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2  Aktuálně

Letošní sezona v řevnickém Lesním divadle bude velmi nabi-
tá. Živo bude v lesních kulisách od poloviny května do polovi-
ny září takřka každý víkend. Konat se budou tradiční festivaly 
Porta, Rockabilly CZ Rumble, Maťa fest či oblíbená Filharmo-
nie v lese. V červnu se v rámci takzvaného Řevnického tupláku 
2022 pod širým nebem představí bratři Ebenové a Vlasta Redl. 
Vstupenky na oba koncerty jsou již k dostání v síti https://go-
out.net. V červenci se do Lesňáku vrátí kapela Tři sestry, na niž 
lze vstupenky pořídit na https://www.viagogo.com/.

Autorské divadelní představení nabídnou nejen domácí 
ochotníci, tradičně vystoupí i jejich Divadelní studio, v srpnu 
opět přijede Dejvické divadlo. Známou hudební pohádku si na 
letošek připravila lidová muzika Notičky, do Lesňáku přijedou 
i ochotníci ze Všenor nebo pražští herci s pohádkami. 

Květen
15/5 Pohádka O křišťálovém srdci
21/5 Festival Dayspeed Day
26/5 Koncert skupiny mladých muzikantů Music Family
28/5 MIX Festival
29/5 Koncert VŠCHT

Červen
10/6 Taneční studio Dobřichovice
11 a 12/6 Hudební pohádka Šíleně smutná princezna, Notičky
18 a 19/6 Hudební pohádka Šíleně smutná princezna, Notičky
21/6 Tradiční Akademie ZŠ Řevnice
24/6 Koncert bratrů Ebenů
25/6 Koncert Vlasty Redla s kapelou
26/6 Pohádka Čert a Káča

Červenec
1–3/7 Festival Porta
7–9/7 Dáma od Maxima – Řevnické Divadelní studio
14–16/7 Dáma od Maxima – Řevnické Divadelní studio
22/7 Koncert Tři sestry
23–24/7 Tik Tik – Všenorská divadelní společnost
30–31/7 Festival Rockabilly CZ Rumble

Srpen
5–7/8 Dítka z fitka – Divadelní soubor Řevnice
12–14/8 Dítka z fitka – Divadelní soubor Řevnice
21/8 Divadlo 100 Opic  
23/8 Lesní slavnosti divadla – Komplic, Dejvické divadlo
24/8 Lesní slavnosti divadla – Komplic, Dejvické divadlo
25/8 Lesní slavnosti divadla – Elegance molekuly, Dejvické d.
26/8 Lesní slavnosti divadla - Vražda krále Gonzaga, Dejvické 
divadlo
29/8 Lesní slavnosti divadla – PROTON!!! Vosto5

Sezona Lesního divadla začíná
Září
3/9 Filharmonie v lese
9–11/9 Hudební pohádka Šíleně smutná princezna
17/9 Maťa festival

Veselá pohádka s písněmi i moudry
Je bohatství a moc zárukou štěstí? Jak se můžeme postavit proti 
lži a jakou cenu má pro člověka láska a dobro? Odpovědi mo-
hou děti najít v pohádce O křišťálovém srdci, kterou v neděli 15. 
května uvede v řevnickém Lesním divadle CziDivadlo Praha. 
Hlavní hrdinka příběhu je dobrosrdečná a milá Alžbětka. Svoji 
starší sestru Agátu má upřímně ráda a vidí na ní jen to dobré. 
Chamtivá Agáta ji však stále sekýruje a ponižuje. Bětuška se 
zlobě a manipulaci neumí bránit a trvá to tak dlouho, dokud se 
nerozhodne změnit svůj osud k lepšímu. Naštěstí má dobré-
ho přítele, moudrého lesního mužíčka Otakárka, který jí radí 
a pomáhá. Představení, které je vhodné pro děti již od 3 let, 
ale i jejich rodiče či prarodiče, má všechny vlastnosti správné 
pohádky: chvílemi bude veselo, budou se zpívat písně, zazní 
i hluboká moudra a dobro nakonec zvítězí. Hrát se bude od 16 
hodin. Jednotné vstupné je ve výši 100 korun. 
 

Dorazí muzikanti v bílých pláštích?
V sobotu 28. 5. se uskuteční další ročník MIX festivalu ZUŠ opět 
v Lesním divadle.

V neděli 29. 5. zahraje v Lesním divadle od 19 hodin Orchestr 
VŠCHT, v němž vedle sebe koexistují studenti, učitelé i absol-
venti. „Přijďte se přesvědčit, že i chemik, pivovarník nebo po-
travinář je skvělý muzikant. Některé koncerty absolvují v bílých 
pláštích, uvidíme, jak dorazí do lesa,“ láká vedoucí Městského 
kulturního centra Veronika Stará. Orchestr už má dlouhou 
tradici a udržuje si vysokou úroveň. 

Vstupenky seženete za 200 a snížené za 100 korun. e 

Text: Pavla Nováčková| Foto: Archiv Orchestru VŠCHT
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Stále čekáme na vyhodnocení dvou žádostí o dotace na 
rekonstrukce místních komunikací. První žádost se týká ulic So-
chorovy, části J. Veselého a Jiráskovy. Druhá se týká podstatné 
části lokality Na Vrážce (U Prodejny, Malé náměstí, Na Vrážku, 
Škroupova, Škrétova, Seifertova, Klicperova, Dr. Pecla). Tato 
stavební akce svými náklady výrazně přesahuje 100 milionů Kč. 
V obou případech městský úřad připravuje dokumentaci pro 
výběr zhotovitele.  

Pokud tyto dotační žádosti vyjdou, měly by stavební práce být 
letos i zahájeny a větší část z nich i dokončena.  

Na závěr bych vás rád pozval na některou z květnových kul-
turních akcí, jejichž program najdete uvnitř časopisu. Po dvou 
letech covidových omezení by měla letošní sezona proběhnout 
konečně naplno. Přeji příjemné kulturní zážitky. 

S úctou Tomáš Smrčka

Nová sportoviště už slouží veřejnosti
Venkovní posilovna pod dětským hřištěm v Řevnicích již slouží 
veřejnosti, sportovcům se otevřel také venkovní ovál v areálu 
řevnické základní školy.

Třebaže venkovní sportoviště ve Školní ulici bylo dokončeno 
již v loňském roce, nyní radnice schválila provozní řád týkající 
se provozování sportoviště také pro sportovní oddíly a orga-
nizované skupiny. Pro ně bude hřiště k dispozici mimo školní 
výuku a o víkendech. Jelikož se sportoviště nachází uvnitř 
školního areálu, je podle starosty Tomáše Smrčky jeho proná-
jem v kompetenci základní školy. Pro užívání ze strany  spolků 
zatím sportoviště nemá potřebné zázemí, jako jsou sprchy a 
toalety. S jejich vybudováním se ale počítá v rámci kompletní 
rekonstrukce a rozšíření školní jídelny.

Na pořízení workoutové sestavy, které iniciovala parta 
nadšenců v čele s Kateřinou Šupáčkovou, město vyčlenilo v 
rozpočtu 150 tisíc korun. Pod sestavou umístěnou pod dětským 
hřištěm není instalována povrchová úprava. Budoucnost ukáže, 
zda město nechá plochu pouze zarůst, nebo bude nutné instalo-
vat nějaký povrch.

Několik uprchlic z Ukrajiny pracuje 
pro město
Řevnická radnice rozhodla o podpoře pro ubytovatele ukra-
jinských rodin, u nichž uprchlíci žili či žijí déle než 16 dní. 
Jednorázová podpora na kompenzaci prvotních nákladů je ve 
výši 1 000 Kč za každou nově vzniklou a obsazenou ubytovací 
kapacitu (lůžko). Podmínkou poskytnutí podpory je vyplnění 
formuláře, do kterého ubytovatel uvede údaje o žadateli o pří-
spěvek, o ubytované osobě nebo osobách, adresu ubytování, 
kontakt pro případné ověření a číslo účtu pro převod podpory. 
Formulář je možné stáhnout z webových stránek města. Sou-
časně je možné žádat o státní podporu na provozní náklady. 

V Řevnicích bylo ke konci dubna ubytováno přibližně 160 
uprchlíků z Ukrajiny. „Z toho je v ubytovně v bývalé Eurovii 14 
osob, v čp. 27 bylo ubytováno 12 osob a ve dvou bytech v domě 
s pečovatelskou službou dalších 9 osob,“ upřesnila místostarost-
ka Alice Čermáková. Pro město pracují dvě maminky v adaptač-
ní skupině pro předškolní děti, která funguje v tenisové klubov-
ně Za Vodou. Dalších 7 žen pracuje  na dohodu pro technické 
služby. „Uklízejí město, natírají a dělají pomocné práce,“ dodala 
Čermáková.

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,

Na úvod bych rád zmínil aktuální situaci s ukrajinskými uprch-
líky. V současné chvíli evidujeme ve městě ubytovaných zhruba 
170 osob, malé množství jich odchází, něco málo přichází. Na 
plný úvazek město zaměstnává dvě Ukrajinky v dětské adap-
tační skupině a sedm dalších na částečné úvazky v technických 
službách. Díky státní podpoře na dětské skupiny i na ubytování 
uprchlíků se část vydaných peněz na mzdy městu vrátí. 

Znovu připomínám, že je možné na úřadě zažádat o jednorá-
zovou podporu 1 000 Kč na jedno ubytovací místo pro uprch-
líka. Formulář žádosti najdete ke stažení na stránkách města. 
Touto cestou znovu děkuji všem, kteří ubytovali ukrajinské 
uprchlíky, za pomoc. 

Územní plán
Jak již bylo předznamenáno, ve čtvrtek 12. května od 18 hodin 
se v kině uskuteční v pořadí třetí veřejné představení návrhu 
územního plánu. 

Pracovní místa
Rád bych upozornil na nabídku několika pracovních příležitostí. 
Městský úřad hledá na volnou pozici matrikářku a pracovnici na 
evidenci obyvatel. Oboje možné i na částečný úvazek. Dále shání 
dva strážníky městské policie. Hlásit se mohou i čerství středo-
školáci, budou zaučeni. Nově založená obecní svozová firma shá-
ní řidiče a pracovníky na stupačky. Nástup je od 1. července t. r.

Odpady
V souvislosti se zahájením činnosti vlastní svozové meziobecní 
firmy proběhne během května a června očipování všech odpa-
dových nádob za účelem evidence a vážení odpadu. Svozové 
vozy budou nově vybaveny vážním systémem umožňujícím 
přesné vážení odpadu v nádobách. Problematice budoucího 
řešení odpadového hospodářství města se budeme věnovat 
podrobněji v dalších číslech Ruchu. K tomuto tématu připravu-
jeme i veřejný seminář, který se uskuteční 6. 6. od 18 hodin ve 
Dřeváku u  nádraží.

Investice
Jak jsem psal již minule, v dubnu byla úspěšně dokončena 
rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody u letovského mostu. Jejím 
výsledkem bude nejen zvýšená kvalita úpravy vody. Moder-
nizace současně umožní rozdělení městského systému na dvě 
tlaková pásma – spodní zásobování přímo z úpravny a horní 
zásobování přes vodojemy. Toto řešení zoptimalizuje poměr 
tlaků v soustavě a sníží provozní náklady. Na červen plánujeme 
s provozovatelem na úpravně den otevřených dveří.  

Intenzivně se také pracuje na dokončení rekonstrukce hasič-
ské zbrojnice. Tato rekonstrukce dokončí několik etap přeměny 
této důležité budovy, provozně upraví fungování profesio-
nálního sboru, dojde k oddělení odboru prevence a také sbor 
dobrovolných hasičů získá nové oddělené prostory.

V letošním roce se rovněž zrealizují dva velmi důležité vodo-
hospodářské projekty. Aktuálně finišuje příprava podkladů pro 
výběr dodavatele. Zaprvé se jedná o propojení vodovodu přes 
řevnickou lávku tak, aby i levobřežní část města (Za Vodou) 
byla zásobována z městských zdrojů. Obyvatelé v této lokalitě 
získají vodu stálé kvality. Druhým důležitým projektem je ob-
nova dosluhující spodní části výtlačného potrubí (z úpravny do 
vodojemu) pod železniční tratí. 

