
Zpravodaj města Řevnic | 33. ročník | ZDARMA

12/22

Vánoce

Svátky a askeze?
To nejde 
dohromady.

Kultura

O řevnickém 
čtenářském 
klubu

Historie

Marešovo 
náměstí známé  
i neznámé



„Rybofka“ se vrací na náměstí, mše 
zazní i na Karlštejně či na Mořince
Po několikaleté vynucené pauze si konečně budeme moci za-
zpívat tradiční Hej, mistře na řevnickém náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad. Oblíbená „Rybofka“ v podání řevnického příle-
žitostného pěveckého sboru zazní na Štědrý den od 13 hodin 
před kavárnou Modrý domeček. Diriguje Lukáš Prchal, o zvuk 
se stará Tomáš Spěvák. Přijďte pobýt s přáteli a naladit se na 
štědrovečerní nadílku. Mezi muzikanty a sboristy nebudou 
chybět členové místního smíšeného pěveckého sboru Canto 
Carso. Ten se se mší J. J. Ryby vydá i za řevnická humna: 
V sobotu 17. 12. ji pod vedením sbormistra Romana Michálka 
přednese od 18:00 na Mořince U Barchánků, následující čtvr-
tou adventní neděli 18.12. ji zapějí od 16:00 v tachlovickém 
kostele. 

Česká mše vánoční bude v našem kraji znít i jinde. Na 
Štědrý večer třeba ještě v černošickém kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. I tam se do sboru může zapojit každý. Informace 
získáte na e-mailové adrese rybovkacernosice@gmail.com 
nebo telefon 721 137 637 či 602 295 740. Generální zkouška 
se uskuteční v neděli 18. prosince od 19 hodin.

Známá mše se vrací i do zdí karlštejnského hradu. Českou 
mši vánoční v podání Smíšeného pěveckého sboru Slavoš 
z Berouna můžete v Rytířském sále slyšet v neděli 11. 12. 
hned dvakrát, od 17.00 a od 19.00 hodin. Vstupné je 290 Kč 
a snížené 230 Kč.  
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2  Aktuálně

Vánoce znamenají setkání s láskou
S láskou Boží, která v dítěti Ježíši přišla na svět. S láskou, 
která je nabízena celému lidstvu, která se ale ani jedinému 
člověku nevnucuje. S láskou, která otevírá dveře víry, ale 
nemá žádné donucovací prostředky, kterými by zlé lidi donuti-
la jednat dobře. 

Ježíš se narodil také pro tebe – ať jsi kdokoliv. Starý či 
mladý, šťastný nebo nešťastný, úspěšný nebo neúspěšný. 
Narodil se pro tebe a k tobě chce také přijít. Chce přijít, aby ti 
ukázal naději, která nezávisí na tvých schopnostech, výhrách 
či prohrách. Chce přijít, aby ti otevřel cestu k bohatství, které 
není závislé na tvých úspěších, ani na míře inflace. Chce přijít, 
aby ti ukázal, že ti může být odpuštěno a že i ty můžeš dojít 
naplněného života...

Boží Syn se stal jedním z nás. Takto k nám Bůh přichází, 
aby o sobě promlouval a ukazoval nám cestu, po níž k němu 
můžeme dojít. 

„Porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek 
a položila do jeslí, protože se pro něho nenašlo místo...“ Je 
nepříjemné stát před zavřenými dveřmi. O to je ovšem větší 
radost, když se takové dveře otevřou.

Vánoce znamenají: Bůh otevírá dveře, které nás od něho 
oddělují. A protože už nejsme schopni sami přijít k Bohu, 
přichází Bůh ve svém Synu k nám. Stává se člověkem, rodí 
se v chlévě jako bezmocné děťátko. Bůh přichází do našeho 
ztemnělého světa, do temnoty a chladu stáje, do temnoty 
a chladu našeho života. Žádný život mu není tak zkažený, aby 
do něho nemohl a nechtěl vejít.

Co pro mě Vánoce znamenají? A jak je prožiji? Pro koho 
budu mít dveře otevřeny? Ovšem nejde jen o dveře, ale také 
otevřené srdce. To vše mám v moci i třeba navzdory nepřízni-
vým podmínkám. Betlémská stáj jako domov pro rodinu moc 
pohodlná nebyla. A přesto si ji každoročně zpřítomňujeme. 
Proč asi? 
Požehnané svátky Narození Vám se srdce přeje 
P. Robert Hanačík, farář

Bohoslužby v době vánoční 2022–2023

Řevnice Dobřichovice Všenory Karlštejn Liteň Osov Všeradice

SO 24. 12. 22:00 16:00 D 21:30 24:00 B 24:00 16:00 D

NE 25. 12. 9:30 11:00 8:00 16:00 15:30 10:30 9:00

PO 26. 12. 9:30 9:00

ST 28. 12. 18:00

ČT 29. 12. 18:00

PÁ 30. 12. 18:00

SO 31. 12. 18:00 18:00

NE 1. 1. 9:30 11:00 8:00 16:00 15:30 10:30 9:00

ST 4. 1. 18:00

ČT 5. 1. 18:00

PÁ 6. 1. 18:00

B – bohoslužba slova, D – pro děti
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Firmy se mohou hlásit do znovu 
vyhlášených řízení
Řevnická radnice musela znovu vypsat výběrové řízení pro výběr 
zhotovitele veřejného vodovodu a kanalizace, které mají vést pod 
železniční tratí a připojit levobřežní části města. Původní řízení 
byla rada nucena zrušit poté, co vítězná firma před podpisem 
smlouvy ze soutěže odstoupila. Do řízení se totiž přihlásily jen 
dvě společnosti, druhá v pořadí ale dala nabídku o takřka dva 
miliony vyšší. Následně rada schválila novou zadávací dokumen-
taci pro nové výběrové řízení. Termín pro odevzdání nabídek byl 
stanoven na 16. prosince. 

Do 9. prosince se mohou firmy hlásit do další opakované soutě-
že, jejímž předmětem jsou stavební úpravy místních komunikací 
na Vrážce. Jde o ulice U Prodejny, Malé náměstí, Škroupova, Na 
Vrážku, Seifertova, Klicperova, Dr. Pecla, Škrétova a hospodaření 
se srážkovými vodami Řevnice – Vrážka. Jde o rekordní zakázku 
za více než 85 milionů korun bez DPH. I v tomto případě musela 
radnice původní výběrové řízení vyhlášené v červenci v režimu 
užšího řízení zrušit. Podle administrátora hrozilo, že by výběrové 
řízení mohlo být hned na počátku napadeno nebo minimálně 
protahováno. Obsahovalo tři kritéria: cenu, termín dokončení 
a reference. Při druhém vyhlášení město kritéria zjednodušilo 
a soutěží pouze cenu.

V Lesňáku se budují nové toalety
V Lesním divadle začaly stavební práce na obnově toalet. V první 
etapě byl stržen původní objekt. Následovat bude vybudování 
základů včetně základové desky a pořízení materiálu na hrubou 
stavbu. Práce budou prováděny podle projektové dokumentace 
zpracované architektonickým ateliérem AND, kterou za více 
než 160 tisíc korun nechal zpracovat a městu daroval Divadelní 
soubor Řevnice. Ještě do konce letošního roku město počítá 
s uvolněním půl milionu korun. Stavební práce budou provádě-
ny zaměstnanci technických služeb, další práce jako například 
elektroinstalace, zdravotně technické instalace, vzduchotechnika 
a další budou řešeny pomocí subdodavatelů. Počítá se s navýše-
ním počtu toalet včetně WC pro handicapované a WC pro obslu-
hu občerstvení, s novými podlahami, střechou aj. 

Prezidentské volby se blíží
Již druhý lednový víkend se uskuteční volby prezidenta republi-
ky. Volit se bude v pátek 13. a v sobotu 14. ledna 2023, tradičně 
budou oba volební okrsky umístěny v nové přístavbě základní 
školy ve Školní ulici. Voličské průkazy potřebné pro hlasování 
mimo trvalé bydliště se začnou vydávat již 29. prosince 2022. 
Konec lhůty pro podání žádosti poštou či datovou schránkou 
je 6. ledna 2023. Osobně lze žádat do 11. ledna 2023 do 16.00 
hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 
16.00 hodin). Volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost 
a úřad o žádosti učiní úřední záznam. Žádost musí obsahovat 
jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu 
a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. 

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 13. ledna od 
14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna od 8:00 hodin 
do 14:00 hodin. Hlasovací lístky by měly být do schránek dodány 
3 dny přede dnem volby prezidenta.  Volit může každý občan ČR, 
který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let, ve druhém kole 
pak i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola 
voleb dovrší věku 18 let. 

(vše pan)

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
před námi je období adventu, které zahájil první adventní 
neděli dopoledne již tradiční a velmi podařený koncert žáků 
základní umělecké školy se symbolickým zapálením první sví-
ce a také odpoledne rozsvícení vánočního stromu na náměstí. 
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci s covidem si 
troufám tvrdit, že po dvou letech lockdownů a s nimi spo-
jenými zákazy se letos můžeme zase těšit na adventní trhy 
a „Rybofku“ před Modrým domečkem. Adventní trhy proběh-
nou tentokrát v sobotu 17. prosince na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad. Svůj vlastní vánoční trh bude ve svém areálu 
organizovat i základní škola 20. prosince.

