
Zpravodaj města Řevnic | 28. ročník | ZDARMA

5/17

Rozhovor

Ludmila Vaňková 
chystá další 
romány

Aktuálně

Pivní festival
na náměstí

Téma

Prázdninové 
programy 
pro děti



Již podruhé se Řevnice stanou poslední květnovou sobotu měs-
tem zlatavého moku. Pivní festival Řevnice se na zdejším ná-
městí uskuteční v sobotu 27. května od 11:00 do 19:00. Pořada-
telé si pro letošek přizvali osvědčené pivovary a přidali k tomu 
řadu novinek.

Účast již potvrdily pivovary z blízkého i dalekého okolí: Hos-
tomický Fabián, Krčín ze Sedlčan, Malešov, broumovský Ma-
tuška, Vilém z Jinců, Vinohradský pivovar, všeradický Všerad 
či Bad Flash. Přijede rovněž bohatě zásobený stánek s názvem 
Čerstvé pivo. Řada dalších účastníků je navíc ještě v jednání. 
Chybět by neměl ani restaurační pivovar z Lochkova, nově ote-
vřený pivovar z Kytína a pro Středočechy „exotický“ pivovar z 
Nového Šaldorfu-Sedlešovic nedaleko Znojma. 

Novinkou je zapojení řevnické restaurace U Rysů, kde exklu-
zivně čepují světlou jedenáctku Rys z produkce pražského pi-
vovaru Lužiny, jakož i výrobky Zámeckého pivovaru Frýdlant. 
Dalším novým prvkem bude účast Sdružení přátel piva, které ve 
svém stánku nabídne piva z polských minipivovarů, pivní suve-
nýry, ale také pivní osvětu formou degustační hry. Soutěžit bu-
dou letos i sami vystavovatelé – o nejlepší pivo festivalu.

Stejně jako loni budou příchozí vítat domovarníci z Řevnic i 
blízkého okolí, kteří návštěvníkům nabídnou své výrobky for-
mou uvítacích drinků. Takže všichni, kteří mají zájem ochutnat 
pivo vařené v domácích podmínkách, by měli na festival dorazit 
hned zkraje, dokud domovarníkům nedojdou zásoby.

Chybět samozřejmě nebude kromě občasného muzicírová-
ní ani občerstvení – vedle osvědčených klobás budou k mání i 
festivalové pochoutky z produkce řevnických restaurací Malá 
Morava a U Rysů. Pořadatelé chystají lepší zázemí festivalu, aby 
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se vyrovnali s předpokládaným nárůstem počtu návštěvníků, 
kterých loni dorazilo kolem tisícovky. Snahou organizátorů je, 
aby část náměstí zůstala uzavřena pro dopravu.

Aktuální informace k festivalu, který finančně podpořilo i 
město Řevnice v rámci kulturních grantů, najdete na stránkách 
www.pivnifestivalrevnice.cz, případně na Facebooku: https://
www.facebook.com/pivnifestivalrevnice.

Loňský první ročník Pivního festivalu Řevnice nabídl devět 
stánků pivovarů, desátý Matuška měl čtyři piva na výčepu v 
Malé Moravě. V pojízdném pivním baru čepovali dalších deset 
druhů piv ze všemožných pivovarů. I přes průtrž mračen v pod-
večerních hodinách sklidil festival nebývalý ohlas. e
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Lidé si stěžují na horší dostupnost 
lékaře a služeb
Z iniciativy účastníků Univerzity 3. věku vznikl dopis, se kte-
rým se signatáři obrátili o pomoc na město. Situace se zhoršila 
poté, co se z Řevnic přestěhovala ordinace praktické lékařky 
MUDr. Peškové do sousedních Letů a také byla uzavřena po-
bočka České spořitelny v Řevnicích a nejbližší je v Dobřicho-
vicích, píší signatáři. Do Letů, respektive Dobřichovic, se to-
tiž někteří lidé bez vlastní možnosti dopravy hůře dostávají. 
Řevničtí radní proto bod zhoršení dostupnosti lékařské péče a 
služeb zařadili na program dalšího jednání zastupitelstva, kte-
ré se bude konat 15. 5. Rada města současně uložila pracovní-
kům ekonomického odboru provést průzkum trhu na zajištění 
smluvního dopravce pro přepravu osob v trase Zadní Třebaň 
– Řevnice – Lety – Dobřichovice a variantně v trase Řevnice 
– Lety – Dobřichovice. „V úvahu by přicházela možnost zří-
zení sociálního taxi, na kterém by se finančně mohli podílet 
zákazníci a město. Tato služba v mnohých městech funguje. 
Pokusíme se oslovit také dopravce. Obávám se ale, že zajištění 
autobusové dopravy bude pro město finančně velice nákladné,“ 
dodává starosta Smrčka.

Cestující čeká kvůli výlukám 
a uzavírkám horké léto
Pevnými nervy by se v následujících měsících měli obrnit 
nejen cestující Českých drah, ale i řidiči. Na trati mezi Řevni-
cemi a Prahou v květnu platí výluka mezi Radotínem a Smí-
chovem. Další, ještě větší potíže přinese uzavření řevnického 
podjezdu, které je plánováno od 11. června. Na uzavírku nara-
zí řidiči od května i při vjezdu do Berouna od Koněprus.

Až do 7. června platí výlukový jízdní řád v úseku Praha-Ra-
dotín – Praha-Smíchov. Všechny vlaky s odjezdem po 9. hodi-
ně ranní pojedou ze stanice Praha-Radotín do stanice Praha 
Hlavní nádraží po objízdné trase, tedy mimo Velkou Chuchli a 
Smíchov. V úseku Smíchov – Radotín proto bude zavedena ná-
hradní autobusová doprava. V opačném směru pojedou po ob-
jízdné trase všechny vlaky do 9. hodiny ranní. Výlukový jízdní 
řád najdete na webu města.

Od 8. června až do 5. července bude náhradní autobusová 
doprava znovu jezdit mezi Karlštejnem a Berounem. V Berou-
ně se navíc od května chystá rekonstrukce mostu přes želez-
niční trať. Pro obyvatele z dolního Poberouní to znamená, že 
dostat se do města od Koněprus bude komplikované. Až do 
2. června bude most uzavřen jen částečně a provoz bude ří-
zen světelnou signalizací. Provoz pro pěší zůstane zachován. 
K úplné uzavírce mostu dojde od 3. června do 3. října.

Největší dopad na dopravu ale bude mít uzavírka řevnické-
ho podjezdu. Původně měla rekonstrukce tohoto železničního 
mostu začít již v dubnu. Kvůli souběhu více výluk na trati ji ale 
investor, Správa železniční a dopravní cesty, posunul. „K uza-
vření objížďky má dojít 12. června, kdy se začne připravovat 
zařízení staveniště a započne rekonstrukce,“ potvrdil nyní řev-
nický starosta Tomáš Smrčka s tím, že vjezd do oblasti zvané 
Kanada bude možný. Veškerá doprava tak bude muset přes 
železniční přejezd. „Chceme naléhat na všechny, kdo mohou, 
aby v případě možnosti využívali cestu do Prahy přes Mníšek, 
nebo cestu raději odložili,“ nabádá Smrčka, který se obává do-
pravního kolapsu. Doporučuje současně zvážit možnosti náku-
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Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
úvodní slovo každého vydání by mělo být pokud možno opti-
mistické. I já bych vám chtěl vždy pochopitelně přinášet jen 
samé dobré zprávy. Tentokrát však zcela pozitivní nebudu. 

