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2   Zprávy z radnice

„Osobně bych automaty zakázal. Na druhé straně ale stojí rovněž 
vážný argumenty jiných, že lidé jen půjdou hrát jinam a město při-
jde o prostředky, které mohou být použity třeba na kulturní gran-
ty,“ vysvětluje Smrčka. Rozhodnutí z hlediska schvalování vyhláš-
ky bude na zastupitelích. Hlasovat o vyhlášce budou 17. prosince. 

Do nového asfaltu v Pražské se kopat 
nemuselo, stěžuje si starosta
Pražská ulice měla nový asfaltový povrch jen pár dní a už se do něj 
muselo kvůli poruše na vodovodu kopat. Hlavami nad tím kroutili 
nejen občané Řevnic, ale i vedení města. „Třebaže město to nestá-
lo z rozpočtu ani korunu, tento postup nás mrzí. Bohužel město to 
nemohlo nijak ovlivnit,“ stěžuje si řevnický starosta Tomáš Smrč-
ka. Připomíná, že rekonstrukce Pražské ulice byla investicí kraje. 
„My jsme před začátkem oprav nechali firmou EKOS zkontrolovat 
stav potrubí a následně staveniště předali bez závad. Stejně jsme 
chtěli zkontrolovat řady i před finálním položením asfaltu. Bohu-
žel, protože firma byla ve skluzu, pustili nás ke kontrole až po finál-
ní pokládce, kdy pracovníci EKOSu odhalili poruchu způsobenou 
těžkou technikou při provádění prací. Vše jde tedy na vrub dodava-
tele,“ popisuje Smrčka a dodává: „Kdyby se práce o týden zpozdily, 
vodovod by se opravil a nic by se kopat nemuselo.“ 

Poškozené potrubí v Žižkově ulici 
vymění za nové
O tom, že řevnické vodovodní a kanalizační řady jsou mnohde ve 
špatném stavu, se nyní přesvědčuje i stavební firma provádějící re-
konstrukci spodní části Žižkovy ulice. K havárii vodovodního po-
trubí došlo v půlce října i v ulici Komenského. „Při opravě Žižkovy 
ulice se ukázalo, že nebude stačit jen výměna přípojkových šoupat 
a sekčních uzávěrů, ale mnohde je nutné položit zcela nové potru-
bí,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka s tím, že tyto práce si navíc vyžá-
dají 400 000 korun. Zdevastovaná je i část dešťové kanalizace. 

Město usiluje o modernizaci sběrného 
dvora
Dotaci na rozšíření a modernizaci sběrného dvora má v plánu po-
dat řevnická radnice. Kvůli tomu se mimořádně sejdou zastupitelé 
v pondělí 14. listopadu. „Do konce listopadu je totiž nutné žádost 
podat,“ vysvětluje starosta Řevnic Tomáš Smrčka s tím, že spolu-
účast města na této významné investici by byla asi 2 miliony korun. 
Projekt zahrnuje vybavení dvora novými kontejnery, oplocením, 
osvětlením, monitorovacím systémem, úpravou povrchů aj. „Kro-
mě toho by se nakoupila i nová technika, nakladač, vznikla by kry-
tá hala. Místo pro občany by se přesunulo hned k příjezdové bráně, 
aby nemuseli jezdit až dozadu,“ uvedl Smrčka s tím, že město chce 
klást větší důraz na separaci. Ve dvoře by tak bylo více druhů kon-
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Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,

Rada města i já jako starosta se aktuálně nacházíme v polovině 
svého funkčního období. U této příležitosti jsme se rozhodli provést 
na stránkách Ruchu stručné bilancování naší činnosti a prostor 
k vyjádření k tomuto tématu dostali i všichni zastupitelé. Ne vše se 
možná daří k vaší spokojenosti rychle řešit. Na druhou stranu jsem 
přesvědčený, že Rada města odvedla velký kus práce, který je na 
tváři města vidět. Při naší práci postupujeme zodpovědně v soula-
du s koaliční smlouvou. Tu jsme podepsali na začátku naší koaliční 
spolupráce a já pevně věřím, že se nám v následujících dvou letech 
podaří programové závazky splnit. 

V říjnu proběhly krajské i senátní volby. Potěšilo mě, že volební 
účast byla v Řevnicích nadprůměrná. Zatímco v celé České repub-
lice přišlo ke krajským volbám 34,6 % voličů, v Řevnicích hodilo 
svůj hlas do urny 43,3 % obyvatel. Všem, kteří přišli, bych chtěl 
poděkovat, a ty ostatní vyzvat, aby příští volby nevynechali. Jedině 
tak mají možnost se podílet na správě věcí veřejných. 

Na závěr bych vás chtěl pozvat 3. listopadu do řevnického kina 
na veřejnou besedu na téma povodně. Akci pořádá společnost 
Člověk v tísni ve spolupráci s městem Řevnice. Od poslední větší 
povodně uplynuly již více než 4 roky. Je však nutné si tuto velkou 
přírodní hrozbu stále připomínat, připravovat se na ni a nenabýt 
dojmu, že i díky aktuálně suchému období nemůže tento extrém 
nastat. Během podzimu budou prováděna také další preventivní 
opatření v podobě kontroly protipovodňových klapek a uzávěrů. 

S úctou Tomáš Smrčka 

Zastupitelé budou hlasovat o zákazu 
automatů ve městě
Bude provozování výherních hracích přístrojů v Řevnicích od no-
vého roku zakázáno? O dalším osudu automatů rozhodnou řevnič-
tí zastupitelé na svém posledním letošním zasedání. Otázku, jak s 
automaty v Řevnicích dál, otevřel provozovatel jednoho z podniků 
s automaty, který plánuje rekonstrukci. „Na základě toho jsme se 
touto otázkou začali zabývat. A nutno říci, že ani v radě na to nej-
sou jednotné názory,“ říká starosta Řevnic Tomáš Smrčka. Vedení 
města se rozhodlo zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky ome-
zující provozování výherních hracích přístrojů na území Řevnic a 
předložit jej zastupitelstvu společně s vyhodnocením ekonomic-
kých dopadů do rozpočtu. „Do rozpočtu jde z provozování auto-
matů ročně určitá částka, ale současně se ukazuje, jak velký pro-
blém jsou automaty i pro mnoho Řevničanů,“ potvrzuje starosta. 

Titulní strana: Zájezd na Příbramsko, pořádaný MěKS Řev-
nice, se nesl ve znamení kultury, krásného počasí a dobré 
nálady.
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výhodná investice. Pracovníci se mohou zapojit do úklidu a čištění 
města,“ dodal starosta. 

Město hledá specialistu, který pomůže 
spolkům s dotacemi
Usilujete o dotaci pro váš sportovní oddíl? Má váš spolek v plánu 
získat finance na rekonstrukci klubovny či na každodenní činnost? 
Právě s takovými problémy by mohla řevnickým spolkům a ne-
ziskovým organizacím nově pomoci kompetentní osoba, na kterou 
město přispěje. „Rádi bychom v městském rozpočtu vyčlenili pe-
níze na administrátora, který by veškeré dotace na ministerstvech, 
krajském úřadu, MAS a jinde sledoval a místním spolkům pomohl 
najít možnosti či vyplnit žádosti,“ popisuje starosta Řevnic Tomáš 
Smrčka s tím, že samotní členové většinou nemají čas ani zkuše-
nosti s podobnou agendou. „Máme v plánu vypsat výběrové řízení 
a uvidíme, zda bude zájem. Je to totiž velice specifická činnost,“ 
dodal Smrčka. 

Vítání občánků
Poslední letošní Vítání občánků v Řevnicích se uskuteční v pátek 
25. 11. v 17 hodin. Slavnost se bude konat v sále řevnického Zá-
mečku, v 1. patře. Více o akci můžete zjistit na telefonním čísle 725 
852 815 u paní Veroniky Staré, vedoucíMě stské ho kulturního 
střediska Řevnice.

(vše pan)

tejnerů. „Díky přísnějšímu třídění by se mohl zvýšit příjem peněz,“ 
popisuje Smrčka. Podle něj je motivace jasná: Čím více Řevničané 
vytřídí separovaného odpadu, tím nižší budou náklady na likvidaci 
směsného odpadu a město tím ušetří na jiné věci. „V této souvislos-
ti se proto uvažuje i o případném rozšíření otevírací doby dvora. 
Uvidíme, jaký bude zájem,“ říká Smrčka.

Oprava Lesního divadla začala
Rekonstrukce Lesního divadla, které letos oslavilo 100 let od svého 
založení, začala. První etapa za téměř 1 milion korun, na kterou se 
městu podařilo získat, vedle jiných darů a příspěvků, také krajskou 
dotaci, musí být hotova do konce letošního roku.

V rámci této etapy bude v Lesním divadle dokončena rekon-
strukce šaten, naplánováno je i jejich rozšíření o nové sprchy a 
toalety pro vystupující. „Vše musí být dokončeno a zúčtováno do 
konce letošního roku,“ uvedl starosta města Tomáš Smrčka.

Nezaměstnaní mohou pracovat pro 
město
Až čtyři nezaměstnaní budou moci najít v příštím roce veřejně 
prospěšné práce v Řevnicích. Město totiž uzavřelo smlouvu s úřa-
dem práce, který zájemcům zaplatí mzdy. „Město pak zafinancuje 
pouze zdravotní a sociální pojištění,“ vypočetl starosta města To-
máš Smrčka. Tuto možnost využilo město již v letošním roce, práci 
ale mohlo nabídnout pouze jednomu člověku. V roce 2017 se díky 
nové smlouvě počet zvýší na čtyři pracovní místa. „Pro město je to 

nit vloni na podzim. Věříme, že s novým ředitelem bude situace 
stabilní a škola již nebude předmětem sváru.

 
Co s náměstím
Proběhla architektonicko-urbanistická soutěž o Cenu Petra Parléře 
jako součást připravovaného projektu rekonstrukce náměstí Jiřího z 
Poděbrad. Návrhy byly vystaveny, vznikla publikace, která předsta-
vila ty nejinspirativnější. Stojíme před výběrem projektantů a roz-
hodnutím, jaké náměstí chceme. Oprava kašny, pravidelná pečlivá 
údržba zeleně nebo nová vánoční výzdoba přispěly zatím aspoň 
k dílčímu zlepšení vzhledu městského centra. Náměstí nyní ožívá 
nejen po dobu dvou tradičních trhů. Poskytujeme zdarma obchod-
níkům možnost zřídit předzahrádky a nabízet zboží i před obchody. 

Stará škola, školní areál a městské budovy
Na konci loňského roku město po ukončení nevýhodného dlouho-
dobého pronájmu získalo zpět budovu staré školy, která navazuje 
na radnici a městský dům s učitelskými byty. Provizorně v ní nyní 
působí městská policie a ZUŠ. Projekt přístavby školy neřešil chy-
bějící tělocvičnu, navíc zrušil venkovní sportoviště. Úvahy součas-
ného vedení města směřují k propojení současných školních budov 
se starou školou (o jejímž využití povedeme debatu), rekonstruo-
vanou radnicí a městským domem i uvažovanou výstavbou spor-
tovní haly a venkovního sportoviště do jednoho areálu. 