V souvislosti s osvětlením stromu a vánoční výzdobou po 
městě bych rád zmínil úsporná energetická opatření, která ve 
vedení města připravujeme. Po dlouhém zvažování jsme se na-
konec rozhodli výzdobu instalovat, ale bude letos svítit o něco 
kratší čas, než bylo zvykem, patrně do Tří králů. Technické 
služby postupně utlumí světla na místech, kde to není nezbyt-
né nebo kde je možné svítit v menší intenzitě (například cesta 
k Lesnímu divadlu apod.). Aktuálně se rada města zabývá 
strategií zvládnutí vysokých cen energií. Více informací k té-
matu úspor energií zveřejníme v příštím čísle Ruchu. 

Řada z vás si asi všimla nově vyznačených zákazů stání v uli-
ci Pod Lipami okolo řevnického pivovaru. Účelem tohoto opat-
ření je zklidnění dopravy, především s ohledem na projíždějící 
cyklisty. Zároveň jsme reagovali na stížnosti řidičů linkových 
autobusů, kteří daným místem často velmi složitě projížděli.

Ke zklidnění dopravy by měly přispět i změny v ulici Legií, 
v úseku mezi školní jídelnou a tenisovým klubem. Aktuálně 
zde probíhá, v režii stavební čety technických služeb, rekon-
strukce chodníku na straně jídelny a revitalizace zeleně. Mezi 
silnicí a chodníkem bylo vykáceno pět starých nemocných 
stromů. Místo nich bude vysazeno ještě letos deset nových. 
V další etapě plánujeme v místě pod jídelnou vytvoření nové 
parkovací plochy, aby sem bylo možné přemístit parkující auta 
z ulice Legií, kde tak bude umožněn provoz cyklistů v obou 
směrech.

Není pochopitelně možné všude pouze zakazovat stání 
automobilů, aniž bychom řidičům nabídli jinou alternativu. 
V centru města mezi budovou městského úřadu a nově vzni-
kající sportovní halou již funguje kapacitně velmi prostorné 
štěrkové parkoviště s vjezdem z ulice Boženy Němcové, ze 
kterého se dá jednoduše projít pěšky přímo na náměstí a dále 
na nádraží. 

Finišujeme rovněž s revitalizací parku u hasičské zbrojnice, 
nyní čekáme na dodání materiálu na dokončení cesty z beto-
nových nášlapných dílů vedoucí přes park a následovat bude 
osazení mobiliáře (lavičky, koše apod.).  

Doufejme, že v opakovaném výběrovém řízení město v pro-
sinci vybere dodavatele na největší stavební akci, rekonstrukci 
několika ulic v lokalitě Pod Selcem. Opakování soutěže bylo 
vynuceno množstvím připomínek soutěžících firem, jedná se 
o finančně významnou zakázku a připomínek bylo opravdu 
hodně. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem nově zvoleným zastu-
pitelům i těm, co ukončili svůj mandát, zaměstnancům úřadu 
i zástupcům všech městských institucí za kvalitní a obětavou 
práci odvedenou v letošním roce. Všem jim chci popřát klidné 
prožití vánočních svátků a hlavně hodně pevného zdraví do 
roku 2023. To stejné pochopitelně přeji i vám všem ostatním.

S úctou Tomáš Smrčka

Slovo starosty
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Čtenářský klub zve k Rysům 
na setkání nad knihou

První schůzka čtenářského klubu Pod Hřebeny se uskuteč-
nila v lednu 2019. V nejhorších covidových lockdownech se 
setkávání odehrávala online a nebo taky romanticky v lese na 
sněhu, u ohně. V současnosti má klub deset aktivních členek 
mezi 30 a 50 lety, které se potkávají většinou jednou do měsíce. 
A čas od času zkusí – jako nyní – pozvat i veřejnost. Někdo 
přijde jen jednou, další zůstane. „Občas dorazil někdo starší, 
a to bych třeba byla hrozně ráda, kdyby se nám povedlo klub 
věkově zpestřit. Máme taky několik zájemců mezi pány a pro 
toho prvního, který se odváží, to je jistě velká výzva,“ povzbu-
zuje k účasti čtenářskou veřejnost Anna.

Pro literární setkání vymýšlejí v klubu témata. Za dobu jeho 
existence jich už probraly více než třicet: humoristická kniha, 
povídky, současné české autorky, literatura faktu, politika 
v knize, postapokalyptická literatura, detektivka... Připadá 
mi to tak otevřenější, umožňuje to zapojení více lidem. Je 
úplně v pořádku, když si někdo jenom zavzpomíná, že před 
deseti lety četl nějakou povídku. Taky je možné jenom po-
slouchat a čerpat dobrou náladu. Výjimečně se dohodneme 
i na konkrétní knize, o které chceme mluvit, naposledy to byla 
Bílá voda Kateřiny Tučkové,“ popisuje fungování klubu jeho 
organizátorka. 

Text: Marie Reslová | Foto: Čtenářský klub

Půjčují si mezi sebou knížky a také zvou hosty, například 
Annu Beatu Háblovou, básnířku a urbanistku, které nedávno 
vyšel první román, nebo Terezu Chlaňovou, ukrajinistku. Pro-
gram se snaží udržet co nejpestřejší. 

Jak probíhá typická schůzka? „Sejdeme se většinou v něja-
kém lokálním restauračním zařízení a dáme si něco dobrého 
k jídlu a k pití. Většinou jsme matky ještě relativně nesamostat-
ných dětí, takže si užíváme, že někdo uvaří za nás. Chvíli si ne-
závazně povídáme, co kdo čte, na stole přitom bývá hromada 
knih. A pak se dostaneme k našemu tématu,“ popisuje Anna. 
„Když jsme měly motto ,dítě v hlavní roli‘, tak jsme si povídaly 
o titulech, kde je jedním z hlavních hrdinů dítě a jestli autor 
umí tu postavu napsat uvěřitelně. Když to byla ,humoristická 
kniha‘, bylo velkým tématem, zda jsme se opravdu zasmály, 
často nám ty knížky legrační nepřišly. Bavíme se, jak jedno 
téma uchopili různí autoři v různé době. U tématu ,gender 
swap‘, tzn., že hrdina byl opačného pohlaví než autor, jsme zas 
probíraly, jak chlapi píší ženské postavy a naopak.“

Čím je pro Annu Beránkovou sdílení čtenářských zážitků 
obohacující? „Jde o nové úhly pohledu. I proto stojíme o nové 
členy. Často se stane, že se neshodneme. Z Bílé vody od Ka-
teřiny Tučkové byla půlka čtenářů nadšená, půlka otrávená. 
Setkání jsou taky zdrojem tipů na zajímavé knížky. Je to asi tři 
měsíce, co jsme začaly sepisovat všechny tituly, které na schůz-
ce zmíníme, a pokaždé je jich třeba dvacet. A co jsme se nauči-
ly – to jsme se shodly – odkládat knížky, které nás nebaví.“ e

Vánoční knižní tipy čtenářského klubu najdete na straně 7.

Sdílení čtenářských zážitků a tipy na knížky oceňuje Anna Beránková na setkáních čtenářského klubu Pod Hře-
beny, který vede. Jeho členové se scházejí v Řevnicích a okolí už tři a půl roku. 18. prosince se potkají v restau-
raci U Rysů v 18:00 nad knihami, ve kterých se objevují závislosti nejrůznějšího druhu – alkohol, drogy, vztahy, 
moc či cokoliv jiného. Všichni milovníci literatury  jsou vítáni. 

Anna Beránková je povoláním speciální pedagožka, 
působí v Zadní Třebani a v pedagogicko-psychologické po-
radně v Černošicích. V Řevnicích bydlí od roku 2011, letos 
kandidovala v komunálních volbách za TOP 09 a angažuje 
se v sociální komisi. Má 3 děti a přečte kolem 30 knížek za 
rok: „Je to relativně dost, ale trpí tím domácí práce. Chtěla 
bych pochválit řevnickou knihovnu, je výborně zásobená 
a třeba v nové české beletrii tam jsou k vypůjčení knížky, na 
které by se jinde čekalo půl roku.“
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Svátky a askeze? 
To nejde dohromady.

Nápadů, jak si ozdravit Vánoce a nemuset po Novém roce vyhodit 
polovinu oblečení, jsou teď plná média. Někdy je mi líto, že 
z toho vyplývá jediné – Vánoce si nesmíte užít, jinak bude zle! 
„Musíte“ péct celozrnné cukroví bez cukru a chudáka kapra zba-
vit křupavého trojobalu. Věřím, že existuje dost elegantnějších 
způsobů, jak to celé zvládnout. Dovolte mi pár nápadů.

1) Advent jako za starých časů. Je to ta nejpřirozenější věc pro 
naše tělo i hlavu. Akorát to neděláme. Advent dřív byla doba 
půstu – spousta lidí nejedla maso, sladké nebo nepila alkohol. 
Většina z nás už se nehlásí k žádné církvi, ale to neznamená, 
že se nemůžeme inspirovat. 

