Navařík. 

Výstava Křehká krása představí 
obrazy i fotografie
Výstava pod názvem Křehká krása představí fotografie ptáků 
ornitologa Zdeňka Valeše a obrazy květin Renaty Kolečkářové. 
Konat se bude v barokním areálu Skalka od 3. do 29. dubna. 
Obrazy budou vystaveny v klášteře, snímky opeřenců pak v kos-
telíku sv. Maří Magdalény. Otevřeno je od úterý do pátku vždy 
od 13 do 17 hodin, o víkendech a o svátcích od 10 do 17 hodin. 
Závěrečná „dernisáž“, při níž se budete moci setkat s autory 
a vyslechnout přednášku Zdeňka Valeše, se uskuteční v pátek 
29. 4. od 17 hodin.

na jarním koncertě v Zámečku zazní 
touha po jaru i Velikonoční kantáta
Velikonoční koncert se koná v řevnickém Zámečku v neděli 
10. 4. od 18 hodin.  Vystoupí uskupení Musica Dolce Vita v tom-
to složení: Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálko-
vá – flétna a Zbyňka Šolcová – harfa. Program je sestaven jarně, 
zazní například Jaro A. Vivaldiho ze Čtvera ročních období, 
Mozartova píseň Touha po jaru nebo Velikonoční kantáta 
G. P. Telemanna.

Soubor Musica Dolce Vita působí na české hudební scéně od 
roku 2005 a má na svém kontě stovky koncertů ve všech koutech 

naší vlasti, ale také v Německu, Polsku a Litvě. Věnuje se inter-
pretaci hudby všech stylových období a prezentuje se širokou 
škálou tematických koncertů. Kromě toho velikonočního jsou to 
také koncerty tříkrálový, mariánský, adventní, vánoční aj.

Poznejte podivuhodné stavby 
jana Kotěry v našem okolí 
Podivuhodné stavby Jana Kotěry ve Středočeském kraji si 
budete moci pomyslně projít s lektorkou Národní galerie paní 
Monikou Sybolovou. Její přednáška nazvaná Od zámků přes 
dělnickou kolonii aneb Podivuhodné stavby Jana Kotěry ve 
středních Čechách se uskuteční 14. 4. v Letech. Od naroze-
ní jednoho z nejvýznamnějších českých architektů přelomu 
19. a 20. století uplynulo loni v prosinci 150 let. Architektonické 
skvosty, na kterých se podílel, najdete například v nedalekých 
Černošicích, Roztokách, Králově Dvoře nebo Sedlčanech. Akce 
začíná v 17:00 hodin v jídelně základní školy v Letech.  

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.

na jarmarku si upečete jidáše 
a upletete pomlázku
Velikonoční jarmark se uskuteční v sousedních Dobřichovicích 
na zámku v sobotu 9. dubna. Začíná v 11 hodin na nádvoří a do-
plní ho malý farmářský trh u řeky. K vidění bude pohádka Diva-
dla Tondy Novotného, která začíná v 15 hodin a je O princezně, 
která se ničeho nebála. Další program nabídne projížďky na 
konících, kovářské umění, pletení pomlázek, pečení a malová-
ní na obličej. Chybět nebude hudební doprovod, na akordeon 
zahraje v 11 hodin František Buchtele a od 12 hodin Štěpán 
Jícha. Odpoledne vystoupí od 15:00 do 15:45. Odpoledne také 
uvedou místní herci u kaple sv. Šimona Judy Velikonoční hru 
aneb O nejslavnějším zmrtvýchvstání.

Velikonoční tipy
 • Na tradiční velikonoční obchůzku se vydají letos řevnické 

Notičky i házenkáři.
 • Připomenout si význam Velikonoc, velikonoční tradice, po-

mlázku, vajíčka a mnoho dalšího můžete během prohlídky zá-
kladního okruhu na hradě Karlštejn. Expozice bude doplněna 
o novou velikonoční výzdobu, a to od 9. do 24. dubna 2022.

 • Od 13. do 18. dubna se koná v prostorách dobřichovického 
zámku výstava Velikonočních scén. Pořádá ji místní hudebník 
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František Běhounek a soubor Ludus musicus. Otevřena pro 
veřejnost bude denně od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 
hodin.

 • V Hornickém muzeu Příbram si ve dnech 9.–10. 4. a 14.–17. 
4. 2022 připomenete, jak nejvýznamnější křesťanské svátky, 
Velikonoce, oslavovali březohorští havíři na přelomu 19. a 20. 
století.

