
Karel IV. položil základní kámen k novému Kamennému mostu přes Vltavu v roce 1357, 
9. července v 5.31. Řada lichých čísel od jedné k devíti a zpět měla dát stavbě nadčaso-
vost. Čísla se nemýlí, nepošťuchují, trvají, jako by ani nebyla z našeho světa, jsou obrazem 
věčnosti. Po Karlově mostě ostatně chodíme dodnes.

Datum položení základního kamene nové budovy naší základní školy, 4. 5. 2015, také 
obsahuje pětky. I když dnes nejsme pověrčiví jako Karel IV., stavba školy přesahuje jed-
notlivý život každého z nás. Základní kámen ke škole v Řevnicích pokládali naši předkové 
naposledy v roce 1934 a do nových tříd budou chodit děti, které péči o Řevnice jednou 
převezmou.

Symbolika kamene jako materiálu odkazuje rovněž k něčemu trvalému. Již od starově-
ku se kamene užívalo především pro sakrální stavby, zatímco obytné domy byly stavěny 
ze sušených cihel. Kámen je krásný a trvanlivý. V nejistém a proměnlivém světě je opo-
rou, jistotou, pevným základem. 

Základní kámen je z takzvaného sliveneckého mramoru. Lom Cikánka v Radotínském 
údolí, odkud pochází, dnes znají spíš znalci. Až do roku 1923 byl jeho vlastníkem řád 
křižovníků s červenou hvězdou. Těžba typických červených devonských vápenců zde za-
čala již v polovině třináctého století a od té doby se datuje i jeho souvislost s Řevnicemi. 
Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou založila sv. Anežka česká – sestra Václava I. 
Při stavbě nového špitálu a chrámu u tehdejšího Juditina mostu daroval král v roce 1253 
křižovnickému řádu obec Slivenec, ale také patronátní právo ke kostelu v Řevnicích. 

Z růžového mramoru z Cikánky se v období renesance a baroka vyráběly křtitelnice, 
misky na svěcenou vodu i obložení oltářů. Kostky byly využívány na pražskou dlažbu. 
Václav Cílek o sliveneckém mramoru napsal: „Jeho barva připomíná slabost i odvahu člo-
věka. Je teplý a lidský. Provází nás skoro tisíc let. Nejkrásnějších odstínů nabírá v zábra-
dlích barokních kostelů vyleštěných rukama lidí, kteří měli svá trápení, ale sounáležitost 
s příběhy světců, chvějivým zvukem varha n a konec konců i s kresbou a barvou ušlechti-
lého kamene jim zabránily sklouznout do utrpení a bezvýchodnosti.“

S úctou Ondřej Skripnik

Slovo starosty

Květen 2015 Zpravodaj města Řevnic / 26. ročník Zdarma

Vážení řevničtí spoluobčané, vážení čtenáři,

zdravím vás srdečně v jednom z nejkrásněj-
ších měsíců roku. I  tentokrát pro vás mám 
řadu informací a novinek. 

Pevně věřím, že časopis Ruch už o prázd-
ninách dostane „nový kabát“. V době, kdy 
píši tento článek, je v plném běhu výběro-
vé řízení na pozici šéfredaktora našeho ča-
sopisu. V odborné výběrové komisi se sešli 
zástupci radniční koalice i opozice, vesměs 
zkušení redaktoři nebo novináři: Pavel Čer-
ný, Martin Groman, Jiří Podzimek, Ondřej 
Skripnik a Jakub Svoboda. Zájem o vedení 
Ruchu projevilo šest kvalitních uchazečů. 
Členům výběrové komise děkuji za jejich 
čas a práci, stejně jako místostarostce Ma-
rii Reslové, která se dočasně ujala se svými 
kolegy přípravy dubnového a  květnového 
Ruchu. 

Z činnosti Rady města

Rada města se minulý měsíc sešla pětkrát. 
Zabývala se žádostmi o dotace a zajistila je-
jich podání: 

Státní fond životního prostředí jsme po-
žádali o dotaci na zateplení a výměnu oken 
a dveří budovy I. stupně základní školy, jí-
delny a budovy Hasičské záchranné stanice. 
Podali jsme také žádost o dotaci na úpravu 
a rozšíření sběrných míst tříděného odpadu 
(ohrazení a kamerový systém). 

Z rozpočtu Středočeského kraje jsme po-
žádali o  dotace na splaškovou kanalizaci 
v oblasti Selce (1.část), a to z Fondu životní-
ho prostředí a zemědělství, na rekonstrukci 
hasičské zbrojnice (elektroinstalace a  soci-
ální zázemí) jsme žádali v Programu podpo-
ry venkova, o dotaci na hasičský zásahový 
vůz jsme požádali  Fond podpory dobro-
volných hasičů. Dále jsme žádali o grant na 
revitalizaci městské knihovny (vybavení no-
vými regály) z  oblasti Podpory městských 
knihoven a  na městský orientační systém 
z oblasti Podpora a údržba značení pěších 
a cyklistických tras. 

Dále Rada města zadala zpracování pro-
jektové dokumentace na obnovu ulic ve 
dvou oblastech s cílem podat žádost o do-
tace z aktuálně otevřeného programu ROP. 
První oblast se týká ulic Jiráskova, Švabin-
ského, Havlíčkova a části Žižkovy ulice. Dru-
há oblast zahrnuje ulice Legií, Školní, Míro-
vá a Mařákova. 

Rada města schválila osazení veřejného 
osvětlení v  lokalitě Za vodou. Zabývala se 
zprávami a protokoly ČŠI ke kontrole prove-
dené v ZŠ a MŠ, schválila odbornou komisi 
pro výběrové řízení na šéfredaktora Ruchu, 
schválila dodatek č. 2 s fi rmou Swietelsky, 
která provádí stavbu přednádraží. 

Základní kámen ke škole 
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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

Rada města se zabývala auditem hos-
podaření v městské fi rmě Ekos a úpravou 
společenské smlouvy mezi městem Řevni-
ce a Ekos Řevnice s.r.o.. 

Rada města dále iniciovala a schválila vy-
hlášení veřejné sbírky na pořízení umělec-
kých předmětů do nové budovy základní 
školy. 

Přednádraží 
Ukončení stavby je na základě uzavřeného 
dodatku smlouvy sjednáno do 10. 5. 2015. 
Rada města zadala zpracování studie na re-
konstrukci chodníků v Nádražní ulici a v uli-
ci Pod lipami až k hotelu Grand. Následně 
bude zadána projektová dokumentace. 
Kompletní rekonstrukce těchto chodníků 
není součástí stávajícího projektu a zejmé-
na není součástí dotačního titulu. 

Přístavba základní školy 
a zateplení budovy 
2. stupně základní školy 
Práce budou zahájeny dodavatelskými 
fi rmami během května. Přístavbu nové 
budovy bude stavět fi rma Zlínské stavby. 
Zateplení budovy 2. stupně provede fi rma 
Ravion. 

V pondělí 4. května v 17 hodin proběhne 
v zahradě školy slavnostní položení základ-
ního kamene nové budovy školy. Všechny 
srdečně zvu, aby se zúčastnili tohoto slav-
nostního okamžiku.

Úpravy budovy 2. stupně budou hotové 
do konce prázdnin a přístavba nové budovy 
do konce tohoto roku. 

Rekonstrukce povrchu ulic 
Sochorova a Sádecká 
Stavbu provádí fi rma Froněk s.r.o. Během 
dubna byly provedeny úpravy vodovod-
ních řadů před rekonstrukcí ulic. Harmo-
nogram stavby je schválen na tři měsíce – 
květen, červen a  červenec. Na stránkách 

města poskytneme obyvatelům dotčené 
oblasti a  návštěvníkům aktualizované in-
formace o  průběhu stavby a  dopravních 
omezeních.

Přeji všem spoluobčanům a  čtenářům Ru-
chu krásné prožití májových svátků.

Kontejnery na bioodpad 
rozmístěny
Na počátku dubna bylo v Řevnicích rozmís-
těno 20 kusů nových kontejnerů na biood-
pad. Občané je poznají podle hnědé barvy. 
Město tím rozšiřuje obyvatelům možnos-
ti ukládání rozložitelných odpadů, které 
byly dosud omezeny na vlastní odvoz do 
sběrného dvora. Uložení do kontejneru je, 
stejně jako uložení do sběrného dvora, pro 
obyvatele Řevnic bezplatné. Na víku kaž-
dého kontejneru najdete informace o uklá-
dání. Například větve je dobré nastříhat na 
přibližně 30 centimetrů dlouhé kusy tak, 
aby byl prostor kontejneru dobře využit, 
naopak uhynulá zvířata do kontejneru vů-
bec nepatří. Větve vcelku a větší množství 
bioodpadu lze, stejně jako dosud, odvézt 
přímo do sběrného dvora.

Celý provoz je založený na vzájemné dů-
věře a zpočátku jej chápeme jako zkušební. 
Obsah kontejnerů je určen ke kompostová-
ní a  jiný druh odpadu, zvláště z  kategorie 
nebezpečných, může celý proces kompos-
tování na místě uložení zcela znehodnotit. 
Také kapacita kontejnerů je dána, a pokud 
má někdo odpadu v  jeden okamžik více, 
jistě si zajistí přímou dopravu s  uložením 
do sběrného dvora. Pevně věřím, že přístup 
nás všech bude odpovědný. Frekvenci svo-
zu budeme přizpůsobovat naplnění kontej-
nerů a sezoně. 

Součástí systému svozu bioodpadu je 
nový svozový automobil, který byl čás-
tečně pořízen formou  dotace. Automobil 
bude využit také pro svoz dalších složek 
komunálního dopadu v  rozsahu pravidel 
dotace. 
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A na závěr mi dovolte malou úvahu k odpadům.
Při každém nákupu, téměř při každé činnosti doma i v práci vzniká 

odpad a pokaždé nás to trochu obtěžuje. Ještě v nedávné minulosti 
nebylo odpadu takové množství a obvykle se jednalo o rozložitelné 
komponenty. Zvýšila se frekvence nákupů a obměny zboží a věcí. 
Dnes máme kategorie tříděného odpadu, nebezpečný odpad, ne-
můžeme spálit skříň z dřevotřísky, hromadí se nám v koutech domů 
různé odložené věci. V zájmu nás všech je nezbytné, aby se každý 
vyrovnal se skutečností, že část času, práce i prostředků při jakéko-
liv činnosti musí věnovat na řádné třídění, zpracování nebo likvidaci 
odpadu. Zbavit se něčeho vyhozením do lesa nebo pálením v kam-
nech je a bude více a více nepřijatelné. Celá problematika nakládání 
s odpady směřuje k třídění, recyklaci a kompostování a odklání se 
od spalování a ukládání. Z odpadu se stává surovina.