Adventní den zahajovaly brzy ráno v kostele roráty, takže se 
člověk hned naladil na skromné období roku (nás, co žijeme 
na dohled od Karlštejna, by mohlo zajímat, že roráty zavedl 
Karel IV.). Dneska je může nahradit ranní jóga nebo meditace. 
Stačí čtvrthodinka. Skromné jídlo, čaje, nealko punč, knížky, 
dobročinnost… Čas vyhazování z kopýtka přijde o svátcích. 
Kdo prožil advent skromně, vstoupí do svátků možná i o pár 
kilo lehčí. To je dobrá startovací pozice!

2) Netýrejte se „zdravým“ cukrovím. Zní to od nutriční porad-
kyně divně? Přesto si za tím stojím. Už jste zkoušeli vanil-
kové rohlíčky a linecké v celozrnné verzi, nebo dokonce bez 
cukru? Já jo. Neužila jsem si to. Navíc mají tyto varianty jeden 
neblahý efekt. Řeknete si „Je to zdravý!“ a bez obav toho sníte 
dvojnásobek… Takže do sebe dostanete víc kalorií s menším 
zážitkem. Protože ani u „modernizovaného cukroví“ se nestal 
žádný vánoční zázrak, při kterém by z těsta zmizely veškeré 
kalorie. Pokud chcete odlehčit, zkuste polovinu másla nahra-
dit Herou. To je kompromisní cesta, které si ve výsledku nikdo 
nevšimne.

Zkuste si vypracovat k cukroví trochu jiný vztah: 
 • Udělejte si z něj luxusní zboží. Luxusní zboží neleží celé 

dny na talíři na stole! Luxusní zboží máte načančané 
na krásném podnosu vysoko ve spíži a sundáte ho vždy 
jen na chvíli. Třeba k ranní kávě, nebo po obědě jako 
dezert. Nebo když přijdete vymrzlí z procházky a uvaříte 
konev čaje. Každý si dá pár kousků a luxusní podnos zase 
putuje do špajzu. Pokud by někdo z rodiny protestoval, 
protože on si váhu hlídat nepotřebuje, nic vám nebrání 
udělat mu jeho vlastní talířek, který si odnese do své pra-
covny nebo dětského pokojíčku. Tam se může přesladit, 
co hrdlo ráčí…

 • Zdravé cukroví je malé cukroví. Zvolte ta nejmenší vy-
krajovátka, válejte malé kuličky, tvarujte malé hříbečky. 
Cukroví jíme kvůli chuti, je to jednohubka, neslouží 
k tomu, aby nás zasytilo. Takže když si dáte malý rohlí-

Text: Karolina Ponocná Kamberská  | Foto: Jana Bóbiková

ček, splní vám stejnou službu, jako ten dvojnásobný – ale 
s polovinou kalorií. 

 • Pozor na raw cukroví. Raw cukroví je moderní a skvě-
lé – všechny ty kuličky z datlí, fíků, mandlí a skořice jsou 
prostě k nakousnutí. Jejich kalorická hodnota je ale srov-
natelná s běžným cukrovím. Je tedy lepší nepodlehnout 
jejich „zdravé“ image. 

3) Neodpírejte si kapra ani salát. Jasně, víme, trojobal, ma-
jonéza, kopa brambor… Nezní to dvakrát dietně, ale pokud 
netrpíte na žlučníkové potíže, není důvod si tradiční menu 
nedopřát. Je to jednou za rok, ne dvakrát týdně. Moudré je 
dát si předtím vývar se zeleninou (ať už ve formě tradiční 
rybí polévky, nebo třeba hovězí), protože díky němu zaže-
nete největší hlad a na salát se nebudete vrhat jako vlk.  

4) Vánoce trvají tři dny. Proč to píšu? Protože spousta z nás 
bere jako začátek vánočního obžerství 23. prosinec – a pak 
káru plnou jídla a šampaňského táhne až do 1. ledna. Takže 
nám z toho občas vyleze deset dní nepřetržitého přejídání. 
To už se ale pozná… Moudré je začít hody až štědrovečerní 
večeří (Ještě v poledne na Štědrý den si dát maximálně 
skromného černého kubu, je přece ještě půst…). A ukončit 
je na Štěpána (26. prosince). Co se do té doby nesnědlo, 
ukryje se do spíže nebo mrazáku. A další hody nastanou 
až na Silvestra večer. Máte tedy několik dní na odlehčení, 
které vás osvěží duševně i fyzicky. A s tím se pojí poslední 
tip: 

5) Nádherná příroda kolem Berounky. Mezi vánočními svátky 
a Novým rokem má většina z nás volno. Jasně, potřebuje-
me vidět oblíbené filmy a sjet nějaký seriál na Netflixu, ale 
mezitím zbývá dost času na šplhání po okolních kopcích, 
výlety podél řeky do Srbska a na Tetín, pěší návštěvy u ka-

Naši sousedku Karolinu Ponocnou Kamberskou možná znáte jako autorku úspěšných kuchařek a televizního 
pořadu o vaření. Ne každý ale ví, že v posledních letech si doplnila i specializaci nutriční poradkyně. „Bylo to 
nutné. V určitém věku jsem zjistila, že mě i většinu mých kamarádek trápí totéž – milujeme jídlo, ale začínáme 
nesnášet svůj obraz v zrcadle.“ Karolina si rozšířila vzdělání a otevřela Nutriční poradnu pro gurmánky. 

Letos se připojila k tradiční české společnosti STOB – Stop obezitě. Proto jste ji mohli potkat na řevnickém 
pivním festivalu, jak se zakladatelkou STOBu Ivou Málkovou degustují lokální piva. Připadá vám to zvláštní? 
Ne, filozofií STOBu je chytré, poučené gurmánství – a to je přesně to, s čím Karolina souzní. Je tedy logické, že 
jsme ji požádali o pár tipů pro přežití letošních svátků ve zdraví a kondici.

Karolina Ponocná Kamberská



marádů na Mořince a v Mníšku… V poslední době vidíme 
i u nás boom nordic walkingu. Výlety s hůlkami krásně 
rozloží zátěž z nohou i na horní část těla, takže se vám lépe 
půjde, a ještě si utužíte kondici. Nordic se stává masovkou, 
takže okřídlenou větu „Jé, nechali jste si doma běžky!“ už 
snad neuslyšíte tak často… Pokud máte přece jen ostych 
z chození s holemi, vyražte nejdřív třeba do Rakouska. Zjis-
títe, že na jih a západ od našich hranic už bez nich v pod-
statě nikdo nevyráží. Pojďme to zavést i v našem údolíčku, 
prudce tím ubyde práce našim přetíženým lékařům!

Zimní příroda má tajuplné kouzlo, a navíc nás v každé 
vesničce přivítá vyhřátá hospůdka se sklenkou svařáku. 
A ten si samozřejmě zasloužíme. Došli jsme si pro něj 
pěšky. e
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TIP NA DÁREK Z KUCHYNĚ
OD KAROLÍNY:

Kořeněná pomerančová marmeláda
Z tohoto množství surovin získáte asi 800 ml marmelády:

1,2 kg pomerančů (ideálně jeden z nich bio)
500 g želírovacího cukru
2 citrony
4 hřebíčky
lžička skořice
lžička kardamomu
2 cm čerstvého zázvoru
3 ml whisky dle chuti

Postup:
Pomeranče oloupejte tak, aby na nich zbylo co nejméně 
bílé slupky (ale vnitřní blány klidně ponechte). Bio pome-
ranč před loupáním ostrouhejte na hrubém struhadle, aby 
vám vznikly nudličky oranžové kůry, ty dejte do misky.

Oloupané pomeranče pokrájejte na větší kousky a vyn-
dejte z nich semínka. Pak dvě třetiny pomerančů rozmixuj-
te nahrubo. Přelijte je do hrnce s objemem alespoň 3 litry. 
Vmíchejte do nich želírovací cukr, zbylé oloupané pome-
ranče pokrájejte na malé kousky (cca 3 × 3 cm) a přidejte 
je také do hrnce. Z obou citronů vymačkejte šťávu a bez 
semínek ji dejte do hrnce k pomerančům.

Přidejte hřebíčky, skořici a kardamom. Zázvor oloupejte 
a nastrouhejte do směsi. Za stálého míchání vše přiveďte 
k varu a vařte 10 až 15 minut, než vám vznikne správná 
hustota marmelády. Pokud chcete, minutu před koncem 
varu vmíchejte whisky.

Ještě horkou marmeládu dejte do sklenic, očistěte okraje, 
pevně uzavřete víčkem a postavte dnem nahoru. Konzervo-
vat nemusíte, marmeláda má v sobě dostatek cukru.

Vánoční tipy čtenářského klubu

Próza
 • Klára a  Slunce od britského prozaika japonského původu 
Kazua Ishigury (nakl. Argo) je víc, než jenom román z žán-
ru sci-fi. Jedná se o brilantní a přesto úsporné zamyšlení nad 
tím, co dělá člověka člověkem. Nezklame fanoušky žánru, 
ani čtenáře, kteří obvykle do těchto vod nemíří. 

 • Směna – románová prvotina české básnířky a  urbanistky 
Anny Beaty Háblové (nakl. Host) – sleduje mladou talen-
tovanou malířku, která neprorazí svým uměním, ale živí se 
za kasou supermarketu. Svou každodennost nahlíží očima 
uvyklýma vnímat krásu i tam, kde bychom ji nehledali, a bo-
lest tam, kde ji nečekáme.

 • Hamnet (Maggie O’Farrellová, nakl. Argo) – klasický ro-
mán pro milovnice a milovníky Shakespeara a pro všechny, 
kdo mají rádi historické romány.