Čekají nás totiž v dalším průběhu roku značné dopravní 
komplikace spojené s rekonstrukcí železniční trati a mostu na 
objížďce, a také revize, kterou si město nechalo zpracovat na 
všechny řevnické mosty a můstky, ukázala na havarijní stav 
několika z nich. První ze špatných zpráv vytrénuje naši trpěli-
vost. A nutné opravy mostů a můstků, které lze jen těžko hra-
dit z dotačních titulů, zase citelně zasáhnou do tvorby budou-
cího městského rozpočtu.

Rekonstrukce železniční trati a s ní spojené dopravní kom-
plikace začnou 12. června. Na bezmála půl roku bude uzavře-
na objížďka hlavního železničního přejezdu. Rekonstruován 
bude železniční most, který je v havarijním stavu již více než 
40 let. Občané díky tomu získají kvalitnější silnici i s chod-
níkem a především účinnou protipovodňovou zábranu. Od 
11. července se k uzavírce objížďky přidá jednokolejný provoz 
na železniční trati mezi Řevnicemi a Dobřichovicemi. Silniční 
spojení ve směru na Lety tak bude po dlouhou dobu velmi pro-
blematické. Lidé, kteří jezdí tímto směrem autem za prací na 
Prahu nebo nakupovat do obchodní zóny, by měli zvážit změ-
nu trasy ve směru na Mníšek pod Brdy, kde je možné se napo-
jit na rychlostní silnici i kvalitně nakoupit v supermarketech. 
Nadále prosím sledujte městský web, kde budeme uveřejňovat 
aktualizaci všech informací týkajících se postupu prací a uza-
vírek. 

Revize všech řevnických mostů, můstků a lávek ukázala na 
havarijní stav hned několik z nich. Dva jsou ve vlastnictví měs-
ta, které musí na tento nález adekvátně reagovat. Jedná se o 
lávku pro pěší v Havlíčkových sadech navazující na ulici Šva-
binského a most v Příčné ulici. Město oslovilo odbornou firmu, 
aby připravila návrh na dočasné řešení havarijního stavu. A 
dále začneme připravovat zadání projektových dokumentací 
na budoucí kompletní rekonstrukci obou přemostění Nezabu-
dického potoka.

Během května nás také na území města čekají rozsáhlé opra-
vy asfaltových komunikací, které byly poškozeny při četných 
zimních haváriích vodovodních řadů a také značnými výkyvy 
počasí. Opravy proběhnou na celém území a na náklady města 
v částce více než 1 mil. Kč. Upozorňuji také, že budou použity 
různé technologie oprav.   

A konečně také několik pozitivních zpráv. Město získalo 
dotaci na opravu vodní nádrže na Pišťáku a také se úřadu se 
podařilo stihnout napjatý termín a včas podat žádost včetně 
projektu na opravu cesty kolem Lesního divadla a také opako-
vanou žádost na lesní cestu „Burešovku“.  

A závěrem mé poděkování všem dobrovolníkům, kteří se 
aktivně zapojili, v rámci akce Ukliďme Řevnice, do úklidu na-
šeho města. Žáci základní školy, učitelé, členové různých spol-
ků, volebních uskupení i všichni ostatní jednotlivci odvedli ve 
svém volném čase velký kus práce. Při úklidu se ukázalo, že 
loni vyčištěná místa nebyla letos už zdaleka tak problematic-
ká. Ve vedení města bychom byli pochopitelně velmi rádi, kdy-
by všichni aktivní obyvatelé v této své aktivitě nadále pokračo-
vali. Ještě jednou všem moc děkuji. 

S úctou Tomáš Smrčka 



Kdy toto setkání proběhne?
Setkání proběhne někdy v 1. polovině června. Konkrétní datum 
bude uveřejněno v červnovém setkání RUCHU.
Do jaké míry je pak na hodnocení variant veřejností brán 
zřetel? 
V rámci hodnocení variant návrhu budou konkrétním řešením 
dány priority. Architekti se budou poté snažit zapracovat co nej-
více pozitivně hodnocených věcí z obou variant. Výsledná ver-
ze studie bude částečně kombinací variant a částečně se bude 
snažit přijít s novým řešením, které bude reagovat na případné 
problémy, které se ve variantách vyskytnou.

vše pan
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pů v lépe dostupném Mníšku pod Brdy. Od 11. července totiž 
k uzavírce objížďky přibude výluka na trati, během které bude 
mezi Řevnicemi a Dobřichovicemi průjezdná jen jedna kolej. 
Výluky a uzavírka potrvá až do poloviny října.

Řevnice z dotace dokončí opravu 
nádrže pod Pišťákem
Dotaci na opravu vodní nádrže na Pišťáku se řevnické radnici 
podařilo získat. Má jít o celkovou rekonstrukci za 2,8 milionu 
korun. „Přišel nám podmíněný příslib dotace z ministerstva ze-
mědělství na výši dotace 80 % předpokládaných nákladů. Ná-
sledně bychom měli splnit všechny podmínky příslibu včetně 
výběrového řízení na dodavatele,“ uvedl starosta Tomáš Smrč-
ka. Vodní nádrž Pišťák, kterou zničily přívalové deště v roce 
2013, byla v roce 2015 opravena díky dotaci jen částečně. Opra-
ven byl přeliv a koryto pod přelivem. Nyní má jít o rekonstrukci 
celé spodní těsnicí vrstvy nádrže.

Obyvatelé Řevnic se mohou zapojit 
do plánování revitalizace náměstí 
Řevnická radnice se chystá zklidnit dopravu a revitalizovat 
povrchy na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Architektonickou 
soutěží vybrala ateliér Archum. Do řešení otázek, co a jak se má 
na náměstí upravit, chce radnice zapojit i veřejnost. Jakým způ-
sobem budou moci obyvatelé Řevnic ještě ovlivnit podobu návr-
hu, vysvětluje Eva Klápšťová.  
Jaká je vaše úloha v projektu obnovy náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad?
Jsem zahradní architektka a konzultantka pro zapojování veřej-
nosti do různých projektů, včetně projektů týkajících se obnovy 
veřejných prostranství. V Řevnicích povedu pracovní skupinu pro 
zapojení veřejnosti do návrhu obnovy náměstí. Úkolem této sku-
piny je najít způsob, jak co nejlépe oslovit všechny obyvatele Řev-
nic, aby měli chuť zapojit se do projektu a zúčastnit se veřejného 
setkání a jak v relativně krátké době udělat co největší propagaci. 
Dále budu organizovat a vést samotné setkání s obyvateli Řevnic.
Proč by se obyvatelé do hodnocení návrhu měli zapojit?
Na základě proběhlé architektonické soutěže byl vybrán vhod-
ný koncept pro obnovu náměstí. Avšak v návrhu je ještě mnoho 
otevřených otázek a pro rozhodnutí, jak s nimi naložit, bude 
užitečný pohled uživatelů. Proto architekti vytvoří dvě varianty, 
nad kterými se s obyvateli Řevnic sejdeme. Toto setkání je hlav-
ní příležitostí pro obyvatele Řevnic, aby mohli konstruktivně 
ovlivnit fungování a podobu náměstí.
Jakým způsobem se budou moci obyvatelé Řevnic do návr-
hu zapojit? 
Ráda bych pozvala obyvatele Řevnic na setkání, kde budou 
představeny dvě varianty řešení náměstí. Variantně bude ře-
šeno například parkování, umístění a druh vegetace, umístě-
ní a řešení podia pro akce apod. Nebudeme zde vybírat jednu 
variantu, ale budeme podrobně hodnotit výhody a nevýhody 
jednotlivých variant. Architekti se tak dozvědí, co je na každé 
variantě funkční/nefunkční, co se líbí/nelíbí, a proč. Pracovat 
budeme ve skupinách vedených facilitátory z našeho týmu. 
Každý se tak dostane ke slovu a bude moci vyjádřit svůj názor. 
Hodnocení také půjde rychleji od ruky. Všechny skupiny budou 
hodnotit obě varianty návrhu.
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Pracovníci TS vylepšili část podezdívky plotu u železniční-
ho přejezdu na řevnickou lávku, kde vznikla šikovná lavič-
ka. Při delším čekání u zavřených závor se bude jistě hodit!