S úctou Tomáš Smrčka, starosta

Kolem kácení a prořezávání dřevin, ať už bylo spojeno s revitalizací 
Havlíčkových sadů nebo zásahy SŽDC kolem vlakové trati, vznikalo 
mnoho otázek. Pokusili jsme se vše vysvětlit v minulém čísle Ru-
chu. Následující text pana Martina Součka reaguje na další kácení, 
které měly „na svědomí“ řevnické technické služby. Rozhodli jsme 
se ho otisknou zároveň s reakcemi vedení města a vedoucího tech-
nických služeb, protože vyjadřuje obavy nemalé části řevnických 
občanů ze zásahů do městské zeleně. 

redakce

V Řevnicích žiji již čtrnáctým rokem, mám je rád a  záleží mi na 
jejich osudu. S  neklidem sleduji probíhající kácení vzrostlých 
stromů, které podle mého soukromého přesvědčení není vždy 
opodstatněné a škodí celkovému klimatu či pocitu, které má naše 
město vyzařovat. Předesílám, že nejsem dendrolog, byť pocházím 
z rodiny, kde několik generací mých předků byli zahradní architek-
ti a podíleli se zejména na nové podobě Průhonického parku, můj 
bratranec Ing. Josef Souček je uznávaným odborníkem na veřej-
nou zeleň a vysokoškolským pedagogem. Já jsem profesí historik 
umění a nakladatel knih o výtvarném umění. Opravte mne, jestli 
se mýlím, ale Řevnice mají statut výletního místa, blízkost Brd vy-
bízí jednoznačně k tomu, aby se vzrostlé stromy prolnuly do Řev-
nic, které jsou jejich bránou. Ostatně toto úsloví jsem si vypůjčil 
z mnoha pramenů, kde je použito. Jejich, v mých očích nadbyteč-
né, kácení a nahrazování kultivary hodícími se spíše do nové praž-
ské zástavby než do Řevnic, které, přeženu-li, jsou vhodné spíše 
pro velmi sofi stikovanou „divočinu“, mění zásadně charakter měs-
ta. Uvědomuji si, že budování kulturní krajiny je proces nelehký, 
vyžadující vedle nezbytných znalostí i cit, lásku k místu, znalost 
jeho historie a nezbytnou víru v to, že, budeme-li s krajinou v sou-
ladu, bohatě se nám to vrátí. Dle mého názoru silové zásahy do 
městské zeleně, z nichž některé považuji za surové, jsou naopak 
nevratné. Je jisté, že některé vzrostlé stromy, budou-li vůbec na-
hrazeny, porostou desítky let. V místech, která jsou pro ně vhodná, 
jejichž okolí je často zalito asfaltem, zůstávají pařezy, vzpomínka 
či memento po stromu, který krášlil město, zároveň zábrana pro 
to, aby na místě byl vysazen strom nový. 

27. března 2015 jsem byl svědkem kácení před samoobsluhou 
a jsem přesvědčený, že místo zlikvidování stromu by stačil ozdrav-
ný řez, prosím vás o informaci, jak bude kácení dál pokračovat, zda 
je k nahlédnutí plán rozvoje městské zeleně. Aby vyznění mého 
dopisu nebylo jen negativní, byť mne kácení velmi trápí, nabízím 
Vám i svoji pomoc, v rámci svých vědomostí, možností a schopnos-
tí, bezplatnou poradní pomoc zahradních architektů, které znám. 

Se srdečným pozdravem Martin Souček

PS: Další velmi vážnou otázkou je zastavovaní horizontu mezi Řev-
nicemi a Zadní Třebání, které zásadně mění ráz krajiny a mělo by být 
otázkou veřejného projednání. Ve světě není neobvyklé, že existuje 
cosi, jako „zákon o horizontu“, základní krajinotvorné dominantě. 
Jde o nevratný proces, který ve výsledku může vést k tomu, že je-li 
propojen s masivnější zástavbou, za nějaký čas nepoznáme vlastní 
krajinu, ztrácíme domov. Přesněji, souhlasíme s tím, že končí vraty 
našich domů.

Kácení a zásahy do zeleně jsou projednány a bohatě diskutová-
ny v komisi pro životní prostředí zřízené Radou města. Technické 

Kácení stromů ve městě

Mapka s rozmístění kontejnerů na bioodpad

Kontejnery na bioodpad

Sběr nebezpečného odpadu
(plechovky od barev, neznámé chemikálie 

z garáže, baterie, v případě eternitu jen 
úlomky zabalené v igelitu atp.)

se v letošním roce bude konat

16. 5. a 17. 10. 
od 9.00 do 11.00 

u sběrného místa tříděného odpadu 
za obchodním domem COOP (u pošty).
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služby provádějí tyto zásahy na základě posudku odborníků. Zce-
la nově a právě v souvislosti s projektem revitalizace městské ze-
leně (a jeho udržitelností) jsme přijali do technických služeb pra-
covníka s odborností zahradník. Velice oceňuji a vítám váš zájem 
a dovolím si vám navrhnout zapojení do práce v odborné poradní 
komisi rady města. Na webu města je uveřejněn statut komise, 
přehled členů a zápisy z jednání. 

Strategií rady města je (na rozdíl od dřívějších zvyklostí) zapojit 
prostřednictvím svých poradních orgánů – odborných komisí, po-
kud možno co nejvíce odborníků a spoluobčanů. 

Tomáš Smrčka, starosta 

Ohledně horizontu Vás mohu potěšit. Už je téměř hotov návrh no-
vého územního plánu od arch. Hniličky, který klade důraz na ne-
srůstání sídel a navrhuje ponechat polím směrem k Zadní Třebáni 
jejich retenční funkci – fragmentizaci krajiny.

Ondřej Skripnik, místostarosta

Jednalo se o kácení stromů v  lokalitách v Havlíčkově ulici, ve Spor-
tovní a u nákupního střediska. Rád bych tímto obyvatele města ujis-
til, že nás kácení vzrostlých stromů opravdu netěší a pokud to bylo 
jen trochu možné, stromy zůstaly stát. Poražení pečlivě posuzovali 
odborníci a proběhlo schválení městskou komisí pro životní prostře-
dí. Na úplný závěr ještě někteří členové komise znovu každý strom 
posoudili přímo na místě. Uvědomujeme si význam a roli vzrostlých 
stromů v centru města včetně času, který potřebují ke svému růstu. 

Technické služby města využily zdravější kusy  dřeva kácených 
stromů na výrobu laviček do míst častých procházek obyvatel. 

Mojmír Mikula, vedoucí technických služeb

Zhruba čtyřicet občanů využilo 20. března jedinečnou možnost po-
dívat se do útrob vodního zdroje Kejná, který byl postaven v roce 
1936 a k zásobování Řevnic pitnou vodou slouží dodnes. Maximální 
povolený odběr z tohoto zdroje je 5490 m3/měs., reálně se využí-
vá okolo 3500 m3/měs. To činí zhruba 25 procent celkové spotřeby 
pitné vody v Řevnicích. Voda z pramenů v Kejné je svedena do po-
trubí, které vyúsťuje v úpravně vody nad hřištěm házené. Zde se 
upravená kejnská voda mísí s vodou ze zdroje Berounka, který leží 
v blízkosti Letovského mostu. Protože se úpravna nachází v nad-
mořské výšce o 10 m nižší než vodní zdroj, přitéká sem voda z Kejné 
samospádem. Vodu ze zdroje Berounka je naopak nutné čerpat.

Tyto a spoustu dalších zajímavých informací se dozvěděli účast-
níci dne otevřených dveří, který pořádala společnost EKOS Řevnice 
k mezinárodnímu dni vody.

Rád bych poděkoval řediteli Pavlu Kubáskovi za organizaci akce 
a za odborný výklad a těším se, od jakého objektu nám otevře dve-
ře příště. 

Pavel Černý

Rušno v Ruchu
Počátkem března bylo kolem městského periodika Ruch pořádně 
rušno. To, že bude současná radnice chtít v Ruchu provést změny, 
se dalo čekat. Některé by jistě nebyly na škodu. Ale způsob prove-
dení byl pozoruhodný.

Od uskupení ANO i od TOP 09 bylo často slyšet, že chtějí postupo-
vat při řešení městských záležitostí promyšleně a s koncepcí.

Pokud by promyšleně a s koncepcí postupovali v Ruchu, tak by 
nejdřív jmenovali redakční radu. Ta by defi novala vizi nového Ru-
chu a základní pravidla pro publikování. Případně by ještě vypra-
covali novou komunikační koncepci města (o které se zmiňují, ale 
nikde ji nepublikují). Pak by vypsali výběrové řízení na nového re-
daktora s alespoň rámcovým zadáním, co se od něho očekává. Po 
výběru redaktora by starý redaktor v klidu předal redakci novému 
redaktorovi a Ruch by začal vycházet nově. 

Ve skutečnosti byl ale průběh jiný. Rada požádala o nominace do 
redakční rady a ty na přelomu října a listopadu také dostala. Usta-
vení redakční rady však zastupitelstvu nenavrhla. Počátkem břez-
na pak prakticky ze dne na den ukončila spolupráci s dosavadním 
redaktorem Tomášem Hromádkou, tzv. „dohodou“. Vydáváním Ru-
chu byla pověřena dočasně Marie Reslová, která se mezitím stala 
i místostarostkou. Narychlo byl vypsán konkurz, jehož zadání však 
nevychází z nové koncepce Ruchu. V zadání konkurzu není ani to, 
jestli se bude měnit rozsah vydání, či jiné parametry Ruchu, aby 
nový redaktor mohl alespoň zhruba odhadnout množství práce, 
která od něj bude očekávána. Naopak se má nový redaktor na kon-
cepci komunikace města podílet.

Redakční rada chybí, koncepce chybí, pořádné zadání pro redak-
tora chybí, plynulý přechod agendy ze starého na nového redakto-
ra chybí. 

Nezbývá než doufat, že v dalších krocích radnice nalezneme větší 
míru profesionality.

Martin Sudek

Názor opozice

Otevřené dveře ve vodárně
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Tenkrát v květnu v pětačtyřicátém
Letos v květnu uplyne 70 let od ukončení 2. světové války v Evropě 
(v Tichomoří ještě pokračovala), nejstrašlivějšího válečného kon-
fl iktu v dějinách lidstva. Dle některých historiků v ní zahynulo asi 
60 miliónů lidí z řad vojáků i civilistů. Tuto válku provázely zločiny 
proti lidskosti v nevídané míře. Válečné události i jejich důsledky se 
samozřejmě nevyhnuly ani našim zemím. 

Jistě mezi námi existuje mnoho žijících svědků této doby, ale 
písemných záznamů o dění v našem městě není mnoho. Jedním 
z nich je zpracování pamětí prvního předsedy Místního národního 
výboru (MNV) pana Jana Česnovského a druhým podobná zpráva 
tehdejšího poručíka v záloze a učitele na řevnické škole Jana Wer-
nera. Paměti obou zpracoval a pro kroniku města doplnil poválečný 
kronikář Řevnic pan Antonín Doksanský. V roce 1995 podal ještě 
písemné svědectví o květnových událostech 1945 v Řevnicích Sta-
nislav Florian, který rovněž toto období prožil.

Všichni víme, že osobní názory na některé události se mohou lišit. 
Je to dáno tím, jak kdo, kde a kdy příslušnou událost zažil nebo od 
koho o ní slyšel. Proto řevnické události té doby zde zmiňuji a ko-
mentuji na základě čtyř výše uvedených a dostupných písemných 
pramenů. Autor jednoho z nich v úvodu svého elaborátu udává, že 
při popisování historických událostí je nutno být opatrným, neboť 
„existuje mnoho lidí, kteří hodně konali a mluví málo, a mnoho lidí, 
kteří nekonali nic a mluví hodně“.

Chci dodat, že problematika roku 1945 je nejen v Evropě, ale 
i v Řevnicích, tak rozsáhlá a komplikovaná, že se pokusím předložit 
jen výběr písemně zaznamenaných událostí a vzpomínek na tuto 
dobu.

Židé a parašutisté
V roce 1942 odvezli nacisté z Řevnic do Terezína všechny občany 
židovského původu. Většina z nich byla poslána dále na východ 
do koncentračních táborů, především do Osvětimi (německy 
Auschwitz). Někteří židé zahynuli v Terezíně, ale několik jich pře-
žilo. Řevnický občan a terezínský vězeň Josef Polák, který bydlel 
na náměstí v čp. 22, si vedl v terezínském ghetu kartotéku svých 
spoluobčanů. Podařilo se mu ji zachránit před zničením a vynést 
z tábora. Po válce se jako zdroj cenných informací dostala do praž-
ského Židovského muzea. Celkem za války zahynulo přes padesát 
našich občanů židovské národnosti. Ing. Josef Beneš starší o nich 
píše v Ruchu číslo 4 v roce 2005.