Slovo starosty
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Krátce
 • O dotaci v rámci programu Obec přátelská seniorům požáda-

la na jaře řevnická radnice. V případě získání dotace z ní chce 
financovat aktivity pro seniory, jako je Univerzita 3. věku, 
výtvarné kurzy, pohybové aktivity, poznávací zájezdy či vyba-
vení chystané klubovny a kontaktního centra pro seniory.  

 • Řevnická radnice dosud neobdržela informaci, zda uspěla při 
žádostech o dotaci na rekonstrukci bývalého domu školníka 
v areálu 1. stupně ZŠ či s žádostí o rekordní dotaci ze Státní-
ho fondu životního prostředí na rekonstrukci povrchů všech 
ulic na Vrážce či ulic Sochorovy a Jiráskovy. Jasno nemá ani 
v případě žádosti na zrestaurování Sochorovy hrobky na 
řevnickém hřbitově a Památníku obětem světových válek na 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

 • Hned dva nové členy má Sociální komise. Bývalou matrikář-
ku Moniku Kučerovou a bývalou vedoucí Pečovatelské služby 
Elišku Cílkovou nahradila Monika Vaňková, stávající vedoucí 
Pečovatelské služby, a Alice Bečková, vedoucí Správního 
odboru městského úřadu. Dalšími členy sociální komise jsou 
Jaroslava Dercová a Libuše Arnoldová. Komisi předsedá Lada 
Vávrová.

Žádostí o grant na akce přišlo 
méně než v jiných letech
Částku 719 korun na jednoho člena do 18 let s trvalým po-
bytem v Řevnicích získají místní organizace pracující s dět-
mi a mládeží. Je to nejvíc za poslední roky. Město rozdělilo 
i granty na konkrétní akce.

O dotaci v rámci programu Podpora celoroční činnosti organi-
zací pracujících s dětmi a mládeží, na kterou město vyčlenilo 
350 000 korun, letos požádalo 14 spolků pro celkem 487 členů 
do 18 let s trvalým pobytem v Řevnicích. Na jednoho člena do 
18 let tak v roce 2022 připadá podpora cca 719 Kč. Nejvyšší 
částky získal na činnost spolek Sportclub Řevnice a Tělocvičná 
jednota Sokol Řevnice. Protože jde v obou případech o víc než 
50 tisíc korun, schvaluje přidělení částky zastupitelstvo.

V prvním kole grantového programu Podpora konkrétního 
projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, 
tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí bylo 
vyčleněno 250 000 korun. Přišlo ovšem pouhých 8 žádostí, 
což je dokonce méně než v covidových letech 2020 a 2021. 
U jednotlivých žádostí členové grantové komise, každý za sebe, 
ohodnotili 3 dílčí kritéria obsažená v pravidlech pro přidělování 
dotací, a to body na škále od 1 do 5. Poté komise rozhodovala 
o přidělené částce podpory, přitom zohledňovala počet bodů, 
výši požadované částky i celkový rozpočet akce. Celkem navrhla 
grantová komise v prvním kole přidělit dotace v souhrnné výši 

126 000 Kč. Doporučila vyhovět v plné výši 5 žádostem, u 3 žá-
dostí doporučila poskytnout nižší dotaci, než byla požadována, 
což následně schválila rada.

Příjem žádostí ve druhém kole začíná 1. a končí 30. června 
2022.

Taneční skupina Proměny 10 062 Kč
Sportclub Řevnice 87 680 Kč
Junák ČR – oddíl Bobři 28 747 Kč
Folklorní soubor Klíček   686 Kč
Fenri – klub sportů v přírodě 23 717 Kč
FK Slavoj Řevnice 38 090 Kč
TJ Sokol Řevnice, pobočný spolek 70 431 Kč
Dětská lidová muzika Notičky 8 624 Kč
Neptun klub Řevnice 28 029 Kč
REBELS OK ROPE SKIPPING 8 624 Kč
TAEKWON-DO I.T.F. 8 624 Kč
SDH Řevnice 5 749 Kč
OLYMP FLORBAL 12 936 Kč
SDH Řevnice – Tradiční hasičský majáles 12 000 Kč
Porta – Finále festivalu Porta 40 000 Kč
GONG – Letní kino 6 000 Kč
Food Event s.r.o. – Food Truck Market 20 000 Kč
Sportclub Řevnice, z.s. – Václavský turnaj 

rodinných párů v tenise 3 000 Kč
Dětská lidová muzika Notičky – Představení 

Šíleně smutná princezna 15 000 Kč
Náruč – Rybofka 5 000 Kč
Rockabilly CZ, z.s. – Rockabilly CZ Rumble 25 000 Kč

 

Nová pravidla pro ploty
Řevničtí radní schválili dokument, který na území města pře-
depisuje, jak by mělo vypadat oplocení kolem jejich pozemku. 
Nepovoluje vysoké celobetonové nebo plně vyzdívané ploty 
či ploty z betonových panelů, které tvoří pro město nevhodné 
bariéry.

Jde o technický předpis pro výstavbu oplocení ve městě 
Řevnice, který na základě zkušeností z Dolních Břežan navrhla 
městská architektka Darja Balejová. Platný je od května 2022.

Dokument, který najdete na webu města v záložce Samo-
správa / Obecně závazné vyhlášky a nařízení města obsahuje 
základní požadavky na celkový vzhled a výšku a jaké jsou pří-
pustné výplně. Z nově schváleného předpisu vyplývá, že výplně 
musí být průhledné, respektive plocha výplně oplocení bude 
průhledná v rozsahu minimálně 40 % z celkové plochy výplně. 
To znamená, že konstrukce výplně a další pevné neprůhledné 
části budou tvořit maximálně 60 % z celkové plochy výplně. 
Mezery mezi plaňkami nesmí být zakrývány protiplaňkou 
a musí zůstat nezakryté.

(vše pan)

ROZPIS PŘIStAVeNí VeLKOOBJeMOVýcH KONteJNeRů NA BIOODPAD
termíny:
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

Zprávy z radnice



Podání námitek
Námitky a připomínky vlastníků pozemků či občanů je možné 
uplatnit pouze proti těm částem návrhu územního plánu, které 
byly po posledním veřejném projednání změněny. Podávají 
se písemně do 19. 5. 2022 včetně u pořizovatele územního 
plánu:  MěÚ Černošice, odbor územního plánování.

mare

Řevnická voda v novém

Řevnický správce vodovodu a kanalizace se změnil. Nové 
Dolnoberounské vodárenské družstvo má odlišnou právní 
subjektivitu i kancelář, ale vše ostatní zůstalo zachováno. 
cokoliv kolem dodávek vody včetně předchozího působení 
eKOSu lze nyní vyřídit ve dvoře řevnické radnice, v bývalém 
sídle stavebního úřadu. Provoz vodovodu a čistírny odpad-
ních vod nadále řídí Ing. David Kodym.

Jeden z problémů, se kterým jako správce řevnického vodo-
vodu bojujete dlouhodobě, jsou úniky pitné vody. Bylo jich 
letos mnoho?
Zima skončila dřív, takže už jsme ve fázi dohledávání těch 
menších. Ty jsou ale ve výsledku nejhorší, protože jsou obtížně 
lokalizovatelné. Výjimečně pracujeme i v noci, od půl druhé 
do půl páté, kdy je spotřeba vody v domácnostech minimální, 
abychom únik lépe odlišili od běžné spotřeby. 

Nejvíc poruch jsme měli od podzimu 2020 až do první polo-
viny loňského roku. Po suchých letech víc pršelo a kvůli změně 
vlhkosti v půdě se podloží začalo hýbat a vodovod praskat. 
Znovu to začalo vloni na přelomu listopadu a prosince. Největší 
nápor, kdy jsme v průměru každý týden řešili jednu poruchu, 
skončil během února. 
Proč eKOS s.r.o. vystřídalo Dolnoberounské vodárenské 
družstvo?
Nová, minulostí nezatížená společnost umožňuje vstup dalších 
obcí. Navíc forma družstva líp odpovídá principu hospodaření 
obecní firmy na obecním majetku. Cílem není vytvářet zisk, 
jako u běžné obchodní společnosti, ale zajistit dlouhodobou 
udržitelnost svěřeného majetku. Členy družstva jsou pouze 
obce, které v něm mají nějakou vlastní provozovanou infra-
strukturu – v tuto chvíli tedy Řevnice a Zadní a Hlásná Třebaň, 
ve vztahu k podílům na kapacitě čistírny odpadních vod, který 
si zaplatily při posledním rozšíření. 
Jak změnu pocítí vaši zákazníci?
Z pohledu provozu je změna minimální. Administrativně to 
znamená změn hodně. Je třeba přehlásit povolení, živnosti 
apod. A mění se i fakturační systém a způsob plateb za vodné 
a stočné. Už nebudeme chodit na odečty vody čtvrtletně, ale 
obvykle jednou do roka. Během roku tak musíme znovu uzavřít 
1300 smluv. Chceme nově uživatele překlopit do režimu záloh, 
méně častého odečítání a umožnit elektronické zasílání faktur, 
abychom ušetřili peníze za poštovné, kde je to možné. Zákaz-
níky začínáme průběžně kontaktovat, smlouvy bude možné 
podepisovat elektronicky a ověřovat souhlasy formou emailů 
a SMS. Kdo bude chtít přijít osobně, může, jsme připraveni. 

Fakturaci jsme dřív zajišťovali externě, teď si ji již děláme 
sami. Bude to levnější, ale vše nové je časově náročné. Do toho 
jsme se stěhovali z areálu skládky za městský úřad.
Ve vodárně u letovského mostu proběhla velká rekonstruk-
ce. V čem spočívala?
Vyměnili jsme technologii úpravy vody. Je přizpůsobená změně 
kvality vody, k níž došlo kolem roku 2016. Postupně klesala 
znečištění vedlejšího charakteru, jako je železo, pozůstatky 
ropných látek a podobné věci, ale skokově narostlo množství 
manganu. Nevíme úplně přesně proč, ale předpokládáme, že 

Znovu o územním plánu
Další veřejné projednání územního plánu se uskuteční 
12. května od 18 hodin v sále řevnického kina. V aktuálním 
návrhu územního plánu je zapracováno posouzení námitek 
a připomínek, které občané podali po veřejném projednání 
v září minulého roku, a zohledněn výsledek referenda, jež 
se konalo vloni na podzim.

S návrhem územního plánu Řevnice se lze seznámit přímo na 
odboru územního plánování MěÚ Černošice, na Městském 
úřadě Řevnice nebo online na webu černošického úřadu  
(www.mestocernosice.cz/mesto/uzemniplanovani/up-rp-
-a-us-obci-v-orp-cernosice/projednavane/revnice/)

co se změnilo
Oproti verzi, která byla projednána v minulém roce, je do ploch 
nazvaných Občanské vybavení zařazena i lokalita Za nádražím 
(bývalá Eurovie), která byla v minulém návrhu označena jako 
Výroba a obchod. Podle závazného výsledku referenda jsou 
plochy nově určené pro kombinaci nekomerčního i komerčního 
občanského vybavení s drobnou nerušící výrobou a službami. 
Je zde povolena 50% zastavěnost s 30 % zahrady a maximální 
výška zástavby 14 metrů, s výjimkou území vzdáleného méně 
než 20 metrů od stávající zástavby rodinných domů, kde je 
maximální povolená výška 11 metrů.  

Do pěti let by také měla vzniknout pro tuto lokalitu územní 
studie. V ní by mělo vedení základních ulic respektovat navrže-
né spojnice míst. Dále by měla obsahovat řešení veřejných pro-
stranství a veřejné zeleně v okolí nádraží a při břehu Berounky 
i stanovení uličních a stavebních čar.

Nový návrh územního plánu se také musel vypořádat s připo-
mínkami k vymezení pásů zeleně pro zadržování povrchových 
vod o minimální šíři 30 metrů nad plánovanou zástavbou na 
Vrážce, které byly rovněž předmětem referenda. Nyní jsou 
definovány samostatně jako Krajinná zeleň II s tím, že musí být 
vybudovány před započetím 3. etapy výstavby.

Nově definované využití 
areálu bývalé eurovie
Hlavní využití
Stavby a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání 
a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, stavby 
a zařízení pro tělovýchovu a sport, služby, vědu a výzkum. 

Přípustné využití
Stavby a zařízení pro drobnou nerušící výrobu. Nezbytná 
související technická a dopravní infrastruktura. Zeleň.