Podařilo se nám vyřešit nároky vznesené řádem dominikánů 
na budovu Zámečku a okolní pozemky. Jednáním jsme dospěli ke 

Městská rada pod vedením starosty Tomáše Smrčky vznikla po ko-
munálních volbách v roce 2014. Loňský rok si vzhledem k velkému 
množství realizovaných staveb pracovně pojmenovala jako inves-
tiční, letošní – v souvislosti s přípravou na nové dotační období – 
jako projektový.

Zpočátku se starosta a místostarostové věnovali hlavně velkým 
akcím, které projektově připravilo minulé vedení města: přístavbě 
školy a zateplení i výměně střechy a oken staré budovy základní 
školy, komunikaci před nádražím, revitalizaci zeleně v Havlíčko-
vých sadech, rekonstrukcím ulic Husova a Kozinova nebo Sádecká 
a Sochorova. 

Pokud to bylo možné, pokusili jsme se připravené projekty dopl-
nit o naše představy: úprava předpolí školy (chodník, rekonstrukce 
vodovodní sítě a odvodnění silnice), bezpečnostní prvky na komu-
nikacích, místo pro cyklisty, oprava a doplnění mobiliáře v parku, 
cestičky, osvětlení... Za krátkou dobu se také podařilo připravit a 
realizovat nové velké projekty a získat na ně dotační financování: 
rekonstrukce ulic Školní, Legií, Boženy Němcové nebo zateple-
ní, oprava fasády a výměna oken (někde i oprava střechy) budov 
hasičské zbrojnice, školní jídelny a prvního stupně ZŠ, kde nově 
vznikl i přístřešek pro kola. Za důležitá považujeme i drobná – již 
realizovaná nebo připravovaná – zlepšení kvality veřejného prosto-
ru (chodník u pošty, nároží školy), kterým se budeme snažit spo-
lečně s novou městskou architektkou Dariou Balejovou vtisknout 
koncepčnější charakter. 

Několik let trvající napětí okolo základní školy se podařilo zklid-

Koaliční poločas
Hodiny na radnici odměřily současnému vedení města Řevnice (ANO, TOP 09 a Nezávislí, Naše Řevnice, Mla-
dý hlas Řevnic) polovinu funkčního období. Na jeho počátku jsme se rozhodli léta nefunkční hodinový stroj 
na náměstí vyměnit a dát do pohybu „stojatý“ řevnický čas. 



stažení žaloby, kterou řád zpochybňoval vlastnictví města. Vzá-
jemná důvěra je dobrým východiskem pro další jednání s jedním 
s největších vlastníků pozemků na katastru města. 

Kam s odpady
Usilujeme o systematické řešení odpadového hospodářství města 
na základě podrobných analýz. Získali jsme levnější svozové firmy, 
které vzešly ze společného výběrového řízení s obcemi Lety a Hlás-
ná Třebaň. Jsme aktivní při výhledovém řešení odpadového hos-
podářství v rámci regionu Dolní Berounka (starosta Tomáš Smrčka 
a ředitel městské firmy EKOS Pavel Kubásek jsou členy pracovní 
skupiny). Připravujeme projekt sběrného dvora v areálu EKOS. 
Požádali jsme o dotaci na 300 kompostérů, které by měly občanům 
pomoci při využití bioodpadu přímo na jejich pozemcích.

Pořádek musí být
Na začátku letošního roku byla zřízena městská policie – v sou-
časné době má čtyři strážníky včetně velitele, kterým je Jiří Dlask, 
zkušený bývalý náčelník státní policie v Řevnicích. O služby řevnic-
ké policie je zájem i v okolních obcích. Uzavřeli jsme veřejnopráv-
ní smlouvy o jejich poskytování s obcemi Všenory, Lety a Jíloviště. 
Městská policie má k dispozici nový automobil a elektrokolo, které 
jsme pořídili z rozpočtu města. 

Díky dotacím, o které jsme požádali, získal nový automobil i 
Sbor dobrovolných hasičů. 

Zahradní město u lesa
Snažíme se dát do pořádku zanedbanou městskou zeleň, což s se-
bou přináší někdy i bolestivá rozhodnutí o kácení stromů z důvo-
du bezpečnosti. Po zkušenostech městských technických služeb s 
údržbou Havlíčkových sadů jsme péči o park svěřili externí odbor-
né firmě. Za srovnatelné náklady je výsledek přesvědčivější. Připra-
vujeme další projekty revitalizace zeleně pro parčík pod dětským 
hřištěm a břeh Berounky vedle lávky v ulici Karlštejnská. Hospoda-
ření na 440 ha městského lesa, které zajišťovala firma EKOS, se na 
konci roku přesune přímo pod město. Podařilo se vyřešit náklady 
na odstranění letošní lesní kalamity získáním dvoumilionové dota-
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ce od ministerstva zemědělství. Další získané dotace budou směřo-
vat do obnovy lesních cest a připravované naučné stezky.

Parkování u nádraží
Druhou etapu revitalizace přednádražního prostoru (chodníky, 
parkovací stání, osvětlení) jsme připravili s důrazem na podporu 
alternativních způsobů dopravy – projekt myslí nejen na parkovací 
místa, ale i na pěší a na ty, kteří se dopravují na nádraží na kolech 
(cyklostojany a přístřešek na kola). Žádost o dotaci je již podána a 
bude-li vyřízena kladně, začneme na jaře stavět. 

S možností parkování v okolí nádraží souvisí i spolupráce se spo-
lečností NS Řevnice (majitel bývalého areálu Eurovie). Před dokon-
čením je studie zástavby areálu, kterou společně financujeme a která 
by měla zajistit pro město průjezdnost areálu, možnost parkování na 
druhé straně trati i průchod k řece navazující na nádražní podchod. 

Městská infrastruktura
Městská firma EKOS, zajišťující provoz vodohospodářské infra-
struktury, je stabilizovaná a město získává z pronájmu vodovodu 
a kanalizace historicky nejvyšší prostředky na obnovu a investi-
ce. Průběžně je investujeme hlavně v souvislosti s rekonstrukcemi 
komunikací. Pro příští rok se připravuje zásadní projekt rozšíření a 
modernizace čistírny odpadních vod a dostavba kanalizace v loka-
litě Na Vrážce. Společně s jednatelem a ředitelem EKOS jednáme 
také o restrukturalizaci městské společnosti. Záměrem je vznik 
efektivnější vodohospodářské společnosti, která bude provozovat 
nejen řevnický vodovod a kanalizaci, ale i infrastukturu okolních 
obcí - již existuje dohoda s Hlásnou Třebaní a Zadní Třebaní. 

Rekonstrukce čistírny odpadních vod by měla částečně elimino-
vat problémy, které způsobuje prosakování dešťové vody do kana-
lizace. Snažíme se mu předcházet pravidelným čištěním dešťové 
kanalizace a obnovením zasakovacího příkopu v lokalitě V Luhu. 

Vznikla studie proveditelnosti protipovodňových opatření v lo-
kalitě Za Vodou (pískovna), v Tůních a v Kejné.

Činnost technických služeb byla zásadně limitována zastaralou 
technikou. Pořídili jsme nový traktor, žací a mulčovací traktůrek a 
další drobnou techniku. 

Poločasová anketa
Představitelé města Řevnic mají za sebou první polovinu funkční-
ho období a tak jsme se zastupitelů zeptali:

Jak Vy osobně hodnotíte činnost současné Rady města Řev-
nic v první polovině funkčního období? A na co by se rada 
měla soustředit ve zbývající části funkčního období?

Tomáš Smrčka, starosta
Myslím, že se nám toho v Radě města za ty dva roky podařilo 
poměrně dost a více je možné se o činnosti Rady města dozvě-
dět v samostatném článku. Já osobně mám například velkou 
radost z toho, že se do správy města opět navrátila budova sta-
ré školy na náměstí, kam jsem také jako žák chodil. Dnes v ní 
mimo jiné sídlí městská policie, která poskytuje městu i okolním 
obcím podle mého názoru velmi dobrou a kvalitní službu, a za-
tím také volné prostory využívá ZUŠ. Cením si také dobré spo-
lupráce s profesionálními i dobrovolnými hasiči, pro které jsme 
z dotace pořídili nový vůz. Těší mě rovněž zlepšující se stav 
místních komunikací. Nového povrchu se dočkaly ulice Husova, 
Kozinova, Sádecká, Sochorova, Legií, Školní, Mírová, Boženy 
Němcové, Pod Lipami. V současné chvíli se pracuje na Žižkové a 
Karlštejnské.

Mým osobním cílem do konce volebního období je seznam opra-
vených komunikací, včetně všech havarijních rozvodů, rozšířit. 
Zcela zásadní je pak pro mě dostavba chybějící splaškové kanali-

zace v lokalitě na Vrážce a modernizace a rozšíření čistírny odpad-
ních vod.

Marie Reslová, místostarostka
Těší mě, že je v Řevnicích spousta práce vidět, ať už jde o opravené 
komunikace kolem školy, nové fasády veřejných budov nebo obno-
vu zeleně v Havlíčkových sadech, kde se původní projekt podařilo 
doplnit o mobiliář, cesty a osvětlení. Mám radost ze 100. sezony 
Lesního divadla a publikace, která jeho úctyhodnou historii popsa-
la. A jsem ráda, že se nám podařilo vytvořit podmínky pro to, aby 
Řevnice ožily akcemi jako je Hravě Zdravě, Pivní festival, Houby-
fest nebo Letní kino.

Vím, že přednost musí dostat investiční akce do zanedbané in-
frastruktury, jako je prostor před nádražím, opravy komunikací, 
kanalizace na Vrážce nebo rozšíření a modernizace čistírny od-
padních vod. Považuji ale za důležité, abychom pokračovali také v 
obnově městské zeleně a například část břehu Berounky proměnili 
v příjemnou koupací a pobytovou louku. Nesmíme zapomínat ani 
na drobná vylepšení veřejného prostoru, která z města dělají dobré 
místo pro život: lavičky, plakátovací plochy, odpadkové koše apod. 
V Lesním divadle musíme dokončit obnovu sociálního zázemí a na 
náměstí zabydlet budovu Staré školy. 

Ondřej Skripnik, místostarosta
Nepřísluší mi, abych hodnotil práci rady, na to jsem příliš uvnitř 
a nemám odstup. Vážím si toho, že koalice funguje. Oceňuji, že 
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Vážení čtenáři,
dovolte mi, abychom v polovině volebního období zhodnotili fun-
gování radnice z pohledu opozice. Za základ jsme si vzali koaliční 
smlouvu, což je dokument vytvořený po volbách vládnoucí koalicí 
(ANO, TOP 09, Mladý hlas Řevnic a Naše Řevnice). 

Otevřená radnice
Zveřejňování informací o investičních akcích se zastavilo se začát-
kem tohoto volebního období. Znovu se rozbíhá až nyní na novém 
webu města, který měl být hotový do šesti měsíců od voleb. Dokon-
čen byl až v těchto dnech.

