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Nejpůsobivější Morana z obcí na dolním toku Berounky se 
bude letos vybírat na řevnické půdě. V pořadí již čtvrtý ročník 
Slavností Morany chystá hlavní organizátor Balonklub Karl-
štejn, DOBNET, z. s. a spolupořadatel město Řevnice na sobo-
tu 1. dubna. Akce, jejímž smyslem je rozloučit se se zimou a 
přivítat jaro, vypukne na starém fotbalovém hřišti Za vodou 
kolem 14. hodiny. Řevnice tak v pomyslném maratonu pře-
vezmou žezlo od Letů, kde se slavnost konala loni.

Slavnosti Morany budou probíhat tak, že přihlášení zástupci 
obcí, mateřinek, škol či spolků přinesou své Morany a předají 
je porotě k posouzení. Zároveň budou Morany vystaveny pro 
návštěvníky. „Po vyhlášení té nejhezčí je společně zapálíme 
a vhodíme do Berounky na znamení rozloučení se se zimou 
a přivítání jara,“ uvedl za DOBNET Radek Havlíček. První tři 
úspěšné týmy získají poháry a věcné ceny. Vítěz vybojuje pro 
svou obec putovní pohár.

Na návštěvníky čeká také bohatý doprovodný program, 
kterým bude po celé odpoledne provázet oblíbený moderá-
tor Olda Burda. Kromě jarmarečních stánků, atrakcí pro děti, 
dobrého jídla, ale i muziky, se návštěvníci mohou dozvědět 
i něco o staročeské tradici vynášení Morany z úst vedoucí 
folklorního souboru Klíček Ludmily Chroustové. Své doved-
nosti předvedou i řevničtí dobrovolní hasiči, kteří budou dbát 
na bezpečnost při zapalování Moran a přislíbili vystavit i ně-
který exemplář ze svého vozového parku.  

„Bude to jedna z prvních větších akcí, která se za vodou 
uskuteční. Věříme, že se nám tak do budoucna podaří oživit 
a ještě více využít staré fotbalové hřiště,“ řekla místostarost-
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ka Řevnic Marie Reslová. Vyvrcholením oslav bude v přípa-
dě vhodného počasí start několika horkovzdušných balonů 
z tohoto místa. „Majitel Balonklubu se již byl na místě podí-
vat. Moc se mu líbilo a uměl by si představit, že by z těch míst 
mohly balony startovat častěji. Je to krásná, spektakulární po-
dívaná, když se balony vznášejí berounským údolím,“ dodala 
Reslová. e

Pokud Vás akce zaujala a chtěli byste ji podpořit, bu-
deme rádi. Předem děkujeme, pokud využijete jednu 
z následujících možností.

• NÁKUP ZLATÝCH VIP LETENEK pro let balonem v ceně 
5 500 Kč. Balony vzlétnou na závěr akce. Výtěžek z le-
tenky bude použit na pokrytí nákladů akce. 

• FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK pro pokrytí nákladů na zajištění 
akce. 

• VĚCNÝ DAR, který bude použit jako odměna pro vítězné 
týmy.
 
Za výše uvedenou podporu nabízíme umístění vašeho 

loga na propagačních materiálech akce a poděkování v 
měsíčníku DOBNET. Zájemci o finanční příspěvek a dary 
kontaktujte: Petru Stehlíkovou, e-mail: petra.stehliko-
va@dobnet.cz, tel.: 605 205 755. Zájemci o nákup lete-
nek kontaktujte: Jana Smrčku, e-mail: honza@balony.cz, 
tel.: 725 806 667 
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hodin v řevnickém kině. Společnost v předešlých letech pomohla 
získat kotlíkovou dotaci více než 680 domácnostem. V kině zod-
poví vaše otázky, případně kompletně zajistí celou administraci 
dotace. 

U lávky na břehu Berounky by mohla 
vzniknout relaxační louka
Relaxační louku s možností letního koupání, rybaření či opéká-
ní buřtů u táboráku chce na levém břehu řeky Berounky vybu-
dovat řevnická radnice. V místech mezi lávkou a objekty JEKA, 
kde je dobrý vstup do vody, plánuje vytvořit místo pasivního od-
počinku. Pro návštěvníky by zde byly k dispozici lavičky, ohniš-
tě, ale i molo pro snadnější vstup do vody či betonové stoly pro 
pořádání pikniků, samozřejmostí jsou odpadkové koše a stojany 
na kola. Na revitalizaci prostoru se pokusí získat město dotaci z 
Ministerstva zemědělství. Celkové náklady projektu nazvaného 
Relaxační louka Za vodou činí 260 tisíc korun. V případě získá-
ní dotace by spoluúčast města činila 78 tisíc korun.

V loňském roce se již městu podařilo opravit povrch přilehlé 
přístupové Karlštejnské ulice, kde byl na podzim položen po-
vrch z asfaltového recyklátu. 

„Celá lokalita má velký potenciál, neboť je z centra města 
dobře dostupná. Rádi bychom zde vytvořili rekreační zónu, kde 
by se mohlo scházet široké spektrum návštěvníků. Nejde přitom 
o nijak finančně náročný projekt. Už kvůli místu v povodňo-
vé oblasti musí být vše navrženo jednoduše,“ uvedla místosta-
rostka Marie Reslová. Revitalizaci louky by neměla narušit ani 
rekonstrukce jezu, kterou v příštím roce plánuje Povodí Vltavy. 
„Stavební práce by dotčený prostor nijak nenarušily. Jez se bude 
opravovat ze strany pravobřežní a vozy by měly jezdit po provi-
zorní štěrkové náplavce pod cyklostezkou,“ dodala Reslová.

Po fasádě by se základní škola mohla 
dočkat nových tříd
Zateplený a opravený plášť budovy druhého stupně řevnické zá-
kladní školy včetně nových oken stále ještě svítí novotou a nyní 
se město pokusí získat finanční prostředky na úpravy interiérů. 
Nejen učebny, ale i elektroinstalace, rozvody vody i plynu jsou 
totiž zastaralé a je v dlouhodobém plánu jejich obnova. 

V rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI) byly nyní 
vyhlášeny výzvy na vybudování odborných učeben. Vedení řev-
nické radnice v tom vidí šanci kompletně zrekonstruovat pří-
zemí a první patro školy, zbývající část podkroví, pořídit nové 
vybavení a vybudovat ve škole výtah. Tak by se škola stala zcela 
bezbariérovou. „Jde o investici za řádově 17 milionů korun,“ 
řekl Tomáš Smrčka, starosta města. Město si proto u odborné 
firmy LK Advisory s.r.o. nechalo zpracovat nutnou studii prove-
ditelnosti a žádost o dotaci. Město si současně také zadalo zpra-
cování projektové dokumentace u firmy ASLB spol. s.r.o. Všech-
ny tyto náklady jsou z 90% způsobilými výdaji v rámci dotace. 
„V případě získání dotace jsou tyto nálady uznatelné a je možné 
je z dotace zaplatit,“ sdělil Smrčka s tím, že se společností LK 
Advisory s.r.o. již město v minulosti několikrát spolupracovalo. 
„Všechny žádosti o dotace dopadly dobře. Naposledy šlo o opra-
vy komunikací kolem škol.“
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Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
Zdá se, že zima už se pomalu loučí a brzy ji vystřídá jaro. Z hle-
diska technické údržby města nám letošní mrazivé období moc 
nepřálo. Největší problémy způsobily v minulém čísle Ruchu 
zmiňované havárie vodovodního řadu způsobené velkými výky-
vy teplot. Hluboké jizvy na silnicích i chodnících, bohužel i těch 
zcela nově zrekonstruovaných, jsou toho neblahým důsledkem. 
Hned jak nám to počasí dovolí, budeme se je snažit kvalitně 
zacelit. 

Čas do chvíle, než přijde souvislejší teplo, se snažíme využít 
k odborné péči o městskou zeleň. Tato činnost nebyla v minu-
losti ve městě prioritou a to se snažíme napravit. Hlavním cílem 
prořezu na konci zimy je odstranění všech přetížených větví a 
redukce stromových korun, tak aby se v maximální míře elimi-
novalo riziko úrazu padající částí stromu. Současně také zastu-
pitelstvo rozhodlo o podání žádosti o dotaci na městkou zeleň v 
druhé etapě. Věřím, že se nám podaří upravit další plochy po-
dobně jako v Havlíčkových sadech. 

Vedle toho zastupitelstvo schválilo několik dalších žádostí 
o dotace. Jedná se o pořízení nového auta pro pečovatelskou 
službu, pokračování modernizace tříd druhého stupně základní 
školy včetně řešení bezbariérovosti původní budovy a také po-
kračování modernizace hasičské zbrojnice. 

Příchod jara také obvykle oznamuje konec plesové sezóny. 
Letos tomu tak není. V průběhu března nás čekají ještě tři plesy. 
Na večer plný tance a hudby vás do sálu Lidového domu pozvou 
postupně dětské taneční soubory Proměny, Klíček a Notičky. 
Jejich ples bude 1. dubna na Apríla a ve stejný den proběhne na 
starém fotbalovém hřišti za vodou soutěž o nejhezčí Moranu. 
Jak je vidět, o kulturu a společenská setkání není v Řevnicích 
nouze. Dokazuje to mimo jiné i stále rostoucí počet žádostí o 
dotaci v rámci programu podpory pořádání konkrétních akcí. 
Pro rok 2017 bylo přijato celkem 29 žádostí o dotaci a 18 z nich 
bylo městem podpořeno. 