Vrstvy starých plakátů a zrezivělé napínáčky již nehyzdí 
plakátovací plochy v Řevnicích. Naopak, díky pracovníkům 
Technických služeb Řevnice byly ve městě nainstalovány 
nové plochy pro umístění plakátů. Pracovníci TS je vyrobili 
dle návrhu paní architektky Darii Balejové.
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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 indivi-
duální rekreaci, byt nebo rodinný dům nebo v důsledku 
přihlášení nebo odhlášení fyzické osoby k trvalému po-
bytu 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



Náměstí, ulice, park a promenáda
Těžištěm nového centra by mělo být malé náměstí (pro srov-
nání: zhruba plocha dnešního prostoru pod řevnickou hasičár-
nou). Jeho poloha navazuje na podchod pod tratí: pěší propo-
jení s nádražím a s městem. Budou zde nové ulice navazující 
na stávající síť a také ulice, které čtvrť otevřou směrem k řece. 
Dnešní cyklostezka tu bude rozšířena na pěší promenádu po-
dél vody. Nová ulice podél trati by měla fungovat jako klasický 
přednádražní prostor: sloužit k veřejnému parkování aut a kol 
i jako prostorový „filtr“ mezi zástavbou a dráhou. Kvůli velké 
vodě bude terén přirozeně navýšen na úroveň dnešní cyklo- 
stezky. Dopravně bude nová čtvrt napojena od východu, dneš-
ními ulicemi Na Jamech, Říční a Pod Dráhou. Pro pěší vznikne 
přístup i směrem od lávky a železničního přejezdu na zápa-
dě. Pro auta tudy bohužel zatím není možný (mezi drážními a 
soukromými pozemky není potřebný prostor). 

Nepříznivé podmínky
Protáhlá trojúhelníková parcela je sevřená mezi řeku a želez-
nici. Obě tepny jsou v každém městě velmi cenné a žádoucí. 
Mají však i své negativní stránky: hrozbu povodní a zdroj hlu-
ku. Konkrétní způsob, jak se s tím vyrovnat, budou muset řešit 
projektanti jednotlivých bloků a domů: ať už prostorovým ře-
šením (např. parter, který se dá v případě velké vody bez vět-
ších škod vyklidit) nebo technickými vymoženostmi (protipo-
vodňové zábrany ve stavbě, akustické stavební prvky apod.).

Sousedé: ti noví, za tratí
Demolice továrny a výstavba městské čtvrti jsou finančně i 
organizačně náročné a ani hromadný příliv nových obyva-
tel není pro město žádoucí. Proto architekti navrhují rozdělit 
výstavbu do dvou etap: nejdříve východní část (bloky 1+2) 
– navazující na dnešní zástavbu i na drážní podchod, a poté 
část západní, s novým náměstím (bloky 3+4). Podle dnešních 
ekonomických zkušeností se počítá, že přibližně 10 % podlaž-
ních ploch bude využito pro obchody a služby, cca 25 % pro 
kanceláře a 65 % pro bydlení. Tak by do Řevnic mohlo jednou 
přibýt cca 290 nových obyvatel (ve 2 etapách) a prostor pro 
cca 165 kancelářských pracovních míst. e

Celá urbanistická studie je ke zhlédnutí na webu obce v zálož-
ce Samospráva/územní plán/připravovaný UP.
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Strategická poloha: u vody a „u metra“
Území mezi dráhou a řekou bývalo kdysi volnou krajinou. Nebýt 
stávající zástavby, bylo by asi rozumné tu zachovat říční nivu. Co 
ale s územím již zastavěným? Průmyslový areál pro výrobu nos-
níků zde fungoval přes 30 let. Obehnané plotem se zde nacházejí 
haly, násypky, administrativní objekt, jeřábová dráha a nezměrné 
množství asfaltu. Tato část města má přitom mimořádnou polo-
hu: v přímé návaznosti na nádraží ČD a též na řeku a její úžasné 
prostředí. Právě poloha UVNITŘ města – již vrostlá do jeho stáva-
jící struktury, přivedla architekty k tomu, že areál v připravova-
ném územním plánu zahrnuli do zastavitelných ploch městské-
ho centra. Zda dnešní či jiný majitel bude výstavbu realizovat a 
kdy – samozřejmě nelze říci. Jasně daná pravidla pro významnou 
lokalitu jsou v každém případě základem.

Rezerva pro budoucnost
Každé město potřebuje prostor pro svoji budoucnost a je 
moudré nečinit tak na úkor okolní krajiny, které valem ubý-
vá. Satelitní výstavba je náročná na (novou) infrastrukturu a 
nutí obyvatele neustále někam dojíždět. Proto se dnes hledají 
plochy UVNITŘ měst, a díky mizejícímu průmyslu je jich stá-
le dost. Areál bývalé Eurovie je proto ideálním místem, kam 
bude možné směřovat budoucí růst Řevnic. Ten by měl probí-
hat v etapách a je třeba počítat s ním při plánování městských 
služeb (školka, škola, atd.). 

Pravidla hry
Urbanistická studie má za úkol ROZČLENIT území na veřejná 
prostranství: ulice, náměstí, zelené plochy a dále na staveb-
ní bloky: plochy určené pro výstavbu. Také ZAPOJIT budoucí 
čtvrť do stávající městské struktury. Ověřit kapacitu území a 
DÁT HRANICE: maximální zastavěnost, procento zahrad, výš-
ku zástavby apod. Urbanistická studie zároveň nemůže určovat 
vzhled jednotlivých domů ani požadovat, kde se má bydlet a 
kde podnikat či prodávat – to bude v budoucnu řešit investor 
se svým architektem a za asistence města. Studie není závaz-
ným dokumentem, může však sloužit jako dobře připravený 
podklad pro závazný regulační plán. Architekti navrhli takovou 
regulaci, aby na náměstí mohla vzniknout kompaktní městská 
zástavba o třech podlažích (+1 ustupující, tj. z ulice opticky 
skryté). Směrem od náměstí k okrajům budou domy vytvářet 
menší objemy a volnější posazení vůči ulici tak, aby mezi nimi 
mohly vznikat zahrady, průchody apod. Výška zástavby bude 
směrem k dnešním rodinným domům klesat.

BROWNFIELD U NÁDRAŽÍ:
POTENCIÁL PRO MĚSTO
Anglickým urbanistickým termínem „brownfield“ se označuje nevyužívané území. Často se jedná o bývalé prů-
myslové, vojenské nebo zemědělské areály – skomírající či opuštěné. Areál bývalé řevnické betonárky sice stále 
skromně funguje (formou pronájmů pro drobné podnikání), jeho městotvorný potenciál však dosud ležel ladem. 
Tato procházka je shrnutím studie, kterou pro město Řevnice a pro majitele areálu vypracovali architekti, kteří 
zdejší prostředí velmi dobře znají (díky práci na novém územním plánu).

Text: Daria Balejová |Foto a projekt: Pavel Hnilička Architekti
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Areál bývalé betonárny, vklíněný mezi dva proudy

Regulace určuje domům prostorové hranice: výšku a objem. Pravidla uliční čáry zajišťují, že se i rozdílné domy staví vůči veřejné-
mu prostoru stejně: ulice dostane jednotný charakter. 