 • Knížecí Velikonoce na Křivoklátě nabídnou velikonoční jar-
mark, folklor, divadlo, šermíře, kejklíře, a to od 15. do 17. 4. 

Po velikonočních trzích začíná 
sezona těch farmářských
na oblíbené farmářské trhy se budete moci vydat již v dru-
hé polovině dubna. startují v Černošicích, Dobřichovicích 
i na tetíně.
Již 9. dubna se konají tetínské farmářské trhy, a to od 9 do 
15 hodin na Koledníku nad Berounem, kde je k dispozici parko-
viště, sociální zázemí, stany a stoly. Bude se grilovat, přichys-
tán je celodenní dětský program i pódium se živou hudbou. 
Najdete zde prodejce kvalitních potravin, ovoce, zeleniny, masa 
a dalších přírodních výrobků. Více na https://tetinskefarmar-
sketrhy.cz/.

U mokropeského nádraží vás prodejci poprvé přivítají po 
Velikonocích, v sobotu 23. 4. od 8 do 12 hodin. Trhy se konají 
jednou za 14 dní až do října a střídají se s trhem v Dobřicho-
vicích. Na co se můžete těšit? Na lahodnou kávu z pražírny 
z Voznice, ovoce, zeleninu, sadbu a byliny pana Kubeše. Chybět 
nebude biomaso z  farmy Trněný Újezd, vejce, sýry, drůbež od 
Farmy Svinaře. Prodávat se budou tyrolské uzeniny, med, víno, 
marmelády a cibulády. Nabídku piva přiveze létající pivovar 
Zbraslavská koza. Zakoupit budete moci i květiny a dekorace. 
„Zároveň bychom rádi vyzvali ty, kteří něco zajímavého pěstují 
nebo vyrábí, aby přišli nabídnout své zboží,“ říká pořadatelka 
Alice Fischerová. Díky podpoře města Černošice zpestří letos 
trhy i několik akcí pro děti: divadelní představení, výtvarné díl-
ničky nebo kouzelník. Aktuální informace k trhu najdete vždy 
na facebookovém profilu Farmářské trhy Mokropsy.

Také druhé černošické Farmářské trhy v centru Vráž se 
budou konat každou druhou sobotu, a to od 7. května. Podrob-
nosti najdete na Facebooku nebo stránkách https://www.
trhycentrumvraz.cz/.

Pokud bude příznivé počasí, uskuteční se první Farmářské 
trhy v Dobřichovicích na Čarodějnice, tedy v sobotu 30. 4. 
V opačném případě posunou pořadatelé začátek sezony na 
14. května. Pokračují opět v liché soboty od 8 do 12 hodin, a to 
až do 15. října. Více na http://www.dobrichovicketrhy.cz/.

trhy v Berouně na husově náměstí se konají, ty velké stan-
dardně ve středu a v sobotu, stánkaři mohou dále prodávat své 
zboží každý den kromě neděle a pondělí. Na stejném místě se 
uskuteční v květnu Jarní hrnčířské a řemeslné trhy. Také letos 
jsou rozdělené do dvou termínů: 7. –8. května a 11.–12. června.

Městečko otevírá nové kroužky 
S jarem se v řevnickém Městečku otevírají nové kroužky a chys-
tají se zajímavé akce pro děti i dospělé! 

Hned 11. dubna se od 9:30 do 11:30 můžete v Městečku 
využít profesionálních služeb kosmetické poradkyně, vyzkoušet 
novinky a nechat si poradit s výběrem vhodných produktů pro 
vaši pleť. Děti si mezitím mohou pohrát v herničce. 

V pátek 15. 4. od 14 hodin se v herně koná Velikonoč-
ní odpoledne. „Slavnostně zahájíme prodej nanuků Lunar 
workshopem, na kterém si děti nazdobí nanuk dle vlastní 
fantazie, vyzkoušet si budou moci i malování vajíček voskem,“ 
prozrazuje Marie Vagnerová s tím, že celý den si budete moci 
zakoupit limitovanou edici velikonočních Leli’s cupcakes. Již 
nyní chystají v Městečku na srpen Anglické příměstské tábory 
s rodilým mluvčím. Vypisují i nové kurzy keramiky, angličtiny 
s rodilým mluvčím pro děti i dospělé a pro nejmenší děti od 
2 let nově otevírají kurz Hejbejte se s Hejblíkovic. Konat se 
bude vždy ve čtvrtek od 9 hodin. „Děti budou zpívat, trochu se 
i hýbat a hlavně se dozvídat o světě kolem nás. Více informací 
naleznete na našem webu nasemestecko.cz,“ dodává Marie 
Vágnerová. Počet míst na akce i kroužky je omezený, registrovat 
se předem můžete přímo v Městečku nebo přes e-mail rezerva-
ce@nasemestecko.cz.