Na závěr bych chtěl poděkovat za odvedenou práci dlouho-
leté tajemnici městského úřadu paní Renatě Henych a popřát jí 
mnoho úspěchů v dalším životě a pracovním uplatnění. Rada 
města se z důvodů úspory finančních prostředků rozhodla pozi-
ci tajemníka zrušit a změnit organizační schéma úřadu. 

S úctou Tomáš Smrčka 

Na schůzce poradí, jak nově na 
kotlíkové dotace
Další v pořadí druhé kolo takzvaných kotlíkových dotací má v 
plánu Středočeský krajský úřad vyhlásit v dubnu. Informuje o 
tom na svých webových stránkách. Na základě rozhodnutí Stát-
ního fondu životního prostředí mohou podávat žádosti pouze 
žadatelé, kteří chtějí realizovat výměnu kotle na tuhá paliva za 
tepelné zdroje na OZE, tzn. tepelná čerpadla a kotle výhradně na 
biomasu. Pro akceptování žádosti o kotlíkovou dotaci v druhém 
kole bude nutné mít vyplněný formulář Žádost o kotlíkovou do-
taci. Nový formulář má být vyvěšen na webových stránkách kraje 
začátkem března.

V Řevnicích se na toto téma uskuteční informační schůzka, kte-
rou 6. března od 17 hodin pořádá jedna z firem, která se dodáv-
kou, revizí kotlů i podáváním dotací zabývá. Setkání začíná v 17 



tomu v současnosti, ale i na sobotu nebo dle potřeby i na jiné dny. 
Řevnice se připojily k výzvě starostů, kteří nesouhlasí s tím, 

aby byla omezena pravomoc obecních policií měřit rychlost 
v obcích, kde vykonávají činnost na základě veřejnoprávních 
smluv. „Návrh počítá s tím, že by obecní policie mohla měřit 
rychlost pouze na katastru obce, kde je zřízena,“ uvedl řevnic-
ký starosta Tomáš Smrčka, který s předlohou nesouhlasí. Proto 
společně se starosty Jíloviště, Letů, Všenor a Zadní Třebaně za-
slali otevřený dopis Poslanecké sněmovně a Senátu PČR. V něm 
vyjádřili nesouhlas s připravovanou legislativní změnou směřu-
jící k omezení kompetencí městské policie. 

Řevnice usilují o víc než 70 milionů
Podání dalších tří žádostí o dotace schválili na svém únorovém 
veřejném zasedání řevničtí zastupitelé. Dalších osm podaných 
žádostí v celkové hodnotě přes 70 milionů korun už mají Řevni-
ce ve hře a čekají na výsledky.

Z Ministerstva práce a sociálních věcí se Řevnice pokusí zís-
kat 320 tisíc korun na nákup nového vozu pro pečovatelskou 
službu, neboť ten stávající již dosluhuje. 

Další žádost o dotaci směřovala na Ministerstvo zemědělství, 
v ní město usiluje o čtvrt milionu korun na projekt místa pasiv-
ního odpočinku Za vodou. 

Poslední nyní odeslaná žádost o dotace se týká druhé etapy 
revitalizace městské zeleně. Za přibližně 1,3 milionu korun by 
vedení města chtělo upravit park pod dětským hřištěm a zeleň 
v přilehlých ulicích. „Zde se pohybují rodiče s dětmi a obnova 
je vzhledem ke stáří a špatnému stavu některých stromů nutná. 
Jde o poměrně zajímavý a rozsáhlý projekt. Některé poškozené či 
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O kompostéry byl enormní zájem. 
Šance na dotaci se snížily
Zájem o dotace na kompostéry ze strany obcí předčil očekávání. 
O dotaci požádaly i Řevnice. Právě kvůli vysoké poptávce několi-
kanásobně převyšující stanovenou alokaci ale zatím není zřejmé, 
zda s žádostí uspěly. Státní fond životního prostředí ČR již v pro-
sinci uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách. Za tři měsíce trvá-
ní výzev obdržel fond 1 215 žádostí s celkovým požadavkem na 
dotace ve výši přes 3,4 miliardy korun. Velký zájem byl ze strany 
obcí zejména o dotace na pořízení kompostérů. O dotaci si řek-
lo celkem 315 žadatelů v celkové výši téměř 500 milionů korun, 
která téměř 5x převýšila stanovenou alokaci. Žádosti by mohly 
být vyhodnoceny koncem dubna. V případě, že by město uspělo, 
bude nutné následně udělat výběrové řízení na dodavatele. „Šan-
ce na získání dotace se nám však kvůli obrovskému zájmu sníži-
ly,“ uvedla místostarostka Marie Reslová s tím, že v případě neú-
spěchu podají Řevnice žádost v další výzvě.

Strážníky zastihnete už i o víkendu
Řevničtí strážníci slouží od února i o sobotách a nedělích. Vzhle-
dem k nízkému početnímu stavu mají službu vždy jen po jednom. 
„I tak se nám tato služba osvědčila. V současnosti vyřizujeme 
všechna oznámení stejně jako v pracovní den a jen pokud se bude 
jednat o něco závažnějšího, požádáme o spolupráci Policii ČR,“ 
uvedl velitel Jiří Dlask s tím, že s příchodem jarního období by 
chtěl rozšířit službu strážníků na noční dobu nejen v pátek, jak je 
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Jak zaplatit?

1. V hotovosti v pokladně MěÚ Řevnice: 
Po a St 7.30–12, 13–18; Út a Čt 7.30–12; Pá zavřeno 

2. Bezhotovostně nebo složenkou na 
účet číslo: 0388051399/0800 

Při platbě poplatku za popelnice do variabilního symbolu uveďte: 
– u rodinného domu, kde je přihlášena osoba k trvalému poby-

tu (včetně cizinců): číslo popisné + datum narození, např. č.p. 
74, narozen(a) 5. 6. 1952 = 74050652. (Jestliže platíte za více 
osob, stačí když pošlete celkovou částku, vyberete si jeden VS 
a do zprávy pro příjemce napíšete jména osob, za které platíte.) 

– u chat, kde je přihlášena osoba k trvalému pobytu (včetně ci-
zinců): 9 + třímístné číslo evidenční + datum narození, např. č.e. 
074, narozen(a) 5. 6. 1952 = 9074050652. (Jestliže platíte za 
více osob, stačí když pošlete celkovou částku, vyberete si jeden 
VS a do zprávy pro příjemce napíšete jména osob, za které pla-
títe.) 

Při platbě poplatku za psa do variabilního symbolu uveďte: 
– u rodinného domu 12 + vaše číslo popisné ve čtyřmíst-

né podobě + 9501, např. č.p. 13 = 1200139501, č.p. 131 = 
1201319501, č.p. 1131 = 1211319501 

– u chaty do variabilního symbolu uveďte: 129 + vaše čís-
lo evidenční v trojmístné podobě + 9501), např. č.ev. 13 = 
1290139501, č.ev. 131 = 1291319501) 

MěÚ Řevnice nemá povinnost rozesílat složenky 
k zaplacení poplatku! Včas nezaplacený poplatek 

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

MÍStNÍ pOplatkY V ROCE 2017 
pOplatEk za pOpElNiCE 

kdo je jeho poplatníkem? 

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

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

3. fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizin-
ců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný na dobu 
delší než 90 dní nebo pobývá na území ČR přechodně po dobu 
delší 3 měsíců. 

poplatek na jednoho poplatníka činí 700 kč 
za rok a je splatný do 30. 4. 2017.

pOplatEk zE pSů 

kdo je jeho poplatníkem? 