Na jaře 1945 udržovala řada řevnických občanů styky s ruskými 
parašutisty a partyzány, kteří se skrývali v okolních lesích. Sovětská 
armáda začala v té době z východu postupovat na moravské úze-
mí a bylo jasné, že v několika týdnech pronikne i do Čech. Koncem 
března 1945 po výzvě československé vlády v exilu se i v Řevnicích 
a okolí začal výrazněji organizovat tajný odboj. S jeho utvářením 
začali dva muži: PhDr. Jan Werner (1909–1992), odborný učitel na 
řevnické škole a poručík v záloze, člen podzemního hnutí, které teh-
dy působilo i na okresním úřadě Praha-venkov-jih, a Jan Česnovský 
(1890–1964), řevnický občan, podplukovník v záloze a zkušený le-
gionář z bojů 1. světové války (v ní dostal mj. Anglický kříž za chrab-
rost). Česnovský byl doporučen za předsedu prvního poválečného 
MNV. Těmto dvěma mužům připadl úkol vybrat další spolehlivé 
osoby schopné vést město po ukončení války. Vybrali osm dalších 
osob: Karel Barchánek, malíř pokojů, Josef Cihelka, poštovní úřed-
ník, Jiří Ráž, cestář, František Krejčí, železničář, Karel Procházka, že-
lezničář, MUDr. Karel Pražský, Václav Šmejkal, zedník a Josef Vacíř, 
železničář.

Němci v Řevnicích
Podle dostupných pramenů bylo koncem války na řevnických adre-
sách evidováno 74 německých jmen. Některá patřila jednotlivcům, 
některá hlavě celé německé rodiny. Předválečných Němců bylo 
v našem městě jen několik.

V dubnu 1945 němečtí přistěhovalci houfně Řevnice opouště-
li. 21. dubna položili partyzáni pod železniční trať mezi Třebání 
a Karlštejnem minu, která sice vybuchla, ale trať nepřerušila. 
29. dubna byl stejným způsobem, tentokrát úspěšně, poškozen 
železniční most u Mokropes, a tím došlo k přerušení dopravy na 
železnici. Trať v okolí Řevnic a hlavně budova řevnického nádraží, 
kde sídlila německá nádražní stráž, byly ostřelovány hloubkový-
mi letci, tzv. „kotláři“ (ničili kotle parních lokomotiv) téměř denně 
mezi 16. až 29. dubnem. Na našem nádraží je dodnes na železném 
zábradlí před dnešní trafi kou patrné poškození od kulometné 
střely. 

Za války byly do Řevnic z Německa přivezeny německé děti z or-
ganizace Hitlerjugend (Hitĺerova mládež). Dle kronikáře byly ubyto-
vány v měšťanské škole, v hotelu Růžička, u Frágnerů, u Bulavů a ve 
velkostatku dominikánů. Dne 26. dubna byly tyto děti odvezeny 
z Řevnic. 

V té době sídlila ještě v Řevnicích (v měšťanské škole a u domini-
kánů) německá posádka údajně asi o síle 200 mužů pěchoty s auty 
a veškerou výzbrojí a výstrojí. Z rozhovorů s některými vojáky bylo 
zřejmé, že jejich kázeň poklesla a že mají v úmyslu se vzdát a nechat 
odzbrojit. Bylo domluveno, že v sobotu 5. května v 9.00 se dostaví 
Česnovský, Werner a velitel četnictva Kadlec k veliteli místní němec-
ké posádky s požadavkem, aby Němci vydali zbraně a vzdali se do 
zajetí. K tomu již nedošlo.

Vlasovci
Období dalších událostí v Řevnicích od 5. května bych rozdělil na 
tři časové úseky tak, jak se v dostupných písemných záznamech 
popisují.

První období patří armádě generála Vlasova. Její působení na 
konci války bylo všeobecně velmi problematické (např. se zúčast-
nila vedle Němců potlačení varšavského povstání v srpnu 1944). 
V květnu 1945 ovšem Vlasovci podpořili povstání v českých zemích 
a zejména Prahu chránili před německou armádou, která z východu 
ustupovala a měla v úmyslu se v Praze opevnit.

5. května asi v 10,00 přijel směrem od Litně do Řevnic ozbroje-
ný předvoj armády generála Vlasova na dvou nákladních autech. 
Již předtím přijelo jejich vojenské auto s vyjednávači, kteří Němce 
ve dvoře dominikánů vyzvali, aby se vzdali. Řevnická německá po-
sádka na výzvu reagovala tak, že jedna její část se opevnila kolem 
budovy měšťanské školy, a vojáci od dominikánů se stáhli na okraj 
lesa do obranných pozic. Asi ve 12,30 se na radnici sešel prozatímní 
MNV a radil se o možnostech svého dalšího působení. Bohužel chy-
běly zbraně, k dispozici bylo jen několik pušek, které řevničtí získali 
odzbrojením německé nádražní stráže. Asi ve 14,00 dostali Vlasovci 
posily a zahájili útok na měšťanskou školu. Z ní byli Němci vyhnáni 
do lesa, kde odpoledne došlo k hlavnímu střetu. Na silnici u staré 
hájovny byly vytvořeny zátarasy, takže německá auta nemohla dále 
odjet. Boj v lese trval několik hodin a při něm padlo šest německých 
vojáků (čtyři byli pochováni na hřbitově), zatímco Vlasovci měli jen 
několik raněných. Další Němci utíkali pěšky směrem na Mníšek. Po 
boji si Vlasovci z lesa odvezli čtyři nákladní auta plná zbraní a mu-
nice a odjížděli směrem na Prahu. Řevnickým nic neponechali. Vět-
ší část dobře ozbrojené armády Vlasovců o síle asi dva až tři tisí-
ce mužů projížděla v sobotu odpoledne od 17. hodiny náměstím, 
její transport trval až do pozdních nočních hodin. Kromě těžkých 
zbraní (houfnice, těžké kulomety, protitanková děla) byla ve vojsku 
pěchota, cyklisté a vozy tažené koňmi, např. polní kuchyně, zvaná 
„Gulaschkanone“. 

Zábradlí na nádraží, poškozené kulometnou střelou
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Po přerušení železniční trati na mostě u Mokropes zůstal na řev-
nickém nádraží opuštěný nákladní vlak se čtyřmi poškozenými 
housenkovými pancéři (auty) a pojízdnou autodílnou – ovšem bez 
výzbroje. Řevničtí občané bratři Floriánové a Josef Urban s několika 
dalšími dobrovolníky a po souhlase radnice je opravili, takže byly 
pojízdné, ale chyběla výzbroj. Přesto je řevničtí dobrovolníci použili 
k hlídkové činnosti.

V době Pražského povstání
V sobotu v poledne začal pražský rozhlas volat o pomoc, protože se 
musel bránit pokusu německých vojáků obsadit jeho budovu, a tak 
získat komunikační převahu. Toto volání se stalo výzvou k národu 
o ozbrojený odpor na celém českém území. V našem městě začala 
vlastní práce pro MNV.

Již večer 5. 5. a v noci na 6. 5. byli zajišťováni Němci, kteří neuprch-
li, a také čeští přisluhovači a ostatní podezřelí. Věznicí se stala měš-
ťanská škola. Mezi Němci byl zajištěn osobní tajemník K. H. Franka 
Franz Borowy s pětičlennou rodinou. Byl odeslán do věznice na 
Pankráci. Vytvořila se místní Revoluční garda (RG). Někteří dobro-
volníci odešli na pomoc bojující Praze. Část se dostala jen do Ra-
dotína, který byl pod dělostřeleckou a tankovou palbou německé 
armády usazené u Lahovic. Zde padl například devatenáctiletý Jiří 
Veselý, syn bankovního úředníka Antonína Veselého. V Jelením pří-
kopě na Hradčanech padl za vlast řevnický student Karel Mündel. 
Oba byli později pochováni na řevnickém hřbitově s příslušnými 
poctami a „in memoriam“ jmenováni čestnými občany.

Ve dnech 6.,7. a 8. května se v našem městě nebojovalo. V Praze 
byla velmi kritická situace v pondělí 7. května.

Tehdy německá armáda usilovala o proniknutí do Prahy z vý-
chodu. V Řevnicích členové nového MNV organizovali a zajišťovali 
úkoly potřebné pro fungující město. Německé zajatce soustředěné 
v měšťance (z nichž německá občanka paní Schmidtová, manžel-
ka německého lékaře v.v., se otrávila jedem) eskortovali do Prahy 
a do Berouna, uspořádali sbírku šatstva a prádla pro vězně z Te-
rezína a  organizovali peněžní sbírku pro občany bez prostředků 
přicházející z koncentračních táborů. Ta vynesla asi 100.000 Kč. Na 
rozhlasovou výzvu Prahy o darování léčiv a obvazového materiálu 
shromáždili místní drogisté, lékárna i soukromníci dvě plná auta, 
která za velení MUDr. Karla Pražského a dentisty Karla Kronuse od-
jela směrem na Prahu. V místnostech obecné školy na náměstí byla 
zřízena ošetřovna Červeného kříže, ve které byli k dispozici lékaři – 
dr. Pražský, dr. Šťastný, dr. Koudelka a dr. Opatrný, dále paní Pražská, 
Machačová a Vaňková za spolupráce s místní odbočkou samaritán-
ské služby. Ve škole bylo zavedeno i vyvařování pro posádku, RG 
i pro Vlasovce a zřízeno ubytování s noclehárnou.

Stojí za zmínku, že zahraniční rozhlas 7. května odpoledne ve 
zprávách ohlásil, že 8. května bude podepsána kapitulace němec-
kých armád v Remeši. To se dozvěděl řevnický farář Bronec a ihned 
odešel do kostela zvonit na jediný zachovaný zvon na oslavu konce 
války. Kronikář se zmiňuje, že mu se zvoněním jako první pomáhal 
Ing. Otakar Kukula.

Nebezpečný den
Ačkoliv téměř v celé Evropě se již slavil mír, byla středa 9. května 
dnem pro Řevnice nejrušnějším. V tento den již byla vyhlášena 
všeobecná kapitulace německé armády, i Rusům v Berlíně. Platila 
rovněž pro území Protektorátu a Prahy, kterou ale ještě osvobozo-
valy jednotky Rudé armády. Ovšem v Čechách se dokonce bojovalo 
12. května na Slivici u Milína...

9. května kolem 16. hodiny bylo před řevnickou radnicí zadrže-
no německé vojenské auto obsazené čtyřmi německými vojáky, 
kteří měli úlohu šikovatelů. Měli najít cestu pro německé útvary 
umístěné v oblasti Davle, které se chtěly dostat k Američanům. Při 
výslechu na radnici vedeném pplk. Česnovským byli vyzváni, aby 
vydali zbraně a vyčkali vyjasnění situace, neboť jejich další cesta 
na Radotín nebyla průjezdná. Jejich auto během výslechu stálo 
před radnicí. Nedbalostí hlídkující stráže se stalo, že Němci viděli 
z okna, jak je jejich majetek z auta davem lidí odnášen a posléze 
bylo odvezeno i auto. V krátkém čase na to projížděla silnicí kolem 
radnice směrem od Prahy kolona německé pancéřové divize. Její 
čelo zůstalo stát u dominikánského dvora. Této situace využili ne-
dostatečně střežení zajatí Němci a z okna radnice oznámili veliteli 
divize, že byli zadrženi, odzbrojeni a okradeni. O tom se dozvěděl 
předseda MNV Česnovský až tehdy, když si uvědomil, že na radnici i 
na náměstí zavládlo úplné ticho a budova radnice je až na dva nebo 
tři členy hlídky opuštěná. Na náměstí stály německé tanky na silnici 
až k lékárně. Tam v kruhu německých vojáků byli major bývalé čes-

koslovenské armády Sak a poručík v záloze Jan Voříšek. Česnovský 
šel k této skupině a byl násilím vržen do obklíčení k těmto dvěma. 
Němečtí vojáci na ně mířili zbraněmi ze všech stran. Zde se teprve 
dozvěděl, že velitel tankové divize vyhlásil městu ultimátum, proto-
že auto šikovatelů bylo i se zásobami ukradeno. Nebude-li auto do 
hodiny, tj. do 19. hodin i s odcizenými věcmi vráceno, budou Čes-
novský a Sak zastřeleni a obec rozstřílena tanky. Také nesmí pad-
nout žádný výstřel na kolonu projíždějící lesem do Mníšku, jinak její 
zadní voj vykoná rozkaz.