Podmíněně přípustné využití
Stavby a zařízení pro stravování, ubytování a obchodní 
prodej, za podmínky, že svou kapacitou budou určeny pou-
ze pro lokální využití (např. aby zde nemohl být umístěn 
supermarket).

Nepřípustné využití
Rodinné a bytové domy, stavby pro rodinnou rekreaci, roz-
sáhlá výrobní, skladová a dopravní zařízení. Dále všechny 
stavby, jejichž provoz by narušoval životní prostředí nad 
přípustnou míru stanovenou hygienickými předpisy. Dále 
jakékoliv jiné využití než hlavní, přípustné nebo podmíně-
ně přípustné. 

Ú
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to způsobila změna hladiny podzemní vody. Museli jsme tehdy 
víceméně na koleně podle pokynů technologa zařízení upravit. 

Rekonstrukce proběhla podle projektu a za podpory dota-
ce. Navržená technologie odpovídá výrazně vyššímu zatížení 
manganem. Jeho přítomnost ve vodě není primárně zdravotní 
problém, ale spíš technický, protože vytváří sedimenty, usazený 
kal. Stávající ocelové filtry už měly hodně odžito a byly opako-
vaně opravované. Nové jsou plastové a měly by vydržet dlouho. 
V úpravně vody bude rovněž náhradní zdroj elektrické ener-
gie, dřív při výpadku proudu stála. Je to důležité, protože od 
Berounky máme aktuálně 90 % vody a zásoba ve vodojemech 
stačí na 2–3 dny.
Jak ovlivní zvýšení cen elektrické energie hospodaření 
družstva?
Výrazně. Po dohodě s radnicí se ale vyšší náklady nepromítnou 
do ceny za vodné a stočné, zaplatíme ovšem městu zhruba o dva 
miliony nižší nájem za využívání vodohospodářské infrastruktu-
ry. Budou tedy chybět v rozpočtu na její opravy a obnovu.

mare

chci vědět proč
Řevnická základní škola prošla za poslední roky rozsáhlou 
proměnou. Vedle původní budovy vyrostla moderní přístavba 
s deseti novými třídami, nové učebny přibyly také v podkro-
ví, na pozemku byl vybudován outdoorový sportovní areál. 
Všechny stávající objekty byly postupně zatepleny a na zahradě 
prvního stupně vznikl altán pro venkovní výuku. Úpravou pro-
šel rovněž vstupní prostor před prvním stupněm a vedle hlavní 
školní budovy se buduje sportovní hala, která má pro žáky ZŠ 
sloužit jako tělocvična. Materiální podmínky pro vzdělávání 
našich dětí se tedy zlepšují a jedním z posledních míst, které by 
si zasloužilo důkladněji zmodernizovat, zůstává školní jídelna. 
Vedení řevnické radnice proto začalo s přípravou její rekon-
strukce. Jsem rád, že jako zastupitel a člen výboru pro územní 
rozvoj jsem se k této akci dostal od samého začátku a že se mi 
podařilo vedení města přesvědčit, aby k organizaci projektu 
přistoupilo trochu jinak, než tomu bývalo zvykem.

Když už, tak pořádně

Když už se bude do objektu jídelny zasahovat, určitě není od 
věci zamyslet se, k čemu všemu by se dal ještě využít a jaké 
funkce by mohl plnit. Třeba by tu mohlo vzniknout zázemí pro 
pedagogy, které v nové školní přístavbě chybí, třeba by se sem 
vešla i aula, kterou škola postrádá, možná by tu mohlo přibýt 
hygienické a technické zázemí pro nový sportovní areál, který 
má mimo vyučování sloužit i širší veřejnosti... Možností je 
spousta a první myšlenka byla: Pojďme všechny tyhle nápady 
sepsat a na jejich základě vytvoříme projekt, který se pak bude-
me snažit zrealizovat.

Jenže těch nápadů může být „milion“ a některé z nich škola 
skutečně potřebuje, některé by si přála, ale docela dobře se bez 
nich dokáže obejít, a některé můžou být dokonce zhola zbyteč-
né. Abychom do projektu zařadili pouze ty, které mají smysl, 
domluvil jsem s vedením radnice následující postup:

Nejprve proběhne jednání uvnitř školy. Na něm se ředitel 
s pedagogy a ostatními zaměstnanci domluví, co by škola 
v rámci nové jídelny chtěla, a tyto své požadavky zdůvodní. 
Následně (nejspíš v první polovině června) proběhne veřejná 
diskuze s občany, na které se k požadavkům školy budou moci 
vyjádřit občané, třeba ti, kteří sem posílají své děti nebo se jich 
problematika nějak dotýká. Teprve potom, když si ujasníme, 
co chceme a proč to chceme, budeme moci přistoupit k výběru 
architekta, který nakreslí projekt. Nejdřív ale musí být k dispo-

zici zadání, které bude vycházet z konkrétně formulovaných 
a dobře odůvodněných potřeb školy a obce, nikoliv jen z hro-
mady zbožných přání sepsaných bez ladu a skladu na jeden list 
papíru. Abychom takové zadání mohli připravit, je třeba o těch 
potřebách mluvit, dohadovat se, argumentovat, ptát se, hledat 
odpovědi a zvažovat různé alternativy. Jedině tak je možné 
zajistit, že se na nic důležitého nezapomene a že naopak do pro-
jektu nezařadíme nějakou úplnou pitomost.

Jsem přesvědčený, že touto cestou dojdeme k řešení, s nímž 
budou obyvatelé Řevnic, zaměstnanci školy i žáci spokojeni 
a které nebude vyvolávat silné kontroverze a vlny odporu, na 
něž jsme dosud u řady městských projektů zvyklí.

Pavel Černý
zastupitel PRO Řevnice

Nesouhlasím s prodejem
Pozemek pod restaurací Kůlna 
by měl zůstat městu

Zastupitelstvo města na svém zasedání 7. března schválilo 
těsnou většinou 8 hlasů záměr prodat společnosti 2 Q poze-
mek vedle řevnického pivovaru směrem k lávce přes řeku. 
Na pozemku se nachází letní restaurace Kůlna s venkovním 
posezením.

Pozemek před lety koupilo od Českých drah město Řevnice 
a nachází se pod ním kanalizační potrubí napojující přes lávku 
lokalitu Za Vodou. Přes pozemek se plánuje i trasa vodovodu, 
který „Zavodu“ připojí na řevnickou vodovodní síť. Lávku lze 
samozřejmě využít i pro vedení dalších typů inženýrských sítí, 
např. pro vysokorychlostní internet. Také ten by mohl být přes 
pozemek napojený.

Navíc se do budoucna zvažuje rekonstrukce celé lávky 
a v souvislosti s probíhající rekonstrukcí železniční trati z Prahy 
do Berouna má mezi kolejemi a areálem Eurovia vzniknout 
nová ulice propojující ulici Pražská u železničního přejezdu 
s vyústěním lávky u závor – v místě, kde se dnes připojuje cyk-
lostezka. Pro tyto stavby by uvedený pozemek mohl sloužit jako 
vhodné zázemí.

Z uvedeného je zřejmé, že se jedná pro město o strategický 
pozemek, kterého bychom se neměli jen tak zbavovat.

Prodejem soukromníkovi ztrácí 
město možnost rozhodovat

O koupi pozemku má zájem společnost 2 Q vlastnící soused-
ní řevnický pivovar, která také vlastní domeček č. p. 1087 
na tomto pozemku. Ten získala před lety v aukci, ovšem bez 
pozemku pod ním. Jejím cílem je podle jednatele společnosti 
2 Q a zároveň radního města Řevnice Petra Kozáka sjednocení 
vlastnictví domku a pozemku a vylepšení stávajících objektů 
kůlen. Zachován má zůstat současný způsob využití jako místo 
pro oddych a relaxaci a gastronomické služby.

S tímto záměrem lze jistě souhlasit, jeví se vcelku logický 
a nekontroverzní. Je však třeba si uvědomit, že společnost 2 Q 
nemusí vlastnit pozemek na věky. Jako privátní subjekt ho 
může kdykoli komukoli prodat, darovat, či o něj přijít z nej-
různějších důvodů. A nový vlastník nebude žádnými dobrými 
úmysly Petra Kozáka vázán. Vzhledem k tomu, že v novém 
územním plánu spadá tento pozemek do území označeného C1, 
může na něm vyrůst třeba obytná budova. Nebo něco jiného, co 
městská rada ani zastupitelstvo nebude mít možnost ovlivnit.

Proto jsem zásadně proti prodeji.
Pavel Černý
zastupitel PRO Řevnice
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Pomoc farní charity míří 
nejen k uprchlíkům
Ve zdejší římskokatolické farnosti se v minulých týdnech 
vybralo 128 001 korun na podporu těch, kteří utekli před vál-
kou na Ukrajině a hledají v našem regionu bezpečí. Peníze se 
sbíraly do kasiček v kostelech ve Všenorech, Dobřichovicích, 
Řevnicích, Osově nebo Všeradicích, na benefičním koncertu 
v Osově a některé dary přišly přímo na účet Farní charity Řev-
nice, která prostřednictvím dobrovolníků obstarává praktic-
kou stránku pomoci uprchlíkům.

„Zajišťujeme pro ně zejména pravidelnou materiální pomoc 
i osobní podporu,“ vysvětluje ředitelka zdejší charity Eva Va-
culíková. „Jakmile k nám začaly přicházet ukrajinské mamin-
ky s dětmi, navázala Farní charita Řevnice spolupráci s Po-
travinovou bankou Central a jednou i dvakrát týdně zásobuje 
sklad v dobřichovické Ruské ulici trvanlivými potravinami 
a dalším, aktuálně potřebným materiálem. Operativně využí-
vá také svůj vlastní charitní sklad, který předtím již několik let 
sloužil k podpoře místních rodin, jež se ocitly v nouzi.“ 

Pro individuální pomoc, většinou jde o nákup léků, prádla, 
ovoce a zeleniny či dietních potravin, případně věcí pro 
výtvarné i pracovní činnosti do dětských skupin, pak slouží 
finanční prostředky ze sbírky. Zatím z ní bylo vyčerpáno téměř 
30 tisíc korun, nejvíce z toho za léky. Od místní podnikatel-
ky také charita získala darem novou obuv, kterou poskytuje 
uprchlíkům, ale i dalším lidem, kteří se ocitli v obtížné situaci. 

Vedle hostů z Ukrajiny totiž charita nezapomíná ani na 
rodiny či seniory, kteří jsou jejími stálými klienty. Podle Evy 
Vaculíkové se nyní kvůli zdražování lidé ocitají v nouzi stále 
častěji. Síť charitních dobrovolníků, která působí v poberoun-
ských obcích, je podle ní připravená naslouchat příběhům 
uprchlíků i místních rodin, které se ocitly v nepříznivé životní 
situaci, a najít pro ně tu nejvhodnější pomoc. 

Na podporu ukrajinských běženců je i nadále možné přispět 
na charitní účet 229694645/0300, variabilní symbol 22. 

Musíme si pomáhat
„Žijeme v relativně bohatém regionu, což ale neznamená, že 
mezi námi nejsou ti, kteří naléhavě potřebují pomoc nebo 
podporu,“  řekla Zuzana Dudáková, ředitelka Modrého 
domečku a spolku Náruč na začátku neformální schůzky po-
skytovatelů sociální péče a spolků, které se v Řevnicích a okolí 
starají o sousedy v obtížné situaci. Že může být pomoc posky-
tovaná společně v rámci komunity  velmi účinná, se ukázalo 
v případě ukrajinských běženců, kteří v posledních týdnech 
nacházejí bezpečí v Řevnicích a blízkém okolí. Podíleli se na ní 
také účastníci schůzky, kterou iniciovala Náruč jako příležitost 
se osobně poznat, vyměnit si zkušenosti a probrat možnosti 
spolupráce. 

