
Hnědý mramor ze sliveneckého lomu Cikánka s jednoduchým nápisem Květen 2015 
a kresbou tužky. Tak vypadá základní kámen přístavby řevnické školy, na který po-
klepal starosta města Tomáš Smrčka a ředitelka školy Pavlína Seidlerová. 

Během zahradní slavnosti, při které byl položen základní kámen, promluvil autor stavby 
architekt Petr Starčevič i předseda letopisecké komise Jindřich König, vystoupil pěvecký 
sbor Chorus Angelus a folklorní soubor Klíček. Na výtvarném zpracování desky se podílela 
ředitelka základní umělecké školy Ivana Junková a kamenosochař Tomáš Váňa.  

Rozsáhlá přístavba by měla dostatečně vyřešit dlouhodobý problém s kapacitou ško-
ly.  Již od roku 2009 je tento nedostatek tříd řešen různými provizorii. „Dvě třídy jsme zřídili 
například i v druhém patře městského úřadu, učí se v kabinetech, dokonce nějaký čas ve 
školní jídelně,“ popisuje místostarosta Ondřej Skripnik. V Řevnicích žáků skutečně přibý-
vá, škola je spádová, chodí sem děti z okolních menších obcí. Do našeho města i okolí 
se v poslední době hodně stěhují mladé rodiny s dětmi z Prahy. „Začíná se tak plnit sen 
několika generací,“ komentoval přístavbu starosta Smrčka. Přístavba školy bude stát 
32 milionů korun (bez DPH). K výstavbě nové školní budovy bud e použita dotace 
z programu Ministerstva fi nancí Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí 
velkých měst. Město Řevnice se na nákladech stavby podílí 30%. Stavba má být po-
dle smlouvy s dodavatelem hotová do konce roku 2015. 

Přístavbou škola získá podle slov své ředitelky deset moderních tříd, počítačovou učeb-
nu a družinu. Během stavby ovšem budou různá omezení pro žáky, rodiče i učitele. Od 
začátku května žáci do školy vstupují pouze hlavním vchodem. Šatny v  suterénu jsou 
nadále přístupné, avšak pouze z přízemí po schodech. I přes čilý stavební ruch, který okolí 
školy čeká, od září škola otevře tři nové první třídy. „Než bude přístavba hotová, budeme 
mít pár měsíců (od září do konce roku) nedostatek místa, bude chybět jedna třída,“ říká 
ředitelka.

Lucie Kirova

Úvodní slovo

Červen 2015 Zpravodaj města Řevnic / 26. ročník Zdarma

Hodiny na radnici
Nové hodiny na radnici mají osvětlený 
ciferník a pomocí dlouhých vln jsou auto-
maticky synchronizovány s cesiovými ato-
movými hodinami ve Fyzikálním institutu 
v  Braunschweigu v  Německu. Hodiny se 
neopožďují ani nejsou závislé na vůli jed-
notlivce. Dětem běžícím do školy i  vrávo-
rajícímu nočnímu chodci signalizují, že je 
nejvyšší čas. 

Běžně pro nás čas znamená hodiny, minu-
ty a sekundy. Jen když se odehrává mnoho 
věcí najednou, je čas to, co chybí. Když do-
bíhám vlak, je času málo a když mi ujede, 
tak najednou moc. 

Důmyslný pražský orloj ukazuje (vedle 
mnoha astronomických jevů) přirozenou 
či babylonskou hodinu, která odpovídá 
1/12 času mezi východem a západem slun-
ce. V  létě tak jedna hodina trvá déle než 
v zimě. Měření času není nic přirozeného, je 
to lidský vynález. Postupně však abstraktní 
čas začal řídit náš život. Člověk už dnes nejí, 
když má hlad, a nejde spát, když je ospalý. 
Pokyn k jídlu, spaní i vstávání mu dávají ho-
diny. 

Hodiny jsou důležitým vynálezem pře-
devším pro lidi ve městech. Slaďují náš čas 
s ostatními, umožňují domluvit se na spo-
lečném začátku a stanovit i závazný konec. 
Složitý a  přesný stroj hodin je symbolem 
fungujícího řádu. Na milimetry přesná ozu-
bená kolečka hodin jsou malým modelem 
světa, kde všechno do sebe zapadá. Ne 
nadarmo byl stvořitel v některých dobách 
označován jako velký hodinář. 

Přeji našim novým hodinám, aby se neza-
stavily. Zastavit se musíme my, abychom si 
udělali čas na sebe a především na ty dru-
hé. 

S úctou Ondřej Skripnik 

Školní přístavba má základní 
kámen ze Slivence

Ředitelka řevnické školy Pavlína Seidlerová poklepává pod dohledem starosty Tomáše 
Smrčky na základní kámen školy. (foto Kateřina Sýkorová Seifertová)
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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

Ruch má novou 
šéfredaktorku
Od 1. května se na základě vý-
běrového řízení stala šéfredak-
torkou RUCHu Mgr. Lucie Kiro-
va. Vystudovala žurnalistiku, 
působila jako novinářka a  nyní 
učí na prvním stupni Základní 
školy Brána jazyků v Praze. Žije 
v Zadní Třebani, ale k  Řevnicím 
má dlouholetý vztah i přátelské 
vazby: hraje divadlo s  řevnic-
kými ochotníky, navštěvuje vý-
tvarné kursy na ZUŠ – v minulém 
měsíci vystavovala své práce na 
výstavě Pozdní sběr v Dřeváku. 
Zkrátka je tu jako doma. 

Přejeme Lucii hodně nápadů 
a  krásných článků. A  těšíme se 
na nová čísla RUCHu pod jejím 
vedením.

Marie Reslová

Vážení řevničtí spoluobčané, vážení čtenáři,

blíží se závěr školního roku a  letní prázd-
niny. Všichni žáci se již těší na zasloužené 
volno a také rodiče se budou jistě těšit a ra-
dovat ze školních výsledků svých ratolestí. 
Pokud se náhodou zrovna něco málo ne-
povede, nezbývá než zachovat „pevné ner-
vy“. Žákům, kteří opouštějí naši školu z de-
vátých tříd, přeji hodně úspěchů v  jejich 
dalším studijním i  osobním životě. Všem 
učitelkám, učitelům a vedení školy pak dě-
kuji za odvedenou práci a přeji zasloužený 
prázdninový odpočinek. 

Přístavba a zateplení
Ve školních budovách, především na dru-
hém stupni, se žádné prázdniny nechysta-
jí. Naopak, panuje zde čilý stavební ruch. 
Přístavba druhého stupně byla zahájena 
v pondělí 4. května slavnostním poklepem 
na základní kámen.

Realizaci přístavby má na svých bedrech 
stavební fi rma Zlínské stavby. Podle schvá-
leného harmonogramu buduje v současné 
době základy stavby. Souběžně na původní 
budově druhého stupně pracuje stavební 
fi rma Ravion. Do konce prázdnin bude vy-
měňovat střešní krytinu, okna a zateplovat 
střechu i fasádu. 

Znovu bych rád připomněl, že Rada měs-
ta iniciovala a  schválila vyhlášení veřejné 
sbírky na pořízení uměleckých předmětů 
do nové budovy základní školy. Přispívat 
můžete jakoukoliv částkou na zvláštní ban-
kovní účet č. 981224-388051399/0800. 

Z běžné činnosti Rady 
města
Rada města se sešla v období květnových 
svátků celkem čtyřikrát. Na základě dopo-
ručení kulturní komise schválila přidělení 
provozních příspěvků organizacím pracují-
cím s mládeží a  jednorázové příspěvky na 
podporu konkrétních akcí v oblasti kultury, 
sportu a vzdělávání. 

V  souladu s  výběrovou komisí schválila 
novou šéfredaktorku časopisu Ruch – Mgr. 
Lucii Kirovou, se kterou následně město 
uzavřelo smlouvu. Nové šéfredaktorce pře-
ji, aby se jí práce dařila a měla z ní, stejně 
jako my všichni čtenáři, dobrý pocit a  ra-
dost. V  této souvislosti bych také rád po-
děkoval členům výběrové komise za jejich 
práci a především kvalitní výběr.

Rada města dále zadala zpracování pro-
jektové dokumentace úprav v budově dru-
hého stupně základní školy za účelem vy-
budování menší kmenové třídy a sborovny. 
V  neposlední řadě Rada města iniciovala 
zpracování dotační žádosti z  programu 
ROP na rekonstrukci části ulic Školní, Legií, 
Boženy Němcové a Mírová. 

Přednádraží, Sochorova 
a Sádecká
Stavba komunikace v prostoru přednádraží 
fi rmou Swietelsky stavební s.r.o. byla do-
končena. Nyní probíhá přejímací řízení a ko-
laudace stavby. Každý, kdo tudy prochází, 
si jistě všiml, že okolní veřejné prostory 
zůstaly v původním bezútěšném stavu. Re-
konstrukce těchto chodníků a prostranství 
nebyla součástí stavebního projektu a do-
tace. Rada města proto zadala zpracování 
studie, na jejímž základě bude následně 
vyhotovena projektová dokumentace na 
rekonstrukci chodníků a  přilehlých veřej-
ných prostorů v Nádražní ulici a v ulici Pod 
lipami až k hotelu Grand. 

Rekonstrukce povrchů ulic Sochorova 
a  Sádecká bude fi nancována z  dotačního 
titulu ROP. Stavbu provádí fi rma Froněk 
s.r.o. Na plné náklady města byla v předsti-
hu před vlastní rekonstrukcí ulic provedena 
úprava vodovodních řadů. Všichni obyvate-
lé, kterých se rekonstrukce týká, budou na 
stránkách města i písemně do poštovních 
schránek pravidelně informováni o průbě-
hu stavby a všech dopravních omezeních.