 • Za pozornost pro ty, kdo se nezaleknou napětí, stojí špionáž-
ní thriller Nikdy (Ken Follett, nakl. Kalibr) – jak málo schází 
ke globální katastrofě? Téma dnes aktuálnější, než kdy dříve. 

Naučná literatura
 • Máte-li v rodině studenta či studentku, nebo kohokoliv, kdo 
intenzivně pracuje s psanými zdroji informací, vřele dopo-
ručujeme publikaci Jak si dělat chytré poznámky (Sönke 
Ahrens, nakl. Melvil). Změnila nám pohled na to, jakým 
způsobem se dá pracovat s výpisky a informacemi, aby dnes 
přečtené neskončilo v  zapomnění, ale mohlo nám sloužit 
i v následujících letech a desetiletích.

 • Tyranie: 20 lekcí z 20. století v obrazech (Timothy Sny-
der, nakl. Prostor) jsou prakticky zaměřené eseje americké-
ho historika, jehož specializací je východní Evropa. Autor se 
zamýšlí nad konkrétními kroky, kterými může každý z nás 
přispět ke zdravé společnosti. Toto vydání je bohatě a živě 
ilustrováno, dobře tak poslouží i jako podklad pro diskuse se 
staršími dětmi. 

 • Vyhonit ďábla: o vztazích, sexu a intimitě (Terézia Ferjan-
čeková, Zuzana Kašparová, nakl. Listen) – autorky úspěš-
né podcastové série boří tabu a mýty o sexu a vztazích, do-
týkají se ale i tématu přátelství nebo zdravotního postižení.

Dětská literatura
 • Z hlediska mladých čtenářů (nejen těch, kteří se čtením boju-
jí) stojí za to zmínit dospělými často přehlížené knihy v alter-
nativních formátech. Audioknížky (dnes typicky zakoupíme 
v elektronickém formátu rovnou do telefonu, nebo tradičněji 
na CD nosiči např. do auta na dlouhé cesty), komiksy a kla-
sická díla převyprávěná zjednodušeným stylem jsou výbor-
ným doplňkem klasické knihy. Například románová trilogie 
Prašina (Vojtěch Matoha, nakl. Paseka) se dočkala nových 
komiksových příběhů i výborného audiozpracování. Deník 
Anne Frankové v  ilustrovaném vydání (Ari Folman, nakl. 
Triáda, vyšlo 2017) je pak výbornou ukázkou kvalitního 
a citlivého převedení klasického textu do komixu.

 • Románových sérií pro děti v poslední době vychází celá řada 
v různých žánrech. Děti se rády vrací k oblíbeným hrdinům, 
rodiče mají o něco jednodušší výběr. Románová série Alea 
Aquarius německé autorky Tanyi Stewnerové se letos do-
čkala sedmého dílu (nakl. Fragment). Jedná se o  aktuální 
fantasy příběh zasazený do současného světa, kde má hlav-
ní dějové napětí boje mezi dobrem a zlem environmentální 
přesah. 

 • Mladším dětem lze více než doporučit i nejnovější díl ze série 
o jezevci Chrujdovi (Jezevec Chrujda hledá poklad, nakl. 
Meander)  – nesmírně hravý jazyk Petra Stančíka zajistí 
v kombinaci s půvabnými ilustracemi Lucie Dvořákové pří-
jemné posezení s malými předčtenáři.
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Marešovo náměstí

Parčík pod hasičárnou
Oblast Řevnic na západ od Havlíčkových sadů (a ulice Čsl. 
armády) se kdysi jmenovala Větrov. Předtím, než v roce 1924 
vznikl regulační plán na vilovou čtvrť, zde bývaly louky a pole, 
pár domů u hlavní silnice. V pravidelném rastru nových ulic 
pak byl vynechán jeden velkorysý blok pro náměstí: od ulice 
Selecké po Havlíčkovu. Zde, na místě bývalé pastoušky, první 
řevničtí dobrovolní hasiči postavili dřevěnou boudu pro svoji 
techniku. Areál se více než sto let rozrůstal a ukrajoval z náměs-
tí, ze kterého dnes zbyl jen zelený obdélník a zapomenuté jmé-
no ve starých mapách: Marešovo náměstí. Rekonstrukce plotu 
hasičů spustila i drobnou rekultivaci samotného parčíku, kterou 
jsem jako městská architektka řešila. Bude obnovena zkratka 
napříč parkem i posezení u pamětního stromu uprostřed. Byly 
vysazeny tři nové stromy a živý plot, na jaře přibude tráva. Při 
navrhování mne vedla snaha místo nijak zásadně neměnit, ale 
kultivovat to, co zde dlouhodobě sloužilo (ale dosloužilo). To 
jsem ještě nevěděla, jaký ty drobné zásahy získají symbolický 
význam.

Pátrání
Povědomí o původu označení zaznamenal regionální historik 
J. V. Bohuslav, který bydlel nedaleko, v Selecké 243. Ve svém 
průvodci Řevnice jako letovisko a turistická brána brdská 
(1930) uvádí: „náměstí Marešovo na Větrově (je) pojmeno-
vané po někdejším rolníku zdejším, který založil nadaci pro 
chudé školní děti“. Víc nic. Zajímalo mne, kdo tento Mareš byl. 
Představovala jsem si ho jako úspěšného a velkorysého sedláka, 
který poté, co zajistil svůj rod, myslel i na místní chudé, jak 
se tenkrát v 19. století slušelo. Představovala jsem si strejce, 
o neděli v klobouku a bílé košili, ve všední den v holinách 
od hnoje. S hordou vnoučat, jejichž potomci dodnes možná 
v Řevnicích žijí. Čistě ze zvědavosti jsem oslovila Státní oblastní 
archiv, který sídlí v Dobřichovicích, s dotazem na muže, jehož 
jsem nevěděla ani křestní jméno. Výzkum vedl od lejster sčítání 
občanů Řevnic v roce 1851 do Národního archivu v Praze, kde 
uchovávají mj. i složky Českého místodržitelství o chudinských 
nadacích za Rakouska-Uherska. Skončil u on-line dostupných 

Text: Daria Balejová, historické konzultace J. König, J. Tecl

farních matrik 19. století. Proto vám mohu vyprávět tento zapo-
menutý příběh.

Marešovi
V roce 1851 bydleli v Řevnicích v chalupě č. 26 tři osoby: 
devětašedesátiletý „gruntovník“ Václav Mareš, jeho o 25 let 
mladší žena Rozálie a s nimi osmiletý syn Alois. Statek stával 
na náměstí, v místě dnešního jediného modernistického domu 
(s plochou střechou) č. 26, kde je květinářství. O nějakých deset 
let později chodil mladík Alois s Annou Rysovou ze sousedství 
(č. 6). I stalo se, že nečekaně čekali potomka. Bylo jim oběma 
19 let, když je rodiče a poručníci úředně zplnoletnili (dospělost 
se tehdy počítala až ve 21 letech) a v létě roku 1863 byla svatba 
v řevnickém kostele. Za čtvrt roku se jim narodil syn Lojzík. 
Mladá rodina bydlela v Marešovic chalupě. Krátce. Rok po svat-
bě zemřela Anna na tuberkulózu a o tři týdny později i deseti-
měsíční Lojzík. Pochovali je na hřbitově u kostela. Alois Mareš 
svoji rodinu přežil o tři roky, kdy i on, čtyřiadvacetiletý, podlehl 
souchotinám – tuberkulóze plic. V mezerách mezi větami si 
sami představíme scény, které se v chalupě č. 26 mohly odehrát.

Nadace
Alois Mareš v posledním pořízení (dva dny před smrtí) odkázal 
300 zlatých „na založení nadání na ošacení chudých žáků v Řev-
nicích“. Pro představu: jednalo se o částku odpovídající přibližně 
ročnímu výdělku učitele. Za dva zlaté bylo možné koupit metrák 
brambor nebo jednu košili. Z toho vyplývá, že oblečení bylo 
tehdy drahé a vysvětluje to, proč byly peníze určeny právě na ně. 
Doklady o nadaci, úrocích a účtech se kupily na pražském místo-
držitelství, správu financí však měla na starost příslušná obec, jak 
bylo zvykem. Poslední záznamy ve složce jsou z roku 1910, kdy 
ještě nadace existovala. Tedy ještě 46 let po smrti Aloise Mare-
še. Proto o něm asi v obci zůstalo povědomí a při pojmenování 
nových ulic na Větrově na něj sousedé vzpomněli.

Jak přestavba dvora Hasičské záchranné služby v Řevnicích vedla k úpravám parčíku a vyústila v genealogické 
pátrání s nečekaným výsledkem.

Mapa Řevnic cca z roku 1937

Tzv. Indikační skica (zdroj: CUZK) – katastrální mapa z roku 
1840 s čísly stavení na řevnickém náměstí. Malý Alois prav-
děpodobně chodil do školy, která tehdy stála uprostřed ná-
městí, na dohled od domova.



