
Vážení řevničtí spoluobčané, vážení čtenáři, 

všichni se jistě těšíme z příchodu jara a těch nejkrásnějších měsíců roku, během nichž se 
příroda vždy mění a  rodí se něco nového a nadějného. Aktivně se snažíme tuto atmo-
sféru pozitivních změn a nových očekávání přenést také do našeho městského prostoru 
a komunitního života. Kromě akcí již rozběhnutých (jako je přednádražní prostor, archi-
tektonická soutěž na obnovu náměstí nebo revitalizace zeleně), o kterých na tomto místě 
pravidelně informuji, připravujeme i nové projekty. Pokud budou žádosti, které jsme po-
dali, úspěšné, jistě přinesou zlepšení životních podmínek i veřejného prostoru v Řevnicích. 

Nemalou a progresivní změnou projde v nejbližších měsících též časopis Ruch. Cílem 
rady města je přinést čtenářům grafi cky i obsahově modernější a čtivější radniční perio-
dikum. Po mnoha letech si Ruch tento impuls zaslouží. Souběžně se promění i webové 
stránky města.  

Z činnosti Rady města
Rada města se sešla celkem pětkrát. Zabývala se směnami pozemků mezi městem Řev-
nice a Středočeským krajem a související přípravou rekonstrukce krajských komunikací 
(Třebaňská a Pražská). Rada města zadala zpracování žádostí o dotace ze Státního fon-
du životního prostředí na zateplení a výměnu oken a dveří v budově I. stupně základní 
školy, v objektu školní jídelny a v budově Hasičské záchranné stanice (HZS). Dále žádosti 
o dotaci na úpravu a rozšíření sběrných míst tříděného odpadu (ohrazení a kamerový 
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Pokud se projdete po stezce mezi ulicemi V Průhonu a Na Skalkách, můžete vidět stopy 
jejich činnosti, nahlodané stromy a skluzy do vody. Jde o více než jednoho jedince. Zatím 
není jasné, zda se u nás usadí natrvalo. Pokud ano, můžeme očekávat na ostrovech více 
pokácených stromů.

Foto: Mojmír Mikula

O Velikonocích...
Velikonoce patří mezi pohyblivé svátky. Sla-
ví se první neděli (nebo chcete-li pondělí) 
po prvním jarním úplňku  – zapamatoval 
jsem si kdysi ve škole. Minulý týden jsem 
se dočetl, že to není tak úplně pravda. As-
tronomicky totiž jarní rovnodennost v na-
šem století nastává zpravidla 20. března. 
Pro výpočet Velikonoc se však již od Nikaj-
ského koncilu v roce 325 počítá jako první 
jarní den 21. březen. Rozdíl bude patrný 
například již v roce 2019, kdy rovnodennost 
připadá na dvacátého a úplněk je hned ná-
sledující den. Velikonoce ale budeme slavit 
podle tabulek z Nikaje až o měsíc později. 
Člověk se stále něco nového učí. Malé dítě 

začne brzy tušit, že za velikonočními vejci je 
potřeba hledat spíš rodiče než zajíce – i když 
jsem tohle poznání před rodiči spiklenecky 
tajil. Pak jsem objevil kouzlo pomlázky. Kluci 
se ji naučí plést nejdříve z šesti, a pak z osmi 
prutů. Když se to naučí příliš brzy, je pomláz-
ka v jejich rukou nebezpečný nástroj. Stejně 
však nastane doba nesmělosti, jakéhosi fa-
lešného gentlemanství, kdy děvčata vyplácí 
jen velmi jemně. Ovšem jakmile jsou jinoši 
poučeni o  pravém významu pohanského 
zvyku, starají se o omlazení a  krásu dívek 
důkladně, a je to často vidět ještě další týd-
ny. Velké překvapení na mne čekalo v cizině, 
kde pro spletené proutky a naši tradici měli 
pramalé pochopení. 

A pak je tu samozřejmě rovina křesťanská. 
Oheň před kostelem a  slavnostní nálada 
dlouhých sobotních vigilií dává prostor pro 
přemýšlení. Jako dítě jsem nikdy nechápal, 
proč se oslavuje, že někdo zemřel. Až pozdě-
ji jsem si začal nejasně uvědomovat posel-
ství naděje, které křesťané v pašijích a v pří-
běhu o  prázdném hrobě o  Velikonocích 
prožívají: potvrzení Ježíšovy úžasné nabíd-
ky ke svobodě. Často se necháme z pocitu 
ukřivděnosti vtáhnout do jednání, kdy křiv-
dy a násilí sami eskalujeme. Vymýšlíme, jak 
svoje nedostatky a chyby zakrývat, trápíme 
se jimi nebo se z nich snažíme nějak vylhat. 
Upřímně řečeno, je to dost složité a  život 
neúměrně zatěžující. A přitom Ježíšův dar je 
v tomhle prostý: přijmout facku a neoplácet. 

S úctou Ondřej Skripnik

Zprávy z radnice

Na ostrovech v Řevnicích 
se objevili bobři

(pokračování na s. 3)
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Městský úřad Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice
tel.: 257 720 1 57
e-mail: info@revnice.cz

Úřední hodiny:
Městský úřad, Stavební úřad a Matrika
Po, St: 7:30–12:00, 13:00–18:00
Podatelna:
Po, St: 7:30–12:00, 13:00–18:00
Út, Čt: 7:30–12:00, 13:00–15:00
Pá: 7:30–12:00
Pokladna:
Po, St: 7:30–12:00, 13:00–18:00
Út, Čt: 7:30–12:00
Pá: zavřeno

Odbory úřadu
ústředna a podatelna
pod@revnice.cz, tel.: 257 720 157

starosta – Ing. Tomáš Smrčka
starosta@revnice.cz
tel.: 257 720 150, 603 854 843

místostarosta – Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D.
mistostarosta.skripnik@revnice.cz
tel. 737 372 573

tajemnice
taj@revnice.cz, tel.: 257 720 151 , 603 508 806

správní odbor
eso@revnice.cz, tel.: 257 720 158, 725 852 822

ekonomický odbor
tilsch@revnice.cz, tel.: 257 720 158, 603 293 322

matrika
matrika@revnice.cz,  tel.: 257 720 157
pokladna, účtárna (v pátek zavřeno)
uct@revnice.cz, tel.: 257 720 159

stavební úřad
su@revnice.cz, tel.: 257 720 223, 725 852 818

Technické služby
ts@revnice.cz, tel: 702 041 425
Policie ČR 158
Policie ČR – oddělení Řevnice 974 882 740
Hasiči 150
Hasiči Řevnice 950 845 111 , 950 845 112
Záchranná služba 155

Trans Hospital Řevnice
257 721 555, 257 721 666, 257 721 777
Plyn 244 472 811
244 472 812
1239
Voda 702 041 428
Elektro 840 850 860
800 186 435

Veřejné osvětlení 702 041 425

Svoz odpadu 257 720 090, 702 041 426

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2015
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-

ňování komunálních odpadů.
MěÚ Řevnice nemá povinnost rozesílat složenky k zaplacení poplatku! 