Kašna, hodiny a volná wi-fi 
Vedle velkých stavebních akcí, které se 
ve městě v  současné době realizují, mám 
také radost z  několika „drobností“, které 

Zprávy z radnice
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se všechny týkají náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Dokončuje se 
obnova kašny, jejímž autorem je pro Řevnice význačný architekt 
Eduard Sochor. Na budovu radnice se podařilo osadit nové hodiny 
vyrobené na zakázku od fi rmy Elektročas. Ve spolupráci s fi rmou 
Dobnet se připravuje v prostoru náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
volná Wi-Fi síť, která bude zdarma sloužit všem návštěvníkům 
města. Dalším vstřícným krokem směrem k obyvatelům města je 
podpora místních podnikatelů formou zvýhodněných nabídek na 
pronájem obecních ploch přilehlých k jejich obchodům. Rada měs-
ta si od tohoto kroku slibuje větší oživení náměstí. Měly by se zde 
postupně objevit různá posezení a jiná příjemná vylepšení stáva-
jících služeb... 

S úctou Tomáš Smrčka, starosta

Přednádraží

Zkvalitnění dopravní obslužnosti 
prostoru vlakového nádraží
V  květnu 2015 město Řevnice ukončilo realizaci projektu „Zkva-
litnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevni-
cích“. Tento projekt CZ.1.15/1.1.00/74.01733 byl podpořen z ERDF 
prostřednictvím ROP NUTS II Střední Čechy ve výši 80 %, tj. 10,6 
mil. korun dotace. V  rámci realizace tohoto projektu byla prove-
dena rekonstrukce komunikací – ulic Pod Lipami a Nádražní, a tím 
také částečná modernizace celého přednádražního prostoru. Cel-
ková délka řešené trasy činila 505 m.

Tato rekonstrukce přispěla ke zvýšení přehlednosti a bezpečnos-
ti dopravy pro všechny uživatele dotčených komunikací, zejména 
v těsné blízkosti stanice vlakového nádraží, kde také došlo k úpra-
vě neorganizovaného parkování přehledným vymezením parko-
vacích míst a  v budoucnu zde bude usnadněn přístup a pohyb 
osob vybudováním bezbariérového přechodu. Realizací projektu 
byl také zjednodušen příjezd k vlakovému nádraží zprůjezdněním 
ulice Pod Lipami.

Memento řevnického přednádraží
Menší města nedokáží fi nancovat ze svého rozpočtu mnoho inves-
tičních akcí. Potřebují se opřít o dotace. Jejich forma, obtížná před-
pověditelnost, ovlivňování a konečně svazující pravidla deformují 
přirozené potřeby žadatelů. Nehořekuji nad tím, že to tak je (důvo-
dy lze i vysvětlit). Jen konstatuji.

Přednádraží dotaci potřebovalo a je dobře, že se jí podařilo získat. 
Problémem je projekt. Firmě Dipro byly podle dostupných smluv 
od roku 2009 zaplaceny téměř tři milióny korun. Přesto mi autor-
ský dozor na otázku, zda se mu líbí zbytečné plochy asfaltu, úzké 
chodníky, auta bránící chodcům, parkovací anarchie, odpověděl: 
„Řevnic mám akorát dost.“ 

Projekt, který byl schválen k fi nancování, nelze v průběhu re-
alizace v podstatě změnit (lze ho nerealizovat a o dotaci přijít). 
Současný stav přednádraží je tak věrným odrazem projektu. Chy-
by, které dobří architekti vidí již z výkresů, se zhmotnily do kaž-
dodenních problémů na přednádraží. Pro chodce a  cyklisty se 
nezlepšilo nic. Naopak auta zasahují do úzkého chodníku a ma-
minky s kočárky nejraději chodí po novém asfaltu uprostřed sil-
nice. Auta najíždějí i na plochy s obrubníky. Není se co divit, když 
ve spěchu před odjezdem vlaku nezaparkují a ocitnou se v pasti 
jednosměrky.

Projekt se osekával z důvodů šetření a větší pravděpodobnosti 
úspěšnosti. Bohužel se šetřilo na nevhodných místech – kdyby si 
architekt více pohrál se šířkou vozovky, přemýšlel o pohybu aut 
i chodců, mohly být náklady nižší. 

Smutek není na místě, z přednádraží si lze vzít ponaučení a má 
východisko:

1. Připravujme dobré projekty podle toho, co potřebujeme a ne 
podle proměnlivých dotačních programů. Štěstí přeje připra-
veným (a šikovným).

2. Nesvěřujme důležitá veřejná prostranství, citlivé komunikace 
a objekty jen projektantům, ale v první instanci architektům.

3. Zvětšovat parkovací prostor znamená stále více aut. Zaměř-
me se na kvalitní přístupové cesty pro pěší a cyklisty, hezkou 
cestu k nádraží. 

Zadali jsme architektu Hniličkovi nakreslení studie na kultivaci 
přednádražního prostoru. Budeme ji postupně realizovat. Čás-
tečně hned, částečně v  závislosti na dotacích, které máme pro 
dostavbu vyhlídnuté. Omlouváme se Vám za překážky a prosíme 
o trpělivost.

Ondřej Skripnik

Urbanismus

Řevnice vidím jako zelené zahradní 
město
Rozhovor s architektem Pav-
lem Hniličkou, autorem no-
vého územního plánu města 
a studie dostavby přednádraží.
Co všechno zahrnuje studie 
dostavby přednádraží? In-
spiroval jste se podobnou 
rekonstrukcí v  nějaké jiné 
obci, nebo je tato práce pro 
vás novinkou?
Prostor před nádražím je již 
v podstatné míře postavený 
podle předchozího projektu. 
My jsme do procesu vstoupili, 
když už byla určena páteřní komunikace a základní povrchy. Ve 
studii, kterou máme nyní rozpracovanou, řešíme prostor kolem 
Dřeváku a pěší komunikace. V naší kanceláři se věnujeme jak ná-
vrhům a stavbě domů, tak urbanismu. Přesah měřítek je pro obě 
oblasti obohacující a pomáhá nám lépe rozumět lidským potře-
bám.
Jak jste spokojen s tím, co bylo vybudováno?

Pod Lipami podle Dipra

Pod Lipami podle návrhu arch. Hniličky
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 Je dobře, že došlo ke zlepšení velmi zanedbaného prostoru. Spo-
lu s náměstím vytváří prostor před nádražím nejdůležitější pro-
story města. Předchozí návrh je zpracován pouze dopravními 
inženýry bez architekta, je funkční, chybí mu ale určitá noblesa, 
kterou by si toto místo zasloužilo. Také bych raději věnoval trochu 
více místa chodcům, než projíždějícím autům. Užší profi ly vedou 
ke zpomalení a větší bezpečnosti. To je ale obecný problém dneš-
ní doby a jen pomalu se toto vnímání mění. U Palackého náměstí 
by komunikace Pod Lipami mohla být posazena trochu dále od 
aleje a napojení do náměstí mohlo být řešeno citlivěji. Chodníky 
jsou zde velmi úzké. Drobnými zásahy prostor v rámci možností 
daných předchozím projektem vylepšíme a věřím, že obyvatele 
Řevnic budou spokojeni. 
Jak bude vyřešena nejpalčivější věc celé rekonstrukce – parko-
vání aut?

Chceme připravit co nejvyšší možný počet stání. Opět musíme 
vycházet z toho, jak byla postavena střední komunikace. Tu nyní 
už neposuneme.
Plánuje se i výsadba zeleně v okolí nádraží?
Ano, plánujeme nové stromy a travnaté plochy. Nicméně většina 
ploch řešeného území bude zpevněná.
Budete se podílet i na nové vizi Řevnic v novém územním plá-
nu. Jaké je vaše představa?
Město Řevnice vidím jako zelené zahradní město. Z doby první 
republiky má velmi dobře založenou urbanistickou strukturu ulic 
a náměstí, kterou jen lokálně doplňujeme. Navrhujeme zachovat 
stávající plochu města a ochránit tím překrásnou volnou krajinu. 
Aby se ve městě dobře žilo, nastavujeme pravidla pro udržení cha-
rakteru klidné vilové zástavby na okrajích a živého centra, kde se 
promíchají s bydlením služby, obchody a pracovní příležitosti.
Pracujte i pro sousední Dobřichovice. Je vám náš kraj něčím 
blízký?

Pro Dobřichovice zpracováváme územní plán. Územní plán je do-
kument koncepční a strategický, který určuje pravidla pro výstav-
bu. Není to tedy klasický projekt, který se naplánuje a  jako celek 
postaví. Územní plán koordinuje různé stavební aktivity, aby jako 
celek pro město měly smysl. Místní krajinu mám moc rád. Údolím 
Berounky projíždím často na kole. Přilehlé Brdy a protější svahy u 
Karlštejna a Mořiny mám pěšky důkladně prochozené. Je to nej-
krásnější krajina v okolí Prahy.

Děkuji Lucie Kirova

Cena Petra Parléře v Řevnicích
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad se stalo námětem architektonic-
kých projektů. Soutěž o Cenu Petra Parléře byla vyhlášena. Zís-
kat prostřednictvím soutěže různé pohledy architektů na srdce 
Řevnic je původně myšlenka architekta Hniličky. Od přihlášení 
a úspěchu ve výběrovém řízení uběhly tři měsíce, během nichž 
jsme připravovali zadání. Děkuji účastníkům veřejné debaty 
v Modrém domečku a stavebně urbanistické komisi rady města 
za připomínkování. 

Soutěž byla vyhlášená na internetových stránkách Společnosti 
Petra Parléře, České komory architektů, na stránkách obce. Celé 
znění zadání je k přečtení na stránkách Řevnické desky. Zadání 
zdůrazňuje kvalitu veřejného prostoru jako místa k setkávání, kul-
turní paměť, tradiční zeleň. Úkolem architektů je dobrá prostup-
nost náměstí s prostorem kolem Zámečku pro pěší, jasná a bez-
pečná organizace dopravy. Variabilita parkování by měla přispět 
k oživení náměstí. 

Dovolte mi drobné postřehy. Během přípravy zadání jsem měl 
příležitost mluvit s celou řadou architektů. Všichni Řevnice znali, 
pamatovali si je, těšilo je, že se soutěž týká právě našeho města. 
Historické části zadání se psaly velmi snadno. Historie Řevnic je za-
jímavá, ale především je o historickou paměť Řevnic dlouhodobě 
pečováno. Při debatách se často mluvilo o zeleni, která dává místu 
charakter. O to překvapivější je, jak neadekvátně veliký je v součas-
nosti poměr vyasfaltovaných ploch vůči travnatým. 
Řevnice si jako malá obec nemohly dovolit vysoké odměny pro 

soutěžící. Na druhou stranu máme kvalitní porotce a  po všech 
stránkách zajímavý a prestižní úkol. Pokud znáte dobré architekty, 
vybídněte je, prosím, k soutěži. Čím více různých architektonických 
řešení budeme mít, tím bude naše uvažování o možné realizaci bo-
hatší. Výstavu oceněných projektů si budeme moci prohlédnout 
na přelomu září a října. 

Ondřej Skripnik

Co nového s Corsem pod Lipami?
V  uplynulém roce proběhla řada významných rozhodnutí, pro 
která bylo nutné nejprve ve spolupráci s městem vyřešit vyústění 
svodu dešťové vody z náměstí krále Jiřího z Poděbrad a technic-
ké provedení protlaku potrubí pod drahou. Poté byla předána na 
Stavební úřad stavební dokumentace se žádostí o vydání územ-
ního rozhodnutí, které musí předcházet stavebnímu povolení. 
Dokumentace pro stavební řízení je již připravena od ledna 2015. 
V dubnu letošního roku bylo vydáno územní rozhodnutí, a nyní je 
v procesu nabytí právní moci. 

Etapa přípravy projektu stavby je složitá a investor, stavební úřad 
a  ostatní účastníci řízení si uvědomují, že chtějí, aby nevznikly 
žádné nedostatky. Aktuálně investor spolu s projektantem již na 
základě konkrétních znalostí konstrukčních řešení připravují ná-
vrh organizace výstavby, která povede ke zkrácení doby realizace 
výstavby.

Petr Kozák

MR
Sklad Galerie_13

„Dřevák“ svou existenci obhájil
Dřevěný sklad u řevnického nádraží byl podle deset let staré stu-
die architekta Josefa Pleskota určen k  demolici. Místo toho se 
před dvěma roky začal probouzet k  životu. Iniciativa ředitelky 
ZUŠ Ivany Junkové, která měla zchátralou stavbu oživit výstava-
mi, koncerty a komunitními akcemi, našla pochopení u minulého 
vedení radnice. To škole sklad půjčilo a umožnilo tak jeho nový 
život. 

Ivana Junková dokázala nadchnout přátele i rodiče dětí pro jeho 
vyklizení. Objevil se charismatický prostor a  impozantní vnitřní 
konstrukce stavby. V Dřeváku to sluší výstavám – jedna z nich, 
Pozdní sběr, právě skončila. Odehrály se tu dva ročníky festivalu 
Bioblues a další hudební produkce. Pořádaly se zde benefi ční ba-
zárky, jejichž výtěžek šel na nejnutnější opravy skladu.

Současná radnice po té minulé zdědila nejen nedořešený pro-
jekt přednádraží, ale i provizorní stav Dřeváku. Aby stavba mohla 
být i nadále využívána ke kulturním a společenským účelům, po-
třebuje naléhavou rekonstrukci a  vybavení sociálním zázemím. 
Stavebně-urbanistická komise a kulturní komise Rady Města zá-
chranu Dřeváku jednoznačně doporučily. V rámci stavby předná-
draží k němu nechalo současné vedení radnice přivést vodu a ka-
nalizaci. Architekt Pavel Hnilička pracuje na studii, která by měla 
navázat na již realizovaný projekt a  funkčně i esteticky prostor 
kolem nádraží dořešit. Počítá se v něm i s objektem skladu.

Není to jednoduché – rekonstrukce Dřeváku má svá pro i proti. 
Na jedné straně stavba, která by místu zachovala kus prvorepub-
likových (nebo možná ještě starších) Řevnic a která si už získa-
la své místo na kulturní mapě města. Na druhé fi nanční nároky 
– minimálně na projekt, který by umožnil žádat o dotaci na re-
konstrukci Dřeváku a  jeho vybavení sociálním zařízením. Město 
udělalo první kroky a nechává stavbu zaměřit, zadalo jednodu-
chý stavební průzkum, který by měl ukázat alespoň přibližně, s ja-
kými náklady je třeba při opravě Dřeváku počítat. Z městského 
rozpočtu ale rekonstrukci fi nancovat nelze, přednost musí mít na-
léhavější investice. Je tu šance uspět v nějakém nadačním nebo 
dotačním programu, pokračovat v benefi čních akcích... a třeba se 
najde i nějaký osvícený mecenáš, který si tento prostor s unikátní 
atmosférou zamiluje.

Marie Reslová 

„Náš program je cesta k záchraně“
Ředitelka řevnické ZUŠ MgA. Ivana Junková se snaží zachránit ná-
dražní sklad.
Jak si představujete, že by v  ideálním případě měl vypadat 
Sklad Galerie_13. Kolik fi nančních prostředků by k tomu bylo 
potřeba? Z jakých zdrojů by měla být „rekonstrukce“ fi nanco-
vána? 
V současné době se intenzivně pracuje na začlenění Sklad Gale-
rie_13 do přednádražního prostoru. Kompletují se vize a připravu-
je se výchozí dokumentace, pro další zpracování. Město Řevnice se 
ke Sklad Galerii_13 staví kladně a s podporou.

Prostor by měl být zachován ve své stávající podobě, na tom 
se shodují i  zástupci města. Rekonstrukce by měla proběhnout 
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v  rozsahu základních oprav. Předběžné rozpočty se připravují. 
Jednou z  možností, kde čerpat fi nanční prostředky, je nadace 
ČEZ.
Proč vlastně Sklad Galerie_13 nebyl zničen, když už nesloužil 
své drážní funkci? Jak se ho podařilo zachránit?
V  roce 2013 (proto Sklad G_13) jsme za podpory města Řevnice 
s přáteli a rodiči žáků ZUŠ vyklidili nádražní sklad. A to byl začátek 
znovuoživení prostoru k jiným účelům.

První akce, která zde proběhla, byla Absolventská výstava stu-
dentů ZUŠ, a pak už to běželo. Program ve Skladu byla cesta k zá-
chraně. Mnoho lidí, kteří navštívili výstavy, koncerty a další akce, 
byli prostorem okouzleni, stejně jako my, a nadšeni pro jeho zá-
chranu. Nicméně diskuse okolo zachování Skladu probíhaly dlou-
ho a intenzivně.
Jak úspěšná byla loňská sezona v „Dřeváku“? Jak bude vypa-
dat letošní sezona?
Sklad je možné využívat jen v letních měsících, ale i přesto se tam 
konaly akce i v hlubokém chladu okolo Vánoc. V minulém roce tam 
byla instalována výstava Ateliéru Veškerého sochařství studentů 
a absolventů VŠUP v Praze, po její deinstalaci následovalo natáčení 
a využití prostoru v rámci Letní fi lmové školy, Bio blues, Koncert ka-
pel v rámci předvolebních aktivit, Zazimování Skladu s koncertem 
Canto Carso a výstavou akcí a vizí (jak by mohl Sklad vypadat), pak 
Blešák pro děti a přehlídka kapel Under Advernt.

Letošní sezónu jsme již zahájili – proběhl Blešák pro děti a do-
spělé, kde jsme v aukci z darovaných věcí od prodejců získali na 
podporu Skladu sedm tisíc korun, Bluesin‘ Prague, a nyní v květnu 
proběhla první výstava Pozdní sběr, stálých studentek a absolven-
tek kurzu kresby, malby a sochařství na ZUŠ. Umělkyně se rozhodly 
některá ze svých děl věnovat do aukce, která proběhla v rámci der-
nisáže. Další výstava – absolventská s absolventským kytarovým 
koncertem, proběhne již 12. června od 17 hodin. Následovat bude 
zase Letní škola, na 26. září je přichystán koncert, který proběh-
ne pod záštitou Rockového Slunovratu ve spolupráci s Dejvickým 
divadlem. Dalšímu programu jsme otevřeni.

Lucie Kirova

EKOS

Změna účtů pro platby za vodné a stočné
Společnost EKOS, která v Řevnicích zajišťuje mimo jiné dodávky 
pitné vody a provoz kanalizace mění bankovní účty pro platby za 
vodné a stočné a další služby, které občanům poskytuje.  Všechny 
faktury, které nám z EKOSu po změně přijdou, budou po dobu ně-
kolika měsíců vždy doplněny o upozornění na tuto změnu. 

Nové účty vedené u České spořitelny EKOSu výrazně sníží ná-
klady spojené s bankovními službami a umožní i lepší propojení 
fakturačních a účetních softwarů. EKOS také jedná s Českou spo-
řitelnou o možnosti platit faktury hotově, a to bezplatně přímo na 
řevnické pobočce.

Připojení na kanalizaci
Město Řevnice začalo společně s EKOSem a okolními obcemi při-
pravovat dotačně podporované rozšíření čistírny odpadních vod 
a dostavbu splaškové kanalizace. Cílem je zefektivnění fungování 
ČOV. Napojení částí okolních obcí má přínos i pro občany Řevnic: 
vyšší počet napojených jednotek znamená snížení nákladů. 

Záměr umožňuje poskytnout připojení na kanalizaci maximální-
mu počtu řevnických domácností, případně i rekreačních objek-
tů. Při té příležitosti společnost EKOS nabízí, že prověří technické 
možnosti připojení na kanalizační stoky i pro ty nemovitosti, které 

doposud na kanalizaci napojeny nejsou. Zájemci se mohou obra-
cet přímo na společnost EKOS. Tato výzva se netýká oblasti Pod 
Vrážkou, kde je jednoznačný záměr dostavby kanalizace v ulicích: 
U Prodejny, Malé náměstí , Na Vrážku, Arch. Weisse, Škrétova, 
Dr. Pecla, Klicperova  a Seifertova.

MR

Splatnost místních poplatků byla za od-
pady do 30. 4. 2015 a za psy do 1. 5. 2015

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás upozornit, že splatnost místních poplatků za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů byla do 30. 4. 2015 a za psy 
do 1. 5. 2015. Poplatek za odpady a psy musí platit i lidé, kteří mají 
trvalý pobyt na ohlašovně MÚ. Proto žádáme občany, kteří ještě 
nezaplatili místní poplatky, aby tak neprodleně udělali.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že pokud platbu neuhra-
díte, městský úřad podnikne další kroky, kterými jsou platební vý-
měr s navýšením, a to až trojnásobným a následně je možné dluž-
nou částku vymáhat exekučně.

Poplatek můžete uhradit převodem na účet města Řevnice 
č. 0388051399/0800 nebo v úředních hodinách hotovosti v po-
kladně Městského úřadu Řevnice .v 

Bližší informace na http://www.revnice.cz/aktuality/

Granty

První pokus o řevnické „granty“ 
Mezi spolky, sdružení, kluby nebo fyzické osoby bylo v polovině 
května rozděleno 500 tisíc korun na podporu kulturních, sportov-
ních nebo volnočasových aktivit.

Vůbec poprvé v historii našeho města byla na konci března schvá-
lena Pravidla pro rozdělování příspěvků z rozpočtu Města Řevnice 
v oblasti kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit. Záměrem 
Rady bylo dát dosud nesystematické podpoře činnosti spolků 
a kulturních či sportovních akcí nějaký řád. 

O tom, zda má Město nějakou aktivitu v Řevnicích podpořit a jak 
vysokou částkou se vždy lépe rozhoduje, pokud je možné žádosti 
o příspěvek mezi sebou srovnávat. Proto byli uchazeči o podporu 
vyzváni, aby podali do poloviny dubna žádosti (s přesně popsaný-
mi náležitostmi), a to ve dvou oblastech: podpora celoroční činnos-
ti organizací pracujících s dětmi a mládeží nebo jednorázová akce 
či projekt. 

V minulých letech Město Řevnice podporovalo volnočasové ak-
tivity dětí a mládeže ve spolcích, klubech nebo sdruženích tak, že 
mezi ně rozdělilo příjmy, které do rozpočtu přišly jako povinné od-
vody z hazardních her. A to rovným příspěvkem na hlavu dítěte do 
15 let, které je členem organizace a má trvalé bydliště v Řevnicích. 
Rada chtěla tuto podporu zachovat, ale zároveň přispět také pořa-
datelům různých akcí nebo projektům, kterých se může účastnit 
široká veřejnost. Proto zaokrouhlila částku 448 tisíc korun, která 
v minulém roce přišla do rozpočtu Města za odvody z hazardních 
her na rovného půl milionu: 350 tisíc určila na podporu celoroč-
ní činnosti organizací, které pracují s dětmi a mládeží, 150 tisíc na 
podporu jednorázových akcí a projektů.

„Grantová“ komise, ustanovená radou města se sešla 5. května 
2015 ve složení Alice Bečková (městský úřad), Marie Reslová (rada 
města), Hana Bolinová, Miroslav Cvanciger a Petra Veselá (členové 
kulturní komise). 

Hledáme distributora Ruchu
Hledáme spolehlivého člověka na roznášení tištěného časopisu 

Ruch do schránek v Řevnicích. Jde o práci jedenkrát měsíčně 
na cca 2 půldny. Většinou probíhá na začátku kalendářního 

měsíce. Časopisy je možné roznášet i v odpoledních hodinách 
nebo o víkendu. Zahájení spolupráce od září.

Zájemci se mohou na tel. 603 106 639 
nebo na e-mail pavel.cerny@gordica.cz.
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O příspěvek na podporu celoroční činnosti dětí a mládeže v ob-
lasti kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit požádalo 15 
spolků nebo zájmových sdružení pro 414 dětí.

O příspěvek na podporu kulturních nebo sportovních akcí nebo 
projektů v oblasti životního prostředí požádalo 19 spolků, sdružení 
nebo fyzických osob.

Komise se všemi žádostmi důkladně zabývala a nakonec navrhla 
jednotlivým akcím a projektům podporu v celkové výši 162 200 ko-
run a požádala radu města, aby zvážila možnost přesunout částku 
12 200 korun z částky 350 000 korun určené na podporu celoroční 
činnosti, s tím, že by takový poměr přispěl k vyváženější podpoře 
obou typů aktivit: celoroční činnosti a akcí či projektů otevírajících 
se široké veřejnosti.

Rada města návrh komise schválila beze změn. Informace o část-
kách přidělených jednotlivým žadatelům i  zápis komise včetně 
zdůvodnění podpory jednotlivých žádostí jsou zveřejněny na 
městském webu. Nejvyšší podpora v oblasti celoročních aktivit, 
necelých 65  tisíc korun směřuje do řevnického Sokola, nejvyšší 
podporu mezi jednorázovými akcemi získal kulinářsko-kulturní 
festival Houbyfest, festival Bioblues, fi lmový festival s  tématikou 
duševního zdraví nebo rodinný festival Hravě zdravě. 

Marie Reslová 

Technické služby

Jaro v Technických službách
Město připravilo v rámci dlouhodobé obnovy veřejného osvětlení 
plán výměny a repase sloupů na nejbližší dva roky. Část týkající se 
letošního roku přinášíme čtenářům formou tabulky.

Z pohledu technických služeb jsou měsíce duben a květen přede-
vším měsíci intenzivního růstu trávy. Technické služby se věnují téměř 
výhradně údržbě zeleně a samozřejmě nezbytnému svozu odpadů 
a bioodpadů. Tráva vyrazí všude ve stejný okamžik, a proto děkujeme 
občanům za trpělivost, pokud zrovna v jejich ulici je tráva posekána 
s určitým zpožděním. Také není málo těch, kteří neváhají a berou 
jako samozřejmost, že při údržbě vlastního pozemku posekají i ve-
řejnou část před svou zahradou nebo domem. V minulosti věc běž-
nější než dnes, a proto si tito obyvatelé zaslouží náš respekt, neboť 
je snadné takový přístup smést jedinou větou o placení daní a poža-
davku odpovídajících služeb. 

V posledním období byli nalezeni dva psi, kteří se díky iden-
tifi kačním známkám během několika hodin vrátili svým maji-
telům a nemuseli trávit noc v záchytném kotci.

Technické služby nakoupily nové plastové kropicí konve na měst-
ský hřbitov. Po třech týdnech u nádrže s vodou u kaple stojí pouze 
původní pozinkované konve bez kropítek. A to je dnes pozinkova-
ná konev dvakrát dražší než plastová.

Svoz bioodpadů
Vážení čtenáři,

po měsíci provozu hnědých kontejnerů na bioodpad můžeme kon-
statovat většinou pozitivní skutečnosti. 

Služba je ze strany obyvatel města velmi kladně hodnocena a rád 
bych občanům upřímně poděkoval za dodržení pravidel o druhu 
vsypávaného obsahu do kontejnerů. Po celou dobu jsme nezazna-
menali nesprávný odpad a to je dobrá zpráva o nás všech! 

Jako nereálný se ukázal plánovaný svoz jednou týdně. Aktuálně 
se kontejnery vyvážejí třikrát týdně a po prodloužených víkendech 
byly některé nádoby dokonce přetížené. Plný kontejner může vážit 
až 500 kilogramů a manipulace s ním je obtížná, neboť do trávníku 
se zaboří. Proto po defi nitivním schválení rozmístění bude nezbyt-
né zpevnit pojezdové plochy. Objevily se také technické potíže se 
svozových mechanismem, které aktuálně řešíme.

Mojmír Mikula, Technické služby Řevnice

Co dáváte do svých popelnic?
Třídit odpad je nejen povinností každého občana vyplývající ze zá-
kona o odpadech, ale je především jedním z projevů civilizovaného 
člověka. Spočívá v nastavených osobních hodnotách, v naší eko-
logické výchově a odpovědnosti k životnímu prostředí, ve kterém 
žijeme a které jednou převezmou naši potomci. 

Pro ty, kteří rozumí jen jednoduchým kupeckým počtům, může být 
motivací k třídění odpadu skutečnost, že sami mohou svým chová-
ním ovlivnit, jak vysoký poplatek za odpad budou v budoucnu platit.

V Řevnicích činí v současné době místní poplatek za provoz systé-
mu, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 600,- Kč na poplatníka za rok.  Zahrnuje v sobě nejen pra-
videlné svozy popelnic a kontejnerů, ale celý provoz odpadového 
hospodářství včetně hospodaření s tříděným odpadem. Ze zákona 
je možné zvýšit tento poplatek až na 1000,- Kč/poplatníka/rok v zá-
vislosti na výši skutečných nákladů města vynaložených na likvidaci 
netříděného komunálního odpadu v předchozím roce.

V roce 2014 byly náklady města na sběr a svoz komunálního netří-
děného odpadu z popelnic cca 2.200,- Kč za tunu. 

Umístění Důvod rekonstukce Výška Typ svítidla

Na Stránce (od ul. V Potočině až k ul. Třebáňská) – 15 ks zkorodované sloupy a stará tělesa 6 m 50W KP

Masarykova ( od Baarovy k Zátiší ) – 12 ks zkorodované sloupy a stará tělesa 6 m 50W KP

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad ( od Mníšecké k Sádecké ) – 12 ks zkorodované sloupy a stará tělesa 8 m 70W KSP

K.Mundla ( od Mníšecké k Legií ) – 3 ks zkorodované sloupy a stará tělesa 6 m 50W KP

Čajkovského – 7 ks zastaralá tělesa s malou účinností 6 m 15W LED

Chodská, Nad Pískovnou – 16 ks  zastaralá tělesa s malou účinností 6 m 15W LED

Růžová – 4 ks zastaralá tělesa s malou účinností 6 m 15W LED

Slunečná – 9 ks zastaralá tělesa s malou účinností 6 m 15W LED

Ke Mlýnu – 3 ks nová investice 6 m 15W LED

Opravená kašna
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Celkově město vynaloží na celý systém týkající se odpadů tj. svoz 
popelnic, provoz sběrného dvora a náklady spojené s tříděným od-
padem řádově 4 500 000,- Kč 

Na druhou stranu jsou zde ale i zajímavé příjmy a to příspěvek 
od společnosti EKO-KOM za každou tunu vy tříděného odpadu 
(v roce 2014 ve výši 620 000,- Kč). A z poplatků od občanů za svoz 
popelnic (v roce 2014 ve výši 2 200 000,- Kč).