Paměť místa
Když se v bílých badatelských rukavicích probíráte zaprášený-
mi, inkoustem popsanými stránkami historických dokumentů 
a narazíte na jméno, které jste hledali, je to úžasný pocit. 
Radost, jako byste našli dávno zapomenutého předka, ztrace-
ného příbuzného. Na malý okamžik před vámi skrze krasopisné 
záznamy farářů v matrikách vysvitnou lidské osudy: narozen, 
pokřtěn, oddán, zemřel, pohřben… Marešova rodina byla 
zapomenuta, ale symbolicky si ji můžete připomenout na jejich 
náměstí, kde se architektonický návrh podivuhodně spojil 
s pamětí místa. Tři platany, obrovské a vitální stromy, ponesou 
jména Alois, Anna a ten uprostřed: Lojzík. Až povyrostou, bu-
dou v létě stínit křeslo pro dospělého naproti křesílku pro dítě. 
Zde se můžete osvěžit cestou do/ze školky Bambinária či parku. 
Můžete na nich ale také chvíli meditovat: o rodičích a o dětech. 
Co po nás zůstane? e
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Listina dále pokračuje: „… Na podělením šatstvem ze 300 zl. 
z ročních úroků školní chudé neb žáky. Ježto odkazy po-
zůstalé jmění převyšovaly, vypadala dle odkazovací listiny… 
na tuto nadaci částka 231 zl. 57 ½ kr. v. m. …“

Životopisná data 
Václav Mareš

* 1782,  † 1862 Řevnice č. 26
Rosalie Marešová, rozená Kottnauer

* 1807 †? 
Alois Mareš

* 3. 8. 1843 Řevnice, † 4.5.1867 Řevnice
Anna Marešová, rozená Rys

* 8. 3. 1844 Nové Dvory (Slapy), † 1. 7. 1864 Řevnice
Svatba A+A Marešovi
9. 6. 1863 v Řevnicích
Alois Mareš mladší

* 22. 9. 1863, † 24. 7. 1864 (Řevnice)

(Zdroje: Národní archiv, Státní oblastní archiv, Matriky 
farností Dobřichovice, Řevnice a Slapy)

Perličky z Marešova náměstí
V prostoru bývalého Marešova náměstí mezi ulicemi 
Čs. armády, Selecké a Havlíčkovy stával před mnoha lety 
vždy v létě kolotoč pana Doubravy, který jsme navštěvovali, 
děvčata hlavně řetízkový kolotoč, kluci pouťovou střelnici se 
snahou „vystřílet růži“. 

Dříve narození řevničtí občané rovněž pamatují hospodu 
„Na kovárně“ v čp. 139 na rohu ulic Čs. armády a Havlíčkovy 
(obrázek číslo 1). 

Dnes je v domě soukromá mateřská školka Bambinárium.  
V roce 1915 zde založil hospodu Karel Ráž, poslední z ko-
vářského rodu Rážů. Rod Rážů provozoval po generace své 
řemeslo na náměstí v čp. 3 (dnes Modrý domeček), kde jako 
první z rodiny začal v roce 1808 působit vyučený kovář Jan 
Ráž.

Karel Ráž i za provozu hostince nikdy neopustil své 
původní řemeslo, a proto se hospoda začala nazývat „Na 
kovárně“. Řevničtí občané mu pro odlišení od jiných Rážů 
v obci říkali Babák, protože jeho manželka Františka byla 
porodní asistentkou – porodní bábou.

Františka Rážová, rozená Skálová, pocházela z Kody 
u Tetína. Do Řevnic se vdala a údajně za celý svůj život 
(do 31. 1. 1931) přivedla na svět 3 500 dětí z Řevnic a okolí. 
Na staré fotce, kterou mi kdysi věnoval pan Stanislav Sotz, 
pozdější majitel bývalé hospody „Na kovárně“, jsou tři osoby. 
Zleva je to „teta“ Bedřiška Váňová, rozená Rážová, děda 
Karel, zakladatel Kovárny, a jeho žena Františka (obrázek 
číslo 2). 

Oba manželé Rážovi se dožili vysokého věku.
Dnes je místo částečně zastavěno objekty hasičského 

sboru.
MUDr. Jindřich König

2

1



jdu po cestě, po níž přede mnou šlapali jiní a po mně přijdou 
zase další.“ Děkujeme za Vaši snahu!

Lukáš Krejčí
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Letovský most slaví 85 let

Most přes Berounku, který spojuje Lety s Řevnicemi, je dnes sa-
mozřejmou součástí silničního spojení Řevnic s Prahou. Přesto 
byl postaven až v letech 1936–7 obcí Lety za finanční podpory 
československého státu. Původně zde obce spojoval přívoz. 
Stavbu mostu provedla firma Ing. Václava Kotrby z Prahy. Obec 
Lety tehdy zastupoval v průběhu stavby starosta Letů Václav 
Babička. Na obrázku je zachycena vrtná věž postavená u mostu 
ke geologickému průzkumu břehu na letovské straně. e

O Letovském mostě vyšly již dříve dva články v Ruchu v roce 
2006.

Text: MUDr. Jindřich König | Foto: archiv autora

7. 12. 1937 byl pro provoz slavnostně otevřen Letovský most přes Berounku, který nahradil dosavadní přívoz.

IN
FO

Město Řevnice používá službu MUNIPOLIS (dříve Mobilní 
Rozhlas) již čtyři roky a bude v tom pokračovat i nadále, 
neboť se velmi osvědčila jako způsob, jak rychle a jednoduše 
informovat občany o aktuálním dění z Řevnicích. Pokud ji ještě 

nevyužíváte, přihlaste se na  
https://revnice.munipolis.cz nebo 
se obraťte na podatelnu městského 
úřadu. Služba je zdarma.  

Každý uživatel si může vybrat, 
zda chce dostávat zprávy do e-
-mailu, SMS nebo do aplikace. 
Tu můžete najít buď v Google Play, 
App Store nebo načtením přilo-

ženého QR kódu. Sami si můžete zvolit, zda máte zájem 
pouze o upozornění na krizové události (výpadky energií, 
dopravní uzavírky, povodňové výstrahy apod.), nebo zda vás 
zajímají i další zprávy, jako například pozvánky na kulturní 
akce nebo prezentace připravovaných městských projektů, 
informace o městských poplatcích apod. K dispozici je i odběr 
důležitých zpráv s nadregionální platností, jako je aktuální 
covidové zpravodajství nebo výstrahy Českého hydrometeo-
rologického ústavu.

Prostřednictvím aplikace můžete ale také zaslat podnět 
samosprávě v podobě fotografického upozornění např. na 
černou skládku nebo výmol na silnici. Stačí označit místo 
a odeslat a kompetentní osoba se postará o nápravu.

Chcete být v obraze? Používejte MUNIPOLIS

Středisko Junák – Řevnice 
hledá pamětníky
Přípravný tým projektu Středisko Junák – Řevnice, který v příš-
tím roce hodlá širší veřejnosti formou výstavy představit historii 
meziválečného a poválečného skautingu v Řevnicích, hledá pa-
mětníky. A to nejen pamětníky s vlastní skautskou zkušeností, 
nýbrž i takové, kteří uchovávají zprostředkovanou vzpomínku 
svých blízkých. 

Nedávno objevené prameny odhalily, že v Řevnicích skautské 
hnutí silně rezonovalo a místní junácké středisko dosahovalo 
netušených rozměrů: již v roce 1939 v něm fungovalo pět oddí-
lů, v roce 1946 jich bylo dokonce jedenáct. 

O činnosti některých oddílů máme již nyní dobrý přehled, 
o jiných toho naopak víme jen málo. To se týká třeba oddílů 
vodních skautů, respektive oddílů světlušek a skautek. Bohužel 
se vytratilo mezigenerační povědomí.

Patříte-li tedy mezi pamětníky někdejších řevnických skautů 
a skautek, ozvěte se prosím buďto telefonicky na 774 999 351, 
nebo emailem na krejci-teco@centrum.cz. Podělte se s námi 
o střípky nesmírně zajímavé části moderních dějin naší obce, 
pomozte nám zpřesnit její obraz a přiložte pomyslné polínko do 
obřadního táborového ohně téměř vyhaslé tradice skautingu 
v Řevnicích. 

Věříme, že zakotvení či rituálně udržovaná tradice jsou ve 
výchově mládeže, o niž v junáctví jde především, velmi důle-
žité. Dovolte na závěr poznámku Stanislava Balíka, politologa 
a skauta v jedné osobě, k tomuto tématu: „Je důležité vědět, že 

Duben 1935: 1. oddíl skautů z Řevnic na cestě ze Svatoján-
ských proudů (zadní řada zleva: Karel Berchtold, Augustin 
Veverka, Konstantin Podilskyj, Miroslav Plaček, Václav Pro-
cházka, prostřední řada zleva: Bohumil Soukup, František 
Maštalíř, Josef Bílek, Oldřich Nebřenský, Josef Snopek, Karel 
Straka, Karel Havel, dolní řada zleva: Josef Nedvěd, Josef 
Maštalíř, Josef Jelínek, František Bastl, Jan Attl). Z archivu 
Josefa Snopka
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Krátce a jasně
Okénko ZUŠ
I když od začátku školního roku neuplynulo mnoho času, již 
jsme zaznamenali první úspěchy na hudebním poli.

V poslední říjnový víkend se konaly hned dvě soutěže, a to 
Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky, kde žákyně 
Lenky Kolářové Anička Pawlicová i Josefína Vybíralová získaly 
ve svých kategoriích 2. místa, Anna dále pak cenu za nejlepší 
provedení skladby od Pavla Kudeláska a společně s Josefínou 
ještě cenu spolku sv. Bartoloměje. 