Většina lidí ze středu města prchala do lesa a do okolí (např. se 
ukrývali ve stržích pod Lesním divadlem). Několik statečných oby-
vatel se vrátilo k radnici a s jejich pomocí bylo auto i majetek hle-
dány. Mezitím Česnovský a Sak byli stále inzultováni rozčilenými 
ozbrojenými Němci. Po chvíli požádal Česnovský německé vojáky, 
aby ho německá stráž doprovodila na radnici, kde sepíše seznam 
postrádaných věcí, a pokusí se je nahradit z vlastních soukromých 
zásob. Posel za doprovodu německého vojáka odešel se seznamem 
z radnice do bytu Česnovského, aby přinesli chybějící zásoby. Jeli-
kož doba ultimáta se zkracovala, žádal předseda MNV o jeho pro-
dloužení. Běsnící Němci vyhrožovali na radnici všem, především 
Česnovskému, zastřelením. Za přítomnosti pana Kabeláče a stu-
denta Sávy Rokniče (bratrance Lídy Paukertové-Vaňkové) byl před-
seda MNV pistolemi násilím přitlačen ke zdi a jeden ze šikovatelů za 
stálého nadávání čtyřikrát vystřelil vedle něj do zdi. I za této situace 
dokázal podplukovník Česnovský klidně odpovědět, že víc nemů-
že udělat, než co zařídil, a nastavil svou hruď, aby tedy další rány 
Němec střelil přímo do prsou. Po této odpovědi se šikovatel zarazil 
a částečně uklidnil. V té době přišli na radnici Josef Ráž, městský 
pokladník, a JUDr. Ladislav Šourek, bydlící v Sádecké ulici čp. 75. Po-
dařilo se jim Němce dále uklidňovat. Později se k nim přidali ještě 
pan Milfait a bývalý starosta Karel Janda. Konečně byly přineseny 
požadované náhradní předměty, které byly uloženy do vráceného 
auta. S obtížemi byl sehnán požadovaný benzín a šikovatelé kolem 
23. hodiny odjeli směrem na Mníšek.

Vedoucí činitelé obce se ještě v noci vraceli na radnici, ale klid ve 
městě mohl nastat až za svítání 10. května, kdy teprve zadní voj 
pancéřové divize opustil město.

Tento krajně nebezpečný den – naštěstí – minul beze škod pro 
Řevnice.

Vyšetřovací výbor
Během noci z 9. na 10. 5. nový MNV koncipoval vyhlášku o stanném 
právu v Řevnicích, kterou připravili JUDr. Láznička, pplk. Česnovský 
a učitel Eduard Morávek. Nad ránem byla vytištěna v tiskárně pana 
Šťastného a ihned v obci vylepena. Během dalších hodin však ztrati-
la platnost, protože do Řevnic dojely předvoje Rudé armády. 

Již od 6. května zasedal vyšetřovací výbor, který vyslýchal zajištěné 
osoby – Němce, české fašisty a kolaboranty. Výbor měl připravit ma-
teriály pro lidové soudy. V jeho čele stál zpočátku JUDr. Pitaš, jeho 
funkci převzal univerzitní profesor JUDr. Václav Hora, který – dle do-
chovaných záznamů – konal svou práci odborně, svědomitě a objek-
tivně. Právním poradcem pro vyšetřování mu byl ještě JUDr. Josef 
Schwarz. Zároveň byl ustanoven sbor přísedících, což byli čtyři muži 
a čtyři ženy, jmenovaní čtyřmi politickými stranami. Profesor Hora byl 
však za svou odpovědnou a vyčerpávající práci částí řevnické veřej-
nosti (dle kronikáře – „řevnickou ulicí“) nevěcně a nekriticky pomlou-
ván, takže se krajně znechucen nakonec v červenci své odpovědné 
úlohy vzdal. Dle záznamů archiváře zanechal však jen tři nevyřízené 
případy. Vedení komise po něm převzala Alba Bedřichová.

Díkůvzdání
V neděli dne 13. května 1945 byla v obci na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad před radnicí uspořádána slavnost, zvaná Den Díkůvzdá-
ní za osvobození republiky od nacistů a k ukončení 2. světové války 
v Evropě. Ve farním kostele sv. Mauritia se konaly slavnostní bo-
hoslužby, kde farář František Borgius Bronec, člen rytířského řádu 
křížovníků s červenou hvězdou a štábní kapitán duchovní služby 
z doby 1. světové války přednesl z kazatelny kostela proslov. Po 
skončení bohoslužby se konala veřejná manifestace občanů. Slav-
nostní projev měl předseda MNV podplukovník Jan Česnovský, 
dále temperamentně promluvil major Rudé armády Lev Kogan, 
který se svou jednotkou absolvoval dlouhou cestu od Stalingradu 
přes Varšavu a Berlín do Prahy a do Řevnic. Za školu potom hovořil 
odborný učitel Morávek a Nerudovu báseň „Jen dál“ přednesla teh-
dy osmnáctiletá Lída Vaňková. Program byl doprovázen hudbou, 
akce se zúčastnilo mnoho žen a dětí v krojích, vojáci Rudé armá-
dy a další občané. Slavnost trvala do poledních hodin. V tento den 
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v odpoledních hodinách se v Řevnicích konal pohřeb dvou v Praze 
zastřelených řevnických chlapců Karla Mündela a Jiřího Veselého, 
ze kterého se zachovaly fotografi e. 

V dalších dnech projížděly Řevnicemi různé útvary RA, z nichž 
déle se zde zdržely divizní nemocnice a pekárna. Během zastávky 
nemocnice v Řevnicích zemřeli starší seržant a čtyři vojíni. Jsou po-
chováni na místním hřbitově, kde mají pomník.

První veřejné volby se konaly v neděli 30. 6. 1945 v sokolském 
kině. Kandidátka byla sestavena po dohodě čtyř politických 
stran – komunistů, sociální demokracie, národních socialistů a li-
dovců. Prvním zvoleným starostou po válce se stal od 1. července 
František Hora.

Již od prvních dnů revoluce se organizovala v našem městě 
strážní jednotka, kterou tvořili dobrovolníci. Měla sílu asi jedné 
roty. Jejím velitelem byl zvolen Jiří Sklenář. Konala službu v míst-
ní věznici, zajišťovala bezpečnost v obci a pátrala v lesích, zda se 
v nich neskrývají uprchlí Němci. Podle rozkazu MNO byla koncem 
června rozpuštěna, ale její část odjela s výstrojí a výzbrojí na služ-
bu do pohraničí. V obci shromážděná vojenská výstroj byla odve-
zena do skladů v Berouně a výzbroj včetně střeliva do muničního 
skladu v Jincích.

Písemný elaborát o této době, který sepsal Jan Česnovský, byl 
předán v srpnu 1945 prezidentu Nejvyššího soudu dr. Josefu V. Bo-
huslavovi, žijícímu v Řevnicích, na jeho žádost. JUDr. Bohuslav při-
pravoval k tisku dobovou kroniku našeho města, která, pokud byla 
vydána, se nezachovala.

Teprve 2. září 1945 defi nitivně skončila 2. světová válka kapitulací 
Japonců v Tichomoří. 

Jindřich König

Protifašistický odboj za 2. světové války 
v Řevnicích
I když nemohu podat vyčerpávající informaci, zmiňuji se o někte-
rých statečných činech řevnických obyvatel za okupace.

Již krátce po 15. březnu 1939 vznikla v Řevnicích ilegální skupina 
kolem celostátně vydávaného ilegálního časopisu V BOJ. Jeho cí-
lem bylo čelit ofi ciálnímu kolaborantskému tisku podáváním ob-
jektivních zpráv obyvatelstvu. Jeho vydavatelé většinou zaplatili 
za svou odvahu životem. Inka Preissigová, dcera známého malíře 
Vojtěcha Preissiga, byla jako první česká žena nacisty v  Berlíně 
popravena. Ilegální tisk šířilo v našem městě několik obyvatel. Bě-
hem okupace vznikaly četné odbojové skupiny, v nichž působi-
li i  řevničtí občané, například Obrana národa, oddíl Brdy-Neliba, 
Trávnice, Uragan a několik dalších. Se slavnými odbojáři Balabá-
nem, Mašínem a  Morávkem spolupracovali též František Keval 
a Dr. Emil Mašín z Řevnic. Spojení mezi řevnickými odbojáři a par-
tyzány v Brdech zajišťoval V. Procházka, hajný na Rochotech u Ha-
loun. MUDr. Tomáš Koudelka opakovaně poskytl lékařskou pomoc 
zraněným či nemocným partyzánům. Drogista Josef Klápa pomo-
hl v  lednu 1945 bratrům Markusovým z Řevnic, kterým se poda-
řilo uprchnout ze židovského transportu, jedoucího přes Řevni-
ce z Osvětimi do Bavorska. Učitel Theodor Bambas přechovával 
čtyři anglické vojáky, kteří uprchli ze zajateckého tábora. Zvláštní 
osobností v Řevnicích byla Alba Bedřichová, narozená 1889, vel-
mi vzdělaná žena a nadaná malířka. Před válkou přišla do Řevnic 
jako správkyně majetku bohaté židovské rodiny Löwensteinů. 
Za války ukrývala před transportem paní Pavlu Löwensteinovou-

Řevnice na starých pohlednicích – 129

Květen 1945
Fotografi e dokumentuje nadšení a odhodlání některých řevnických občanů v květnových dnech roku 1945. Na obrázku je německé pan-
céřové housenkové auto, zvané „hakl“. Čtyři taková auta a pojízdná dílna zůstaly poškozené na vagonech nákladního vlaku na řevnickém 
nádraží v prvních květnových dnech. Byly zřejmě určeny k transportu do opravny, ale k tomu již nedošlo. Po odzbrojení německé nádražní 
hlídky v sobotu 5. května se někteří řevničtí dobrovolníci úspěšně pokusili tato auta zprovoznit. Zůstala ovšem bez výzbroje, takže mohla 
sloužit jen k hlídkové činnosti. Přesto auta, včetně autodílny, dostala svá řevnická označení. Na obrázku sedí na haklu číslo 5 první zleva 
pan Josef Urban. Společně s bratry Floriánovými byli nejaktivnější při opravách na nádraží.

Fotografi i pokládám za pozoruhodný dokument z květnových dnů v našem městě.
Jindřich König
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-Blochovou. Později byla ale sama zatčena a odvezena do koncen-
tračního tábora v Ravensbrücku, kde se seznámila s paní Eliškou 
Kopřivovou, matkou paní Dagmar Renertové. Obě ženy přežily 
pochod smrti na konci války. Po válce se Alba Bedřichová vrátila 
do Řevnic a žila v domě čp. 729. Pracovala i ve funkci starostky 
města. Svůj život dožila v kruhu rodiny Kopřivovy, kterou zachrá-
nila před poúnorovými represemi (Kopřivovi dostali zákaz bydlení 
v Praze). Alba Bedřichová zemřela v  roce 1966 v péči své věrné 
přítelkyně Elišky Kopřivové.

V  západní armádě bojovalo proti nacistům 13 řevnických vojá-
ků. Padli dva letci – ve Francii kapitán Veselý a v Anglii podporučík 
A. Král. Ve východní armádě bojovali tři muži. Za heydrichiády byli 
popraveni JUDr. Václav Vaněk a Antonín Žáček.

Podrobně se o odboji v Řevnicích můžeme dočíst v publikaci Pav-
la Vranského „Protinacistický odboj na okrese Praha-západ v letech 
1939–45“ z roku 1999. V tomto článku se nemohu zmiňovat o všech 
odbojářích jmenovitě, těm nejmenovaným se omlouvám. Soudím, 
že byli i  takoví, kteří svou odbojovou činnost nikdy nezveřejnili. 
Všem patří naše úcta a poděkování.

Jindřich König

Pozvánka 
Letopisecká komise při Městském úřadu Řevnice ve spolupráci 
s Městským kulturním střediskem a kavárnou Modrý domeček Vás 
srdečně zvou na tradiční posezení nad kronikami, které se koná 
v úterý 19. 5. 2015 od 19.00 v kavárně Modrý domeček. Tématem 
letošního setkání bude přednáška MUDr. Jindřicha Königa spojená 
s výstavou: 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY SE ZAMĚŘENÍM NA 
ŘEVNICE. Milým a vzácným hostem večera bude spisovatelka paní 
Ludmila Vaňková – Paukertová, přímá účastnice událostí v  Řevni-
cích. Promluví zde o  svých zážitcích z doby konce druhé světové 
války. Na výstavě budou k vidění dobové fotografi e a dokumenty, 
zejména z roku 1945. Přednáška i výstava budou přístupné široké 
veřejnosti, která může doplnit některá fakta a přinést na ukázku dal-
ší fotodokumentaci. Těšíme se na Vás v kavárně Modrý domeček. 