Náruč poskytuje sociální rehabilitaci a pomáhá lidem s du-
ševním onemocněním s návratem do života. Jak to probíhá 
a s jakými potížemi se při tom setkává, vylíčila přítomným 
Simona Petrejová, vedoucí  sociální služby. Monika Vaňko-
vá, která se mnoho let věnovala seniorům v místní pobočce 
Univerzity 3. věku a také provozu kina či Sokola, se nově 
stala vedoucí řevnické Pečovatelské služby. Popsala ostatním 
její současné fungování i své představy, jak pomoc seniorům 

Ředitelka Farní charity Řevnice Eva Vaculíková během letoš-
ní celostátní sbírky potravin 23. dubna

Jak se pomáhá u Berounky
Text a foto: Marie Reslová

ještě zlepšit. Dobrovolnickou práci řevnické farní charity, 
která podporuje rodiny i osamělé lidi ve svízelných životních 
situacích, přiblížila její ředitelka Eva Vaculíková. O působení 
spolku Někdo ti uvěří, jenž poskytuje podporu obětem sexuál-
ního násilí, mluvil jeho předseda Jiří Kylar. A pestrou činnost 
neziskové organizace Pomoc od srdce, jež se soustředí nejen 
na podporu lidem potýkajícím se s omezenými finančními pro-
středky, ale i různými typy onemocnění, prezentovali Markéta 
Margareta Kabi a Josef Linhart. Za sociální komisi řevnické 
radnice se schůzky zúčastnila také Lada Vávrová. Podle ní by 
město mělo vytvořit ucelenou a dlouhodobou koncepci sociál-
ní pomoci a podpory, spolupracovat na ní s neziskovkami, kte-
ré v Řevnicích působí, a vyčlenit pro tyto potřeby i prostředky 
v rozpočtu.

Zaznělo, že by bylo skvělé, kdyby si řevnická radnice, která 
velmi rychle ve spolupráci s občany i neziskovkami dokázala 
najít ubytování pro ukrajinské hosty a zajistit jejich základní 
potřeby, tuto schopnost zachovala i po odeznění uprchlické 
krize. A stejně pružně a kreativně se pokusila pomoci se zajiš-
ťováním dočasného bydlení a materiální podpory pro ty, kdo 
se náhle ocitnou v nouzi. e
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Historické souvislosti

„V osmdesátých letech minulého století, na vrcholu popularity 
tohoto sportu, bylo v Čechách a na Slovensku registrováno 
více než 50 oddílů. Po revoluci nastal vcelku logicky pozvolný 
propad zájmu. Na závody jezdilo stále méně a méně posádek, 
chyběly hlavně děti. Zlom nastal zhruba před 10 lety, kdy se 
generace závodníků v mém věku, vrátila k soutěžení a zároveň 
začala vychovávat naše nástupce,“ vysvětluje Pavel Kubásek, 
trenér řevnického pramičkového oddílu Neptun a zároveň před-
seda disciplíny Závodních pramic spadající pod Svaz vodáků 
České republiky.

Historie tohoto ryze českého sportu se začala psát v polovině 
50. let v Žamberku. V tamním vodáckém oddíle působili rych-
lostní kanoisté, svého času mistři Evropy, kteří pramici používa-
li ke svému tréninku. Byla to pramice dřevěná a trénovali na ní 
techniku pádlování. Tím se zadal základ pro novou disciplínu – 
závody na pramicích. 

První závod se uskutečnil roku 1957 právě v Žamberku. Kolik 
se ho zúčastnilo lodí, není známo, jisté je, že zpočátku se zá-
vodilo pouze ve sjíždění řek – takzvaném sjezdu. Ten mohl být 
dlouhý klidně i 30 km.

Pod Svazarmem
Postupem času vznikaly nové disciplíny. Důležitým krokem 
pro další rozvoj mladého vodáckého sportu bylo začlenění do 
Svazarmu. Tato organizace spadající pod armádu poskytla 
oddílům prostředky na provoz a zároveň se významně podílela 
na rozvoji nových disciplín. Postupně přibyl slalom, sprint 
a plavání. Podstatných změn se dočkal i sjezd, do kterého byla 
stejně jako v biatlonu vložena střelba na terče a hod granátem 
na cíl. 

Zajímavým vývojem prošla samotná závodní pramice. První 
kusy byly dřevěné, později překližkové a nakonec lamináto-
vé. Ruku v ruce s tím, jak přibývalo závodníků a posádek, se 
řešil ideální tvar lodě, na jehož vývoji tehdy spolupracovaly 
i týmy odborníků. Výsledkem bylo kopyto, podle kterého si 
pak všechny oddíly mohly vyrábět vlastní laminátové pramice. 

Vodácký Víceboj

Pramice s pětičlennou posádkou uhání rychle tekoucím náhonem a kličkuje mezi brankami. Zelenou brankou 
po proudu, červenou proti. Až na břeh jsou slyšet pokyny kormidelníka, velitele posádky, na zádi. Přes 6 metrů 
dlouhá loď se neomylně otáčí v úzkém náhonu a po projetí poslední branky uhání do cíle...

Že jste o závodech pramic nikdy neslyšeli? Nevadí, o víkendu 14.–15. května budete mít šanci vidět je na 
Berounce v Řevnicích a okolí na vlastní oči. Více informací a program závodů najdete v rámečku. Teď se pojďme 
podívat trochu do historie.

Text: Jan Schlindenbuch | Foto: Vašek Kolář



trénink a závody
S trénováním mladých vodáků v řevnickém klubu Neptun za-
čal Pavel Kubásek před šesti lety, kdy přebral pomyslné žezlo 
po Liboru Kvasničkovi. Hlavní motivací bylo sportovní vyžití 
pro jeho dcery. V době, kdy Pavel se svojí ženou sami závodili, 
s nimi jejich děti na lodích „vyrostly“. Postupně se k nim přida-
lo pár kamarádů a dětské posádky byly na světě.

Dnes má v klubu 8 dětí z Řevnic, Letů či Hlásné Třebaně. 
Několik závodníků v zimě bohužel odpadlo, a Pavel tudíž na-
bírá nové členy. „Tréninky máme každý týden v úterý od 16:00 
do 17:30 na adrese Karlštejnská 13. Kdyby měly nějaké děti 
zájem, nejlépe ročníky 2011 až 2014, ať se mi rodiče ozvou na 
palousek@palousek.eu.“

V sezoně, tedy od konce dubna do září, odjezdí děti něja-
kých šest až osm závodů. Závody jsou celovíkendová záležitost 
s přespáváním ve stanech v různých koutech republiky. Na 
otázku „Co je na závodech a trénincích nejvíc baví?“ všichni 
mladí závodníci svorně odpovídají: „Dobrá parta a pohoda 
spojená s pobytem v přírodě u vody...“ A to je přesně to, o co 
při ježdění na závodních pramicích jde. e
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„V současné době je majitelem 
kopyta svaz, který oddílům na 
základě jejich žádosti nechává 
lodě vyrábět,“ vysvětluje Pavel 
Kubásek. 

Jak již bylo řečeno, v osmdesá-
tých letech bylo v Čechách a na 
Slovensku registrováno více než 
50 oddílů. Soutěžní sezona se 
skládala z pohárových závodů 
pořádaných jednotlivými oddíly. 
Vrcholem bylo republikové mis-
trovství. Tak je tomu koneckonců 
i dnes. 

Sjezd, slalom 
a sprint
Na oficiálním webu svazu vodáků 
se disciplína nazývá Pramice – 
vodácký víceboj. Zúčastní se ho 
posádky 4 či 5 závodníků podle 
personálních možností oddílů. V průběhu víkendu spolu sou-
peří v několika výše popsaných disciplínách. 

Sjezd po řece o délce splutí cca 1 hodinu (8–15 km) je pro-
ložen střelbou ze vzduchovky na sklopné terče. Žactvo musí ze 
4 střel skolit 2 terče, junioři a dospělí 4 ze 6. Střílí se vleže a za 
každou chybu je přičtena půlminuta k výslednému času.

Slalom probíhá obvykle mezi brankami umístěnými v úz-
kých náhonech s proudící vodou. Jezdí se dvoukolově a počítá 
se lepší čas. Za neprojetí branky je penalizace 50 sekund a za 
ťuknutí do tyčky 5 sekund.

Sprint zhruba na 400 m se jede opět dvoukolově a časy se 
sčítají. Poslední disciplínou je plavání. Posádka v bazénu plave 
libovolným stylem štafetu 5 x 50 metrů (dorostenci) nebo 
5 x 100 metrů (dospělí).

Běžné pohárové závody obsahují obvykle 3 nebo 4 soutěžní 
disciplíny, pouze na mistrovství republiky se musí zrealizovat 
všechny. Jeho pořadatelem tak musí být oddíl disponující 
možností pronájmu bazénu. Plavat se dá podle pravidel i v pří-
rodě, ale již delší dobu takto žádný oddíl plaveckou disciplínu 
nepořádal.

Každý se počítá
Dost teorie, pojďme se vrhnout na samotnou jízdu na lodi. 
Pramice je delší a užší než běžná rybářská veslice. Posádku 
tvoří 4 nebo 5 závodníků. V lodi mohou klečet na jednom 
koleni, podobně jako rychlokanoisté, nebo sedět na lavičkách. 
Mladší žáci zpravidla sedí a starší kategorie klečí. Mladší, 
a tím pádem i lehčí posádky mají výhodu v nižším ponoru. 
Pramice jim po vodě lépe klouže a snadněji se jim s ní mané-
vruje. Dospělí mají ponor pochopitelně větší, ale zase daleko 
více zabírají, urvou to takzvaně silou.

„Na závodech pramic se mi líbí, že žádný člen posádky není 
zbytečný. Při dlouhých sjezdech se řádně prověří, kolik sil kte-
rý závodník v sobě má. Co nezvládne silou, může dohnat třeba 
technikou. Každopádně neexistuje, aby někdo někomu něco 
vyčítal. Vodáci jsou totiž především dobrá parta,“ vysvětluje 
Pavel.

Zá
Vo

d
YČeský pohár závodních pramic 

V Řevnicích na Berounce se v termínu 14.–15. 5. uskuteční 
v pořadí třetí závod Českého poháru pramic 2022 organi-
zovaný Svazem vodáků ČR. Závodit se bude v disciplínách 
sprint, slalom a sjezd. 
První dvě disciplíny se pojedou v sobotu. Nejdříve sprint 
nad řevnickým jezem, odpoledne bude na programu 
slalom v náhonu u ostrova v Zadní Třebani. Závod zakončí 
v neděli dopoledne sjezd, který bude startovat opět nad 
jezem v Řevnicích. Posádky pojedou nejdříve proti proudu 
k ostrovu v Třebani, tam se otočí a sjedou dolů po řece do 
cíle u letovského mostu. V průběhu sjezdu budou závodníci 
střílet ze vzduchovky na sklopné terče.

ZáVodních Pramic
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Kdy a jak se zrodila myšlenka na obnovu klubu? 
Díky spolupráci vedení školy, města a rodičů se už leccos 
povedlo. Třetím rokem funguje ve 3.–5. třídách výuka 
předmětů v angličtině s rodilým mluvčím, běží tu také 
tři kroužky robotiky, vedené dvěma nadšenými tatínky, 
a v neposlední řadě funguje pomoc dětem ze sociál-
ně slabších rodin, kterým se přispívá třeba na obědy 
v jídelně nebo na školní pomůcky. Založení klubu byl 
tedy přirozený vývoj. Jak my, tak škola jsme měli zájem 
o prohloubení vzájemných vztahů a posílení spolupráce. 
S novým názvem, ale stejným cílem jsme přebrali štafetu 
od svého předchůdce, Řevnického kalamáře. Jeho zakla-
datelkám patří naše poděkování, protože díky nim jsme 
nemuseli začínat od nuly a mohli jsme navázat na jejich 
práci.
Bylo těžké získat první spolupracovníky? 

Vlastně ani ne a já z toho mám upřímnou radost. 
A ještě víc mě těší, jak hezká energie kolem klubu vzniká. 
S přípravami bylo dost práce, museli jsme toho hodně 
domluvit, ladili se s vedením školy, připravovali webové 
stránky, logo, grafické podklady, potřebovali jsme hezké fotky 
atd. A naprosto všichni, které jsem oslovila s prosbou o spo-
lupráci, mi vyšli vstříc a vše pro zdárný start klubu ve svém 
volném čase udělali.
tým v současnosti tvoří 16 lidí – máte v plánu jej dál rozši-
řovat? 

Lidí kolem klubu je dokonce víc než těch 16, ale ne všichni 
chtějí být na webu nebo se aktivně podílet na jeho činnosti, 
což je samozřejmě v pořádku a respektujeme to. V současné 
době má klub 35 členů. Klub je velmi otevřený spolek, uvítáme 
každého, kdo se bude chtít zapojit, ale i každého, kdo činnost 
klubu podpoří „pouze“ zaplacením členského příspěvku. To 
pouze je v uvozovkách proto, že finanční podpora klubu je pro 
jeho fungování zásadní. Nejlepší je tedy stát se členem, a mám-
-li chuť nebo nějaký nápad, nabídnout pomoc v rámci svých 
možností.
Jak konkrétně se tito lidé na chodu klubu podílejí?