POPLATNÍK:
1. Fyzická osoba, která má trvalý pobyt v městě Řevnice,
2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území města Řevnice určenou k individuální 

rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k  trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba, a to ve výši odpovídajícího poplatku za jednu fyzickou osobu

3. fyzická osoba, které byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý po-
byt nebo přechodný na dobu delší než 90 dní nebo pobývá na území ČR přechodně po dobu 
delší 3 měsíců.
Poplatník je povinen ohlásit MěÚ Řevnice:

a) Nejpozději do 15 dnů skutečnost, že se stal poplatníkem,
b) nejpozději do 15 dnů zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stav-

bě určené k  individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům nebo v důsledku přihlášení nebo 
odhlášení fyzické osoby k trvalému pobytu do této stavby nebo v důsledku jiné skutečnosti.

Poplatek na jednoho poplatníka činí 600,- Kč za rok.
SPLATNOST DO 30. 4. 2015

Poplatník sám provede platbu v termínu. Včas nezaplacený poplatek 
nebo jeho nezaplacenou část může MěÚ zvýšit až na trojnásobek 

a následně vymáhat v exekučním řízení.

PLATBA:
1. V hotovosti v pokladně MěÚ Řevnice:
 Po a St 7.30–12, 13–18; Út a Čt 7.30–12; Pátek ZAVŘENO
2. Bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo: 0388051399/0800
 !!! DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE NAPSAT TEXT – „TKO A JMÉNA ZA KOHO PLATÍTE“ !!!
 Do variabilního symbolu uveďte:
 • u rodinných domů, kde je přihlášena osoba k trvalému pobytu (včetně cizinců): 
  číslo popisné + datum narození (PŘÍKLAD č.p. 74, narozen(a) 5. 6. 1952 = 74050652)
 • chata, kde je přihlášena osoba k trvalému pobytu (včetně cizinců): 
  9 + třímístné číslo evidenční + datum narození (PŘÍKLAD č.e. 074, narozen(a) 5. 6. 1952 = 
  9074050652)
 • u rodinných domů, kde není nikdo trvale hlášen: 
  číslo popisné + 000000 (PŘÍKLAD č.p. 74 = 74000000)
 • chata, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu: 
  9 + třímístné číslo evidenční + 000000 (PŘÍKLAD č.e. 074 = 9074000000)
 • cizinec, který zde má přechodný pobyt delší než 90 dní nebo 3 měsíce: 
  číslo popisné + datum narození (PŘÍKLAD č.p. 74, narozen(a) 5. 6. 1952 = 74050652)

Poplatek ze psů
MěÚ Řevnice nemá povinnost rozesílat složenky k zaplacení poplatku! 

POPLATNÍK:
Fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a  má na území města Řevnice trvalý pobyt nebo 
sídlo.
Poplatník je povinen oznámit do 30 dnů po dovršení 3 měsíců stáří psa MěÚ Řevnice držbu psa.

 Poplatek za 1 psa (prvního ) na období  splatnost poplatku
 360,- Kč  na celý rok do 1. května 2015
 za druhého a každého dalšího 
 500,- Kč  na celý rok do 1. května 2015
 Důchodci – pes – sleva – jediným příjmem je důchod
 za 1 psa (prvního ) na období  splatnost poplatku
 200,- Kč  na celý rok do 1. května 2015
 za druhého a každého dalšího 
 300,- Kč  na celý rok do 1. května 2015

Poplatník sám provede platbu v termínu. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezapla-
cenou část může MěÚ zvýšit až na trojnásobek a následně vymáhat v exekučním řízení.

PLATBA:
1. V hotovosti v pokladně MěÚ Řevnice:
 Po a St 7.30–12, 13–18; Út a Čt 7.30–12; Pátek ZAVŘENO
2. Bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo:  0388051399/0800
 !!! DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE NAPSAT TEXT- „PES A JMÉNO ZA KOHO PLATÍTE“ !!!
 • Do variabilního symbolu uveďte: 12 + čtyřmístné vaše číslo popisné + 9501, například č.p. 13 = 

1200139501
 • chata do variabilního symbolu uveďte: 129+ třímístné vaše číslo evidenční + 9501, 
  například č.e. 13 = 1290139501

Poplatek za odpady a psy platí i lidé, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně MÚ Řevnice!
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systém). Rada města se také zabývala revitalizací mobiliáře Havlíč-
kových sadů a pověřila MgA. Ivanu Junkovou koordinací a mana-
gementem těchto prací. Byla schválena změna pravidel pro výlep 
na plakátovacích plochách: občanská sdružení za podmínky do-
držení pravidel mohou provádět výlep bez poplatků. Rada města 
vypsala výběrové řízení na projektanta odvodnění pod železniční 
tratí v lokalitě proti budově PASU. Zabývala se rekonstrukcí vodo-
vodního řadu a zadala výměnu šoupat a uzávěrů v ulicích Sádec-
ká a Sochorova před obnovou jejich povrchu. Rada města zadala 
zpracování studie dokončení veřejného prostoru (chodníky, parko-
vací plochy, cyklostezka) v ulicích Nádražní a Pod Lipami.  

Přednádraží  
Dopravní stavba jde do fi nální fáze a  její ukončení je plánováno 
na konec dubna. Práce budou probíhat především v Nádražní ulici 
a v ulici Pod Lipami v místě napojení směrem k Palackého náměstí. 
Rada města dále počítá s provedením rekonstrukce chodníků v Ná-
dražní ulici a v ulici Pod Lipami až k hotelu Grand. Kompletní obno-
va těchto chodníků není součástí stávajícího projektu a zejména 
není součástí schváleného dotačního titulu. Proběhne zcela na 
náklady města. Považujeme nové chodníky za důležitou součást 
prostoru, zejména kvůli jeho bezpečnému užívání.

Rekonstrukce povrchu ulic Husova 
a Kozinova
Nejdříve bude provedena výměna vodovodního řadu v  části uli-
ce Husova. Dále budou pokračovat práce na srovnání konstrukční 
vrstvy štěrkodrti, budou osazeny obrubníky a položen asfaltový 
povrch. Poté budou dokončeny chodníky. V ulici Kozinova budou 
souběžně provedeny chodníky a fi nální vrstva asfaltu a současně 
s touto vrstvou budou vytaženy a výškově urovnány všechny uzá-
věry vody a kanalizace. 

Rekonstrukce povrchu ulic Sochorova 
a Sádecká 
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele a stavbu bude provádět 
fi rma Froněk s.r.o. Před zahájením prací budou vyměněny části vo-
dovodního řadu, a sice uzávěry a šoupata, které jsou po prohlídce 
označeny jako nefunkční. Obyvatelé a vlastníci objektů v dotčené 
lokalitě budou včas informováni o  plánovaném průběhu prací 
a dopravních opatřeních. Celá stavba bude dokončena do června. 

Příprava dalších investičních akcí v sou-
vislosti s vypsanými dotačními tituly
Splašková kanalizace v lokalitě Vrážka
Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středo-
českého kraje ze Středočeského fondu životního prostředí a země-
dělství na dobudování kanalizace v ulicích U prodejny, Na Vrážku, 
Škrétova, Dr. Pecla a Malé náměstí. Snahou vedení města je dořešit 
kanalizaci v celé této oblasti. Bohužel, parametry dotace (omezená 
výše) nás nutí žádat pouze na část této lokality, aby žádost měla 
vůbec šanci na úspěch. Případné další dotační možnosti na úplné 
odkanalizování této oblasti budeme samozřejmě bedlivě sledovat.