MH
Setkání u pomníku
7. května, v předvečer 70. výročí ukončení 2. světové války, se jako 
vždy sejdeme u pomníku na náměstí. Vítáni jsou všichni – členové 
spolků, školní mládež s rodiči, představitelé města i náhodní kolem-
jdoucí. K závěrečné státní hymně se jistě všichni přidají.

Začátek je v 17 hodin.

Za vodou je uklizeno
Na sobotu 11. dubna svolal spolek „Za vodou“ brigádu. Cílem bylo 
vyčistit zanedbaný pozemek v centru této řevnické části od náleto-
vé zeleně, odpadků i starého pletiva a sloupků z nefunkčního plotu.

Obavy, zda přijde dost lidí, byly veliké, ale rozplynuly se, jakmile 
se začali scházet první brigádníci s kolečky a nářadím a směle se 
hrnuli do práce. Postupně se sešlo více než čtyři desítky dospělých 
a zhruba dvacítka dětí. Podobnou aktivitu v této části Řevnic nikdo 
nepamatuje. S pomocí traktoru a bagru nabrala práce neuvěřitelné 
tempo. Stačily čtyři hodiny a výsledek je nepopsatelný. Přijďte se 
podívat. 30. dubna tam spolek „Za vodou“ bude pálit čarodějnice. 
Srdečně zveme.

Děkuji všem za práci a úsilí vydané na úklid a zkulturnění pozem-
ku, který nyní může sloužit všem. Dětem ke hře, dospělým třeba 
k improvizovanému pikniku, jaký se tu spontánně odehrál po skon-
čení brigády. Obzvláště mé díky patří pánům Procházkovi a Heřma-
novi za poskytnutí těžké techniky. Moc si práce všech zúčastněných 
vážím a hluboce před Vámi smekám.

S úctou Iveta Kovářová, radní

Odpadkové koše nejsou popelnice

Na řevnickém nádraží po odjezdu ranních vlaků přetékají odpadko-
vé koše. Stále častěji se v nich objevují igelitové tašky naplněné od-
padky, které tam někdo místo do vlastní popelnice odložil cestou 
na vlak. Nedávno kdosi na nádraží nechal krabici naplněnou papíry, 
cesta k nejbližšímu kontejneru na tříděný odpad se mu asi zdála 
příliš dlouhá. 

red

Kulatá květnová výročí

 Konec války v Řevnicích
• 5. 5. 1945 – začalo pražské povstání. Podnětem bylo volání 

pražského rozhlasu o pomoc, když se bránil pokusu německé 
armády obsadit budovu a získat kontrolu nad vysíláním

• 6. 5. 1945 – armáda generála Vlasova projíždí Řevnicemi na 
pomoc Praze

• 9. 5. 1945 – Řevnicemi projíždí německá tanková divize a vy-
hrožuje vypálením města

• 10. 5. 1945 – do města přijíždějí první jednotky Rudé armády
• 13. 5. 1945 – obnoveno vlakové spojení s Prahou. K přerušení 

dopravy došlo 29. 4., kdy partyzáni poškodili železniční most 
v Mokropsích

 Ostatní výročí
• 4. 5. 1930 – zahájilo činnost kino v sokolovně
• 9. 5. 1985 – se konala obvodní spartakiáda na stadionu za vo-

dou. Bylo přítomno 1.725 platících diváků
• 12. 5. 1895 – předsedou školské rady byl zvolen starosta obce 

Matěj Bílý
• 13. 5. 1990 – na první návštěvu domova po 15 letech přijela 

tenistka Martina Navrátilová
• 14. 5. 1930 – zastupitelstvo města schválilo stavbu obřadní 

síně na hřbitově na Šiberném
• 17. 5. 1940 – zemřel P. Jan Nepomuk Dvořák, první řevnický 

kronikář. Narodil se v roce 1868
• 26. 5. 1990 – krátká návštěva prezidenta Václava Havla v re-

stauraci hotelu Berounka

RUCH 5/1995 – starostka Marie Tatarová informuje o plánu vý-
stavby penziónu pro důchodce. Ludmila Vaňková vzpomíná na 
květnové dny roku 1945.

RUCH 5/2005 – referuje o diskusi o evropské ústavě, která se ko-
nala 25. dubna v Řevnicích

1930 – Dr. Emanuel Šimek napsal do Pekařova sborníku* s ná-
zvem „Od pravěku k dnešku“ stať „Západní hranice Slavníkovy 
říše“, kde se zmiňuje o průzkumu hradiště na vrchu Pišťák (zva-
ném též Malá Babka) u Řevnic. V červnu 2008 provedli Jan John 
a Daniel Stolz ze Západočeské univerzity v Plzni krátký povrcho-
vý průzkum této lokality a referovali o svých výsledcích v časo-
pise Archeologie západních Čech 3/2012, strana 50–53. Autoři 
této studie uzavírají, že na Pišťáku lze najít zbytky opevněného 
hradiště a hovoří o existenci této lokality v pozdně halštatském 
období (asi 5. století před n. l. – starší doba železná) a rovněž 
v raném středověku.

* Josef Pekař, český historik (1870–1937)

Jindřich König

Ukliďme Česko
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Úklid Lesňáku

V rámci celostátní akce Uklidíme Česko uklízeli řevničtí ochotníci 
Lesní divadlo.

Proměna řevnických Lahůdek
Řevnické náměstí je zase o kousek hezčí. Nový majitel obchodu s la-
hůdkami, pan Stanislav Marek, vyměnil dveře i vývěsní štít nad nimi. 
Dřevěné obložení přizpůsobil původnímu vzhledu, který zůstal za-
chován u výkladní skříně lahůdkářství a vedlejšího obchodu s ovo-
cem a zeleninou. Postupně se proměňuje také sortiment a pan Ma-
rek je připravený reagovat i na přání zákazníků.   

MR

Novinky ze školní jídelny

Školní jídelna je často diskutované téma. A věhlasní šéfkuchaři se 
do takových provozů obvykle neženou.  V Řevnicích se blýská na 
časy.

Jíst se musí
Stát se o nás stará. Novela vyhlášky o školním stravování upravuje 
podmínky zavedení dietního stravování, které školní jídelny mohou 
nabízet. Rovněž se zvažuje případný zákaz některých výživově zá-
vadných potravin. Zkrátka stát se snaží v dobrém řešit, co děti mo-
hou ve škole jíst a co ne. Nezávisle na tom, co dětem či dospělým 
chutná. Po zkušenostech z různých školních jídelen musím uznat, 
že ta řevnická na tom není špatně.   

Chutná to jak od maminky 
Každému chutná hlavně co vařila maminka, zvyk je zvyk. Jenže 
se mění životní styl, jíme „lépe“, což znamená zdravěji, barevněji 
a chutněji. Jídelníček se mění, od tradičních českých omáček pře-
cházíme k lehčím a kvalitnějším pokrmům. 

A není nad to, když poradí profesionál a vyvede nás ze stereoty-
pu. Začínáme spolupracovat s fi rmou Pasta Fidli, která vyrábí čers-
tvé těstoviny podle vlastní receptury, bez přidaných éček a barviv 
a k tomu na principu sociálního podnikání. A tak se u nás v jídelně 
můžete setkat se známým šéfkuchařem Jiřím Faltysem, který nám 
díky svým zkušenostem jednak pomůže s modernizací jídelního 
lístku a jednak s organizací v kuchyni. Šéfkuchař Faltys je také speci-
alistou na čerstvé těstoviny, které chceme mít na jídelníčku.

Čerstvé těstoviny v jídelně? Opravdu?
Čerstvé těstoviny jsou výsadou lepších a drahých restaurací. Není 
snadné je použít ve stravovacím zařízení jako je školní jídelna.  Po 
uvaření se totiž chovají jinak než běžné, sušené. Fungují jako „mi-
nutka“, po uvaření je nutné je co nejrychleji vydat, jinak změní 
svůj tvar a příliš nelákají k ochutnání. Proto nyní s panem Faltysem 
pracujeme na zvládnutí technologie přípravy a výdeje. Do té doby 
malá ochutnávka.

Školní jídelna budoucnosti
Řevnická jídelna je téměř v centru města, tak proč ji nevyužít i pro 
další účely? Proč by k nám nemohly chodit fi rmy pro jídlo, proč by 
k nám nemohly chodit maminky na dobré a kvalitní těstoviny? Plá-
nů je mnoho, budeme Vás informovat. 

Špenátové lasagne šéfkuchaře  Faltyse

500 g lasagnových plátů Pasta Fidli 
1 kg čerstvého špenátu 
50 g olivového oleje 
50 g másla 
50 g hladké mouky 
600 ml mléka 
100 g strouhaného parmezánu 
30 g česneku 
Sůl, bílý pepř, muškátový oříšek 

Nejdříve si připravíme bešamelovou omáčku. Z másla a mouky 
uděláme světlou jíšku, postupně přiléváme mléko a  za stálé-
ho míchání vaříme omáčku do zhoustnutí. Osolíme, opepříme 
a  okořeníme muškátovým oříškem. Pak si připravíme špenát. 
Čerstvé špenátové lístky omyjeme a osušíme. 

Do hrnce dáme trochu olivového oleje, přidáme nahrubo na-
sekaný česnek a chvilku zarestujeme aby se rozvoněl, pak přidá-
me špenát a lehce ho spaříme. 

Připravíme si pekáč, ve kterém budeme lasagne péct. Lehce ho 
vymažeme a začínáme skládat jednotlivé vrstvy. Na dno dáme 
bešamel a přes něj podušené špenátové lístky pak přidáme plá-
ty lasagní a  tento postup opakujeme třikrát až čtyřikrát. Lasa-
gne navrch posypeme parmezánem, můžeme však průběžně 
prosypávat i jednotlivé vrstvy. Nakonec dáme péct do trouby na 
180 °C na cca 40–50 minut. 

Chválíme

Základní škola
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Starosti s jídelnou
Jídelna dnes prochází složitým obdobím, hygienická inspekce shle-
dala, že se nesmí setkat „cizí“ strávníci a žáci. Dočasně řešíme situ-
aci dvěma způsoby: vydáváme obědy pro „cizí“ před žákovskými 
obědy či v zadním traktu. O důstojném a stavebně jednoduchém 
řešení v rámci budovy jídelny jednáme s radnicí.  Používám slovo 
„cizí“ záměrně v uvozovkách. Protože je v jídelně vítán každý, komu 
jídlo od nás chutná, a rozhodně pro nás není cizí!

Pavlína Seidlerová, ředitelka ZŠ 

Řevnický kalamář

Vážení rodiče žáků ZŠ Řevnice,
rádi bychom vám představili nově založený spolek rodičů a přátel 
základní školy Řevnice -Řevnický kalamář. 

Chceme, aby se Řevnický kalamář stal partnerem školy, sdružením 
rodičů, kteří mají chuť ovlivňovat dění ve škole pozitivním způso-
bem a sami se v něm angažovat. Těšíme se, že k činnosti spolku jak-
koli přispějete, ať už pomocí při organizaci školních (vzdělávacích, 
zábavních či sportovních) akcí, darem, nebo jen prostou radou či 
nápadem. A taky doufáme, že nás bude co nejvíc, protože Řevnický 
kalamář rozhodně nemá být výběrovým spolkem.

Spolek si klade za cíl:

• Usnadnit komunikaci mezi rodiči a školou, poskytnout prostor, 
kde mohou rodiče sdělovat svá doporučení, rady a nápady ve-
dení školy.