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

Poplatník je povinen oznámit do 30 dnů po dovršení 3 měsíců stáří 
psa MěÚ Řevnice držbu psa. 

poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2017 činí 360 kč. 
za druhého a každého dalšího na rok 2017 činí 

500 kč, pokud je držitelem stejná osoba. 
pro důchodce (osoby, jejichž jediným příjmem je 

důchod) platí na rok 2017 snížená sazba 200 kč za psa.
za druhého a každého dalšího na rok 2017 činí 

300 kč, pokud je držitelem stejná osoba. 
poplatek ze psů je splatný do 1. 5. 2017 
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Název Počet členů 
do 18 let

Výše dotace 
podle počtu 

dětí (v Kč)

Taneční skupina PROMĚNY 18 12 135

Sportclub Řevnice o.s. 72 48 539

Chorus Angelus o.s.  5 3 371

Junák ČR - oddíl Bobři 30 20 225

Folklorní soubor Klíček 29 19 551

Národní házená Řevnice o.s.  18 12 135

Fenri-klub sportů v přírodě 25 16 854

TJ Slavoj Řevnice 32 21 573

TJ Sokol Řevnice 122 82 247

Dětská lidová muzika Notičky 10 6 742

SDH Řevnice 7 4 719

Neptun klub Řevnice o.s. 33 22 247

LTC Řevnice, tenis. klub M.N. 11 7 416

REBELS OK ROPE SKIPPING 33 22 247

Název částka 
(v Kč)

Náruč o. s. – „RYBOFKA“ – 9. ročník 5 000 20 000

Gong o. s. Letní kino v Řevnicích – 3. ročník 10 000

Notičky, představení Divotvorný hrnec v LD 10 000

Obec Baráčníků, oprava, doplnění a údržba krojů 3 000

Malá Morava, 2. ročník pivního festivalu 11 000

Náruč, 3. ročník festivalu Hravě zdravě 25 000

Rockabilly CZ 12 000

Food Event, 2. ročník Houbyfestu 20 000

Klub při ZUŠ, koncert komorního orchestru 
Camerata Bohemica 20 000

PIKOLÍN, 7. ročník Svatomartinského 
lampionového průvodu 3 000

Řevnice – Za vodou, závody pro horská a bmx kola 2 000

Řevnice – Za vodou, pálení čarodějnic s 
výtvarnou dílnou 3 000

SDH Řevnice, hasičský majáles 10 000

SKI KLUB Řevnice, Lesní slalom 4 000

Země Ze-mě, 4. ročník masopustu 3 500

PIKOLÍN, Vítáme prázdniny – 3. ročník, 
představení, soutěže 2 500

DOBNET, Slavnosti Morany 15 000

Rockovrat, hudební festival Rockový slunovrat 20 000

nemocné stromy budou muset být ošetřeny, kácení je pak podle 
schváleného projektu plánováno v nezbytném rozsahu a zároveň 
by měla být provedena početnější nová výsadba,“ uvedl Smrčka.

Již nyní mají Řevnice ve hře žádosti za více než 70 milionů 
korun. Největší položku tvoří dotace na dostavbu a moderniza-
ci ČOV a dokončení splaškové kanalizace na Vrážce v celkové 
výši cca 32 milionů korun. Na rozšíření a modernizaci řevnic-
kého sběrného dvora se město snaží získat více než 20 milionů 
korun. Peníze na další etapu úprav přednádražního prostoru se 
nově město pokusí získat z programu ITI.

Dotaci na činnost rozdělilo město 
mezi 14 spolků
Mezi čtrnáct spolků nebo sdružení, které pracují s mládeží, roz-
dělí řevnická radnice dotaci na činnost v celkové hodnotě 300 
tisíc korun. Oproti loňsku požádala o grant navíc jedna organi-
zace. Výrazně ale přibývá dětí, které spolky navštěvují. Zatímco 
v roce 2016 byla částka rozdělena mezi 377 dětí, letos šlo již o 
445 členů. „Každý rok se počet dětí zvyšuje. Úměrně tomu, jak 
roste počet členů v zájmových organizacích, se ale přibližně o 
sto korun snižuje částka na příspěvek pro jednoho člena spolku. 
Ještě v roce 2015 to bylo 898 korun, loni 795 korun a letos již 
674 korun,“ potvrdila místostarostka města Marie Reslová s tím, 
že pro příští rok chce kvůli tomu navrhnout navýšení celkové 
částky určené pro tuto dotaci v rozpočtu města. Pětičlenná ko-
mise nejdříve posoudila všechny došlé žádosti o dotace a kon-
statovala, že všichni vyhověli podmínkám. Komise nehodnotí, 
jak spolky pracují. Princip této dotace je, že pokud uchazeč spl-
ní kritéria, dostane podporu „na hlavu“ svého člena trvale byd-
lícího v Řevnicích. Nejvíce takových členů vykázal TJ Sokol. O 
schválení přidělení dotace na jeho činnost ve výši 82 247 Kč tak 
musí rozhodnout zastupitelstvo, neboť šlo o částku vyšší než 50 
tisíc korun. Letošním nováčkem mezi žadateli byl LTC Řevnice, 
tenisový klub M. Navrátilové, který získá 7 416 korun.

Organizátoři řevnických akcí si 
v prvním kole rozdělí 179 tisíc
Celkem 29 žádostí o dotaci na podporu konkrétního projektu 
nebo akce v celkové výši 470 tisíc korun obdržela letos řevnic-
ká radnice od 22 subjektů. Po vyhodnocení pětičlennou komisí 
rozdělila nakonec rada v prvním kole částku 179 000 mezi 18 
žadatelů. Zbylých 21 000 Kč poskytne zájemcům ve 2. kole, do 
kterého se budou moci hlásit v červnu. 

Členové pětičlenné komise hodnotili každý za sebe jednotli-
vé žádosti bodováním na škále 0–15 bodů. Po sečtení bodů byly 
projekty seřazeny od nejlépe hodnocených (maximální počet 75 
bodů) po nejméně úspěšné (31 bodů). Za minimální hranici pro 
přidělení dotace komise zvolila 55 bodů. Těsně pod touto hra-
nicí zůstaly například Václavský turnaj rodinných párů v tenise 
nebo závod pramic. Neuspěli ani další žadatelé, kteří například 
předložili příliš obecné žádosti bez jasného rozpočtu akce, nebo 
mohou akci financovat z grantu, který získali v rámci druhého 
dotačního titulu. Grantová komise nehodnotila ani pět žádostí 
Sabiny Petrové o podporu organizování koncertů a divadelních 
představení v celkové výši 305 tisíc korun s tím, že neodpovídají 
záměrům dotačního programu. Komise následně rozhodovala 
o výši přidělené podpory, přitom zohledňovala počet bodů, výši 

požadované částky i celkový rozpočet akce. „Shodli jsme se, že 
vyčleněná celková suma 200 tisíc je dostatečná. Řevnice mají tři 
a půl tisíce obyvatel a tedy i určitou kapacitu publika a účastní-
ků akcí. Máme tu skvělé stálé Kino, Lesní divadlo, a tak nemů-
žeme počet podpořených projektů a akcí příliš rozšiřovat – chy-
běli by diváci,“ uvedla místostarostka Marie Reslová. Podle ní 
probíhalo hodnocení díky jasnému bodovému systému hladce a 
korektně. 

vše pan
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Hledání nové podoby
V roce 2015 proběhla architektonická soutěž O cenu P. Parlé-
ře, která přinesla všechny možné i nemožné nápady, co by se s 
náměstím dalo dělat. Byla užitečná, protože pomohla definovat 
nepřijatelné extrémy, zajímavé vize a možné cesty dál. Což není 
málo. To, že se podle vítězného návrhu „nedá hned stavět“ je 
logické, vždyť soutěž (jednokolová) nezahrnuje klientské zá-
sahy do projektu ani organizované zapojení veřejnosti. Archi-
tektonická soutěž však přináší KONCEPCI, nápad a především 
PARTNERA, se kterým je možné nad konkrétními plány pokra-
čovat dál.

Další práce s konkrétním atelierem
Odborná porota vybrala z 36 soutěžních návrhů tým, který nej-
srozumitelněji naložil s onou dvojakostí prostoru: městského 
náměstí a zároveň venkovské návsi. Či jinak řečeno: městského 
parku a zároveň venkovského tržiště. Návrh, který citlivě při-

Markt Rzewnitz
Trojúhelníkový prostor, kdysi vymezený selskými usedlostmi, 
sloužil pro pořádání trhů. Odpovídá klínu, který vytvářely staré 
cesty: po břehu řeky (dnes Komenského – Pražská) a k brodu 
(Opletalova). Kostel stojí mírně stranou, zato však skvěle: do-
minanta na ostrohu, v pohledové ose všech hlavních cest (obr. 
1). S opouštěním selského živobytí se v 19. století začal měnit i 
charakter náměstí: původní stavení byla přestavována na měst-
ské domy o více patrech. Sousedství těchto dvou světů můžeme 
na náměstí vystopovat ještě dnes, a zde také pramení jeho neza-
měnitelný půvab (obr. 2 a 3)

Duch místa
Dnešní charakter náměstí dotvořil ve 30. letech architekt 
Sochor, když mu dodal další městské prvky: kašnu v těžiš-
ti prostoru, obelisk (obojí v symbolické ose s kostelní věží) a 
městská nároží (s ulicemi Opletalova a Legií). Podoba náměstí 
odrážela a odráží jakousi sebereflexi obce samotné: náměstí 
už bylo tržištěm, školním prostranstvím (1885), sadem, par-
kem, areálem benzinové pumpy atd. Když k tomu přičteme 
nepromyšlené (asfaltové) zásahy, enormní nárůst dopravy a 
všeobecné chátrání, stojíme dnes nakonec v prostoru, jehož 
genius loci se (zdánlivě) ukrývá pouze v krásných starých li-
pách na pošlapané trávě.

Obecní „obývák“
Architektonické kulisy a laskavý stín stromů však samy o sobě 
nevytvoří život. Ten sem přinášejí lidé, kteří zde pobývají, ku-
pují i prodávají, posedávají, bloumají, spěchají, čekají, pracují… 
Hospodská zahrádka, klouzačka před kavárnou, vystavená ze-
lenina i knihy, kytky v předzahrádce – i to jsou důležité město-
tvorné prvky. Parkující i projíždějící auta pak přináší do prosto-
ru další hladinu: zvuku, rychlosti a proudění.  
 