Opravy a  rekonstrukce v  budově I. stupně základní školy 
a v budově hasičské zbrojnice 
Rada města rozhodla o podání žádostí o dotace z rozpočtu Stře-
dočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a  měst. 
Předmětem žádosti v případě hasičské zbrojnice bude rekonstruk-
ce elektroinstalace, včetně stavebních úprav budovy zahrnujících 
šatnu a opravu i rozšíření hygienického zázemí. V případě budovy 
I. stupně ZŠ jde o rekonstrukci hygienického zázemí. 

Zateplení budov I. stupně základní školy, jídelny a zateplení 
budovy HZS 
Žádosti o dotaci byly podány dne 19. 3. 2015 v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání 
zdrojů energie, realizace úspor energie. Spoluúčast města v těch-
to programech činí 10 % uznatelných nákladů plus součet úspor 

energií za pět let (vše propočteno podle projektové dokumenta-
ce). Jedná se o zateplení pláště budov a výměnu oken a dveří.

Modernizace sběrných míst pro separovaný odpad
Žádost o dotaci byla podána dne 19. 3. 2015 v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání 
s odpady. Spoluúčast města v případě tohoto programu činí 10 % 
uznatelných nákladů. Plánované práce zahrnují pořízení mobilní-
ho systémového oplocení pro kontejnery, pořízení kamer, montáž, 
elektroinstalace, přenosovou soustavu a úložiště.  

Angličtina ve školce
Podle kontrolní zprávy České školní inspekce v Mateřské škole Řev-
nice nemůže v tomto zařízení dále probíhat výuka angličtiny po-
dle dosavadních pravidel, tzn. být poskytována pouze těm dětem, 
jejichž rodiče si na hodiny s lektorem – rodilým mluvčím připlatí. 
Rada města se rozhodla navrhnout taková rozpočtová opatření, 
aby lektor mohl být zaměstnán a hodiny angličtiny mohli navště-
vovat zdarma všichni žáci mateřské školky.  

S úctou Tomáš Smrčka, starosta

Odstoupení místostarosty 
Pavla Drhličky
Vážení spoluobčané,

v únoru uplynuly tři měsíce od mého zvolení místostarostou měs-
ta Řevnice. Bohužel musím po této době konstatovat, že mě osobní 
i rodinné důvody, a též mé vleklé zdravotní problémy, donutily re-
zignovat k 16. únoru 2015, jak na pozici místostarosty, tak na pozici 
člena zastupitelstva města Řevnice. Zastupitelský mandát přešel na 
Marii Reslovou. Přeju jí a všem ostatním členům zastupitelstva hod-
ně úspěchů v práci pro naše město a věřím, že paní Reslová naváže 
na moji dosavadní práci. Člen rady za TOP 09 a Nezávislé bude volen 
na nejbližším zasedání zastupitelstva.

V uplynulých třech měsících se mi podařilo sestavit dvě fungující 
komise a to Komisi pro životní prostředí a Kulturní komisi. V obou 
těchto komisích se sešli lidé s velkými zkušenostmi v oborech, který-
mi se komise zaobírají, a od samého začátku začali aktivně pracovat 
pro naše město.

Ve společnosti Ekos se nám podařilo připravit plán splacení dluhu 
vůči městu do roku 2018, je připraven návrh rozvoje sběrných hnízd 
na tříděný odpad. Připravila se nová vyhláška o domovních odpa-
dech, která reaguje na změny v zákoně od 1. ledna 2015, a je připra-
ven plán sběru a svozu bioodpadu každoročně v období od 1. dubna 
do 30. listopadu. Ve spolupráci s obcí Lety se našla společná cesta, 
jak smluvně vyřešit problematická místa, kde se kanalizace či vodo-
vod prolínají mezi obcemi. Velice si vážíme toho, že se nám podařila 
najít společná řeč se zástupci rybářů ohledně ČOV v Řevnicích a kon-
troly kvality vypouštěné vody do řeky. Jedním z hlavních úkolů pro 
rok 2015 je vybrat vhodného partnera na svoz komunálního odpa-
du s výhledem na změny v  legislativě, které budou probíhat až do 
roku 2024. Jednou z hlavních priorit je také zkvalitňování současného 
stavu vodovodu v Řevnicích, což předpokládá především aktualizaci 
map vedení vodovodu, na čemž se v Ekosu velmi usilovně pracuje.

V Technických službách jsme na konci roku přijali nového kme-
nového zaměstnance, jehož specializací je zahradnictví. Slibujeme 
si od toho, že díky jeho znalostem a zkušenostem se nám podaří 
úspěšně zvládat péči o městskou zeleň, která v současné chvíli pro-
chází revitalizací. Připravili jsme plán obnovy a výstavby veřejného 
osvětlení v  letošním roce, v němž jsme se snažili vyjít vstříc poža-
davkům občanů. Postupně se pracuje na zkvalitňování podmínek 
a prostředí k práci pro zaměstnance technických služeb (TS) a úměr-
ně s tím se zvyšují i požadavky na kvalitu jimi odváděné práce. V sou-
časné době probíhá specifi kace pro výběr nového traktoru, který by 
TS chtěly zakoupit. TS na ní spolupracují s vedením Ekosu i správcem 
našeho lesa, aby traktor byl co nejvíce využitelný ve městě i okolí.

Nakonec bych chtěl touto cestou poděkovat za spolupráci panu 
Davidovi Kodymovi, jednateli Ekosu, a panu Mojmírovi Mikulovi, ve-
doucímu technických služeb, a popřát jim hodně štěstí a síly do další 
činnosti.

S úctou Pavel Drhlička

(pokračování ze s. 1)

Z redakce Ruchu
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Vážení čtenáři,

po devíti letech práce končím svoji práci pro Ruch – zpravodaj 
města Řevnice.

Děkuji všem čtenářům za zájem, přátelská setkání, pochvalu 
i kritiku, členům redakce a inzerentům za spolupráci. Časopisu 
Ruch přeji na jeho další cestě vše nejlepší.

Tomáš Hromádka

Připravujeme novou podobu 
časopisu RUCH
19. března bylo vypsáno výběrové řízení na funkci šéfredaktora 
RUCHu, který by se měl rovněž podílet na přípravě nových webo-
vých stránek a celkové koncepci komunikace ve městě. Uzávěrka 
přihlášek je 15. dubna. Více informací najdete na webových strán-
kách města, případně je poskytne paní tajemnice Renata Henych. 

Dlouholetý šéfredaktor řevnického Ruchu Tomáš Hromádka 
skončil ve funkci k 15. březnu. Přípravou dubnového a květnové-
ho čísla rada města dočasně pověřila Marii Reslovou. Obě vyjdou 
v omezeném rozsahu. Doufáme, že červnové číslo už připraví nový 
šéfredaktor. S jeho nástupem do funkce se promění i obsah a gra-
fi cká podoba časopisu. 

red

Poděkování Tomáši Hromádkovi 
a redakci Ruchu
Zpravodaj města Ruch bude mít novou podobu. Rád bych poděko-
val dosavadnímu šéfredaktorovi Ruchu panu Hromádkovi za šta-
fetu, kterou v roce 2006 převzal od Heleny Rytířové a přinesl ji až 
k třístému číslu. Prohlížím si stará čísla, změnu grafi cké podoby na 
začátku roku 2008, klikám na elektronickou verzi a s velkou úctou 
si uvědomuji, jak Ruch představuje kroniku obce, jak zrcadlí život 
Řevnic a uchovává synergii mnoha významných a  aktivních lidí, 
kteří v Řevnicích žili a žijí. Bez dobrovolné mnohahodinové práce 
redaktorů, přispěvatelů a korektorky bychom dnes nedávnou his-
torií naší obce nelistovali.