• Pomáhat v komunikaci mezi školou a zřizovatelem.
• Pořádat nejrůznější vzdělávací, sportovní a zábavné školní akce 

pro děti a rodiče.
• Pomáhat se získáváním sponzorských darů a drobných dotací 

od třetích osob.
• Pomáhat se získáváním prostředků na věci, které nemohou být 

placeny z  rozpočtu školy (např. odměny pro úspěšné školáky 
v rámci soutěží, dárky pro odcházející deváťáky apod.).

• Okrajově vypomáhat i s výdaji (např. příspěvek na výlet, náklad-
nější učební pomůcku) pro sociálně potřebné děti.

• Naším prvním úkolem je kupříkladu dovybavit nábytkem, hrami 
a časopisy/knížkami tzv. Bezpečné místo, tedy učebnu, kde mo-
hou každé odpoledne čekat děti na svůj kroužek či autobus, aby 
se nemusely potloukat po ulicích.

Členem spolku se může stát každý rodič či zákonný zástupce dítě-
te navštěvujícího ZŠ Řevnice, přičemž členský příspěvek bude činit 
300 Kč za rok. Rada spolku může udělit čestné členství i jiné osobě 
starší 18 let. Členství ve spolku je zcela dobrovolné a lze jej ze strany 
členů kdykoli ukončit. Každý člen má automaticky hlasovací právo 
a může tak ovlivňovat a kontrolovat činnost spolku. Členské schů-
ze se budou konat dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. Účast na 
těchto schůzích je samozřejmě také dobrovolná.

Majetek spolku (který bude tvořen členskými příspěvky, popří-
padě sponzorskými dary či výnosem sbírek a jiných charitativních 
akcí) lze použít VÝHRADNĚ k  naplnění cíle činnosti spolku, tedy 
k nákupu pomůcek, organizaci vzdělávacích, sportovních či zábav-
ních školních akcí apod. Rozpočet spolku schvalují jeho členové na 
členské schůzi, hospodaření spolku pak kontroluje revizní komise.

Srdečně vás zveme na ustavující valnou hromadu, která proběhne 
dne 27. 5. 2015 v 18.00 hodin ve školní jídelně.
Kateřina Šupáčková, Michaela Sudková, Martina Vaňkátová, Alice Zava-
dilová, Hana Sklenková, Lucie Brichtová, Iva Belková, Lenka Dvořáková

Uplynulé dva měsíce byly v ZUŠce opět nabité akcemi. Žáci, kteří po-
stoupili z okresních kol uměleckých soutěží, se zúčastnili krajských 
kol. Pro většinu z nich to byla první účast, a hned úspěšná. V kraj-
ském kole soutěže ve hře na dechové nástroje v Kolíně, obsadily ve 
svých kategoriích fl étnistky K. Kuthanová a B. Kostlánová 2. místa a K. 
Kolářová 3. místo. Ve hře na hoboj skončily A. Zavadilová a A. Lacigo-
vá na skvělých 3. místech. Všechny dívky jsou žačkami K. Němečkové.

Školu reprezentovali i  tři klarinetisté ze třídy J. Paříka – J. Flemr 
obsadil 3. místo a T. Hanžl a K. Lorenc obdrželi čestná uznání.

V Kladně se soutěže hry na bicí nástroje zúčastnili žáci ze třídy 
C. Callera. S třetím místem J. Kosatíka si odvezli i dvě čestná uzná-
ní – jedno T. Němec a druhé za hru v souboru.

Pro nejmladší posluchače z MŠ připravila ZUŠka výchovný koncert 
s tématem „V lese“. 

Mimo tradičních koncertů „Hraje celá rodina“, kde si zahrály děti 
se svými rodiči a dalšími rodinnými příslušníky, se uskutečnil pro 
veřejnost i Koncert vítězů mezinárodních soutěží, na kterém zahrá-
ly houslistky M. Routová a T. Petrová, klavíristka K. Kolářová a fl ét-
nistka K. Kuthanová. V mníšecké pobočce se po loňském úspěchu 
vystoupení žáků ZUŠ nazvaném Jazzová kavárna otevřela další „ka-
várna“, tentokrát Barevná, a opět se těšila velké návštěvnosti.

ZUŠka vyjela i  na dvě „Cesty za uměním“. Jedna byla věnována 
hudbě, kdy děti měly možnost vidět a hlavně slyšet klavírní koncert 
M. Kasíka v pražském Rudolfi nu. I naše druhá cesta vedla na stejné 
místo, tentokrát ale do galerie Rudolfi num na výstavu Model. Sou-
částí komentované prohlídky byla i kresba vybraných exponátů. 

16. 4. proběhla v ZUŠ Řevnice a v Modrém domečku vernisáž a slav-
nostní vyhlášení výsledků 7. ročníku výtvarné soutěže regionu Dol-
ní Berounka a Mníšku pod Brdy. Letošní téma –  Abstrakce okolo 
nás – dalo vzniknout opravdu krásným, barevným a nápaditým dí-
lům. Soutěže se zúčastnilo třináct škol a ateliérů, ale i  jednotlivci. 
Počet prací se vyšplhal na rekordní číslo 350. Na regionální soutěž 
fi nančně přispělo i město Řevnice.

Odborná porota ve složení MgA. Tereza Hejmová (předsedkyně 
poroty), MgA.  Marie Reslová, MgA. Helena Sequens, MgA. Filip Čer-
ný a MgA. Jan Slovenčík neměla lehký úkol. Zodpovědně vybírala 
ta nejlepší díla mnoho hodin. Z naší ZUŠky uspěly ve svých kate-
goriích práce K. Kozohorské (čestné uznání), A. Jindrové (2. místo), 
K. Lacigové (cena poroty) a počítačová grafi ka Č. Krejčího, P. Svobo-
dy a N. Hartmannové.

Výstavu vítězných prací v Modrém domečku a ostatní práce vysta-
vené v prostoru Zámečku můžete vidět do konce května.

Nyní se pilně chystáme na závěrečná vystoupení, absolventské 
koncerty a výstavu, ale i na další ročník MixFestivalu, na které vás 
pozveme v  některém z dalších čísel.

Na léto škola opět pro své žáky (ale nejen pro ně) připravuje Let-
ní fi lmovou a  taneční školu na téma Do Indie a  zpátky formou 
příměstského tábora ve dnech 6. až 11. července. Mezi 15. a 22. 
srpnem vyjedeme na tábor do Pecky u Nové Paky, kde tématem 
bude Starověká Čína. Více informací najdete na www.zus-revnice.cz 
a facebooku ZUŠky.

Simona Hrubá, ZUŠ Řevnice

Je to již pět let od chvíle, co v Řevnicích začalo působit občanské 
sdružení Pikolín (nyní zapsaný ústav). Od té doby jsme společně 
ušli velký kus cesty. Vystřídaly se u nás téměř dvě stovky dětí a mně 
dělá nesmírnou radost, že se k nám tyto děti stále hlásí, přestože 
z některých jsou již školáci. Původně jsem nečekala, že se naše akti-
vita takto rozroste a bude pokračovat i poté, co moje děti odrostou 
předškolnímu věku. 

Pikolín za tu dobu zakotvil v povědomí lidí a stal se součástí života 
v našem městě. Kromě provozu školičky pro děti od tří let připra-

Okénko ZUŠky

Pikolín slaví
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vujeme každoročně několik akcí pro širokou veřejnost: lampionový 
průvod, balónky pro Ježíška, celoroční kroužky pro děti nebo letní 
dětský tábor v Bukové. Ten proběhne letos v prvním prázdninovém 
týdnu (5. -11. 7.) a bude na téma „Cesta do Pravěku“.

Ráda bych poděkovala lidem, které mám kolem sebe. Hlavně ko-
legyním, se kterými se mi báječně pracuje a o nichž vím, že se na 
ně mohu plně spolehnout. Je to hlavně jejich zásluha, že je dětem 
u nás dobře a rády se vrací na naše akce. Toto je naším hlavním cí-
lem i do budoucna. Věřím, že pro to všichni uděláme maximum a že 
nám i nadále zachováte přízeň.

Kateřina Šupáčková

Pojedou holky ze Řevnic se švihadly 
do Paříže?
Rope Skipping je závodní skákání přes švihadlo všemi možnými 
způsoby. Soutěží se v  rychlostních i  freestylových disciplínách, 
které mohou být doprovázeny hudbou. Soutěží se v jednotlivcích, 
dvojicích i větších týmech. Jeden velmi úspěšný juniorský Rope Ski-
ppingový tým REBELS O.K. trénuje 4–5krát týdně v řevnické Soko-
lovně pod vedením Olgy Kepkové. 

Klub REBELS O.K. byl založen v roce 2007. Nejdříve se soustředil 
na aerobic. V  rámci zvýšení fyzičky holky občas skákaly přes švi-
hadlo. V  roce 2010 se zúčastnily prvních Rope Skippingových zá-
vodů v Čechách a překvapivě obsadily všechny medailové pozice 
ve všech věkových kategoriích. „A bylo rozhodnuto! Následovalo 
Rope Skippingové „šílenství“. Skákání přes švihadlo nás začalo ne-
uvěřitelně bavit, a navíc se nám začalo i dařit,“ stojí v doprovod-
ném textu kampaně, během které „rebelky“ chtějí na portále Hithit 
získat peníze, aby se letos mohly zúčastnit vysněného mistrovství 
světa World Jump Rope Championchip 2015 v Paříži. Přispět na pří-
pravu i na cestu jim můžete na adrese: 

https://www.hithit.com/cs/project/1307/rebels-o-k-na-sveto-
ve-soutezi-wjr-v-parizi

V současné době je z padesátičlenného týmu REBELS O.K. nomino-
váno 11 dívek ve věku 11 až 18 let. Každá z nich bude soutěžit mini-
málně v 7 disciplínách. Šampionát se koná v termínu 20.-27. 7. 2015.

Holky se švihadly vzkazují: Strašně moc trénujeme a doufáme…
red

Modrý domeček
Modrý domeček Řevnice Vás srdečně zve na besedu s oblíbeným 
MVDr. Zdeňkem Valešem. Téma přednášky spojené s besedou je 
POZNÁME JE PODLE PEŘÍ. Akce se koná v prostorách kavárny Mod-
rý domeček v úterý 5. 5. 2015 od 19.00. V pátek 8. 5. 2015 bude po-
tom následovat vycházka v rámci mezinárodní akce: Vítání ptačího 
zpěvu. Sraz je v Řevnicích v 7.00 na Palackého náměstí u lávky.

MH 

Kulturní středisko
Mary Pickford – příběh lásky
Tato originální muzikálová jednoaktovka s dobrou dvacítkou dobo-
vých šlágrů je volně inspirována cestou kolem světa, kterou Mary 
podnikla s další holywoodskou hvězdou Douglasem Fairbanksem. 
V roce 1926 dokonce navštívili i Československo.

Účinkují: Vladimír Truc – klavírní doprovod, Anna Dushkina, Lud-
mila Trmalová a Vladimír Franta – zpěv. 

Koná se v sále řevnického Zámečku v neděli 17. 5. od 18 hodin.
VS

Lesní divadlo
Notičky v “lesňáku” opět sehrají Baladu pro banditu
Dětská lidová muzika Notičky spolu s přáteli si v červnu zopakuje 
úspěšné divadelní představení Balada pro banditu, které v loňském 
roce uvedla v devíti reprízách. Hru inspirovanou románem Ivana 
Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník napsal v  sedmdesátých letech 
minulého století brněnský dramatik Milan Uhde. Těšit se můžete 
na písničky Miloše Štědroně v úpravách Jana Martínka, které před-
nesou herci za podpory dvacetihlavého divadelního sboru. V hlav-
ních rolích se představí bývalý klarinetista Notiček Miroslav Smola 
jako Nikola Šuhaj a basistka souboru Diana Šeplavá jako Eržika. Na 
pódiu nebudou chybět ani stálice řevnické scény, jako jsou Roman 
Tichý, Alexandr Skutil či Jiří Nikodým.

Představení se odehrají 11.–13. června od 19.00 hodin a v nedě-
li 14. června od 17.00 hodin. Nedělní představení bude derniérou 
pod širým nebem, v jednání je však ještě jedno podzimní předsta-
vení v řevnickém kině.

Jan Flemr

Michal Nesvadba a jeho mazlíčci
V sobotu 20. června dopoledne v 10.30 se v Lesním divadle v Řevni-
cích opět pro děti připravuje Kouzelná školka! Michal Nesvadba při-
váží po třech letech do Lesního divadla oblíbené představení Micha-
lovi mazlíčci, předprodej byl právě zahájen v MKS a městech v okolí! 

Sport

KULTURA
Pozvánky
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Smíšený pěvecký sbor Canto Carso, založený v roce 2011 v Řevni-
cích, se v současnosti připravuje na soutěž v polské Wroclawi. Za-
míří tam o víkendu 22.–24. května. Zpěváci, kteří pocházejí z oblasti 
Českého krasu od Svatého Jana pod Skalou až po Prahu přednesou 
na přehlídce duchovní hudby s názvem Vratislavia Sacra skladby 
Lodovica Grossiho da Viadana, Camilla Saint-Saense, českého mo-
derního skladatele Zdeňka Lukáše, ale také spirituál Joshua Fit De 
Battle. Mimo soutěž pak v místních kostelích zazpívají písně Anto-
nína Dvořáka, Adama Michny z Otradovic či polského skladatele 
Norberta Blachy.

Ve smíšeném sboru Canto Carso zpívají tři desítky zpěváků. Sbor, 

který vystupuje přibližně dvacetkrát do roka, vede Dr. Roman Mi-
chálek společně se svou pravou rukou, varhanicí Ivanou Kylarovou. 
Naposledy se sbor představil na Boží hod velikonoční v Rytířském 
sále na Karlštejně, kde si v úspěšné premiéře vyzkoušel právě reper-
toár pro zájezd do Polska.

Jan Flemr

V sobotu 11. dubna ráno byly děti z přípravných oddělení dětské-
ho pěveckého sboru Chorus Angelus již na cestě do Prahy, zatím-
co jejich kamarádi a  sourozenci ještě spali. Třicet jedna malých 
zpěváčků se chystalo na společné soutěžní vystoupení na festi-
valu dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2015, který se už 
po desáté konal v Kulturním centru Zahrada v Praze na Chodově. 
Chorus Angelus se této celorepublikové prestižní soutěže účastnil 
již minulý rok. 

Letos se na Zahradě představily spojené sborové přípravky ze zá-
kladních škol Černošice, Dobřichovice a Řevnice pod vedením sbor-
mistryně Ludmily Plzákové a za klavírního doprovodu druhé sbor-
mistryně a klavíristky sboru Ivany Kylarové. Na zobcové fl étny zahrály 
Alexandra Barkerová a Tereza Mráčková ze Základní umělecké školy 
v Černošicích. Před zcela zaplněným sálem a odbornou i dětskou po-
rotou zaznělo sedm sborových skladeb, mimo jiné od Petra Ebena či 
Václava Trojana. Naše děti navázaly na úspěch svých starších kama-
rádů a opět si vyzpívaly v 1. kategorii stříbrné pásmo. Gratulujeme! 

Velké poděkování jim patří nejen za krásné zpívání, ale především 
za vzorné chování a disciplínu po celou dobu konání akce. Velký dík 
náleží též rodičům, kteří děti povzbuzovali a   vozili je na společné 
zkoušky. 

V květnu zveme všechny příznivce a přátele sboru na vystoupení 
v regionu:

• v neděli 10. května od 17.15 hod. na Staročeských májích v Mok-
ropsech

• ve středu 20. května od 18 hod. na Jazz Černošice 2015 v Club 
Kině, kde zazpíváme společně s Canto Carsem

• v  sobotu 30. května se chystáme na pěveckou soutěž Brdský 
kos v zámecké zahradě v Mníšku pod Brdy (začátek soutěže od 
14 hod.)

• v neděli 31. května od 9.30 hod. připravujeme oslavu k Meziná-
rodnímu dni dětí v MMX Pivovaru v Letech

30. výročí své existence oslaví Chorus Angelus velkým koncer-
tem v  reprezentativních prostorách pražského Hlaholu ve čtvrtek 
11. června od 18 hodin. Vystoupí také bývalí členové a sbormistři. 
Zazní především česká tvorba.

Jitka Jarošová a Simona Kysilková Šnajperková 

Za málo peněz hodně muziky!
Festival Rockový Slunovrat se 6. června už podeváté uskuteční 
v unikátním prostředí Lesního divadla v Řevnicích, které má kapaci-
tu přes 1000 návštěvníků. 

Tradičně si na Rockovém Slunovratu přijdou na své příznivci růz-
ných hudebních žánrů. Hlavním tahákem je oblíbená ska kapela 
Sto zvířat, která si na festivalu zahraje v rámci svého turné k 25. vý-
ročí svého vzniku. Dalším velkým jménem je populární pražská ka-
pela Fast Food Orchestra, která se svým energickým ska-reggae re-
pertoárem na Rockovém Slunovratu nezahraje poprvé. Návštěvníci 
se mohou těšit také na jednu z nejznámějších českých klubových 
kapel Prague Conspiracy. Ostré kytarové riffy a chytlavé melodie již 
několikrát úspěšně předvedla i v zahraničí a  je součástí těch nej-
větších českých hudebních událostí. Příznivce tvrdší hudby potěší 
pražská skupina CTM. Její tvorba se pohybuje napříč všemi myslitel-
nými žánry a má stále čím překvapovat. Kotel roztančí čtveřice neo-
třelých hudebníků z drum‘n‘bass-dupstepové formace Le Pneuma-
tiq, která má za sebou koncerty i v Německu, ve Francii nebo Velké 
Británii. Své zastoupení budou mít také místní nadějní hudebníci. 
Mezi nimi řevnická skupina SCB / Space Cripple Bastards, která si 
získává stále více fanoušků a připravuje se na nahrávání prvního 
studiového alba. Zahraje si také oblíbená punková trojice Daily Co-
ffee, která je kromě místních podniků jako doma i v pražských roc-
kových klubech. Noc uzavře afterparty, na které zahrají DJ‘s známí 
pod značkou BASS Černošice, v čele s DJem Pixiem. 

Areál se otevře 6. června ve 12.00 a hudební produkce začne o půl 
hodiny později, tedy ve 12.30. Za pouhých 80,- Kč v předprodeji 

Canto Carso se chystá na soutěž do Polska

Chorus Angelus – opět stříbrný úspěch!

Rockový Slunovrat 2015
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a 100,- Kč na místě se návštěvníci mohou těšit na mladé, oblíbené 
kapely české scény. 

Samozřejmostí je klasické festivalové občerstvení za lidové ceny. 
Točit se bude osvěžující Rychtář a hlad zaženou klobásy, nakládané 
hermelíny, utopenci a jiné pochutiny. V areálu festivalu nebude chy-
bět oblíbený chill-out koutek s lahodným čajem a voňavými vodní-
mi dýmkami, který zajistí řevnická čajovna Cherubín.

Předprodej vstupenek byl již zahájen. Lístky jsou za 80,- Kč k do-
stání v řevnickém knihkupectví LeAmos na náměstí Jiřího z Podě-
brad a na čerpací stanici Plynbouda v Dobřichovicích. Vstupenky je 
možné objednat také online, a to na ofi ciálních stránkách festivalu, 
www.rockovrat.cz. 

AL

Začínáme pomáhat
SenSen – v Řevnicích byla založena 84. pobočka klubu Senzační 
senioři 
Projekt SenSen vznikl v  Nadaci Charty 77/Konto Bariéry jako odpo-
věď na demografi cký vývoj v naší zemi. Cituji z webových stránek: 
„Nejen že přibývá seniorů, ale také pochybných a nadřazených hla-
sů nad nimi. Přitom víme z domova i z blízkého okolí, jací umějí být 
dnešní šedesáti- , sedmdesáti- , i osmdesátníci. Zdaleka nejsou jen 
nemocní, nerudní, nesnášenliví. Naopak, mnoho z nich je obdivu-
hodně vitálních, aktivních a schopných rozdávat moudrost i práci 
pro ostatní. A právě takové hledáme do našeho projektu.

Nejde o sociální službu, ale o neformální spojení starších lidí, kteří 
nechtějí jen odpočívat a přijímat cizí pomoc. Hledáme seniory, kteří 
se ještě rádi dívají kolem sebe,  není  jim lhostejný vývoj společnosti, 
města, obce. Hledáme seniory, kteří chtějí  a umějí cosi dát – zkuše-
nost, kvalifi kovaný názor. Nabízíme spojenectví, máme první pro-
gramy. Víme, že trápením mnoha starších občanů je samota. Proti 
ní se chceme postavit, pomáhat těm, kteří zcela zbytečně a marně 
čekají, až je někdo bude potřebovat, až jim někdo dopřeje sluchu“. 
Spojte se s námi, senzační senioři! 

A nyní konkrétně: 
V Řevnicích vznikl šicí klub SenSen, v rámci něhož šijeme tzv. star-
tovací balíčky pro mladé, kteří odcházejí z dětských domovů a za-
kládají svou první domácnost. Navázaly jsme kontakt s organizací 
Dejme dětem šanci o.s., která spolupracuje s mnoha dětskými do-
movy. Této neziskové organizaci předáme na konci školního roku 
své výrobky. Půjde o dary. Naše první kolekce bude zatím skromná, 
ale přesto! Technikou patchwork začínáme vytvářet quilty, prostí-
rání, ubrusy. A také třeba plátěné tašky a zástěry. Chcete se k nám 
přidat, senzační seniorky? Scházíme se v ZUŠ – Zámečku v přízemí 
proti vchodu, každý čtvrtek, popřípadě i v pátek. Šijeme od 9 do 13 
hodin. A pokud není šití vaším koníčkem, ale rádi byste nás podpo-
řili jinak, budeme vděčné za materiál, který již nepotřebujete a při-
nesete: zbytky bavlněných látek, nitě, tkalouny, lemovky... I napa-
řovací žehlička by nám přišla vhod – ta naše už prostě nenapařuje. 

Předem velice děkujeme za pomoc a těšíme se na vás.
Helena Vasilenková

Férová snídaně NaZemi
9. května se uskuteční již pátý ročník celorepublikového piknikové-
ho happeningu na podporu fair trade. Férová snídaně NaZemi pro-
běhne v Řevnicích od 10.00 hodin na dětském hřišti (v případě deš-
tě v klubovně Leťánek v Sokole). Ve stejný den a ve stejný čas se na 
více než stovce míst po celé České republice sejdou tisíce lidí, aby 
daly najevo, že podporují fairtradové a  lokální pěstitele. Stane se 
tak na Světový den pro fair trade, který se slaví každoročně druhou 
květnovou sobotu.
 „Zatímco v roce 2011 se snídalo ve 41 městech či obcích, tak loni 

se akce konala už na 119 místech a navštívilo ji na čtyři a půl tisíce 
lidí,“ uvedla Gabriela Štěpánková z nevládní organizace NaZemi, 
která akci koordinuje.

Neformální piknik i  letos propojí fair trade s  lokálními produk-
ty. Účastníci si mohou sami přinést fairtradové kakao, kávu nebo 
čaj. K tomu si do košíku mohou přibalit vajíčka od místního chova-
tele, lokální med či domácí marmeládu. Společně pak posnídají na 
veřejném místě, aby vyjádřili podporu produktům, při jejichž výro-
bě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí 

či zneužita dětská práce. V  Řevnicích organizuje férovou snídani 
paní Monika Kopecká.

E.B.

Garage sale
1. Garage Sale – prodej mezi vraty proběhl v Řevnicích 18. dubna. 
Zúčastnilo se ho šestnáct prodávajících. Podle účastníků i návštěv-
níků byl prodej velice úspěšný. 

Počasí si s námi trochu pohrávalo, ale byli jsme velice rádi, že ne-
pršelo. Se všemi návštěvníky jsme si skvěle poklábosili a pochutnali 
si na kávičce, vínu a  jiných dobrotách. Děti se vyřádily a příjemně 
unavily na skákacím hradu a trampolíně.