Nejčastěji v kontaktu je přirozeně rada klubu, která přímo 
komunikuje s ředitelem školy Tomášem Řezníčkem. Pak jsou 
v týmu lidé, kteří zajišťují webovky, grafiku, fotky, komunikaci, 
Facebook a další věci. A taky lidé, kteří mají nějaké téma nebo 
projekt, jež by chtěli v rámci klubu rozvinout. Ať už jde třeba 
o rodičovské kavárny na různá témata, vánoční trhy nebo napří-
klad volnočasový prostor pro náctileté.
Kdo volí vedení klubu a jak často? 

Výkonným orgánem klubu je rada, která má 3 členy volené 
členskou schůzí. Základní funkční období členů rady jsou 3 
roky. Klub je zapsaný spolek, tedy jeho organizace a fungování 
se řídí primárně stanovami. Zákonný rámec je stanoven v odpo-
vídajících ustanoveních občanského zákoníku.
Plánujete spoustu aktivit, kroužky, besedy atd. Některé 
akce chcete jen oprášit, jiné nově vymyslet. Na co se může-
me těšit ze všeho nejdříve? 

Nápadů už je opravdu docela dost. Čeká nás teď tedy důležitý 
úkol, kdy se sejdeme s vedením školy a stanovíme si, které 

záměry budeme schopni uskutečnit v nejbližší době a které 
necháme třeba na později. Vždycky ale bude platit, že jaké si to 
uděláme, takové to bude, a čím víc se nás zapojí, tím víc se toho 
může podařit.
Jakou podobu by měla mít vaše spolupráce s vedením 
školy? 

Spolupráce s vedením školy a výslovně s panem ředitelem je 
výborná. Počítáme s tím, že se budeme vídat pravidelně a bude-
me se bavit o tom, co škola potřebuje a jak by klub mohl pomo-
ci. A také budeme konzultovat náměty na zpestření výuky nebo 
různé nabídky pro školu, které už teď od rodičů dostáváme.
Máte nějakou ambici v počtu členů klubu? 

Ideální by bylo, kdyby klub měl stejně členů, jako je dětí 
v naší škole, tedy skoro 700. Že by se tedy členem klubu stal 
vždy alespoň jeden rodič každého dítěte. A nemyslím tím nutně 
aktivním členem. Pokud někdo nemá vůbec žádný čas navíc, je 
úplně v pořádku, když se stane pasivním členem klubu. Tzn., 
že vyplní přihlášku, podpoří klub členským příspěvkem ve výši 
300 Kč a dál už nic neřeší. Široká členská základna zajišťuje 
nějaký základní objem financí, které je pak možné použít na 
podporu aktivit klubu. Jakkoliv počítáme i s dalšími zdroji fi-
nancování – chceme třeba prozkoumat možnosti žádat o různé 
dotace nebo zkusit i nějaké fundraisingové akce.
Již funguje transparentní účet klubu. Na co budou získané 
finance využívány? 

Je to podle toho, jestli jsou ty peníze na účtu spojené s ně-
jakým účelem. Jako příklad mohu uvést kurzovné za kroužky 
nebo dary na konkrétní věc nebo projekt. Tam je využití peněz 
jasně dané. Oproti tomu členské příspěvky nebo dary bez 
daného účelu budou využívány na základě rozhodnutí členské 
schůze klubu. e

Podrobnosti o tom, jak se stát členem klubu a jak se zapojit, 
najdete na https://www.klubzsrevnice.cz.

Aby naše škola byla tou nejlepší
Pořádat přednášky o výchově a vzdělávání, podporovat děti ze sociálně slabších rodin anebo oživit tradiční 
akce, jako je školní ples či školní akademie. I takové jsou cíle znovu obnoveného Klubu rodičů a přátel školy, je-
hož hlavním mottem je: „aby ZŠ Řevnice byla tou nejlepší školou pro naše děti“. Plánů a ambicí má následovník 
Řevnického kalamáře mnohem víc, jak potvrzuje předsedkyně klubu Jitka Nosková.

Text: Pavla Nováčková | Foto: Matěj Barták
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Vzpomínky na Iva tamchynu

Alice Čermáková, režisérka a bývalá principálka 
Divadelního souboru Řevnice
Od mládí bylo mým snem stát se herečkou, pustilo mě to až 
v pubertě. Milovala jsem tehdejší herecké idoly, z žen na pie-
destalu nejvyšším byla Dana Medřická, nenahraditelná a jedi-
nečná. Ale o ženách to dnes nebude. Z mužů se mi nejvíc vryl 
do srdce Eduard Cupák, ze starších jsem obdivovala Václava 
Vosku. A idolem pro mě byl Jean Marais, krásný a neohrožený. 

Tehdejší herectví bylo jiné než dnes, o tom není pochyb. Ale 
herec – tenkrát i nyní – musí být osobnost. Abychom se na něj 
dokázali dvě hodiny dívat. Když jsem se později přestěhovala 
do Řevnic a začala působit v ochotnickém divadle, líbila se mi 
různorodost mužů – herců v tomto souboru. A na Iva Tamchy-
nu jsem se rozhodně dívat mohla.

Ivo pro mě byl takový český Jean Marais. Sálal z něj vždy 
vnitřní klid, rozvaha a vyrovnanost. Typem to byl vysloveně 
hrdina, krásný muž, idol ženských srdcí. Myslím, že by Marai-
se klidně mohl dublovat a nikdo by to nepoznal. 

Prvně jsme spolu hráli v Lucerně. Vychutnávala jsem si jeho 
starého vodníka, moudrého a  zkušeného. Byla to doba ne tak 
uspěchaná, kdy se ještě pilně chodilo na zkoušky, které jsme 
si užívali v pohádkovém prostředí Lesního divadla. Hltali jsme 
výstupy jeden druhého a po zkoušce klábosili a vzpomínali při 
víně dlouho do noci. Druhé představení, v kterém se mnou Ivo 
hrál, byla Gogolova Ženitba. Hrál jednoho z nápadníků, Onuč-
kina, bývalého důstojníka pěchoty. V bledě modrém smokingu 
se žlutou růží v klopě a kohoutem vyčesaných vlasů na hlavě. 
A hrál ho skvěle!  Ač typem elegán, uměl se shodit a být směš-
ný. Vzpomínám, jak se s ostatními nápadníky strkali o místo 
na lavici vedle Agáty a padali jak hrušky na zem. Jak se jí 
servilně podbízeli a plácajíce nesmysly snažili se vetřít do její 
přízně. Naposledy jsme spolu hráli v představení Někdo to rád 
horké. Role Osgooda Fieldinga, starého milionáře se slabostí 
pro saxofonistky, byla pro Iva jak dělaná. Neumím si v této roli 
představit nikoho jiného a myslím, že se v ní i dobře cítil. 

Tak si ho budu pamatovat, s růží v ústech, při tangu s Roma-
nem Tichým. 

Roman tichý, dlouholetý člen Divadelního souboru 
Řevnice
Nevím přesně, kdy jsem se s Ivem Tamchynou v divadle 
poprvé potkal. Bude to pár desítek let. A jsem nesmírně rád, 
že se tak stalo. Byl (nejen) mým mentorem. V dobách mé 
divadelní puberty mě usměrňoval, vedl. Později jsme spo-
lu dlouho debatovali a u toho se nezřídka zhluboka napili. 
Samozřejmě mimo jeviště! Kromě derniéry Gogolovy Ženitby, 
kterou jsme sehráli dle metod Stanislavského. S vodkou. Poté 
se mnou nějakou chvilku nemluvil. Mlčení přešlo v záchvat 
smíchu, když jsem se do pléna zeptal: „A kdo to vlastně byl ten 
Stanislavskij?”

Ivo Tamchyna, divadelník, od kterého jsem se snažil něco 
pochytit, kterého jsem žádal o radu, před kterým jsem měl 
respekt… Až teď jsem pochopil jeho až úzkostnou starost 

o výsledek. Ta věc přichází s věkem. Je to zodpovědnost. 
Touha nezklamat spoluhráče, diváky, sebe. Mám potřebu se 
s Ivem rozloučit zodpovědně. Sklenicí piva a Stanislavského 
metodou.

tereza Červená, členka Divadelního studia 
Divadelní sezona 2022 je zahájena. Bohužel ale ne komedií. 
V sobotu 30. 4. jsme se na prknech Lesního divadla rozloučili 
s panem Ivem Tamchynou. Režisérem, který mě toho v životě 
naučil mnohem víc než jen mluvit a pohybovat se na jevišti. 
Tím, jaký byl, nám ukazoval, že slušnost, ochota, pracovitost 
i moudrost nejsou prázdná slova. Formoval můj život, aniž tu-
šil, jak moc, a za to, kým jsem dnes, vděčím v mnoha ohledech 
právě jemu. Teď je načase předat tyto hodnoty dál a pokra-
čovat v jeho práci. Nebude to lehké, ale věřím, že 28 let naší 
spolupráce byl takový „návod“, jak na to.

Byť pocházel z Hostivice, byl to Řevničan. Ale hlavně 
noblesní muž, který se mi vryl nesmazatelným způsobem do 
srdce. Děkuji, že jsem měla to štěstí Vás poznat, pane učiteli!

Ivana Junková, ředitelka ZUŠ Řevnice
Vždy jsem panu Tamchynovi říkala pane učiteli, od první 
chvíle, kdy jsem nastoupila na loď základního uměleckého 
vzdělávání. Byl to náramný člověk, který vnášel do věcí klid 
a přehled, jeho zvučný hlas dělal ve věcech pořádek. Nepama-
tuji se, že by někdy řekl, že nemá čas, když se jednalo o pomoc 
a hlavně o divadlo. Na naší ZUŠce začal pan učitel učit v roce 
1997, společně jsme zde strávili sedm let do roku 2014, kdy 
mi byl v začátcích velkým průvodcem. O tom, jak běžel tady 

Zemřel řevnický Hamlet
Řevnická divadelní scéna ztratila další hereckou legendu. Čtvrt roku po smrti vášnivé ochotnice Ludmily Vaň-
kové, dne 20. dubna 2022 zemřel ve věku 82 let Ivo Tamchyna. Neúnavný herec a režisér, představitel desítek 
hlavních rolí včetně Hamleta či Radúze. Právě s Ludmilou Vaňkovou, která ho k ochotnickému divadlu přivedla, 
vytvořili na prknech znamenajících svět nezapomenutelné dvojice.

Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv Divadelního studia I. T.
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Na kontě měl Ivo Tamchyna desítky rozmanitých rolí. 
Včetně Hamleta, Radúze, Orsina ve Večeru tříkrálovém či 
Vodníka v Lucerně. Narodil se 12. listopadu 1939 v Hos-
tivici. Do řevnického divadelního souboru jej v roce 1963 
přivedla Ludmila Vaňková Paukertová. Nabídla mu tehdy 
titulní roli ve hře Radúz a Mahulena. Ještě než byla hra 
uvedena, přišel za Tamchynou další z režisérů, Miroslav 
Plachý, a svěřil mu roli Václava ve hře Naši furianti. Do 
hraní se tedy vrhl doslova po hlavě. V mládí byl úspěšně 
obsazován zejména do milovnických rolí. Tři desítky let 
spolupracoval Tamchyna se souborem Ludus Musicus, hrál 
rovněž v pražském divadle Pepito.

Od roku 1993 fungovalo při ZUŠ Řevnice pod jeho 
vedením literárně-dramatické oddělení, a to až do roku 
2014. Vyšly z něj desítky mladých talentovaných herců. Ti 
nejhouževnatější jej oslovili v roce 2008, aby s nimi v práci 
pokračoval a vedl je. Tak vzniklo Divadelní studio. Úspěchu 
dosáhlo hned s první hrou Jiřího Suchého Případ Eleono-
ra, kterou předvedli mimo jiné i na prknech legendárního 
Semaforu. V následujících letech uvedli v Lesním divadle 
na dvě desítky divadelních her. Na počest svého dvorního 
režiséra se členové studia rozhodli přejmenovat jej na Diva-
delní studio Iva Tamchyny. 
(100 let Lesního divadla v Řevnicích)



Děkujeme všem, kteří přišli 30. dubna do Lesního 
divadla naposled zatleskat našemu tatínkovi a přispěli 
do kasičky. tak, jak si přál, bude vybraná částka 25 000 
korun věnována Dětskému kardiocentru FN Motol.

Martin tamchyna

Vodník (vpravo)

Někdo to rád horké

Fantom Morriswillu

Ženitba (vlevo)

na divadle čas, věděl nejvíce. Vzdělávací program, který pan 
učitel pro dramaťák napsal v roce 2012, je platný dodnes, 
neustále z něj čerpáme.

Založil Divadelní studio, kam bral i své žáčky z Dramaťáku. 
Jsem moc ráda, že ve spotu k 100 letům výročí Lesního divadla 
ztvárnil hlavní roli, takže jej máme zachyceného ve filmové 
vzpomínce navždy. Děkujeme, pane učiteli. e

12  Vzpomínka

Hamlet



Řevnice v letech 1939–1945
(vzpomínky v obrazech)
Léta 1939–1945 jsou obdobím nacistické okupace českých zemí 
a trvání II. světové války. Německá armáda obsadila Čechy 
a Moravu 15. března 1939 a II. světová válka začala 1. září 1939 
napadením Polska německými vojsky. Okupanti u nás nařídili 
německo-české nápisy a ze dne na den změnili pravidla dopravy 
tak, že se začalo jezdit vpravo. Několika obrázky připomínám 
toto složité období. e

Text: MUDr. Jindřich König | Fotografie: archiv autora

Pohlednice poslaná z Řevnic 15. 8. 1943 s německo-českým 
označením zachycuje pohled na Letovský most a na Beroun-
ku s plovárnou pod dolní Černou skalou. Na louce býval te-
nisový dvorec, který na počátku války zanikl.

Řevničtí hasiči za války s dvojjazyčným nápisem na voze
Na kopii fotky z léta 1941 odpočívají tři řevnické cykloturist-
ky na silnici u rozcestníku s dvojjazyčným označením obcí.

Pohlednice náměstí s radnicí a školou, fotka je z doby před 
okupací. Na školní budově je nápis „Našim dítkám“ z počát-
ku 20. století. Tento nápis dal po I. světové válce na vlastní 
náklady pozlatit letní host z Prahy. Němci nařídili zobrazit 
tento nápis i v němčině. Řevnická radnice se tehdy rozhodla 
raději český nápis sejmout, takže tam od té doby není nic.

Fotografie ze 13. května 1945, na níž přechází koleje nádraží 
útvar Řevnického strážního praporu, aby se zúčastnil na ná-
městí manifestačního pohřbu dvou chlapců – Karla Mündela 
(23 let) a Jiřího Veselého (19 let), kteří padli při Květnovém 
povstání v Praze. V pozadí obrázku stojí odstavená nefunkč-
ní parní lokomotiva, která byla při jízdě před koncem vál-
ky rozstřílena hloubkovými americkými letadly (tzv. kotlá-
ři – ničili kotle lokomotiv). Důvodem byla snaha o omezení 
transportu německých vojáků a zásob na frontu. 

Historie  13
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Okénko ZUŠ
Duben byl pro naši školu veleúspěšný měsíc. Do závěrečného 
kola národní soutěže základních uměleckých škol, kterou pořá-
dá MŠMT, postoupilo pět našich studentů! O nejvyšší ocenění 
se utká David Kubát (bicí p. uč. Martin Linhart), který dochází 
do ZUŠky teprve třetím rokem, a dále čtyři dechaři – Marianna 
Snášelová a Julie Trčková (zobcová flétna, p. uč. Kristina Ně-
mečková), Barbora Kopecká (klarinet, p. uč. Leo Dvořák) a Vít 
Nekl (lesní roh, p. uč. Adéla Turek).  Jejich soutěže proběhnou 
v květnu, a jak dopadly, se dozvíte v červnovém Ruchu nebo na 
sociálních sítích školy.

P. uč. Marek Novák se se svými dvěma žáky, Tobiášem Balkov-
ským a Antonínem Holeňou, zúčastnil jednoho z nejprestižněj-
ších mezinárodních klání pro mladé hudebníky u nás – Hera-
novy violoncellové soutěže v Ústí nad Orlicí.  Tobiáš obsadil ve 
své kategorii 1. místo a Toník si jako nejmladší účastník odvezl 
čestné uznání.

Nesmíme zapomenout, že důležitým aspektem na všech 
hudebních soutěžích jsou korepetice, a naše paní učitelky klaví-
ristky Zdeňka Hančová, Pavla Nováková, Rie Lacinová a Mar-
cela Škabroudová zvládly náročný program, kdy doprovázely 
různé žáky na soutěžích v různých městech, na jedničku a patří 
jim náš velký dík.

Dechové soubory Gaudium a JustTrio se pod vedením p. uč. 
Kristiny Němečkové zúčastnily Flautohraní v Teplicích, kde také 
uspěly a obsadily nejvyšší dvě příčky.

Výtvarníci také nezůstali pozadu. V lednu odešly poštou 
obrázky do výtvarné soutěže Bájné bytosti Křišťálového údolí 
do Kamenického Šenova a odborná porota, ve které zasedala 
i přední česká výtvarnice a módní návrhářka Liběna Rocho-
vá, vybrala celkem 14 prací z 12 krajů k realizaci. Mezi nimi 
i „skřítka“ od Maxe Belka, který se v červnu zúčastní sklářského 
sympozia, kde z jeho návrhu vznikne skleněná socha.

Podobné téma měla i naše regionální výtvarná a nově i lite-
rárně dramatická soutěž – její 14. ročník byl ve znamení Lesních 
bytostí a skřítků. Porota posuzovala celkem 492 výtvarných pra-
cí (cca o 200 více než v předchozím ročníku) z 24 škol a ateliérů 
a ocenila celkem 83 prací. Do poprvé vyhlášené literární části 
bylo zasláno devět dílek, ze kterých si ocenění odneslo pět. Moc 
děkujeme partnerům výstavy Modrému domečku za náramné 
dorty, MAS Dolnobřežany a městu Řevnice. 

V dubnové víkendy škola nabídla svým žákům i různé 
workshopy: malovaly se kraslice, odlévaly se reliéfy ze sádry 
a tanečnice se opět setkaly s lektorkou Nikou, aby si užily street 
dance.

Se závěrem školního roku se blíží i talentové zkoušky. Letos 
budou možnosti školy na přijímání žáků omezené, ale přijímací 
zkoušky proběhnou. Termíny talentových zkoušek jsou letos 2. 
a 3. 6. a více informací k nim se dozvíte na webu školy v polovi-
ně května.

Závěr měsíce nám ale přinesl i velmi smutnou zprávu. Odešel 
náš dlouholetý kolega, vynikající pedagog a milovník divadla 
pan Ivo Tamchyna. Vychoval několik generací žáků dramaťá-
ku, díky němu se někteří věnují divadlu dodnes. Vzpomínáme 
a děkujeme. Ve filmovém spotu ke 100. výročí Lesního divadla, 
který můžete vidět na YouTube kanálu školy,  ztvárnil hlavní 
roli.

Srdečně zveme na akce školy, kterých bude v měsíci květnu 
a červnu více než dost.

S. Hrubá

Kultura

Fotografie řevnického náměstí v zimě roku 1941, v pozadí 
s filiálkou Úvěrního ústavu z Berouna (dům čp. 2). Chlapec se 
sáněmi vpravo je tehdy dvanáctiletý syn architekta Vladimíra 
Weisse.  

Plakát řevnického kina za války (rok není uveden)
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Program ZUŠ
Program se mění a doplňuje o hudební 
a jiné akce, výstavy zůstávají.

SKLAD_13 // DŘeVÁK
Pod Lipami, nádraží Řevnice
24. 4. – 25. 5. Lesní bytosti a skřítkové
Výstava 14. ročníku dětské regionální 
výtvarné a literárně dramatické soutěže;  
otevřeno So 10:00–12:00, Ne 16:00–
18:00
7. 5. BLeŠÁK Grand bazar
Pro děti a dospělé, 10:00–17:00
17. 5. MINI MIX
koncertní přehlídka ZUŠ Řevnice od 
17:00
20. – 22. 5. MUZeUM VLÁČKů
interaktivní výstava Modelářského krouž-
ku modulové železnice Slivenec, 20. 5. 
16:00–19:00, 21. 5. 9:00–21:00, 22. 5. 
9:00–15:00
26. 5. SíŤOVKA Vol. 4
Setkání inspirativních sousedů od Be-
rounky, 19:00–22:00
10. 6. – 8. 7.  Výstava absolventů výtvar-
ného oboru ZUŠ Řevnice a studentů 
Univerzity 3. věku
Vernisáž v pátek 10. 6. od 17:00, dernisáž 
také v pátek 8. 7. od 17:00

OStAtNí
6. 5.  Zahradní slavnost
Náměstí F. X. Svobody 38, Farní zahrada 
Oáza, Mníšek pod Brdy
13. 5. Absolventský koncert elišky Ku-
thanové a Barbory Kostlánové ze třídy 
Lenky Kolářové a Leo Dvořáka
od 18:30 v sále Zámečku 
19. 5. taneční vystoupení od 18 hodin 
v kině Řevnice
22. 5.  ZUŠ Open v Litni
Celodenní program, přehlídka ZUŠ Stře-
dočeského kraje, tanec, hudba, divadlo 
a výtvarné umění. 13:00 vernisáž jed-
nodenní výstavy,  13:30–14:30 klavírní 
koncert, 14:30–15:30 divadelní předsta-
vení Dramaťáku – Pan Smraďoch

Seznamte se s Hlídačem
26. 5. od 17 hodin proběhne 
v ZUŠ Řevnice, ve staré škole 
na náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad 64, v přízemí budovy 
/ výtvarném ateliéru, prezen-
tace plastiky Hlídače před ZŠ 
Řevnice pro veřejnost.
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Jaro v řevnické mateřské škole
Jaro jsme přivítali hned dvakrát, poprvé jsme spálili Moranu na 
slavnostech v Dobřichovicích, kde jsme za naši Moranu získali 
krásné čtvrté místo, a podruhé v pondělí po smrtné neděli jsme 
se vydali celá školka v průvodu městem a paní Zimu utopili 
vhozením do řeky Berounky z mostu. Doufáme, že už bude 
krásně a chladné dny se již nevrátí.

  Připomněli jsme si v rámci ročního projektu mezinárodní 
den vrabců, kdy nám mnoho zajímavostí o ptáčcích vyprávěl 
ornitolog p. Valeš, a mezinárodní den letectví a kosmonautiky, 
to jsme se podívali na letadla do Technického muzea a plane-
tária v Praze. 

Oslavili jsme Velikonoce, dobrodružná cvičební výprava od 
zajíčka Felixe byla tak vydařená, že jsme ji nechali na Burešovce 
přes svátky i pro ostatní děti, které do školky nechodí.

  V dubnu Mateřskou školu navštívila i česká školní inspekce, 
které se v naší školce velice líbilo. Paní inspektorky zaznamena-
ly za uplynulým obdobím velký kus práce a konstatovaly, že se 
s dětmi velmi dobře pracuje. Škola je na vysoké úrovni vzdělá-
vání a ke školnímu vzdělávací plánu neměla inspekce výhrady.

Čímž je celý kolektiv zaměstnanců příjemně nastartován do 
dalšího období. 

Chtěla bych ještě touto cestou velmi poděkovat všem pedago-
gům, kuchařkám i uklízečkám za skvělé výkony při vzdělávání 
a péči o naše děti!

Pavlína Neprašová, ředitelka

Májový jarmark v Litni 
Lokální malí výrobci a tvůrci nabídnou své zboží v sobotu 
14. května od 9 do 16 hodin na liteňském Májovém jarmarku. 
V novém školním areálu ho za podpory městyse Liteň pořádají 
Anna a Massimo Osiovi. O jejich skvělých dezertech a pečivu se 
značkou Výrobna Anna jsme psali v Ruchu a mnozí si je pama-
tují z Řevnických trhů, na kterých nikdy nechyběly. 

„Přáli jsme si přenést podobnou akci i k nám do Litně, propo-
jit místní tvůrce a výrobce mezi sebou a se zákazníky,“ vysvět-
luje Anna. Na jarmarku prý nebudou chybět květiny, brašnář, 
košíkář, šperky, víno, farmářské a cukrářské výrobky, bytové 
doplňky, oblečení, keramika nebo dřevěné výrobky. Stánek 
Psychovaru bude nabízet také pivo z Pivovaru Řevnice a s orga-
nizací pomáhá Rockovrat.

Samozřejmostí je občerstvení a kulturní program, na němž 
vystoupí rovněž Notičky. Koho zajímají podrobnější informace, 
může se podívat na www.facebook.com/litensketrhy.

mare

Vzpomínka na Ludmilu Vaňkovou
Vzpomínkový večer na spisovatelku Ludmilu Vaňkovou Pau-
kertovou se uskuteční v Řevnicích v předvečer jejích nedo-
žitých 95. narozenin v sobotu 7. 5. 2022. Konat se bude od 
18 hodin v Zámečku. Na oblíbenou spisovatelku budou vzpo-
mínat přátelé, spolupracovníci i rodinní příslušníci. K tomu 
bude něco hudby a možná i další vystoupení. 

Známá spisovatelka a řevnická ochotnice Ludmila Vaňko-
vá zemřela 3. 2. 2022 a v závěti výslovně zakázala pohřební 
obřad. „To jsme respektovali, ale přece jen nám přišlo, že je 
na místě se s ní rozloučit aspoň nějakým jiným způsobem. 
Myslíme, že by se na nás za to nezlobila,“ napsal syn Jan Pau-
kert s tím, že akce je určena především pro přátele a známé. 
„Účasti širší veřejnosti se ale nebráníme,“ dodal.

Setkání u pomníku letos bude
Po dvouleté pauze bude letos znovu možné si společně 
připomenout výročí konce války a hromadně uctít její oběti. 
Tradiční setkání u pomníku při příležitosti 77. výročí konce 
2. světové války se uskuteční v neděli 8. 5. od 17 hodin na 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Zástupci města a místních 
spolků položí věnce a květiny jak u pomníku, tak na hřbitově 
u hrobu dvou řevnických občanů Karla Mündla a Jiřího Vese-
lého – válečných obětí nacistů z květnových dní roku 1945.

V roce 2020 i 2021 musela být veřejná vzpomínka z důvodu 
koronavirových omezení zrušena. 

Pojízdná občerstvení vystřídají 
na náměstí pivní pípy
Gastronomické zážitky přinese květnový program na řev-
nickém náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Zkraje května se 
z rozmanitých občerstvení na kolech budou v centru Řevnic 
podávat burgery, mexické tacos či ukrajinské speciality, kon-
cem měsíce se zase budou čepovat nejen pivní speciály.

První květnovou sobotu 7. 5. se na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad uskuteční 3. ročník populárního Food truck 
Marketu. Návštěvníci zde budou moci od 10 až do 20 hodin 
ochutnávat street food speciality z více než dvaceti pojízd-
ných občerstvení na kolech. K dostání bude například trhané 
vepřové, burgery, americké hot dogy, mexické tacos, ukra-
jinské speciality, francouzské palačinky, belgické hranolky, 
cider a další. Součástí trhu budou také stánky s delikatesa-
mi, farmářskými produkty či řemeslnými výrobky. V rámci 
doprovodného programu vám krev rozproudí od 11 do 14 
hodin balkánská dechovka Lovesong Orchestra, v 16 hodin 
vystoupí kapely 4Kavky a od 18 hodin Nathanika. V nedale-
kém Dřeváku u vlakového nádraží můžete navštívit bleší trh. 
Vstup na akci je volný. Více na www.foodevent.cz nebo www.
facebook.com/foodeventcz.

Pořadové číslo šest bude mít Pivní festival Řevnice, který 
se na náměstí bude konat poslední květnovou sobotu 28. 
5. Desítky píp se roztočí v 11 hodin. Ochutnat budete moci 
osvědčené značky, ale přijede i několik nováčků, například 
Hákův pivovar z Mlékojed, radotínský Horymír, dále Kame-
nice nad Lipou, Muflon, Radouš a The Barn a také pivovar 
Vagabund. Premiéru tu bude mít i stánek pořádající řevnické 
osvěžovny Františkovy lázně, který kromě zlatavého moku na-
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Zápis do Mateřské školy Řevnice 
Ve čtvrtek 12. května proběhne v Mateřské škole 
ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání.

Zapisovat se zájemci mohou od 9:00 do 17:00 h 
v budově mateřské školy v Mníšecké ulici, vchod 
z ulice Veselého. 

K zápisu vezměte vyplněnou přihlášku (formulář je 
na webových stránkách školy www.msrevnice.cz), 
potvrzení od lékaře, občanský průkaz a rodný list 
dítěte. Případné informace na tel. čísle 604 847 815.

těšíme se na Vás!
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bídne i raritní festivalové suvenýry. Nebude chybět občerstve-
ní z černošické Bollety a od domácích řezníků. Akce se zúčast-
ní rovněž řevnické restaurace a místní pivovar opět nabídne 
komentované prohlídky se sládkem. O hudební doprovod se 
postará od 15:00 Ale Band, od 17:00 zahrají místní Los Fotros. 
Více na www.pivnifestivalrevnice.cz nebo Facebook: Pivní 
festival Řevnice.

covid nás sice přibrzdil,  
ale herci mezitím dorostli
Po dvouleté pauze se řevnické Notičky letos znovu vydaly 
na tradiční velikonoční koledu. A nezahálejí ani s dalším 
programem. Na jaře se představí na několika folklorních 
přehlídkách, na léto chystají do Lesního divadla hudební 
pohádku Šíleně smutná princezna.  „Čeká nás toho dost, 
ale jsme šťastní, že si můžeme po covidové pauze opět 
zahrát,“ přiznává vedoucí Notiček Lenka Kolářová.

Po úspěšných hudebních představeních Ať žijí duchové, 
Balada pro banditu či  Divotvorný hrnec to letos bude 
Šíleně smutná princezna. Proč padla volba právě na tuto 
filmovou pohádku?
Tuhle pohádku jsme měli v hledáčku dlouho, je oblíbená, je 
v ní samozřejmě spousta muziky a právě teď máme skvělé 
představitele pro role Heleny a Václava. Covid nás sice přibrz-
dil, ale právě herci nám mezitím paradoxně pěkně dorostli.
Jak dlouho již divadlo připravujete a kdo se představí 
v hlavních rolích? Plánujete větší výpravu?
Finální verzi scénáře rozeslala Lucka Flemrová na konci 
loňského roku, zkoušíme od začátku ledna. Nejdřív jsme měli 
čtené zkoušky v salónku restaurace U Rysů, ale od konce dub-
na už zkoušíme v Lesním divadle, abychom si osahali jeviště. 
Helenu bude hrát Natálka Němečková, Václava zahraje Milda 
Frýdl mladší, v dalších rolích se objeví Saša Skutil, Roman 
Tichý, Jirka Nikodým, Pavel Brenner, nebude chybět početný 
sbor... Režíruje nakonec Honza Flemr, který převzal žezlo po 
své zaneprázdněné dceři. Výprava bude spíš strohá, jak jsme 
zvyklí. Máme skvělé herce, kteří to „oběhají“.
Držíte se přesně filmové předlohy, nebo se můžeme těšit 
i na nějaká překvapení?
Scénář je poměrně věrný filmovému podkladu, ale jak to tak 
bývá, v Lesňáku určitě nějaké to překvapení proběhne.
Kdy bude představení k vidění? A jen v Řevnicích, nebo 
chystáte i hostování?
Představení odehrajeme v Lesňáku o dvou víkendech v červ-
nu, konkrétně o sobotách 11. a 18. od 19 hodin a o nedělích 
12. a 19. od 17 hodin. Pak si to ještě zopakujeme v září, kon-
krétně 9. až 11. 9. Nikde jinde zatím představení nechystáme, 
ale třeba se nějaká příležitost naskytne.
Kromě divadla plně nacvičujete i na další akce – zúčast-
níte se třeba vyhlášené tuchlovické pouti. Jaká další 
účinkování vás do prázdnin čekají?
Tuchlovická pouť je pro nás velká událost, na kterou jezdí-
me od založení Notiček, tedy od roku 1998. Čeká nás zde 
obrovské pódium, tři vystoupení a zasloužená odměna – ko-
lotoče. Připravujeme se i na Staročeské máje v Zadní Třebani, 
Vižině, Májový jarmark v Litni, vystoupení na slavnostech 
v Kralupech nad Vltavou a v Berouně. Je toho dost, ale jsme 
šťastní, že si můžeme po covidové pauze opět zahrát.
V minulých měsících jste se zapojili i do charitativních 
koncertů na podporu Ukrajiny. Jak byly úspěšné? 

V Radotíně byly Notičky součástí Koncertu pro Ukrajinu, 
který pořádalo Gymnázium Oty Pavla. Pro nás to byla čest, 
že jsme mohli vystoupit, ale mělo to i druhý důležitý význam. 
Přeplněnému sálu, kde byli především studenti gymnázia, 
jsme předvedli, jak se baví jejich vrstevníci, spolužáci. A oni 
opravdu nevěřili a byli naprosto nadšeni lidovými písněmi 
a tanci. 
I váš ples Notiček byl dobročinný – kolik se vám podařilo 
vybrat a kam peníze putovaly?
Na plese jsme přivítali 11 ukrajinských spoluobčanů, kteří jsou 
ubytováni v Kulturním domě v Zadní Třebani. Proto se i výzdo-
ba nesla v barvách ukrajinské vlajky. Úžasní rodičové Notiček 
připravili raut, výtěžek z něj a z dámské volenky byl věnován 
právě těmto třem ukrajinským rodinám. Celkem se vybralo 
9 000 korun. Po skončení plesu jsme jim ještě rozdělili spoustu 
jídla, které zbylo, a také jsme jídlem obdarovali ukrajinské 
rodiny žijící v dobřichovické Biosce.
Po koronavirové pauze se již vše vrátilo do původních 
kolejí? chystáte se na tradiční akce, soustředění?
Ano, jsme v plném nasazení a jsme hrdí na to, že jsme se kvůli 
dlouhé covidové pauze nerozpadli jako spousta jiných souborů 
a sborů. Naopak, přibyly nám nové děti. Do Notiček nyní chodí 
neuvěřitelných 61 dětí, které se těší na všechny akce.

Květen bude patřit folkloru 
Za folklorem se během května budete moci vydat do sedmi 
okolních měst a obcí. Tradiční poberounský folklorní festival, 
jedna z největších akcí svého druhu nejen ve středních Če-
chách, začne po dvouleté nucené přestávce 7. května v Berou-
ně a skončí 28. května na Mořince.

„Kdo má rád folklor, ten si od něj v květnu neodpočine. 
Na sedmi místech našeho kraje se představí špičkové soubo-
ry, prověřené národopisné družiny tanečníků i muzikantů, 
cimbálovky i dudáci,“ říká hlavní organizátor Miloslav Frýdl. 
A na koho se letos můžete těšit? Z polského Brzegu přijede 
soubor Lesne Echo, který vystoupí v Berouně, do Mokropes 
z Klatov dorazí další z festivalových nováčků, soubor Šuma-
vánek. Po několika letech se naopak na poberounský festival 
vrátí temperamentní slovenští Šarvanci, užije si jich publi-
kum v Hlásné Třebani. Hned dvakrát se představí populární 
Rosénka prezentující folklor moravského Slovácka, stejně jako 
skvělá cimbálová muzika Michala Horsáka. Přijedou Hanáci, 
Mateník, Modřenec, Kamýček, Makovičky, Praštěnka, Vonič-
ka, TS Bety. Pravověrné dechovkáře určitě potěší Strašická 
pohodovka, Skalanka ze Švihova či berounská Oddechovka. 
Vystoupí dětí z mateřských i základních škol, na programu 
jsou průvody krojovaných účastníků, pobožnosti, jarmarky, 
ceremoniály žádání o právo, česká i moravská beseda, kácení 
májek a posezení s muzikou.

Nebudou chybět ani domácí soubory: představí se řevnické 
Notičky, Klíček a Proměny i žáci řevnické ZUŠ. Podrobné pro-
gramy festivalu najdete na www.nasenoviny.net.

Program Letovských májů 
zakončí Žlutý pes Revival
Dixieland, dechovka i rock bude znít na Letovských májích, 
které se konají na tamní návsi poslední květnovou sobotu.