Změna v redakci, ale zejména v celkové koncepci radničního pe-
riodika, je změnou vynucenou, která má za sebou určitý vývoj. 

Spory kolem školy v předcházejícím volebním období sebou při-
nesly tiskové přestřelky, rozpad redakční rady, radní zavedli pra-
vidla, která odporovala Kodexu radničního periodika. Hned po 
volbách jsem tato pravidla odmítl, odmítl jsem kontrolu radních 
nad vycházejícími články, odmítl jsem praxi posledního slova. 
Odpovědnost za kvalitu čísla jsem ponechal v rukou redakce. De-
vastace publikační etiky však vedla na stránkách Ruchu k dalším 
hádkám, k napadání, záměrnému zkreslování faktů. Na redakci 
byl vyvíjen tlak, jehož vyústěním byl odchod pana doktora Köni-
ga z redakční rady.

Smyslem vydávání zpravodaje je informovat o  činnosti radnice 
a životě v obci. Ruch by měl motivovat ke společným aktivitám, 
být zprostředkovatelem kultury a tradice, měl by poskytnout pro-
stor pro alternativní sdělení a kultivovanou debatu o budoucnosti 
obce. Nesmí se stát prostorem vzájemného osočování a cílených 
polopravd. Jsem přesvědčen o tom, že cesta k tomu nevede přes 
zavedení cenzurních opatření, ale kultivací periodika.

Připravili jsme novou strategii komunikace radnice směrem k ob-
čanům, jejíž součástí je vypsání výběrového řízení na redaktora 
s odpovídajícími profesními zkušenostmi. Věříme, že se podaří ob-
novit spolupráce se stávajícími redaktory a přispěvateli a že se na 
Ruch opět budeme těšit. Než bude vybrán nový šéfredaktor, vyjde 
jedno nebo dvě čísla Ruchu v provizorní, zkrácené podobě.

Ondřej Skripnik

Nadějné vyhlídky Havlíčkových sadů 
Vloni na podzim by stěží někdo uvěřil, že zpustle vyhlížející park 
Havlíčkovy sady byl před desítkou let po rozsáhlých úpravách 
a  částečné revitalizaci slavnostně otevřen. Přitom se v  letech 
2001 až 2004 na jeho kultivaci intenzivně pracovalo. Byly vy-
měněny mosty, jedno schodiště, vzniklo dětské hřiště a  další 
prvky mobiliáře, parku na míru byly pořízeny i odpadkové koše. 
Občané Řevnic si tehdy zakoupili řadu stromů, které se vysadili 
pod odborným dohledem na vhodná místa. Kulturní středisko 
uspořádalo řadu brigád, které se těšily velké podpoře a přízni 
řevničáků. 

Jedním z hybatelů obnovy Havlíčkových sadů byla tehdy ředi-
telka řevnické ZUŠ Ivana Junková. Ideovou studii na celou lokalitu 

Zeleň v Řevnicích

Sněhulák a kačenka – sousoší bylo osazeno do Havlíčkových sadů během obnovy parku  v letech 2001–2004.
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zpracoval Ateliér Veškerého sochařství na VŠUP v Praze, kde pů-
sobila jako asistentka Kurta Gebauera, ve spolupráci se studenty 
architektury. V Galerii No1 byl projekt představen veřejnosti a pro-
běhla i dílna nápadů. V parku vznikl krásný amfi teátr, bylo insta-
lováno sousoší Sněhulák a kačenka a další užitkové artefakty pro 
děti. Pracovalo se s materiálem dřevo, kámen a beton. Dva roky 
probíhala v parku pravidelná každodenní údržba, pak ovšem skon-
čila a začala jeho postupná degradace.

Plán na dokončení parku byl, ale jeho realizace se trochu „opoz-
dila“. Ivana Junková je optimistka: prý nikdy není pozdě. Do konce 
léta tak uvidíme více pozitivních změn. Díky projektu na revitaliza-
ci zeleně park krásně prosvětlily rozsáhlé probírky dřevin. Počítá se 
nejen s novou výsadbou a obnovou trávníků, ale také s úpravami 
cest. 

Rada města pověřila MgA. Ivanu Junkovou, aby vytvořila pracov-
ní skupinu, která by navázala na původní projekt a udržela jednot-
nou koncepci parku. Ta si jako spolupracovnice vybrala ing. Lenku 
Vyhnálkovou a  ing. arch. Alici Čermákovou. Společně se budou 
starat o koordinaci dalších úprav, to znamená doplnění mobiliáře, 
osvětlení parku, opravu a dokončení dětského hřiště.

Marie Reslová

Jak pokračuje obnova městské zeleně
V období vegetačního klidu proběhlo během února kácení ne-
mocných a neperspektivních dřevin. Dřevo z pokácených stromů 
bude částečně využito na nový mobiliář v Havlíčkových Sadech, 
proto jej, prosím, neodvážejte.

Bohužel, současně s kácením stromů v rámci projektu revitalizace 
městské zeleně a kácením dalších institucí v rámci jiných akcí v ka-
tastru Řevnic (např. čištění kolem trati), došlo také k vandalismu. 
Někdo pokácel i dřeviny navíc, které měly být podle projektu za-
chovány. Vše je předáno Policii ČR. Prosím všechny, kteří by si všim-
li dalšího podobného zásahu vandala, ať ihned upozorní městský 
úřad – v rámci našeho projektu bylo ve zmíněných lokalitách káce-
ní ukončeno. 

Během dubna a května budou provedena arboristická opatření 
na vybraných dřevinách. Odstraněny budou nejen suché větve. 
Podle potřeb jednotlivých stromů bude proveden také zdravotní či 
bezpečnostní řez. Zajistíme tak jejich optimální vývoj a podpoříme 
dobrý zdravotní stav. Poté budou následovat navržené výsadby 
nových stromů a keřů, na určených místech se bude zakládat nový 
trávník. Podél uhelných skladů a u nádraží budou doplněny lípy, 
které musely být ze zdravotních důvodů odstraněny. Na náměs-

tí budou vysazeny stromy na přední trojúhelníkový trávník před 
památník ve stejných pozicích. Doplněn bude i původní rastr lip 
a v neposlední řadě dojde i k vysazení dominantního stromu ve 
středu plochy – na místo původní a před lety odstraněné turecké 
lísky. V Havlíčkových sadech dojde k osázení příkrých svahů. Úse-
kově budou dosázeny i stromy v okolí potoka. Revitalizovány bu-
dou také trávníkové plochy. Projekt bude dokončen v září tohoto 
roku.