Rada města nezveřejňuje smlouvy uzavřené radnicí. Nevyužívá 
k tomu registr smluv, který zřídil pro tyto účely stát, a smlouvy ne-
zveřejňuje ani jinde. Je pravda, že v předchozím volebním období 
jsme se dostali pouze k seznamu smluv, ale za dva roky by se přece 
jen mohlo postoupit zase o nějaký ten krok dál. Nestalo se však nic.

Zápisy z rady města se podstatně zkrátily, takže běžný občan se 
v nich jen těžko orientuje a složitě hledá souvislosti.

Také informování opozičních zastupitelů se zhoršilo. Je pravda, 
že je nově zveřejňován obrazový záznam ze zastupitelstva, ten ale 

není občany příliš sledován a jen velmi těžko se v něm hledá něja-
ká konkrétní pasáž nebo diskuse.

K problematice Ruchu jsme se vyjadřovali v minulém vydání Ru-
chu. K celé záležitosti máme řadu výhrad a doufáme, že se situace 
již stabilizuje.

Sečteno a podtrženo, z pohledu opozice se radnice spíše trochu 
uzavřela, než otevřela. 

Investice
V roce 2015 bylo realizováno mnoho připravených, ale i nových 
investičních akcí. Je třeba ocenit radnici, že se jí všechny podaři-
lo dotáhnout do zdárného konce. Jistě to nebylo jednoduché. Na 
druhou stranu, i my jsme byli v minulém volebním období opozicí 
často kritizováni za přípravu, realizaci a dozorování akcí. Zde se 
nic podstatného nezměnilo. Nechceme lacino kritizovat, protože 
víme, že to opravdu není jednoduché, jen chceme upozornit, že 
zvenku situace často vypadá jinak než zevnitř a že by bylo fér to 
přiznat. A mimochodem, směrnice na zadávání veřejných zaká-
zek, která vymezuje prostor pro úředníky a potažmo i radu města 
při výběrových řízeních, za kterou jsme byli v minulém volebním 
období také kritizováni, byla v tichosti přepracována, takže radni-
ce nyní může vybírat z ještě menšího počtu firem, než tomu bylo 
doposud.

se dokážeme domlouvat i o nepříjemných věcech a nadhled pana 
starosty je v tom velmi důležitý. Na malé obci jsou výsledky vidět, a 
tak nám to bude sečteno u voleb. Zatím to schytávám jen od man-
želky, že jsem stále někde „v tahu“. 

Koaliční plán investic je dlouhý, potřebných věcí je mnoho – 
školní tělocvična, dokončení přednádraží, kanalizace, prašné cesty, 
smuteční síň, územní plán… Realizace je v obci naší velikosti do 
značné míry závislá na dotačních titulech, a tedy na připravenosti 
projektů. Zde jsem optimista. Rezervu však cítím v tom, jak doká-
žeme připravované projekty projednávat se zastupiteli a veřejností. 
Takže bychom se měli soustředit na komunikaci.  

Petr Kozák, člen rady
Dosavadní fungování hodnotím velmi kladně. Pochopitelně vět-
šinou si člověk představuje daleko větší cíle, než se pak dá stih-
nout ve skutečnosti. Nicméně to je v našem případě dané snahou 
přistupovat k věcem koncepčně, a to často vyžaduje více času při 
posuzování věcí v celém komplexu návazností do budoucna. Proto 
starosta následovaný radou nedělá věci na půl nebo tak, aby se pak 
muselo něco předělávat. Mým přáním, co by se mělo do budoucna 
podařit zlepšit, je vytváření porozumění a vzájemné pospolitosti 
obyvatel našeho malého městečka.

Petr Hartmann, zastupitel
Činnost Rady města nemohu hodnotit jinak než kladně. Toto tvr-
zení se dá podložit mnoha úspěšnými realizacemi – přístavba a 

modernizace budov ZŠ, první etapa úpravy prostoru přednádraží, 
rekonstrukce hasičárny, opravy silnic, které berou v potaz i zasta-
ralost vodovodní sítě a jsou tedy řešeny komplexněji, než tomu bý-
valo v minulosti, atd. Velmi pozitivně vnímám nový model podpo-
ry místním spolkům a systém kulturních grantů, který má zásadní 
vliv na oživení společenského života v Řevnicích. Jsem také rád, 
že řevnická lokalita „Za vodou“ je již vnímána jako součást Řevnic 
a ne jako „zapomenuté místo“. Na druhou stranu musím přiznat, 
že ne vždy se všechno povede na poprvé. Některé změny neměly 
hned očekávané pozitivní dopady, ale časem se ukázalo, že měly 
svůj smysl.

Rada města by se v druhé části svého mandátu měla soustředit 
na dostavbu kanalizace pod Vrážkou a rozšíření ČOV. Samozřej-
mostí jsou opravy silnic dle jasně definovaného plánu a také mo-
dernizaci vodovodní sítě s tím spojená.

Na závěr bych rád poděkoval za dosavadní spolupráci na správě 
města všem koaličním subjektům, zaměstnancům úřadu i členům 
finančního výboru, jemuž předsedám.

Alice Čermáková, zastupitelka
Činnost rady hodnotím v zásadě kladně. Líbí se mi, že se snaží 
řešit věci komplexně a trvale, bez kompromisů a polovičatých 
řešení. 

V druhé polovině bych ráda viděla tah na branku u rozpracova-
ných věcí, zejména týkajících se náměstí.

Informujeme 
Městský zpravodaj RUCH získal modernější grafickou podobu i 
kultivovanější obsah. Společně s novým webem města byly spuště-
ny i nové stránky RUCHu a městské společnosti EKOS. V ulicích byl 
osazen základ městského orientačního systému, který bude dále 
rozvíjen.

Kam dnes za kulturou
V letošním roce oslavilo řevnické Lesní divadlo 100 let své existen-
ce bohatým programem, získalo nové logo i peníze na rekonstrukci 
zázemí pro účinkující, která bude dokončená ještě v tomto roce. 

Vyšel kalendář s historickými divadelními plakáty i publikace o 
historii lesní scény. Kulturní nabídka je v Řevnicích nebývale boha-
tá. Díky nápadům místních podnikatelů a spolků, které systémově 
podporujeme granty, vznikly nové festivaly a akce: Hravě zdravě 
(v jeho rámci i Den bez aut), Houbyfest, Pivní festival, Letní kino, 
mikulášské nadílky. Snažíme se podporovat digitalizované kino i 
akce Základní umělecké školy. Naše město je konečně zase v regi-
onu vidět.

Starosta Tomáš Smrčka, místostarostové Marie Reslová a Ondřej 
Skripnik, radní Iveta Kovářová a Petr Kozák 

Pohled opozice
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Slibovaná koncepce a časový harmonogram oprav komunika-
cí zatím neexistuje. To, zda jsou dle slibů prostředky rozdělovány 
spravedlivě a rovnoměrně, necháme na posouzení čtenářům.

Územní plánování
Příprava územního plánu se zpožďuje. Dle našeho odhadu bude-
me rádi, pokud se podaří schválit územní plán do konce volebního 
období.

Doprava
Zde se opozice s koalicí neshoduje již v základu koaliční smlouvy. 
My nepodporujeme cyklostezky v podobě tzv. zálivu, který u každé 
křižovatky končí, čímž vyžene cyklistu do vozovky tak, jak je to ve 
Školní ulici. Ani nepodporujeme osazení velkého množství doprav-
ních značek na komunikacích, kde je doposud přednost zprava. 
Prostředky ušetřené za pořízení a údržbu těchto značek bychom 
raději investovali do nových povrchů.

Ekos
Zde nyní probíhá restrukturalizace. Je příliš brzo hodnotit, zda se 
zdařila, či nikoli.

Vzdělávání
Z pohledu opozice platí, že máme zájem na stabilizaci školy a že 
nebudeme dělat stejné kroky jako bývalá opozice v minulém voleb-
ním období. Věříme, že situace kolem školy se konečně uklidní.

Kultura a sport
V oblasti kultury musíme radnici pochválit, situace se zlepšila. 
Obecně by ale mělo platit, že komunální politika by měla kulturu 
podporovat tak, aby nedocházelo k zásahům do chodu jednotli-
vých spolků.

Strategický plán
V minulém volebním období jsme byli kritizování za to, že jsme do-
statečně intenzivně nepřipravovali strategický plán. Ten se nako-
nec podařilo v závěru minulého volebního období dokončit ve vzá-
jemné spolupráci s tehdejší opozicí. Na strategický plán ale měly 
navazovat další kroky. Ty však již současná koalice neučinila.

Závěrem bychom se ještě chtěli krátce vyjádřit k ekonomice. Roz-
počtové příjmy města rostou díky růstu ekonomiky v celé zemi a 
následnému růstu vybraných daní. Z pohledu opozice bychom rádi 
většinu takto získaných prostředků nasměrovali do investic. Bo-
hužel máme pocit, že se příliš prostředků dává na různé studie a 
mandatorní (každoročně se opakující) výdaje. Roste počet zaměst-
nanců úřadu i technických služeb. 

Tolik krátké ohlédnutí za uplynulými dvěma lety komunální po-
litiky v Řevnicích z pohledu opozice.

Jaroslava Dercová, Vojtěch Veverka, 
Josef Beneš a Libor Kvasnička

Ráda bych se po roce pozastavila nad dalším vývojem situace 
u projektu č. p. 2 – Corso pod lipami. V předcházejícím člán-
ku (Ruch 10/2015) jsme skončili u slibu pana starosty, že oslo-
ví pana JUDr. Konečného s žádostí o vyjádření se k penále za 
společnost 2Q. Až po intenzivním tlaku opozice a po několika 
urgencích nechalo vedení města vypracovat nové právní posou-
zení, a to hned u dvou právníků, JUDr. Konečného a JUDr. Jo-
náše. Výsledkem jejich práce byla výzva k úhradě pokuty ve výši 
415.800,- Kč ke dni 12. 1. 2016, se splatností do 10 dní od data 
výzvy. V opačném případě měla být městem požadována pokuta 
v minimální výši 1.000.000,- Kč. Nic z toho se ale nestalo a pe-
níze město po společnosti 2Q kupodivu nepožadovalo. Dle slov 
pana starosty na zastupitelstvu 02/16 přišel od firmy 2Q, i když 
po lhůtě splatnosti penále, návrh radě města v tom smyslu, že 
firma 2Q zaplatí místo pokuty celý protlak pod tratí do řeky Be-
rounky. Nahrávka ze zasedání zastupitelstva města Řevnice, 22. 
února 2016, je dostupná na webu města (čas záznamu 22:15). 
Původně mělo polovinu ceny průtlaku platit město. Pokud je mi 
známo, tak rada města dodnes návrh nepřijala, ale ani nezamítla, 
a zároveň se nedomáhá ani pokuty, která měla být dávno městu 
zaplacena. 

Na zasedáních rady města, i přes mé opakované upozornění 
na střet zájmů, pan Kozák hlasoval velmi často ve prospěch svého 
projektu. Počátkem léta navíc rada města schválila panu Kozá-
kovi výjimku z vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hluč-
ných činností. Pan Kozák se samozřejmě opět hlasování nezdržel. 
A tak místo letního nedělního klidu v centru Řevnic si jak obyva-
telé, tak návštěvníci Řevnic užili čilého stavebního ruchu. 