Regulace platí pro jednotlivé bloky na pozemku brownfieldu. Stavební čára (zeleně) je navržena i pro sousedící zástavbu: vyme-
zuje nepřekročitelnou hranici zastavění vůči ulici. Různé druhy čáry (uzavřená, otevřená, volná) jsou viditelné ve studii, včetně 
jejich rozhraní a definic.



Pod odborným vedením lektorů se budou věnovat vlastním nebo 
společným projektům.

Pro děti od 8 do 16 let. Po stopách velkých cestovatelů se 
pak vydáme na tábor od 19. do 26. srpna na Pecku v Podkrkono-
ší. Tábor se zaměřuje na film, divadlo a výtvarku. Samozřejmě 
nechybí hry, koupání, opékání buřtů, bojovky a vše ostatní, co k 
táboru patří. Přihlášky a podrobné informace naleznete www.
zus-revnice.cz.

KanclíkObchůdek: 
Příměstský tábor s francouzštinou
Nově otevřený KanclíkObchůdek v Dobřichovicích pořádá pří-
městský tábor s francouzštinou. Uskuteční se v červenci, ale přes-
ný termín se zatím dolaďuje. V případě zájmu mohou rodiče psát, 
jaký termín upřednostňují. Více na facebooku.

Dobřichovický domek 
Středisko volného času Dobřichovický domek připravilo 
příměstské tábory po celé prázdniny. Celodenní strava, pitný 
režim, materiál i cestovné je zahrnuto v ceně 2 600 Kč/dítě. 
In line bruslení (3.–4. a 7. 7. a 24. – 26. 7.), Divadelní léto s 
Kačkou a Eliškou (3.–7. 7.), Čtyři roční období (10.–14. 7.), 
Bricks4Kidz – Olympics Camp (17.–21. 7.), Týden s Lady 
Marianou a Robinem Hoodem (24.–28. 7.), Deutsch macht 
Spass! (31. 7.–4. 8.), Věda a svět (7.–11. 8.), Detektivní tábor 
(14.–18. 8.), LEGO Brick Camp (21.–25. 8.), Putování se 
Sněhurkou a 7 trpaslíky (21.–25. 8.), Kouzelný autobus v říši 
pohádek (28. 8. – 1. 9.). Taneční soustředění Želiv 2017 – v 
ceně 3 700 Kč je zahrnuto ubytování, plná penze, pronájem 
tanečního sálu, materiál na výtvarné tvoření, taneční a výtvarní 
lektoři. Vlastní doprava. Spojení tance s výtvarkou a dramatickou 
výchovou. Více na www.dobrichovickydomek.cz. 

Baby Club OTTOMÁNEK 
Připravujeme báječné léto s Ottománkem!
Pobytový tábor pro děti od 7 do 12 let. Jde o sportovní tábor v 
Dolní Suché od 30. 6. do 9. 7. 
Příměstské tábory se uskuteční hned v několika termínech. 
Předškolní děti: Světem zvířat 3.– 28. 7.
Pro děti od 6 (7) do 12 let:
Keramicko-fotografický (10.–14. 7.), Keramický (17.–21. 7.), 
Sportovní (24.–28. 7.), Sportovní „Ladění těla“ (31. 7.– 4. 8.), 
„Indiánské léto“ (7.–11. 8.), „Cesta kolem světa“ (15.–18. 8.). 
Více na www.ottomanek.cz.
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INSPIRACE PRO LETNÍ 
PRÁzDNINy
Text: Pavla Nováčková 

Zatímco prázdniny jsou pro děti nejočekávanějším obdobím celého roku, rodiče většinou děsí starosti, kam s nimi. 
Přinášíme přehled některých letních táborů a příměstských táborů, které se v Řevnicích a okolí konají.

Bambinárium – Letní táborová nabídka
Hned několik táborů chystá řevnické Bambinárium. 
Tábor č. 1 „letní“ – tradiční prázdninový pobytový tábor pro děti 
od 5 do 12 let. V letošním roce strávíme, coby námořníci, jeden 
týden na břehu Orlické přehrady. 
Tábor č. 2 „s přespáním“ – v průběhu letních prázdnin. Tematic-
ké týdenní tábory v prostorách MŠ s přespáním.
Tábor č. 3 „příměstský“ – v průběhu letních prázdnin. Tematic-
ké týdenní příměstské tábory v prostorách MŠ od 7:30 do 17:30.
Více informací najdete na www.bambinarium.cz nebo na tel.: 
722 218 499

Pikolín
Školička Pikolín bude mít letos otevřeno opět téměř celé léto. Pro 
děti připravujeme příměstské školkové tábory v týdenních 
cyklech. Je možno přihlásit i děti, které do Pikolína nechodí. 
Pravidelně v létě máme děti i šestileté. S dětmi jsme co nejvíce 
venku, jezdíme na výlety, chodíme se koupat. Celkově chceme, 
aby si i děti pracujících rodičů prázdniny co nejvíce užily. Letní 
tábor Buková – koná se již pátým rokem v Novohradských ho-
rách pro děti od 4 do cca 11 let. Od 9. do 15. 7. na téma Cesta 
za bájnými bytostmi. Cena včetně stravy, ubytování, dopravy je 
3500 Kč. Přihlašovat je možno již nyní, a to na našem e-mailu: 
pikolin@email.cz

Sportcentrum Řevnice: 
Dětský sportovní příměstský kemp
Dětský sportovní příměstský kemp pořádá Sportcentrum Řev-
nice. Přihlaste své děti do příměstského tenisového tábora ve 
Sportcentru Řevnice, kde budou hrát tenis, ping-pong, petanque, 
jezdit na kole, hrát hry v přírodě, rozšíří si své znalosti angličtiny 
formou zábavy a aktivně stráví svůj prázdninový čas mezi nový-
mi kamarády. Děti budou rozděleny do více skupin (7–10 dětí ve 
skupině). Cena příměstského kempu je 3000 Kč / 1 týden. Dítě 
je možné přihlásit na jednotlivé dny za cenu 700 Kč/den. Termí-
ny: 10.–14. 7., 17.–21. 7., 3.–7. 8., 10.–14. 8. 2017. Další informace 
získáte na emailu karel.kala@sportcentrumrevnice.cz, tel. 420 
724 761 214.

ZUŠ Řevnice – Letní filmová, 
výtvarná a taneční škola
Jako každoročně pořádáme letní aktivity nejen pro žáky školy. 
Můžete s námi strávit týden v červenci na uměleckém soustředě-
ní, které je organizováno formou příměstského tábora od 10. do 
14. července. Děti se celý týden budou realizovat ve zvolených 
disciplínách – film, výtvarka, tanec, podle toho, kam se přihlásí. 
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DDM Beroun 
Letní příměstské tábory 
Cena: 1 700 Kč. Nástup na tábor je v 7:30 a odchod nejpozději v 
17:00. Tábor je určen pro děti od 6 let. Další info na tel: 725 506 
432 nebo ddmberoun@ddmberoun.cz. 
Hravá příroda (10.– 14. 7.), Staň se keramikem (17.– 21. 7.), 
Máme rádi zvířata (24.– 28. 7.), Putování s večerníčkem 
(7.–11. 8.), Chemické pokusohraní (14.–18. 8.)
Letní pobytový tábor Čimelice: Koná se 29. 7. – 5. 8. 2017. 
Téma Stroj času. Cena: 1990,- Kč (v ceně doprava, ubytování, 
strava a pitný režim, program, kvalifikovaní vedoucí). Program: 
při cestování časem si v kolektivu vrstevníků užijete tradiční i 
netradiční outdoorové a táborové aktivity. Bližší info na telefonu: 
725 506 432 (Mgr. Petra Zavadilová), přihlašování na e-mail: 
ddmberoun@ddmberoun.cz