Lenka Vyhnálková

Dotaci na obnovu zeleně z dotačního titulu Státního Fondu život-
ního prostředí získaly Řevnice v minulém roce. Projekt komplexní 
revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice vypracovala fi rma Li-
ving in green s.r.o., jmenovitě Ing. Lenka Vyhnálková. Řeší revitali-
zaci zeleně v lokalitách Havlíčkovy sady, ulice Pod Lipami a náměs-
tí Krále Jiřího z Poděbrad. Projekt je vyvěšen na stránkách města, 
minulý rok v říjnu k němu proběhla veřejná prezentace a diskuze 
v Zámečku.

„Za vodou“ to žije
Spolek Řevnice – Za vodou se před časem pustil do úprav za-
nedbaného plácku proti bývalému kempu, který si za peníze 
vybrané na příspěvcích pronajímá od jeho majitele. Plácek byl 
nejméně od povodní v roce 2002 místní ostudou. Od loňského 
roku se spolek snaží o získání grantu na jeho zvelebení, a ačko-
li zatím neuspěl, místo se přesto postupně začalo měnit. Další 
etapa proměny ho čeká. 11. 4. 2015 od 10 hodin se členové spol-
ku pokusí vyčistit další jeho část a zvou všechny (ať už bydlí za 
vodou nebo ne), aby se přidali, nejlépe s hráběmi, pilkami nebo 
křovinořezy. Město požádali o pomoc s přistavením kontejneru 
na odpad. 

Ke své první letošní schůzce se Spolek Za vodou sešel v hotelu 
Grand. Mluvilo se o revitalizaci oblasti bývalého kempu, o níž spo-
lek spolupořádal večer v Modrém domečku. Také o projektu deš-
ťové kanalizace, který nechalo zpracovat město Řevnice a který by 
měl této části obce ulevit od problémů se záplavami po vydatných 
deštích. Probíraly se městské investice do zlepšení povrchu ulic 
i bezpečnost.

Na výše zmíněném plácku chystají členové spolku na konec dub-
na pálení čarodějnic. Účastnit se mohou všichni, pro které je cesta 
na kopec nad Řevnicemi, kde tradičně hoří čarodějnická vatra, pří-
liš namáhavá.

Hanka Ripková

Kácení, které proběhlo v rámci projektu revitalizace zeleně, Havlíčkovy sady prosvětlilo. Vandalové, kteří poté park navštívili s pilou, po-
škodili nejen zdravé stromy, ale i dřevěné schodiště dětské skluzavky.
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Tři desetiletí dětského sborového zpěvu 
v Poberouní
Existuje-li nějaký hudební obor, v  němž stále patříme k  těm 
nejlepším, je jím sborový zpěv a zejména sborový zpěv dětský. 
Ani region Poberouní není výjimkou, i když si na vznik velkého 
dětského sborového tělesa musel poměrně dlouho počkat, pa-
radoxně až do období tzv. normalizace.

V té době začíná v Dobřichovicích působit sbormistr a sklada-
tel dr. Jaroslav Dostalík, který byl z politických důvodů donucen 
odejít z Brna. Tak jako na každém místě, kde tento vynikající mu-
zikant ve svém životě působil, zakládá i tady v roce 1984 dětský 
sbor. Jako symbolický vzkaz tehdejší státní moci mu dává název 
Mladost (stejné jméno nesl jeho první brněnský sbor, od které-
ho musel nuceně odejít). Pod jeho vedením sbor záhy vyrostl 
v uznávané hudební těleso, které se prosadilo nejen u nás, ale 
i v zahraničí.

V roce 1991 odchází Jaroslav Dostalík zpět do Brna a vedení 
sboru se ujímá sbormistr a varhaník Karel Loula. Na jeho práci 
navázal v roce 1993 Igor Angelov a pod názvem Chorus Angelus 
se sbor začal orientovat zejména na středověkou, renesanční 
a barokní hudbu.

Další výraznou osobností, která se zasloužila o  rozvoj sboru, 
byl Lukáš Prchal. Za jeho vedení v letech 2004–2010 se sbor vě-
noval i náročným kompozicím současných autorů a zúčastnil se 
několika významných multižánrových hudebních projektů. Po 
jeho odchodu se v období tří let za dirigentským pultem vystří-
dali dva sbormistři, Jiří Polívka a Martina Klimtová.

Od srpna 2013 je uměleckým vedoucím dr. Roman Michálek, 
který je také sbormistrem koncertního sboru. Spolu s  ním se 
o hudební rozvoj dětí starají sbormistryně Ivana Kylarová, Lud-
mila Plzáková a Zora Strnadová, hlasovou poradkyní souboru je 
Oldřiška Richter Musilová. Současný repertoár sboru tvoří dět-
ské písně, skladby klasiků naší i světové hudby, černošské spiri-
tuály i úpravy populární hudby a jazzu. Za dobu působení sboru 
se z odrostlých členek sboru vytvořila dvě menší pěvecká tělesa: 
dívčí komorní sbor Brécy a vokální skupina E.I.T. Voices.

V současnosti je Chorus Angelus spolkem vedeným volenou 
radou rodičů a navštěvuje ho celkem 85 dětí ve věku od 4 do 
16 let. Přípravná oddělení sboru působí při ZŠ a MŠ v Černoši-
cích, Dobřichovicích a Řevnicích. Koncertní oddělení pracuje od 
loňského školního roku pod záštitou Základní umělecké školy 
Černošice.

Kromě koncertů v  regionu vystupuje Chorus Angelus na růz-
ných akcích a  festivalech v  ČR i  zahraničí. Spolupracuje též 
s dalšími profesionálními a amatérskými tělesy a sólisty napříč 
hudebními styly a žánry. Mezi nejvýznamnější umělecké úspě-
chy posledních let patří ocenění ze soutěžních klání, a to z me-
zinárodního festivalu Svátky písní Olomouc (koncertní sbor) či 
celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů Zahrada písní 
(přípravná oddělení ZŠ).

U příležitosti letošní jubilejní sezóny pořádá sbor řadu te-
maticky zaměřených koncertů a  vystoupení. Oslavy vyvrcholí 
Slavnostním koncertem v červnu tohoto roku, kde se představí 
všechna oddělení sboru. Věříme, že se zde také setkáme s býva-
lými členy sborů Mladost a Chorus Angelus a sborové třicetiny 
oslavíme společným zpěvem.

CHAS

Zveme vás do divadla
Neumíte si představit, jak vzniká divadelní představení? Chcete na-
hlédnout do herecké kuchyně?

Máte jedinečnou možnost spatřit poněkud hysterické herce, fl eg-
matickou techniku, zcela vynervovanou režii, ale i snahu vše dovést 
k úspěšnému konci. Premiéra prostě musí proběhnout. Povede se? 
Přijďte se osobně přesvědčit již 10. dubna ve 20 hodin na premiéru, 
a poté 11. dubna též ve 20 hodin a 12. dubna v 16 hodin na reprízy, 
do řevnického biodivadla, kde uvede Dobřichovická divadelní spo-
lečnost komedii Patricka Haudecoura Mátový nebo citron. V režii 
Petra Říhy uvidíte jak hrajícího režiséra, tak i vám již známé herecké 
osobnosti spolku, Alenu Říhovou, Hedviku Hájkovou, Irenu Nera-
dovou, Jana Seidla, Karla Krále, Jiřího Šafránka a Jana Kunu. 