Perličkou na závěr je technologicky zcela chybně provede-
ný ořez lip v sousedství stavby. Takže samotné lípy asi nakonec 
nejsou pro Corso pod lipami až tak důležité. A město, dle od-
povědi pana starosty na moji žádost o informaci podle zákona 
č. 106/1999, k tomuto případu opět nepodalo ani trestní ozná-
mení, ani nebylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty, ani 

nebyl vypracován znalecký posudek v souvislosti s možným ohro-
žením čerpání dotace na revitalizaci zeleně.

Co říci závěrem? Jen to, že město mělo nejpozději v únoru t. 
r. trvat na úhradě penále, nebo mělo, rovněž nejpozději v únoru 
t. r., přijmout nabídku učiněnou společnosti 2Q a bezodkladně 
stvrdit tuto nabídku písemnou smlouvou. Dnes tudíž nezbývá, 
než žádat kontrolní výbor města, aby začal důsledně konat a aby 
vyzval radu města ke sjednání okamžité nápravy. Současná situa-
ce je totiž taková, že město potenciálně přichází o značnou sumu 
peněz z důvodu nečinnosti nebo liknavosti rady města v dané 
věci, nemluvě o nepopiratelném střetu zájmů jednoho z radních. 
Toho jsou si, doufám, všichni radní dobře vědomi.

J. Dercová

Pokuta společnosti 2Q
Předběžná dohoda o náhradním plnění pokuty formou úhrady 
100 % nákladů na výstavbu protlaku společností 2Q stále platí, 
neboť je pro město výhodnější. Projekt protlaku dešťové kanali-
zace však zkomplikovaly požadavky SŽDC. Nyní se ověřuje cena 
stavby. Penále bylo vyčísleno a jeho promlčení nehrozí. 

Tomáš Smrčka  

Ořez stromů v ulici Pod lipami
Ořez stromů v ulici Pod lipami, který byl proveden v rozporu 
s podmínkami, jež investorovi město uložilo, zkontrolovala 9. 
září Česká inspekce životního prostředí, která konstatovala, že 
prořez proběhl „neodborně, zcela technologicky chybně a úče-
lově.“ Nicméně ČIŽP nekvalifikovala „provedený ořez ve smys-
lu porušení ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.“ a neuložila 
investorovi pokutu. Odborné posouzení zásahu investora tedy 
proběhlo. Rada města navrhla společnosti 2Q dohodu o uznání 
škody, v níž by se společnost zavázala k náhradní výsadbě.

Marie Reslová

Corso Pod lipami 2
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Na přelomu letošního září a října měl sbor Canto Carso, je-
hož jste jednatelem, páté výročí. Oslavili jste to?
Slavili jsme krásně, víkendovým soustředěním v Písku, které 
jsme završili koncertem v místním kostele Nejsvětější Trojice. 
Představili jsme tam Latinskou hru tří Marií, nejstarší dochova-
né liturgické drama, které už jsme předtím zpívali na Karlštejně 
a v Kašperských Horách. Spokojené publikum nás ocenilo po-
tleskem vestoje, takže se oslava rozhodně vydařila.
Věřil jste na počátku, že sbor bude existovat i po pěti letech?
To asi jo. Chuť do zpívání byla obrovská na všech stranách. Na-
víc se v Carsu sešla výborná parta. Na soustředění přijdete na 
snídani a je jedno, kam si sednete, protože si dokážete popoví-
dat prakticky s každým. Navíc vždycky večer vytáhneme kytary 
a další nástroje a tmelíme kolektiv prostřednictvím sofistiko-
vaného řevu. Překvapilo mě ale, kam jsme za těch pět let po-
stoupili. Určitě jsem si nepředstavoval, že pojedeme na soutěž 
do Polska, že budeme zpívat na Vyšehradě nebo v katedrále sv. 
Víta. Sbormistr Roman Michálek se nás neustále snaží posouvat 
dopředu. K tomu máme k dispozici hlasovou poradkyni, Oldřiš-
ku Richter Musilovou, která se nám věnuje na začátku zkoušek 
a dává nám pěkně do těla.
Proč sbor vznikl a jaké má poslání?
Rád říkám, že jsme strejdové a tety z Řevnic a okolí, kteří si 
chtějí občas zazpívat. Spousta z nás měla zkušenosti z různých 
dalších sborů, hodně nás zpívalo s Lukášem Prchalem, který 
řídí každoroční štědrodenní „Rybofku“ na řevnickém náměstí. 
Někteří zpívali ve všenorském kostele. Jsem moc rád, že se dalo 
dohromady těleso, které něco umí, a ještě se přitom všichni krá-
lovsky bavíme.
Čeká vás nyní maraton vánočních vystoupení. Na co se mů-
žeme těšit? 
V sobotu 17. prosince pořádáme velký koncert v řevnickém 
Liďáku, budeme zpívat Hry o Marii a Zvěstování od Bohusla-
va Martinů a Hru s jesličkami v úpravě Jaroslava Krčka. O den 
později se chystáme do Srbska, nebude chybět tradiční Rybovka 
na Mořince a na Tři krále vyrazíme do Bezdědic. Samozřejmě se 
moc těším i na tu Rybovku před Modrým domečkem, což není 
akce našeho sboru – tam si může přijít zazpívat každý. Mám ale 
vždycky obrovskou radost, když vidím, kolik lidí přijde na ná-
městí, aby společně oslavili Vánoce, pozdravili sousedy, předali 
si dárky. 
Spolupracujete rovněž s lidovou muzikou Notičky. A to i 
jako režisér. Po muzikálech Ať žijí duchové, Baladě pro ban-
ditu jste vybral výpravný Divotvorný hrnec. Proč?
Divácké ohlasy na Baladu byly úžasné, což nás velmi zavazova-
lo, museli jsme vybrat nějakou „pecku“. U Divotvorného hrnce 
bylo prima, že jsem hned měl jasno o obsazení většiny hlavních 
rolí. To se mi nestává často. Je tam hodně písniček, to je zásadní 
podmínka, když máme k dispozici takové muzikanty. Navíc do 
„Lesňáku“ se ta hra tak nějak hodí. Prostě jasná volba, řekl bych. 
Přizpůsoboval jste scénář „ dětským“ hercům?
Těch dětských rolí tam není zas tolik. Spíš jsem chtěl udržet po-
hromadě sbor z Balady. Scénář jsem panu Werichovi proškrtal, 

zpívající zpravodajec
Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv Jana Flemra

ale ne kvůli dětem, spíš kvůli aktuálnosti. Děti z Notiček samo-
zřejmě obsadí dětské role a budou hrát v orchestru a zpívat. Ale 
stejně jako u Balady nepůjde o dětské divadlo, většina herců 
jsou dospěláci.
Ve hře je spousta kouzel, triků. Jak se s nimi popasujete?
Tohle mě hodně baví, ale u Hrnce to není tak náročné jako u 
Duchů. Bude potřeba pár světelných efektů a trocha kouzlení s 
černidlem. Přijďte se podívat, premiéru chystáme na 9. června. 
Sám jste také herec. Účinkujete s kolegy na pražských prk-
nech. Zahrajete si někdy i v Řevnicích?
Já už moc nehraji. Když už, tak spíš takové čurdy, abych se mohl 
soustředit na režii. Doby, kdy jsem si troufl na Jeníka v Proda-
né nevěstě, jsou dávno pryč. V Praze hrajeme s Divadelní sekcí 
Osvětového spolku Jakuba Hrona od roku 1990, kostru divadla 
tvoří devět lidí, z toho jsme tři spolužáci z gymnázia. O vystou-
pení v Řevnicích už jsme mluvili, ale jen v obrysech. Letos chys-
táme Štolbovo Vodní družstvo, třeba se to povede.
Kromě výše zmíněného se podílíte na řevnické novince – 
pivním festivalu. Jak hodnotíte 1. ročník? Chystáte na příští 
rok nějaké novinky?
První ročník vyšel fantasticky, i přes hodinovou bouřku a výpa-
dek elektřiny. Ale samozřejmě se chceme zlepšovat, takže příští 
rok bychom rádi přivítali větší počet pivovarů i domovarníků, 
rozšířili nabídku občerstvení, zapracujeme i na hudební produk-
ci – a budeme se modlit za počasí.
Profesí jste redaktor AFP. Jak se pracuje pro nejstarší mezi-
národní zpravodajskou agenturu?
Dobře, děkuji za optání. Nedávno jsem oslavil osmý rok u Fran-
couzů a pořád mě ta práce baví. Píšu zprávy v angličtině – o 
politice, ekonomice, sportu, historii, občas přeložím něco, co 
napsal můj kolega francouzsky... je to hodně pestrá práce. Taky 
jsem letos začal točit webklipy, to mě hodně baví, naposledy 
jsem dělal videoreportáž z pražského festivalu světla Signal. 
AFP letos z důvodu úsporných opatření zavřela pražskou kance-
lář, takže pracuji z domova. Mimochodem myslím, že Řevnice 
jsou nejmenší město na světě, kde má AFP pobočku. e

Před pěti lety stál u zrodu řevnického sboru Canto Carso, letos u premiéry pivního festivalu. Je podepsán 
jako režisér pod divadelními představeními Ať žijí duchové i Balada pro banditu. Nyní se chystá zrežírovat 
Divotvorný hrnec s nesmrtelným Čochtanem. „Je tam hodně písniček a do Lesňáku se ta hra tak nějak hodí,“ 
komentuje výběr herec, režisér, zpěvák, běžec a novinář Jan Flemr.
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Z redakční pošty
rektnost městského zpravodaje myslí vážně, měli by podle mého 
názoru dokončit to, před čím utekli.

Žádám proto současnou redakční radu, aby dořešila to, co kvů-
li úprku členů od zodpovědnosti nezvládla rada předchozí. Vyjá-
dřete se prosím jasně a srozumitelně ke stížnosti Jaroslavy Der-
cové. Pokud tak neučiníte, nemá existence redakční rady žádný 
smysl.
Pozn.: Ono těch nevyřešených stížností, před nimiž bývalá re-
dakční rada strčila hlavu do písku, bylo více. Ale nechci pány rad-
ní mučit a zatěžovat. Myslím, že bude stačit, když se zodpovědně 
postaví k té poslední.

Pavel Černý

Vážený pane Černý,

řešení, které tehdy většina členů redakční rady navrhovala, bylo 
přesunout dotyčný článek i diskuzi s ním spojenou na web RUCHu.

Věcné a pro čtenáře přínosné články od přispěvatelů z řad řev-
nické veřejnosti i zastupitelů budou v Ruchu i nadále zveřejňová-
ny, samozřejmě v rámci rozsahových možností zpravodaje. Pro-
storové omezení se netýká webu zpravodaje – pokud bude nutné 
článek po potřeby tištěného Ruchu zkrátit, na webu může být 
souběžně publikován v plném znění.