Další, tentokrát smyčcovou soutěží byla Mezinárodní Vychy-
tilova violoncellová soutěž. Tobiáš Balkovský, žák pana učitele 
Marka Nováka, získal 1. cenu ve III. kategorii a umístil se na 
prvním místě spolu se dvěma soutěžícími z Ukrajiny a z Eston-
ska. Naše žáky na obou soutěžích doprovodila  na klavír paní 
učitelka Pavla Nováková.

Pro nové zkušenosti vyrazili i naši dva malí klavíristé – sou-
rozenci Jonas a Clara Daquilovi – na Středočeské Pianoforte. 
Při své první účasti na velké soutěži Jonas obsadil 3. místo 
a Clara obdržela čestné uznání. Oba jsou žáky paní učitelky 
Zdeňky Hančové.

Navázali jsme na tradici Blešáků, ten letošní uspořádali za 
naší podpory žáci a absolventi ZUŠ. Součástí akce byl i art 
market, kde studenti mohli nabídnout svá umělecká díla. 
K mání byly grafiky a obrazy. Pro pobavení proběhla i módní 
přehlídka, na které modelky předváděly vybrané kousky z pro-
deje, jednotlivé kusy se dražily a nabízely vybraným účastní-
kům. Blešák byl zakončen hudební produkcí. 

17. listopad jsme oslavili na Sametovém setkání. Je důležité 
si tato výročí připomínat a nebrat svobodu a demokracii jako 
samozřejmost, je třeba je chránit a opatrovat. Hrálo se, zpíva-
lo, diskutovalo, proběhla přednáška o demokracii, za kterou 
děkujeme panu doc. PhDr. Marku Skovajsovi, PhD., a panu 
Karlu Šusterovi za fotografie z revolučních dní. Hned v úvodu 
zazněla česká hymna, pak písně od Karla Kryla, Jindřicha 
Brabce a Petra Rady a americký tradicionál pod vedením a za 
doprovodu paní učitelky Terezy Bystřické. Dramaťák pod 
pedagogickým vedením Renaty Rychlé přednesl báseň od 
Václava Havla Dialektická syntéza. Zuškový program zakon-
čila pohádka od Ivana Martina Jirouse. Vedle fotografií Karla 
Šustera byly vystaveny portréty úctyhodných, kteří se zásadně 
zasloužili o návrat původních hodnot Československého státu, 
a dobové snímky ze sledování StB. Výstavu ozdobily transpa-
renty z let minulých. 

Obě akce se konaly ve Skladu 13 / Dřeváku, který má škola 
od listopadu svěřen do užívání od města Řevnice.

Výtvarka pod vedením paní ředitelky Ivany Junkové a malí-
ře Aldina Popaji pokračovala ve svých Art víkendech. Opět se 
malovalo, kreslilo i modelovalo. Studenti absolvovali přednáš-
ku o teorii barvy a učili se prakticky míchat barvy. Pracovalo 
se na téma zátiší. 

Těší nás, že se naši žáci a studenti vracejí do školy i jako 
vyučující nebo přednášející. Tentokrát jsme přivítali Mikulá-
še Valeše, který jako student dějin výtvarné kultury na Uni-
verzitě Karlově pro nás připravil přednášku z tohoto oboru.  
Velmi zajímavý byl i workshop na téma Linie dechu s Rada-
nou Lencovou. Byla to dílna kaligrafické malby spojená s vý-
stavou prací lektorky. Tři hodiny soustředění uzavřela krásná 
přehlídka vzniklých prací. Před Vánocemi se ještě potkáme 
mimo výuku na dalších art víkendech a dále i na workshopu 
malby kobaltem na porcelán. Za tato setkání, která vzdělává-
ní výrazně obohacují, jsme velice rádi. Studentům je v letoš-

12/22
17. listopad ve Dřeváku 

(foto Karel Šuster)
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ním a následujících dvou letech můžeme poskytnout zdarma 
díky účasti v Operačním programu Jana A. Komenského.

A protože je předvánoční čas, dovolte nám, abychom vás 
pozvali na naše vánoční koncerty – 9. 12. v kostele sv. Václa-
va v Mníšku pod Brdy a 21. 12. pak do Skladu 13 / Dřeváku 
v Řevnicích. Oba koncerty začínají v 18 hodin. Více o progra-
mu se dozvíte na webu a sociálních sítích školy.

Krásné a pohodové svátky přejeme všem 
ZUŠka Řevnice

S. Hrubá

Řevnické Vánoční trhy 
budou těsně před svátky

Téměř padesátka stánků s výrobky lokálních řemeslníků, 
tvůrců i farmářů se otevře 17. prosince v 9 hodin na řevnic-
kých Vánočních trzích na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 
Týden před Štědrým dnem nabídnou příležitost ještě na po-
slední chvíli nakoupit drobné dárky, tradiční vánoční pečivo, 
sladkosti nebo výborné sýry a další dobroty na sváteční stůl.

Vybírat můžete z porcelánových, keramických a dřevěných 
výrobků, textilního sortimentu, kosmetiky, svíček, vánočních 
ozdob nebo šperků. Mezi prodejci bude například vítězka 
poslední řevnické Síťovky s originálními šaty značky Mikela 
da Luka i další dvě firmy, které se v rámci tohoto setkání 
inspirativních sousedů představily v řevnickém Dřeváku: 
Třebaňské oleje nebo farma Tři kvítka, která je i spolupořa-
datelem trhu. 

Vánoční trhy určitě neznamenají jen nakupování, ale 
především setkávání se sousedy – u svařáku, piva, medoviny 
nebo sklenice vína. Stánky s teplým občerstvením nebudou 
chybět, ochutnat můžete třeba nabídku Bistra Karlštejn 
34 nebo Bollety. Pro návštěvníky uvaří i spolek Rockovrat, 
hlavní pořadatel trhů. Menší děti se zabaví v dílničkách při 
malování perníčků nebo přípravě vánočních přání, větší 
děti nebo dospělí si mohou zkusit vlastnoručně vysoustružit 
dřevěnou misku. 

Kulturní program po desáté hodině zahájí řevnický 
folklorní soubor Klíček, který nedávno oslavil 25 let činnosti. 
Divadlo Sto opic zahraje představení s adventními koledami, 
vystoupí Notičky, studenti řevnické ZUŠky, děti ze školky Na 
dvorečku, třebaňský Třebasbor nebo taneční soubor Promě-
ny.   

Trhy budou končit v podvečer, kolem 17 hodin. Další infor-
mace na www.revnicketrhy.cz.

mare

Kam na vánoční jarmark?
V prosinci se na mnoha náměstích, návsích a  prostranstvích 
v  dolním Poberouní konají vánoční trhy, kde můžete zakou-
pit vánoční dárky či dekorace, ochutnat něco dobrého, a nebo 
udělat dobrý skutek. 
 • Jako třeba v případě Dětského vánočního jarmarku, který se 
10. prosince koná od 12 do 17 hodin na zámku v Dobřicho-
vicích. Na jarmarku budete moci zakoupit výrobky od dětí 
ze ZŠ, Skautu, ZUŠ a  dalších organizací. Nebudou chybět 
dílničky, projížďky na konících, kovářská dílna a živá hudba 
v podání dámské skupiny Euphorica. Ve 13 hodin vystoupí 
děti ze ZUŠ Dobřichovice. 

 • Podobně budou své výrobky nabízet i žáci řevnické základ-
ní školy. Vánoční jarmark ZŠ Řevnice se koná 20. prosince 
v prostorách školní jídelny a přilehlého okolí. Začínají v 17 
hodin a výrobky budou nabízet děti z každé třídy. Utržené 
peníze pak poputují do jejich třídních fondů. Chybět nebu-
dou tradiční pečené klobásy od ředitele, dílničky pro děti. 
Zapojit se mohou i  rodiče, kteří do stánku Klubu rodičů 
a  přátel školy mohou přinést napečené dobroty k  prodeji. 
Děti z prvního stupně zazpívají koledy.
 • Stříbrnou neděle můžete 11. prosince oslavit na návsi v Le-
tech. Od 16 hodin je na programu adventní zpívání dětí ze 
ZŠ a MŠ Lety a Školinky Nona, v 16:30 si budete moci vá-
noční koledy zazpívat s  letovskými nadšenými muzikanty 
nebo si opéci jablíčka na ohni. K  vidění bude i  netradiční 
dřevěný betlém. Na prodej budou výrobky a  občerstvení 
dětí ZŠ a MŠ Lety nebo punč letovských hasičů.
 • V neděli 11. prosince se trhy konají i na radotínském náměstí 
sv. Petra a Pavla. Slavnostní atmosféru zajistí kapela Euphori-
ca, děti z mateřských škol a Fajnový sbor Kulturně komunitní-
ho centra Koruna. Od 15 hodin zazpívá v kostele sbor SUDOP 
za doprovodu orchestru učitelů ZUŠ Klementa Slavického. Na 
programu koncertu bude Rybova Česká mše vánoční.  
 • Vánoční trhy se ve stylových dřevěných stráních konají i na 
Husově náměstí v Berouně. Otevřeny jsou denně od 10 do 
18 hodin, a to až do 24. prosince. Trhy doprovází i kulturní 
program, nechybí stylový kolotoč a kluziště.
 • V sobotu 17. 12. se konají Řevnické vánoční trhy na Palac-
kého náměstí. 