Program s jarmarkem bude zahájen v pravé poledne, kdy 
se na pódiu představí dechovka Netolička. Poté, co bude ve 
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13 hodin předáno právo k pořádání Májů, představí se děti 
z místních školek, následovat bude vystoupení The Dixie Hot 
Licks a kejklíře Hopa. Od 15:10 zahrají místní 4 Kafky, které 
v hudebním maratonu vystřídá v 16:30 Brassband Rakovník. 
Chybět nebude tradiční host, kapela After 40, po pokácení 
májky zahrají od 18:30 Lety Mimo a nakonec Žlutý pes Revi-
val. K vidění budou i sportovní kousky: street dance, gym-
nastika, ale i zásahy hasičů. Po celé odpoledne budou otevře-
ny pro děti tvůrčí dílny. Kolotoče u kruhového objezdu v letech 
budou k dispozici od pátku 27. 5. do neděle 29. 5. 

Poznejte Lipnici a Havlíčkův Brod
MěKS a Sokol připravují na čtvrtek 26. 5. zájezd na hrad 
Lipnice a do Havlíčkova Brodu. Zájemci se mohou hlásit na 
adrese kultura@revnice.cz nebo písemně (Mníšecká 29, 
Řevnice), stačí hodit do schránky. 

Ples Proměn bude v červnu
Sice už mimo plesovou sezonu, ale s o to větší chutí uspořádá 
svůj 13. reprezentativní ples taneční skupina Proměny. Konat 
se bude v sobotu 4. června od 19:30 hodin ve vyzdobeném 
Kulturním domě v Zadní Třebani. K tanci a poslechu bude hrát 
taneční orchestr Karavel.

„Původně jsme měli termín na únor, ale to byla situace 
ohledně covidu dost nejistá, tak jsme šli na jistotu a zvolili 
rovnou červen. A taky, kdo může říct, že pořádá ples v červ-
nu,“ uvedla jedna z vedoucích a účinkujících Lenka Zrostlíko-
vá. V roce 2020 stihly Proměny svůj ples na poslední chvíli. 
„Měli jsme poslední ples tady v okolí, než nám covid všechno 
znemožnil,“ dodala Lenka. Jelikož ples minulý rok nebyl, 
program pro tento rok bude opravdu nabitý. Jak bývá zvykem, 
na parketu se vystřídají všichni tanečníci a někteří vícekrát. 
„Co konkrétně to bude, nechceme prozrazovat, ale určitě je 
na co se těšit. Chybět nebude tombola, spousta předtančení, 
půlnoční slosování o super ceny,“ vypočítává Lenka s tím, že 
zajištěný je i kompletní catering s teplou kuchyní. Vstupenky 
za 190 korun je možné si rezervovat na tel. 773 191 065.

Ještě předtím čeká Proměny řada vystoupení na Staro-
českých májích, o prázdninách se jako každý rok chystají na 
soustředění do Pasek nad Jizerou.

tandem Svěcený-Žádníková 
zve na festival do Dobříše
Již v prvním květnovém týdnu začíná předprodej vstupenek 
na festival klasické hudby, který se v srpnu uskuteční na 
zámku Dobříš pod osvědčenou produkční, režijní i dramatur-
gickou taktovkou tandemu Svěcený-Žádníková.

Po loňském úspěchu a nadšeném diváckém přijetí přivítá 
Zámek Dobříš 2. ročník hudebního festivalu ve dnech 10.–14. 
srpna. Zahrnovat bude 5 originálních večerů. Zahajovací kon-
cert 10. 8. se bude konat přímo v zahradách Francouzského 
parku s výhledem na osvětlený zámek a nabídne hudbu W. A. 
Mozarta v podání komorního orchestru, zpěváků a Jaroslava 
Svěceného. Na varhanním gala ve čtvrtek 11. 8. rozezní nové 
dobříšské varhany jeden z našich nejlepších varhaníků, Pavel 
Svoboda. Od pátku do neděle bude program probíhat již na 
nádvoří Zámku Dobříš. V pátek 12. 8. si užijete slunečnou 

energii argentinského tanga v podání akordeonového souboru 
a samozřejmě Jaroslava Svěceného. Nebudou chybět taneč-
níci. Sobota 13. 8. bude patřit opět představení Na Vivaldiho 
a na nedělní závěr festivalu 14. 8. dorazí hudební smršť – Ci-
ganski Diabli. Předprodej začíná 6. 5. a lístky jsou k dispozici 
v pokladně Zámku Dobříš a na goout.cz.

(vše pan)

Udržitelná ZeMě swapuje 21. května
V lesním spolku ZeMě vedeme děti k ohleduplnosti vůči 
sobě i přírodě, a tak budou (nejen ony) mít šanci zjistit, jak 
nakládat s nepotřebnými věcmi. Mohou vidět, jak někdo jiný 
(většinou menší) nosí oblečení, ze kterého vyrostl. Oblíbené 
triko s Krtečkem či Spidermanem nezmizí, ale žije s někým 
konkrétním dál. Nedávejme věci do skříně až jednou… nebo 
dokonce do popelnice! Zpomalme kola textilního průmyslu 
a prodlužujme věcem život. Chráníme tím přírodu, protože 
bráníme vzniku odpadu a také šetříme energii vloženou na 
výrobu a dovoz nového zboží. Upevňujeme i vztahy v okolí, 
zapojujeme do dění celé rodiny, můžeme nalézt stejně smýš-
lející známé. Některé babičky mohou získat odbyt pro díla své 
vášně (pletené svetry nebo háčkované šály…).

Když jsem se před 5 lety začala swapy zabývat, zrovna se 
zjevil výzkum, ze kterého

vyplynulo neuvěřitelné číslo. Většina z nás nosí 80 % času 
jen 20 % šatníku. Zbytek věcí leží bez využití. Naše stále ne-
uspokojená potřeba nakupovat nové oblečení udělala z tex-
tilního průmyslu druhého největšího znečišťovatele planety. 
Pravda, výzkum se netýkal přímo ČR, nicméně stojí za to 
zpomalit. Přijďte nalézt poklady na swap a zbavte se věcí, kte-
ré vám nedělají radost a leží ladem. Akce se uskuteční 21. 5. 
od 10 hodin v zázemí spolku ZeMě (ul. Sportovní 3552). Část 
peněz z vybraných příspěvků zašleme nadaci Člověk v tísni.

Co uděláme se zbytkem věcí? Protřídíme je a rozdělíme 
mezi textilní kontejnery společnosti POTEX, dobročinné or-
ganizace a možná i mezi konkrétní rodiny. S tím nám můžete 
pomoct. Pokud víte o nějaké rodině, které by se věci pro děti 
hodily, pozvěte je nebo se ozvěte na stránkách akce. Podrob-
nosti naleznete na Facebooku Swapy nás baví nebo na webu 
ZeMě zemezeme.cz.

Jindra Norková

Řevničtí volejbalisté slavili úspěchy
Družstvo volejbalu TJ Sokol Řevnice je vítězem krajského 
přeboru juniorů, a tím přeborníkem Středočeského kraje. 
Velká gratulace trenérce Michaele Šádkové a jejím svěřencům 
(Adam Hendrich, Alexandr Polák, Richard Polák, Vojtěch 
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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: 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

Ambulantní zdravotnické 
zařízení na náměstí v Řevnicích 

přijme od 8–9/2022 
všeobecnou 

zdravotní sestru.
Požadujeme samostatnost, schopnost 

pracovat v týmu, pečlivost a znalost PC. 
Stravenky, příspěvek na vzdělávání, 

výkonnostní odměny. Tel.: 602 275 113.

Palička, Ondřej Procházka, Vojtěch Sviták, Vít Vosáhlo). 
V neděli 10. 4. se v řevnickém Sokole konal Otevřený okres-

ní přebor smíšených družstev (4+2) ve volejbale. Účastnila se 
družstva TJ Sokol Beroun, TJ Sokol Dobřichovice, TJ Slovan 
Hradištko, TJ Sokol Mníšek, TJ Sokol Řevnice. 

Družstvo TJ Sokol Řevnice, ve složení Hrušková, Mihálová, 
Šádková, Polák A. a R., Sviták V., Šádek, Vosáhlo, skončilo na 
2. místě za družstvem Hradištka. 

Monika Vaňková
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Bio Řevnice
Vstupné 140 Kč

7/5 Ježek Sonic 2
Bio Řevnice / 15:00 

7/5 Vyšehrad: Fylm
Bio Řevnice / 17:30 

7/5 Doctor Strange v mnoho-
vesmíru šílenství
Bio Řevnice / 20:00 

11/5 Notre-Dame v plamenech
Bio Řevnice / 20:00 

13/5 Zlouni
Bio Řevnice / 17:30 

13/5 Poslední závod
Bio Řevnice / 20:00 

14/5 Doctor Strange v mnoho-
vesmíru šílenství
Bio Řevnice / 15:30 

14/5 Po čem muži touží 2
Bio Řevnice / 18:00 

14/5 Seveřan
Bio Řevnice / 20:00 

18/5 Divoch
Bio Řevnice / 20:00 

20/5 Proměna
Bio Řevnice / 17:30 

20/5 Ženy a život
Bio Řevnice / 20:00 

21/5 Ježek Sonic 2
Bio Řevnice / 15:30 

21/5 Po čem muži touží 2
Bio Řevnice /18:00 

21/5 co jsme komu všichni 
udělali?
Bio Řevnice /20:00 

25/5 Film roku
Bio Řevnice /20:00 

27/5 Doctor Strange v mnoho-
vesmíru šílenství
Bio Řevnice /17:30 

27/5 top Gun: Maverick
Bio Řevnice /20:00 

28/5 Ušák chicky a Zlokřeček
Bio Řevnice /16:00 

28/5 co jsme komu všichni 
udělali?
Bio Řevnice /18:00 

28/5 chinaski: Každej ví 
kulový
Bio Řevnice /20:00 

Hudba
11/5 Pocta Petru Skoumalovi
Zámek Dobřichovice / 19:00

14/5 Hudba Praha band 
club Kino Černošice / 20:00

20/5 Koncert Ireny Budwei-
serové
Dobřichovice

20/5 charitativní koncert 
Děkujeme hudbou
Zámek Liteň / 19:00

21/5 trojkoncert v kempu
Kemp Řevnice / 17:00

21/5 Festival Dayspeed Day
Lesní divadlo Řevnice

26/5 Skupina  mladých 
muzikantů Music Family
Lesní divadlo / 10:00

29/5 Orchestr VŠcHt
Lesní divadlo Řevnice / 19:00

30/5–5/6 Festival Jazz 
Černošice 2022
Černošice

Divadlo
15/5 O křišťálovém srdci
Lesní divadlo Řevnice / 16:00
pohádka

22/5 Rarášci 
Kino Liteň / 16:00
Hudební show pro malé děti i unavené 
rodiče

29/5 Pohádka Pes a drak 
Dobřichovický zámek / 15:00

Staročeské máje
14/5 Hlásná třebaň
Náves / 17:00

15/5 Černošice
Masopustní náměstí / 14:00

21/5 Zadní třebaň
Náves / 13:00

28/5 Letovské máje
Náves/ 12:00

28/5 Mořinka
Náves /15:00

Sport
14–15/5 Český pohár SVOČR 
pramic 2022
Berounka / od 9:00
Úsek ostrov Zadní Třebaň – jez Řevnice – 
Letovský most – srub U Kocoura

17/5 Závod o Nejrychlejšího 
sportovce Poberouní 
Atletický ovál u ZŠ Černošice / 16:00

Ostatní
7/5 Food truck
Řevnické náměstí / 10–20

7/5 Vzpomínkový podvečer 
na spisovatelku L. Vaňkovou 
Zámeček Řevnice / 18:00  

8/5 Setkání u pomníku
Řevnické náměstí / 17:00

14/5 Májový jarmark
Liteň / 9–16

14/5 Karlštejnský pivní 
festival
Karlštejn / 9–15

14/5 Dobřichovický půlma-
raton
Dobřichovický zámek / 9:30

18/5 Opory 
Dobřichovický zámek / 18:00
Beseda s Clarou Lewitovou

26/5 Zájezd na hrad Lipnice 
a do Havlíčkova Brodu 
27/5 Letní kino u srubu
Srub U Kocoura Lety / 21:30

28/5 Pivní festival
Řevnické náměstí / 11:00

28/5 Mix festival
Lesní divadlo Řevnice 

4/6 Dětský den – 
Napříč světadíly
Černošice, areál Sokola / 14:00
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