Vstupné je 160,- Kč, v neděli odpoledne pro seniory 120,- Kč.
Věříme, že se budete dobře bavit při další bláznivé komedii dobři-

chovických ochotníků. 
PŘ

Příliv a odliv
Písňový večer Lucie Soljakové (zpěv) a Davida Nolla (klavír) se koná 
v neděli 12. 4. od 19 hodin v sále řevnického Zámečku.

Vstupné dobrovolné.

Pozvánky

Chorus Angelus

KULTURA
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Porta je branou do světa folk a country –
v Řevnicích již po osmé
Lesní divadlo 26.–28. 6. 2015 
Řevnice letos již po osmé hostí legendární festival a přední osob-
nosti současné folk a  country scény. Finále Porty proběhne ve 
dnech 26.–28. 6. 2015 a vítěze čeká nejen slá-
va a potlesk, ale také zajímavé ceny a mož-
nosti dalšího vystupování na spřátelených 
festivalech. Organizátoři opět připravují ve-
lice zajímavý hudební program, na kterém 
vystoupí řada známých osobností, jako na-
příklad: Jaroslav Wykrent, Věra Martinová, 
Robert Křesťan, Hop Trop, Petr Spálený, Petr 
Bende, Asonance, Epyde Mye nebo Slávek 
Janoušek. Tradičně bude součástí řevnické 
Porty překvapení – tajný host a Hodina H, 
kde se setkají různí hudebníci a zpěváci le-
tošního festivalu.

Na nejstarším letním open festivalu u nás 
zazářila spousta známých hudebních osob-
ností: Rangers, Jaroslav Samson Lenk, Jarek 
Nohavica, Karel Plíhal, Wabi Daněk či Xindl 
X a řada dalších vynikajících interpretů a ka-
pel. Porta se stala branou do velkého hu-
debního světa folk a country.

Cesta k cenné trofeji interpretační i autor-
ské soutěže vede přes oblastní kola Porty, 
kde jsou soutěžící, tak jako v samotném fi -
nále, hodnoceni odbornými porotami.

V současné době mají hudební skupiny 
a interpreti ještě poslední příležitost přihlá-
sit se v některém z oblastních kol v ČR, která 
mají dubnové termíny (info na webu Porty).

Jaroslav Samson Lenk řekl o Portě v Řev-
nicích: „Kdybyste mě nepozvali, tak já se 
přijedu alespoň podívat, protože tady je to 
pokaždý kamarádský, příjemný a hlavně je 
to o hudbě.“

Pokud chcete i vy být součástí svátku folk 
a  country hudby u  nás, máte jedinečnou 
možnost. Zablokujte si poslední víkend 
před prázdninami pro Portu. 

www.porta-festival.cz
JVZ

Loutkový Výlet na Říp
V podání vynikajícího souboru Loutky bez 
hranic se můžete vydat na akční loutkovou 
jízdu ranými českými dějinami. Dozvíte se, 
jak to bylo se Starými pověstmi českými 
a  kdo s  nimi pomáhal ctihodnému Aloisi 
Jiráskovi. 

Představení se koná v sále řevnického Zá-
mečku v neděli 19. 4. od 15 hodin a opravdu 
stojí za návštěvu!

Jednotné vstupné: 50 Kč

ŘEVNICE VYPISUJÍ „GRANTY“
Rada města Řevnice se rozhodla podpořit celo-
roční práci spolků a místních sdružení pracujících 
s dětmi a mládeží a také projekty či akce v oblas-
ti kultury, sportu a tělovýchovy, vzdělávání nebo 
turistického ruchu celkem částkou půl milionu 
korun. Na svém zasedání 20. března přijala Pravi-
dla pro poskytování příspěvků z rozpočtu města 
Řevnice na rok 2015.

Podrobné informace a podmínky pro poskyt-
nutí fi nanční podpory i formulář žádosti najdete 
na webových stránkách města. 

Termín uzávěrky žádostí je 20. dubna 2015.
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Čokoládová neděle 
První březnovou neděli se v kavárně Modrý domeček konala akce 
Čokoládová neděle. Domečkem i širokým prostranstvím okolo se 
táhla sladká vůně lahodné dobroty. 

Kavárna byla maximálně naplněna spokojenými hosty. Ačkoli 
nám počasí tentokrát moc nepřálo, seděli nadšenci i venku, pro-
tože vnitřní kapacita už nestačila. 
Čokoláda byla k dispozici v několika podobách. Prostorám 

dětského koutku vévodila instalace čokoládové fontány. Děti 
i dospělí si k ní mohli přijít s miskou čerstvého ovoce, kterou si 
zakoupili na baru, a neomezeně konzumovat kvalitní belgickou 
čokoládu, která tekla proudem. Asi po hodině a půl nepřetržité-
ho provozu fontány sice došlo k menšímu technickému problé-
mu, (malá kulička hroznového vína spadla do čokolády a ucpala 
cirkulaci…) ,ale nahřátou a roztopenou dobrotu si mohli všichni 
i nadále nabírat dál. 

Skvělé pekařky Modrého domečku napekly spousty čokoládo-
vých dortíků, muffi nů, brownies a koláčů. Pozadu nezůstala ani 
zdravá nabídka RAW sladkostí. K mání byl čokoládový dort i čo-
koládové řezy. Některým se ani nechtělo věřit, že něco, co chut-
ná tak fantasticky, lze vyrobit bez cukru, bez mouky, bez vajíček 
a bez pečení.  

Kdo měl chuť na něco tekutého, mohl si objednat například hor-
kou čokoládu se šlehačkou… 

Díky patří všem, kteří tím, že přijdou a zúčastní se podobných 
akcí v Modrém domečku, podporují chráněná pracovní místa, 
která kavárna Modrý domeček poskytuje lidem s mentálním 
a duševním onemocněním. 

Bublinková neděle 
Modrý domeček zve všechny příznivce bublinek v různých podo-
bách do své kavárny na náměstí. Co se bude dít? 

Marshmallows jsou měkoučké bonbony z našlehaného cukru, 
které se dají samozřejmě jen tak žvýkat. Ale pozor, v domečku se 
budou dít věci! Tuto dětmi tolik oblíbenou sladkost totiž můžete 
také použít do kávy nebo čokolády místo cukru… Nejen, že lehce 
nápoj osladí, ale vytvoří i lahodnou pěnu. 

A už jste někdy zkoušeli opéct marshmallows nad ohýnkem 
a vložit mezi dvě máslové sušenky s kostičkou čokolády? Ne? Tak 
to musíte rozhodně v neděli 12. 4. 2015 mezi 15.00 a 17.00 přijít 
do Modrého domečku! Pěnová nadýchaná dobrota s křupavou 
krustičkou vás ohromí. 

A to je jen několik málo lákadel z připravovaného nedělního od-
poledne. Servírovat se bude samozřejmě bublinkový nápoj a ve 
vitrínách kavárny se určitě objeví tolik oblíbené bublaniny! 

A co by to bylo za bublinkovou neděli bez bublifuků. Ty budou 
k dispozici pro všechny, kdo se budou chtít bavit a užívat si jarní 
povelikonoční neděli. 