Redakční rada RUCHu

Reakce na článek Opoziční okénko 
v Ruchu 10/2016
Do konkurzu na šéfredaktora Ruchu jsem vstupovala se snahou 
odpolitizovat stránky Ruchu, vrátit jim zpravodajský a společen-
ský ráz. Všechny dopisy, které došly na adresu redakce a nevyšly 
tiskem, byly zveřejněny na webových stránkách Ruchu. Dle tisko-
vého zákona byly v tištěném vydání uveřejněny i všechny názory 
zastupitelů, kteří o to požádali. V rámci objektivity byla umožně-
na reakce i druhé straně. Proto nechápu vyjádření Libora Kvas-
ničky na stránkách minulého čísla Ruchu. Mimochodem: nebyla 
mi dána bezprostřední možnost reagovat na Váš článek, ve kte-
rém mě očerňujete.

Lucie Kirova

Za toto pochybení se  jménem redakce omlouvám.
Matěj Barták, šéfredaktor

Fyzioterapie

V minulém čísle Ruchu byl v rozhovoru představen obor fyziote-
rapie, jako by to byl nový medicínský obor. Fyzioterapie je sou-
částí léčebné rehabilitace. Není to obor medicínský, ale nelékař-
ský zdravotnický obor zabývající se vyšetřením, léčbou a prevencí 
poruch pohybového systému. Je nutné mezioborové spojení s 
medicínskými obory.

Nechci ve svém článku s uvedeným rozhovorem polemizovat, 
ale ráda bych některé údaje upřesnila a vysvětlila, protože když 
se řekne A, je nutno říci i B a C.

V Řevnicích se již dvacet let provádí fyzioterapie jako součást 
léčebné rehabilitace s využitím standartních postupů spolu s pří-
rodními zdroji fyzikální energie, například elektroterapií a ul-
trazvukem. Pravdou je, že pouze toto pracoviště má smlouvy se 
všemi zdravotními pojišťovnami a nasmlouvané výkony dle Sa-
zebníku MZ ČR jsou propláceny. Platby za výkony jsou skutečně 
nízké a neodpovídají kvalitě fyzioterapie. Jednání s pojišťovnami 
o finančních úhradách (shodou okolností nyní probíhají na rok 
2017) jsou velice složitá, ale bohužel nikdy jednoduchá nebyla.

Přesto se domnívám, že by se všechny fyzioterapeutické výko-
ny neměly hradit přímou platbou, možností by byla spoluúčast 
klienta. Domnívám se tak z jednoho prostého důvodu, že všichni, 
kteří v tomto státě pracují, si platí zdravotní pojištění, a za děti a 
důchodce platí zdravotní pojištění stát.

Jsou samozřejmě výkony, které nejsou uvedeny ve jmenova-
ném Sazebníku výkonů a které je možno i dnes hradit přímou 
platbou, to jsou především výkony preventivní. Jedná se napří-
klad o cvičení hybného systému v tělocvičně Sokola. Jde o Ško-
lu zad, což je zavedený evropský i celosvětový název. Pod ním 
se skrývá vedle cvičebních postupů i návod na změnu životního 
stylu.

Nechci se zabývat diskuzí, proč je ve zdravotnictví málo finanč-
ních prostředků. Ale když srovnáme finanční výdaje za předepsa-
ná analgetika s výdaji za předepsanou fyzioterapii, měli bychom 
všichni pochopit, že drahá analgetika odebírají přes svoje krát-
kodobé působení zdravotnictví podstatnou část financí. Oproti 
tomu laciná fyzioterapie, která, když se bude pravidelně dle ná-
vodu fyzioterapeuta provádět, je podstatně účinnější a pomáhá 
dlouhodoběji. 

Proto název rozhovoru „Pohyb je lék“ je velice trefný a měl by 
skutečně platit pro všechny, kteří chtějí pomoci sobě i zdravotnic-
tví v naší zemi.

Jana Hromádková

K nové redakční radě

Po skoro půlročním vakuu byla znovu jmenována redakční rada 
Ruchu. Její činnost by měla navázat na činnost rady předešlé, ne-
boť dva ze tří současných členů – Jiří Podzimek a Miroslav Černý 
– již v předchozí redakční radě byli. Oba na své členství rezigno-
vali v souvislosti s řešením stížnosti Jaroslavy Dercové. Ta vyjád-
řila nespokojenost s tím, že v Ruchu nebyl uveřejněn její příspě-
vek na téma využití budovy staré školy na náměstí, který si od ní 
redakce vyžádala.

Oba uvedení pánové byli přítomni projednávání této stížnosti 
na redakční radě, ani jeden z nich nenavrhl žádné řešení. Oba, 
namísto toho, aby se postavili problému čelem a stěžovatelce tak 
či onak odpověděli, raději rezignovali na své členství a redakční 
radu opustili. Teď jsou v ní znova. Pokud to s dohlížením na ko-

inzerce
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Aby se neřeklo, že na každou procházku či výlet se musí stou-
pat z údolí vzhůru do kopců, vyjděme si tentokrát po rovince 
podél řeky. Kousek proti proudu se nad levým břehem Beroun-
ky vypíná Černá skála. Zdaleka viditelná odhalená vyvřelá di-
abasová žíla láká po dlouhé roky nejen obyvatele údolí k pro-
cházkám, ale i chataře, horolezce, geology, botaniky, sadaře 
či lékaře. Ale o tom později. Přejděme proto od náměstí přes 
řevnickou lávku nad hlučným jezem a hned na druhém konci 
mostu odbočme vlevo a vykročme proti proudu řeky Beroun-
ky. Štěrková cesta vede mezi chatami okolo starého fotbalo-
vého hřiště až ke klubovně turistického oddílu. Tady se cesta 
mění v úzkou pěšinku. Po příkrém břehu mezi křovinami do-
jdeme až pod samotnou Černou skálu. Řeka se tu téměř dotý-
ká její základny. Velké i malé kameny popadané ze zvětrávající 
skály tu dláždí cestu a nutí nás přes ně přeskakovat. Zastavme 
se na chvíli pod skálou a odpočiňme si na vyhřátých tmavých 
kamenech. Jaký je asi nahoře výhled?

Pokud máme s sebou horolezecké vybavení, můžeme si 
k cestě na vrchol zvolit jednu z několika vyznačených tras 
a vyšplhat se po tmavé skále přímo vzhůru. První lezci poko-
řili třicetimetrovou stěnu oficiálně již někdy v 70. letech mi-
nulého století. Dnes je tu zajištěno více jak 20 horolezeckých 
cest. Ale ani pro nás, kteří neholdujeme kolmým výstupům 
a láká nás výhled z vrcholu, není vše ztraceno. Podél řeky 
obejdeme skalní masiv a po štěrkové stezce mezi chatami 
pomalu stoupáme do kopce. Hned na první křižovatce volí-
me pěšinku vpravo a dlouhým táhlým stoupáním mezi více či 
méně udržovanými zahradami vysupíme až na asfaltku ve-
doucí po hřbetu Černé skály. Tady se vydáme vpravo a mezi 
stále se rozvíjející výstavbou různých příbytků dojdeme až 

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

k vyhlídce nad řekou. Je odtud asi široko daleko nejkrásněj-
ší výhled na Řevnice rozvolněně usazené v kotlině údolí řeky 
Berounky. Podzimní barvy přidávají na působivosti. Mozaiku 
domů vystřídá v pozadí brdský les stoupající do tmavé linie 
Hřebenů. Přímo pod sebou můžeme pozorovat rybáře, dlouhé 
minuty čekající na záběr vysněné ryby. Tady pod Černou ská-
lou jsou prý, podle vyprávění, ti největší sumci na celém toku 
řeky Berounky. 

Zpátky se musíme vydat opět ulicí po hřebenu. Můžeme 
tak dojít až na Rovina, odkud prudkou silničkou sestoupíme 
zpět do Řevnic. Zajímavější je však na první křižovatce odbo-
čit doprava a mezi chatami bloudit po pěšinkách a cestách na 
jižním svahu. Dojdeme až k dávno zarostlému meruňkovému 
sadu, založeném na terasách přímo u Černé skály. Teplé kli-
ma tu svědčilo jedné z odolnějších odrůd meruněk, které zde 
před desetiletím vysadil neúnavný sadař. Dnes už však uschlé 
stromky obtížně hledáme v šípkových keřích. Příjemné klima-
tické podmínky působí nejen na stromy, ale i na lidi, a tak není 
divu, že zde chtěl jistý lékař před mnoha lety založit sanatori-
um. Dokonce v současné době tato myšlenka opět ožívá. 

Až se nám podaří objevit tu správnou cestičku dolů, sestou-
píme mezi oplocenými pastvinami zpět na cestu kolem řeky, 
po které se můžeme vrátit zpátky do centra Řevnic. Komu by 
se však procházka zdála být příliš krátká, může podél řeky 
proti proudu dojít až do sousední Hlásné Třebaně. Přes most 
přejde na druhý břeh do Zadní Třebaně a podle trati po pra-
vém břehu se vrátí zpět do Řevnic. Třeba se mu podaří nad 
řekou zahlédnut modrý smaragd, který s hlasitým křikem letí 
nízko nad hladinou. Je to ledňáček, krásný pták, jehož přítom-
nost je pro nás znamením, že naše řeka je čistší, než bývala. e

Výlet osmý: Černá skála
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Skalecký areál je zdařile zakomponován 
do lesnaté krajiny na Hřebenech poblíž 
Mníšku pod Brdy. Patří k němu koste-
lík svaté Máří Magdalény, od Mníšku již 
z dálky patrný, a budova kláštera, jejíž 
hlavní sál je po poslední rekonstrukci vy-
užíván k výstavám, koncertům a přednáš-
kám. Od kostela vzhůru stojí symetricky 
ve dvou řadách 14 kapliček křížové cesty 
až k temeni Skalky, kde vidíme tzv. reko-
lekční dům, nazývaný též Poustevna. Při 
pohledu od kostela vzhůru je dnes vpra-
vo od kapliček dřevěný kiosek s občer-
stvením. Za ním kdysi stávala myslivna, 
opakovaně zmiňovaná v české literatu-
ře (Růžena Svobodová – Pokojný dům, 
Svatopluk Čech – Václav Živsa). Dnes je 
toto bývalé stavení v troskách, stejně jako 
staré kamenné chlévy, které stávaly níže 
na louce.

Podnět ke stavbě kostela, prvního 
objektu na Skalce, dal zbožný majitel 
mníšeckého zámku a panství pan Ser-
vác Ignác Engel z Engelsflussu, který zde 
byl pánem v letech 1674–1704. Skalecká 
hora patřila v 17. století k panství dobříš-
skému, proto prvním krokem pana Enge-
la bylo vykoupení lesnatých pozemků na 
Skalce. Podrobněji se budu věnovat jed-
notlivým skaleckým objektům v dalších 
příspěvcích, které doplním i jejich dobo-
vými pohlednicemi.