ŘEVNICKÉ NÁMĚSTÍ 
Málokterá obec v údolí Berounky má skutečné náměstí hodné toho jména. Obchodní ulice ani výstavní návsi ne-
mohou nahradit to, co Řevnicím na křižovatce středověkých cest zanechali předkové. Vydejme se na další „vycház-
ku“ do důvěrně známého prostoru, tentokrát s mapou v ruce. Z ptačí perspektivy se totiž mnohé okoukané věci 
mohou ukázat v novém světle.

Text: ing. arch. Daria Balejová | Foto: archivnimapy.cuzk.cz, archiv autorky a Archum

3 – Městská atmosféra jižní části

2 – Venkovské kulisy v západní části

1 – Tereziánský katastr z r. 1840 a pohledové osy kostela



stupuje k zeleni náměstí a šetrně zvažuje péči o každý jednot-
livý strom. Architekti M. Petr, Š. Vojtík a J. Urbanová z atelieru 
ARCHUM navrhli rozdělit náměstí na dvě „zóny“: parkovou/
venkovskou – „měkkou“ (stromy, kameny v trávě, kašna, od-
počinek) a městskou – „pevnou“ (obelisk, dlažba, tržiště, shro-
máždění, akce).

O čem ještě bude řeč
Diskuse nad vítězným návrhem a reflexe soutěže přinesly řadu 
otázek, ale i důležitých odpovědí. Jak a kde na náměstí parko-
vat a přitom vytvořit kvalitní veřejný prostor? Které prvky zklid-
ňující dopravu jsou vhodné a akceptovatelné na komunikaci 2. 
třídy? Jaký režim by měla dodržovat doprava, aby místo bylo 
příjemné pro chodce? Jak zajistit prostupnost a bezbariérovost 
náměstí? Jak se tu budou pohybovat cyklisté? Kolik místa za-
berou stánky při trhu a diváci při koncertu? Kolik to bude stát? 
Proč rozdělit projektování i realizaci do více etap? Co je nut-

Procházka s architektkou   7

né udělat pro ochranu lip? Jak zajistit jednoduchou a kvalitní 
údržbu náměstí po celý rok? A tak dále... 

Výhledy a vyhlídky
Dnes tedy město ví, CO řešit a také S KÝM. Tento proces není 
dále možný bez zapojení veřejnosti, na jejímž přijetí úspěch 
celé akce závisí. Architekti začnou pracovat na (diskusí pou-
čené) studii celého prostoru a nad rozpracovanými varianta-
mi proběhne workshop s občany. Na studii naváže v dohledné 
době 1. fáze obnovy náměstí: rekonstrukce jižní části – defac-
to chodníku před obchody, radnicí a farou, což je místo, kte-
ré má jasné a nekonfliktní hranice i fungování. Doufejme, že 
obnova této části dodá chuť i odvahu opravit i zbytek náměstí. 
V současném stavu už totiž značně přesluhuje. Informace o 
soutěži, výběru atelieru Archum i dalších krocích jsou k dis-
pozici na webu obce. O plánovaném workshopu vás budeme 
informovat. e

Dnešní situace na náměstí: stavby (černě), veřejně přístupné plochy (tyrkysově), vozovka (šrafa), vrstevnice (po 2 m)

Soutěžní návrh – situace: 01 – zpevněná plocha: tržiště, shromáždění; 02 – travnatá plocha s pochozími kameny; 03 – možné umístění podia; 04 – 
parkování na kamenech v trávě; 05 – zastávka autobusu; 06 – obchodní ulice

0102
03

04
05

06

04



8   Rozhovor

Proč jsi se rozhodla vzít roli rychtářky? 
Ve spolku jsem od roku 1983, kdy jsem se přestěhovala do Řev-
nic. Opravdu mi jde hlavně o to, aby spolek v Řevnicích dál 
fungoval. Zanikla jich už spousta, v okolí například v Karlštejně 
nebo Berouně. Členů vzhledem k věku rychle ubývá a nových 
zájemců je málo. Loni se nám naštěstí podařilo rozšířit řady, 
dvě nové členky složily slib. 
Jak bys přiblížila spolek případným zájemcům?
Musím zdůraznit, že baráčníci nejsou žádnou společností lidí, 
kteří by vlastnili jakýkoliv dům nebo i sebemenší baráček, ale 
sdružením lidí, kteří mají kladný vztah k myšlence udržovat sta-
ročeské zvyky a tradice a uchovávat původní kroje Čech, Mora-
vy i Slovenska. V době slávy měla řevnická obec okolo 250 čle-
nů. Dneska je nás 17. Naše obec spadá do župy T. G. Masaryka, 
kam kromě řevnické obce patří i obec baráčníků z Dobřichovic, 
Zdic, Hostomic, Březnice a dvě z Příbrami.
Berete do svých řad i muže?
Samozřejmě, máme dva členy. I když jeden je členem spíše jen 
formálním. Zatímco členkám se říká tetičky, mužům sousedé. 
Právě jeden ze sousedů v průvodech vždy nosí náš prapor a 
účastní se našich setkání. Pravidelně se scházíme druhý čtvrtek 
v měsíci v budově Zámečku od 18 hodin. Na začátek nás přiví-
tá tetička šafářka tradičně chlebem a solí, pak vystupuje vzdě-
lavatelka. Dřív lidé neměli internet, televizi, a tak bylo úkolem 
vzdělavatelky seznámit přítomné se vším novým. Berní nás zase 
informuje o našem hospodaření.
Každý člen musí mít vlastní kroj?
Ne, nemusí. Pokud nemá možnost pořídit si vlastní, může si 
ho vypůjčit z obecního majetku. Na naše kroje jsme patřičně 
hrdi a při slavnostních příležitostech je rádi předvedeme na 
veřejnosti. Jinak spolek vlastní také několik krojů zejména 
dětských, které půjčujeme organizátorům na některé folklor-
ní akce. Stará se o ně, pere a žehlí je naše panímaminka 
tetička Ledvinová. Nyní jsme od města získali na jejich údrž-
bu grant. Dříve jsme měli problém, kde je skladovat. Neměli 
jsme vhodné prostory a pořád jsme se stěhovali. Ze Zámečku 
přes úřad a prodejnu bižuterie do prostor, které nám nabídl 
pan Kozák v budově čp. 2 na náměstí. Nyní máme k dispozici 
místo ve staré škole na náměstí, které je suché a pro uložení 
krojů vhodné.
Jaké akce čekají v letošním roce řevnické baráčníky?
Určitě budeme vítat v krojích chlebem a solí Královský průvod, 
tradičně se účastníme oslav státních svátků 8. května a 28. října 
na náměstí. Loni jsme se prezentovali na festivalu Hravě zdra-
vě. To mělo velký úspěch. Vystavovali jsme kroniku a kroje, což 
bychom letos chtěli zopakovat. Čeká nás i účast na oslavě výročí 
jedné z obcí, která spadá do naší župy. My své oslavy chystáme 
v roce 2019, kdy naše obec oslaví 90. výročí.
Před lety jsi v Řevnicích otevřela obchůdek s bižuterií. To 
byl tvůj sen?
Vůbec ne. Sestra v Praze rušila zaběhnutý obchod. V té době se 

TETIčKa čErVENÁ: MÁM 
rÁda, Když jE VESElo
Text: Pavla Nováčková | Foto: Jana Červená

zrovna uvolnilo místo na náměstí, tak jsem se rozhodla do toho 
jít. Teď se tu se sestrou střídáme.
Mnozí tě znají jako selku, velkou milovnici zvířat. S ochot-
níky jsi v představeních kočírovala bravurně koně i krávu, 
v průvodech zase jezdíš s povozem. Nemáš někdy strach?
Vůbec ne. Zvířat se nebojím. Hospodářství jsem teď ale přene-
chala dceři a z Řevnic se přestěhovala zpátky do Osova, odkud 
pocházela moje maminka a kde jsem se po dokončení studia 
usídlila natrvalo. Ráda jezdím na masopustní průvody do Tře-
baně. Líbí se mi, když je veselo, udržují se tradice, při kterých 
se lidé scházejí. e

Udržet při životě Obec baráčníků v Řevnicích. Takový cíl si dala Jana Červená, která se loni stala novou rychtářkou 
jednoho z nejstarších řevnických spolků. Teď se snaží do svých řad nalákat další zájemce.
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IJak vznikli baráčníci 

Po pádu ministra vnitra rakouské monarchie Alexandra 
Bacha roku 1859 se začíná v Čechách volněji dýchat. Roku 
1861 je vydána tzv. Únorová ústava, která umožňovala roz-
voj spolkového života. První baráčnická organizace vznikla 
roku 1873 v Kolíně. Jméno bylo převzato od názvu hostin-
ce „U Šleitrů“, kterému lidově říkali „Baráček“. Omylem je 
i tvrzení, že baráčníky založil český vlastenec doby obro-
zenecké Josef Barák, který byl za svůj neohrožený postoj v 
národní otázce rakouskými úřady stíhán a dokonce vězněn. 
Od samého začátku se jednalo o spolek nepolitický, slože-
ný ze všech tříd obyvatelstva. Baráčnická myšlenka získala 
brzy své příznivce i za hranicemi Kolína a postupně se rozší-
řila do celých Čech, do Vídně i Spojených států amerických.
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Pouze dvanáct z nich si přálo, aby se jejich dítě učilo Comenia 
Script. Přechod k vázanému písmu však v žádném případě ne-
znamená, že by se žáci, kteří mají s psaním tohoto typu písma 
objektivní problémy (například kvůli diagnostikované poruše 
učení), nemohli učit psát v rámci individuálního přístupu učite-
le písmem Comenia Script.“

Mateřská škola
Zápis do mateřské školy proběhne v obvyklém květnovém ter-
mínu v budově v Mníšecké ulici 676 (vchod je z ulice J. Veselé-
ho). Konkrétně se bude jednat o čtvrtek 11. května od 9.00 do 
12.00 a 13:00 do 17:00. Podobně jako při zápisu do základní 
školy si budou rodiče moci na webových stránkách mateřské 
školy zarezervovat čas zápisu svého dítěte. Ti, kdo tak neučiní, 
mohou přijít kdykoliv a počkat, až na ně přijde řada. Na strán-
kách školky se na konci března objeví další informace k zápisu. 