Ples občanského sdružení Náruč 
V sobotu 25. 4. 2015 od 20.00 hod se ve Sportcentru Liďák v Řev-
nicích koná Benefi ční ples Náruče ve stylu Cuba Libre. Akci pod-
poří Nadace Divoké husy. Program plesu je v letošním roce velice 
atraktivní a ceny, o které se ten večer bude hrát, určitě nenechají 
nikoho chladným. 

Koktejly bude po celý večer míchat známý a úspěšný barman 
Martin Baťha a ponesou se v kubánském stylu. Pozadu nezůsta-
ne ani DJ Rádia 1 – Filip Týc, který všem rozproudí krev latin-
skoamerickou taneční hudbou. Zlatým hřebem programu bude 
vystoupení těch nejlepších z oboru – taneční skupiny Tradici-
ón, která je největším a nejdéle fungujícím tanečním souborem 
u nás, zaměřeným na tradiční a exotické latinskoamerické tance. 

A jaké ceny na vás čekají? Tak například Kanec José, který se za-
toulal v brdských hvozdech, a řevnické myslivecké sdružení bylo 
tak laskavé, že ho přivedlo a věnovalo Náruči. Pobyt na dvě noci 
pro dvě osoby v překrásném penzionu Nad sklepem, v té nejlepší 
a nejmalebnější moravské vinařské oblasti – Sedleci u Mikulova, 
spojený s degustací vína… a spousty dalších věcných krásných 
cen. 

Těšíme se na všechny příznivce, partnery a podporovatele OS 
Náruč, kavárny Modrý domeček, výrobny čerstvých těstovin Pas-

ta Fidli a denního stacionáře, kteří tak svojí účastí podpoří činnost 
našeho občanského sdružení, které poskytuje chráněná pracovní 
místa pro osoby s duševním a mentálním onemocněním.

Marie Hrdá

Hudební dílna s Ivem Vrbou přilákala 
bezmála osmdesát diváků

Na čtyři desítky dětí a obdobný počet dospělých se sešlo v břez-
novou sobotu na hudební dílně muzikanta Iva Vrby. Akci již po-
třetí od začátku svého působení v Řevnicích pořádalo rodinné 
centrum Leťánek. První dvě dílny se uskutečnily v únoru pro pub-
likum z mateřských školek, ta poslední pak pro širokou veřejnost. 
Malí diváci se mohli před začátkem představení pobavit v hernič-
ce, kam nedávno přibyla dekorace v podobě látkového stromu. 
Pro rodiče byla přichystána káva, pro všechny domácí štrúdl či 
bábovka a nechyběla ani žvýkátka z místní BiJo prodejny. Dílna 
měla od prvního tónu skvělou atmosféru. Ivo Vrba vyprávěl pou-
tavý příběh o dávném putování lidí do jeskyně, kde žili medvědi, 
a prokládal ho známými písničkami jako třeba „Skákal pes přes 
oves“ nebo „Prší, prší, jen se leje“. Děti i dospělí se výborně bavili 
a zapojovali se do děje – ať už zpěvem či tancem podle pokynů 
Iva Vrby nebo hrou na různé hudební nástroje, od bubínků po 
obyčejné plechovky. 

Dílna se setkala s takovým ohlasem, že se uskuteční ještě jednou, 
a to v neděli 12. dubna od 10.30 hod. opět v klubovně řevnického 
Sokola. Jak se svěřila jedna z návštěvnic, nenechá si opakování roz-
hodně ujít. Přijďte taky a nebudete litovat.

Jitka Nosková

Modrý domeček

Leťánek
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Výstavní sezona na Skalce začíná
Slavnostní odpoledne v barokním areálu Skalka bude zahájeno 
v  sále kláštera v neděli 12. dubna ve 14.30 koncertem klasické 
hudby. Vystoupí komorní trio ve složení Oldřiška Richter-Musilo-
vá (mezzosoprán), Martin Sauer (kytara) a Jiří Richter (viola). 

O hodinu později bude následovat vernisáž výstavy prací členů 
Fotoklubu Rokycany a v 16.30 se v kostelíku sv. Maří Magdalény 
otevře výstava obrazů Tomáše Záborce. 

Jarmila Balková

Řevničtí Bastardi již brzy vyrukují 
s novou tvorbou
Řevnická kapela SCB / Space Cripple Bastards hraje v současném 
složení dva roky. Za tu dobu ušla velký kus cesty, úspěšně dobyla 
Prahu a nahrála demo. Bubeník Tomáš Hejlek nám prozradil více 
o nejnovější tvorbě kapely i o jejích dalších plánech.
V poslední době o vás není moc slyšet, chystáte něco nového, 
nebo snad hrozí kapele zánik?
Od září jsme měli všehovšudy jeden koncert, jsme totiž každý ví-
kend zavření ve zkušebně a skládáme nové písně. Můžu jen říci, 
že za půl roku jsme udělali kus práce a moc se těšíme, až nové 
pecky spatří světlo světa. Nicméně stále je ještě hodně co dola-
ďovat.
V jakém duchu se novinky ponesou?
Táhne nás to ke ska a  reggae, ovšem rockové a  funkové rytmy 
z toho asi nikdy nezmizí. Což je dobře, protože takhle ta kapela 
prostě funguje, žánry se tam proplétají podle toho, jak se kytari-
sta zrovna vyspí. Všeobecně by ty písničky měly být propracova-
nější a „dospělejší“, ale to nechť zhodnotí publikum. 

Co považujete za největší úspěchy kapely?
Za největší úspěch považuji to, že i po té době, co spolu hraje-
me, jsme stále schopni se sejít každý týden, zavřít se do tý tem-
ný místnosti a vytvářet společné hodnoty, které, jak se zdá, stále 
mají smysl a baví nás a snad i naše příznivce. V září 2014 jsme na-
točili demo o šesti písních – bylo to naše první snažení ve studiu, 
takže jsme všichni nabyli nové zkušenosti a zcela jistě se poučili 
pro příští nahrávání, které snad stihneme ještě letos. 
Co vás čeká v nejbližších měsících?
Doufám, že hodně živých vystoupení a samozřejmě dolaďování 
novinek. 6. června budeme na domácí půdě v Lesním divadle za-
hajovat festival Rockový Slunovrat, který pořádáme se zpěvákem 
Adamem Langrem. Budeme moc rádi, když přijdete podpořit ne-
jen naši kapelu, ale i  ty ostatní. Letos si zahrají třeba Sto zvířat, 
Fast Food Orchestra nebo Prague Conspiracy.

AL

Kulatá dubnová výročí

• 1. 4. 1952 – otevřeno zdravotnické středisko v domě č. p. 42 
na náměstí (dříve vila Brosche, později Opatrných). Dům pře-
šel v roce 1950 do vlastnictví státu a byl přestavěn do dnešní 
podoby pro zdravotnické účely.

• 12. 4. 1990 – část budovy fary byla vrácena církvi
• 18. 4. 1920 – první parlamentní volby po vzniku ČSR
• 24. 4. 1930 – založen Dramatický kroužek J. K. Tyl
• 29. 4. 1945 – byl partyzány poškozen železniční most v Mokro-

psích. Vlakové spojení s Prahou bylo obnoveno až 13. května.
• duben 1941  – Němci defi nitivně zastavují činnost Sokola. 