Rodina Engelů z Engelsflussu pochá-
zela z vévodství brabantského, dnešní 
Belgie, a přišla do Prahy kolem roku 
1630. Byli to koželuhové a založili na 
Malé Straně prosperující koželužnu, 
ve které vyráběli podešvovou kůži pro 
císařskou armádu. V Praze rychle zbo-
hatli. V roce 1648 mladý Servác Engel se 
svou čeledí úspěšně bránil Karlův most 
před Švédy. Za to byl císařem povýšen 
do šlechtického stavu a dostal erb a titul 
„z Engelsflussu“ a také monopol na ob-
chod se surovou kůží. Na doporučení 
svého tchána, staroměstského primátora 
Turka koupil v roce 1658 od Mitroviců 
Švédy zničenou tvrz a město Mníšek. Za-
čal ihned se stavbou nového zámku a s 
přestavbou města a okolí. V roce 1674 
zemřel a jeho syn Servác Ignác pokračo-
val v úspěšném rozvoji celého mníšecké-
ho panství.

Na zde zveřejněných pohlednicích 
jsou některé cesty, které vedou ke Skal-
ce. Romantický je na obrázku č. 1 pří-
stup k areálu od Mníšku, je to pohled-
nice z roku 1939. „Promenáda k lesní 
restauraci na Skalce“ je název další 
pohlednice z roku 1936, kde zpevněná 
cesta přichází od Řevnic a od parkoviště 
u „mníšecké“ silnice (obr. č. 2). Třetí ob-

Skalka z různých stran Text: Jindřich König
Foto: archiv autora

rázek zachycuje pohled na areál Skalky 
z lesa ze směru severovýchodního. Tato 
pohlednice byla odeslána v roce 1909 
do Slaného. Napsal ji tehdejší superior 
kláštera na Skalce P. Felix Veselý svému 
kolegovi. Na pohlednici nacházíme nej-

2

3

1

blíže myslivnu, za ní je restaurace, dále 
poněkud vlevo klášter a nejvíce vzdálen 
je kostelík. 

Podle mého názoru stojí areál Skalky 
i za opakované navštívení. Doporučuji 
různá roční období. e
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Krátce a jasně
Burza dětského oblečení 
pro podzim a zimu
Spolek Řevnický kalamář pořádá pod-
zimní burzu dětského oblečení, hraček 
a sportovních potřeb (kola, brusle, lyže, 
kočárky apod.) v jídelně ZŠ Řevnice.

Příjem věcí od prodávajících proběhne v pátek 4. 11. 2016 od 
15.30 do 19.00. Vybíráme min. 5 Kč/ks dle ceny zboží.

Samotný prodej uspořádáme v sobotu 5. 11. 2016 od 9.00 do 
12.00 v jídelně ZŠ Řevnice.

Výdej peněz a neprodaného zboží proběhne v sobotu 5. 11. 
2016 od 13.00 do13.30 hod. Formuláře a podrobná pravidla pro-
deje naleznete v TJ Sokol Řevnice, MŠ Řevnice, v Pikolínu u poš-
ty, popř. vám je můžeme zaslat e-mailem. Další informace může-
te získat na tel. 728 872 422. Pro urychlení příjmu věcí můžete 
lepítka s cenou nalepit na oblečení předem doma a očíslovat dle 
seznamu věcí.

Výtěžek z prodeje bude použit na vybavení Bezpečného místa 
ve škole (hry, pomůcky, zařízení).

Michaela Sudková

Adventní trh se na náměstí koná již 
3. prosince
Ač je to k neuvěření, Vánoce jsou za dveřmi. Vždyť první advent-
ní neděle tentokrát připadá již na 27. listopad. Následující 2. ad-
ventní neděli se tradičně v Řevnicích uskuteční Adventní trh. Sr-
dečně proto zveme všechny na Náměstí krále Jiřího z Poděbrad 
v neděli 3. prosince od 9 hodin. Připraven je nejen kulturní pro-
gram, ale i trh se širokou nabídkou nejen vánočního zboží. 

(pan)

V Modrém domečku netradičně oslaví 
17. listopad
Gastronomicky nostalgický den s trochou recese si pro ná-
vštěvníky připravil kuchařský a cukrářský tým řevnického 
Modrého domečku na 17. listopadu. „Přijďte si ve státní svá-
tek zavzpomínat na něco málo pozitivního z doby před rokem 
1989, co se na nás snad ani nijak výrazněji nepodepsalo,! zvou 
organizátoři netradiční akce. Kulturní referent spolku Náruč 
se také jistě nenechá zahanbit a připraví pro vás program. 

Senátní volby nepřilákaly ani čtvrtinu 
řevnických voličů
Tak málo lidí ještě nikdy k volebním urnám v Řevnicích ne-
přišlo. Druhé kolo senátních voleb přilákalo jen 568 voličů z 
celkového počtu 2 625 (21,64 %). Jasně zde zvítězil stávající 
senátor Jiří Oberfalzer (ODS), kterému dalo hlas 70,46 % pří-
chozích. Pro Bohumila Stibala (ANO) hlasovalo jen 29,53 % 
Řevničanů.

Větší zájem byl o volby do krajského zastupitelstva. V těch 
hlasovalo 43,29 % zapsaných voličů. Výsledky v Řevnicích 
byly velice těsné. Na prvním místě v Řevnicích skončilo hnutí 
ANO 2011, které získalo 216 hlasů (19,60 %). Druzí STAROS-
TOVÉ A NEZÁVISLÍ utržili jen o pět hlasů méně (19,14 %). 
Počet 201 hlasů posunul na třetí pozici ODS (18,23 %). Přes 
desetiprocentní hranici se ještě podařilo dostat TOP 09, kte-
rou volilo 139 voličů (12,61 %). Vládní ČSSD získala pouhých 
7,35 % a Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED jen 5,26 %. Z šesti 
řevnických želízek se do krajského zastupitelstva nedostal ni-
kdo. V zastupitelstvu kraje z našich nejbližších krajanů usedne 
například někdejší starosta sousedních Dobřichovic Michael 
Pánek (ODS). 

(pan)

Rorýsí škola v Řevnicích
Na jaře se žáci ZŠ Řevnice díky přednášce Zdeňka Valeše do-
zvěděli o nutnosti ochrany stěhovavého ptáka rorýse obecného, 
který v minulosti využíval možnost hnízdit na lidských stav-
bách. Bohužel nešetrným úpravami staveb, zejména zateplová-
ním, v posledních letech o spoustu hnízdišť přichází. Naše škola 
je pro svou dostatečnou výšku vhodná k umístění hnízdních bu-
dek pro rorýse a nabízí tak možnost zachování hnízdní kolonie 
v Řevnicích. Proto byly tyto budky v květnu na severní stranu 
naší školy instalovány, a my doufali, že se rorýsům zalíbí a my 
tak pomůžeme zvýšit populaci tohoto vzácného ptáka. Bohužel 
se to tento rok nepodařilo. 

Neztrácíme však naději a na doporučení pana Valeše přesu-
neme budky na jinou část budovy. Pokud se to podaří, budeme 
moci hnízdění rorýse pozorovat webovou kamerou a rádi by-
chom se také zapojili do projektu Rorýsí školy společnosti Orni-
ta. Žáci těchto škol se blíže seznamují s životem rorýse obecné-
ho a zasílají do systému Spring Alive (Jaro ožívá) datum jejich 
příletů z jižních zimovišť.

Za ZŠ Řevnice P. Flemrová
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a všechny lidi dobré vůle, kteří si toto významné datum chtějí 
společně připomenout mimo jiné i zpěvem státní hymny.

Snění o minulosti k příležitosti státního svátku, na kterém vy-
stoupí Ludus Musicus a hosté, připravuje na pátek 28. 10. v sou-
sedních Dobřichovicích tamní umělec František Běhounek. Začá-
tek je v 19.30. Pro ty, kteří se na prodloužený víkend nechystají, 
přinášíme tip na výlet na nedaleký hrad Křivoklát. Stejně jako 
loni se zde 28. 10. bude konat Pocta tradicím první republiky – 
připomínka české státnosti na královském hradě Křivoklát. 

(pan)

Aktuality z Leťánku
Nový školní rok už je v plném proudu a v Leťánku je opravdu 
z čeho vybírat. Těšit se můžete opět na středeční Říkanky a hrát-
ky pro nejmenší (od 9 hodin v TJ Sokol Řevnice) a Batolata v akci 
(od 10 hodin v TJ Sokol Řevnice), či úterní léčivě laděné kruhy 
pro rodiče a děti pod vedením Arnoštky Berouskové (Andělíčci 
od 11.15 hodin, Skřítci od 10 hodin, Indiáni od 15.45 hodin, vše 
v TJ Sokol Řevnice). Stejná lektorka povede také Léčivé ženské 
kruhy, které se uskuteční každý sudý pátek v TJ Sokol Řevnice. 
Novinkou je pondělní odpolední kroužek Hravý předškolák, kte-
rý se bude od října konat od 15.30 hodin v Letovské knihovně. 
Středeční odpoledne budou od 15.30 hodin patřit další novince, 
a sice dílničkám pro děti s názvem Hravé tvoření. Pod vedením 
nápady sršící maminky dvou dětí se bude pracovat nejen s pa-
pírem a barvami, ale třeba i samotvrdnoucí hmotou. V říjnu si 
určitě nenechte ujít přednášku na téma Podpora imunity (4. 10. 
od 18 hodin v Letovské knihovně), zážitkový seminář o empatic-
ké výchově (11. 10. od 18 hodin v Letovské knihovně) nebo již 
tradiční Dětský podzimní bazárek (15. 10. od 8.30 hodin v pivo-
telu MMX). Bližší informace o jednotlivých kurzech a kompletní 
nabídku rodinného centra najdete na www.letanek.cz. 

Jitka Nosková

Hasiči budou opět sbírat staré železo
Sbor dobrovolných hasičů v Řevnicích pořádá první říjnovou so-
botu tradiční sběr železného šrotu.

Sběr železa se koná v sobotu 1. října od 8. hodiny ranní. Oby-
vatelé mohou staré železo soustředit na volná místa, odkud jej 
budou členové sboru svážet. Ti upozorňují, aby zájemci případ-
ný sběr odevzdávali na místa právě až kolem 8. hodiny ranní. 
Kdo bude mít zvláště těžké a objemné kusy, může tuto informaci 
v předstihu sdělit hasičům na telefony 776 370 026, 725 168 146 
nebo e-mailem na sdhrevnice@seznam.cz. Smaltové a elektrické 
věci jako jsou ledničky či pračky nebudou sváženy.

(pan)

Burza dětského oblečení 
pro podzim a zimu
Spolek Řevnický kalamář pořádá pod-
zimní burzu dětského oblečení, hraček 
a sportovních potřeb (kola, brusle, lyže, 
kočárky apod.) v jídelně ZŠ Řevnice.

Příjem věcí od prodávajících proběhne v pátek 4. 11. 2016 od 
15.30 do 19.00. Vybíráme min. 5 Kč/ks dle ceny zboží.

Samotný prodej uspořádáme v sobotu 5. 11. 2016 od 9.00 do 
12.00 v jídelně ZŠ Řevnice.

Výdej peněz a neprodaného zboží proběhne v sobotu 5. 11. 
2016 od 13.00 do13.30 hod. Formuláře a podrobná pravidla pro-
deje naleznete v TJ Sokol Řevnice, MŠ Řevnice, v Pikolínu u poš-
ty, popř. vám je můžeme zaslat e-mailem. Další informace může-
te získat na tel. 728 872 422. Pro urychlení příjmu věcí můžete 
lepítka s cenou nalepit na oblečení předem doma a očíslovat dle 
seznamu věcí.

Výtěžek z prodeje bude použit na vybavení Bezpečného místa 
ve škole (hry, pomůcky, zařízení).

Michaela Sudková

Výlet na Svatou horu a do Vysoké
Městské kulturní středisko pořádá ve čtvrtek 20. 10. výlet pro se-
niory. Navštívíme s průvodcem nově zrekonstruovaný areál Sva-
té hory u Příbrami a poté se přesuneme na prohlídku památníku 
Antonína Dvořáka do Vysoké.

Přihlášky můžete podávat na adrese kultura@revnice.cz nebo 
MěKS, Mníšecká 29, Řevnice, tel.: 725 852 815.

Sraz je u Zámečku v 9 hodin, předpokládaný návrat v 16 ho-
din.Cena: 150 Kč

Veronika Stará
MěKS

U pomníku uctí 97. výročí vzniku 
Československa
Výročí vzniku samostatného Československa si budou moci 
připomenout jako obvykle i obyvatelé Řevnic. Tradiční Setká-
ní u pomníku na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad se uskuteční 
v předvečer státního svátku, tedy ve čtvrtek 27. října v 16 hodin. 
„Předpokládáme totiž, že si mnoho lidí díky volnému pátku pro-
dlouží víkend,“ vysvětlila za pořadatele Veronika Stará, která na 
náměstí srdečně zve všechny zástupce škol, spolků, organizací 



Okénko ZUŠ
Nový školní rok jsme slavnostně zahájili 7. 10. 2016 koncertem, 
na kterém učitelé zahráli svým žákům. Před zaplněným sálem 
Zámečku se představili hlavně noví pedagogové hudebního od-
dělení ZUŠ – Marija Rajičová/klavír, Martina Bauerová/zpěv, 
Radek Žitný/klarinet a saxofon a Dušan Navařík/flétna. Dále 
vystoupili Jan Peš a Miroslav Fiedler/kytara a jako host František 
Kukula/zenko. Kdo v tento páteční večer do ZUŠky zavítal, jistě 
nelitoval. Na programu byla díla B. Kovácse, P. Ebena, F. Chopi-
na, F. Tarregy, A. L. Webera a A. Firtha.

Dalším koncertem, který bude moci veřejnost v ZUŠce zhléd-
nout, bude tradiční Adventní matiné první neděli v prosinci. Ho-
dinu před polednem rozsvítíme první svíčku na našem advent-
ním věnci spolu s panem starostou Tomášem Smrčkou. 

Představení filmové tvorby ZUŠ Řevnice 
V dnešní době je médium filmu a vizuální obraz videa velice po-
pulární. Hlavně mezi studenty od 10 do 16 let a dál. Obor v naší 
umělecké škole vedeme již pátým rokem a stále se těší velkému 
zájmu. Filmová tvorba je proces, který má za cíl připravit žáka na 
práci ve filmovém prostředí. Rozvinout v něm schopnost převést 
literární příběh do rozpohybovaného audiovizuálního obrazu 
a správně pochopit celistvou strukturu filmového díla, využívat 
kompozičních pravidel s přímou vazbou na zkušenosti z malby 
či fotografie při převádění obrazu na filmové pole tvůrčím způ-
sobem, tzv. filmový záběr. Při vzdělávání v hlavních principech 
filmové tvorby je tak podle zájmu o obraz, zvuk nebo montáž 
příběhu možné se zaměřit na práci kameramana, zvukaře, střiha-
če, režiséra či animátora filmového díla. Práce na filmovém díle 
je dlouhodobá, není to hned, jak by se někomu mohlo zdát. Naši 
studenti se věnují jednotlivým cvičením i několik týdnů. Filmová 
práce je řemeslo jako kterékoli jiné, založené především na týmo-
vé práci. Žáci mohou tvořit týmově i individuálně, než se rozhod-
nou, v čem se budou specializovat. Během roku zveme odborníky 
na jednotlivé dílny, kde se studenti blíže seznamují se specifiky 
některých filmových technik, například pro postprodukci.

Založili jsme i Letní filmovou školu, tady se scházíme na sou-
středění se začátkem prázdnin – vytvoříme několik filmových štá-
bů, v kterých má již každý své místo (režie, kamera, střih, zvuk 
atd.). Spolupracuje i výtvarná sekce (na výrobě kulis, pozadí, 
kostýmů) pro animace.

Nevedeme jen Filmovou tvorbu, ale také animaci, která je sou-
částí výuky výtvarných oborů 4. a 5. ročníků. Několik let jsme děla-

12   Krátce a jasně / Kultura

KulturaTentokrát bez rozcvičky v 6.00 hodin ráno. Ale kdo ví, jak to 
bude v příštím roce?

Trocha recese a nadsázky je určitě třeba v každé době. Proto 
si poznamenejte do kalendáře datum 17. 11. 2016. Od 9.00 do 
19.00 hodin budou obě patra kavárny otevřena! 

(pan)

Řevnice navštíví porodní babička 
z Kanárských ostrovů
Porodní babička z Kanárských ostrovů navštíví Řevnice. Na tuto 
jedinečnou událost a další semináře srdečně zve řevnická škola 
ZeMě.

Marisa Alcalá, porodní babička a bylinářka, která své doved-
nosti a vědomosti získala přímým předáním od domorodých po-
rodních bab na Kanárských ostrovech, samostudiem a více než 
čtyřicetiletou praxí, navštíví Řevnice v první polovině listopadu. 
Jaké jsou připraveny semináře? 
5. a 6. 11. Zrození Dítěte, Matky a Rodiny
7. 11. Odborná supervize a kazuistika 
8. 11. Povídání s porodní babičkou Marisou Alcalá
9. 11. Přírodní lékárnička průvodce lesní školky 
12. a 13. 11. Kouzlo bylin a jílu – péče při běžných onemocněních 
a prevence s pomocí darů Matky Země
14. 11. Matrilineární tradice Kanárských ostrovů
Semináře budou tlumočeny ze španělštiny do češtiny a probíhají 
v jurtě školy ZeMě v Řevnicích, www.zemezeme.cz. Více infor-
mací na telefonu 420 775 692 988. Přihlášky posílejte na email  
katchamama@gmail.com. 

(pan)

Brigáda v Havlíčkových sadech
Navázat na úspěšnou jarní brigádu v Havlíčkových sadech si dali 
za cíl členové a příznivci hnutí ANO Řevnice. Společně s několi-
ka členy místní rybářské organizace jsme pokračovali v čistění 
kamenného koryta Nezabudického potoka. S pomocí motorové 
pily a dvou křovinořezů byla především odstraněna hustá křovis-
ka pichlavých ostružin a akátů na jedné straně potoka až k horní-
mu konci parku. Vytěžený bioodpad zaplnil dva velké kontejnery 
technických služeb. 

Zbývající část pravé části koryta potoka bude vyčištěna příští 
rok na jaře, kdy proběhne rovněž pravidelná údržba již uprave-
né spodní části. Vzhledem k dostatku vláhy a úrodné naplavené 
půdě se zde náletovým křovinám nebývale daří. 

Jan Schlindenbuch 



K dennímu menu zde dostanete kávu nebo jiný nápoj zdarma. Při-
jďte si posedět do patra klidu a pohody. Otevřeno je v pracovní dny 
od 11.30 do 15.30 hodin. 

S ochotníky se v Broukovi představí 
i Jan Rosák
Lechtivou situační komedii autora George Feydeaua Brouk v hravě 
uvede v řevnickém kině Dobřichovická divadelní společnost v nedě-
li 13. listopadu. Představení o tom, co všechno může způsobit zprvu 
nevinný, ale vzápětí málem zkázonosný nápad prověřit manželskou 
věrnost, začíná v 19 hodin. Hra v hlavní roli s Karlem Králem se ode-
hrává na přelomu 19. a 20. století v Paříži, kdy do hotelu U Něžné 
kočičky jsou postupně zatahovány všechny postavy hry. V dalších 
rolích uvidíte Hedviku Hájkovou, Janu Kroupovou, Jana Seidela, 
Jiřího Šafránka a další. Jako host s ochotníky vystoupí Jan Rosák. 

Zájezdy z Řevnic směřovaly na 
Broumovsko i Příbramsko
Podzimní výlet po krásách Čech si užili řevničtí Havlíčci i senior-
ky. Za krásného podzimního počasí navštívila skupina 25 členů 
Dělnické besedy Havlíček koncem září Broumovsko. Prohlédli si 
lázeňské Poděbrady, Ratibořice, Babiččino údolí a unikátní vy-
hlídku Broumovských stěn – Hvězdu s barokní kaplí. Večer strávili 
se zpěvy a houslovým doprovodem Miroslava Cvancigera. Druhý 
den byl věnován prohlídce benediktského kláštera v Broumově, 
významného dřevěného kostelíka Panny Marie, který je nejstarší 
ve střední Evropě. 

Účastnice zájezdu pořádaného v říjnu MěKS Řevnice se vydaly 
na Svatou Horu a do Vysoké u Příbrami, kde navštívily památník 
Antonína Dvořáka.

V kině se dozvíte, jak se připravit na 
povodeň
Člověk v tísni ve spolupráci s městem Řevnice pořádá 3. 11. v 18:00 
v řevnickém kině veřejnou debatu na téma povodně. Její obsah lze 
shrnout do motta „Je lepší být připravený, než zaskočený“ a vychá-
zí ze zkušeností načerpaných při odstraňování následků minulých 
povodní. Cílem školení je zvýšit v obcích, které se nacházejí v zá-
plavových územích, povědomí o rizicích povodní a jejich zvládá-
ní. V rámci besedy bude distribuována publikace Žijeme v zápla-
vovém území. „Naší ambicí je říci, že na povodeň se lze připravit. 
Chceme ukázat, jak si například zařídit dům, kterým může projít 
povodeň, zároveň bychom rádi vyvrátili některé mýty. Jedním z 
nich je to, že když jsem přežil jednu stoletou vodu, další už nezaži-
ji,“ říká Jan Jelínek z pořádající organizace Člověk v tísni. 

(vše pan)
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li doslova „na koleni“, což se nám úspěšně dařilo, nyní ale chceme 
přistoupit k částečné profesionalizaci a vybavit filmové animační 
studio a od příštího roku otevřeme obor animace i samostatně. 

Důležité je pro studenty i vedení výuky příklady z tvorby zá-
sadních českých filmařů. Zaznamenali jsme již i řadu ocenění na 
filmových festivalech a prezentacích pro mladé tvůrce, například 
Oskárek – 1. místo prezentace animovaných filmů ve Valašském 
Meziříčí, čestné uznání na festivalu žákovských filmů Festžák v 
Soběslavi a na celostátní soutěžní přehlídce dětské a studentské 
audiovizuální tvorby Animánie. Tak jako všechny obory základ-
ních uměleckých škol, tak i filmová tvorba připravuje žáky na 
střední umělecké školy se zaměřením na film. V současnosti máme 
100% úspěšnost v přijetí . Kdo se od nás hlásil, ten se také dostal. 
Filmovou tvorbu vede MgA. Kateřina Krutská, absolventka FAMU. 