Canto Carso vystupuje 
s francouzskými kolegy
Řevnický smíšený pěvecký sbor Canto Carso čeká během 
adventu nabitý program. Ve čtvrtek 8. prosince od 19:00 se 
představí v  Praze v  Obci křesťanů společně s  kolegy z  fran-
couzského sboru Atout Choeur. Repertoár bude pestrý: znít 
budou skladby od spirituálů po dílo Antonína Dvořáka. 

Hned v sobotu 10. 12. se obě tělesa představí v Rytířském 
sálu hradu Karlštejn. Se společným programem tam vystoupí 
od 17 hodin. A pak následují dvě uvedení Rybovy České mše 
vánoční: 17. 12. na Mořince, 18. 12. v Tachlovicích. Sboristé 
nebudou chybět ani na tradiční „Rybofce“ na řevnickém ná-
městí 24. 12.

Notičky chystají vánoční koncert 
na řevnickém náměstí
Dětská lidová muzika Notičky zahraje týden před Vánocemi 
na řevnickém náměstí. Poněkud netradiční adventní koncert 
z loňského roku si zopakuje 18. prosince od 11 hodin. Na vy-
stoupení se představí celý soubor, který čítá na šedesát dětí. 
Notičky zahrají známé i méně známé koledy v úpravách Jose-
fa Fialy, Honzy Martínka a Alexandra Skutila, ale také novou 
koledu v úpravě současných i bývalých členů. Nejmenší členo-
vé souboru pak předvedou své taneční umění. 

Notičky zahájí advent na velkém vánočním koncertu v praž-
ském kostele sv. Šimona a Judy 3. prosince. Řevnický koncert 
pak naváže na loňské předvánoční vystoupení vynucené pan-
demií covidu 19, která souboru znemožnila vystoupit v oblí-
bených uzavřených prostorách včetně pražského kostela.

Krátce a jasně
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Krátce

 • Městské kulturní středisko Řevnice srdečně zve na adventní 
setkání seniorů s dětmi z Mateřské školy Řevnice. Uskuteční 
se v sále Zámečku v úterý 20. 12. od 9.30 hodin.
 • Betlémské světlo si do svých domácností budete moci i letos 
přinést díky skautům z řevnického vodáckého oddílu Bobři. 
Lidé si pro něj budou moci dojít na Štědrý den dopoledne. 
Rozdávat jej budou opět u  řevnického Zámečku od 10 do 
12 hodin.

Na Korunku ani Děd se na Nový 
rok nedostanete, otevřena bude 
rozhledna Studený vrch
Mnoho milovníků turistiky se loučí se starým rokem nebo 
vítá ten nový na vrcholku rozhleden. Upozorňujeme proto 
nadšené výletníky, že nejbližší rozhledny Korunka a Děd jsou 
nyní uzavřené.

Nejmladší rozhledna v okolí Korunka na Červené hlíně 
ukončila sezonu s prvním sněhem a mrazem v listopadu. 
Rozhledna je nyní uzavřena, veřejnosti se otevře až na jaře. 

Delší uzavírka potrvá na berounské rozhledně Děd. Ta 
musela být na podzim uzavřena pro veřejnost kvůli naru-
šení nosné konstrukce schodiště. Podle vedení města by při 
dalším používání schodiště mohlo dojít k jeho propadnutí 
a ohrožení bezpečnosti návštěvníků. V případě této téměř 
130 let staré rozhledny pouhá oprava stačit nebude a město 
Beroun, které má stavbu ve svém majetku jen několik let, 
bude muset přistoupit k její celkové rekonstrukci. Město 
uvažuje nejen o opravě rozhledny, ale i o jejím možném 
navýšení. 

A tak se na Nový rok můžete tradičně vydat na rozhlednu 
na Studeném vrchu nad Hostomicemi. V neděli 1. ledna 2023 
bude otevřeno od 10:00 do 16:00 hodin, koupit si zde budete 
moci občerstvení.

Dvě stě let staré betlémy 
uvidíte v Dobřichovicích
Jedinečnou výstavu betlémů máte možnost zhlédnout během 
Vánoc v dobřichovickém zámku. Ve Velkém sále potrvá od 25. 
prosince do 8. ledna, tradičně ji přichystal místní hudebník 
František Běhounek. K  vidění bude Velký betlém rodiny Re-
trak z Liebenau (dnes Hodkovice nad Mohelkou) z let 1820–
1920 a dále velké betlémy souboru Ludus Musicus podle před-
lohy Waclawa Moraka z  let 1830–1840. Otevřeno bude vždy 
od 10 do 12 hodin a odpoledne od 14 do 17 hodin.

Během prosince je každý den, dokonce i na všechny vánoční 
svátky, otevřeno Karlštejnské muzeum betlémů. K vidění jsou 
desítky jesliček z perníku, dřeva a dalších materiálů a hlavně 
největší loutkový betlém v České republice, rozkládající se na 
80 m2. Od 25. 12. do 8. 1. je otevřeno od 10:00 do 17:00, jen 
na Štědrý den muzeum zavírá již v 15 hodin.

Jesličky jsou volně k vidění například i na hlásnotřebaňské 
návsi nebo na náměstíčku v Karlštejně. Originální betlém ze 
slámy v Čenkově bude na návsi k vidění již od 3. prosince. Ně-
kolik desítek figur budete moci u jesliček vidět až do 8. ledna. 

Pokud se do Čenkova vydáte v sobotu 10. 12., zpestříte si pro-
hlídku přednesem koled a vánočních písní v podání hudební 
skupiny Čenkomor. Zpívání u kapličky začne v 17 hodin.

Na nejmenší posluchače 
čeká vánoční příběh
Koncerty vážné hudby pro úplně nejmenší děti a  jejich rodi-
če pokračují v rámci dobřichovického projektu Filharmoniště 
i v prosinci. Konat se budou v sobotu 10. prosince ve Fürstově 
sále, a to hned ve dvou časech. Od 15 hodin pro děti do tří let 
a od 16:30 pro děti starší tří let. Připraven je vánoční příběh 
(baletka a housle). Můžete si přinést deky, občerstvení i tiché 
hračky. Délka představení 45 minut. 

Rockový Slunovrat se po roce 
vrací, a rovnou s Dubiozou!
Po vynucené pauze se na scénu opět vrací hudební festival 
Rockový Slunovrat. Ročník 2023 se tradičně koná první červ-
nový víkend, tedy 2. a 3. 6. v Lesním divadle v Řevnicích. Na 
dvou pódiích se vystřídají zahraniční hvězdy, tuzemské stá-
lice i neokoukané tváře. Headlinerem nabitého ročníku je 
Dubioza Kolektiv – bosenský klenot, který je s Rockovým Slu-
novratem spjat už od první show v roce 2017. Další hvězdou 
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budou Itchy, mladí punkrockeři z Německa. Z českých luhů 
a hájů hlásí organizátořinávrat svérázných, ale talentovaných 
Hentai Corporation. Předprodej vstupenek a další informace 
najdete na www.rockovyslunovrat.cz nebo na facebooko-
vých stránkách festivalu.

Do Club Kina zavítají Valaši 
i Písařík s rockovými Vánocemi
Dva adventní koncerty přichystalo město Černošice do tam-
ního Club Kina. Pozvalo přední představitele tuzemské world 
music i muzikálového Lukáše Písaříka. 

Tomáš Kočko & Orchestr vystoupí  11. 12. od 20:00 hodin. 
Můžete se těšit na repertoár z alba Koleda i na průřez z celé 
tvorby moravských Valachů. Rockové vánoce Lukáše Písaříka 
a Plánu B se uskuteční 15. 12. od 20 hodin. Lukáš Písařík zpí-
vá v různých rolích v Rock Opeře Praha a je zpěvákem kapely 
Plán B, kterou založil společně s virtuózním bubeníkem Davi-
dem Bartoškem.  

Karlštejnský advent zpestří 
Andělský průvod a trubači
Andělský průvod zpestří letošní zlatou neděli na Karlštejně. 
V  rámci Městského adventu by se měl průvod andělů vydat 
v 16 hodin od fary, kde je umístěn vánoční strom i jesličky, ke 
kostelu svatého Palmácia. Tam si pak účastníci budou moci 
zazpívat koledy společně se sborem Comodo Loděnice. Zlatá 
neděle bude uzavřena slavnostním vánočním troubením, kdy 
se trubači z poberounské kapely Třehusk vydají na šest míst po 
obcí, odkud zatroubí slavné koledy. Zastavení jsou plánována 
po 18. hodině na Krupné, na nádraží, na mostě, u kostela, na 
náměstí, poslední troubení se ponese přímo z věží hradu. Tam 
vánoční atmosféru a tradice připomene adventní výzdoba Cí-
sařského paláce v rámci běžných prohlídek. K vidění bude do 
18. 12. vždy od pátku do neděle.