První omezení nastalo již v roce 1939, kdy byl majetek Sokola 
zkonfi skován. Sokolové však tehdy neodevzdali tělocvičné 
nářadí, ale převezli je do Vláškovy cihelny v Zadní Třebani, 
kde ještě dále cvičili.

• duben 1990 – vyšlo první číslo časopisu Ruch
• 1900 – dokončena stavba domu č. p. 1 na náměstí, kterou 

uskutečnil Ing. Julius Weiss, chemik z Prahy. Jeho manželka 
Hana Weissová-Cavallarová, bývalá operní pěvkyně, byla na 
počátku existence řevnického Lesního divadla uměleckou 
poradkyní scény.

• 1910 – zřízena odbočka řevnické sokolské jednoty v Hlásné 
Třebani

• 1915 – manželé Josef a Božena Libertinovi založili na náměs-
tí v domě č. p. 3 cukrárnu. Ta zanikla v  roce 1950 zrušením 
živností. Dnes v domě sídlí Občanské sdružení Náruč (Modrý 
domeček).

 Jindřich König

PRODÁM 
stavební 
pozemek

880 m2 (i více) 
v Řevnicích 

v ulici V Úvozu 
s krásným výhledem 
do údolí Berounky; 
svažitý, pod lesem

tel.: 257 721 303,
605 128 725 
(+ záznamník)

Rozhovor

V okolí
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Táborská 2024, Černošice – Vráž, mobil: 777 081 722
Vinohradská 2266/118, Praha – Vinohrady, tel.: 272 737 898 

Řevnice na starých pohlednicích – 128

Škola za války
Předkládaná pohlednicová fotografi e z období nacistické okupace v letech 1939–45 nám představuje učitelský sbor před vchodem do 
měšťanské školy. Na obrázku je 12 pedagogů, šest žen a šest mužů. Čtvrtá osoba zleva je tehdejší ředitel Novák, který přišel do Řevnic 
v roce 1938 po zabrání Sudet Němci. Třetím zprava je učitel Jan Werner (1909–1992), poručík v záloze, který sehrál za války významnou 
roli v odboji. V květnových dnech roku 1945 byl spolu s Janem Česnovským, podplukovníkem v záloze, pověřen vedením podzemního 
hnutí Praha-venkov-jih. Jejich úkolem bylo ovlivňovat na konci války situaci v Řevnicích a připravit poválečnou strukturu vedení města. 
Wernerovy zápisky „Rušné dny v Řevnicích před a po květnu 1945“ jsou jedním z písemných pramenů o konci války v našem městě.

Na snímku vlevo na zdi čteme pouze německý nápis školy, český – pravděpodobně nad ním – je mimo záběr.
Jindřich König
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Nabízíme
- měření zraku optometristou
- aplikujeme kontaktní čočky
- zhotovujeme sluneční či sportovní dioptricke brýle

Akce!
- multifokální brýlová skla 1+1 zdarma
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KULTURNÍ KALENDÁŘ

DUBEN    
KDY       CO                                                            KDE                                VSTUPNÉ

1.  /  20.00 hod       Vyšší moc                                                     Kino Řevnice                                     90 Kč
3.  /  20.00 hod      Vybíjená                                                       Kino Řevnice                        120 Kč
4.  /  15.30 hod      Velká šestka                                                Kino Řevnice                                    80 Kč
         17.30 hod       Kobry a užovky                                  Kino Řevnice                          90 Kč
         20:00 hod       Beatles: Perný den                                  Kino Řevnice                          80 Kč
7.  /  19.00 hod       Vladimír Václavek / 
                                Koncert a autorské čtení                     Čajovna Cherubín               190 / 140 Kč
8.  /  20.00 hod       Cesta ven                                               Kino Řevnice                          40 Kč
10. / 17.00 hod      Hraje celá rodina                                  Zámeček Řevnice / sál              
          20.00 hod      Mátový nebo citron / 
                                Divadelní představení                                Kino Řevnice                                   160 Kč
11. / 20.00 hod      Mátový nebo citron / 
                                Divadelní představení                                Kino Řevnice                                   160 Kč
12. / 10.30 hod      Interaktivní hudební dílna s Ivem Vrbou       Sokol Řevnice / malý sál   150 / 70 Kč     
         15-17 hod      Bublinková neděle                                  Modrý domeček Řevnice
         16.00 hod      Mátový nebo citron / 
                                Divadelní představení                                Kino Řevnice                         160 / 120 Kč
         19.00 hod       Příliv a odliv                                               Zámeček Řevnice / sál    
13. / 19.00 hod      Houslový koncert 
                                laureátů mezinárodních soutěží        Zámeček Řevnice / sál
14. / 16.30 hod      Abstrakce okolo nás Vernisáž regionální    Zámeček Řevnice / sál
                                dětské výtvarné soutěže                            Modrý domeček 
15. /  20.00 hod      Sbohem jazyku                                  Kino Řevnice                          90 Kč
17. / 20.00 hod      Cesta naděje                                 Kino Řevnice                        110 Kč
18. / 09-19 hod       GARAGE SALE / Prodej mezi vraty          Řevnice 
         15.30 hod       Asterix: Sídliště bohů                     Kino Řevnice                        100 Kč
         17.30 hod       Vybíjená                                               Kino Řevnice                          80 Kč
         20.00 hod       Samba                                               Kino Řevnice                          80 Kč
19. / 16.00 hod       Výlet na Říp / loutkové představení          Zámeček Řevnice / sál             50 Kč
20. /  09.30 hod      Setkání seniorů                                  Zámeček Řevnice / sál 
         18.00 hod      Plísně a zdraví 
                                s MUDr. Vladimírou Strnadelovou        Sokol Řevnice / klubovna
22. / 20.00 hod      Black Ice                                               Kino Řevnice                          80 Kč
24. / 20.00 hod      Lovci a oběti                                               Kino Řevnice                        100 Kč          
25. / 15.30 hod       Tučňáci z Madagaskaru                     Kino Řevnice                          80 Kč
         17.30 hod       Popelka                                                Kino Řevnice                        100 Kč
         19.00 hod       Ples ve stylu CUBA LIBRE
                                Ples občanského sdružení Náruč        Lidový dům Řevnice                        250 Kč
         20.00 hod       FILM NA PŘÁNÍ                                  Kino Řevnice                          90 Kč
29. /  15.00 hod       BABY BIO / Vybíjená                                 Kino Řevnice                          60 Kč
           20.00 hod      Pestrobarvec petrklíčový                     Kino Řevnice                          80 Kč
 
                                                                                                                                

Vydalo Město Řevnice dne 1. 4. 2015. Číslo 4/2015 (301. vydání). 26. ročník.
IČO 00241636
Redakce: Marie Reslová (dočasně pověřená přípravou časopisu), sazba Matěj Barták
Adresa redakce: MěKS Řevnice, Mníšecká 29, 252 30 Řevnice
E-mail: ruch@revnice.cz, URL: http://ruch.revnice.cz
Telefon: 731 483 833
Tisk: Klára Novotná, Dobřichovice. 
Distribuce: Gordica Communication s.r.o., Řevnice.
Vydání povoleno pod č. MK ČR E 12924.
Uzávěrka příštího čísla je 20. 4. 2015.

Adresát:

PSČ:


