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Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května je v našich krajích 
neodmyslitelně spjata s pálením čarodějnic. V Řevnicích a jejich 
těsném okolí se každoročně rozhoří hned několik hranic, ale ta 
největší již tradičně vzplane na Vrážce. Působivý zážitek – kte-
rý každoročně doprovází až nepřirozeně dobré počasí – sleduje 
také nejvíc diváků, kteří mnohdy nemají představu o tom, ko-
lik potu a dřiny bezmála dvou desítek řevnických dobrovolníků 
stojí vztyčení takové desetimetrové hranice. Proto jsme se roz-
hodli čtenářům Ruchu celý proces přiblížit.

Prvním krokem přípravy hranice je výběr vhodných stromů 
v městském lese. Zde má hlavní slovo lesní hospodář, který vy-
bere stromy suché nebo nemocné, obvykle v těžko dostupných 
místech, do kterých by bylo obtížné zajet s běžnou mechanizací. 
Vytipované stromy jsou pokáceny a s pomocí lesního malotrak-
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toru dovlečeny k cestě, kde proběhne nakládka – obvykle s po-
mocí jeřábu, ale někdy i ručně – na nákladní automobil. Ten se 
„otočí“ pětkrát i šestkrát.

Samotná stavba zabere dva dny, s použitím jeřábu jeden. 
Klády jsou na sebe vrstveny bez použití spojovacího materiálu, 
drží na sobě pouze vlastní vahou. Jištěné jsou pomocí záseků, 
do nichž jsou uložené. Na vrcholek hranice je nakonec usazena 
čarodějnice z dílny řevnické ZUŠky.

Překonání rekordu z roku 2006, kdy hranice vyrostla do výš-
ky 15,245 metru, se letos neplánuje, ale i tak to bude stát za to. 
Určitě se přijďte podívat – a pokud je to pro vás na Vrážku da-
leko, tak nezapomeňte, že důstojná čarodějnická vatra vzplane 
třeba na plácku Za Vodou. e

Rekordní hranice z roku 2006, která se tyčila do výšky 15 me-
trů.

Ruční stavba v roce 2003. Klády byly na vrchol dopravovány 
smykem po dvou opřených kůlech.
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mín byla městu sdělena druhá polovina dubna, ale z důvodů 
prodlení s vydáním potřebného stavebního povolení pravdě-
podobně dojde k úpravám a posunům do druhé poloviny roku. 
Pro podrobnější a aktuální informace o této výrazné dopravní 
komplikaci sledujte prosím webové stránky města, kam bude-
me průběžně tyto informace umisťovat. 

S úctou Tomáš Smrčka 

Kdy a kde najdete velkoobjemové 
kontejnery na bioodpad?
Přehled termínů a míst, na která Technické služby rozmístí 
velkoobjemové kontejnery na bioodpad nad rámec používa-
ných hnědých 1100 l kontejnerů.

teRMín

Velikonoce 14.–17. 4.

květnové svátky 6.– 8. 5.

začátek prázdnin 1.–6. 7.

srpen 26.–27. 8.

přelom září a října 28. 9. – 1. 10.

říjen 21.–22. 10.

listopad 17.–19. 11.

MíStO

Rovinská, svozové místo 

Malé náměstí

křižovatka ulic Sochorova a Podbrdská

Náplavní

Mojmír Mikula

Sběrný dvůr je od dubna otevřen pro 
občany i v úterý
Od dubna mohou občané Řevnic znovu zdarma využívat sběr-
ný dvůr nejen o nedělích, ale i každé úterý. Letní provoz sběr-
ného dvora EKOS Řevnice bude zahájen v úterý 4. 4. Otevřen 
bude od 15:00 do 18:00 hodin.

Studii náměstí dopracuje ateliér 
Archum architekti
Řevničtí radní schválili uzavření smlouvy o dílo na dopraco-
vání architektonické studie pro obnovu náměstí Krále Jiřího z 
Poděbrad. Na základě doporučení členů Komise pro obnovu 
náměstí uzavře město smlouvu s ateliérem Archum architek-
ti s.r.o. Právě jejich návrh vyšel z takřka tří desítek soutěžních 
návrhů jako vítězný. „Během jara by se tento architektonický 
tým měl sejít s občany, představit podrobněji návrh a uspořá-
dat workshop,“ uvedl starosta města Tomáš Smrčka s tím, že 
studie bude zahrnovat celé náměstí. Poté by se postupně vy-
pracovávaly dílčí projektové dokumentace pro jednotlivé  
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Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
duben je tradičně měsícem bezpečnosti v dopravě. Na ulicích 
je vždy více dopravních kontrol a ani řevnická městská policie 
nezůstane stranou. K jejím úkolům mimo jiné patří dohlížet na 
bezpečnost a plynulost provozu i hlídat dodržování povolené 
rychlosti. Přesně takové činnosti mají řevničtí strážníci v plá-
nu. Dodržování rychlosti budou měřit především na nejvíce 
problematických komunikacích, kde město obdrželo povole-
ní k měření. Takovými místy jsou ulice Čs. armády a V Luhu a 
také bezesporu horní část Mníšecké ulice, především ve směru 
dolů do Řevnic. 

O dopravě v Mníšecké ulici se v uplynulých dvou letech ve 
vedení města, na zastupitelstvu i v dopravní komisi vedlo ne-
spočet debat. Jejich vyústěním je aktuální rozhodnutí Rady 
města nechat vypracovat studii rekonstrukce ulice s důrazem 
na všechny nebezpečné úseky. Studie by měla především řešit 
novou podobu zničených a nevyhovujících chodníků, úpravu 
šíře komunikace, rozmístění pěších přechodů, úpravu svodidel 
a zakomponování bezpečnostních prvků ke zpomalení silniční-
ho provozu. Na základě této studie bude město jednat s vlast-
níkem komunikace Středočeským krajem a Správou a údržbou 
silnic Středočeského kraje. Následně vznikne projekt, se kterým 
by město zažádalo o dotaci. 

Jiná žádost o „dopravní“ dotaci byla zastupitelstvem obce 
schválena a aktuálně podána na přednádraží prostor. Podrob-
něji jste si o plánované podobě tohoto pro Řevnice velmi vý-
znamného prostoru mohli přečíst v únorovém čísle RUCHu v 
článku městské architektky paní Balejové. Já bych k tomu rád 
ještě dodal, že všechny úpravy stávajících parkovacích ploch 
jsou provedeny tak, aby vyhověly zákonným stavebním před-
pisům a požadavkům účastníků řízení. Klíčovým krokem pro 
získání dotace, jejímž tématem jsou přestupní terminály, je 
také nové umístění autobusové zastávky. Počet parkovacích 
míst díky tomu klesne ve srovnání se stávajícím stavem parko-
vání „na divoko“, což nás ve vedení města netěší, a proto hle-
dáme další možnosti rozšíření parkovacích ploch okolo ná-
draží. Aktivně například spolupracujeme s novým vlastníkem 
bývalého areálu Eurovie na plánování rozvoje této lokality a 
vytvoření nových parkovacích míst. Je třeba si také uvědomit, 
že většina parkujících okolo nádražní budovy není ze Řevnic a 
město řeší infrastrukturu i pro sousední obce, proto jedním z 
budoucích opatření může být také placené parkování. 

V souvislosti s dopravou nás ve zbytku roku bohužel čeká 
řada omezení spojená s nezbytnou modernizací železniční 
tratě Praha-Beroun. V letošním roce začne souvislá výměna 
kolejnic v úsecích Praha-Smíchov – Radotín a dále Karlštejn – 
Beroun. U nás by současně měla konečně začít rekonstrukce 
železničního mostu na objížďce v ulici V Luhu, na kterém je, 
vzhledem k jeho neutěšenému stavu, omezena rychlost vlaků 
již více než 40 let (to má za následek zbytečně brzdění vlaků 
před omezením, pak rozjezd a znovu brzdění ve stanici). Zá-
roveň v této akci bude řešena podle aktuálního zadání města 
i nová protipovodňová uzávěra. Dle sdělení zástupce SŽDC je 
doba rekonstrukce plánována zhruba na 10 měsíců. Trať bude 
v provozu, ale střídavě pouze jednokolejně, což výrazně ovliv-
ní i propustnost dopravy přes přejezd. S výše uvedeným jsou 
pochopitelně spojeny rozsáhlé výluky vlaků. Ale výrazně ome-
zený provoz bude také na objížďce a v přilehlých ulicích. Aktu-
álně se termíny na straně SŽDC řeší, zatím jako nejbližší ter-



na opravu lesní cesty k divadlu bude 
město shánět dotaci
Dotaci na rekonstrukci lesní cesty vedoucí okolo Lesního di-
vadla se pokusí získat řevnická radnice. Plán je nyní ve fázi 
vyhotovení projektu. Rada nyní schválila nabídku na zhoto-
vení projektu od firmy A.KTI s.r.o. „Městu se podařilo nám 
najít procentuálně velice dobrý dotační titul na Ministerstvu 
zemědělství, což je zatím prakticky jediný dotační titul, kte-
ré naše město může použít na rekonstrukci cest“ uvedl Tomáš 
Smrčka, starosta Řevnic. Rekonstrukce by se měla týkat lesní 
cesty vedoucí od staré hájovny kolem nové hájovny k Lesnímu 
divadlu a pokračující nahoru na krajskou silnici směr Mníšek 
pod Brdy. „Je to komunikace, která dopravně obsluhuje nejen 
hospodářskou činnost v lese, ale také Lesní divadlo a přilehlé 
objekty, kromě lesníků ji tedy používají popeláři a technické 
služby“ vypočetl Smrčka. Odhadované celkové náklady rekon-
strukce by podle něj neměly přesáhnout 3,5 milionu korun.

vše pan

Ukliďme Řevnice v sobotu 8. dubna
Město Řevnice se i letos zapojí do kampaně „Ukliďme svět, ukliď-
me Česko“. Hlavním úklidovým dnem bude sobota 8. dubna. 
Sraz všech účastníků bude ráno v 8.30 hodin na náměstí Krále 
Jiřího z Poděbrad u kašny. Na místě bude přítomen vedoucí Tech-
nických služeb pan Mikula, který všechny příchozí nasměruje 
do jednotlivých předem vytipovaných lokalit a seznámí je s roz-
místěním kontejnerů na sesbírané odpadky. Uklízet by se mělo 
především na březích Berounky, a to jak ve směru na Třebaň, tak 
v okolí letovského mostu. Druhou silně znečištěnou lokalitou je 
okolí hřbitova. Kdo nestihne ranní sraz, může dorazit přímo na 
jedno z těchto míst. 

Doporučujeme vhodnou obuv pro pohyb v terénu a pracovní 
rukavice. Ty budou v omezeném množství k dispozici i na místě 
srazu u kašny. Rozdávat se zde budou i plastové pytle na odpad-
ky. Případné aktuální doplňující informace se mohou ještě obje-
vit na webových stránkách či Facebooku Ruchu.

Jan Schlindenbuch

na 1. máje oživí náměstí Majáles
V pondělí 1. května se na řevnickém námětí uskuteční tradič-
ní Majáles v režii místního sboru dobrovolných hasičů. Kromě 
výstavy hasičské techniky a hudby čeká na návštěvníky i další 
doprovodný program a občerstvení.

Dvojí dík
Děkujeme šikovným dívkám Jolaně Hartmannové a Agátě Klim-
tové, které si dne 3. 3. 2017 všimly požáru na naší zahradě a 
rychle a duchapřítomně zareagovaly. Upozornily na oheň naši 
rodinu a ještě předtím samy zavolaly hasičskou službu.

Dále děkujeme hasičům z řevnické hasičské stanice za rychlou 
a profesionální likvidaci požáru. 

J.a O. Masnerovi s rodinou
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části náměstí. Na samotnou realizaci se bude město snažit zís-
kat dotace. V první etapě by mohlo jít o opravu chodníku v již-
ní části náměstí před budovou radnice a provozovnami. „Chce-
me začít s tím, co bude možné dotačně profinancovat. V rámci 
Státního fondu dopravní infrastruktury je totiž možné žádat 
dotace na obnovu chodníků podél krajských komunikací,“ řekl 
Smrčka. Současně si město nechalo zpracovat dopravní gene-
rel, v centru města se aktuálně „protíná“ několik projektů, kte-
ré dopravu řeší, nebo se jí významně dotýkají. 

Pracovní skupina vytvoří koncepci 
školské infrastruktury
Sestavit koncepci školské infrastruktury v Řevnicích na delší 
časové období včetně zpracování předpokladů demografické-
ho vývoje bude cílem nové pracovní skupiny pro rozvoj školské 
infrastruktury. Její členové se poprvé sešli 21. března. Kromě 
ředitelů školských zařízení v Řevnicích v ní zasedají také sta-
rosta města Tomáš Smrčka, místostarostka Marie Reslová, za-
stupitelé či městská architektka. „Ředitelům škol poskytneme 
vstupní údaje o počtu narozených dětí a další demografické 
údaje včetně výhledu na následujících deset let, kolik lidí by 
se mohlo přistěhovat do nově vznikajících bytů, s čím počítá 
územní plán. Ředitelé následně s těmito údaji a v rámci platné 
legislativy budou pracovat při plánování kapacit. Dále ředite-
lé předloží seznamy zásadních oprav, modernizací a investic 
ve svěřených budovách, které by se po projednání měly stát 
součástí rozpočtového výhledu obce,“ uvedl starosta Smrčka. 
Výsledkem tedy má být návrh modernizace a využití stávají-
cích školních objektů, tedy základní a mateřské školy, základ-
ní umělecké školy i budovy někdejší školy na náměstí, ale také 
případný návrh na vybudování objektů nových. 

Starostové nesouhlasí s plánem 
uzavřít nájezd na dálnici
Za nepřijatelný považují představitelé jedenácti obcí svazku 
Dolní Berounka návrh Ředitelství silnic a dálnic uzavřít nájezd 
na Prahu na dálnici D4 v obci Jíloviště. Nesouhlasné stano-
visko odeslali na ředitelství v polovině března. Podle návrhu 
ředitelství by měl být stávající nájezd uzavřen a veškerá dopra-
va by měly být vedena přes obec Jíloviště, kde je nyní průjezd 
zakázán. „Znamenalo by to zhoršení dopravní obslužnosti 
obcí našeho svazku. Zároveň by došlo k extenzivnímu nárůstu 
všech druhů dopravy, včetně tranzitní, uvnitř intravilánu obce 
Jíloviště. Uvažované změny by znamenaly zásadní zhoršení 
kvality života nejen v obci Jíloviště, které se týkají bezpro-
středně, ale i obcí našeho regionu,“ píší starostové ve svém do-
pise. Starostové se současně ohrazují proti tomu, jakým způ-
sobem byla, respektive nebyla změna projednávána. „O celé 
věci se obce dozvídají v podstatě náhodou, nebyli jsme na tuto 
možnost změn předem upozorněni, ani jsme neměli možnost 
k předmětné věci vydat svá stanoviska a relevantní argumen-
ty,“ stěžují si ve společném prohlášení.

4/17
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PoPlatek za Provoz systému shromažďování, 
sběru, PřePravy, třídění, využívání a odstra-

ňování komunálních odPadů

PoPlatník:
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 
cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný 
na dobu delší než 90 dní nebo pobývá na území ČR pře-
chodně po dobu delší 3 měsíců.

Poplatník je povinen ohlásit MěÚ Řevnice:
a) Nejpozději do 15 dnů skutečnost, že se stal poplatníkem,
b) nejpozději do 15 dnů zánik jeho poplatkové povinnosti v 

důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individu-
ální rekreaci, byt nebo rodinný dům nebo v důsledku při-
hlášení nebo odhlášení fyzické osoby k trvalému pobytu 
do této stavby nebo v důsledku jiné skutečnosti.

Poplatek na jednoho poplatníka činí 700,- kč za rok.
sPlatnost do 30. 4. 2017

Platba:
1. v hotovosti v pokladně měÚ řevnice:
Po a st 7.30–12, 13–18
Út a Čt 7.30–12
Pátek zavřeno

2. bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo: 
0388051399/0800
do variabilního symbolu uveďte:
– u rodinných domů, kde je přihlášena osoba k trvalému 

pobytu (včetně cizinců): číslo popisné + datum naro-
zení 
Příklad 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 na-
píšete jména osob, za které platíte.

– chata, kde je přihlášena osoba k trvalému pobytu 
(včetně cizinců): 9 + třímístné číslo evidenční + datum 
narození
Příklad 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 na-
píšete jména osob za které platíte.

– u rodinných domů, kde není nikdo trvale hlášen: číslo 
popisné + 000000
Příklad č.p. 74 = 74000000

– chata, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu: 9 + 
třímístné číslo evidenční + 000000
Příklad č.e. 074 = 9074000000

– cizinec, který zde má přechodný pobyt delší než 90 
dní nebo 3 měsíce: číslo popisné + datum narození
Příklad č.p. 74, narozen(a) 5. 6. 1952 = 74050652 )

PoPlatek ze Psů

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

Poplatek ze psů je splatný do 1. 5. 2017.

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

Poplatek za 1 psa (prvního ) na rok 2017 činí 360,- kč.
za druhého a každého dalšího na rok 2017 činí 500,- kč 
(držitel je stejná osoba).

důchodci – jediným příjmem je důchod – pes-sleva na 
rok 2017 činí 200,- kč.
za druhého a každého dalšího na rok 2017 činí 300,- kč 
(držitel je stejná osoba).

Platba:
1. v hotovosti v pokladně měÚ řevnice:
Po a st 7.30–12, 13–18
Út a Čt 7.30–12
Pátek zavřeno

2. bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo: 
0388051399/0800
do variabilního symbolu uveďte: 12 + čtyřmístné vaše 
číslo popisné + 9501 
např. č.p. 13 = 1200139501, např. č.p. 131 = 1201319501, 
např. č.p. 1131 = 1211319501
chata: do variabilního symbolu uveďte: 129+ třímístné 
vaše číslo evidenční + 9501
např. č.ev. 13 = 1290139501, např. č.ev. 131 = 1291319501)

měÚ řevnice nemá povinnost rozesílat 
složenky k zaplacení poplatku! 

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

Poplatek je totiž splatný bez vyměření!
včas nezaplacený poplatek nebo 

jeho nezaplacenou část může měÚ 
zvýšit až na trojnásobek a následně 

vymáhat v exekučním řízení.

Platbu za poplatek za odpady a psy platí 
i lidé, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně 
mÚ – nám. krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74.

místní PoPlatky v roce 2017



nisté (slovy A. Loose) odvrhli ozdobu jakožto zločin, zde jsme 
svědky ornamentu ve 3D, a jak se vyvedl!

Vila č.p. 606 v Tyršově ulici

Potkat fauna
Že je Zámeček novorenesanční stavba, je známá věc. Co si pod 
tímto slovníkovým pojmem představit? Dlouhé 19. století bylo 
dobou (nejen) architektonických návratů ke „starým dobrým 
časům“. V případě Zámečku (z roku 1869) jde navíc o jakési 
retro retra: inspiruje se renesancí, kterážto sama napodobovala 
antiku. A tak lze na průčelí maloměstského statku nalézt po-
stavy z antické mytologie, které přežily křesťanskou éru, války 
i totality. Torzo ženy a o něco menší soška chlapce na střeše 
ZUŠky totiž při bližším seznámení představují bohyni plodnos-
ti Demeter (s rohem hojnosti) a Fauna (pastýře s píšťalkou a lví 
kožešinou). Pohanští ochránci úrody a stád dříve střežili chod 
přiléhajícího statku. Jaké sochy stály na druhém průčelí (smě-
rem k fontáně) už se dávno neví. Třeba je jednou některý nada-
ný student ZUŠ doplní? 
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Chalupnická secese
Historie tzv. Valšubovy chalupy sahá hluboko do historie. Zažila 
požáry, dědila se, prodávala. Dnešní dům je klasickou ukázkou 
lidového stavitelství a jeho racionální krásy: štíhlý obdélníkový 
tvar umožňuje osvětlit všechny místnosti, vystavět staticky ne-
náročný krov i šetřit místo na pozemku. Až do začátku 20. sto-
letí měl dům ozdob prostý gotický štít. Majitelé postupně roz-
prodávali přilehlé pozemky, až zbyla jen chalupa se zahrádkou, 
vhodná tak pro řemeslníka, který nesedlačil. Jak se stalo, že se 
paní Grossmannová (snad na kávě v novém Hotelu Suchý u ná-
draží?) dohodla s místním stavitelem Sochorem na nové fasádě 
v módním stylu? To už nevíme, ale secese v těchto letech vrcho-
lila: stavba pražského Obecního domu byla v plném proudu a 
zbrusu nové, secesní Nádraží císaře Františka Josefa (dnes Hl. 
n. – Fantova budova) bylo dráhou takřka za humny. Znalí těch-
to vzorů vyvedli tu zruční štukatéři roku 1911 elegantní průče-
lí plné girland a rostlinných motivů. Dvě dívčí tváře s mašlemi 
ve vlasech odkazují až ke středověké, ba i antické tradici tzv. 
maskaronů, kteří měli od domu odhánět zlé duchy.

Dům č.p. 7 na Náměstí Jiřího z Poděbrad

Aerodynamická ozdoba
Pražský německý architekt Berthold Schwartz byl Žid, a stej-
ně tak i většina jeho klientů. Válka jim přinesla tragický osud 
a poválečná averze ke všemu německému – zapomnění. Na 
nároží Revoluční a Tyršovy ulice stojí krásná vila jakožto vzpo-
mínka na ony těžké časy: Schwartz (1889 – 1942 Terezín) ji 
v roce 1933 navrhl pro paní H. Schulhofovou, která sem ráda 
jezdila na letní byt. Autor moderních strojů na bydlení si zde 
dovolil jediný výraznější funkcionalistický prvek: ladnou křiv-
ku římsy, která jako by citovala z dobového tvarosloví auto-
mobilových blatníků. Nic víc (snad kromě zdobných okenic) 
nevybočuje ze spořádané a nenápadné elegance. Ač moder-

DROBNÉ PERLY
Odkazem na knihu architekta Davida Vávry Vás zveme na procházku po známých i nepovšimnutých architekto-
nických drobnostech v Řevnicích. „Malá“ architektura (domků, vilek, kostelíků) vždy kráčela ve stopách „velké“ 
architektury (vil, paláců a chrámů). I malé městečko je kolekcí citací, ozvěn či napodobenin evropských architek-
tonických stylů a vln. Občas narazíme i na skutečnou perlu z ruky mistra, která dokazuje, že není malých úkolů...

Text a foto : Daria Balejová, historické konzultace: J. König, F. Valšuba



Keramické drahokamy
Hrnčířské řemeslo mívalo v Řevnicích tradici: břehy místních 
struh už od pravěku poskytovaly vhodnou hlínu. Proto se v 
jejich blízkosti hrnčíři usazovali: například v Berounské ulici – 
blízko zdroje materiálu a zároveň v bezpečné výšce nad (často 
rozvodněným) Nezabudickým potokem. Kdysi zde žila také 
rodina Kadeřábkových, kteří si fasádu domu vyzdobili vlastní-
mi výrobky: drobnými keramickými peckami s glazurou v od-
stínech kobaltové modři. Je to velmi stará technika výzdoby, 
znali ji už stavitelé Ištařina chrámu ve starověkém Sumeru, v 
moderní době ji proslavil např. Antoni Gaudí na svých mozai-
kových fasádách.

V době igelitových poutačů na fasádách z polystyrenu je to 
hezká vzpomínka…

Fasáda domu č.p. 33 v Berounské ulici

Kde je úběžník?
Tzv. dominikánské domy na náměstí vytvářejí svými nárožními 
věžemi jakousi slavobránu. Rámují pohled do ulice Legií, která 
zde při jejich stavbě (1898) vznikla. Autorem byl jak známo ar-
chitekt a stavební podnikatel E. Sochor (1862–1947). Ve svahu 
pod lesem v té době začal růst jeho „developerský“ projekt: vý-
stavba nové ulice (dnes Sochorova). Do první z pěti vil se autor 
nastěhoval a další postupně prodal movitým zájemcům milujícím 
romantické věžičky a cimbuří. To, že Sochor svůj dům umístil do 
osy ulice Legií, jistě není náhoda. Svědčí to o promyšleném kom-
ponování města i citu pro nejkrásnější místo (z vlastní vily je prů-
hled zpět do brány na náměstí). Za clonou stromů tam dodnes 
stojí: úběžník, kde se stýkají řevnické rovnoběžky...e

Mistrův melouch
Slovo veranda pochází sice z hindštiny, jako architektonický 
prvek je však u nás už dávno doma. Bývala součástí nobles-
ních sídel: místo, kde se krásně lenoší, pije čaj a konverzuje. 
Dřevěná prosklená boudička tak dokáže i prostý domek pový-
šit na vilku. Jednu takovou zde rekonstruoval známý architekt 
Jiří Střítecký (1954–2012). Září jasnými odstíny žluté, modré 
a červené. 

Stříteckého českobudějovická kancelář Atelier 8000 na-
vrhuje velké administrativní i veřejné stavby. Ozvěnu jejich 
odvážných až křiklavých barev (řevničtí jistě znají např. dům 
se žlutou „jeskyní“ – vstupem do metra – před Smíchovským 
nádražím) nalezneme jako mistrův rukopis i na pestré řevnic-
ké verandě. R.I.P.

Veranda domu č.p. 367 v Komenského ulici

Pozdrav kubistům
Lékařský dům na náměstí býval v 19. století přízemní vilkou. 
Kdy ji tehdejší majitel E. Brosche tzv. hodil na štok, není jasné. 
Nevíme ani, co jeho architekt věděl o Picassovi, geometrické 
abstrakci a kubismu. Jisté je, že zkosená římsa i dělení fasády 
připomínají např. rané kubistické stavby slavného architekta P. 
Janáka. Kubismus jako světový malířský směr (který se snažil 
na dvojrozměrném plátně znázornit nejen výšku, šířku a délku, 
ale i prostor, pohyb, čas, atd.) – existuje ve formě domů téměř 
výhradně jen v naší zemi, a tak (dokud nebude prokázán opak) 
můžeme být pyšní, že jeden takový unikát máme na dosah ruky.

Dům č.p. 42 na náměstí

Procházka s architektkou   7

Fotomontáž: průhled z náměstí do ulice Legií
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nami. Tato nabídka se samozřejmě týká i těch, kteří na setkání 
nedorazili. Dále jsme upozornili na možnost připojit se k měst-
skému orientačnímu systému. Ten se totiž bude rozšiřovat, tak-
že pokud by si někdo chtěl zařídit směrovku ke své provozovně, 
může ji mít.

Vyjděme si vstříc
Dalším způsobem vzájemně prospěšné spolupráce může být pod-
pora městských projektů, ať už výměnou za umístění reklamy 
nebo „jen tak“, z čistého patriotismu. Příležitostí je mnoho: vzni-
kající naučná stezka, obnova Lesního divadla nebo kulturní a spo-
lečenské akce, jako například velký rodinný festival Hravě zdravě, 
koncerty vážné hudby v Lesním divadle a tak dále. Poděkovali 
jsme panu Štorkovi, který provozuje prodejnu a opravnu kol, za 
významnou podporu řevnického kina, a pánům Holému (Zele-
nina) a Markovi (Lahůdky) za dobroty pro Mikulášskou nadílku. 
Velkým podporovatelem Lesního divadla a akcí v něm konaných 
se v loňském roce stal developerský projekt Corso pod lipami. 

Zaznamenali jsme přání přítomných, která často souvisela s 
parkováním zákazníků u provozoven, ale i s čistotou města, a 
budeme se snažit je řešit. Chtěli bychom v dialogu s podnikateli 
pokračovat. e

Marie Reslová, místostarostka

Bez podnikatelů a živnostníků bychom si v Řevnicích nenakoupi-
li, nezašli na oběd a služby bychom museli hledat v okolních ob-
cích. Jsme rádi, že je tu máme. Obchody, restaurace, řemeslníci a 
firmy přinášejí do našeho města život i pracovní příležitosti. „Trh“ 
je tu malý, moc zbohatnout se na něm nedá, ale prostor k rozvoji 
tady stále ještě je.

Město se snaží vycházet podnikatelům vstříc. Obchody a pro-
vozovny na náměstí mají třeba možnost bezplatné výpůjčky 8 m2 
plochy k prezentaci zboží nebo služeb, případně ke zřízení před-
zahrádek. Podmínkou je esteticky kultivovaná forma a smyslem 
oživení veřejného prostoru po vzoru západo či jihoevropských 
městeček, v nichž rádi trávíme dovolenou.

Beseda s podnikateli
Abychom se dozvěděli víc o tom, co místní živnostníky trápí, 
uspořádali jsme koncem února setkání na téma podnikání v Řev-
nicích. Za město se ho zúčastnil starosta Tomáš Smrčka, já coby 
místostarostka, a co je nejdůležitější, přišly tři desítky lidí, kteří v 
Řevnicích podnikají. 

Město podnikatelům nabídlo zveřejnění kontaktů a informací 
o poskytovaných službách v adresáři firem na novém webu města 
nebo v tištěném katalogu, který bychom rádi vydali. Živnostní-
ci projevili zájem také o mapu Řevnic s vyznačenými provozov-

Podnikání v Řevnicích

V únorovém Ruchu se paní architektka Balejová zamýšlela nad 
cestou na nádraží a přednádražním prostorem a také nad kom-
promisy, které byly s tvorbou projektu přednádraží spojené. Pro-
tože jsem se řešení přednádražního prostoru věnoval poměrně 
dlouho, dovolím si připojit také svůj pohled na jeho vývoj. 

Jen málokterý prostor v Řevnicích prošel takovým množstvím 
změn během projektové přípravy jako přednádraží. Od původ-
ního návrhu arch. Pleskota s malým počtem parkovacích míst a 
dvěma malými kruhovými objezdy na koncích, přes další vari-
antu, kde obrovská kruhová točna pro autobus zabírala téměř 
třetinu celého prostoru, po variantu preferující maximální počet 
parkovacích míst (na jejím základě byla vybudována asfaltová 
komunikace), aby na závěr byla prosazována varianta preferující 
rozšíření chodníků, cyklostezky a autobusové zastávky na úkor 
parkovacích míst.

Značná část tohoto vývoje kopírovala různě preferované poža-
davky na architekturu a neustále narůstající potřebu počtu par-
kovacích míst, ale i rozdílné postoje osob střídajících se ve vedení 
města.

V červnu loňského roku předložila rada města zastupitelstvu 
ke schválení žádost o dotaci na dostavbu parkoviště v předná-
dražním prostoru, která obsahovala podélná stání automobilů na 
jedné straně parkoviště. Vládnoucí koalice, kvůli nepřítomnosti 
některých svých členů, neměla dostatečný počet hlasů, aby návrh 
prosadila, a opozice odmítla takový návrh podpořit, ale nechtě-
la zablokovat žádost o dotaci. Výsledkem byla dohoda o vytvo-
ření pracovní skupiny, která dojedná kompromisní řešení. Tato 
skupina se sešla a musím konstatovat, že jsem byl velmi příjem-
ně překvapen jejím fungováním. Podařilo se dojednat přeložení 
cyklostezky směrem ke kolejím, což umožnilo obnovení kolmých 
stání, a tím i navýšení počtu parkovacích míst, ale i upravit další 
detaily projektu. Bohužel, podaná žádost nebyla úspěšná a město 
dotaci nedostalo.

Podruhé předložila Rada města zastupitelstvu žádost o dotaci 
na přednádraží v únoru tohoto roku. Situace se vlastně identicky 
opakovala, rozdílné bylo pouze to, že dříve dojednaná kompro-
misní varianta byla pozměněná, částečně z důvodu posunu au-
tobusové zastávky, částečně navrženou novou výsadbou stromů 
místo parkovacích míst na straně u chodníku. Pracovní skupina 
se opět sešla, ale tentokrát jsem se snahou navýšit počet parkova-
cích míst zůstal osamocen. Tolik ke kompromisům.

Osobně nepovažuji za moudré přeložit autobusovou zastávku 
do přednádražního prostoru, přestože si uvědomuji, že zastávka 
v ulici 28. října není ideální, ale pohyb autobusu v Berounské uli-
ci a v ulici Pod Lipami je dle mého názoru ještě horší variantou. 

Samostatnou kapitolou jsou cyklostezky. Na jedné straně bude 
cyklostezka ústit do křižovatky ulic Nádražní a Pražská, což po-
važuji vzhledem k provozu a řešení za nebezpečné. Na druhou 
stranu se plánuje bezbariérová úprava podchodu pod kolejemi a 
napojení cyklostezky u řeky přes pozemky bývalé Eurovie na tak-
to upravený podchod. Dále bude cyklostezka pokračovat podél 
kolejí na Palackého náměstí. Po tomto napojení vzniknou problé-
my v křižovatce Palackého náměstí a ulice Na Stránce. Osobně 
pochybuji, že cyklisté, přijíždějící do křižovatky z ulice Na Strán-
ce, budou dodržovat značku STOP.

U zeleně nepovažuji za rozumnou výsadbu nových stromů 
souběžně se stávající alejí vysokých stromů, jednak proto, že zde 
malé stromky ve stínu špatně porostou, jednak proto, že je to na 
úkor parkovacích míst. Naopak podporuji hustší výsadbu na dru-
hé straně, po snesení první koleje, kde bude mít zeleň dostatek 
světla a zároveň bude fungovat jako protihluková stěna.

V každém případě je pravdou, že bylo možné v prostoru před 
nádražím vybudovat větší množství parkovacích míst, než je nyní 
navrženo, a je na občanech, zda podpoří přístup radnice, nebo 
budou sdílet můj pohled na věc. e

Libor Kvasnička

Přednádraží a kompromisy
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Tato autorizovaná krajinářská architektka pro město Řevni-
ce zpracovala již několik projektů revitalizace zeleně a na 
dalších aktuálně pracuje. Jako odborný dozor dohlíží i na 
samotné realizace. V Řevnicích navíc sama bydlí, takže má o 
městské zeleni ten nejlepší možný přehled. 
Jste autorkou projektu na revitalizaci zeleně v Havlíčko-
vých sadech. Jak jste dnes, rok a půl po jejím dokončení, 
s výsledkem spokojená?
Jsem spokojená. Realizace splnila to, co jsem od ní očekáva-
la – na místě celkem nehostinném vznikl plnohodnotný park, 
kde se setkávají lidé. Prostor ožil a to bylo cílem. Hodně k 
tomu přispělo i to, že u zrodu nové podoby tohoto veřejné-
ho prostoru byla Iva Junková. V parku je díky tomu autorský 
mobiliář, který mu vdechl život. Mnoho lidí ho vzalo za své, 
a to je vidět nejen na účasti při pravidelných brigádách, ale 
hlavně na postoji vedení města. Jsem ráda, že i přes nemalé 
náklady na údržbu se město rozhodlo tuto činnost svěřit od-
borné firmě a zeleni v parku se díky tomu daří. 
V současné době připravuje město žádost o dotaci na re-
vitalizaci sídelní zeleně v dalších lokalitách. Budete se na 
přípravě projektů opět podílet?
Ano, město nás oslovilo o další spolupráci. Aktuálně se fi-
nalizuje podání žádosti o dotaci na rehabilitaci prostoru 
dětského hřiště pod házenou a také na plochu levého bře-
hu Berounky v lokalitě Za Vodou. U dětského hřiště se jedná 
především o bezpečnost a stabilizaci stávajících porostů. Na 
druhé lokalitě by nejen díky dotaci na zeleň z Operačního 
programu životní prostředí mohl vzniknout plnohodnotný 
prostor pro slunění a odpočinek u vody. 
V souvislosti s revitalizací zeleně se nejvíce diskutuje o 
nutnosti kácení stromů. Co hraje nejdůležitější roli při 
rozhodování, zda strom pokácet, nebo jej pouze ošetřit?
Hlavní roli hraje zdravotní stav každého stromu. Na místech 
zvýšeného pohybu lidí je to i provozní bezpečnost – tedy zda 
strom nemůže ohrozit zdraví nebo majetek. V poslední řadě 
je to hledisko estetické, ale to nemá zdaleka takovou váhu. 
Zeleň je v celé České republice často velmi zanedbaná a pře-
stárlá, proto se může zdát, že se nyní všude plošně kácí.
Velmi často je nutné pokácet mohutné vrby a topoly. 
V poslední době se kácí i smrky. Proč právě tyto druhy 
stromů? 
Vrby a topoly mají velmi křehké dřevo. Topoly navíc patří 
mezi krátkověké druhy dřevin. Některé z jehličnanů z po-
slední době trpí sypavkou – to může být hlavní důvod kácení 
smrků.
na místa pokácených stromů se zpravidla vysazují stro-
my nové. na základě čeho se volí druh nově vysazované 
dřeviny?
Nově vysazované dřeviny se volí podle vlastností místa, kde 
mají růst. Někdy jsou prostorová omezení nebo specifika 
místa z hlediska vodního režimu nebo zastínění. Dobré je 
volit z domácích a na místě přirozeně rostoucích druhů. Tím 
se zvyšuje pravděpodobnost, že se druhu na místě bude da-

POVÍDÁNÍ O ZELENI
Text: Jan Schlindenbuch | Foto: archiv Lenky Vyhnálkové

řit, rychle a dobře se výsadba ujme a také má nižší nároky na 
následnou péči. 
Po revitalizaci musí nastat i pravidelná údržba. V jaké ča-
sové periodě je vhodné o stromy pečovat a průběžně je 
ošetřovat?
To záleží na druhu, na tom, jak velký výpěstek byl vysazen, 
i na lokalitě. Obecně lze říct, že v prvních letech je důležitá 
pravidelná zálivka. V suchých měsících umělá a dostatečná 
opora ukotvením, aby strom mohl dobře zakořenit. 
Vzrostlé stromy má většina z nás na svých zahradách. 
Stačí se o ně „amatérsky“ starat, nebo je čas od času po-
třeba přizvat odborníka?
U ovocných stromů doporučuji využít dobrého sadaře pro 
správný řez. Okrasné stromy většinou řez nepotřebují vůbec. 
Pokud je nutné prořezat ve stáří, tak považuji za nezbytné 
kontaktovat nejlépe certifikovaného arboristu – pak se ne-
musíte bát nevratného poškození dřevin. Doporučuji na tom-
to nešetřit, protože neodborný zásah již nikdo nenapraví a 
strom je navždy zmrzačený. e

Zeleň v městských aglomeracích je jedním z nejdiskutovanějších témat všude na světě. Jakmile se něco kácí, 
vyvolá to velké vášně. Lidé se ptají proč? Zasvěcenou odpověď jim mohou dát pouze odborníci. Jednou z nich je 
Ing. Lenka Vyhnálková.
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Kudy?
Už po staletí se na Karlštejn z Řevnic chodí pořád stejnou ces-
tou. Před 100 lety popsal trasu JUDr. Josef V. Bohuslav ve své 
knížce takto: „Kolem trati promenádou „na Stránce“ a silni-
cí do Zadní Třebaně (pěšinou odbočující u strážního domku 
podél trati přes potok lze zkrátiti), zde přes trať a kol mlýna 
Gabrielova ke přívozu do Přední (Hlásné) Třebaně; projdeme 
jí k severu a dostaneme se na polní cestu, vedoucí kol kapliček 
k úpatí Plešivce, pak vzhůru podél lesa ke kříži, odkudž pře-
kvapující pohled na náhle se vynořivší Karlštejn (král. hrad, 
založený r. 1348 Karlem IV., po r. 1887 restaurovaný). Zpět 
skrze Budňany a (k večeru) po silnici do Přední Třebaně nebo 
drahou.“ 
Nechme tedy pro dnešek svého plechového mazlíčka v garáži a 
vydejme se ve stopách našich předků po svých.

Lovci mamutů
Pokud začneme svou cestu na náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad, sejdeme Opletalovou ulicí okolo kina k trati. Za ma-
lým můstkem přes Nezabudický potok vystoupáme do ulice 
Na Stránce, odkud se nám otevře nádherný pohled na řeku. 
Kdysi tu bývala městská promenáda, ale po mnoha necitlivých 
stavebních úpravách prvorepubliková atmosféra již dávno vy-
prchala. Chodník končí nenápadným můstkem přes tzv. Hrn-
čířskou strouhu. Tady někde přecházíme přes jedno z nejvý-
značnějších sídlišť paleolitických lovců mamutů v Čechách. 
Výzkumy zde probíhaly ve 40. a 50. letech minulého století a 
dodnes patří množstvím nalezených artefaktů k těm největším 
u nás. Jen ta řevnická Venuše mezi nálezy nebyla. A tak snad 
stále čeká u již dávno zkamenělých uhlíků pravěkého ohniště 
na svého objevitele. 

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor Přes Zadní a Přední (Hlásnou)
Naše cesta vede dále směrem na Zadní Třebaň. Můžeme jít buď 
po silnici, nebo raději podejdeme železniční trať úzkým průcho-
dem okolo Hrnčířské strouhy a pokračujeme malou pěšinou po 
břehu řeky Berounky. Řeka nám líně plyne v ústrety a jen mod-
rý šíp v podobě ledňáčka občas naruší téměř neměnný obraz. 
Obě cesty nás dovedou k výše uvedenému strážnímu domku, 
dnes již obklopenému zástavbou chat, kde si cestu na třebaň-
skou náves také i my zkrátíme pěšinou podél trati. Z návsi se 
dejme přes železniční přechod okolo mlýna a podél strouhy 
proti proudu k třebaňskému mostu. Přes něj se dostaneme do 
Třebaně Přední, dnes Hlásné, kdysi přejmenované podle povin-
nosti obyvatel hlásit hradním pánům každou blíživší se návště-
vu. Odtud nás již na Karlštejn pohodlně povede žlutá turistická 
značka. Nejdříve po silnici vystoupáme až nad ves, odkud již 
polní cestou míříme k jedinečnému návrší nad Karlštejnem. 

na hrad
Polní kamenitá cesta nás okolo kapličky a památného stromu 
dovede pod vrch Plešivec. Po levé ruce se nám otevírá pohled 
na karlštejnské vinice nad řekou. Od jara do léta nás přes pole 
bude doprovázet skřivan, vysoko třepotající se na obloze a ne-
konečně opakující svůj dlouhý trylek. Po vstupu do lesa nás za 
brzkého jara čeká záplava modrých květů podléšek. Z úžlabi-
ny mezi kopci vysupíme okolo několika chat prudce stoupají-
cí cestou na nenápadný hřeben, odkud se nám z louky otevře 
jeden z nejúchvatnější pohledů na hrad Karlštejn. Malá svačin-
ka v turistickém přístřešku a pak již sestup dolů do vesnice pod 
hradem. Milovníci hradních prohlídek se vydají do královských 
komnat, ostatní seběhnou podhradím dolů k řece (zastavte se 
aspoň v Muzeu betlémů, v zimním období má své kouzlo), od-
kud se po silnici podél Berounky mohou vrátit zpět do Třebaně. 
Nebo raději již nechají odpočinout svým nohám a domů poje-
dou vlakem ze železniční stanice za mostem. e

Výlet třináctý: Směr Karlštejn
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Budova kláštera na Skalce u Mníšku má 
staletou historii. Klášter byl vybudován 
koncem 17. století současně s kostelem 
svaté Máří Magdaleny a poustevnou na 
nejvyšším vrcholku lesa, ke které vedou 
kapličky později postavené křížové ces-
ty. Během staletí se na klášterní budově 
mnohokrát provedly stavební úpravy, 
naposled koncem 20. století po velké de-
vastaci celého skaleckého areálu poddo-
lováním.

Interiér kláštera vyzdobili přední uměl-
ci své doby. 

Malíř Petr Brandl (1668–1735) nama-
loval nástropní obraz svaté Máří Magda-
leny oplakávající své hříchy (obr. č. 1.) 
Ozdobný štuk kolem obrazu provedl 
Kryštof Dienzenhofer. Když ve dvacátém 
století budova chátrala, byla v roce 1954 
tato vzácná freska zachráněna unikátním 
sejmutím na plátno a převezena do mní-
šecké farnosti. 

Kdo byla žena na Brandlově obraze? Byla to italská tanečnice 
Ester, která přijela do Prahy vystupovat s vlašskou operou. Malíř 
se do ní vášnivě zamiloval. Později o tom napsal: „Vzpomínám 
na sladké podvečery se svou Magdalenou na Skalce“ (podle J. 
Šťastného: Městečko pod Skalkou).

Dalším nástropním dílem byl obraz Boha Otce v ložnici hra-
běnky Čejkové, který se připisuje také Brandlovu slohu (obr. 
č. 2).

Od vchodu do kláštera vedla dlouhá chodba, na jejímž konci 
bylo kdysi nádherné sousoší „Pieta“ od sochaře Jana Brokoffa 
(obr. č. 3).

V refektáři kláštera visel před lety i obraz šestileté hraběnky 
Benedikty Čejkové, vytvořený malířem Škrétovy školy.

Některé cennosti kláštera se dodnes podařilo zachovat, 
ovšem nikoliv na místech jejich původního uložení. e

Poklady v klášteře na Skalce
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

1
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Krátce a jasně
Lefflerem a jeho atelierem Flera.Autorka příběhu Pavla Solet-
ka Krátká o knize dodává: „KukadýlkO je svým formátem kniha 
malá, ale obsahem velká. Vede nás k zamyšlení nad opravdo-
vostí našich životů a pravdivostí našich činů.“

bat

Velikonoční zajíc navštíví Řevnice
Chcete zažít na vlastní kůži, jak slaví Velikonoce děti ve Spoje-
ných státech? Pak se s dětmi vydejte na setkání s pravým ame-
rickým velikonočním zajícem, s nímž společně vyrazíte hledat 
velikonoční vajíčka. Akce, kterou pořádá Leťánek, se koná 15. 
dubna od 10 hodin na Palackého náměstí v Řevnicích. Hromad-
ný start pro hledání vajíček je v 10:30 hod. Akce není věkově 
omezena. Malé děti můžou hledat s pomocí dospěláků.

pan

Řevnický tenista je mistrem republiky
V půlce dubna bude Antonínu Štěpánkovi osmnáct a k narozeni-
nám si dal nejkrásnější dárek: vyhrál halové mistrovství repub-
liky dorostenců v tenise. Pro řevnického rodáka a odchovance 
místního Sportclubu je to životní úspěch, byť cestu k němu neměl 
jednoduchou. Na šampionátu, kde se představila česká doroste-
necká špička, musel zdolat pět soupeřů, z toho tři byli ze slavné 
prostějovské líhně, která vychovala Berdycha, Kvitovou a další.

Jako klíčové se ukázalo hned první kolo, kde Štěpánek musel 
zabrat a vybojovat si postup až v rozhodujícím třetím setu (6:3, 
6:7, 6:1). Hodně se nadřel i v semifinále proti Janu Plevovi z Mos-
tu, ve hře mu chyběla agresivita, sám na sebe se rozčiloval, až ho 
napomínal rozhodčí. Ve finále pomohl Štěpánkovi velmi dobrý 
servis, udržoval si neustále náskok a nakonec zdolal Matěje Pánika 
z Olympu Praha 6:4, 6:3. Úspěch na šampionátu, který proběhl ve 
Frýdlantu nad Ostravicí, korunoval Štěpánek bronzem ve čtyřhře, 
kde nastoupil v páru s Markem Dubským z pražského Hamru.

Štěpánek pochází z tenisového rodu, jeho maminku Renatu 
Dusíkovou místní tenisoví příznivci dobře znají. Vyrostl na kur-
tech Sportclubu, kde dodnes dvakrát týdně trénuje, většinu pří-
pravy ale již má v Praze na Štvanici jako hráč I. ČLTK. Od časů 
Martiny Navrátilové nevyrostl v Řevnicích takový talent jako 
nyní. „Teď se chci už soustředit na turnaje dospělých a pokusit se 
dostat do kvalifikace jednoho z grandslamových turnajů,“ přeje 
si Štěpánek. Čili Melbourne, Paříž, slavný Wimbledon nebo New 
York? „Nejradši bych do Paříže, je to krásné město,“ zasnil se řev-
nický tenista.

šv

Stromová miminka na školní zahradě
Členové kroužku Malý průzkumník přírody vysadili u prvního 
stupně základní školy Řevnice dva malé stromečky – jilm habro-
listý a javor klen. Doplnili tak školní zahradu o druhy, které zde 
chyběly. V zahradě jsou cíleně pěstovány domácí rostliny, které 
zde mají tradici, jsou zvyklé na místní podnebí a vytvářejí přiro-
zené prostředí pro další organismy. 

Do jámy pod kořeny stromků průzkumníci zakopali dobře 
uzavřené lahve se svými podpisy a vzkazem pro ty, kteří třeba 
jednou budou odstraňovat pařezy a připravovat zem pro další 
výsadbu.
Sazeničky dvou nových stromků jsou opravdu malé – taková stro-
mová miminka, prosíme proto děti a všechny, kdo se na školní za-
hradě pohybují, aby byli opatrní a stromky nepoškodili. Chceme 
totiž, aby lahve se vzkazy zůstaly v zemi nejméně 100 let.

Pavel Černý

novinky z Modrého domečku
Začátkem března si mohli kolemjdoucí povšimnout nového 
dodávkového chladicího automobilu parkujícího před Modrým 
domečkem. Polovinu pořizovací ceny tohoto užitečného pomoc-
níka kavárna získala díky grantovým příspěvkům od ČSOB (z 
programu Stabilizace sociálních podniků) a Nadačního fondu 
pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, druhou po-
lovinu uhradila úvěrem. Díky tomuto vozu nyní kavárna může 
oslovovat firmy i instituce v okruhu Dolní Berounky s nabídkou 
rozvozu snídaní, svačin, obědů i rautů, což jí pomůže se splace-
ním úvěru, ale také bude moct potěšit svými pokrmy přespolní 
milovníky chutné a zdravé gastronomie. 

Během jarních měsíců můžete v Modrém domečku shlédnout 
výstavu kreseb Anity Přeučilové, vytvořené technikou suché-
ho pastelu. A pokud se do kavárny vypravíte kteroukoli sobo-
tu mezi 8. a 11. hodinou, budete moci spojit estetický zážitek 
s gastronomickým, neboť Modrý domeček zařadil do sobotní 
nabídky snídaně, a to jak klasické, tak lehké a zdravé.

bat

KukadýlkO pokřtila dešťová voda 
Ve středu 22. března byla v dobřichovickém Café Černý Dor-
ty slavnostně pokřtěna nejnovější kniha z dílny nakladatelství 
Elmavia, spisovatelky Pavly Soletky Krátké a výtvarnice Marie 
Snášelové Štorkové. Kniha nese poetický název KukadýlkO a 
vznikla ve spolupráci se zahradním architektem Ferdinandem 



Příměstské soustředění – filmová, výtvarná a taneční škola 
se také uskuteční, a to od 10. do 14. 7. 2017. 

Více informací najdete na webu školy. 
Vaše ZUŠ
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Podpořte ZUŠ na Hithitu 
ZUŠ Řevnice se účastní letošního projektu ZUŠ Open, pod-
porovaného Magdalenou Koženou. V rámci projektu bychom 
rádi uspořádali v Lesním divadle koncert, na němž se předsta-
ví mladí, ba i nejmladší žáci naší školy ve společnosti komor-
ního orchestru Camerata Bohemica. Cílem je umožnit dětem, 
aby si zahrály s renomovanými hudebníky, a samozřejmě také 
přivést vážnou hudbu do neotřelého prostoru Lesního divadla. 
A protože takový orchestr něco stojí, rozhodli jsme se spustit 
na stránkách Hithit.cz projekt, který nám pomůže akci financo-
vat. Výměnou za váš příspěvek na Hithitu nabízíme všemožné 
odměny, zpravidla spojené s aktivitami ZUŠ Řevnice. Nejjedno-
dušší formou podpory je nákup vstupenky na koncert, ale sa-
mozřejmě se nebráníme ani hodnotnějším příspěvkům – odmě-
ny za to určitě stojí a výběr je opravdu široký.

Za prvních 14 dní jsme vybrali bezmála 40 000 Kč, tedy více 
než 70 % cílové částky. Všem, kteří přispěli, ať již jakoukoli část-
kou, děkujeme, jste skvělí! Vy, co jste to nestihli a rádi byste nás 
ještě podpořili a získali i nějakou tu odměnu, nezoufejte – máte 
možnost do 14. 4.! Budeme rádi, když se přidáte a pomůžete 
nám vypravit děti s Mozartem do lesa. 

Náš projekt najdete na stránkách www.hithit.cz, v současnos-
ti je na titulní stránce jako horká novinka. Dozvíte se tam další 
podrobnosti o koncertu, ale můžete si pustit i video, z něhož je 
patrné, jak šikovné žáky řevnická ZUŠka má.

ZUŠka tábor jede – vydáme se po stopách velkých cestovate-
lů, tak nezapomeňte posílat přihlášky do konce měsíce! Na tá-
boře filmujeme, tvoříme a hrajeme divadlo, vedle her a opékání 
buřtů. Jede se do Pecky u Nové Paky od 19. do 26. 8. 2017.

zuŠ řevnice 
Mníšecká 29, 252 30 Řevnice,

vypisuje konkurz na dvě místa na pozice
učitelé hry na klavír / min. úva-

zek 0,7 a 0,9 na školní rok 2017/2018 
(a dále na dobu neurčitou). 

Nástup od 28. 8. 2017, místo výkonu 
práce v Řevnicích a v Mníšku pod Brdy.

Konkurz se uskuteční 10. 5. 2017 v dopo-
ledních hodinách v budově školy v Řevni-
cích (výše uvedená adresa). Požadujeme 

ukončené středoškolské vzdělání (hudební 
konzervatoř s absolutoriem) nebo vysoko-
školské vzdělání v oboru. Praxe korepetito-
ra výhodou. Podmínky a průběh konkurzu 

Vám budou zaslány emailem, nebo sděleny 
telefonicky. Přihlášku ke konkurzu spolu se 

životopisem a kontaktem (email, adresa nebo 
telefonní číslo) zašlete na zus.rev@seznam.cz 
nejpozději do 30. 4. 2017. Další informace na 
tel. 257720922, e-mail: zus.rev@seznam.cz.



Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 
tetra hnědá a dominant ve všech barvách  

z našeho chovu! Stáří 14–19 týdnů. 
Cena 149–180,- Kč/ks. 

Prodej: 6. dubna a 16. května 2017
řevnice – u hasičů – 14.00 hod. 

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – 
cena dle poptávky.

Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod. tel. 601 576 
270, 606 550 204, 728 605 840
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Chorus Angelus na Jarních trzích
V sobotu 8. dubna od 16 hodin vystoupí Dětský pěvecký sbor 
Chorus Angelus pod vedením nové umělecké vedoucí Jany 
Egemové na Jarních trzích. Srdečně Vás zveme do Svatebního 
sálu v 1. patře dobřichovického zámku! Přijďte si poslechnout 
písničky s tématem jara v podání Koncertního oddělení spolu s 
dětmi z Přípravky A a Chorálku Dobřichovice a jejich sbormis-
tryněmi Oldřiškou Richter Musilovou a Zorou Strnadovou.

Simona Kysilková Šnajperková

na Slunovratu zahrají tata Bojs a další
Jestli dumáte nad tím, jak nastartovat novou festivalovou sezo-
nu, zaškrtněte si v diářích 3. červen 2017. Rockový Slunovrat 
návštěvníkům nabídne nejnabitější program ve své jedenáctile-
té historii – za všechny účastníky jmenujme skupiny Sto zvířat, 
Hentai Corporation, Timudej, Fast Food Orchestra, bosenskou 
kapelu Dubioza Kolektiv, proslulou po celém světě svými chytla-
vými rytmy, a v neposlední řadě stálici na nebi tuzemského al-
ternativního roku, kapelu Tata Bojs.

Lístky na festival Rockový Slunovrat seženete za 150 Kč on-
line na buyticket.cz a osobně si pro ně můžete dojít do knihku-
pectví LeAmos v Řevnicích. Veškeré podrobnosti o festivalu na-
leznete na www.rockovyslunovrat.cz nebo na www.facebook.
com/rockovyslunovrat.
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Kukadýlko chystá do kina 
celosvětovou premiéru
Světovou premiéru pašijové hry s názvem Velikonoční hra 
aneb O nejslavnějším zmrtvýchvstání chystají malí herci 
dobřichovického divadelního souboru Kukadýlko na 12. dub-
na do Řevnic. Sehrají ji od 18 hodin ve zdejším kině. Ve hře se 
představí nejen soubor Kukadýlko, ale i kapela LES při Základ-
ní umělecké škole Řevnice. Autorem scénáře je Tomáš Vůjtek, 
dvojnásobný laureát dramatické soutěže Cen Alfréda Radoka, 
který pro Dobřichovické napsal i hru Louskáček a jehož další 
Vánoční hru má soubor v repertoáru úspěšně už pátým rokem. 
Autorem hudby je Zdeněk Dočekal, o hudební nastudování se 
postaral Dušan Navařík. Děti z Kukadýlka se objevují nejen na 
prknech v dolním Poberouní, ale také na televizní obrazovce 
či v kině. Naposledy v pohádce Anděl Páně 2. Často vystupu-
jí třeba na stanici Déčko, kde hrají v seriálu Dětská dopravní 
policie.

neznámý smutný šprýmař e. H.
Ve čtvrtek 6. dubna pořádá MěKS Řevnice a Náruč v kavárně 
Modrý domeček vzpomínkový večer na literáta Egona Hos-
tovského. Na svého otce vzpomene Olga Hostovská a vybrané 
pasáže z jeho knih přečte svým nezaměnitelným stylem Miloň 
Čepelka. Začátek v 18 hodin, vstupné dobrovolné.

Veronika Stará, MěKS

Koncert na počest Josefa Poláka
Řevnický rodák Josef Polák se stal v roce 1923 prvním jednate-
lem Jednoty divadelních ochotníků. Jako terezínský písař za-
chránil mnohé dokumenty, nejen seznamy transportů, ale také 
básně, deníky a kresby. Po válce napsal spolu s Karlem Lagusem 
knihu Město za mřížemi, ze které citují mnozí badatelé dodnes. 
Druhého vydání se dočkala až v roce 2006. Tehdy napsaly před-
mluvu dcery již nežijících autorů – Eva Poláková a Helena Illne-
rová (Lagusová).

Na koncertě židovské hudby vystoupí Jiří Hošek s dcerou Do-
minikou. Oba jsou uznávaní virtuosové na violoncello, nositelé 
mnohých ocenění, a mají za sebou obdivuhodný výčet vystoupe-
ní s vynikajícími tělesy i dirigenty na respektovaných scénách.

Josef Polák byl jejich prastrýcem a zachránil mimo jiné text 
jejich (pra)dědečka Otto Weisse „I viděl bůh, že to bylo špatné“. 
Zazdil ho spolu s kresbami jeho tehdy třináctileté dcery Hedy. 
Naposledy vyšla tato novela v roce 2016.

Koncert se koná v sále řevnického Zámečku v neděli 23. 4. od 
18 hodin. Rezervace jsou možné na kultura@revnice.cz.

Veronika Stará, MěKS

Dva večery plné šansonů
Jako první vystoupí 20. dubna od 19.00 v řevnickém kině Chan-
tal Poullain s doprovodnou kapelou pod vedením Štěpána Mar-
koviče. S šarmem jí vlastním zazpívá jak svoje vlastní písně, 
tak tradiční francouzské šansony. Vstupenky můžete zakoupit 
v předprodeji v pokladně kina (vždy půl hodiny před začátkem 
promítání), nebo si můžete udělat rezervaci na tel. 777 078 723  
nebo na info@akcerevnice.cz. Cena vstupenky je 280 Kč.

Šansoniérka Szidi Tobias vystoupí v řevnickém kině v neděli 
7. května od 19 hodin. Předprodej vstupenek na koncert této vý-
jimečné slovenské zpěvačky začne od 1. dubna. V rámci koncer-
tu zazní písně z aktuálního alba Jolanka. Zpěvačka má na tom-
to albu několik tváří. Dokáže být něžná i provokující, bláznivá i 
pokorná, ze všeho nejvíc však upřímná.
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ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory 
přijme učitelky 1. stupně.

Požadavky: 
•	 odpovídající vzdělání dle zákona 

•	 komunikativnost, kreativita, přátelské 
a kolegiální jednání, týmový duch, 

spolehlivost a zodpovědnost
Plný i částečný úvazek

nástup k září 2017
kontakt: reditelna@skolavsenory.cz;  

604 236 661

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Velkoobchod potraviny, drogerie 
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5, 

přijme na pozici:
POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)

jednosměnný provoz pondělí–pátek

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
administrativní práce, zadávání 
příjmů do skladového systému

SKLADNÍK
jednosměnný provoz pondělí–pátek 

VÝKUP OBALŮ – ČÁSTEČNÝ 
ÚVAZEK

vhodné i pro důchodce – 6 h. denně
Všechny pozice mají 1x za 3 týdny 

sobotní směnu 6:30–13:00.
tel. 777 66 1111, 608 777 977 po 

14. hodině

ZŠ Černošice 
přijme od 1. 9. 2017 na plný úvazek 

kvalifikované učitele 
Čj, Aj, Šp, M a Hv. 

Zároveň přijme 
kvalifikovaného 

učitele 1. stupně. 
Životopisy zasílejte na adresu 

lzhoufova@zscernos.cz.



20/4 Koncert Chantal Poulain
Kino Řevnice / 19.00 
Francouzský večer se šansony a sklenkou 
vína 

23/4 Židovská hudba 
a klezmer pro dvě violoncella
Sál Zámečku / 18.00
Vystoupí violoncellisté Dominika Weiss 
Hošková a Jiří Hošek

Divadlo
12/4 Velikonoční hra 
aneb O nejslavnějším 
zmrtvýchvstání
Kino Řevnice / 18.00
Pašijové hry v provedení dětského divadel-
ního souboru Kukadýlko

Pelmel

6/4 Vzpomínka na 
egona Hostovského
kavárna Modrý domeček / 18.00
Olga Hostovská zavzpomíná na svého otce, 
ukázky z jeho děl přečte Miloň Čepelka.

8/4 Ukliďme Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad / 8.30
Celostátní úklidová akce

15/4 Americké Velikonoce
Palackého náměstí / 10.00
Hledání velikonočních vajíček s Leťánkem 
a velikonočním zajícem

20/4 Letem ptačím světem
kavárna Modrý domeček / 18.00
Přednáška Zdeňka Valeše o ptácích na jaře

30/4 Pálení čarodějnic
na Vrážce a na plácku Za Vodou / 21.00

1/5 Hasičský majáles
nám. Krále Jiřího z Poděbrad / od 9.00
Hasičská technika, atrakce pro děti, ukázka 
zásahu mladých hasičů

Kino 
1/4 Šmoulové: 
Zapomenutá vesnice
Kino Řevnice / 15.30 
Animovaný, USA, 2017

1/4 Kráska a zvíře
Kino Řevnice / 17.30 
Pohádka, USA, 2017

1/4 Masaryk
Kino Řevnice / 20.00 
Životopisný/drama/historický, Česko, 2016 

5/4 Mžitky
Kino Řevnice / 20.00 
Životopisný/drama/historický, Polsko, 2016

7/4 Power Rangers: 
Strážci vesmíru
Kino Řevnice / 17.30 
Akční/dobrodružný, USA, 2017

7/4 Život
Kino Řevnice / 20.00 
Horor/sci-fi, USA, 2017

8/4 Balerina
Kino Řevnice / 15.30 
Animovaný/dobrodružný, Francie/Kanada, 
2016

8/4 Bába z ledu
Kino Řevnice / 17.30
Drama/komedie, Česko, 2017

8/4 I dva jsou rodina
Kino Řevnice / 20.00
Komedie/drama, Francie/VB, 2016

12/4 Pátá loď
Kino Řevnice / 20.00 
Drama/rodinný, Slovensko/Česko, 2017

14/4 Ghost in the Shell
Kino Řevnice / 17.30 
Akční/drama, USA, 2017

14/4 Úkryt v ZOO
Kino Řevnice / 20.00 
Životopisný/drama, USA, 2017

15/4 Šmoulové: 
Zapomenutá vesnice
Kino Řevnice / 15.30 
Animovaný, USA, 2017

15/4 Špunti na vodě
Kino Řevnice / 17.30 
Rodinný/komedie, Česko, 2017

16   Kulturní přehled

Kulturní přehled 4/17
15/4 Volání netvora: 
Příběh života
Kino Řevnice / 20.00 
Drama/fantasy, USA/Španělsko, 2016

19/4 Ústava
Kino Řevnice / 20.00 
Komedie, Chorvatsko/Česko, 2016

21/4 Masaryk
Kino Řevnice / 17.30 
Životopisný/drama/historický, Česko, 2016 

21/4 Deník strojvůdce
Kino Řevnice / 20.00 
Komedie, Srbsko / Chorvatsko, 2016

22/4 Mimi šéf
Kino Řevnice / 15.30 
Animovaný/komedie, USA, 2017

22/4 Loupež ve velkém stylu
Kino Řevnice / 17.30 
Komedie/krimi, USA, 2017

22/4 Ztracené město Z
Kino Řevnice / 20.00 
Akční/dobrodružný, USA, 2016

26/4 Zkouška dospělosti
Kino Řevnice / 20.00 
Drama, Rumunsko/Francie, 2016

28/4 Mimi šéf
Kino Řevnice / 17.30 
Animovaný/komedie, USA, 2017

28/4 Zahradnictví: 
Rodinný přítel
Kino Řevnice / 20.00 
Drama, Česko/Slovensko, 2017

29/4 Kráska a zvíře
Kino Řevnice / 15.30 
Pohádka, USA, 2017

29/4 Zahradnictví: 
Rodinný přítel
Kino Řevnice / 17.30 
Drama, Česko/Slovensko, 2017

29/4 Uteč
Kino Řevnice / 20.00 
Horor/mysteriózní, USA, 2017

Hudba
8/4 Koncert sboru 
Chorus Angelus
Svatební sál dobřichovického zámku 
/ 16.00