chystají se Čarodějnice i Majáles!
Po dvouleté pauze způsobené pandemií covidu se mohou oby-
vatelé nejen Řevnic znovu těšit na tradiční pálení čarodějnic na 
Vrážce i následující Majáles.

Fakt, že se bude vatra nad Řevnicemi letos znovu stavět, 
potvrdil jeden z členů přípravného týmu. „Pokud to někdo 
nebo něco nepokazí, tak budou ve standardní den na známém 
místě,“ zve k návštěvě Vrážky 30. 4. večer.

Následující den 1. května ožije řevnické náměstí, od 9 hodin 
se bude znovu konat Majáles v podobě, v jaké ho známe z po-
sledního ročníku v roce 2019. Na návštěvníky čeká hasičská 
technika, živá muzika i občerstvení.

V cíli Pohádkového lesa na děti 
čekají dílny, hudba i jarmark
Za nadpozemskými bytostmi do Pohádkového lesa se můžete 
vydat v neděli 1. května. Tradiční Pohádkový les startuje ve 
13 hodin a putovat se v něm bude z Karlíka na letovskou náves, 
kde je připraven bohatý program. Na děti čekají na cestě za-
peklité úkoly a za jejich splnění v cíli na návsi v Letech památeč-
ní medaile. Chybět nebude jarmark plný občerstvení a tvořivých 
dílen s bohatým doprovodným programem. Letovskou náves 
oživí i hudebně taneční vystoupení Hejblíkovic, kouzelník 
Jakub Koutský či kapely Dobi Boyz a 4 Kafky. Ti, kteří přijedou 
autem, mohou parkovat pod letovským mostem, odkud všechny 
účastníky pohodlně dopraví kyvadlová doprava na start Pohád-
kového lesa v obci Karlík. Více informací naleznete na strán-
kách pořadatele RC Leťánek, www.letanek.cz. Startuje se mezi 
13. a 15. hodinou.   

Projděte se za ptáčky
Po covidové pauze se letos na jaře znovu uskuteční ornitologic-
ká vycházka v rámci akce České společnosti ornitologické Vítání 
ptačího zpěvu. Uskuteční se v neděli 1. 5. 2022, sraz bude 
v 7:30 na řevnickém nádraží. Trasou podél řeky až k tůním, kde 
bude přichystána ukázka kroužkování, vás jako vždy provede 
Zdeněk Valeš.

Následující týden, 5. 5. od 19:00, proběhne v Meandru 
přednáška Všechno zpívá, co peří má, na níž vám Zdeněk Valeš 
přiblíží svět zpěvných ptáků u nás.

Krátce a jasně
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Pivní festival se uskuteční už pošesté
Pivní festival Řevnice v rámci šestého ročníku nabídne osvědče-
né značky po boku naprostých nováčků. Novinkou akce, která 
se koná 28. května na náměstí v Řevnicích, bude stánek pořáda-
jící řevnické osvěžovny Františkovy lázně.

Bad Flash, Čestmír, Řeporyje, Strašák, Trilobit, Všerad a do-
mácí Řevnice už patří ke stálicím řevnické akce. Vrací se oblíbený 
pivovar Hostomice, zatímco mezi nováčky se představí Hákův pi-
vovar z Mlékojed, radotínský Horymír, dále Kamenice nad Lipou, 
Muflon, Radouš a The Barn a také pivovar Vagabund.