Z výše uvedených čísel je patrné, že město ročně dotuje celý sys-
tém částkou cca 1 700 000,- Kč

Od dubna je v Řevnicích rozmístěno 20 kusů nádob o objemu 
1100 l na sběr bioodpadu. Za likvidaci  biodpadu vhozeného do 
popelnice na směsný odpad zaplatí město cca 2.200,- Kč za tunu, 
je-li biodpad vytříděn, pak město díky vlastní kompostárně zaplatí 
pouze cca 400,- Kč za tunu. 

Lze předpokládat, že náklady na svoz a uložení netříděného od-
padu velmi citelně porostou. Pokud chceme udržet náklady na li-
kvidaci odpadů ve městě na únosné úrovni bez nutnosti dramatic-
kého navyšování poplatku za odpad, je nutný aktivní a odpovědný 
přístup každého z nás. 

Z výzkumů plyne, že 40 % odpadu domácností tvoří bioodpad 
a dalších 40 % recyklovatelné materiály jako jsou plasty, sklo, papír 
a další. Pouze 20 % odpadu se nedá znovu využít. Přičemž právě 
ukládání netříděného odpadu na skládku je nejdražší složka v od-
padovém hospodářství města.

Důsledným tříděním odpadu ve svých domácnostech může ka-
ždý z nás ovlivnit množství netříděného komunálního odpadu 
ukládaného na skládku a tím omezit další navyšování poplatku za 
odpad. 

Je přece velký rozdíl, když má někdo každý týden plnou po-
pelnici a tříděný odpad žádný a někdo jiný naplní popelnici za 
stejné období sotva ze čtvrtiny.

Závěrem je možná vhodné pro úplnost zmínit, že město je opráv-
něno kontrolovat obsah popelnic a občanům, kteří porušují povin-
nost stanovenou obecně závaznou vyhláškou města (třídit odpad), 
lze uložit pokutu do výše 30.000,- Kč. 

MÚ

Doprava

Bezpečné cesty do školy – anketa
Přílohou minulého čísla Ruchu byla anketa ohledně zklidňování 
dopravy v Řevnicích. Děkujeme všem respondentům, kteří do uzá-
věrky tohoto čísla Ruchu odpověděli. Přišlo osm e-mailů, dvacet 
sedm lístků bylo ve „volební urně“ na úřadu. 

Všichni respondenti, kteří zaslali odpověď e-mailem, souhlasili 
se zklidněním, zónami 30 i  případným zavedením jednosměrek 
(s  jednou výhradou proti jednosměrkám). U  lístků odevzdaných 
anonymně v přízemí obecního úřadu je současný stav: sedmnáct 
ve prospěch zklidnění ve všech formách, dva souhlas se zklidně-
ním, ale nezavádět jednosměrky, osm proti zklidnění. 

V podnětech se vícekrát zmiňují další nebezpečná místa pro děti: 
ulice Mníšecká, Československé armády, Třebáňská, V Luhu. Kriti-
zován je špatný stav chodníků, příjezd do lokality Za vodou přes 
Lety kvůli novému dopravnímu značení. Opakovaně respondenti 
upozorňují na nedodržování dopravních předpisů, chybějící kon-
trolu a nutné sankce. 

Dopravní značení v Letech je projednáváno se starostkou obce 
Lety. Křižovatka před lékárnou je součástí zadání architektonické 
soutěže Petra Parléře. Dopravní studii, která vznikne z  podnětu 
dětí v grantu Na zelenou, rozšíříme i o odbornou studii zavedení 
zón 30. Na základě vašich podnětů necháme zpracovat i možnosti 
zklidnění nebezpečných komunikací. Všechny podněty předáme 
dopravnímu projektantovi. Studie budou veřejnosti představeny 
k připomínkování. 

Ondřej Skripnik

Základní škola

Umění do školy!
Leckdo z nás si vzpomene, jaký obrázek visel na stěně doma, ve 
třídě či na školní chodbě. Takový předmět má trvalou hodnotu, 
kterou si v sobě často neseme po celý život. Vedle vědomostí a do-
vedností, které ve škole načerpáme nás také ovlivňuje umění, s kte-

rým se potkáváme – ovlivňuje náš vkus, estetické vnímání, přináší 
otázky o smyslu našeho života. 
Řevnice dostanou téměř po osmdesáti letech novou školní budo-

vu vybavenou lavicemi, tabulemi a počítači. Rádi bychom ji ale do-
plnili o umělecké dílo, může to být například socha nebo plastika. 
Město Řevnice za tím účelem vyhlásilo veřejnou sbírku. O jaké dílo 
se konkrétně bude jednat, navrhne sbírkový výbor. Ten v součas-
nosti vzniká a bude se skládat ze známých řevnických osobností. 

Samozřejmě záležet bude i  na tom, jak si v  Řevnicích ceníme 
umění, tedy kolik peněz se sbírkou podaří shromáždit.

Přispět na umělecké dílo, které bude umístěno v nové budově 
řevnické školy, můžete na účet č. 981224-388051399/0800.

Petr Kozák, radní

Budoucí prvňáci si mohou vyzkoušet 
školu nanečisto
Kurz pro budoucí prvňáky Škola nanečisto organizuje řevnic-
ká základní škola. Ve čtyřech lekcích si budoucí žáci hravou 
formou vyzkouší mnohé z toho, co je čeká ve škole. Zaměří se 
na správný úchop při psaní a rozvoj schopností důležitých pro 
úspěšné zvládnutí čtení a psaní.

Předškoláky čekají i úkoly, při kterých budou rozvíjet svoje mate-
matické představy, koncentraci pozornosti a sociální a komunikač-
ní dovednosti. Děti si rovněž vyzkouší některé výukové programy 
na interaktivní tabuli. Seznámí se se školním prostředím, což jim 
usnadní adaptaci při zahájení školní docházky.

Kurz bude probíhat v  budově 1. stupně  v  červnu ve dnech 
3. a 10. června, vždy od 15.00 do 15.45 hodin. Bližší informace na 
www.zsrevnice.cz

Základní umělecká škola

Střípky ze ZUŠky
Velký úspěch zaznamenalo taneční oddělení řevnické základ-
ní umělecké školy v Mníšku. Již potřetí postoupili tanečníci ve-
dení paní učitelkou Jarmilou Matouškovou do fi nále soutěže 
vyhlašované Tanečním centrem Praha – Taneční učitel roku. 
Odbornou porotou TCP byly choreografi e paní J. Matouškové 
nominovány mezi čtrnáct nejkvalitnějších děl, která se před-
staví ve fi nálovém večeru v pátek 5. června.

Výtvarné oddělení si každoročně odváží nejvyšší ocenění z mezi-
národní výtvarné soutěže v Lidicích. Tentokrát získali medaile za 
fotografi i Petr Vaněk, Ondřej Brůha, Prokop Sodomka. Stanislav 
Cincibuch a Vojta Vosáhlo dosáhli na čestné uznání. Další čestná 
uznání za keramiku získaly Kristýna Dvořáková, Lída Váňová a Ju-
lie Slovenčíková. Předání cen proběhlo 30. května při slavnostním 
otevření výstavy v Lidicích. Do této soutěže posílají své práce děti 
z celého světa a každoročně se jich sejde okolo 25 000.

První letošní absolventi mají své absolventské vystoupení za 
sebou, další to teprve čeká. Na tanečním vystoupení 11. června 
v řevnickém kině absolvují tanečnice z Mníšku pod Brdy.

Naši mladí výtvarníci Kateřina Hrubá, Marina Stropková, Anna Tyl-
ková, Adéla Jindrová, Prokop Sodomka, Ondřej Brůha a Petr Va-
něk představí své práce na absolventské výstavě FOR MOMENTS. 
Vernisáž výstavy proběhne 12. 6. od 17 hod ve Sklad Galerii_13 
v ulici Pod Lipami na nádraží v Řevnicích, spolu s absolventským 
kytarovým koncertem Prokopa Sodomky. V  letošním roce absol-
vuje první (7letý) stupeň základního studia tanečního, výtvarného 
a hudebního oboru úctyhodný počet žáků – 21!

V prvním týdnu v  červnu proběhnou přijímací zkoušky do 
všech oborů ZUŠ. Podrobný rozpis najdete na stránkách školy.

Školní rok bude slavnostně ukončen dalším ročníkem MIX 
FESTIVALU, který se ponese v duchu fi lmové hudby. Letos se 
před Zámečkem sejdeme již po třetí, když nepočítáme nultý 
ročník. MIX začíná v 15 hodin v sobotu 20. 6. otevřením výsta-
vy žákovských prací a divadelním představením žáků Literár-
ně dramatického oddělení. V 16 hodin se pak přesuneme ven 
a MIX se rozjede, a pojede až do pozdních hodin. Můžete se 
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těšit například na tanec v podání Taneční konzervatoře Praha, 
vstup souboru bicích nástrojů a kapely Konzervatoře Jarosla-
va Ježka, orchestr ZUŠ Řevnice, saxofonové kvarteto ZUŠ Do-
břichovice a další. Divadlem začneme a také skončíme, ve 20 
hodin Vás pozveme na poslední mixové vystoupení – Divadel-
ní studio. MIX festival fi nančně podpořilo město Řevnice, Klub 
při ZUŠ Řevnice a další sponzoři a přátelé.

Za ZUŠ Simona Hrubá

Řevnické houslistky opět vítězily
Řevnická základní umělecká škola slaví další úspěch. Na Me-
zinárodní houslovou soutěž Mistra Josefa Muziky v Nové Pace 
odjely na konci dubna dvě houslistky ze třídy Lenky Kolářo-
vé. Soutěže se zúčastnili mimo jiné i Korejci, Japonci, Slováci 
a naše děvčata uspěla!

Terezka Petrová ve své kategorii získala 1. místo a Magda Routová 
opět zazářila. Nadchla porotu, která ji ocenila i několikrát zvoláním 
bravo a získala zasloužené 1. místo. Navíc dostala cenu za nejlépe 
provedenou povinnou skladbu a  též ocenění Nadace Bohuslava 
Martinů. Obě houslistky si zahrály i na Koncertě vítězů, kde vy-
stoupili jen nejlepší interpreti a kde kromě plného sálu poslouchali 
i porotci soutěže, profesoři konzervatoří z mnoha zemí.

Ocenění se dostalo i skvělým pedagogům – Lenka Kolářová do-
stala diplom za pedagogickou práci a Hana Zemenová diplom za 
pozici korepetitora.

Krále přivítají košíkáři i bubeníci

I letos, tentokrát 7. června, zavítá při své cestě na Karlštejn na 
řevnické náměstí jeho výsost Otec Vlasti Karel IV. se svou dru-
žinou. Ještě předtím, než v karlštejnské kapli Svatého Kříže 
uloží říšské korunovační klenoty, obšťastní ho řevnická dele-
gace hudebníků a tanečníků z místních spolků a škol. V rámci 
slavnosti proběhne na náměstí i košíkářský trh.

Stejně jako v loňském roce bude cesta Císaře z Prahy až do Rado-
tína probíhat v tajnosti. Zde se pak v sobotu 6. června po poledni 
připojí k Císaři jeho garda a doprovodí ho na jeho cestě s koruno-
vačními klenoty z Radotína přes Černošice, Mokropsy až do Dobři-
chovic. Druhý den, tedy 7. června, pak Císař Karel IV. vyrazí z Dobři-
chovic po 10 hodině přes Lety, Řevnice, Zadní i Hlásnou Třebaň na 
hrad Karlštejn.

V Řevnicích se akce zúčastní školka Pikolín, Lesní školka a škola 
ZeMě a Leťánek. Předvedou nejen své výrobky, ale umožní v dílnič-
kách příchozím vyzkoušet si základy pletení z pedigu. Pan Altman 
bude předvádět opravdické pletení z vlastnoručně připraveného 
proutí. Premiéru bude mít pivo Moucha pany Mouchy, své pochu-
tiny nabídne i Modrý domeček.

Hudební program zahájí bubeníci z řevnické základní školy. Na 
jejich bubnech si pak můžete vyzkoušet oblíbené gumičkování. 
Pokračovat budou klarinetisté a zpěváci ZUŠky a pak už program 
trochu přitvrdí. Skupina Klika hraje vlastní rockové skladby, trio 
The Slapdash vás naláká na festival Rockabilly Rumble a trochu 
portovního bluegrassu uvítá císaře Karla IV. s doprovodem.

Pro letošní ročník Královského průvodu je připraveno několik no-
vých replik historických reálií vycházejících z dochovaných zpráv 
o cestách panovníka a jeho dvora ve středověku. Budou to ku-
příkladu prapory zemí Koruny české, damaškový baldachýn ušitý 
z repliky látky ze 14. století, vyráběné v Itálii. Nejdůležitější letošní 
novinkou je pak replika Longinova kopí, jejíž výroby se ujal mistr 
v oboru Jiří Kronďák, a která bude po skončení průvodu vystavena 
na hradě Karlštejn. Svaté kopí, označované též jako kopí sv. Longi-
na, je součástí říšského pokladu, který získal Karel IV. v roce 1350. 
Nyní je „Kopí osudu“ uloženo ve vídeňském Hofburgu.

Modrý domeček čeká rekonstrukce
Pracovníci Modrého domečku chtějí  zpříjemnit pobyt všem 
zákazníkům a rozhodli se zrekonstruovat první patro domu 
a rozšířit tam kavárenský provoz.

Nové prostory by měly zajišťovat klidné místo pro čtení, práci, 
schůzky nebo přátelská setkání nad dobrou kávou. Prostor bude 
vhodný i pro semináře, přednášky a prezentace. Rekonstrukcí se 
také získá kuchyň pro pečení a studenou kuchyni i šatny pro za-
městnance. Konečně se také začne  využívat terasa, která bude 
zastřešená. Zvětší se i počet chráněných pracovních míst pro lidi 
se zdravotním znevýhodněním. Již nyní se rozšířila cílová skupina 
o zaměstnance s tělesným postižením.

Celý projekt bude fi nancován za podpory Norských fondů 
a z vlastních zdrojů Náruče v celkové hodnotě 3,5 milionu korun. 
Rekonstrukce je plánována na červenec, provoz stávající kavárny 
by měl být omezen minimálně.

Proč pracovníci Modrého domečku nerekonstruují  staré ná-
draží, které od města zakoupili? „Čekáme na dotace, bez kterých 
nelze rekonstrukci provést,“ uvedla k tomu tisková mluvčí Marie 
Hrdá.

Red

Během jahodové neděle se ovoce bude 
jíst i pít
V neděli 14. června jste všichni srdečně zváni do kavárny Mod-
rý domeček, kde proběhne odpoledne věnované lahodnému 
ovoci – jahodám.

Přijďte kdykoliv mezi 15. a 17. hodinou. Budeme mít samozřejmě 
jahodově napečeno, připraveny budou jahodové drinky a těšit se 
můžete na spousty jahodových dobrot. Nezapomeňte s sebou vzít 
vaše děti, protože pro ty bude kromě všech těch lákadel připrave-
na venkovní křídová kreslící plocha a uvnitř je bude čekat kreativní 
vymalovávání papírových jahůdek. Věříme, že počasí nám bude 
přát a předletní atmosféra bude mít tu správnou příchuť blížících 
se prázdnin a dovolených.

Marie Hrdá

KULTURA
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Porta míří do Řevnic již po osmé
Řevnice a Lesní divadlo budou letos již po osmé hostit legen-
dární festival a přední osobnosti současné folk a country scé-
ny. Finále Porty proběhne ve dnech 26. – 28. června 2015. 

Organizátoři festivalu opět připravili velice zajímavý hudební pro-
gram, na kterém vystoupí celá řada známých osobností: Věra Mar-
tinová, Robert Křesťan, Jaroslav Wykrent, Hop Trop, Petr Spálený, 
Petr Bende, Asonance, Epy de Mye, Slávek Janoušek, nově i Buty 
a další skvělí muzikanti a kapely.

Na Portě v Řevnicích zazářila spousta známých hudebních osob-
ností, jako například Karel Plíhal, Wabi Daněk, Tomáš Klus, Marta 
Kubišová, Václav Neckář, Jiří Suchý, Rangers, Jaroslav Samson Lenk, 
či Xindl X a tak je jasné, že se v Řevnicích na konci června odehrává 
pokaždé něco, co stojí za to.

Tento festival se za celou dobu své existence stal branou do vel-
kého hudebního světa folk a country. Ale právě prostředí Lesního 
divadla představilo Portu v jiném, romantickém světle a dnes je již o 
možnost zúčastnit se tohoto festivalu mezi muzikanty velký zájem.

Cesta k cenné trofeji interpretační i autorské soutěže vede přes 
oblastní kola, kde jsou soutěžící, tak jako v samotném fi nále, hod-
noceni odbornými porotami. I na letošní vítěze čeká spousta zají-
mavých cen.

Výtvarnou sezonu v Dřeváku zahájil 
Pozdní sběr
Druhou výtvarnou sezonu v alternativním prostoru Sklad 
Galeriie_13 (Dřeváku) zahájila květnová výstava absolventek 
i  studujících výtvarného kurzu při místní základní umělecké 
škole nazvaná příznačně Pozdní sběr.

Prvomájové vernisáže se zúčastnila asi padesátka znalců i milovní-
ků výtvarného umění. V netradičním úvodním slovu se vystřídali 
oba učitelé kurzu – Jan Slovenčík a Filip Černý. Svými houslemi na-
ladil přítomné Miroslav Cvanciger. K vidění zde byly malby, kresby, 
akryly z plenéru ve Valticích, ale i reliéfy, „posmrtné“ masky a busty 
autorek.

Slunovrat se vrací do Řevnic
Letos se po krátké odmlce bude znovu konat festival Rockový 
Slunovrat. Už podeváté se uskuteční v unikátním prostředí Les-
ního divadla v Řevnicích, které má kapacitu přes 1000 návštěv-
níků. Za pouhých 80,- Kč v předprodeji a 100,- Kč na místě se ná-
vštěvníci mohou těšit na mladé i oblíbené kapely české scény. 
Festival se bude konat v sobotu 6. června 2015. Areál se otevře 
ve 12:00 a hudební produkce začne ve 12:30.

Jako tradičně si na Rockovém Slunovratu přijdou na své příznivci 
hned několika různých hudebních žánrů. Hlavním tahákem je ob-
líbená ska kapela Sto zvířat, která si na festivalu zahraje v rámci 
svého turné k 25. výročí od svého založení. Dalším velkým jménem 
je populární pražská kapela Fast Food Orchestra, která se svým 
energickým ska-reggae repertoárem na Rockovém Slunovratu ne-
zahraje poprvé. Návštěvníci se mohou těšit také na jednu z nejzná-
mějších českých klubových kapel Prague Conspiracy.

Notičky se představí netradičně
V řevnickém Zámečku se 25. června od 18 hodin koná koncert 
Notičky netradičně.

Na koncertě se představí nejenom žáci ZUŠ Řevnice, kteří chodí do 
souboru, ale i žáci jiných základních uměleckých škol. Těšit se mů-
žete na rozličné nástroje, od houslí, klavíru, fl éten, klarinetu až po 
kontrabas a dudy.

Lesní divadlo uvede pohádku 
pro nejmenší

Do Lesního divadla na představení Dominka Tesaře Zajíček a Vel-
ká Mrkvová Záhada se můžete vydat 23. června od 10 hodin.

Tato autorská loutková hudební pohádka Dominika Tesaře (Diva-
dlo 100 opic, dříve Mimotaurus) vypráví o zajíčkovi Kuliferdovi (ne-
pleťte s Kiloferdou!), který je nejen pěstitel mrkve, ale též dobrý de-
tektiv. Při pátrání po zloději mrkve zachrání vlastně celé království. 
Představení je určeno dětem z MŠ a žákům 1. a 2. tříd ZŠ.

VS

Izer se bude převlékat v řevnickém kině
„Furtluftdurch tour“ se jmenuje zábavný program populár-
ního baviče ZDEŇKA IZERA, na který se můžete jít podívat do 
řevnického kina 16. června 2015 od 19.30 hodin.

Pořad bude plný scének, parodií nejrůznějších televizních pořadů 
a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěvá-
ků a zpěvaček. Vystoupení obohatí nejrůznější zábavné kostýmy 
a převleky. Partnerkou bude zpěvačka a fi nalistka první řady Su-
perstar Šárka Vaňková.

Všechny zájemce o činnost našeho klubu a o program, který pro 
děti i pro rodiče připravujeme, bychom rádi pozvali na Večer ote-
vřeného týpí ve čtvrtek 28. května 2015 v 18:30 hodin. Těšíme se na 
vás! DK CHRPA Dobřichovice
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Na letní tábory se můžete vydat do 
pravěku, za Hobitem i do vesmíru
Nejrůznější nabídky letních táborů nabízejí mateřské školky, 
školy i další dětské organizace v Řevnicích a okolí.

Turisticko-vodácký oddíl Tuláci na svém pravidelném místě v Roso-
vicích prožije s Hobitem cestu tam a zpátky, Pikolín se v Bukové na 
Novohradsku vrátí do pravěku.

Letovská školinka NONA nabízí prázdinový provoz s programem. 
Pro všechny děti od 3 do 8 let, které do Nony chodí, i pro ostatní 
jsou připravena témata Hurá na prázdniny, Cesta do vesmíru a do 
budoucnosti, Putování po pravěku, Letní olympiáda, Letem svě-
tem kouzel a čar.

I hlásnotřebaňský Hlásek má na prázdniny připraveno pravidelně 
mnoho monotématických týdnů. Letos se během července a srp-
na mohou zájemci těšit na sportovní týden (13. – 17. 7.) s výlety 
do přírody, na kolech, lezení po skalách a  jízdě na koních. Týden 
nato se děti promění v Zálesáky (20. – 24. 7.) a prožijí zálesáckou 
zkoušku, naučí se, jak přežít v přírodě, morseovku, uzlování, stopo-
vat i orientovat v mapě. Poslední červencový týden prožijí všichni 
na Cestě kolem světa, při které potkají Indiány, Eskymáky, vydají 
se na Antarktidu a na severní pól, vystoupí na nejvyšší horu svě-
ta, návštíví domorodé kmeny a uvaří netradiční jídla. Srpen bude 
v Hlásku ve znamení Cesty času (3. – 7. 8.) s archeologickým hle-
dáním fosilií v opravdickém lomu, cestou do pravěku a pravěkou 
vesnicí (výroba nádob a oblečení). Týden poté si caparti vyzkouší 
Starověká řemesla (10.- 14. 8.). Dojde na keramiku, malbu na hed-
vábí, pečení chleba, tkaní na stavu, práci na hrnčířském kruhu, ale 
i bylinkářství. Prázdniny pak skončí programem Z pohádky do po-
hádky aneb čáry máry fuk.

Lesní školka Na Dvorečku od 7. do 10. července pořádá příměst-
ský tábor s koňmi. Na programu je péče o koně, teorie chovu koní, 
ježdění na koních a výlety s nimi, připravují se i hry v přírodě. O děti 
se budou starat dva pedagogové i odborný licencovaný cvičitel 
ČJF. Program je určen pro děti od 5 do 12 let.

Lesní školka a škola ZeMě během prázdnin organizuje výrobu ša-
manského bubnu a muzikohrátky pro děti a rodiče v rámci projek-
tu Letní zeměznění i pobyt na koních.

Speciality z celého světa míří opět 
do Dobřichovic
I v  tomto roce se uskuteční na zámku v Dobřichovicích food 
festival Všechny chutě světa. Těšit se můžete na ochutnávku 
u více než 60 stánků. Budete moci ochutnat africkou kuchyni, 
jejíž součástí jsou např. malé smažené ryby či housenky. Vy-
zkoušet můžete iránské a marocké speciality, indickou kuchy-
ni, argentinská masa, maďarský perkelt, švýcarský raclette 
nebo šnečí speciality.

Multižánrová bude letos i  hudební složka festivalu. K  poslechu 
bude hrát keltská muzika, reggae i  africké djambe. Večer zpes-
tří program swingová skupina Chi Chi. Novinkou tohoto ročníku 
budou lanové atrakce, především lanovka přes Berounku, která 
dosáhne až šedesátikilometrové rychlosti, sedmimetrová lezecká 
stěna, běh na gumě neboli bungee running a také soutěž v lezení 
na pivní bedny. V  rámci vstupného obdrží každý návštěvník uni-
kátní časopis Všechny chutě světa s recepty a zajímavými články 
o zahraniční gastronomii. Těšíme se na vás 13. června od 10.00 na 
zámku v Dobřichovicích. 
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Dobřichovický divadelní svátek 
představí pohádku i muzikál
Dobřichovická divadelní společnost pořádá letos již 7. ročník 
Dobřichovických divadelních slavností. Přípravy na tuto tra-
diční přehlídku právě vrcholí. Kromě DDS, která předvede své 
tři hry, vystoupí na slavnostech spřátelené soubory Divadelní 
sdružení Tyl, Studio mladých a Divadlo Kocábka.

Festival zahájí 21. června od 17 hodin divadelní průvod všech her-
ců v dobřichovických ulicích, od 18 hodin proběhne koncert vokál-
ní skupiny Cabinet aneb 10 tet, od 19 hodin pak herci Divadelního 
sdružení Tyl sehrají komedii Úžasná svatba v režii Dany Janečkové.

V premiéře 24. června od 20 hodin festival uvede pohádku pro 
celou rodinu Byl jednou jeden král podle lidové pohádky a fi lmu 
Oldřicha Kautského, Bořivoje Zemana, Jiřího Brdečky a Jana Weri-
cha v úpravě a režii Lucie Kukulové. Hudbu složil Zdeněk Dočekal, 
v hlavních rolích se představí Petr Říha a Jiří Šafránek. Spoluúčinkují 
děti z divadla Kukadýlka Lucie Kukulové a Kateřiny Filly Věnečkové. 
Pohádka se hraje také 25.–27. června a 2.–3. července ve 20 hodin.

Komedii Mátový nebo citron, která již začátkem jara sklidila velký 
úspěch v kino-divadle Řevnice a také v divadle Semafor, uvede dobři-
chovický spolek 4. července od 20 hodin. Režie se ujal principál DDS 
Petr Říha, který se rovněž skvěle zhostil role zapomnětlivého stár-
noucího herce. Komedie se uvádí také ve dnech 5. a 6. 7. ve 20 hodin.

Studio mladých vystoupí 10. července od 20 hodin s muziká-
lem Hospodkál aneb boj o pípu.

Swingoví zpěváci Dasha a Jan Smigmátor se představí 12. čer-
vence od 20 hodin, v  jejich podání zazní písně z repertoáru těch 
největších hvězd světa evergreenů.

Po loňském úspěchu autorského díla Aleny Říhové podle „kla-
siky“ Alexandra Dumase domácí soubor znovu 15. července od 
20 hodin uvádí hru Tři mušketýři se zatím nejpočetnějším obsa-
zením. Hra se hraje také ve dnech 11. 7. na zájezdě v Radonicích, 
16. – 17. 7., 19. 7. ve 20 hodin v Dobřichovicích a 25. – 26. 7. v Lesním 
divadle Řevnice.

Divadlo Kocábka představí 23. července od 20 hodin svůj ka-
baret IKSypsilonZET aneb všechno jednou skončí, včera nebo 
hned. Spoluúčinkuje netradiční kapela tradičního jazzu MK3.

Chorus Angelus oslaví třicátiny
Třicet let své existence oslaví na konci června černošický pě-
vecký sbor Chorus Angelus. Ještě předtím se společně s  řev-
nickým komorním sborem Canto Carso představí na Jazzfestu 
v Černošicích a zúčastní se soutěže Brdský kos.

Vrcholem sezony ale bude 11. června narozeninový koncert ke tři-
cetinám sboru. V sále pražského Hlaholu je Chorus Angelus, dříve 
známý pod názvem Mladost, oslaví českou tvorbou. Vystoupí i bý-
valí členové a sbormistři.

V Řevnicích se snídalo férově
Na prostranství před řevnickým Zámečkem  se  sešli  příznivci 
Férové snídaně NaZemi. Podpořili tak fairtradové, lokální a bio 
pěstitele. Účastníci dali jasně najevo, že je zajímá, kdo a za ja-
kých podmínek pro ně pěstuje například čaj, kávu nebo zeleni-
nu a ovoce. Piknik se konal v rámci Světového dne pro fair trade.

Vedle Řevnic se snídalo na dalších více než 130 místech po celé 
České republice. Voňavé bábovky, domácí paštika ze surovin od 
bio pěstitelů, doma upečený kváskový chléb z biomouky, fairtra-
dová káva z místní bioprodejny, čaj. To byly nejčastější pochutiny, 
které si účastníci doma připravili a přinesli s sebou na férový piknik.

Pro děti byly připraveny drobné soutěže a každé z dětí si odneslo 
hned několik „medailí“ za výkon. Ty byly vytvořeny z fairtradových 
mini čokoládových pomazánek.

„Férové snídaně jsou příjemnou komunitní akcí, během které 
se setkávají aktivní jednotlivci i rodiny, kteří přemýšlí o dopadech 
svého spotřebního chování. Loni se piknikovalo na 119 místech re-
publiky a nečekali jsme, že letos počet překonáme,“ sdělil celore-
publikový koordinátor Stanislav Komínek z neziskové organizace 
NaZemi, která akci zastřešuje.

Protože se na pikniku sešli samí příjemní lidé, padl návrh, aby se 
takovéto snídaně u Zámečku pořádaly častěji.

Monika Kopecká, organizátorka, BiJo jako od maminky

Císař po roce stráví noc v Dobřichovicích
Desátou sezonu zahájí zkraje června původní muzikál Noc na 
Karlštejně – na nádvoří zámku v Dobřichovicích, tak, jako kaž-
dý rok. Oblíbený divadelní kus ochotníci a profesionálové se-
hrají 5. a 6. června od 21 hodin.

Kromě Dobřichovic bude představení letos v létě k vidění na zám-
cích Litomyšl, Chodová Planá, Mníšek pod Brdy, Všeradice a Králův 
Dvůr i na louce pod mostem v Karlštejně. Mezi profesionály, kteří 
v muzikálu vystupují společně s místními ochotníky, se letos nově 
představí také výborná muzikálová zpěvačka Michaela Nosková.

Rekord v návštěvnosti Noci drží reprízy na hradě Střekov (2012), 
na louce u mostu v Karlštejně (2007) a ve slovenských Jaslovských 
Bohunicích (2014), které vidělo 1.500, resp. 1.400, resp. 1.200 di-
váků. Kromě toho se muzikál hrál například v Třeboni, Litomyšli, 
Sychrově, Ploskovicích, Děčíně, Mariánských Lázních, Kamenici 
nad Lipou, Polné u Jihlavy a Letohradu. Předloni divadelníci vese-
lohru uvedli i přímo na nádvoří hradu Karlštejna, kde se divadelní 
Noc na Karlštejně hrála poprvé po čtyřiceti letech.
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Univerzita 3. věku jela na Kuks
Univerzita 3. věku v  řevnickém Sokole ukončila semestr Barokní 
architektura v  Čechách. Každých 14 dní studenti sledovali v  řev-
nickém kině přednášky mapující architekturu a architekty z doby 
baroka. Odměnou jim byl výlet za jednou z nejvýznamnějších ba-
rokních památek v Česku, do Hospitalu Kuks. Téměř 50 účastníků 
zájezdu vyráželo ráno z Řevnic a do večera shlédlo 5 památek. Hos-
pital Kuks, Šporkovu hrobku, historické lékárny, historickou výrobu 
léků a Braunův Betlém. Celou cestu panovala výborná atmosféra 

a výlet jsme si všichni užili, pro velký úspěch plánujeme další do 
pražských barokních zahrad. Pak už si jen rozdáme razítka do stu-
dijních průkazů a pamětní listy a to na barokní Skalce, o které jsme 
se taky učili.

Po semestru Astronomie, semestru Lidské zdraví a  Barokní ar-
chitektura se už nemůžeme dočkat podzimu, kdy nám Česká ze-
mědělská univerzita Praha připravila semestr Pěstování a využití 
jedlých a léčivých hub. Pokud je Vám více než 50 let, neváhejte se 
k nám přidat. Začínáme 29. 9. 2015 v sále Kina Řevnice.

Monika Vaňková

Vzpomínat na válku dokázala 
s nadhledem
K 70. výročí konce 2. světové války proběhla v řevnickém kině 
beseda s Hanou Hnátovou – Lustigovou, sestrou slavného čes-
kého spisovatele Arnošta Lustiga.

Paní Lustigová přežila několik koncentračních táborů (Terezín, 
Osvětim, Freiberg a Mauthausen). Její poutavé vyprávění dopro-
vázel zpěvem a hrou na klávesy Daniel Dobiáš. Ten také zhudebnil 
básně dětí a dospívajících napsané v terezínském ghettu. V jejich 
interpretaci mu v krátkých vstupech pomáhaly děti z leťánkovské-
ho dramaťáčku.

Tato část našich dějin je velmi smutná, ale paní Lustigová o ní do-
káže vyprávět s překvapivým nadhledem a u některých vzpomí-
nek se i zasmát. Atmosféra večera tedy nebyla tak ponurá, jak by 
se mohlo zdát. Vyprávění paní Lustigové bylo na konci odměněno 
potleskem ve stoje.

Děkujeme všem hostům za naslouchání a  příjemnou besedu. 
Tento den byl právě pro paní Lustigovou také velmi výjimečným – 
bylo to přesně 70 let ode dne, kdy ona sama byla osvobozena.

Renata Dudová

Kulatá červnová výročí
2. 6. 1975 – se z Radotína do Řevnic přestěhoval okresní požární 

útvar. 
5. 6. 1966 – zemřel řevnický farář P. František Borgius Bronec. 

V našem městě byl farářem od roku 1935 do roku 1960, kdy 
byl zbaven státního souhlasu k funkci.

8. 6. 1990 – první svobodné volby. K  nim se dostavilo 2.196 
voličů, nepřišlo 103 voličů (4,7 %). Zvítězilo OF – 1.439 hla-
sů (65 %), KSČ – 205 hlasů (9,3 %), ČSL – 187 hl. (8,5 %), soc. 
dem. – 111 hl. (5 %), nár. soc. – 90 hl. (4 %), ostatní – 174 hl. 
(8 %). Volby skončily 9. června.

27. 6. 1950 – popraven JUDr. Oldřich Pecl v procesu s JUDr. Mi-
ladou Horákovou. Pecl bydlel za války a po válce v Řevnicích 
v Mařákově ulici ve vile čp. 155. 

29. 6. 1915 – na řevnické faře zemřel František Xaver Marat, vel-
mistr a generál řádu křížovníků s červenou hvězdou, jediné-
ho českého církevního řádu. V roce 1905 postavil v Řevnicích 
novou faru podle projektu architekta Sochora a v ní bydlel 
až do smrti. Současně s výstavbou fary dal opravit i řevnický 
kostel. Je pochován na starém hřbitově (výročí 100 let).

Jindřich König

Řevnice na starých pohlednicích – 130

Klubovna mládeže
Klubovna mládeže patří mezi zmizelé řevnické stavby. Byla postavena v sedmdesátých letech minulého století v rámci akce „Z“ (zdarma). 
Stála na rohu ulic Školní a Veselého, tam kde dnes máme Dům s pečovatelskou službou (čp. 928). Budovu projektoval jako jednu ze svých 
posledních staveb architekt Vladimír Weiss, který žil na penzi v Řevnicích. 

Objekt sloužil škole a mládežnickým organizacím Pionýru a Československému svazu mládeže (ČSM). Město v devadesátých letech 
klubovnu zbouralo a na jejím místě postavilo Penzión pro důchodce, který byl otevřen v roce 1997.

Pokládám za správné si i na takové stavby vzpomenout.
Jindřich König
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Hledáme správce hřbitova
Pokud máte zájem, kontaktujte prosím pro 
podrobnosti tajemnici úřadu paní Renatu 
Henych na tel 257 720 151 nebo na e-mail 

tajemnice@revnice.cz.

Mezi povinnosti správce hřbitova patří 
především pravidelné denní uzamykání/

odemykání a denní kontrola stavu.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ

ČERVEN    
KDY       CO                                                            KDE                                VSTUPNÉ

3.   / 20.00 hod       Stále spolu                                               Kino Řevnice 80 Kč
4.   / 17.00 hod      Tanec ZUŠ                                                  Kino Řevnice 
5.   / 20.00 hod       Šílený Max: Zběsilá jízda                     Kino Řevnice 100 Kč
6.   / 12.00 hod      ROCKOVÝ SLUNOVRAT                         Lesní divadlo Řevnice 80 Kč
         15.30 hod      Sedmero krkavců                                  Kino Řevnice 120 Kč
         20.00 hod      Láska na první boj                                  Kino Řevnice 90 Kč
7.   / 9 - 14 hod      Košíkářský trh a Královský průvod /
                                Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad                Řevnice 
9.   / 15.00 hod       Setkání s Jaroslavem Duškem                    Čajovna Cherubín Řevnice 300 Kč
10. / 20.00 hod       Táhni do pekel                                  Kino Řevnice                          90 Kč
11. /   19.00 hod      Balada pro banditu                                  Lesní divadlo Řevnice 100/50 Kč
12. / 17.00 hod       Absolventská výstava a koncert                Sklad Galerie_13 / nádraží Řevnice
         19.00 hod      Balada pro banditu                                  Lesní divadlo Řevnice 100/50 Kč
         20.00 hod      Život je život                                  Kino Řevnice 110 kč
         15.30 hod      Hurá na fotbal                                  Kino Řevnice 100 kč
         19.00 hod      Balada pro banditu                                  Lesní divadlo Řevnice 100/50 Kč
         20.00 hod       Jurský svět                                               Kino Řevnice 120 Kč
14. / 15-17 hod       Jahodová neděle                                  Modrý domeček 
         17.00 hod      Balada pro banditu                                  Lesní divadlo Řevnice 100/50 Kč
16. / 19.30 hod      Zdenek Izer                                                Kino Řevnice 240 Kč
17. / 16.00 hod      Tanec pro školy                                  Lesní divadlo Řevnice 
         20.00 hod      Slepá                                               Kino Řevnice 80 Kč
19. / 17.00 hod      Kadeřnická show                                  Salón Klementýna Řevnice 
         20.00 hod      Den blbec                                               Kino Řevnice 110 Kč
20. / 10.30 hod      Kouzelná školka s Michalem Nesvadbou  
                                Michalovi mazlíčci                                  Lesní divadlo Řevnice 150 Kč
         15.30 hod       Ovečka Shaun ve filmu                     Kino Řevnice 80 kč
         20.00 hod      Poutník - nejlepší příběh Paula Coelha        Kino Řevnice 110 Kč
23. / 10.00 hod       Zajíček a Velká Mrkvová Záhada        Lesní divadlo Řevnice 40 Kč
24. / 15.00 hod      Život je život (baby-bio)                     Kino Řevnice 80 Kč
         20.00 hod      Dior a já                                               Kino Řevnice 100 kč
26.-28. /      PORTA                                                       Lesní divadlo Řevnice 299/599Kč
26. / 20.00 hod      Země zítřka                                               Kino Řevnice 100 Kč
27. / 15.30 hod      Mimoni                                               Kino Řevnice 110 Kč
         20.00 hod      Film na přání                                               Kino Řevnice 90 Kč
11. / 18.30 hod       Tanec ZUŠ                                                 Kino Řevnice  
20. / 15.00 hod       MIX FESTIVAL                                          Zámeček Řevnice 
25. / 18.00 hod       Notičky netradičně                                  Zámeček Řevnice / sál 

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC

3.-5.     /      Divadelní studio                                          Lesní divadlo Řevnice
7.-11.  /                  Letní filmová a taneční škola                      Zámeček Řevnice
10.-12. /       Divadelní studio                                         Lesní divadlo Řevnice
25.-26. /       Dobřichovická divadelní společnost           Lesní divadlo Řevnice

a další
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