V letošním roce musí ze zákona povinně absolvovat předškol-
ní vzdělávání všechny děti starší pěti let. Rodiče mají pochopi-
telně možnost se svobodně rozhodnout, kde tento poslední rok 
před nástupem do školy jejich děti stráví. Paní ředitelka mateř-
ské školy Pavlína Neprašová tímto žádá řevnické rodiče, aby jí v 
případě, že jejich dítě bude navštěvovat jinou mateřskou školu, 
o této skutečnosti do zápisu 11. května informovali. 

Talentové zkoušky v základní 
umělecké škole
Svůj zápis, respektive talentové zkoušky, bude mít i základní 
umělecká škola. Veřejnost se často mylně domnívá, že ZUŠka 
přijímá ke vzdělávání všechny děti automaticky. Podle vyhlášky 
o základním uměleckém vzdělávání jsou uchazeči přijímáni po 
prokázání předpokladu ke studiu na základě úspěšného vyko-
nání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Talen-
tové zkoušky se letos budou konat na konci května a začátkem 
června – termíny pro jednotlivé obory budou na webových 
stránkách ZUŠ zveřejněny nejpozději 14 dní před jejich koná-
ním. Uchazeči se budou moci přihlásit na výtvarný, hudební, 
taneční či literárně-dramatický obor. e

Zápis do prvních tříd základní školy pro školní rok 2017/2018 
se v souvislosti s poslední novelizací školského zákona uskuteč-
ní v novém celorepublikově daném dubnovém termínu. Na naší 
základní škole proběhne konkrétně ve čtvrtek 6. dubna v odpo-
ledních hodinách od 14.00 do 19.00 v budově I. stupně v Revo-
luční ulici 901. Stejně jako v loňském roce si budou rodiče moci 
na webových stránkách školy zarezervovat čas zápisu svého 
dítěte. Ti, kdo tak neučiní, mohou přijít kdykoliv a ve vyhrazené 
třídě počkají, až na ně přijde řada.

Tři první třídy základní školy
Řevnická základní škola se v letošním roce chystá otevřít tři 
první třídy. Více k tomu říká ředitel Tomáš Řezníček: „Odha-
dujeme, že počet přihlášených žáků bude zhruba stejný jako v 
loňském roce. Pokud by k zápisu dorazilo více dětí z okolních 
spádových obcí, disponujeme jistou rezervou. Ve třídách sou-
časných prvňáků máme zhruba 20 dětí, což považujeme za op-
timální. Počty letošních prvňáků je však možné navýšit. Velmi 
rádi bychom opět otevřeli přípravnou třídu, která se nám osvěd-
čila. Máme na ní od dětí i jejich rodičů samé příznivé ohlasy. 
Letos do ní bohužel můžeme podle zákona přijmout pouze děti 
s odkladem školní docházky.“ 

Rodiče dětí, kteří uvažují o odkladu školní docházky, by se 
měli v blízké době obrátit na některou z pedagogicko-psycholo-
gických poraden (PPP) s žádostí o vyšetření. V ideálním přípa-
dě přinést doporučení k odkladu z PPP sebou na zápis. Stihnout 
je to možné ze zákona do konce května.

Z hlediska studijní náplně nedochází na základní škole k žád-
né výrazné změně. „V prvních třídách budeme opět klást důraz 
na tělesnou výchovu. Žáci se jí věnují tři hodiny týdně. S anglič-
tinou začínáme ve druhém ročníku. Rodiče, kteří mají o výuku 
anglického jazyka zájem, mohu využít nabídky odpoledních an-
glických kroužků. Jedinou významnější změnou nadcházejícího 
školního roku tak bude přechod pouze k vázanému písmu,“ říká 
Tomáš Řezníček a doplňuje: „Rozhodli jsme se v rámci vedení 
školy na základě zkušeností se současnými žáky vyšších roční-
ků. Řadě z nich dělá například problém se podepsat. K tomu-
to kroku nás přivedla i anketa mezi rodiči loňských prvňáků. 

zÁpISy do šKol
Blíží se zápisy dětí do základní i mateřské školy. Základní umělecká škola zase chystá talentové zkoušky. Většinu 
potřebných informací najdete na webových stránkách těchto veřejných institucí. 

Text: Jan Schlindenbuch | Foto: archiv Ruchu
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Za jarních měsíců, kdy se plní brdské potoky zakalenou vodou 
z tajícího sněhu, nastává nejvhodnější čas na výpravu za jed-
ním z několika brdských vodopádů. Nachází se jihovýchodně 
od Řevnic na potoku Kejná. Je neobvyklé, že ho najdeme již 
kousek pod prameništěm, a tak nás k němu čeká dobrodružná 
cesta celým kaňonem potoka. 

Kde je voda
Ústí potoka do řeky Berounky bychom marně hledali. Jeho 
vody se ztrácí mezi kameny údolních sedimentů a pouze za 
velkých dešťů část vod vtéká do tůně, která byla kdysi říčním 
ramenem. Začněme tedy svou cestu nad řevnickými tůněmi, 
kam se dostaneme z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad dlou-
hou ulicí Tyršovou. Hned na kraji lesa, kousek za kamenným 
můstkem přes potok, se na rozcestí čtyř cest vydáme doprava, 
vzhůru proti proudu, do širokého údolí osázeného nevysoký-
mi smrkovým lesem. Štěrková vozová cesta nás po několika 
stech metrech dovede k betonové stavbě zasazené doprostřed 
zužujícího se údolí. Jedná se o původní úpravnu pitné vody 
pro Řevnice ze 30. let minulého století. Pokud přiložíme ucho 
k plechovým dveřím, uslyšíme zurčet vodu přes přepady ně-
kolika betonových nádrží, ve kterých kdysi byly vápencové 
filtry. 

Divokým kaňonem
Za touto poslední civilizační výspou již vstoupíme do divokého 
kaňonu kejnského potoka. Ten sice tady nevidíme, protože je 
zapadán sutí z opuštěného křemencového lomu, ale nenápad-
ná pěšinka nás k jeho břehům přes zarostlé haldy kamenů a 
popraskané betonové náspy brzy dovede. V údolí nás obklopí 
prastaré buky, mnohé již porostlé různými choroši. Cesta se 
tu různě klikatí po obou březích potůčku, prodírajícím se přes 
železitě červené balvany a zelené mechové polštáře zdrojův-
ky. Zanedlouho začne stará lomařská cesta u vysoké tmavé 
skály porostlé trsy osladiče stoupat vpravo vzhůru k lomům 
na Kamenné. My však zůstaneme dále v chladném údolí. Pro-
jdeme těsnou skalní průrvou okolo křemencové stěny, ve které 
je zahloubená malá jeskyňka, a pokračujeme dále proti prou-
du potoka. V těchto místech nepřehlédněme drobnou pěšinu 
stoupající vlevo v našem směru nad potok. Doporučuji se po ní 
vyškrábat nad hluboký kaňon, protože samotný potok je dále 
špatně prostupný kvůli napadaným kmenům, hlubokému bah-
nu a drolícím se břidlicovým stěnám. Pěšinka nás vyvede oko-
lo nově upravené bezejmenné studánky na hranu údolíčka, po 
které pokračujeme dále. Tak jak se blížíme k našemu cíli, za-
čnou nám nad hlavami kroužit jeho ochránci krkavci Hugin a 
Munin. My se však nelekneme jejich zlověstných hlasů a po-
malu stoupáme stále dál podle hrany kaňonu až k místu, od-
kud se nám otevře pohled na tři a půl metru vysoký vodopád. 
Potok v tomto místě opouští tvrdý železitý křemenec a padá 
dolů do měkkých jílovitých břidlic a vytváří tak nezapomenu-
telný přírodní jev. 