Na zámku zazní Ryba, 
Michna i Škroup
Komponovaný literárně hudební pořad, během kterého za-
zní vánoční skladby J. J. Ryby, Fr. Škroupa či Adama Michny 
z  Otradovic se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince od 19:00 ve 
Fürstově sále v Dobřichovicích, a to pod názvem Národní di-
vadlo ve vánočních Dobřichovicích. Na programu je vánoční 
úvod Fidlovačky Františka Škroupa, výběr z České mše vánoč-
ní Jana Jakuba Ryby, Loutna česká Adama Václava Michny 
z  Otradovic a  další. Účinkují Mgr. Miroslav Kopta, umělec-
ký vedoucí Tria ND, a  trombonisté František Zazvonil, Jan 
Triebenekl, Filip Magram. Pořádá Zdena Zvěřinová, Bohusla-
va Šarounová a KC Dobřichovice. 

(vše pan)

Mohlo by se hodit pod stromeček…
Soví pošta pro malé cestovatele
Pokud rádi cestujete s dětmi a hledáte pro ně vhodný dárek, 
zkuste novou knihu řevnické autorky Anny Schlindenbuch 
Soví pošta. Je to trochu netradiční cestopis pro zvídavé děti 
i  jejich rodiče. Knížka pojednává o  plyšové sově Áje, kterou 
zapomene její majitel, kluk Noe, ve vlaku z Řevnic do Prahy 
spolu s atlasem. Sovička zjistí, že z atlasu se ztratily mapy, ale 
také, že se vracejí poté, co navštíví země ze zmizelých map. 
Vydává se proto na cestu po Evropě a  z  míst, která navštíví, 
posílá Noemu pohlednice.

Knižní novinka Život Berounska a Hořovicka
Autorem publikace je známý berounský pedagog a ochránce 
přírody Emil Šnaidauf. Kniha nese podtitul Regionální vý-
pravy za rostlinami a živočichy a přibližuje to nejzajímavější 
z místní flóry a fauny.  

Z dopisů světoznámého dirigenta
Nová publikace Václav Talich: dopisy. Muzikolog PhDr. Milan 
Kuna, DrSc., v  ní zpracoval rozsáhlou korespondenci tohoto 
dirigenta světového formátu, svým soukromým životem spja-
tého s Berounem. Kniha představuje známého dirigenta v in-
timním světle prostřednictvím výboru z jeho rozsáhlé a často 
velmi osobní korespondence. Prostřednictvím těchto dopisů 
máme příležitost nahlédnout nejenom do Talichova vztahu 
k hudbě a dirigentské praxi, ale i k rodině, přírodě, přátelům 
a politické situaci. Zvláštní pozornost si zaslouží dopisy psané 
po Talichově zatčení a zdánlivé rehabilitaci v roce 1945, které 
mělo na Talichovu kariéru i zdraví zásadní vliv.     

Porta 2023
Líbí se Vám Richard Krajčo, Ivan Hlas trio, Žalman, Samson 
Lenk a  nebo Robert Křesťan? Pak si pořiďte pod stromeček 
permanentní vstupenku na Portu Řevnice 2023. S  vánoční 
slevou je k  mání na www.festival-porta.cz za 599 Kč. Nej-
starší folkový festival se koná 23.–25. května 2023.

Koncert Radůzy
Milovníky dobré muziky může pod stromečkem potěšit vstu-
penka na koncert naší nejoriginálnější a nejosobitější zpěvač-
ky Radůzy, která se v únoru znovu vrátí do řevnického kina. 
Účinkují: Radůza – zpěv, akordeon, banjo, ukulele, kytary, 
Josef Štěpánek – kytary, Miloš Dvoříček – bicí. Do konce roku 
2022 lze vstupenku zakoupit v předprodeji jen za 450 korun 
na  www.pa-intermedia.com. Koncert se koná 23. února 
2022 od 19:30 hodin.

Rockový Slunovrat
Zakoupíte-li svým přátelům vstupenku na populární Rockový 
Slunovrat, nejenže je tím bezpochyby potěšíte, navíc i  ušet-
říte. Po vynucené pauze se festival uskuteční první červno-
vý víkend, tedy 2. a 3. 6. 2023. Na dvou pódiích se vystřídají 
zahraniční hvězdy, tuzemské stálice i  neokoukané tváře. Na 
www.rockovyslunovrat.cz lze nyní prvních 100 lístků poří-
dit za exkluzivní cenu 590 Kč. Po vyprodání je bude možné na 
webu a v síti GoOut.cz pořídit za 790 Kč.  

pan
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Zima přichází do ZeMě
Příroda vydala i poslední poklady svého plodného času a při-
chází čas zklidnění. Zdálo by se, že je zima ve školce náročný 
čas, ale děti by s vámi nesouhlasily. Je to jen jiné. Možná je těžší 
udržet teplé ruce, ale zase máme blíž ke všem příběhům. Jsme 
více soustředění na práci a pak, když je sníh, není lepší atrakce 
než chytat vločky do pusy nebo se koulovat a stavět všemožné 
fantazijní sochy a iglú. Přejeme vám krásné Vánoce plné barev 
a v novém roce mnoho příjemných zážitků, které se budou na-
vlékat jako celoroční náhrdelník. 

Tým LS ZeMě

Inzerce



Bio Řevnice 
Vstupné 140 Kč

2/12 Divnosvět
Bio Řevnice / 17:30 

2/12 Il Boemo
Bio Řevnice / 20:00 

3/12 Největší dar
Bio Řevnice / 15:30 

3/12 Srdce dubu
Bio Řevnice / 18:00 

3/12 Grand Prix
Bio Řevnice / 20:00 

4/12 Princezna zakletá v čase
Bio Řevnice / 14:30 

4/12 Vánoční příběh
Bio Řevnice / 16:30 

4/12 A pak přišla láska...
Bio Řevnice / 19:00 

9/12 Princezna zakletá 
v čase 2
Bio Řevnice / 17:30 

9/12 Trojúhelník smutku
Bio Řevnice / 20:00 

10/12 Divnosvět
Bio Řevnice / 16:00 

10/12 Vstupenka do ráje
Bio Řevnice / 18:00 

10/12 Fabelmanovi
Bio Řevnice / 20:00 

11/12 Největší dar
Bio Řevnice / 14:30 

11/12 Grand Prix
Bio Řevnice / 16:30 

11/12 Neuvěřitelné,  
ale pravdivé
Bio Řevnice / 19:00 

16/12 Největší dar
Bio Řevnice / 17:00 

16/12 Avatar: The Way of 
Water (titulky)
Bio Řevnice / 19:00 

17/12 Princezna rebelka
Bio Řevnice / 14:00 

17/12 Avatar: The Way of 
Water (dabing)
Bio Řevnice / 16:00 

17/12 A do kuchyně!
Bio Řevnice / 20:00 

18/12 Il Boemo
Bio Řevnice / 16:00 

18/12 Adam Ondra:  
Posunout hranice
Bio Řevnice / 19:00 

23/12 Kocour v botách:  
Poslední přání
Bio Řevnice / 15:30 

23/12 Avatar: The Way of 
Water (titulky)
Bio Řevnice / 18:00 

30/12 Kvík
Bio Řevnice / 15:00 

30/12 Kocour v botách:  
Poslední přání
Bio Řevnice / 17:00 

30/12 Avatar: The Way of 
Water (titulky)
Bio Řevnice / 19:00 

Ostatní akce
4/12 Mikulášská v Městečku
Městečko Řevnice / 17:30–19:00

5/12 Mikuláš v Jojogymu
Jojogym Dobřichovice /17–19

7/12 Velká cesta Norskem
Jojogym Dobřichovice / 19:00
Pořádá letovská outdoorová prodejna 
Lezec shop.  

8/12 Národní divadlo ve  
vánočních Dobřichovicích 
Fürstův sál, Dobřichovice / 19:00

10/12 Dětský vánoční  
jarmark a vystoupení ZUŠ
Zámek Dobřichovice / 12–17 

11/12 Stříbrná neděle na návsi
Letovská náves / 16:00 

17/12 Řevnické vánoční trhy
Palackého náměstí / 9:00

18/12 Andělský průvod
Karlštejn / 16:00

20/12 Vánoční trhy ZŠ  
ZŠ Řevnice / 17:00

Hudba
3/12 Vosí hnízdo
Club Kino Černošice / 20:30

3/12 Velký vánoční koncert 
Notiček
Kostel sv. Šimona a Judy, Praha / 18:00  

10/12 Filharmoniště – vánoč-
ní příběh (baletka a housle)
Fürstův sál, Dobřichovice / 15–16:30

11/12 Tomáš Kočko &  
Orchestr
Club Kino Černošice / 20:00

11/12 Česká mše vánoční
Rytířský sál hradu Karlštejn /17:00 
a 19:00

16/12 Předvánoční koncert
Pivovar MMX Lety / 18:00
Spojení keltské harfy a violoncella

18/12 Netradiční adventní 
koncert Notiček
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 11:00

21/12 Vánoční koncert
Sklad 13/ Dřevák / 18:00

23/12 Vánoční zpívání
náves v Hlásné Třebani / 18:00 

24/12 Rybofka
Před Modrým domečkem, Řevnice / 
13:00

24/12 Česká mše vánoční
Kostel Černošice / 22:00

Divadlo
3/12 Pohádka O Budulínkovi
Zámeček, Řevnice / 16:00  

Výstavy
do 14. 12. / „Cestou…  
necestou“ 
Zámek Dobřichovice / 9:00 – 18:00

25. 12. – 8. 1. Výstava betlémů
Zámek Dobřichovice, Velký sál / 
dopoledne: 10:00–12:00, odpoledne 
14:00–17:00
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