Františkovy lázně pak ve svém stánku nabídnou všechno, 
co by festivalovým hostům mohlo chybět, totiž přehlídku piv, 
která jsou v osvěžovně při prvním nástupišti řevnického nádraží 
povětšinou k mání. Návštěvníci se tak mohou těšit třeba na 
Matušku z Broum, Zlatou krávu z Nepomuka, ale i na velmi 
speciálního Prďáka z Pasek nad Jizerou. Františkův stánek bude 
rovněž prodávat raritní festivalové suvenýry. Nebude chybět 
občerstvení z černošické Bollety a od domácích řezníků, akce se 
samozřejmě zúčastní řevnické restaurace a místní pivovar opět 
nabídne komentované prohlídky se sládkem. O hudební dopro-
vod se postará osvědčená domácí kapela Los Fotros. V jednání 
jsou opět oblíbené dětské atrakce firmy Utukutu. Festival, který 
se koná díky již tradiční podpoře města Řevnice, začíná posled-
ní květnovou sobotu v 11:00 hodin. Konec je plánován tradičně 
na sedmou hodinu večerní.

Akcí v lesňáku přibývá, slunovrat 
mezi nimi ale letos nakonec nebude
Posunutí červnového festivalu Rockový Slunovrat na příští rok 
oznámil na internetu pořadatel Adam Langr. „Bohužel celková 
situace s covidem nás stála mnoho úsilí udržet se na scéně, ale 
to, co ho vystřídalo, nás přinutilo změnit veškeré kroky v přípra-
vách letošního ročníku,“ napsal Adam na Facebooku. Připustil, 
že pokud by se akce letos nevydařila, znamenalo by to nejspíš 
její zánik. A tak raději zvolili posunutí termínu. Všechny kapely 
jsou potvrzené i na rok 2023, takže zakoupené vstupenky bu-
dou v platnosti. Kdo by chtěl vrátit vstupné, může se obrátit na 
pořadatele, nicméně v příštím roce bude cena vstupenek vyšší.

Mezitím přibyly do Lesního divadla další avizované akce. 
Kromě koncertů bratří Ebenů (24. 6.) a Vlasty Redla (25. 6.), 
o kterých jsme již psali, zahraje v Lesňáku 4. 7.  legenda českého 
bigbítu Karel Kahovec a The Beatles Revival. Místní herci 
chystají v režii Jana Flemra muzikál Šíleně smutná princezna 
(10.–12. 6. a 17.–19. 6.), k vidění bude i komedie řevnických 
ochotníků Dáma od Maxima (8.–10. 7. a 15.–17. 7.) či autorská 
hra Dítka z fitka aneb Tyrš nebyl tyran (5.–7. 8. a 12.–14. 8.).

(vše pan)

stavění Májky v ZeMi
Až aprílovému počasí odzvoní, jaro už bude v plném proudu, všu-
de bude vidět a cítit, bude květen. Ten v ZeMi začíná krásnou slav-
ností stavění Májky. Lidé bývají usměvavější a příroda barevnější. 
Oslava prvního Máje se tak pro mě stala oblíbenou slavností.

Stavění Májky je neuvěřitelný zážitek. Během příprav se 
rozdělí ženy a muži na dva „tábory“. Muži pokácí správně sta-
věný kmen, poté jej očistí, ořežou a vyryjí své značky. Současně 
vykopou jámu, do které je Májka vsazena. Ženy se mezitím 

v zázemí ZeMě věnují tvorbě a zdobení věnce pentlemi a květy, 
zpívají písně a zaplétají do něj své modlitby a přání. Opečováva-
jí a krášlí také samy sebe. Po všech přípravách přichází zásadní 
okamžik. Ženy stojí pevně semknuté v kruhu kolem svého 
věnce, který je položen u jámy. Muži se s Májkou snaží pronik-
nout skrze ženskou ochranu a vložit ji do jámy. Je to nádherný 
příměr tance mužské a ženské síly při námluvách. Nakonec kůl 
prorazí ženský kruh a zasadí se do jámy, aby mohl vyzvednout 
a ukázat onen věneček. Spustí se stužky, kde si v kruhu každý 
jednu vezme a za zpěvu písní se začneme proplétat. Při zaplé-
tání stuh kolem již postavené Májky se vše začne motat, točit 
a prolínat, až se z toho jednomu zatočí hlava nebo zapálí lýtka. 
Tímto závěrečným tancem se propojí nebe se zemí, ženy s muži 
a místu je požehnáno, aby i nadále bylo plné lásky a harmonie.

Za tým ZeMě Jindra Norková
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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, Green shell 
typu Araukana a dark shell typu Maranska. 