Lesní klub Studánka Beroun
Jak se jeden skřítek trochu popletl (10.–14. 7.). Pro děti 4 až 
7leté. Denně od 8:00 do 16:30. Děti se seznámí s koloběhem a 
zákonitostmi přírody a zvyky vážícími se k různým svátkům, ob-
dobím. Den bude plný objevů a experimentů v přírodě, písniček, 
her a říkanek i anglicky. Cena 1900 Kč. Škola malého stromu 
(17.–21. 7.). Pro děti 5 až 9 let. Denně od 8:00 do 16:30. Inspi-
rováno stejnojmennou knihou Forresta Cartera. Cena 1900 Kč. 
Příběhy staré babičky hrušky (7.–11. 8.) Pro děti od 3 až 4 let. 
Denně od 8:00 do 16:30. Cena 1900 Kč. Vlčí stezka – velké les-
ní dobrodružství (14.–18. 8.) Pro děti 5 až 9 let. Denně od 8:00 
do 16:30. Dobrodružství pro kluky a holky, co mají vítr za zády a 
odvahu v srdci. Cena 1900 Kč. Více na na www.lkstudanka.cze 

Nejkrásnější Moranu vyrobily 
děti z Pikolínu 

Vaše Morana vyhrála v dost silné konkurenci dvou desítek 
výtvorů. Kdo ji vytvářel a potěšilo vás prvenství?
Moran jsme ve školce dělali více. Ale jen jednu do soutěže při-
hlásili. Vytvářely ji děti na našem výtvarném kroužku vedeném 
Luckou Brichtovou. Výjimečná byla tím, že byla oboustranná. Z 
jedné strany mladá, krásná zima a z druhé stany stará zamrače-
ná odcházející zima.   
Zapojujete se často do takových akcí a soutěží?
Snažíme se neustále zapojovat do akcí, které v okolí někdo po-
řádá. Jiné organizujeme sami. Třeba Svatomartinský průvod, 
Balónky pro Ježíška. Na konec školního roku opět chystáme 
rozloučení se školou. Bude se konat u Zámečku některý z po-
sledních dní školy.  
Kolik nyní máte dětí a jak lze skloubit provoz ve dvou zaří-
zeních?
Nyní máme 45 dětí, od 2 do 5 let. Nejvíce je těch tří a čtyřle-
tých. Jsou to děti z Řevnic i okolí: Mořina, Mořinka, Halouny, 
ale třeba i z Dobříše. V posledních dvou letech se díky rozšíření 
školek například ve Svinařích a Letech počet dětí mírně snížil. 
Kromě toho máme ještě několik kroužků: taneční, výtvarný a 
hru na flétnu.
Fungujete ve dvou budovách?
Hlavní část je v budově u pošty, dopolední program probíhá v 
Sokolovně. Uvidíme podle zájmu, zda jej ještě otevřeme.
Čekala jste, že Pikolín bude fungovat i v roce 2017? A jaké 
jsou další plány?
Začínala jsem před těmi lety kvůli svým dětem. Čekala jsem, 
že až odrostou, školku předám, nebo zruším. Ukázalo se ale, 
že je o školku zájem. O budoucnosti školky se nyní rozhoduje. 
Naší snahou je pokusit se otevřít novou regulérní školku v nové 
budově. Jednáme o tom s řevnickou radnicí. Máme nejen pro-
jekt, ale i budovu. Teď nás čeká rozhodující fáze: získání dotace 
z projektů ITI a stavebního povolení. Jsou to obrovské kroky a 
jedna z cest, kam se nyní chceme posunout. Všechnu sílu jsme 

k tomu upnuli. Pokud by vše klaplo, mohli bychom v roce 2018 
otevřít v novém. Je před námi ale mnoho ale…
Co chystáte na nejbližší týdny?
Před námi je den otevřených dveří 16. května od 17 hod., od 
kdy přijímáme přihlášky pro další školní rok. Od loňského roku 
bereme děti již od dvou let. e

V soutěži o nejkrásnější Moranu si prvenství letos odnesly děti z řevnické školky Pikolín. V Řevnicích funguje již 
od roku 2010. Kateřina Šupáčková školku zakládala v roce 2010, když byly její děti malé. „Netušila jsem, že školku 
povedeme ještě v roce 2017,“ přiznává Šupáčková, která nyní soustředí veškerou energii do další budoucnosti 
Pikolína.  

Text: Pavla Nováčková | Foto: Petra Stehlíková



náročné. Obvyklý průměr byl maximálně rok na knihu. Zaskočilo 
mě shánění a popisování obrázků. Navíc se mi vynořovaly další a 
další vzpomínky. Byla s tím větší práce než s jakýmkoli jiným ru-
kopisem. Šťourání ve vlastní minulosti mám teď plné zuby. Kniha 
se jmenuje Život na rozhraní věků.  
Najdou se v knize i někteří Řevničáci?
Kniha má tři části. Začíná dětskými vzpomínkami, kdy jsme byd-
leli natrvalo ještě v Praze. V druhé části nazvané Post bellum píši 
i o řevnickém divadle. Třetí část zachycuje můj život po padesát-
ce. Je tam vše, začátky psaní, cestování i politická situace, proto-
že člověk neprožívá život ve vzduchoprázdnu. Není to kniha jen 
o Řevnicích, ale někteří Řevničáci tam sebe či někoho z rodiny 
přece jenom najdou, ale podle jmen jen výjimečně. Některé vzpo-
mínky by mohly zabolet. To nechci. Už je to všechno dávno. Po 
roce 1989 už vlastně píšu jen o cestách a o knihách.
Co byste si nyní nejvíc přála? 
Nemám už žádné požadavky. Jen abych dožila v pohodě, bez 
vážných nemocí a ještě něco napsala. e

10   Rozhovor

JUBILANTkA VAňkOVÁ 
ChySTÁ DALšÍ ROMÁNy
Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv Ludmily Vaňkové

L. Vaňková v představění Radúze a Mahuleny z roku 1963

Byla první dámou řevnické lesní divadelní scény. Excelovala v desítkách ochotnických představení, výrazně se 
podílela i na režijní práci. V republikovém měřítku ale prorazila jako autorka historických románů. V květnu, kdy 
oslaví 90. narozeniny, jí vycházejí paměti Život na rozhraní věků. „Žádné finále ani vyvrcholení mé spisovatelské 
kariéry to není. V plánu mám ještě nejmíň dvě knihy,“ plánuje energická Ludmila Vaňková, která se své životní 
jubileum chystá oslavit svérázně: „Daleko, aby za mnou nikdo nemohl.“

Kde tedy budete jubileum slavit?
Odjíždím již 3. května úplně na jih Itálie, do Kalábrie. Za sluníč-
kem. Ještě nikdy jsem tam nebyla, je to tam prý moc hezké. Je-
deme vlakem. Budu tam asi týden, cesta zabere asi půldruhého 
dne.
Knihu pamětí, kterou nyní vydáváte, berete jako finále své 
literární tvorby, nebo přibydou další knihy?
Samozřejmě to žádné finále ani vyvrcholení není. V plánu mám 
ještě nejmíň dvě knihy. Budou to zase historické romány. Chci se 
vrátit na počátek a dopsat prvního krále Vratislava a potom ještě 
jeho vnuka Vladislava, druhého českého krále. Sci-fi už nejsem 
schopná psát. Nemám na to mozkovou kapacitu. Pokusit se 
aspoň chápat věčné otázky už se závratným útěkem vědeckých 
poznatků pro klopýtajícího smrtelníka nelze.
Jak dlouho paměti vznikaly?
Psala jsem je půl druhého roku. Nečekala jsem, že to bude tak 

Autogramiáda knižní novinky Ludmily Vaňkové 
Život na rozhraní věků se koná 25. května od 15 

do 17 hodin na náměstí před knihkupectvím 
LeAmos. O několik dní dříve bude autorka 

podepisovat knihu v pražském Luxoru.

L. Vaňková v roce 2003
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Ukázky z autobiografie 
Ludmily Vaňkové

O dětství a otci…
Takže příběh mého dětství je příběh mého taťky. (…) Můj tať-
ka je přímo školní příklad člověka, který se narodil v nepravou 
chvíli na nepravém místě. Jeho schopnosti – tím myslím nadání, 
píli, pracovitost, houževnatost, odhodlání, tah na branku, jak by 
se dalo říct, to vše sklenuto dohromady charakterem bez jediné 
poskvrny – ho přímo předurčovalo k nejvyššímu myslitelnému 
postavení. Troufám si tvrdit, že nejen v bankovnictví… Do ban-
ky a z banky chodil pěšky. Ve dnech, kdy ho čekalo dlouhé odpo-
ledne, přicházel domů i na oběd. Nevím, kde měla sídlo Anglo-
banka, ale prezidium té Národní sídlilo v Bredovské ulici (dnes 
Politických vězňů) a my jsme bydleli na nábřeží Legií (dnes Ja-
náčkovo) na Smíchově. Tu trasu dělal pěšky sem a tam i dvakrát 
denně. I když dopravní ruch v Praze byl proti dnešku sotva dese-
tiprocentní, byl to výkon hodný zaznamenání.

 
O první četbě…
Četla jsem brzy a mnoho, číst jsem uměla snad od čtyř let. Vůbec 
se nepamatuju, že jsem kdy žila bez knih. Večery jsem po celé 
dětství trávila na taťkových kolenou a místo pohádek poslou-
chala pověsti naše i jiných národů, později i vyprávění o tom, co 
se kdy přihodilo. A to historie byla pouze jeden z jeho koníčků. 
(…)

Nejdřív jsem se probírala obrázky, ale možná to kvůli těm 
ilustracím ani nebylo. Nezapomenutelně mi totiž zůstalo v pa-
měti vynalézavé leporelo o deseti malých černoušcích, kde na 
každém z deseti listů byla jedna kudrnatá černá hlavička. Když 
se kniha zavřela, bylo jich deset vedle sebe. Při další četbě ubý-
valy jedna po druhé, jak to komentoval veršovaný text. Nadšení 
pro černoušky jsem sdílela se svou sestrou a ještě dlouho potom 
jako dvě dospělé slečny jsme umlčely jakékoli nudné téma ve své 
už dávno nedětské společnosti, když jsme hlasitým dvojhlasem 
odrecitovaly celý příběh a nenechaly se přerušit až do konce. 
Mělo to v sobě i něco lokálpatriotismu. Autorka totiž byla dcera 
známého nakladatele Marta Voleská, provdaná za ing. Čestmí-
ra Ryšánka, který v Řevnicích patřil k nejvýznamnějším členům 
divadelního souboru.

První role snů
Krátce po řevnickém díkůvzdání, ještě předtím, než se na scé-
ně Národního na oslavu (konce války) znovu rozezněla vítězná 
Smetanova hudba, chystala se slavnostní premiéra i v našem 
Lesním divadle. To, co pro operu znamená Libuše, v činohře 
vyjadřuje Jiráskova Lucerna sice méně vznosně, ale se stejným 
vlasteneckým zápalem.

V posledním válečném roce se nehrálo. Nebyly tancovačky, 
nic. Dožívající velkoněmecká říše žádala, aby porobené náro-
dy čas svých vzrůstajících nadějí trávily ve smutku. Takže při 
prvním uvedení Lucerny šlo i o vzkříšení dlouholeté divadelní 
tradice, a řekněme rovnou, že v době, která nám konečně přá-
la. Nebyla ještě televize. Lid byl vyhladovělý po zážitcích všeho 
druhu. Několik poválečných let trvaly zlaté časy, kdy se nám lidé 
do divadla jen hrnuli, a doba, kdy jsme z jeviště nejednou hrá-
li přesilovku při skomírajícím počtu diváků, se ještě skrývala v 
nedohlednu. Jediným nepřítelem plného hlediště bylo prozatím 
počasí. V tom prvním roce nám ale přálo.

S Lucernou vtrhla na jeviště také mladá generace divadelní-
ků a tentokrát to už konečně nebylo beze mě. Pan Materna se 

dostavil k nám domů, jak tehdy panoval slušný zvyk, a požádal 
mamku, aby mi dovolila vystoupit v úloze Haničky. (...)

V každém případě to pro mě v osmnácti letech byla role snů. 

První hlavní role
Mezi přáteli se mi říkalo dívka z Gauguina a možná na tom něco 
bylo, protože pan Materna právě tuto hru (Stvoření lásky ode-
hrávající se v Tichomoří) vybral zvlášť pro mě jako poslední vý-
znamné představení první poválečné sezony.

Tichomořský typ se jistě hodil a ráda bych věřila tomu, že 
jsem geniální herečka, ale ten hlavní důvod to asi nebyl. Poctiv-
ců vždycky bylo pomálu a pro režiséra to je obrovská trefa, když 
najde představitele, který má svých pět P:
•	 Pokaždé umí roli.
•	 Přijde na všechny zkoušky a vždycky včas.
•	 Prázdniny je ochotný trávit celé v Lesním divadle.
•	 Půjčovna někdy pošle nesmysl a tehdy si i ušije vlastní kostým 

(to jsem dělala nesčetněkrát i při dalších příležitostech).
•	 Pomáhá se vším, co je třeba (v tomto případě jsem opatřila 

tanečnici).
(…) Jinak nic ještě kloudně nefungovalo. V kostýmech z půj-

čovny byla část herců oblečená jako nepodaření indiáni z nějaké 
mayovky a já jsem si stejně jako Zora svůj havajský obleček vyro-
bila sama. Poprvé, ale zdaleka ne naposledy.

Také výprava byla neobyčejná. V lese se všechny stavby bu-
dovaly bytelně a tentokrát vznikla z lesní kulatiny originální 
tichomořská vesnice. Šplhali jsme nahoru a dolů po špriclích z 
tenkých větví, po kterých se chodilo velmi obtížně, a sestupovat 
po nich přímo kupředu jenom tak, bez držení, jsem po dlouhém 
nacvičování dokázala bez pohromy jenom já. Dokonce jsem lez-
la i po dlouhém vratkém žebříku vysoko převysoko do jakési ku-
kaně nahoře mezi korunami stromů, původně postavené jen pro 
ozdobu. (…) Na to představení dodnes vzpomínám s nostalgií. 
Prvně jsem vystoupila v hlavní roli a na řadu let mi to už zůstalo.