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

Koupelna
Podle všeho je to nejvyšší vodopád v celých Brdech. Přesto 
pravděpodobně pro svou odlehlost a opuštěnost nemá tento 
vodopád své jméno. Mezi brdskými trampy je znám pod ná-
zvem Koupelna nebo Sprcha. Kdysi tu někdo stloukl dřevěný 
žebřík vedoucí na dřevěnou plošinku pod vodopádem, kam 
navedl pomocí korýtka vodu. A tak vznikla lesní sprcha. Žeb-
řík shnil, dřevo se rozpadá, a tak zbylo jen korýtko, které zde i 
za teplých letních dní vede aspoň stružku vody. 

Suchou nohou
Pokud se rozhodnete vydat k vodopádu pohodlnější cestou, 
vydejte se od kamenného můstku na tůněmi přes křižovat-
ku rovně. Po široké cestě vystoupáte až k rozcestí U obrázku, 
odkud pokračujte cestou vpravo. Kamenitá stezka vás povede 
dubovým lesem podél údolí Kejné až na křižovatku cest pod 
studánkou u Žlutých skal. Odtud sestoupíte vpravo smrkovým 
lesem ke hraně kaňonu. Pokud hned neuvidíte vodopád, po-
pojděte proti proudu potoka až k nízkému smrčí. V ten oka-
mžik bude vodopád přímo pod vámi. Stejnou cestou se pak lze 
vrátit zpět do Řevnic. e

Výlet dvanáctý: Divokou Kejnou 
k nejvyššímu brdskému vodopádu
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Chtěl bych čtenáře seznámit se stručným přehledem význam-
ných řevnických výročí, jejichž datum končí číslem 7. U velmi 
starých výročí známe často jen rok jejich záznamu. O zvláště vý-
znamných výročích se zde zmiňuji jen krátce, protože je během 
roku rozvedu na stránkách Ruchu ve zvláštních příspěvcích. 
Jsou čtyři:

Další výročí

1237 – založen Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou, 
který dodnes působí v Řevnicích (780 let).
Jde o český církevní řád, který založila Anežka Přemyslov-
na, dcera krále Václava I.

1747 – kostel svatého Mauritia uzavřen pro sešlost stavby. Bo-
hoslužby se konaly ve druhém řevnickém kostele Panny 
Marie Nanebevzaté. 

1757 – za války prusko-rakouské vjel pruský jezdecký oddíl na 
koních během mše do kostela. Kněz bohoslužbu nepřerušil 
a Prusové odjeli.

1867 – 2. 2. se narodil slavný český chirurg profesor MUDr. 
Otakar Kukula. Byl prvním ve střední Evropě, který za-

čal operovat záněty slepého střeva (bez zajištění antibi-
otiky!!). Operací se výrazně zvýšily vyhlídky pacientů na 
uzdravení. V letech 1924-25 byl rektorem Karlovy Univer-
zity v Praze. Profesor Kukula jezdil do Řevnic na letní byt. 
Jeho syn Otakar a vnuk Karyk byli řevnickými občany. Ka-
ryk významně finančně přispěl k rekonstrukci řevnického 
Zámečku po pádu komunizmu.

1897 – na Berounce postavena Okrašlovacím spolkem „druhá 
koupadla“. Byla to již větší plovárna, protože ta první z 
roku 1884 svou kapacitou nestačila.

1907 – 14. 7. byly slavnostně otevřeny Bernardovy, dnes Havlíč-
kovy sady.

1927 – zemřel Tomáš Bureš, předseda řevnického Okrašlovacího 
spolku. Po něm je pojmenována vyhlídková lesní cesta nad 
Řevnicemi, jejíž rekonstrukce se plánuje.
V roce 1927 bylo zkolaudováno 64 nových domů, což je 
dokladem velkého rozmachu města v této době.

1937 – 14. 9. zemřel první prezident ČSR Tomáš G. Masaryk. 
U příležitosti svých osmdesátých pátých narozenin v roce 
1935 dostal čestné občanství našeho města. 
V očekávání války se stavěla „vnitřní“ obrana Prahy, která 
procházela i katastrem Řevnic. Byly to bunkry, tzv. „ řopí-
ky“, byla postavena řevnická lávka, letovský most a zřízena 
automatická telefonní ústředna.

1957 – 9. 5. byl na hřbitově odhalen nový náhrobek padlým ru-
doarmějcům.

1977– zahájena stavba budovy mateřské školy v Revoluční ulici.

1997 – 6. 4. zemřel Robert Tausche, průkopník řevnické házené.
18. 6. proběhlo slavnostní otevření rekonstruovaných teni-
sových dvorců LTC Řevnice.
9. 9. byl otevřen Dům pečovatelské služby ve Školní ulici 
starostou Kadlecem.

2007 – 4. 7. znovu se po adaptaci otevřelo řevnické kino. Dnes 
po digitalizaci máme možnost vidět premiéry nových filmů 
hned po uvedení do kin stejně jako v Praze.

27. 3. 1867 bylo uděleno první čestné občanství Řevnic Kar-
lu Stehlíkovi, který byl okresním hejtmanem na Zbraslavi. 
Bližší údaje o něm budou uveřejněny v samostatném člán-
ku Čestní občané města Řevnic v letním dvojčísle Ruchu.

Od září 1927 do června 1937 působilo v Řevnicích Ukra-
jinské gymnázium.

12. 6. 1897 se narodil architekt Vladimír Weiss.

6. 6. 1947 zemřel architekt Eduard Sochor.

Oba po sobě v Řevnicích zanechali výraznou stopu v podo-
bě uskutečněných staveb podle jejich návrhů. Letopisecká 
komise připravuje na pátek 23. června t. r. „posezení nad 
kronikami“, které jim bude věnováno. 

Kulatá řevnická výročí pro rok 2017
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
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Sokol zve na Řevnický pingpongáč
Turnaj dospělých neregistrovaných hráčů ve stolním tenise Řev-
nický pingpongáč pořádá v neděli 26. března TJ Sokol Řevnice. 
Koná se v řevnické sokolovně v Opletalově ulici. V 8.30 začne 
prezentace hráčů. Herní boje odstartují v 9.00. Startovné činí 
100 Kč, studenti a senioři zaplatí polovic. Na turnaj se můžete 
přihlásit na adrese revpingpongac@seznam.cz. 

Turnaje se mohou zúčastnit všichni neregistrovaní hráči star-
ší 18 let. V základním kole se bude hrát skupinovým systémem, 
finálová část pak systémem vyřazovacím. Všechny zápasy se bu-
dou hrát na tři vítězné sety z pěti. Pořadatel může systém soutěže 
změnit dle počtu přihlášených závodníků. Rozhodčí k jednotli-
vým zápasům určí hlavní pořadatel. Nejúspěšnější hráči obdrží 
medaile, diplomy, menší věcné ceny. 

YouTubeři se znovu vrátí do Řevnic
Po loňském megaúspěšném setkání YouTuberů v Řevnicích se 
můžete těšit na další akci. Takzvané CineTube, tedy setkání You-
Tuberů a promítání jejich premiérových videí na velkém plátně, 
se bude konat v řevnickém kině v pátek 31. 3. v 17 hodin. Kromě 
nezapomenutelného zážitku si můžete ze CineTube odnést i pod-
pis nebo fotku se svým oblíbeným YouTuberem, a navíc si s ním 
pohodově popovídat. Hosté letošního ročníku budou Ati, Kea, 
Natyla, NejFake, Marty, Lukefry, Dominik Port, Luboš je celkem 
fajn a další. Neváhejte a přijďte na jarní CineTube! Vstupenky 
jsou k dostání v předprodeji: 99/119 Kč (www.vstupnik.cz).

Leťánek láká na REIKI a pravdu o jídle
Ani na jaře rodinné centrum Leťánek nezahálí. V sobotu 4. břez-
na můžete navštívit zážitkový workshop o pohybu a zdravé a 
vyvážené stravě pod vedením zkušené lektorky Heleny Čechuro-
vé. Na pondělí 6. března od 12 hodin je možné se registrovat do 
už vyzkoušené psychologické poradny PhDr. Ilony Špaňhelové, 
které od 10 hodin předchází přednáška paní doktorky na téma 
psychosomatické problémy dětí. V pátek 10. března se v letovské 
knihovně bude konat přednáška na téma REIKI – síla a podpora 
života. Třetí březnovou sobotu, 18. března, se v letovském sále 
U Kafků uskuteční již tradiční Jarní bazárek dětského oblečení 
a sportovních potřeb. Na první dubnový víkend Leťánek chystá 
dvoudenní seminář REIKI. Bližší informace o všech našich akcích 
najdete na www.letanek.cz.

vše pan

Ukliďme Řevnice 
Město Řevnice se stejně jako v loňském roce zapojí do kampa-
ně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Akce, jejímž cílem je uklidit 
všechny odhozené odpadky, černé skládky a letité nepořádky, 
proběhne po celé České republice pod záštitou Ministerstva život-
ního prostředí v sobotu 8. dubna. 

V loňském roce se v Řevnicích do úklidu zapojilo více než 150 
dobrovolníků. Většina sbírala odpadky ve skupinách na předem 
vybrané lokalitě. Několik skupin se zaměřilo na boj s náletovými 
křovinami a úpravu veřejných zelených ploch. Celkově se poda-
řilo do pytlů nasbírat 1240 kilogramů směsného komunálního 
odpadu a do připravených kontejnerů bylo nasbíráno celkem 
5,82 tun bioodpadu. „Této dobrovolné aktivity občanů si ve vede-
ní města velmi vážíme. Věřím, že i letos se zapojí mnoho z vás a 
společně se pak budeme moci těšit z čistého a bezpečného pro-
středí,“ říká starosta Tomáš Smrčka. 