I. Junková
 

Notičky chystají světovou premiéru 
s Jaroslavem Seifertem
Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic si pro letošní advent při-
pravila pásmo zhudebněných básní Jaroslava Seiferta. S tímto re-
pertoárem se ve světové premiéře představí v neděli 4. prosince od 
18:00 v pražském kostele sv. Šimona a Judy. 

Sedm básní z pera nositele Nobelovy ceny za literaturu zhu-
debnil plzeňský houslista Josef Fiala, jinak dvorní „úpravce“ řev-
nického souboru. Vedoucí Malých notiček Pavla Petrová, která s 
nápadem přišla, přitom původně plánovala pouhou recitaci Sei-
fertových básní mezi stávajícími koledami. „Jenže Pepa Fiala do-
stal obrovskou chuť tyto nádherné básně zhudebnit,“ říká vedoucí 
Notiček Lenka Kolářová. Notičky tak zahrají a zazpívají lehce stra-
šidelného Starého vodníka, půvabný Rozhovor či zádumčivou Vá-
noční koledu ze Seifertovy sbírky Chlapec a hvězdy. „Museli jsme 
dlouho bojovat, abychom dostali souhlas díla zhudebnit. Všechno 
se povedlo, a tak se můžete těšit na básně provázené tancem a pří-
mým dějem v choreografii Marušky Brennerové,“ dodává Lenka 
Kolářová. Soubor vedený primáškou Magdou Routovou na kon-
certě představí i osvědčené koledy ze tří vánočních CD. Chybět 
nebude ani oblíbené vystoupení nejmenších Notiček. Notičky se 
k „Šimonovi“ vrací po roční odmlce. Po společných vánočních vy-
stoupeních s Hradišťanem, orchestrem The Tap Tap nebo sborem 
Gospel Limited tentokrát zahrají v Praze samy. Vstupenky na kon-
cert si můžete objednat přes e-mail lenka1kolarova@seznam.cz 
nebo na telefonu 603 245 784. 

J. Flemr

Segrado přiveze písně Hapky 
a Horáčka
Máte rádi písně dvojice Hapka–Horáček? Pak si nenechte ujít kon-
cert Františka Segrady a Petry Hapkové. V řevnickém Zámečku se 
koná v neděli 6. 11 od 18 hodin. Dva brilantní interpreti vystoupí s 
klavírním doprovodem. Jednotné vstupné je 100 Kč. Zpěvák a vý-
tvarník František Segrado poprvé exceloval už na desce Michala 
Horáčka a Jaroslava Svobody Tak to chodí a následně na dvou al-
bech dvojice Hapka–Horáček: Strážce plamene a Ohrožený druh.

U kávy si prohlédnete obrazy a hodiny 
Lucie Martiškové
Prodejní a předvánoční výstava výtvarnice Lucie Martiškové na-
zvaná Obrazy a hodiny bude v kavárně Modrý domeček zahájena 
v úterý 8. listopadu. Obrázky mladé výtvarnice se můžete těšit až 
do začátku ledna. Navštivte první patro kavárny Modrý domeček. 
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Tygřice přivezla z Ostravy bronz 
Jen co se začátkem září žákyně 9. třídy řevnické ZŠ Eliška Sudko-
vá vrátila z European Kids Athletics Games v Brně, tak si na konci 
září odjela pro bronzovou medaili z celorepublikového finále Mis-
trovství družstev dorostenek do Ostravy. Eliška trénuje atletiku a 
závodí za Lokomotivu Beroun ve věkové kategorii starších žákyň. 

Pro své výjimečné výkony v běhu na 1500 m a skoku do výšky 
byla na semifinále Mistrovství Čech v Kladně 11. 9. 2016 vybrá-
na trenérem dorostenek, aby po skončení své soutěže v katego-
rii starších žákyň (13–14 let) pomohla dorostenkám (15–16 let) 
dosáhnout na postupové místo. A povedlo se. Eliška svými body 
z běhu na 1500 m (čas 5:38.44) přispěla družstvu k výhře a Be-
rounské tygřice mohly vyrazit do Ostravy, kam se na celorepub-
likové finále soutěže probojovalo 5 nejlepších týmů z Čech a 3 z 
Moravy. Dorostenci a dorostenky tak měly možnost závodit na le-
gendárním Městském stadionu ve Vítkovicích, kde na Zlaté tretře 
běhá i Usain Bolt. Obrovské tribuny, kamery a velkoplošné pro-
jekce děvčata neznervóznily, naopak, vyburcovaly je k velkým vý-
konům. Eliška zdolala při skoku do výšky 146 cm a v běhu zlepši-
la svůj osobní rekord na 5:24.84, takže opět svými body pomohla 
Tygřicím k výhře. První skončila Slavia, druhé Vítkovice a po 
velmi těsném boji nakonec Berounské tygřice porazily družstvo 
USK Praha a skončily s bronzovou medailí. Jelikož do berounské 
Lokomotivy od září začíná chodit více dětí z řevnické školy, mož-
ná se v budoucnu budeme radovat z dalších medailí. 

MB

Přespolní běh Řevnice – Skalka
Ve středu 28. září se konal nultý ročník Řevnického crossu – ama-
térského běžeckého závodu na Skalku. Závod měřil necelých 4,5 
kilometru a běžci museli překonat převýšení přes 300 metrů. 
Start závodu byl u dětského hřiště pod házenou, cíl před kaplí Sv. 
Máří Magdalény na Skalce a trasa kopírovala zelenou turistickou 
značku. Na startu se sešlo 15 závodníků, rozdělených do čtyř ka-
tegorií. Počasí nám přálo a byly téměř ideální běžecké podmínky. 
Závod odstartoval senátor Jiří Oberfalzer v 10 hodin. V cíli byl 
první Štěpán Skripnik, celkový vítěz a vítěz kategorie muži do 40 
let, který závod uběhl za 22 minut a 21 vteřin. Celkově druhý a 
vítěz kategorie muži nad 40 let Pavel Šenk doběhl se ztrátou 31 
vteřin. V ženských kategoriích se kvůli slabšímu obsazení sváděl 
pouze boj s časem, Alena Krupková i Michaela Vránová měly zla-
té medaile od počátku jisté. Děkujeme všem za účast a již nyní se 
můžete těšit na příští ročník!

Jan Hlaváček

Eliška Sudková s číslem 70 se připravuje ke startu.
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Chceme poděkovat všem 
voličům, kteří v krajských                

volbách dali hnutí ANO svůj 
hlas, stejně jako těm, kteří 

v obou senátních kolech 
podpořili Bohumila Stibala.

 
I díky vašim hlasům zasednou v krajském                              
zastupitelstvu za hnutí ANO tři zastupitelé                            

z Prahy - západ: Gabriel Kovács z Rudné, 
Přemysl Mališ z Černošic a Jaroslava 

Němcová z Dobřichovic.
Všem jim k jejich zvolení gratulujeme a přejme 
mnoho úspěchů v práci pro Středočeský kraj.

Děkujeme za vaši důvěru! 
ANO Řevnice



26/11 Teorie tygra
Kino Řevnice / 17:30
Komedie/drama, Česko, 2016

26/11 Snow Film Fest 2016
Kino Řevnice / 20:00

30/11 Normální autistický film
Kino Řevnice / 20:00

Hudba
6/11 Koncert František 
Segrado a Petra Hapková
Sál Zámečku / 18:00
Dva brilantní interpreti s klavírním dopro-
vodem.

27/11 Adventní koncert
Sál Zámečku / 11:00

Divadlo
13/11 Brouk v hlavě
Kino Řevnice / 19:00
Lechtivá komedie Dobřichovické divadelní 
společnosti.

Ostatní akce
3/11 Povodně – Lepší být 
připravený, než zaskočený
Kino Řevnice / 18:00
Veřejná beseda na téma povodně. Program: 
Co nás čeká, zkušenosti a souvislosti

5/11 Lesní slalom
Na modré turistické cestě mezi Lesním 
divadlem a vodárnou / 9:30
Již 41. ročník slalomu

8/11 Výstava výtvarnice 
Lucie Martiškové 
Kavárna Modrý domeček

11/11 Svatomartinský 
lampionový průvod
U pošty / 17:00
Sraz účastníků tradičního průvodu, který 
pořádá školka Pikolín, je v 17:00 před škol-
kou u pošty.

17/11 Retro den 
Kavárna Modrý domeček / 9:00 – 19:00

Kino 
2/11 Rodinné štěstí
Kino Řevnice / 20:00 
Drama, Maďarsko, 2016

4/11 Doktor Strange
Kino Řevnice / 17:30
Akční/dobrodružný, USA, 2016

4/11 Pohádky pro Emu
Kino Řevnice / 20:00
Romantická komedie, Česko, 2016

5/11 Trollové
Kino Řevnice / 15:30
Animovaný/dobrodružný, USA, 2016

5/11 Anthropoid
Kino Řevnice / 17:30
Historický thriller, Velká Británie/Česko, 
2016

5/11 Matky na tahu
Kino Řevnice / 20:00
Komedie, USA, 2016

9/11 Francie
Kino Řevnice / 20:00
Dokumentární, Francie, 2016

11/11 Lichožrouti
Kino Řevnice / 17:30
Animovaný/rodinný, Česko/Slovensko, 
2016, 83 min

11/11 Bezva ženská na krku
Kino Řevnice / 20:00
Romantická komedie, Česko, 2016

12/11 Až na severní pól
Kino Řevnice / 15:30
Animovaný, Francie, 2015

12/11 Pohádky pro Emu
Kino Řevnice / 17:30
Romantická komedie, Česko, 2016

12/11 Příchozí
Kino Řevnice / 20:00
Drama/mysteriózní, USA, 2016

16   Kulturní přehled

Kulturní přehled 11/16
16/11 Toni Erdman
Kino Řevnice / 20:00
Drama/komedie, Německo/Rakousko, 2016

18/11 Fantastická zvířata 
a kde je najít
Kino Řevnice / 17:30
Dobrodružný/rodinný, Velká Británie/USA, 
2016

18/11 Hacksaw Ridge
Kino Řevnice / 20:00
Drama/válečný, USA/Austrálie, 2016

19/11 Trollové
Kino Řevnice / 15:30
Animovaný/dobrodružný, USA, 2016

19/11 Fantastická zvířata 
a kde je najít
Kino Řevnice / 17:30
Dobrodružný/rodinný, Velká Británie/USA, 
2016

19/11 Bosch: Zahrada 
pozemských rozkoší
Kino Řevnice / 20:00
Dokumentární, Španělsko, 2016

23/11 Bratříček Karel
Kino Řevnice / 20:00
Dokumentární, Česko/Polsko, 2016

25/11 Fantastická zvířata 
a kde je najít
Kino Řevnice / 17:30
Dobrodružný/rodinný, Velká Británie/USA, 
2016

25/11 Krásné dny v Aranjuéz
Kino Řevnice / 20:00
Drama, Francie/Německo, 2016

26/11 Odvážná Vaiana
Kino Řevnice / 15:30
Animovaný/akční, USA, 2016