Moje fronta na mou knihu.
K Zlatému věku bylo ještě daleko, ale rok vydání Krále železné-
ho, krále zlatého byl pro mě jubilejní několikanásobně. Nejenže 
se mi v lednu narodila první vnučka a v květnu mi bylo padesát, 
ale dokonce ještě během téhož roku se v listopadu v Mladé fron-
tě dýchavičně doplazily k vydání konečně i Mosty přes propast 
času. Hned na to Melantrich otvíral v Praze druhou prodejnu. 
Historické centrum lákalo. Získali prázdný krámek v Jilské ulici, 
a aby svůj nový podnik zviditelnili, uspořádali tam autogrami-
ádu na moji druhou knihu, která v Melantrichu vyšla, tedy Zlá 
léta, to znamená půl původního románu, který se měl jmenovat 
Lev a růže. Uzavřela jsem totiž s Melantrichem dohodu na trilo-
gii. První díl byl Přemysl Otakar Druhý, po něm měl být jeho syn 
Václav Druhý a třetí díl konec Přemyslovců. Ale všechno nako-
nec bylo jinak. Krále železného jsem ještě jakžtakž stihla vtěsnat 
do jednoho svazku, i když jen tak tak. S druhým, který měl krás-
né jméno Lev a růže, to už bylo horší. Když jsem ho dokončila, 
bylo to víc než 600 stran. Raději jsem nepočítala stránky předem 
a teď jsem vůbec nevěděla, co s tím. Nakonec jsem se šla poradit 
s dr. Houbou. Přinesla jsem mu rukopis a on mi položil zvláštní 
otázku. A jak se vám to povedlo? Po pravdě jsem mu odpovědě-
la, že nevím. (…) Ve chvíli, kdy samostatně vyšla první část a 
měla jsem svou první veřejnou autogramiádu, jsem ještě nepo-
myslela na důsledky. Sama jsem byla překvapená. Když jsem na 
místo přišla nějakou chvíli před určeným časem, táhla se dlouhá 
fronta Jilskou ulicí. Táhla se od nově otevřeného knihkupectví 
do daleka a byla to moje fronta na mou knihu. e

Život na rozhraní věků



12   33 výlety a procházky z Řevnic (po 100 letech) 

Je mnoho cest, po kterých můžeme ze Řevnic vyjít na Hřebeny. 
Jedna z nich je značená modrou turistickou značkou a vede na 
hřeben k rozcestím Na Trojáku a U Šraňku. Celá léta jsem ji opo-
míjel. Myslel jsem si, že znám mnohem zajímavější cesty, kterými 
mohu vystoupat nahoru do brdských lesů. A tak jsem ji pro sebe 
objevil až nedávno. A musím předem prozradit, že jsem se jí vy-
hýbal neprávem. 

Po modré 
Od rozcestí Řevnický les nad hřištěm házené se vydáme po 
modré značce vlevo směrem na Dobřichovice. Cesta nás pove-
de chvíli podél údolí Moklinského potoka až ke studánce nad 
Červených loukou. Nadvakrát překročíme serpentinu mníšecké 
silnice a pokračujeme stále do kopce. Stezka se klikatí většinou 
smrkovým lesem, jako by vám chtěla zpříjemnit neustálé stou-
pání alespoň chůzí po měkkém koberci z jehličí. Jen pokrou-
cené kořeny se občas připletou pod nohy, a tak musíme dávat 
pozor, abychom nepřekročili ten bludný. Když už se nám dech 
začíná krátit a na zádech se kapičky potu slévají v pramínek, 
vyjdeme ze smrkového lesa pod příkrov starých dubů. Les se 
najednou prosvětlí a před námi se objeví kamenitá hradba. Není 
to však opevnění pravěkého hradiště, jak by se na první pohled 
zdálo, ale řádně zvětralý a rozpadlý hřeben Kamenné. Přesto, 
když skrz kamenný val procházíme úzkou zanořenou pěšinkou, 
na chvíli musíme zapochybovat nad historií vzniku tohoto im-
pozantního útvaru.

Na hřebenu
Za hřebenem Kamenné se krajina změní v náhorní plošinu. Sko-
ro jako na Šumavě. Jsme téměř 500 metrů vysoko a pohodlná 
stezka prochází střídavě smíšeným a jehličnatým lesem. Postu-
pujeme rychle, v chůzi nás brzdí pouze rozbahněný terén, proto-

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

že cesta vede přes bažinaté lesní prohlubně. Po levé ruce se nám 
občas mezi prořídlými stromy otevřou nečekané výhledy do údolí 
potoka Kejná. Po krátkém a mírném stoupání narazíme na roz-
cestí U Trojáku. Zde se setkáme s hřebenovou lesní stezkou zna-
čenou červeně. Takzvaná brdská magistrála vede po hřebenech 
Brd od Zbraslavi až do Jinců. Z rozcestí se můžete vydat na obě 
strany. My však dnes zamíříme k zajímavému místu na jižním 
svahu Brd. 

Brandisova hrobka
Od rozcestí U Trojáku půjdeme ještě chvíli po modré a červené 
k dalšímu rozcestí U Šraňku. Tady opustíme modrou značku a 
pokračujeme po pohodlné široké štěrkové cestě již jen po čer-
vené. Po dalších 400 metrech opustíme i ji a dále pošlapeme po 
silničce značené cyklistickou značkou směrem k Černolicům. Po 
necelém kilometru dojdeme k rozcestí s lesní cestou, nad nímž 
se pne vysoký rozložitý buk. Tady odbočíme doprava až k ost-
ré hraně brdského hřebene. Po již dávno zarostlých kamenných 
stupních sestoupíme pod prudký svah. Nenápadná pěšina, kli-
katící se mezi smrčím, nás dovede na širokou lesní cestu klesající 
směrem k Řitce. Tady někde vlevo od cesty se v hlubokém smr-
kovém mlází skrývá skromná hrobka hraběcí rodiny Brandisů. 
Známí milovníci koní, vždyť dcera hraběte Lata Brandisová je 
zatím stále jedinou ženou, která kdy vyhrála Velkou pardubickou 
steeplechase, zde nejspíš našli místo, které vyhovovalo jejich ne-
spoutaným duším. 

Od hrobky se vydejte dolů po cestě směrem k Řitce. Můžete do-
jít až do vesnice a prohlédnout si zámek rodiny Brandisů. Nebo 
hned na kraji lesa se vydat doprava a dojít až na cestu z Řitky, 
značenou žlutou turistickou značkou, po které se lze vrátit zpět 
na hřeben k rozcestí U Šraňku. Odtud pak zpět po modré do Řev-
nic nebo na opačnou stranu po stejné značce do Dobřichovic a 
zpátky třeba vlakem. e

Výlet čtrnáctý: Po modré 
ke Šraňku a kousek dál 
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Zásluhu o postavení křížové cesty na 
Skalce má hraběnka Benedikta Čejková z 
Olbramovic. Narodila se v roce 1695 jako 
dcera malostranského hejtmana v Praze, 
rytíře Rudolfa z Bínova. Velmi mladá se 
vdala za hraběte Morzina, který zemřel, 
když jí ještě nebylo 19 let. Podruhé si vzala 
Karla Filipa Čejku z Olbramovic, generála 
rakouské armády a velitele vojsk v Milá-
ně v Itálii. S ním měla čtyři děti, tři syny a 
dceru. Čejka zemřel v roce 1748, a tak se 
stala podruhé vdovou. Po obou manže-
lech zdědila majetek, takže mohla své děti 
dobře zaopatřit. Dcera Marie Terezie se 
vdala za mníšeckého pána hraběte Ignáce 
z Unvertu. Díky svému zeti poznala opuš-
těný skalecký areál s klášterem. Rozhodla 
se opustit Prahu, přesídlit do kláštera a 
věnovat se pobožnému životu. Po velkém 
úsilí se jí podařilo získat svolení rakouské 
císařovny Marie Terezie usadit na Skalce 
františkánské kněze. Se stejným úsilím se 
začala starat o kostel, klášter a rekolekč-
ní dům nahoře na kopci, tzv. Poustevnu, 
určenou pro náboženské meditace (roz-
jímání). Rozhodla se spojit kostel s tímto 
domem křížovou cestou, kterou dodnes 
tvoří 14 úhledných bílých kapliček ve dvou 
řadách původně s freskovými obrazy. Zub 
času a ruka vandala vykonávají své, ale je 
sympatické, že se neúnavně opakují poku-
sy vyzdobit stěny kapliček novými obráz-
ky. V současné době to jsou půvabné akva-
rely s tematikou Ježíšovy křížové cesty. 
Jak dlouho tam asi vydrží?