Podrobnější informace k letošnímu úklidu v sobotu 8. dubna se 
objeví v příštím vydání Ruchu, na webových stránkách i nástěn-
kách po městě. 

Jan Schlindenbuch 

Notičky i Klíček zaplesají v Liďáku
Dětská lidová muzika Notičky pořádá přímo na Apríla svůj tra-
diční hudební ples. Po letech budou znovu plesat v řevnickém 
Lidovém domě, a to 1. 4. od 19:00. Notičky na plese představí 
osvědčené písně ze svého bohatého repertoáru. Coby hosta si 
opět pozvaly rakovnickou formaci IdealBAND, která vystupovala 
už na loňském plese. Chybět nebudou tradiční dvě překvapení, 
jedno hned na úvod večera, druhé pak o půlnoci. Jako vždy se 
odehraje populární květinová dámská volenka, při níž tanečnice 
dostávají od svých partnerů květiny či něco dobrého k zakousnu-
tí. Samozřejmostí je bohatý bazárek a půlnoční slosování vstupe-
nek s hodnotnými cenami. Své umění předvedou rovněž nejmen-
ší Notičky, které sotva začaly chodit do školky. Vyhlášen bude 
také nejkrásnější pár, který na ples dorazí v kroji. Vstupenky lze 
objednat na adrese lenka@noticky.cz nebo na telefonním čísle 
603 245 784.

První ples v jarním období připadne letos tanečnímu souboru 
Klíček, chystá jej na sobotu 25. března od 19 hodin rovněž do Li-
dového domu. Melodie světových orchestrů zazní v podání VPO. 
Těšit se můžete na bohatou tombolu a několik tanečních překva-
pení.



Legendární one man show míří do 
řevnického kina
Jedna z nejúspěšnějších one man show bude k vidění v první 
polovině dubna v řevnickém kině. Vstupenky na komedii Cave-
man, která nabídne humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži 
a ženami, jsou k dostání v předprodeji od 1. března vždy 30 
minut před promítáním. Cena vstupenky je 370 Kč. Caveman 
bude v kině uveden 13. dubna od 19 hodin. Na prknech kina se 
v hlavní roli hry, která má za sebou v Česku téměř 2000 repríz, 
představí herec Jan Holík. 
Není to už při tolika reprízách pro herce trochu nuda či ru-
tina?
Rutina snad trochu, nuda ani náhodou. Nudit se nemůžu, i 
kdybych chtěl, protože adrenalin a diváci mi to nedovolí. Každé 
představení je originál, i když to hraji už po tolikáté. A to je prá-
vě na živém vystupování, a divadle obecně, ta krása.
Co je nejtěžší pro udržení pozornosti publika, když jste na 
jevišti sám?
Když vypadáte skvěle a jste chlapík ve formě, tak máte z polo-
viny vyhráno hned při vstupu na jeviště. Já se se svým ksich-
tem dost nadřu. Hlavně musíte být pořád ve střehu a hlídat si 
energii, se kterou tuhle práci děláte. Naštvaný, nesympatický, 
smutný nebo bojácný chlap u tohoto typu představení nebude 
nikoho zajímat. Prostě to musíte dělat s radostí. U Cavemana to 
jde samo.
Vybavíte si nějakou „palmu“, která vás na jevišti dostala?
Těch bylo už na knihu. Zrovna nedávno mi jedna divačka jed-
nou větou obrátila kus představení vzhůru nohama. Nakonec 
jsem to vzal do hry a vznikla z toho velká sranda i pro mě. Ně-
kdy se ale v úzkých dost zapotím. Co vám mám povídat, jsem 
tam prostě na to sám.
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Když je učení zábava
Posíláme čtenářům Ruchu malou ukázku našich školních projektů. 

V tom prvním pod názvem Ten vánoční čas měla každá skupin-
ka vypracovat vánoční úlohy z českého jazyka i matematiky, po-
sbírat vánoční recepty, vymyslet básničky o Vánocích, zjistit texty 
méně známých koled a vánočních písní nebo to, jak je to s nadě-
lováním v různých zemích světa. Prostě jsme se snažili vyhledat 
co nejvíce vánočních zajímavostí. Pak ještě následovala soutěž o 
nejhezčího anděla, vyrobeného libovolnou technikou.

Druhá ochutnávka je z první části projektu Vesmír a my. Protože 
nás vesmír hodně zajímá, už teď se těšíme na druhou část, která 
proběhne na jaře.

Někdy se pouštíme i do náročnějších činností a výsledky opravdu 
stojí zato! V naší košíkářské dílně jsme pletli košíčky z pediku a 
vplétali do nich barevné papírové provázky. 

V. A a třídní učitelka Pavlína Fialová
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Začátek v 16 hodin vychází vstříc rodinám s dětmi, stejně jako 
symbolické vstupné, které činí 50 Kč. Děti do 10 let a žáci ZUŠ 
mají vstup zdarma.

vše pan

Okénko ZUŠ

V prvním týdnu  února se u nás konalo školní kolo soutěže ve 
hře na smyčcové nástroje, které u nás prezentovalo houslové 
oddělení. Tradičně jsou naši houslisté oceňováni na různých 
soutěžích (i mezinárodních), není tedy překvapením, že bu-
dou zastoupeni i v okresním kole, které se koná 1. 3. také v 
naší škole. Po skvělých výkonech postupují M. Pawlicová, K. 
Brennerová, A. Pawlicová, F. Šebesta, A. Součková, T. Petrová, 
A. Krutská a M. Routová.  

Poslední jmenovaná houslistka byla přijata na Pražskou 
konzervatoř. Z dvaceti houslistů skončila na skvělém 2. mís-
tě, když za 1.houslitkou zaostala pouze o desetinu bodu. Od 
září bude Mezinárodní konzervatoř, obor herectví, studovat 
L. Veselý. Úspěšná byla i děvčata z výtvarného oboru - L. Liš-
ková byla přijata na Střední uměleckoprůmyslové školy v Pra-
ze i Brně, N. Klempererová na Střední uměleckoprůmyslovou 
školu sklářskou v Železném Brodě.  Taneční konzervatoř TCP 
budou navštěvovat L. Jelínková a E. Sobotková.  Některé další 
žáky ještě čekají druhá kola přijímacího řízení. Všem přijatým 
i  jejich učitelům gratulujeme!

Do konce dubna máte příležitost se přihlásit na náš ZUŠka 
tábor. Jako vždy se koná předposlední týden v srpnu od 19. 
8. -26. 8., a jede se zase na Pecku.  Letos se vydáme po sto-
pách velkých cestovatelů – Emil Holub, Zikmund a Hanzelka, 
Marko Polo, Kryštof Kolumbus… Více informací se dozvíte na 
stránkách školy. 

V tomto a příštím měsíci máte možnost se zapojit aktivně do 
příprav velkého koncertu školy v rámci projektu ZUŠ Open, 
který se koná pod záštitou světoznámé pěvkyně Magdalény 
Kožené. Prostřednictvím HIT HIT budou nabízeny workshopy, 
trička, umělecké fotografie a další protihodnoty za váš příspě-
vek, kterým pomůžete uspořádat výjimečný koncert, kdy žáci 
ZUŠ zahrají společně v komorním orchestrem Camerata Bo-
hemica 30. května od 18 hod. pro vážnou hudbu v nezvyklém 
prostředí Lesního divadla v Řevnicích. Všem, kteří přispějí, 
mnohokrát děkujeme. 

Více se dozvíte na stránkách školy, Facebooku a v dalším 
čísle Ruchu.

S. Hrubá, ZUŠ Řevnice

Ochotníci zvou na komedii 
Velký holky nepláčou
Komedii Velký holky nepláčou uvedou řevničtí ochotníci kon-
cem března v řevnickém kině. Na léto chystají reprízy do Les-
ního divadla.

Na jaře 1965 měla na Broadwayi premiéru divadelní hra 
Neil Simona Podivné dueto. Tenkrát v mužské verzi. Poté, co 
se dočkala filmového zpracování s hvězdnými herci Jackem 
Lemmonem a Waltrem Matthau i seriálového pojetí, upravil 
autor hru v roce 1985 pro ženské hrdinky. Vše se točí kolem 
vztahů. Vztahů mezi mužem a ženou, mezi přáteli a kamarád-
kami. Režisérka Alice Čermáková opět vsadila na svoji „dívčí 
partu“: Moniku Vaňkovou, Lucku Kirovu, Terezii Červenou, 
Pavlu Nováčkovou a dobřichovickou Eugenii Koblížkovou. 
Jako sexy Španělé, bratři Costazuelové, se vyřádí Ondra No-
váček a Ondřej Wald. Děj se odehrává v jednom newyorském 
apartmánu. 

Premiéra se koná v pátek 24. 3. od 20 hodin, reprízy v sobo-
tu 25. 3. od 20 a v neděli 26. 3. od 18 hodin. Vstupenky budou 
k prodeji na místě před představením. (pan)

Slunovrat odstartuje velká 
zahraniční hvězda
Bosenská parta Dubioza kolektiv odstartuje v sobotu 3. 6. 
novou festivalovou sezonu na Rockovém Slunovratu 2017 v 
řevnickém Lesním divadle. Organizátoři si dlouhodobě zaklá-
dají na přívětivých cenách, a tak si velkou zahraniční hvězdu 
můžou návštěvníci užít za pouhých 150 korun v předprodeji. 
Kapela je proslulá neobvyklou směsí mnoha stylů od klasic-
ké balkánské dechovky přes reggae a ska až k punku a rocku. 
Funguje už patnáct let, minulý rok vydala nové album a pokra-
čovala v koncertech po celém světě. Milovníky své energické 
hudby roztančila mimo jiné v Norsku, Francii, Rusku, Spoje-
ných státech, Austrálii nebo v Indii. 

V České republice skupina Dubioza kolektiv hrála už něko-
likrát a pokaždé získala vynikající ohlasy. Letos na Rockovém 
Slunovratu jako headliner završí už tak velmi nabitý line-up. 
Další potvrzené kapely pro rok 2017 jsou Tata Bojs, Sto zví-
řat, Circus Problem, Hentai Corporation, Fast Food Orchestra, 
Prague Conspiracy, The Slapdash, TiNg, Timudej, Dead Neck 
(UK), Nano a K2. 

Festival se letos opět rozšíří a přivítat tak může až 4 500 
návštěvníků. Ke dvěma velkým podiím přibude třetí alterna-
tivní stage, na které si zahrají kapely v rámci soutěže Rockový 
Slunovrat léčí. Utkají se o nahrávání v profesionálním studiu a 
další odměny a zároveň pomůžou nemocným s cystickou fibró-
zou.

V Zámečku vystoupí domácí violista, 
člen orchestru Národního divadla 
Le Grand Tango je název koncertu, který řevnické Městské 
kulturní centrum přichystalo na neděli 26. března. Koncert, 
na kterém vystoupí domácí violista Michal Trnka, člen orches-
tru Národního divadla, začne v sále Zámečku již v 16 hodin. 
Řevnického violistu doprovodí na klavír v Řevnicích též velmi 
dobře zapsaná Ester Godovská. Kromě titulní skladby Astora 
Piazzola zazní skladby B. Martinů a R. Schumanna.
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Hledám gynekologa 
na malý úvazek 

v dobře vybavené 
gynekologické ambulanci 

v Dobřichovicích.

Kontakt: MUDr. Alena Hujová, 
tel.: 606 280 269

Základní škola Řevnice 
přijme ihned na částečný 

pracovní úvazek 
kvalifikovaného učitele/učitelku 
pro výuku AJ na druhém stupni.
Požadavky: VŠ vzdělání, kvalifikace 
pro výuku AJ na druhém stupni ZŠ. 

Platové podmínky dle platných předpisů. 
Životopis včetně kontaktu 

zasílejte na e-mailovou adresu 
kancelar@zsrevnice.cz. 

Společnost EkOS Řevnice spol. s r. o. hledá pracovníka na 
pozici „vedoucí provozu a provozní elektrikář„ nebo „provozní 
elektrikář a strojník“ pro provozování vodovodů a kanalizací 
v Řevnicích a okolí.

Náplň práce
•	 organizace a vedení dílčích činností spojených s provozováním 

vodovodů a kanalizací včetně souvisejících externích zakázek,
•	 údržba a opravy elektro součástí provozované infrastruktury 

a ostatního majetku společnosti,
•	 podíl na pohotovostní připravenosti spojené s provozem vodo-

vodů a kanalizací,

nebo

•	 údržba a opravy vodohospodářských zařízení a ostatního majet-
ku společnosti se zaměřením na elektropráce,

•	 montážní práce na drobných zakázkách v místě působení spo-
lečnosti se zaměřením na elektropráce,

•	 podíl na pohotovostní připravenosti spojené s provozem vodo-
vodů a kanalizací.

požadujeme
•	 oprávnění pro elektrická zařízení dle Vyhlášky 50/1978 Sb. §6
•	 praxe v příbuzných oborech (provozování vodovodů a kanaliza-

cí, ….) je výhodou
•	 samostatnost, zodpovědnost, bezúhonnost
•	 řidičský průkaz skupiny B
•	 zdravotní stav odpovídající práci s pitnou vodou

Nabízíme
•	 hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
•	 stabilitu Městem vlastněné společnosti s růstovým potenciálem
•	 práci v Řevnicích a nejbližším okolí
•	 podmínky pro profesní rozvoj
•	 zaměstnanecké benefity (týden dovolené navíc, stravenky)

Strukturovaný životopis, potvrzení o dosaženém vzdělání a výpis 
z rejstříku trestů zašlete na kodym.ekos@revnice.cz, více informací 
p. Kodym 602 42 76 75.



29/3 Rande naslepo
Kino Řevnice / 20:00
Komedie, Německo, 2017

Divadlo
24/3 Velký holky nepláčou
Kino Řevnice / 20:00
Komedie řevnického divadelního souboru.

25/3 Velký holky nepláčou
Kino Řevnice / 20:00
Komedie řevnického divadelního souboru.

26/3 Velký holky nepláčou
Kino Řevnice / 18:00
Komedie řevnického divadelního souboru.

Hudba
21/3 Trio Merta, Hrubý, Fencl 
Dobřichovický zámek / 19:30 

24/3 Sto zvířat 
Club Kino Černošice / 20:00 

26/3 Koncert Le Grand Tango
Sál Zámečku / 16:00 

Ostatní akce
5/3 Dětský karneval Proměn
Lidový dům Řevnice / 14:00

26/3 Řevnický pingpongáč
Sokolovna /8:30

31/3 CineTube, tedy setkání 
YouTuberů
Kino Řevnice / 17:00 

1/4 Vynášení Morany
Staré fotbalové hřiště za vodou/odpo-
ledne

Plesy
3/3 Ples Proměn
Lidový dům Řevnice / 19:30

11/3 Skautský ples
Letovský obecní sál U Kafků / 18:00

25/3 Ples Klíčku
Lidový dům Řevnice / 19:00

1/4 Ples Notiček
Lidový dům Řevnice / 19:00

Kino 
1/3 Já, Daniel Blake
Kino Řevnice / 20:00 
Drama, Velká Británie / Francie, 2016

 3/3 Logan: Wolverine
Kino Řevnice / 17:30 
Akční, USA, 2017,

3/3 Bába z ledu
Kino Řevnice / 20:00 
Drama / Komedie, Česko, 2017

4/3 Balerína
Kino Řevnice / 14:00 
Animovaný, Francie, 2016,

4/3 Anděl páně
Kino Řevnice / 15:30 
Pohádka / Komedie, Česko, 2016

4/3 La La Land
Kino Řevnice / 17:30 
Komedie / Drama, USA, 2016

4/3 T2 Trainspotting
Kino Řevnice / 20:00 
Drama / Krimi, Velká Británie, 2017

8/3 Toni Erdman
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Komedie, Německo, 2016 

10/3 T2 Trainspotting
Kino Řevnice / 17:30 
Drama / Krimi, Velká Británie, 2017

10/3 Masaryk
Kino Řevnice / 20:00
Životopisný / Drama, Česko / Slovensko, 2017

11/3 Lichožrouti
Kino Řevnice / 14:00 
Animovaný, Česko, 2016

11/3 Kong: Ostrov lebek
Kino Řevnice / 15:30 
Dobrodružný, USA, 2017, 118 min

11/3 Paterson
Kino Řevnice / 17:30 
Drama / Komedie, USA / Německo, 2016

11/3 Expediční kamera 2017
Kino Řevnice / 20:00
Další ročník celorepublikového filmového 
festivalu. Vstupné 100 / 80 Kč 

12/3 Masaryk
Kino Řevnice / 15:00 
Životopisný / Drama, Česko / Slovensko, 
2017
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12/3 Místo u moře
Kino Řevnice / 17:00 
Drama, USA, 2016

15/3 Nechte zpívat Mišíka
Kino Řevnice / 20:00
Hudební dokument, Česko, 2017

17/3 Všechno nebo nic
Kino Řevnice / 17:30 
Komedie / Romantický, Česko / Slovensko, 
2017

17/3 Nejšťastnější den 
v životě Olliho Mäkiho
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Komedie, Finsko, 2016

18/3 Anděl páně 2
Kino Řevnice / 13:45
Pohádka / Komedie, Česko, 2016

18/3 Kráska a zvíře
Kino Řevnice / 15:30 
Rodinný, USA, 2017

18/3 Masaryk
Kino Řevnice / 17:30 
Životopisný / Drama, Česko / Slovensko, 
2017

18/3 I dva jsou rodina
Kino Řevnice / 20:00
Komedie / Drama, Francie, 2016

22/3 Sámská krev
Kino Řevnice / 20:00
Drama, Švédsko / Dánsko, 2016

29/3 Všechno nebo nic
(baby-bio)
Kino Řevnice / 15:00 
Komedie / Romantický, Česko / Slovensko, 
2017


