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Z našeho regionu:

K čemu 
máme 
MASku?

Řevničtí rybáři:

Berounka 
je srdcová 
záležitost

Tomáš Spěvák:

Nejlepší večerní 
zábava?  
Jít si zahrát!
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2  Aktuálně

MÍSTNÍ PoPlaTek za obecNÍ SySTéM 
odPadového hoSPodářSTvÍ

PoPlaTNÍk:
1. Fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve městě Řevnice,
2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 

stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena 
žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města 
Řevnice

3. fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího po-
byt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo pře-
chodný na dobu delší než 90 dní nebo pobývá na území 
ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců.

Poplatník je povinen ohlásit MěÚ řevnice:
a) Nejpozději do 15 dnů skutečnost, že se stal poplatní-

kem,
b) nejpozději do 15 dnů zánik jeho poplatkové povinnosti 

v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k in-
dividuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo 
v důsledku přihlášení nebo odhlášení fyzické osoby 
k trvalému pobytu do této stavby nebo v důsledku jiné 
skutečnosti.

Poplatek na jednoho poplatníka činí 700,- kč za rok.

PlaTba:
1. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ 

řevnice:
 Po a St 7.30–12.00, 13.00–18.00
 Út a Čt 7.30–12.00 (v období 1. 7. – 31. 12. je poklad-

na uzavřena.)
 Pá zavřeNo
2. bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo: 

0388051399/0800

MÍSTNÍ PoPlaTek ze PSů

PoPlaTNÍk:
Fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má na 
území města Řevnice trvalý pobyt nebo sídlo.

Poplatník je povinen oznámit do 30 dnů po dovršení 
3 měsíců stáří psa MěÚ řevnice držbu psa.
Poplatník je povinen nahlásit do 15 dnů MěÚ řevnice 
jakoukoli změnu (skutečnost), která má vliv na výši po-
platku.

Pokud je držitelem psa osoba do 65 let včetně:
– poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2023 činí 360,- kč
– poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok 

2023 činí 600,- kč (držitel je stejná osoba)

Pokud je držitelem psa osoba starší 65 let nebo osoba 
do věku 65 let včetně, která však pobírá důchod, který 
je jejím jediným příjmem:
– poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2023 činí 200,- kč
– poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok 

2023 činí 300,- kč (držitel je stejná osoba)

PlaTba:
1. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ 

řevnice:
 Po a St 7.30–12.00, 13.00–18.00
 Út a Čt 7.30–12.00 (v období 1. 7. – 31. 12. je poklad-

na uzavřena.)
 Pá zavřeNo
2. bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo: 

0388051399/0800

důleŽITé INFoRMace k PlaTbě 
PoPlaTků PřevodeM

Veškeré platby (odpad i pes) je nutné zasílat samostatně – 
každý poplatník i držitel psa má vlastní variabilní symbol. 
Nelze tedy platit dohromady za více poplatníků či drži-
telů psů.
variabilní symbol pro platbu za odpad začíná číslicemi 
10100....., je desetimístný, stejný od roku 2020, a platí 
i pro rok 2023.
variabilní symbol pro platbu za psy začíná číslicemi 
10200....., je desetimístný, stejný od roku 2020, a platí 
i pro rok 2023.

veškeré dotazy k místním poplatkům vám zodpovíme 
na e-mailu hanzlikova@revnice.cz.

MěÚ řevnice nemá povinnost rozesílat 
složenky k zaplacení poplatku! 

každý poplatník si musí splatnost místního 
poplatku za odpad a psa hlídat sám.

Poplatek je totiž splatný bez vyměření!
včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou 

část může MěÚ zvýšit až na trojnásobek 
a následně vymáhat v exekučním řízení.

Platbu za poplatek za odpady a psy platí i lidé, 
kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně MÚ – 

nám. krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74.

MÍSTNÍ PoPlaTky v Roce 2023
SPlaTNé do 30. 4. 2023
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Prezidentské volby 2023
Vysoká volební účast provázela první i druhé kolo prezident-
ských voleb v Řevnicích a v celém dolním Poberouní. V Řev-
nicích v prvním i ve druhém kole jasně vyhrál generál Petr 
Pavel. 
V Řevnicích přišlo ve druhém kole odevzdat hlas 77,6 procent 
voličů. V případě prezidentských voleb je to vůbec nejvyšší 
účast. V porovnání s celorepublikovým průměrem, který 
dosáhl rekordních 70,25 procent, je to sice pozitivní výsledek, 
nicméně některé okolní obce se s volební účastí přehouply 
i přes magickou hranici 80 %. Například Černošice (80,51 %), 
Dobřichovice (80,52 %), Lety (81,64 %), Svinaře (80,91 %), 
Hlásná Třebaň (80,54 %) nebo Srbsko (82,14 %) 

Vítězství Petra Pavla v dolním Poberouní bylo velmi jedno-
značné. Řevničané by ho do prezidentského úřadu poslali se 
ziskem 53,62 % již z prvního kola.

Ve druhém kole pro generála v Řevnicích hlasovalo 77,75 % 
voličů, Andrej Babiš získal 22,24 % hlasů. V absolutních 
číslech se Petru Pavlovi podařilo ve druhém kole navýšit počet 
hlasů o 502 na 1618. Andrej Babiš si oproti prvnímu kolu 
polepšil jen o 81 hlasů na 463 hlasů.

V okolních obcích byla podpora Petra Pavla opět výraznější. 
Největší podporu získal nový prezident v Letech (82,99 %), 
Dobřichovicích (82,91 %), Černošicích (82,16 %) a ve Vono-
klasech (81,13 %). 

Řevnice
Volební účast 77,6 %
Petr Pavel 77,75 %
Andrej Babiš 22,24 %

  (vše pan)

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
skončilo první školní pololetí, a proto bych rád úvodem podě-
koval všem pedagogickým pracovníkům a vedení školských 
organizací za odvedenou práci. Všem bych chtěl rovněž popřát 
hodně zdraví, pevné nervy a mnoho úspěchů v pololetí dru-
hém. Jejich práce si velmi vážím.  

Minulé číslo Ruchu se jako hlavnímu tématu věnovalo 
energetické koncepci města. Otázka nakládání s energiemi 
se díky turbulentnímu vývoji cen plynu a elektřiny stala pro 
město velmi důležitým tématem. Řevnice, stejně jako drtivá 
většina českých měst, se energetické koncepci doposud nijak 
systematicky nevěnovaly. Při cenách energií před vypuknutím 
energetické krize k tomu nebyl důvod. Město výhodně soutěži-
lo energie společně s okolními obcemi a vedle toho průběžně 
zateplovalo všechny nemovitosti ve vlastnictví města. V tomto 
ohledu máme velkou výhodu, netopíme pánubohu do oken. 
Teď nás ovšem s novou situací čekají další nutné kroky – zpra-
covat energetickou koncepci tak, abychom věděli, jaké energie 
budeme používat a jak je budeme optimálně využívat (šetřit 
s nimi) a následně nastavit městský energetický management. 

Za tímto účelem byla ustanovena energetická komise města, 
což považuji za velmi důležitý krok. Jejími členy jsou lidé, 
kteří se buď energetice profesně věnují, nebo se v této oblasti 
dobře orientují. Komise navíc jednotlivá témata konzultuje 
s řadou nezávislých odborníků. Jednání komise jsou tudíž na 
velmi vysoké odborné úrovni.

V současné chvíli se zabývá zpracováním energetické 
koncepce města. Ta bude obsahovat analýzu aktuálního stavu 
energetické situace města, vytvoření přehledu všech lokál-
ních zdrojů energie, detailní zmapování spotřeby energie na 
daném území a sestavení energetické bilance. Energetická 
koncepce bude provedena v rámci území jako celku, ale přede-
vším pak detailně pro všechen městský majetek. Výsledkem 
koncepce bude Energetický akční plán – podrobný návrh 
optimálního energetického řešení pro rozhodování na úrovni 
samosprávy. Zastupitelé získají podklady k následné realizaci 
v něm definovaných opatření a to především s důrazem na 
optimalizaci spotřeby z hlediska nákladové výhodnosti a envi-
ronmentální udržitelnosti.

Dalším tématem je souběžné a zcela nové nastavení měst-
ského energetického managementu. Ten bude zodpovědný 
za systém řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého 
snižování dopadů na životní prostředí, jehož významným 
vedlejším efektem bude snižování provozních nákladů. Ener-
getické hospodářství města je totiž historicky roztříštěné do 
mnoha organizačních entit, které jej zajišťují samostatně bez 
vzájemné koordinace, synergií a kontroly. Předmětem návrhu 
energetického managementu budou všechny druhy energie 
včetně vody (vodné i stočné). 

Aktuálně se městu na zpracování obou dokumentů podařilo 
získat dotace z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. 
Rada města schválila na základě doporučení energetické ko-
mise zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele energetické 
koncepce.  

Závěrem bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům za 
vysokou účast v letošních prezidentských volbách a také za 
zdařilou volbu. 

S úctou Tomáš Smrčka

Slovo starosty

PŘEHLED SVOZŮ tŘíDěNÉHO 
ODPADU ZE SBěRNÝCH MíSt

PLASt – svoz v pondělí a pátek
PAPíR – svoz úterý a pátek
SKLO, OLEJE  – 1x za 14 dní
KOVY, ELEKtRO – 1x měsíčně
BIOODPAD – od března do listopadu 3x týdně (zpravidla 
pondělí, středa, pátek), v ostatních měsících 2x týdně

Veškerý odpad je také možno umístit v areálu sběrné-
ho dvora, Na Bořích 1077, Řevnice, www.sdrevnice.cz. 
Pondělí 9:00–11:00  a  13:00–18:00   
Úterý 9:00–11:00  a  13:00–15:00   
Středa 9:00–11:00  a  13:00–18:00   
Čtvrtek 9:00–11:00  a  13:00–15:00 
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno 
Neděle 9:00–12:00
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„Chci MAS Karlštejnsko řídit tak, abychom obcím vyšli vstříc 
zejména v oblastech, které je trápí, budeme dotační výzvy tvo-
řit tak, aby pro ně byly užitečné. O tom jsem před Vánoci na 
schůzi dobrovolného svazku obcí Dolní Berounka informoval 
starosty,“ vysvětluje nový ředitel MAS Karlštejnsko. Příspěvek 
30 Kč ročně za každého obyvatele by měly nově platit všechny 
partnerské obce:  „Potřebujeme MAS připravit, předfinancovat 
pro nové programovací období, které začíná běžet tento rok,“ 
vysvětluje pan Peřina. 

„Dotační výzvy začneme připravovat na podzim letošního 
roku, abychom mohli čerpat prostředky z jednotlivých progra-
mů, které vypisují Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 
zemědělství přes Státní zemědělský intervenční fond, Operač-
ní program životního prostředí, Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tam se to 
týká především podnikatelů a je to zejména Operační program 
pro technologie a konkurenceschopnost,“ dodává ředitel 
místní akční skupiny. MAS musí podle něj nabrat personální 
síly, které budou jednotlivé oblasti spravovat, kvalifikovaně 
připravovat výzvy, vyhodnocovat projekty a zpracovávat 
žádosti o dotace. K tomu podle svých slov potřebuje minimál-
ně 5–6 zaměstnanců, ovšem v současné době má tři, přičemž 
Radomír Hanačík, dosavadní ředitel MAS Karlštejnsko a jeho 
zakladatel, odchází na konci února.

V čem je výhoda, když obce či podnikatelé hledají dota-
ce přes MASky? „Část peněz z EU je alokována pouze přes 
MASky. Ty také poskytují obcím servis, spolupracují s nimi při 
tvorbě žádostí. A hlavně, MASky mají snahu ušít dotační výzvy 
na potřeby regionu. Centrální systém vypíše nějaké dotace, 
ale MASka, která působí přímo v té lokalitě, je schopná daleko 
lépe definovat, co ta konkrétní oblast potřebuje a vychází 
přitom z názorů obcí,“ objasňuje pan Peřina. Například v tuto 
chvíli bude po řevnickém starostovi chtít, aby mu se svým 
týmem předložil návrhy na projekty, které by rád financoval 
prostřednictvím místní akční skupiny. Z takových podkladů 
se pak tvoří tzv. rámce, tedy záměry, a na jejich základě pak 
vznikají konkrétní dotační výzvy.  

Nový ředitel MAS Karlštejnsko také vidí jednoznačný trend, 
který začíná programovacím obdobím od roku 2023: „Už je 
z toho cítit, že do budoucna Evropská unie hodlá více pod-
porovat obce a vlastně i podnikatele v daných oblastech přes 
komunitní rozvoj, tedy přes MASky, spíš než přímými dotace-
mi přes centrální orgány.“ e

„Česká zkratka MAS vychází z anglického termínu – lo-
cal action group (místní akční skupina). Podobné skupiny 
existují v rámci celé Evropské unie. Smyslem jejich počínání 
je podpořit komunitní rozvoj konkrétních oblastí, propojit 
veřejnou správu se soukromými podnikateli a občany a pomoc 
s financováním jejich projektů prostřednictvím dotací. Exis-
tuje i krajská a národní síť místních akčních skupin. Pořádají 
pravidelné schůze, kde informují jednotlivé MASky o tom, co 
se připravuje v rámci státu či EU a jakým způsobem se bude 
s penězi alokovanými pro jednotlivé programy nakládat,“ 
vysvětluje Jiří Peřina, nový ředitel MAS Karlštejnsko. Ta má 
jednu ze dvou kanceláří v Řevnicích, v areálu bývalé Eurovie, 
a spolupracuje s obcemi od Černošic až po Hořovice. 

V minulosti MAS Karlštejnsko pomohla v Řevnicích napří-
klad s dotacemi na digitalizaci kina nebo rekonstrukci objektu 
hasičského záchranného sboru, město se na ni obracelo při 
financování přestavby domečku v areálu I. stupně ZŠ nebo 
pořízení hygienického zázemí v objektu Dřeváku.

Takzvanou partnerskou smlouvu, o jejímž dodatku v pro-
sinci hlasovalo zastupitelstvo, uzavírají s MAS nejen obce, ale 
i spolky nebo fyzické osoby. Z Řevnic například působí jako 
podnikatel ve správní radě MAS Karlštejnsko místostarosta 
Petr Kozák, v dozorčí radě Zuzana Dudáková za Náruč, z.s. 
(Modrý domeček) nebo Robert Bargel za Gong z.s.(kino), 
partnerskou smlouvu uzavřel také řevnický Sokol. 

Při projednávání každoročního příspěvku zastupitelstvem 
zmínil řevnický starosta Tomáš Smrčka i to, že MAS Karlštejn-
sko v minulosti ne vždy plnila svou funkci zcela dle původních 
předpokladů. Nedávno ovšem došlo k výměně vedení – ředite-
lem se stal zkušený sociálnědemokratický politik Jiří Peřina, 
mimo jiné bývalý starosta Hořovic.

K čemu máme MASku?
Řevničtí zastupitelé schválili na prosincovém zasedání každoroční finanční podporu pro MAS Karlštejnsko z.ú. 
ve výši 30 Kč za každého obyvatele města. Co je místní akční skupina (MAS) a jak pomáhá samosprávě, podni-
katelům i spolkům?

Text: Marie Reslová

MASky v současnosti také občanům zdarma pomá-
hají při podávání žádosti o dotace v programu Zelená 
úsporám Light, kde mohou získat prostředky na zateplení 
domu, nová okna apod. MAS Karlštejnsko se z důvodu 
nedostatečných personálních kapacit do tohoto programu 
neregistrovala. Podle ředitele Peřiny je ale možné obrátit 
se na MAS Jihozápad nebo MAS Dolnobřežansko, které 
jsou pro občany Řevnic nejblíž. O tuto službu je ale možné 
požádat na kterékoliv MASce, která je pro tento program 
registrovaná.

Kancelář MAS Karlštejnsko 
Adresa: Pod Drahou 984, Řevnice
Úřední hodiny: středa 9:00– 17:00, mimo tuto 
dobu je možno sjednat schůzku telefonicky
E-mail: info@karlstejnskomas.cz 
Web: www.karlstejnskomas.cz

Místní akční skupina (zkráceně MAS)
Společenství zástupců obcí, firem, neziskových organizací 
a dalších subjektů, které spojuje zájem o rozvoj určitého 
území. Zastoupení veřejného sektoru v MAS nesmí být 
vyšší než 49 %. Výhodou MAS je, že pracuje „zdola“, tedy 
že iniciativa při rozvoji regionu vychází od jeho obyvatel. 
Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, 
kteří dobře znají potřeby daného území. MAS tedy umož-
ňuje, aby o rozvoji regionu, v němž žijí, rozhodovali jeho 
obyvatelé, a nikoliv centrální úřady. 
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mého hudebního života. 
Mnoho lidí tě zná právě 
jako zvukaře, a to nejen 
tradiční „Rybofky“, ale 
i koncertů ve Fran-
tiškových lázních, na 
trzích. Co je podle tebe 
na ozvučení nejdůleži-
tější?
Pokud zvukař funguje 
správně, tak je něco jako 
další nehrající člen kape-
ly. On zprostředkovává, 
co oni vytvářejí na pódiu, 
a dostává to do uší lidí 
pod pódiem. Má kapele 
posloužit, a ne uškodit. 
Jak se během koncertu 
mění mentální nastavení 
muzikantů, jejich hra, 
zvukař musí stále hlídat zvuk. Tragický přístup je, když zvukař 
aparát nastaví a odejde. 
Muzika je tvůj koníček, nebo se tím dá uživit?
Nedokázal bych se tím uživit. Nejsem výjimečně talentovaný, tak 
dobrý, abych se tím mohl živit jako profík a chodil např. nahrávat 
do studií. A hrát v zábavových kapelách by mě nebavilo, to je 
ukrutná řehole.
Narodil ses v Praze, jak a kdy ses dostal proti proudu Be-
rounky do Řevnic?
To bylo v roce 2008. Moje cesta, jak říkám na středozápad, 
počala přestěhováním z Prahy do Černošic, pak do Dobřichovic 
a nakonec jsem zakotvil v Řevnicích. Jsem tedy pražská naplave-
nina. Řevnice jsou krásné město u řeky, brána do Brd. Kouzelné 
místo k žití.
Proč jsi se v roce 2014 rozhodl jít do komunální politiky 
a kandidoval jsi v Řevnicích za tOP 09?
Tenkrát byla TOP 09 relativně nová politická strana, která mi 
připadala, že bude takzvaně čistá. To byl jeden motiv. Ten druhý 
byl, že jsem na jednání zastupitelstva, kam jsem se šel podívat 
jako nově přistěhovaný občan, seznámil s Marií Reslovou a Tomá-
šem Kramolišem, kteří mě přizvali ke spolupráci s řevnickou TOP 
09. Poznal jsem skvělou partu osvícených lidí, spolupráce s nimi 
přes dvě volební období byla pro mě velkou ctí a radostí. Žel před 
volbami došlo ve skupině k tak výrazným personálním změnám, 
že má další účast na dění s nově sestaveným uskupením dále už 
nebyla možná. Tak jsem se rozhodl podpořit kandidátku Naše 
Řevnice v čele s Petrem Kozákem. To, že se stanu zastupitelem, 
byl pro mě nečekaný a neplánovaný výsledek.
Kromě zastupitele ses stal i předsedou kulturní komise. Je 
něco, co chceš v jejím fungování změnit?
Již před tím jsem v komisi pracoval jako řadový člen. Vnímal 
jsem, že vždycky byla nejaktivnější nějakou dobu po volbách, 
pak více méně její činnost trochu usnula, i když v předchozím 
volebním období to bylo zásluhou především pandemie covidu. 
Řevnice jsem si velmi oblíbil, miluju je a žiju zde opravdu rád. 
Dokonce se sem přestěhoval i zbytek mojí rodiny. Myslím, že 

V kolika kapelách v současnosti hraješ? Vím o Vosím hnízdě, 
Los Fotros, Nathanice. Na nějakou jsem zapomněla?
Aktuálně opravdu v těchto třech. Další z kapel Suzzie & MIB 
spí, jednu novou chystám. V kapelách se vše pořád vyvíjí, někdo 
odejde, někdo začne, rodí se děti, řeší se kariéry. Je to jako ve 
vztazích. V každé nové kapele je nadšení, radost, ale může se 
stát, že to po čase vyprchá, zevšední, ztratí se radost ze společné 
tvorby. Rozhodně dělat kapelu v padesáti je jiné než v sedmnácti, 
kdy člověk nemá starosti a nic není nemožné.
Našla jsem na internetu, že jsi hrál třeba s kapelami Švédská 
trojka, Půl devátý, Začalo to už ráno, Deliqent, Suzzie & MIB, 
SCB, Blackout, Ženaband… Umíš spočítat, kolik jich bylo 
celkem?
Za celou dobu mého muzicírování jsem spolupracoval nebo hrál 
v asi sedmnácti až devatenácti kapelách. O všech mám záznamy, 
dokonce si troufám říci, že bych přehrál většinu repertoáru.
Lišily se nějak ty kapely, jejich žánry?
Každá kapela byla jiná. Těžko je členit. Suzzie je pop punková, 
Svatá kráva hrála underground, Ženaband mě moc bavila, hrála 
směs ska, reggae a funky. Jedno ale měly a mají kapely spo-
lečné – všechny hrály vlastní tvorbu. Až teď s Los Fotros hraju 
převzaté věci. Nicméně díky složení banjo, buben, basa, kytara 
se dvěma zpěvy, musíme skladby přearanžovat, takže ve finále 
nejde o pouhé klasické kopírování známých písní.
Je Spěvák i zpěvák?
Zpívání mi moc nešlo. Je ale pravda, že s muzikou jsem začal 
v šestnácti tak, že jsem se naučil na akustickou kytaru a začal 
hrát a zpívat. V první punkové kapele jsem zpíval a pak už jsem 
se do toho moc nehrnul. Občas mě přesvědčí na doprovodné 
vokály. 
Ve všech kapelách hraješ basu? Nebo zvládáš i jiné nástroje?
To záleží, co si člověk představuje pod tím zvládat. Umím na 
akustickou kytaru základně, taky jsem hrával na bubny.
Na basovou kytaru jsi samouk?
Ano i ne, učil jsem se a učím převážně sám, ale docházel jsem i na 
hodiny k soukromému učiteli. Jeho lekce mě posunuly hodně 
dopředu. Dnes je vše díky internetu na dosah ruky – včetně ob-
rovského množství lekcí na basu.
Jak stíháš zkoušky a neplete se ti repertoár?
Mně by v podstatě stačila kapela jedna, která bude zkoušet 
dvakrát týdně a dvakrát za měsíc koncertovat. To ale fungova-
lo právě v těch -nácti. Teď je těžké se sejít na zkoušku alespoň 
jednou týdně. Při tom pro mě osobně je nejlepší večerní zábava 
jít si večer zahrát.   
Kapela Vosí hnízdo, s níž jsi začal hrát v roce 2016, oslavila 
loni v prosinci 30 let velkolepým koncertem. Jak jsi do bandu 
zapadl a co pro tebe znamená?
Kromě toho, že hraju, ještě zvučím. Po jednom odzvučeném kon-
certě Vosáčů jsem s nimi začal spolupracovat jako zvukař. Takhle 
jsme se seznámili. Pak nějaké společné koncerty, když jsem hrál 
ještě s SCB. No a když se s VH rozloučil zakládající člen kapely 
Pepa Štěpánovič, měl jsem tu smělost se přihlásit na konkurz na 
nového basáka. Sešli jsme se, zahráli si tři pecky a věděli jsme, 
že je to ono. A pro mě tehdy začala jedna z nejúžasnějších etap 

Nejlepší večerní zábava?  
Jít si zahrát!  
Za svůj dosavadní život už si Tomáš Spěvák zahrál v takřka dvou desítkách kapel. Když právě nehraje na baso-
vou kytaru, tak zvučí. Nyní nově bude z pozice předsedy ladit i chod řevnické kulturní komise.

Text: Pavla Nováčková | Fotografie: Tomáš Spěvák
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mám potenciál tomuto městu pomoci. A kulturní komise je po-
radní orgán rady města a nás je v ní teď třináct členů. To je prostě 
pracovní armáda. Chceme zvednout kredit komise tak, aby se 
rada města na ni mohla v řadě věcí spolehnout.
Podařilo se získat tolik dobrovolníků, a nebo tolik lidí do 
komise chtělo?
Tolik lidí chtělo. Očekával jsem tak pět šest členů. Protože je nás 
třináct, rozdělili jsme se na pracovní týmy, každý má na starost 
něco. Scházíme se nyní jednou za dva týdny a společně konzultu-
jeme další postup. Ze začátku to pro mě bylo trochu těžké. Jsem 
zvyklý vést pracovní týmy, tohle je ale trochu jiné. Kolegové jsou 
dobrovolníci a ne každý je zvyklý pracovat v týmu. Ale myslím, 
že už jsme to vybalancovali a průběhy schůzek už jsou velmi 
konstruktivní. Mám z toho hodně dobrý pocit, začíná se to hezky 
rozvíjet.
Říkal jsi, že jste se rozdělili na pracovní skupiny. Jak jsou 
zaměřeny?
Máme třeba pracovní skupinu komunikace, která se zabývá ob-
novou webových stránek města a zlepšením komunikace mezi or-
ganizátory, kulturními a sportovními spolky a obecně mezi všemi 
hybateli veřejného života v Řevnicích. Chceme zlepšit především 
informovanost občanů. Další skupina se zabývá kontaktováním 
a navázáním komunikace přímo se spolky, oslovují je, předá-
vají informace o grantech, o tom, co připravujeme. Další tým 
má na starosti letošní oslavy 770 let trvání města Řevnice. Dál 
máme pracovní tým pro Lesní divadlo, jehož cílem je připravit 
program jeho obnovy. Témat na práci je celá řada. V neposlední 
řadě se budeme soustředit na pomoc se zajištěním financování 
vybraných projektů. Dobře si uvědomujeme, že rozpočet města 
nemůže utáhnout vše. 

Jak obecně hodnotíš kulturní dění v Řevnicích? Zlé jazyky 
tvrdí, že třeba v Dobřichovicích se toho děje více…
Nevím, jestli se toho v Dobřichovicích děje více, nebo jestli je pár 
akcí pouze více vidět. Vím, že na tamní radnici mají dvě úřednice, 
které mají na starost pořádání kulturních akcí. Řevnice – podob-
ně velká obec – mají jen jednu pracovnici na částečný úvazek 
a s velmi omezeným rozpočtem. Jedním z cílů kulturní komise 
je i zapracovat na rozšíření podpory aktivit městského kultur-
ního centra. U nás v Řevnicích máme obrovský potenciál: kino, 
knihovnu, Dřevák, Lesní divadlo. Chybí jen koncertní sál, prostor 
pro konání divadel a koncertů. 
Kino v tomto ohledu neobstojí?
V kině se dobře pořádá divadlo a koncerty pro sedící posluchače.   
Před volbami jste zmiňovali, že Řevnice ještě zdaleka ne-
vyčerpaly svůj potenciál pro zajímavé kulturní či sportovní 
projekty. Jaké podle tebe v Řevnicích dosud chybí?
Na tento rok víme o 35 plánovaných akcích, působí zde přes 41 
spolků a sdružení. To už je slušné množství a myslím, že již teď 
se máme na co těšit. V rámci činnosti  kulturní komise budu rád, 
když se nám podaří podpořit rozvoj společenského života v na-
šem městě. Já osobně mám rád akce, kde se lidé setkávají, akce 
typu trhy, food festivaly, pivní festival a další. e

Členové kulturní komise
Tomáš Spěvák (předseda), Renata Dudová, Ivana Junková, 
Adam Langr, Lukáš Marval, Kateřina Neuvirt, Marie Reslová,  
Markéta Sedláčková Davidová, Martin Tamchyna, Olga Tom-
ková, Marie Vágnerová, Dagmar Váňová, Petra Veselá

aby například došlo k rozvržení jejich pořádání v rámci roku.
Město je připraveno opět podpořit vybrané projekty v právě 

vypisovaném grantovém řízení, pomoci se získáváním prostřed-
ků i z jiných zdrojů, například z kraje, nebo přispět k organizaci 
a propagaci akcí. Samozřejmě ráda budu dále aktivním účastní-
kem řevnického kulturního života.
Pro oblast kultury jmenovala rada města jako svůj poradní 
orgán třináctičlennou odbornou komisi. O čem se s jejími 
členy budete radit především?
Zde bych asi navázala na předcházející odpověď, kdy jsem se 
zmínila o snaze vybudovat aktualizovanou koncepci pro pořá-
dání a podporu kulturních akcí. Právě při tvorbě této koncepce 
budeme velice úzce spolupracovat s komisí. Samozřejmě s ní jako 
s poradním orgánem rady hodláme konzultovat i další jednotlivé 
záměry a podněty z oblasti kulturního života. 
Jednou z opor řevnické kultury je Lesní divadlo. Chystá měs-
to do areálu nějaké investice nebo změny v jeho provozu?
Lesní divadlo je unikátním přírodním amfiteátrem s mnohaletou 
tradicí a město si je plně vědomo jeho důležitého zastoupení 
v kulturním životě obce.

Právě probíhá výstavba nového sociálního zařízení pro ná-
vštěvníky, které, doufáme, bude pro novou sezonu plně k dispo-

Vzala jste si „na triko“ řevnickou kulturu. Čím je vám blízká?
Dlouhodobě se aktivně zapojuji do kulturního dění v Řevnicích, 
dříve jako organizátorka různých akcí, převážně pro děti, nyní 
jako členka tradičních řevnických spolků. Ráda se účastním kul-
turních akcí a Řevnice považuji v rámci kultury za velmi aktivní 
obec. 
Co v oblasti místní kultury považujete za důležité? Co třeba 
nefunguje z vašeho pohledu ideálně a chtěla byste to změnit? 
Jak plánujete podpořit nebo rozvíjet řevnický kulturní život?
Kulturní život v Řevnicích by měl poskytovat pestrou nabídku 
akcí, zohledňující všechny občany a jejich preference. Ráda bych, 
aby si každý občan našel to své kulturní vyžití. Jsme na začátku 
volebního období, a tak se teprve postupně seznamuji se všemi 
aktéry kulturního dění.

Za důležitou považuji podporu a zachování fungujících projek-
tů, ať již provoz místního kina, pořádání akcí, jako je Majáles či 
vánoční trhy, ale také významné kulturní akce v lesním divadle – 
Filharmonie v lese, podpora spolku ochotníků a podobně.

Z pozice radní bych ráda přispěla k vybudování určité koncep-
ce. Propojení spolků a dalších organizátorů kulturních akcí tak, 

Pracujeme na koncepci pro 
pořádání a podporu kulturních akcí
Zastupitelku a radní Kateřinu Šupáčkovou mnozí znají jako zakladatelku soukromé školky Pikolín, organizá-
torku svatomartinských průvodů nebo aktivní členku rodičovského spolku Kalamář při základní škole. Podle 
koaliční smlouvy má nyní v radě města pro další čtyři roky v gesci řevnickou kulturu.

Text: Marie Reslová
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zici. O provozu a nastavení pravidel pro pořádání akcí se již delší 
dobu vedou diskuze. Lesní divadlo by mělo sloužit především 
kulturním akcím menšího a středního charakteru tak, aby přiná-
šelo radost a současně svým provozem co nejméně rušilo občany 
žijící v nejbližším okolí.
V minulém roce byla dokončena nákladná rekonstrukce 
městského kulturního a komunitního prostoru u nádraží. 
Rada svěřila Dřevák do správy Základní umělecké škole. 
Proč se město vzdalo provozování objektu? Nebylo by 
logičtější, kdyby Dřevák zůstal v gesci městského kulturního 
střediska?
V tomto případě jsem toho názoru, že město svůj vliv na provozo-
vání objektu neztratilo, pouze došlo ke krokům, které umožnily 
propojení ZUŠ a dalších zájmových skupin, které mají zájem 
efektivně a kreativně daný prostor využívat. 

Město také nemá v současné době personální kapacity na 
správu dalšího objektu. ZUŠ disponuje osobou školníka, který 
technickou správu Dřeváku může reálně zajistit.

Kulturní akce v Řevnicích podporuje město prostřednictvím 
grantového systému, který vznikl před sedmi lety. Neuvažu-
jete o jeho aktualizaci, například rozšíření o podporu činnos-
ti řevnických spolků, případně o posílení jeho rozpočtu?
V rámci snahy o větší koncepčnost v pořádání akcí a jejich finan-
cování uvažuje rada nad možností aktualizovat grantový systém 
a rozšířit jej o podporu aktivit, které nyní nelze financovat z to-
hoto grantu. Jedná se převážně o aktivity spolků či jednotlivců, 
které jsou pro město důležité, chce je podpořit a jejichž podpora 
je doposud schvalována individuálně a nahodile.
Je něco, co vám v oblasti kultury v Řevnicích chybí a co by 
mělo město iniciovat? 
Jak jsem již řekla, považuji Řevnice za velmi kulturní obec. Spo-
lečně s kulturní komisí se přesto pokusíme najít případná hluchá 
místa a iniciovat aktivity, které by oslovily další skupiny obyvatel. 
V tomto případě budeme jistě rádi za nápady a návrhy občanů, co 
jim v Řevnicích na poli kultury schází. e

O velké zdi

Text: Zdeněk Valeš

… v dobách kdy na mníšeckém zámku 
sídlila hrabata z Unwertu, v řevnických 
lesích hospodařil řád křižovníků a rozleh-
lé brdské lesy patřily dobříšským Mansfel-
dům, se rozhořel vášnivý spor o tuto část 
Brd. Dlouhá léta sporů hajných o dřevo 
a myslivců o trofejní jeleny dovedla 
jednotlivé strany až k soudnímu dvoru 
v Praze. Přestože zpočátku chtěla každá 
strana co největší část území, nakonec 
došlo k dohodě. Unwertové se vzdali tzv. 
Mníšeckého práva, a tak lesy na západ od 
Mníšku připadly Mansfeldům. Hřebeny 
mezi Mníškem a Řevnicemi si pak měli 
rozdělit křižovníci a mníšecká hrabata.

Všechno to pak přijel vyměřit císařský 
zeměměřič Johann Knittel, který se hned 
pustil do práce. Na Hřebenech se mu 
líbilo. Čerstvé povětří mu dělalo dobře 
na jeho chatrné zdraví, a navíc Prahu 
v té době oblehli Prusové, takže nikam 
nespěchal. 

Jenže bouřlivá doba nedala spát hraběti 
Ignáci Unwertovi, který se počal obávat 
o své panství a přemýšlel, jak ho ochrá-
nit před vojsky. Když se někde na lovu 
doslechl, že štěstí a ochranu může přinést 
majitelům lesa vzácný bílý jelen, nechal 
si jednoho narychlo přivézt. Na nedaleké 
Skalce žila jeho tchyně hraběnka Bene-
dikta Čejková, která si krásného statného 

Lesy nad Řevnicemi jsou plné neobvyklých míst. Nad hlubokými údolími, která trhají jednolitý hřeben lesů, 
se vypínají skalnaté ostrohy. Z některých z nich se můžete rozhlédnout do dálky, ale většinu již lidé rozlámali 
na kamennou dlažbu nebo  podezdívky domů. Pokud se budete procházet lesy v okolí Babky, Strážného vrchu 
nebo Jezírka, narazíte na další stavbu z místního kamene. Nevysokou, již notně zchátralou zeď vedoucí očividně 
odnikud nikam. Zub času na ní notně zapracoval, ale na některých místech ještě dnes vyvolává pocit, že byste 
ji přeci jen neměli přelézat. Kde se tu vzala? Kdo si dal tu práci a postavil ji uprostřed lesů? Byli to snad obři ze 
Šumavy nebo Římani při svém tažení proti Galům? Jistě to dnes již nikdo neví, ale za Hřebeny se vypráví, že...

jelena dočista zamilovala. Chodila ho 
krmit do malé obory, brzy si ho ochočila 
a ráda se dívala do jeho moudrých očí. 
Začala naléhat na Ignáce, aby mu dal 
svobodu a vypustil ho do lesů. Hrabě se 
zdráhal, měl strach, že by utekl. Pak ho ale 
napadlo, že když nechá po hranici panství 
vystavit vysokou zeď, která jelenovi zabrá-
ní v útěku, mohl by ho do svých lesů přeci 
jen vypustit. Začal tedy pobízet zeměměři-
če, aby si pospíšil. Johann se pustil s větší 
vervou do práce, i kvůli hraběnce, kterou 
si oblíbil pro její laskavost. Na hranici, 
která již byla vyměřena, poslal hrabě ře-
meslníky, aby začali stavět zeď dosahující 
dvou metrů výšky. Zeď, stavěná na sucho 
z kamenů nalámaných v okolí Babky 
i Jezírka, byla brzy hotová, a hrabě mohl 
vypustit jelena do svých lesů. Ochočený 
jelen se nejdříve zdráhal vyjít z obory, ale 
pak nabral do chřípí čerstvou vůni lesa 
a zmizel mezi stromy. Všichni čekali, co se 
bude dít. Když druhý den ráno přišel jelen 
za hraběnkou na Skalku pro pamlsek, měli 
velkou radost. Každý den pak hraběnka 
čekala na jelena s něčím dobrým v ruce 
a ten každé ráno přicházel. Zdálo se, že 
bílý jelen opravdu drží nad panstvím 
ochrannou moc. Vojenské útrapy Mníšek 
jako zázrakem minuly a každý, kdo jelena 
potkal, měl ten den štěstí. 

Ale jak roky ubíhaly, hraběnka stárla 
a jednoho rána již nemohla vstát z lože, 

aby bílému jelenovi mohla podat jeho 
oblíbenou laskominu. Toho dne viděli lidé 
bílého jelena naposledy. Když večer vyhasl 
hraběnčin život, slyšeli z lesů mocné jelení 
troubení. Další dny nechal hrabě bílého 
jelena hledat, ale již ho nikdo nikdy ne-
spatřil. Když za rok zemřel i hrabě, lidé se 
o zeď přestali starat. Pomalu se rozpadala 
a lidé zapomněli, k čemu sloužila. e

Jarmila Mutlová (9 let)
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Rok po boku generála Pavla? 
Nelituji ničeho!

Proč jsi se rozhodl zapojit do jeho týmu?
Začnu ze široka. Měl jsem trochu mindrák, že jsem v minulém 
režimu více nepomohl chartistům. Měl jsem neblahou zkušenost 
z roku 1969, kdy mě strašně zmlátili esenbáci. Navíc už jsem ne-
byl sám, měl jsem rodinu, dvě děti. Nechtěl jsem jim kazit život, 
a tak jsem „jen“ rozmnožoval samizdatové věci, poslouchal rádio. 
Zapojil jsem se intenzivněji až od  roku 1988 a pak se to rozjelo. 
Po roce 1989 jsem pracoval v úřadech, které se pokoušely vyrov-
nat s minulostí. Když jsem odcházel do důchodu, přál jsem si mít 
po Havlovi nějakého dobrého prezidenta. Nechtěl jsem Zemana, 
a tak jsem si zařídil Facebook a s kamarády sháněl podporu pro 
knížete. Prohra byla velká rána. Druhé vítězství Zemana mě ještě 
více zlomilo. A někdy v téhle době jsem dvakrát na Hlavním 
nádraží v Praze potkal v uniformě generála Pavla. Říkal jsem mu 
tehdy, že by byl bezvadným prezidentem. On na to s úsměvem 
opáčil: „Ale dejte pokoj…“
Později jsi Petra Pavla pozval do Řevnic…
Zjistil jsem, že dělá debaty po republice. A tak jsem ho přes 
známé pozval na 16. ledna 2020 k nám. Konalo se to v Meandru 
a byl jsem dost nervózní – bylo přeplněno. Hodinu mluvil o všem 
možném, skoro jako univerzitní profesor, následovaly dotazy. 
Tehdy se nikdo neptal na komunistickou minulost, i když se 
o tom už vědělo. Když odjel, nabídl jsem se, že v případě kandi-
datury rád pomohu. 
Kdy ses do prezidentské kampaně aktivně zapojil naplno?
Bylo to někdy loni před Velikonocemi. Ozvala se mi úžasná žen-
ská – Linda Jozwiak Kopecká z týmu generála Pavla a pozvala mě 
na první setkání na Vysočině. Šlo o víkendové setkání s generá-
lem a lidmi z jeho týmu. Bylo to bezva. Hezky jsme si tam popo-
vídali, dali pivko. Večer se hrálo na kytary, tancovalo, tak jsem se 
tam hned zapsal.  Druhý den ráno jsme dělali sportovní hry a já 
byl s generálem v jedné ze dvou soutěžících skupinek. Moc se mi 
líbil, na první pohled autorita, měl pevný stisk ruky, a když se mu 
něco nepovedlo, normálně s úsměvem chybu přiznal.
Jaký byl tvůj první úkol?
Věděli jsme, že je třeba nasbírat minimálně 50 tisíc podpisů, ale 
v reálu to pro nás znamenalo kolem 70 tisíc, protože se počítalo, 
že mohou být chyby. Bylo nás asi deset a věděli jsme, že to bude 
těžké. Nikdo jsme ale netušili, jak MOC těžké. Přitom jsem už 
kdysi podpisy sbíral pro různé iniciativy – HOS, Několik vět apod.
Co na tom bylo nejtěžší?
Dostal jsem na starost celý Středočeský kraj. Pomáhal mi jeden 
šikovný kluk z Benešova, se kterým jsme si oblast rozdělili. Měli 
jsme k dispozici padesát mailových adres lidí, kteří slíbili pomoc, 
ale reagovali jen čtyři. Nafasoval jsem stojací billboard a vyrazil 
nejdřív do Berouna. Říkal jsem si, to bude pohodička. Za dvě 
hodiny jsem ale měl jen patnáct podpisů. Měl jsem depku, jak to 
bude dál.
A co bylo pak?
Začal jsem objíždět akce: Portu, pouť v Mníšku a radoval se, když 
jsem tam získal 70 podpisů. Když začaly prázdniny, ozvali se 
kolegové z Prahy, že tam to jde nejlíp. 
Kolik tě to stálo času a peněz?

Text: Pavla Nováčková | Foto: Zuzana Bönisch

Čas jsem jako důchodce měl. Jezdil jsem do Prahy tak třikrát týdně 
zhruba od července do počátku října. Byl jsem tam až dvanáct ho-
din denně. Na různých místech. Udělal jsem si vozíček pro stolek, 
židličku a banner a vlakem hurá do Prahy. Naučil jsem se postupně 
lidi oslovovat, usmíval jsem se u toho. V průměru jsem získal víc 
než sto podpisů denně. Jiná byla situace, když tam přijel generál, 
to jsem jich měl za den tři sta i víc. Nakonec jsem jich odevzdal, i za 
pomoci jiných, třeba paní Jany Červené z Řevnic, 3500.
Jak často ses s Petrem Pavlem potkal osobně?
Jezdil jsem s týmem na mítinky po republice: Kladno, Příbram, 
Kolín, Benešov, Kutná Hora a Mladá Boleslav, Ústí n. Labem nebo 
Aš. Byl jsem i na dvou bězích. První byl osmikilometrový. To jsem 
se přecenil, dřív jsem i bez tréninku dal Skalku, Běchovice, ale 
tohle byla šichta. Druhý ve Stromovce, kde byl i Petr Pavel, byl 
kratší. Taky jsem s ním sázel stromy v Buštěhradě, jezdili jsme na 
paddleboardech a povedená akce byla ve Stromovce na setkání 
s fandy z Harley Clubu.
Bylo něco, co jsi nedal? Nebo na co ses musel speciálně 
připravovat?
Náročné bylo to oslovování. Často mě lidi odbyli nebo byli 
apatičtí. Začal jsem litovat průvodčí, když pořád dokola musí 
říkat „Dobrý den“. Člověk byl jak kolovrátek. Úmorná byla i letní 
vedra, někdy déšť a vítr. Na druhou stranu ke stolku často chodili 
velmi příjemní, idealističtí a „krásní“ lidé.
Během prvního kola jsi v Řevnicích vedl jedno z regionálních 
volebních studií. Byl jsi během přímého přenosu nervózní?
Tak trochu, nejsem moc řečník. Ale živé vysílání jsem si premié-
rově odbyl už při výročí srpnové okupace v České televizi. Při prv-
ním vstupu jsem byl trochu zmatený, nefungoval mi notebook. 
Druhý vstup už byl lepší, i díky podpoře ostatních kamarádů.  
Videa a fotky, na kterých po vítězství Petra Pavla v prvním 
kole stojíš mezi ním a Danuší Nerudovou, kolovaly interne-
tem. Jak jsi se mezi ně dostal?
Požádali sympatizanty obou kandidátů, aby je na tiskovku přijeli 
podpořit. Už před tím jsem byl na Primě. Vyzvali nás, abychom 
si stoupli dopředu, a mně to vyšlo tak pěkně mezi ně. Byl jsem 
strašně rád. Paní Nerudová si mě získala, bulel jsem, když řekla, 
že půjdeme spolu. Ještě po tiskovce jsem s ní mluvil, že jí fandím, 
že je bezva.

Ta fotka se objevila v mnoha médiích a světových sítích. Je na ní vítěz prvního kola prezidentských voleb Petr 
Pavel na tiskové konferenci, kam jej přijela podpořit Danuše Nerudová. A mezi nimi Řevničan Kamil Černý. 
V kampani generála Pavla pilně pracoval od samého počátku.
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Zná pan generál tvé jméno?
Ví, že jsem Kamil, ale neví, že jsem Černý. Předloni mě pozval 
na své šedesátiny. Hrál tam bigbít, tak jsem si zatrsal. Když mě 
pak viděl, vzpomínal, že je rád, že tam jsem, protože on nerad 
tancuje. 
Jak jsi se ty jako odpůrce komunistického režimu vyrovnal 
s tím, že jsi pomáhal bývalému komunistovi? Měl jsi s tím 
problém?
Zpočátku trochu jo. Několikrát jsem ho ale slyšel vše vysvětlit 
a snažil se pochopit, že pocházel z vojenské rodiny. Za těch třicet 

let po revoluci dokázal vše odčinit.
Až volby skončí, budeš s ním dál v kontaktu?
S ním asi ne, ale s lidmi kolem něj snad ano. Třeba někdy přijde 
nějaká pozvánka na nějakou akci. Rád půjdu.
Co ti ten uplynulý rok po boku Pavla dal a co vzal?
Vzalo mi to kamarádku, která mi napsala: Myslíš to vážně, 
vždyť jsi takový antikomunista? Ale věřím, že i ona pozná, že je 
to dobře. Na druhou stranu jsem poznal spoustu úžasných lidí, 
skvělých kamarádů. Jsem rád mezi lidmi, takže nelituji ničeho. e
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Ito, že Řevničan Kamil Černý získal v týmu generála výji-

mečné postavení, potvrzuje i hlavní koordinátorka aktivit 
s podporovateli Linda Jozwiak Kopecká:

Moje spolupráce s Kamilem začala náhodným rozhovorem 
v Rock Café před více než dvěma lety. Bylo to během covidu, 
kdy jsme s generálem Pavlem rozlévali svařák a pivo na pod-
poru uzavřených provozů a malých pivovarů. Kamil, člověk 
z prostředí disentu, přišel, aby generála Pavla lépe poznal. 
Měl své rezervy vůči jeho komunistické minulosti, ale záro-
veň velký respekt k tomu, co Pavel posledních 30 let dokázal. 
Kamil mě okamžitě zaujal především svou energií a vitalitou, 
která z něj vyzařovala. Ale také tím, že odmítal přijímat klišé 
a černobílé vidění světa. Zůstali jsme v kontaktu, několikrát 
se potkali a později jsem ho pozvala, aby blíže spolupracoval 
s naším týmem. Kamil se rozhodl do toho jít naplno, jako asi 
dělá vše, čemu věří. Nesmírně nám pomohl se sběrem podpi-
sů, kterému věnoval spoustu času a energie. Jako u všeho, co 
má smysl, s tím bylo spojeno mnoho práce, doslova za kaž-

dého počasí, ale také radosti a veselých okamžiků. Celý tým 
vzpomíná, jak Kamil běžel po náplavce několik stovek metrů, 
aby ulovil jeden podpis na podpisový arch, anebo si s námi 
zatančil rock’n’roll. Já osobně si ale cením nejvíce toho, že 
šel se svou kůží na trh a vytrvale obhajoval svůj postoj před 
svými přáteli z disentu, byť byl, zejména v počátku, pod velmi 
silným tlakem. Kamil je jeden z lidí, které chcete v životě 
potkat a pokud se vám to poštěstí, už zůstanou navždy ve va-
šem srdci. Dnes jsem proběhla kancelář a zeptala se několika 
kolegů z týmu, co jim první vyvstane na mysli, když se řekne 
„Kamil Černý“. 

Odpovědi: Markéta: strašná energie; Stáňa: srdcař; Míša: 
láska přece; Radko: hippík; Eliška: energie; Martin: běžec!; 
Lucka: zapálenost pro věc; Petra: Vždycky duchem mlád.; 
Linda: rock’n’roll!!!

Kamile, jsi parťák, jak má být. Budu se těšit na každé naše 
další setkání.

trnky, Prunus spinosa,  je pak velmi lahodné chuti a i trnka 
ledviny výborně čistí. Sběr a uchovávání trnkových květů je ale 
na jaře velmi náročné. Mezi další ledvinám prospěšné byli-
ny patří petržel, libeček, zlatobýl, rybíz, jehlice trnitá, svízel 
syřišťový, rdesno truskavec, pýr, vřes, lichořeřišnice, medvědice 
a chmel. 

Máte tedy z čeho při únorovém očišťování vybírat. Ledvinové 
čaje se pijí přes den, v dávce 2 čajové lžičky směsi na ¼ l vody. 
Večer byste se po močopudném čaji nevyspali. A na závěr mého 
bylinářského článku chci upozornit, že ledviny jsou stejně jako 
plíce orgán přátelství. Lidé se spolu sejdou, ťuknou si sklenička-
mi na zdraví, napijí se a dopřejí právě i ledvinám. Močopudné je 
pivo i víno. Tak se v teple sejděte, ťukněte si, popijte spolu, ať je 
vám v únoru hezky!

O bylinách s Dagmar Váňovou

Mnozí už ochutnali některý z jejích lahodných bylinkových 
čajů. Naše řevnická sousedka Dáša Váňová je nabízí třeba 
na dobřichovických farmářských trzích společně s dalšími 
svými voňavými výrobky z léčivých rostlin. Požádali jsme 
ji, zda by se o své bylinkářské vědomosti a recepty podělila 
i se čtenáři Ruchu.   

Únor je další měsíc pod vládou Zimy, příroda spí a odpočívá pod 
zemí. My si užíváme krásu studeného ročního období a těšíme 
se na jaro. V každém z 12 měsíců je některý náš orgán citlivější 
a snadno dochází k jeho oslabení. V únoru jsou to podle orgá-
nových hodin ledviny, kterým bychom měli věnovat pozornost 
a pečovat o ně. Udržovat je v teple, neprochladnout, dopřávat 
jim vhodné tekutiny. Svátky světelné Brigit, později Hromni-
ce, nebo Očišťování Panny Marie jsou především o očišťování 
našich ledvin.

Hlavní únorovou bylinou je strom světla, v němž začíná 
proudit léčivá míza – bříza, Betula pendula. Vzpomeňte si na 
březová košťata, která vymetou špinavé kouty, na březové pru-
ty, kterými si v sauně můžeme prokrvit záda. Stejně tak může 
bříza vymést špínu z našeho těla právě skrze ledviny. Je nedráž-
divá, močopudná, protirevmatická, protizánětlivá – pomáhá 
ledvinám vylučovat soli, jedy z našeho organismu. Obsahuje 
prospěšné flavonoidy a saponiny.

V únorovém ledvinovém čaji nesmí chybět ani další mocná 
bylina – kopřiva, Urtica dioica. Napomáhá čištění krve, je účin-
ným metabolikem, obsahuje hodně železa, serotonin, acetyl-
cholin, fytoncidy, glukokininy a hořčík. 

Třetí složkou je přeslička, která obsahuje další důležitý 
prvek, a to je křemík. Přidávám do ledvinového čaje také květy 

Dagmar Váňová
PharmDr. Dagmar Váňová 
vystudovala Farmaceutic-
kou fakultu na Univerzitě 
Karlově, má doktorát z kli-
nické farmacie. V Řevnicích 
provozovala 15 let lékárnu 
U stříbrné hvězdy. Absol-
vovala garantovaný kurz 
České lékárnické komory 
zaměřený na léčivé rostliny. 
Je žačkou sestry Damiány, 
která působila na Velehradě. 
Pro Muzeum Českého krasu v Berouně pořádá bylinkářské 
semináře a vycházky.
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Stavba nové školy v roce 1883
Stavba nové školní budovy je zajímavá a výjimečná událost své 
doby, a proto ji zde chci několika řádky připomenout. 

Konkurz na stavbu nové školní budovy v Řevnicích na ná-
městí Krále Jiřího z Poděbrad (dnes čp. 64) se konal 25. února 
1883 na řevnické radnici. Celé toto řízení je podrobně popsáno 
v publikaci „100 let školy v Řevnicích“, kterou v roce 1983 podle 
archivních materiálů sepsali učitel Oldřich Marhoul a řevnická 
kronikářka a učitelka Matylda Rohlíčková, za spolupráce řev-
nické letopisecké komise. Pro tuto publikaci tehdy poskytla řada 
řevnických občanů historické fotografie školy.

Počátkem 19. století byly v Řevnicích pro školní účely pronají-
mány místnosti v soukromých objektech. Uvádí se čp. 10 a poz-
ději čp. 54. Při kontrole úrovně vyučování v oblasti dnešního 
Poberouní v roce 1822 rozhodl zbraslavský podkrajský postavit 
školu na náměstí na místě dnešní kašny. Stavba byla provedena 
za vojenské asistence, protože řevničtí občané byli proti ní. Ne-
souhlasili s jejím umístěním a měli se též na stavbě finančně podí-
let. Škola byla přesto postavena a vyučovalo se v ní 62 let. V roce 
1881 provedla okresní stavební komise kontrolu stavu školní 
budovy a rozhodla, že je nutné postavit školu novou. Stávající 
již nevyhovovala potřebám města a nebylo možno ji stavebně 
rozšířit nebo přistavět patro.

Proto zastupitelé Řevnic a také Zadní Třebaně po dohodě 
koupili pozemek pro školu na náměstí od řevnického statkáře 
Emanuela Procházky.

Dne 25. února 1883 se konala veřejná dražba na stavbu nové 
školy na zakoupeném pozemku. K dražbě se přihlásilo 10 draži-
telů. Vyvolávací cena pro stavbu byla 16 134 zlatých. Všichni zá-
jemci o stavbu museli předem složit v hotovosti zálohu, tehdy tzv. 
vadium. Ti, kteří neuspěli, dostali po dražbě zálohu zpět. V soutě-
ži zvítězili Jan a Alois Hájkové, stavitelé z Písku, kteří dnešní 
školu postavili. Její základní kámen byl položen 24. května 1883. 
Již 28. srpna 1884 hlásili stavitelé kolaudační komisi, že škola 
o 4 třídách je dokončena. Dne 7. září byla nová škola vysvěcena 
a otevřena. Oslava to byla veliká! Na nádraží čekal mohutný dav 
občanů na příjezd vlaku od Prahy, kterým přijeli hlavní hosté, 
okresní hejtman Karel Herrmann, školní inspektor Matějček, dů-
stojný pan vikář a další. Po příjezdu vlaku zahrála místní kapela 
císařskou hymnu. Po přivítání hostů odešel velký průvod občanů 
na náměstí k nové škole, odtud pochodovali všichni v průvodu 
do kostela na slavnou mši svatou. Po skončení byl v nové školní 
budově uspořádán společný banket. Na závěr akce doprovodili 
zástupci obcí a členové slavnostního výboru vznešené hosty na 
nádraží. Při jejich odjezdu se hrála opět císařská hymna.

Píše se, že pro obec i pro školu tak skončil „velepamátný den“. e
(zpracováno podle řevnických kronik)

Text: MUDr. Jindřich König | Fotografie: archiv autora

Nejstarší známá fotografie nové školy z roku 1898

Žáci 3. ročníku měšťanské školy v Řevnicích na snímku 
z roku 1922. Třídní učitelkou byla A. Rampasová.

Řevničtí školáci zachycení v roce 1947 při výletu na Křivoklát

Abiturienti z roku 1943 se sešli po 45 letech.

Vzpomínka 
z Lesního  
divadla
9. 2. 1908 se v Řevnicích 
narodil Stanislav Sklenář, 
dlouholetý řevnický ochot-
ník. Na scéně Lesního diva-
dla v Řevnicích vystupoval 
46 let (v letech 1930–1976). 
Zemřel v roce 1984.
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O místní organizaci Českého svazu rybářů jsem si povídal 
s hospodářem Václavem Vinopalem a Jakubem Bezděkem, 
který se podílí na vedení dětského kroužku a o místní revír 
pečuje také jako dobrovolný člen rybářské stráže. Své si 
řekl i Jan Čámský, člen profesionální rybářské stráže nadří-
zeného územního svazu města Prahy, který se spolupodílí 
na vedení řevnického rybářského kroužku. 

Co je hlavní náplní činnosti místní organizace rybářského 
svazu?
Staráme se o pobřežní pozemky a o rybí osádku. Sledujeme, 
jakých druhů ryb se nedostává, a ty pak do revíru doplňujeme. 
Nejčastěji jde o kapra, to je taková tržní ryba, která se vychytá. 
Rybářský svaz má svoje chovné rybníky, takže v nich si ty ryby 
napěstujeme, něco třeba dokoupíme jinde, a pak je na jaře a na 
podzim vysazujeme do revírů, kde je potřeba. Zkrátka máme 
zájem si ryby sami nasadit a pak se je sami nachytat. 

Vyjma toho dohlížíme na to, aby nám místní čističky odpad-
ních vod nevypouštěly „dobroty“ do vody. 

A v neposlední řadě taky je dětský rybářský kroužek.

Kolik členů má místní rybářský kroužek a v jakém věkovém 
rozpětí jsou?
Asi pětadvacet členů, nejmladšímu je pět let, ale ten chodí jen 
tak ze zájmu, zatím nechce ani chytat, a nejstarším holkám je 
třináct. Průměr je 8–9 let. Zkoušky pro získání rybářského líst-
ku můžou děti dělat od první třídy, zkrátka jak se naučí psát.
Co je náplní schůzek dětského kroužku?
Když nemůžeme být s dětmi venku, tak probíráme rybářský 
řád, druhy ryb a rybolovné techniky. Když můžeme k vodě, tak 
je učíme chytat, navazovat háčky a další praktické dovednosti. 
Samozřejmě si opakujeme poznávání ryb, protože něco jiného 
je ryba na obrázku a v ruce.
Pořádáte i rybářské závody?
Ano, jednou ročně, pro dospělé i pro děti.
Co vás jako rybáře nejvíc trápí?
Z přírodních jevů to jsou kormoráni. Sežerou spoustu ryb, ale 
třikrát víc jich poraní a ty dost často uhynou. A další problém 
je, že kormoráni loví tak, že hejno ryb naženou do jedné části 
řeky, často se to děje třeba u dobřichovického kempu, kde je 
velká vodní plocha. Ale ryba má být v zimě v klidu a spát. Když 
ji takhle probudí, tak se ryba vysílí a nedožije jara. 

Navíc je kormoránů spousta. Aktuálně máme hejno kormorá-
nů ve Třebani, které čítá asi 50 jedinců. Při loňském sčítání jsme 
jich pod pražskou čističkou odpadních vod napočítali 800.

Odbor životního prostředí vyplácí odměnu 1000 Kč za kormo-
rání zobák, ale situaci komplikuje to, že se kormoráni nesmí 
střílet na stromech ani na vodě, ale pouze za letu, a zejména 
kolem Berounky se vyskytují v obytných oblastech, kde se střílet 
nesmí.

Proto jsme u nás, podobně jako na dalších hlavních tocích, 
zavedli hájení tzv. bílých ryb, abychom si vůbec udrželi nějakou 
osádku.
A co nepřírodní negativní vlivy?
Čističky. Opakovaně jsme zaznamenali únik kalů, jejich likvi-
dace totiž stojí čističky nemalé peníze. Ráno jde člověk kolem 
vody a od Karlštejna plave pěna... Mnohokrát jsme nechali dělat 
rozbory, ale dokazuje se to obtížně, rozbory ukázaly, že to je 
živočišného původu. Nejčastěji se to stává po dešti, to se čističky 
vymlouvají, že byly zahlcené a vypustit to musely.

A pak taky pytláci, hlavně ti, co to dělají ve velkém, tzv. 
masařinu. Například kapry si podle rybářského řádu můžete od 
řeky odnést dva denně, ale není výjimkou, že chytneme pytláka, 
který jich má deset, dvanáct... Zabavíme mu udici, ale oni míva-
jí ty nejlevnější ze supermarketu, co stojí pár stovek. Nahlásíme 
ho v místě bydliště, stojí nás to spoustu času a vyřizování, a on 
nakonec vyfasuje pokutu 300 Kč. Navíc to jsou dost často cizinci 
bez trvalého bydliště, takže je úřad nemá kam obeslat. e

Berounka je srdcová záležitost
Řevnice, to je Berounka, a Berounka, to jsou rybáři. A že jich v našem městečku není málo. Místní organizace 
Českého rybářského svazu, která letos v březnu oslaví 78. let od svého založení, sdružuje na 400 členů z Řevnic, 
Dobřichovic i Třebaně a obhospodařuje tři revíry – řeku, potok i rybník.

Text: Matěj Barták | Fotografie: MO ČRS Řevnice

In
fO

Kontakty
Nová adresa kanceláře MO ČRS Řevnice:
Pražská 454
252 29 Lety
(tenisová hala naproti hotelu MMX)

Nové telefonní číslo do výdejny povolenek: 
723 059 061

Otevírací doba nové kanceláře
Pondělí    08:00 – 12:00 hod.
Středa    13:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek     14:00 – 18:00 hod.

Více na https://www.rybarirevnice.cz/

R
EV

ÍR
YMístní rybářské revíry

 • mimopstruhový revír Berounka 2 (od jezu v Mokrop-
sech až po jez v Karlštejnu-Klučicích včetně přilehlých 
tůní, zejména tedy horní a dolní tůně ve Všenorech)
 • rybník Nádynek ve Svinařích (aktuálně vypuštěný a bez 
ryb)
 • pstruhový revír Svinařský potok (od železničního nad-
jezdu v Zadní Třebani až k pramenům; cca 100metrový 
úsek pod nadjezdem patří do revíru Berounka 2

Pokračování na další straně.

Předseda MO Stanislav Marek (uprostřed) pomáhá mladým rybářům.
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Krátce a jasně
Úlovky z městské knihovny

Nabídka řevnické městské knihovny je opět bohatší, a to 
hned o několik žádaných novinek, které se na trhu objevily 
teprve nedávno. Zde je několik tipů na četbu, kterou si můžete 
zpříjemnit zimní dny.

Nikdo není sám (Petra Soukupová) 
Jedna z nejčtenějších současných 
českých spisovatelek přichází se zbrusu 
novým románem, který nám představí 
spořádanou pražskou rodinu manželů 
Veroniky a Michala a jejich dvou dětí. 
Zaběhlé fungování rodiny se otočí na 
hlavu, když náhle zemře Veroničina 
matka. Tísnivé rodinné vztahy 
poznáváme z pohledu Veroniky a jejích 
dětí, kteří se střídají v roli vypravěče.
Neděle odpoledne (Viktorie 
Hanišová) Rodinným vztahům, 
neřešeným traumatům a tíživým 
emocím se věnuje i další novinka na 
české literární scéně, tentokrát od 
Viktorie Hanišové. V románu Neděle 
odpoledne autorka odkrývá rodinnou 
tragédii skrze pohledy tří postav. Přináší 
syrové čtení s dusivou atmosférou, od 
kterého se jde jen těžko odtrhnout.
Bez lásky (Alice Osemanová) Kdo 
by chtěl všechna rodinná dramata 
a převratné dějinné události vyvážit 
příjemnější četbou, může sáhnout 
po románu Bez lásky od Alice 
Osemanové – autorky velmi populární 
série Srdcerváči. Bez lásky je krásný, 
citlivý příběh mladé dívky Georgie, 
která se ještě nikdy do nikoho 
nezamilovala. Po nástupu na univerzitu 
nachází nové zájmy, nové kamarádky 
a kamarády a začíná prozkoumávat 
samu sebe a svou identitu. Přestože 
je tato kniha zaměřená na mladší 
čtenářstvo, zaujme a pozitivně překvapí 
i dospělé.

Pokud rádi čtete a chtěli byste si o svých čtenářských 
dobrodružstvích povídat a vyměňovat si dojmy a doporučení, jste 
srdečně zváni na příští schůzku čtenářského klubu Pod Hřebeny, 
která se bude konat dne 5. února 2023 v 18:00 v restauraci 
U Rysů. Tématem je tentokrát radost.

Anna Junková

Kolik vykoledovali tři králové?
V obcích řevnické farnosti vyšlo letos do ulic na dvě stě koled-
níků. V našem městě sbírku podpořily i dvě akce: Tříkrálový 
koncert v kostele sv. Mořice a Tříkrálový průvod na koních. Dárci 
vhodili do charitních kasiček celkem 212 786 Kč, z toho přímo 
v Řevnicích  se vybralo 41 076 Kč. Tříkrálová sbírka se letos kona-
la už počtrnácté, za celou tu dobu se v řevnické farnosti vybralo 
již 1,8 milionu Kč. 

Slovo má nový předseda MO 
Stanislav Marek

Jaké má vaše místní organizace zázemí?
Máme nově pronajatou kancelář v Letech (viz info box na 
předchozí straně). O zázemí pro dětský kroužek jednáme 
se starostou, město má v plánu nám za symbolickou cenu 
dlouhodobě pronajmout pozemek poblíž klubovny vodáckého 
oddílu. Ten vyčistíme od náletů a za pomoci rodičů a sponzorů 
tam umístíme maringotku a vybudujeme nějaký přístřešek, 
musí to být mobilní kvůli případné povodni. 
Jak se vypořádáváte s financemi? 
Peníze, které vybíráme na poplatcích za povolenky, nám 
nezůstávají, ale jdou územnímu svazu města Prahy, který stojí 
nad námi. Ten nám dává peníze na provoz, ale ty pokryjí tak 
akorát nájem kanceláře. O všechno ostatní se musíme postarat 
sami. S něčím nám vypomůžou sponzoři mimo rybářských 
svaz, ale hodně peněz samozřejmě přinášíme my členové 
z vlastních kapes. Všem, kdo nám jakkoli přispějí, patří obrov-
ské poděkování.
Na co by ses chtěl v místní organizaci soustředit, co bys 
chtěl nejvíc rozvíjet?
Hlavní pro nás je mít velký rybářský kroužek, bez dorostu se 
to tady rozpadne. Staří rybáři odcházejí kvůli věku a předcho-
zí vedení MO nebylo vůči členům zrovna vstřícné, což lidi od-
vádělo jinam. Teď máme kancelář otevřenou tři dny v týdnu, 
s krytou čekárnou, takže tam zájemci o povolenku nemusí stát 
v zimě a dešti. Taky máme nový počítač a tiskárnu, takže to 
pěkně odsýpá, lidé nečekají dlouho. 

Vnímáme, že si lidi té změny všimli, jsou spokojenější, už 
jsme přijali asi deset nových členů. Projevilo se to i na závo-
dech, dřív chodilo třeba pět dětí, ale na těch posledních jsme 
jich měli padesát, zabrali jsme skoro celý třebaňský ostrov. Při 
této příležitosti je znovu na místě velké poděkování sponzo-
rům, kteří nám poskytli hodnotné ceny. 

Proměnu vedení naší organizace zaznamenali i v Praze, jsou 
vůči nám vstřícnější, ať už jde o zarybňování nebo pořádání 
závodů. Podobné je to s řevnickou radnicí, i s tou se nám teď 
lépe komunikuje. 
A jak ses vlastně k rybám dostal ty?
Já chytám od šesti let, přímo tady v Řevnicích, takže už tady 
rybařím 40 let. 
Kde nejraději chytáš?
Všude, ale Berounka je prostě nádherná, to je srdcová záleži-
tost, na tu se vždycky rád vracím, a rybaří tu i moje děti. Taky 
ji teď máme dobře zarybněnou. Uklízeli jsme břehy, proře-
závali stromy, takže když jsme s pražským svazem jednali 
o zarybnění, tak nám vyšli vstříc.
Jak ses dostal k rybaření na moři, bylo to něco, po čem jsi 
toužil?
Vůbec ne. Já rybařil ve Španělsku, Francii nebo Itálii, ale ne 
na moři, a všichni mi říkali, ať zkusím i moře, ale já byl spíš 
proti. Nakonec se jednou naskytla příležitost, tak jsem vyrazil 
do Norska a chytlo mě to, takže tam od té doby jezdím pravi-
delně. 
Jakého úlovku se nejvíc vážíš?
Když mi bylo čtrnáct, tak jsem v Řevnicích pod Černou skálou 
chytil sumce, co vážil 82 kilo, to byl můj největší úlovek u nás. 
V Norsku na moři to byl metrákový halibut nebo dvoumetrový 
mník. 

Ale největší radost mi teď dělají moje děti, že je to taky 
táhne k rybaření. Ale tohle je teď obecný trend, že roste zájem 
dětí o rybaření i o myslivost. Je to moc dobře, že se děti vrací 
k těmhle koníčkům, to před deseti lety nebylo. Asi už je nebaví 
koukat do počítačů. e
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Z peněz darovaných během Tříkrálové sbírky využije 65 % 
Farní charita Řevnice na pomoc lidem v našem regionu, kteří se 
ocitli v nepříznivé životní situaci. 35 % pak Arcidiecézní charita 
ČR na pomoc lidem v nouzi v zahraničí. 

mare

Ponor ve Dřeváku
Jako ochutnávku před festivalem Jeden svět Řevnice, který 
bude probíhat v březnu, nabízíme promítání australského filmu 
Ponor z roku 2020. Film budeme promítat v řevnickém Dřeváku 
u nádraží ve středu 22. 2. od 19 h.  

Otužování působí blahodárně nejen na tělo, ale i na duši. Své 
o tom ví nizozemská potápěčka Kiki, které ponor do studených 
vod přinesl vysvobození z traumat minulosti a ukázal cestu k vě-
domějšímu prožívání.

Po filmu se můžete těšit na zajímavého hosta.
Alice Čermáková

Pomozme Agátě s Jakubem 
najít důstojné bydlení
Agáta s Jakubem jsou maminka se synem, kterým život nena-
dělil zrovna lehkou cestu. Jakub se již od dětství léčí s duševním 
onemocněním, kvůli kterému se neobejde bez větší každodenní 
pomoci, kterou mu poskytuje právě jeho matka. Péče o Jakuba 
je velmi náročná, ale společně mnoho zvládnou. Bohužel v létě 
Agáta přišla o podporu ze strany partnera, který se s ní rozešel, 
a v důsledku toho také o střechu nad hlavou. Zůstaly jen dluhy, 
které měl bývalý partner paní Agáty splácet, ale… Čeho je moc, 
toho je příliš, a tak se všechny tyto události podepsaly i na Agáti-
ně duševním zdraví.

Již delší dobu jsou oba klienty Centra sociální rehabilitace 
Náruč, kde našli pevnou oporu. Základem pro to, aby se mohli 
odrazit ode dna, je ale stabilní a důstojné bydlení. Jejich jediným 
příjmem je v tuto chvíli Jakubův invalidní důchod a z něj lze těž-

ko zaplatit běžné tržní nájemné, kauce a ještě mít alespoň něco 
málo na živobytí.

V úterý 13. prosince se proto uskutečnil v černošickém Club 
Kině benefiční koncert právě pro Agátu s Jakubem. Na jejich pod-
poru zahrála skupina USB band a celou akci zaštítila organizace 
Revenium. Bohužel se přímo na koncertě nevybralo tolik peněz, 
kolik by bylo třeba. Stále ale zůstává možnost zaslat peníze na 
účet spolku Revenium 115-5689490267/0100. Variabilní symbol 
je datum koncertu: 13122022. Všechny peníze, které se na tomto 
účtu pro Agátu s Jakubem vyberou, budou použity výhradně na 
zaplacení kauce na byt a případně předplacení nájemného.

Důstojné a bezpečné bydlení je základem pro to, aby se příběh 
Agáty a Jakuba mohl zase začít vyvíjet směrem k plnohodnotné-
mu a kvalitnímu životu.

Děkujeme za každý, i malý, příspěvek.
Centrum sociální rehabilitace Náruč
www.spoleknaruc.cz

Osmý ročník Slavností Morany je za 
dveřmi, tvůrci Moran, hlaste se!
Už osmý ročník jarních Slavností Morany vypukne v sobotu 
25. března, tentokrát v Letech. Co na to vaše Morana?

Už sedmkrát mohli návštěvníci žasnout nad Moranami z dílen 
jednotlivců, skupin přátel i dětí s rodiči a učiteli. Věčná škoda, že 
je odnesla voda! Naštěstí brzy vypukne osmý ročník, který slibuje 
nové skvosty, příjemná setkání a spoustu legrace. 

Jak dobře víte (anebo letos zjistíte), přehlídka vrcholí volbou 
nejlepších Moran, jejich zapálením a puštěním po proudu Be-
rounky. S nimi symbolicky odpluje i letošní zima. 

To ale zdaleka není celý program slavností. Za hezkého počasí 
vzlétnou horkovzdušné balony, návštěvníky potěší hudební vy-
stoupení regionálních kapel, atrakce pro děti, bohaté občerstvení 
a stánkový prodej s nabídkou výrobků regionálních firem.

Jak vyrobit Moranu
Morana je stylizovaná postava ženy například ze slámy, navleče-
ná do ženských šatů a lecčehos jiného. Důležitá je tvář, na níž se 
můžete vydovádět. Konkrétní outfit záleží pouze na vaší fantazii 
a dostupných materiálech. Jen myslete na to, že Morana skončí 
v ohni a v řece. Proto se vyhněte plastům a materiálům, jejichž 
hoření či rozpouštění představuje zdravotní nebo ekologická 
rizika. Do soutěže nebudou mít přístup ani figuríny obscénní 
a urážlivé. Pozitivní inspiraci můžete načerpat z obrázků minu-
lých ročníků, které najdete na stránkách slavnostimorany.cz.

Odborná komise vyhodnotí originalitu zpracování a celko-
vý umělecký dojem. Zvláštního uznání se dostane výtvorům 
obzvlášť vtipně symbolizujícím příslušnost k obci nebo místu 
našeho regionu. Na úspěšné tvůrce čekají tradiční poháry a hod-
notné věcné ceny. 

Jak se přihlásit
Pokud bydlíte v regionu dolní Berounky nebo v jeho blízkém oko-
lí, neváhejte ani okamžik. Přihlaste se telefonicky na čísle 605 
205 755 nebo písemně na e-mailu petra.stehlikova@dobnet.
cz. V přihlášce uveďte obec, za kterou chcete soutěžit, název sou-
těžícího (škola, spolek), jméno pověřeného zástupce, telefonický 
a e-mailový kontakt na něj. 

Přihlášky přijímáme do 28. února 2023 a moc se na ně těšíme. 
Petra Stehlíková, Dobnet

2/23

Máte problém s úhradami nájmu 
a energií? Potřebujete konzultaci 
k žádosti o příspěvek na bydlení?
Svoji situaci, nárok na příspěvek nebo podání žádosti 
můžete probrat přímo v Řevnicích s pracovníky sociálního 
odboru černošického úřadu. Jsou připraveni za vámi přijet. 

Máte-li zájem o tuto individuální konzultaci a bydlíte 
v Řevnicích a okolí, napište do 15. února na e-mail členkám 
řevnické sociální komise. Uveďte i své telefonní číslo. Do-
mluvíme s vámi termín.   

Lada Vávrová: vavrova@fala.cz 
Marie Reslová: marie.reslova@volny.cz

Příspěvek na bydlení je určen pro všechny, kteří za nájem, 
energie a další platby spojené s bydlením vydají více než 30 
procent ze svého příjmu. Žadatel o příspěvek musí doložit 
tzv. čtvrtletní náklady na bydlení – kolik platí měsíčně za 
nájem, elektřinu, plyn, vodu, pevná paliva atd. Dále své 
čtvrtletní příjmy (mzda, starobní důchod, invalidní důchod, 
rodičovský příspěvek, nemocenská, přídavky na děti, pod-
pora v nezaměstnanosti atp.).
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Den mokřadů připomenou 
vycházky po březích Berounky 
Známý řevnický ornitolog Zdeněk Valeš zve na vycházku, kte-
rou v rámci Světového dne mokřadů pořádá v neděli 5. února. 
Sraz zájemců je naplánován na 9:30 na nádraží v Dobřicho-
vicích. Ornitologická vycházka povede za zimujícími vodními 
ptáky po pravém břehu Berounky do Mokropes. „Nezapomeň-
te s sebou dalekohled,“ vyzývá pořadatel.  

O den dříve v sobotu 4. února se na vycházku můžete vydat 
proti proudu řeky Berounky do Zadní Třebaně. Vycházku 
věnovanou Světovému dni mokřadů, který se snaží upozornit 
na jejich význam, na jejich stálé ohrožení a na potřebnost 
udržení vody v krajině zde pořádá Správa CHKO Český kras. 
Při vycházce dlouhé nanejvýš čtyři kilometry budete moci po-
zorovat zimující ptáky na řece Berounce. Exkurze Za zimovišti 
ptáků na Berounce bude zahájena v 9:10 na vlakovém nádraží 
v Zadní Třebani. exkurzí provede zoolog Správy CHKO Český 
kras Jaroslav Veselý. Exkurze je neplacená a není třeba se 
přihlašovat, stačí přijít. 

Do kina se vrátí Radůza
Do řevnického kina se v únoru vrátí Radůza, jejíž koncerty 
se v řevnickém sále staly již tradicí. Nejoriginálnější a nejo-
sobitější zpěvačka a skladatelka Radůza se s radostí vrací do 
Řevnic za svým publikem. Tentokrát zde vystoupí 23. února, 
koncert začne v 19:30. S Radůzou se představí kytarista Josef 
Štěpánek a na bicí Miloš Dvořáček. Vstupné v předprodeji 
v Infocentru Dobřichovice a Městské knihovně Řevnice za 
500 korun. Koncert pořádá Porta Aurea Intermedia,  
www.pa-intermedia.com.

Šansoniérka představí 
i písně z nového alba
Šansonový večer osvědčené Zlatky Bartoškové, která je díky 
svému nezaměnitelnému projevu jednou z nejosobitějších 
interpretek současného šansonu, si nenechte ujít poslední 
únorovou neděli. Koncert se koná v neděli 26. února od 18 
hodin v sále řevnického Zámečku. Zazní ukázky z připravova-
ného alba Než pozdravím anděla i starší kousky za doprovodu 
klavíru a houslí. „Využijte toho, že nemusíte cestovat do Prahy 
do kavárny Činoherního klubu, kde paní Zlatka pravidelně 
vystupuje,“ láká pořadatelka Veronika Stará. Zlatka Bartoško-
vá zpívá výhradně vlastní repertoár a píší pro ni současní čeští 
textaři, básníci a skladatelé, jako například Ondřej Suchý, 
Jarmila Hannah Čermáková, Petr Ožana nebo Jiří Toufar.

U Věže budou znít hity 
Zuzany Navarové
Pokud patříte k milovníkům písní Zuzany Navarové a kapel 
Nerez a Koa, nenechte si ujít koncert kapely Jazz Elements. Se 
svým pořadem Pocta Zuzaně Navarové se představí ve čtvrtek 
9. února v Dobřichovicích. Koncert začne v 19:30 v zámecké 
pivnici U Věže. Předprodej vstupenek za 300 a 250 korun je 
možný v Infocentru. Pořádá KC Dobřichovice.

Besedy v Dobřichovicích 
vás zavedou do Afriky 
i ke krajanům v Americe
Hned tři zajímavé besedy se v únoru konají v sousedních 
Dobřichovicích. Ponoříte se v nich nejen do starých čítanek 
z časů císařství, ale i do vod africké řeky Zambezi. Do třetice 
se dozvíte o životě potomků českých a moravských přistěho-
valců v americkém Kansasu. 

Číst a vyprávět o starých knihách vesele i vážně bude Alena 
Šarounová v úterý 7. února od 18 hodin v Dobřichovickém 
domku. Vstupné je dobrovolné. 

Krajané v Kansasu je název besedy s rodačkou z kansaské-
ho Belleville Hayley Piroutek, která se uskuteční ve středu 
22. února od 18 hodin v sále Dr. Fürsta. Vyprávět bude o živo-
tě potomků českých a moravských přistěhovalců v Kansasu. 
V roce 2019 získala titul České a slovenské miss Kansasu jako 
hrdá členka české komunity, která se v Kansasu utvořila na 
konci 19. století. 

Den na to, 23. února od 18 hodin, se na stejném místě dozví-
te o autentických setkáních s domorodci Zambie, Zimbabwe 
a o putování po nejstarším národním parku Afriky. Besedu 
raftem po Zambezi s cestovatelem a profesorem pacovského 
gymnázia Jiřím Topičem pořádá KC Dobřichovice. Vstupné 
100 Kč.

Plesy se přesunuly do sousední 
Zadní třebaně
Plesová sezona bude pokračovat v dolním Poberouní i v únoru 
a březnu. Centrum plesové sezony se kvůli absenci vhodného 
sálu přesunulo do zadnotřebaňského Kulturního domu. Právě 
tam se 4. 2. uskuteční Reprezentační ples Proměn, týden na 
to, 11. 2., budou pořádat ples místní fotbalisté. V sobotu 18. 2. 
se koná masopustní posezení. Hudební ples v podání řevnické 
lidové muziky Notičky se v zadnotřebaňském kulturním domě 
uskuteční v sobotu 25. 3. Na pódiu se budou Notičky střídat 
od 19:30 hodin s kapelou Ideal Band. Chybět nebudou tradič-
ní taneční překvapení, ale i soutěž o nejkrásnější krojovaný 
pár či půlnoční losování o hlavní ceny.

Jarní prázdniny Prahy-západ 
vyvrcholí třeboňským masopustem
Nejvěhlasnější masopust v dolním Poberouní se v Zadní 
Třebani uskuteční v sobotu 18. února, tedy v závěru jarních 
prázdnin, které pro okres Praha-západ připadají na týden od 
13. do 19. 2.
Tradičně by měl Poberounský masopust odstartovat dopolední 
jarmark se zabijačkou na návsi, kde bude během dopoledne 
vyhrávat kapela Třehusk. V komponovaném programu se pak 
představí děti z místních škol, Třebasbor, Proměny, Notičky. 
Vyhlášena bude nejoriginálnější maska. Průvod bude po po-
ledni obcházet místní stavení až do setmění. Večer se v míst-
ním kulturním domě uskuteční sousedské posezení a den na 
to od 14:00 karneval pro nejmenší.

(vše pan)

Kultura
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Bio Řevnice 
Vstupné 140 Kč

3/2 Mikulášovy patálie
Bio Řevnice / 17:00 

3/2 Avatar: the Way of Water 
(titulky)
Bio Řevnice / 19:00 

4/2 Mumie
Bio Řevnice / 15:30 

4/2 Ostrov
Bio Řevnice / 17:30 

4/2 Muž jménem Otto
Bio Řevnice / 20:00 

10/2 Korzet
Bio Řevnice / 17:30 

10/2 Ostrov
Bio Řevnice / 20:00 

11/2 Mumie
Bio Řevnice / 15:30 

11/2 Osm hor
Bio Řevnice / 17:30 

11/2 Víly z Inisherinu
Bio Řevnice / 20:00 

17/2 Asterix a Obelix:  
Říše středu
Bio Řevnice / 17:30 

17/2 Babylon
Bio Řevnice / 20:00 

18/2 Kocour v botách
Bio Řevnice / 15:30 

18/2 Ant-Man a Wasp:  
Quantumania (dabing)
Bio Řevnice / 17:30 

18/2 Velryba
Bio Řevnice / 20:00 

24/2 Ant-Man a Wasp:  
Quantumania (dabing)
Bio Řevnice / 17:30 

24/2 Děti Nagana
Bio Řevnice / 20:00 

25/2 Mumie
Bio Řevnice / 15:30 

25/2 Ostrov
Bio Řevnice / 17:30 

25/2 Julie, co by bylo kdyby
Bio Řevnice / 20:00 

Hudba
9/2 Jazz Elements – Pocta 
Zuzaně Navarové
U Věže Dobřichovice / 19:30

11/2 Czech Floyd (Pink Floyd 
tribute band) – concert
Club Kino Černošice / 20:00

23/2 Radůza
Bio Řevnice / 19:30

26/2 Šansonový večer Zlatky 
Bartoškové
Sál řevnického Zámečku / 18:00   

Divadlo
11/2 Komedie tik tik
Kulturní dům Všenory / 19:00

26/2 pohádka O Víle květince
sál Dr. Fürsta Dobřichovice  / 16:00

Výstavy
8/2 vernisáž POLO-LEtí 
sál Pavilonu, Mníšek pod Brdy / 17:00

Ostatní
4/2 Za zimovišti ptáků  
na Berounce
vlakové nádraží v Zadní třebani / 9:10  

4/2 Ples Proměn
Společenský dům Zadní třebaň / 19:30

5/2 Ornitologická vycházka 
ke světovému dni mokřadů
Žel. nádraží Dobřichovice / 9:30

 7/2 Čtení ze starých čítanek 
z časů císařství
Dobřichovický domek / 18:00 

18/2 Zadnotřebaňský  
masopust
Náves Zadní třebaň / 10:00

19/2 Masopustní dětský 
karneval
Společenský dům Zadní třebaň / 14:00

22/2 Křest knihy „Letní rezi-
dence Pražanů, Černošice 
a vilová architektura 19. a 20. 
století“
Club Kino Černošice / 19:00

22/2 Ponor
Dřevák Řevnice / 19:00  
australský dokumentární film

22/2 Krajané v Kansasu
sál Dr. Fürsta Dobřichovice / 18:00
povídání s Hayley Piroutek o české men-
šině v Kansasu

23/2 Raftem po Zambezi
sál Dr. Fürsta Dobřichovice / 18:00
beseda s cestovatelem a profesorem pa-
covského gymnázia Jiřím Topičem

2/3 Český malíř Josef Mánes
Školní jídelna ZŠ Lety / 18:00
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Ranní jógové protažení v Sokole
Od února každou středu od 8 do 9 hodin rozhýbeme pomocí jógy tělo 
i mysl a připravíme se na nadcházející den. Cvičení je vhodné pro muže 
i ženy. Cvičení jógy zlepšuje fyzickou sílu, rovnováhu a flexibilitu. Po-
máhá nám vyrovnat nepříznivé vlivy „běžného“ života a nerovnováhy, 
které plynou např. ze sedavého zaměstnání, jednostranného pohybu či 
nedostatku pohybu vůbec.

Při ranním cvičení jógy se nejen zaměříme na správné protažení a roz-
hýbání svalů po nočním odpočinku, ale naučíme se i správně vnímat své 
tělo a pohybovat se tak, abychom si udrželi zdraví.

Při lekcích je veden důraz na správný a vědomý pohyb spojený 
s dechem. V jednotlivých jógových pozicích zůstáváme kratší dobu, ale 
přesto tak, abychom je mohli navnímat a procítit.Informace o lekcích 
vám rád dodá Karel Šťastný na telefonu 608 114 576 nebo emailu 
karel.stastny.rp@seznam.cz.



Nevíte kam 
na jídlo?

Přijďte do nově otevřené 
restaurace Restovna s kavárnou

 v centru Jíloviště.
 U nás si pochutnáte od rána do večera, 

otevřeno máme už od 8:30 a můžete tak den 
začít snídaní v útulném prostředí naší  kavárny.

Najdete u nás také stylový dětský koutek.

Těstoviny vlastní výroby,
 pizza z pece!

PIZZA  |  PASTA  |  GRILL

Restaurace: 
11:00 - 23:00
Kavárna: 
8:30 - 20:30

WWW.RESTOVNA.CZ

Pražská 260, 
252 02, Jíloviště
+420 725 518 811
info@restovna.cz