Pro velký úspěch se 2. Garage Sale v Řevnicích bude konat v září – 
přesný termín upřesníme měsíc před pořádáním akce. Doufáme, že 
se opět sejdeme v hojném počtu a budeme se nadále rozrůstat. 

Veškeré dotazy a připomínky nebo přihlášení do prodeje pište na 
e-mail: Wildmannova.R@seznam.cz nebo vimrovasona@seznam.cz, 
případně na telefonní čísla 775349331 nebo 606105842. Jsme také 
na facebooku Růžena Wildmannová nebo Soňa Vimrová.

Růžena Wildmannová a Soňa Vimrová

English friendly zajíc z Leťánku
Kdo si poslední březnovou sobotu dopoledne vyrazil na procházku 
do řevnických Havlíčkových sadů, mohl natrefi t na velikonočního 
zajíce v životní velikosti, který navíc mluvil. Ale pozor, nikoliv česky, 
ale anglicky. V blízkosti dřevěných klouzaček měl svoji noru a střežil 
asi stovku barevných vajíček. Ty později hledaly a také našly děti, 
které přišly na akci rodinného centra Leťánek pod názvem Easter 
Egg Hunt aneb Kam schoval zajíček velikonoční vajíčka. Akce od-
startovala na Palackého náměstí výrobou papírových košíčků a od-
tud se pak všichni sběrači vydali společně právě do parku podél 
Nezabudického potoka. Tam už na ně čekal již zmiňovaný zajíček, 
v civilu Letovák Will Gathings původem z Ameriky, který dětem i je-
jich rodičům přiblížil zvyk hledání velikonočních vajíček ve Spoje-
ných státech. A pak už zaznělo jen: „ready, steady, go!“ a „hon na 
vejce“ mohl začít. Děti sbíraly vajíčka ostošest a hledaly hlavně čtyři 
zlatá, za něž byla slíbena nejvyšší odměna. Asi po půl hodině bylo 
po všem, a tak se všichni i se svou kořistí vrátili na start. Tam byli 
vyhlášeni a náležitě odměněni úspěšní nálezci zlatých vajec a ka-
ždý účastník dostal navíc od velikonočního zajíčka poděkování ve 
formě čokoládového vejce nebo zajíce. Akci uzavřela tvořivá veliko-
noční dílnička v  leťánkovské klubovně v Sokole, kde vládla dobrá 
nálada a také vůně nejrůznějších dobrot z nachystaného biomenu. 
Účastníci této historicky první tzv. ENGLISH FRIENDLY akce se roz-
cházeli domů příjemně velikonočně naladěni a my v týmu Leťánku 
jsme měli radost, že se nás sešlo opravdu hodně – jen dětí bylo 50! 
Tímto způsobem se totiž snažíme oslovit také ty rodiny v našem 

Žijeme spolu
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okolí, kde se doma mluví převážně jinak než česky a zapojit je do 
místního dění. Smíšených párů s dětmi totiž v Řevnicích a okolí ne-
žije úplně málo, a tak se budeme těšit na některé z dalších ENGLISH 
FRIENDLY akcí na shledanou. 

Jitka Nosková

K Berounce dorazí dudáci i cimbálovky
XVI. folklorní festival Staročeské máje se bude konat celý květen 
na devíti místech poberounského a podbrdského kraje. Přes pět 
desítek souborů z celé republiky dorazí na XVI. ročník poberoun-
ského folklorního festivalu Staročeské máje. Konat se bude o všech 
květnových víkendech na devíti místech poberounského a podbrd-
ského kraje. Návštěvníci se mohou těšit na chodské i strakonické 
dudáky, stejně jako na moravské cimbálovky. 

Šestnáct let už se v kraji kolem dolního toku řeky Berounky koná 
setkání krojovaných muzikantských a  tanečních družin. K Zadní 
Třebani, kde se májový festival zrodil, se postupně přidávaly další 
obce i města regionu; letos se Staročeské máje budou konat na 
devíti místech celého poberounského a podbrdského kraje, od 
Černošic po Beroun, od Karlštejna po Mníšek pod Brdy. Všechny 
květnové víkendy bude příznivcům lidové muziky, zpěvu i tance 
servírováno bohaté menu: cimbálovky, dudácké kapely, dechov-
ky, pěvecké sbory, taneční skupiny dětské i dospělácké, soubory 
z Čech i Moravy. A k tomu stylové jarmarky, pobožnosti, ceremo-
niály žádání o právo, průvody krojovaných účastníků, taneční zá-
bavy…

V Berouně, kde se Staročeské máje konají první květnový víkend 
(ve stejném termínu Beroun hostí také vyhlášené Hrnčířské trhy), 
se akce podruhé uskuteční s podtitulem Koláče fest. Diváci budou 
moci nejen sledovat vystoupení muzikantských, tanečních i pěvec-
kých souborů, ale také ochutnat všechny možné druhy koláčů – od 
chodských po valašské. Navíc každý může přinést svůj upečený 
sladný výtvor a vyhrát některou z cen. 

Poprvé se na Staročeských májích představí Marjánek z Marián-
ských Lázní, Mladá hudecká muzika, dudácká kapela Vozembach 
z Dobřan, Ladův národopisný soubor z Hrusic, cimbálovka Jirkovák, 
Zrcadla z Klenčí pod Čerchovem a mnohé další… Chybět ale samo-
zřejmě nebudou ani domácí účinkující: Klíček, Notičky, Proměny, 
Pramínek, Kvítko, Bonbon, Třehusk, děti ze škol, školek či různých 
zájmových skupin.

Staročeské máje jsou tradiční lidovou oslavou spojenou s měsí-
cem květnem. V Zadní Třebani na Berounsku má jejich slavení více 
než stoletou tradici.

Spolek Naše noviny – nezávislý poberounský občasník jim před 
šestnácti lety dal formu folklorního setkání-festivalu, který se 
koná v průběhu celého května v několika obcích i městech pobe-
rounského, respektive podbrdského kraje. V posledních několika 
letech se jej každoročně účastní kolem čtyř desítek souborů, včet-
ně souborů zahraničních. Samozřejmostí je bohatý doprovodný 
program zahrnující pobožnosti, vystoupení jiných než folklorních 
souborů, ceremoniály žádání o  právo, stylové jarmarky, kácení 
májky, taneční zábavy atd. O festivalu vždy referují místní i celo-
státní tiskoviny, vysílá několik rozhlasových stanic, mnohokrát jej 
natáčela televize.

Miloslav Frýdl
maje.nasenoviny.net

Konečně nám opět zavlála tibetská 
vlajka
Dovolte mi, trpěliví čtenáři, abych několika větami navázala na člá-
nek pana Skripnika z titulní stránky březnového Ruchu. Pro připo-
mínku cituji z jeho úvodu:

„Desátého března zavlaje jako loni na radnici v Řevnicích tibetská 
vlajka. Vlajky se vyvěšují z oken ve druhém patře, kde jsou dnes 
školní třídy. Pro čvrťáky je to vítané zpestření, protože se při instala-
ci balancuje na okenním rámu a k defenestraci (oblíbenému české-
mu zvyku jak řešit politické rozpory) zbývá jen krůček.“

S oblíbeným českým zvykem rozhodně souhlasím, zkrátila bych 
zvyk i o  ten krůček. Avšak ze zcela jiného důvodu se chápu této 
příležitosti. Proto, abych nejen odpovědným pracovníkům, ale pře-
devším spoluobčanům připomněla, že v arzenálu světových vlajek 
Městského úřadu se nachází někde na dně šuplíku dokonce i vlajka 
našeho města (zhotovila jsem mimo originál i duplikát k vyvěšení), 
platná dekretem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republi-
ky ze dne 9. 10. 2007. Od té doby mimo slavnostní instalaci dosud 
nikdy nezavlála nejen u příležitosti státních a regionálních událostí, 
ale dokonce ani při tak významných akcích města jako je sběr že-
lezného šrotu!

O dalším zajímavém osudu naší vlajky se ještě zmíním, ale to až 
zase někdy jindy.

Dagmar Renertová, autorka vlajky města Řevnice

Z okolí

Došlo do redakce



Ruch 5/2015 15

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

Vydalo Město Řevnice dne 1. 5. 2015. Číslo 5/2015 (302. 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. 5. 2015.

Adresát:

PSČ:



16 Ruch 5/2015

KULTURNÍ KALENDÁŘ

KVĚTEN    
KDY       CO                                                            KDE                                VSTUPNÉ

1.  /  17.00 hod       Vernisáž výstavy Pozdní sběr                     Sklad_13 / nádraží Řevnice
         13-15 hod      6. Prvomájový pohádkový les                    Lety u Dobřichovic                           60 Kč
         20.00 hod       Tři srdce                                                      Kino Řevnice                                     90 Kč
2.  /  15.30 hod      Ovečka Shaun ve f ilmu                           Kino Řevnice                                  100 Kč
         20:00 hod        Divočina                                               Kino Řevnice                        100 Kč
 5.  / 20:00 hod     Absolventský koncert I. a II. stupně       Zámeček Řevnice / sál                   80 Kč
         19.00 hod       Poznáme je podle peří / Přednáška 
                                a beseda MVDr.Zdeňka Valeše                 Modrý domeček Řevnice                  60 Kč 
         19.00 hod       Terezínská poezie: Jsem sestra Arnošta 
                                 Lustiga                                                        Kino Řevnice                          
8.  /  07.00 hod       Vycházka: Vítání ptačího zpěvu                     MVDr.Valeš  / MD     
         20.00 hod      Město 44                                                    Kino Řevnice                                   100 Kč
9. /   15.30 hod       Píseň moře                                               Kino Řevnice 80 Kč
         20.00 hod      Králova zahradnice                                  Kino Řevnice                                   110 Kč
13. / 20.00 hod       Proti přírodě                                               Kino Řevnice 80 kč  
15. / 20.00 hod           AcroJóga                                               Kino Řevnice 80/100 Kč
16. / 15.30 hod       Avengers                                               Kino Řevnice 110 Kč
         20.00 hod      Dejte mi pokoj                                  Kino Řevnice 110 Kč                                
17. / 17.00 hod       Mary Pickford-příběh lásky                     Zámeček, sál 100/50 Kč
19. / 19.00 hod       Vernisáž k 70. výročí osvobození        Modrý domeček Řevnice
20. / 20.00 hod       Klub rváčů                                               Kino Řevnice 80 Kč
22. / 20.00 hod       Avengers                                               Kino Řevnice 110 Kč
         17.30 hod       Komorní koncert                                   Skalka, Mníšek
23. / 15.30 hod       Malý pán                                               Kino Řevnice 100 Kč
         20.00 hod       Život je život                                  Kino Řevnice 110 Kč                                
27. / 15.00  hod       Život je život (baby-bio)                        Kino Řevnice 80 Kč
          20.00 hod       Samba                                                      Kino Řevnice 80 Kč
29. / 19.00 hod       Koncert harmonikáře, zpěváka a baviče 
                                 Vaška Koubka                                   Čajovna Cherubín Řevnice 160 / 240 Kč
         20.00 hod       Ex Machina                                               Kino Řevnice 100 Kč
30. / 15.30 hod        Zvonilka a tvor Netvor                       Kino Řevnice 80 Kč
          20.00 hod        Film na přání (viz www.kinorevnice.cz)         Kino Řevnice 90 Kč

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN

4. /  18.00 hod       Tanec / absolventské vystoupení       Kino Řevnice
6. /  12-22 hod      Rockový Slunovrat                                  Lesní Divadlo
7. /   09-14 hod      Košíkářský trh a Královský průvod             Řevnice Náměstí
10. / 18.30 hod      Tanec / absolventské vystoupení              Kino Řevnice
12. / 17.00 hod       Absolventská výstava a koncert                 Sklad_13 / nádraží Řevnice
16. / 19.30 hod       Furtluftdurch tour                                  KINOdivadlo 
17. / 16.00 hod       Tanec pro školy                                  Lesní Divadlo
20. / 10.00 hod       Michal Nesvadba                                  Lesní Divadlo
         15.00 hod       Mixfestival                                               Zámeček Řevnice
26.-28. /                  Porta                                               Lesní Divadlo    

a další