Stáří 16–20 týdnů, cena 199–245 Kč/ks. 
Prodej: 14. 4. a 30. 5. 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
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Kino 
1/4 Morbius (dabing)
Bio Řevnice / 17:30 

1/4 Poslední závod
Bio Řevnice / 20:00 

2/4 Proměna
Bio Řevnice / 14:00 

2/4 tajemství staré bambitky 2
Bio Řevnice / 16:00 

2/4 Známí neznámí
Bio Řevnice / 18:00 

2/4 Ztracené město
Bio Řevnice / 20:00 

6/4 test
Bio Řevnice / 20:00 

8/4 Betlémské světlo
Bio Řevnice / 18:00 

8/4 nejhorší člověk na světě
Bio Řevnice / 20:00 

9/4 Příšerákovi 2
Bio Řevnice / 13:30 

9/4 ježek sonic 2
Bio Řevnice / 15:30 

9/4 Fantastická zvířata: 
Brumbálova tajemství (dab.)
Bio Řevnice / 17:30 

9/4 Poslední závod
Bio Řevnice / 20:00 

13/4 Drive my car
Bio Řevnice / 20:00 

15/4 Pes
Bio Řevnice / 18:00 

15/4 Známí neznámí
Bio Řevnice / 20:00 

16/4 Zlouni
Bio Řevnice / 15:30 

16/4 Poslední závod
Bio Řevnice / 17:30 

16/4 seveřan
Bio Řevnice / 20:00 

20/4 na cestě
Bio Řevnice / 20:00 

22/4 Betlémské světlo
Bio Řevnice / 18:00 

22/4 Po čem muži touží 2
Bio Řevnice / 20:00 

23/4 Fantastická zvířata: 
Brumbálova tajemství (dab.)
Bio Řevnice / 15:00 

23/4 Po čem muži touží 2
Bio Řevnice / 18:00 

23/4 Vyšehrad: Fylm
Bio Řevnice / 20:00 

27/4 olga
Bio Řevnice / 20:00 

29/4 Poslední závod
Bio Řevnice / 17:30 

29/4 Panství Downton:  
nová éra
Bio Řevnice / 20:00 

30/4 Zlouni
Bio Řevnice / 15:30 

30/4 Po čem muži touží 2
Bio Řevnice / 18:00 

30/4 Promlčeno
Bio Řevnice / 20:00 

Divadlo
9/4 o nejslavnějším  
zmrtvýchvstání
U dobřichovické kaple / 16:00

10/4 o nejslavnějším  
zmrtvýchvstání
U řevnického kostela / 10:30

10/4 o nejslavnějším  
zmrtvýchvstání
U černošického kostela / 16:00

ostatní akce
9/4 tetínské trhy
Koledník / 9:00–15:00

9/4 Velikonoční jarmark
Zámek Dobřichovice / 11:00

14/4 Přednáška Podivuhod-
né stavby jana Kotěry
jídelna ZŠ lety / 17:00

21/4 Proudění 
Meandr Řevnice / 9:00– 12:00
setkání podnikatelů kolem Berounky

23/4 Farmářské trhy  
Mokropsy
U nádraží / 8:00–12:00

28/4 Aukce pro Ukrajinu
Panská zahrada Dobřichovice 

30/4 Farmářské trhy  
Dobřichovice
U řeky / 8:00–12:00

1/5 ornitologická vycházka
sraz u nádraží / 7:30

1/5 Pohádkový les
sraz v Karlíku /13:00–15:00

1/5 Pohádkový jarmark
lety, náves/ 15:00

1/5 Majáles
náměstí Řevnice

Výstavy
3–17/4 Výstava výtvarného 
kurzu Arteradky 
Zámek Dobřichovice / 10:00–18:00

3–29/4 Křehká krása
Barokní areál skalka / út–pá 13:00– 
–17:00, víkend 10:00–17:00

13–18/4 Velikonoční scény
Zámek Dobřichovice /  10:00–12:00, 
14:00–17:00 

24–28/4 Výstava děl  
Aukce pro Ukrajinu
Panská zahrada Dobřichovice

26–30/4 Výstava česko-fran-
couzské multidisciplinární 
umělkyně hany Gauër 
Zámek Dobřichovice

29/4 Dernisáž výstavy  
Křehká krása
Barokní areál skalka / 17:00

hudba
2/4 Ples notiček
spol. dům Zadní třebaň / 19:00

10/4 Velikonoční koncert
Zámeček / 18:00

23/4 Vosí hnízdo – 200 let
club Kino Černošice / 20:00

23/4 P. jaroslav Konečný 
a pěvecký sbor Diphtheria
Zámek Dobřichovice / 16:00
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