Na dvou starých pohlednicích jsou kap-
ličky zobrazeny – první je z dvacátých let 
(obr. 1) a druhá z čtyřicátých let 20. století 
(obr. 2). Poustevna je na pohlednici číslo 3 
z roku 1923. V devadesátých letech mi-
nulého století byla provedena její výrazná 
rekonstrukce (obr. 4). 

Benedikta Čejková nechala v roce 1764 
přistavět ke kostelu zákristii a pod ní ve 
skále vybudovat kryptu, do které byla po 
své smrti v roce 1768 pochována. e

Křížová cesta na Skalce
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

1
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Krátce a jasně
Dolní Berounka, Radotína, Karlštejnského kulturního sdruže-
ní a hradu Karlštejn.

V roli císaře se objeví Karel Král a královnu Alžbětu Pomo-
řanskou opět ztvární Monika Vaňková.

Řevnický Neptun klub zve na 
vodácký víceboj
Živo bude na dolním toku Berounky 20. a 21. května, kdy se 
zde koná 3. závod Českého poháru pevných lodí ve vodáckém 
víceboji. Závody pořádá Neptun klub Řevnice. Závodníci po-
měří své schopnosti ve třech disciplínách: sjezd se střelbou ze 
vzduchovky, slalom a sprint. Zájemcům o vodní sporty, kteří si 
chtějí zpříjemnit sobotní odpoledne, doporučují organizátoři 
divácky nejzajímavější disciplínu – slalom mezi brankami, kte-
rý se pojede v náhonu u kempu v Zadní Třebani. Předpokláda-
ný start slalomu je v 16:00. Napínavá bude i nedělní podívaná 
od 9:30, kdy se v kempu bude sprintovat a po ukončení závo-
du a sečtení všech výsledků bude medailové vyhlášení vítězů. 
Rodiče, kteří mají zájem, se mohou s organizátory domluvit na 
svezení po ukončení disciplíny na závodní pramičce. Za orga-
nizaci patří dík vedoucím Pavlu Kubáskovi a Liboru Kvasničko-
vi a sponzorům Lanovému centru PROUD a sportovním potře-
bám Prosport.cz. Neptun Klub Řevnice.

Řevnická ZŠ slavila Den Země 
a chystá se zapojit do Ekoškoly
Ke Dni Země, který se po celém světě slaví 22. 4., se připojili i 
obyvatelé Řevnic. Také zdejší škola již několik let pořádá pro-
jektový Den Země a má v plánu se zapojit do mezinárodního 
programu Ekoškola. My se v naší škole snažíme žít udržitel-
ným způsobem. Třídíme odpad, šetříme energiemi a vodou, 
snažíme se udržovat estetické prostředí školy a jejího okolí a 
získáváme nové informace o fungování světa kolem nás. Aby-
chom to dělali ještě lépe a naše působení ve škole mělo na naši 
planetu co nejmenší dopad, chtěli bychom se v blízké době 
zapojit do mezinárodního programu Ekoškola. Projektový den 
Den Země na ZŠ Řevnice byl takový nácvik. Žáci 1. stupně si 
vyzkoušeli výrobu školních pomůcek nebo se snažili zlepšit 
estetické prostředí školy. Starší žáci zjišťovali, jak dobře hos-
podaříme s elektřinou, vodou a odpady, a navrhli, jak bychom 
mohli hospodařit ještě lépe, což znázorňují jejich plakáty, kte-
ré jsou vylepené na skleněných stěnách v šatnách přístavby. 
Příští školní rok proběhnou z řad zájemců volby do tzv. Ekotý-
mu, který bude hnacím motorem udržitelného chování na naší 
škole. Více informací o Ekoškole na www.ekoskola.cz. 

Petra Flemrová

Pátrání po řevnických hrdinech 
pokračuje
Pátrání po informacích o řevnických občanech a hrdinech, 
kteří padli během 1. a 2. světové války, pokračuje a má své 
konkrétní výsledky. Aktuálně se podařilo zjistit informace 
o dalších dvou nalezených osobách – Jiřím Veselém a Karlu 
Mündlovi, kteří padli v roce 1945. Žádáme proto pamětníky 
či případné potomky a příbuzné o doplnění níže uvedených 
údajů. Kompletní seznam všech padlých spolu se všemi dosud 

Účastníci zájezdu uvidí i nejhlubší 
studnu Evropy
Hned na dvě zajímavé akce se mohou v květnu těšit nejen ti 
dříve narození řevničtí občané. V pondělí 15. 5. se od 9.30 
koná tradiční setkání seniorů v sále Zámečku. Zájezd, díky 
kterému navštívíte jedno evropské NEJ místo, pořádá řevnické 
kulturní centrum 18. května. Účastníci zájezdu se nejprve vy-
dají na prohlídku všech tří kostelů a muzea na Tetíně. Poté za-
míří na mnoha tajemstvími opředený zámek Zbiroh. Právě na 
tomto místě tvořil v letech 1910–1928 Alfons Mucha svou Slo-
vanskou epopej a právě zde se nachází nejhlubší studna staré-
ho kontinentu. Právě tato studna je součástí hradního prohlíd-
kového okruhu. Představte si pohled z výšky čtyř Nuselských 
mostů! Přihlášky je možné zasílat na e-mail: kultura@revnice.
cz. Sraz účastníků je v 9 hodin u Zámečku. Cena zájezdu je 
180 Kč a bude se hradit v autobuse.

Provětrejte šatníky, je tu Garage sale!
Pokud se vám doma hromadí věci, které již nevyužijete, ale 
nemáte to srdce je vyhodit, zkuste je nabídnout kolemjdoucím 
mezi vraty. Blíží se totiž 5. ročník akce nazvané Garage Sale. 
V Řevnicích se uskuteční v sobotu 20. května. „Provětrejte své 
šatníky, oprašte půdní poklady a pošlete je dál formou prode-
je mezi vraty,“ vyzývá organizátorka Růžena Wildmannová. 
Akce se bude konat od 10:00 do 15:00 hodin. Zájemci o prodej 
mají nově možnost přihlásit se přes on-line formulář na hlav-
ních stránkách www.garagesalecernosice.cz. Další informace 
získáte na emailu: Wildmannova.R@seznam.cz nebo telefonu 
775 349 331.

Císař Karel opět zamíří přes Řevnice 
na hrad Karlštejn
Dunění koňských kopyt, lomoz dřevěných povozů a hřmot 
bubnů doprovázený královským vytrubováním se opět pone-
se údolím Berounky. Již tradiční a oblíbený královský prů-
vod projde obcemi dolního Poberouní na hrad Karlštejn první 
červnový víkend. Během soboty 3. 6. dorazí průvod z Radotí-
na do Dobřichovic, v neděli bude přes Lety, Řevnice, Třebaně 
pokračovat do Karlštejna. 

Ve všech obcích a městech na trase průvodu bude připrave-
no slavnostní uvítání na počest císaře. V Řevnicích se na ne-
dělní odpoledne chystá tradiční Košíkářský trh, kde bude k 
dostání nejen proutěné zboží. Připraven je i kulturní program 
a zdravice pro císaře.

Průvod zpestří oblíbený muzikál Noc na Karlštejně, který 
soubor tvořený profesionálními a ochotnickými herci sehra-
je v pátek a v sobotu od 21 hodin na nádvoří dobřichovického 
zámku. Předprodej vstupenek probíhá v Informačním centru 
Dobřichovice.  

V sobotu se na Karlštejn vydá také poselstvo bavorského vé-
vody Štěpána II. Z Králova Dvora zamíří přes Beroun do Tetí-
na, v neděli bude pokračovat přes Srbsko na Karlštejn.

Jedenáctý ročník Královského průvodu pořádá již počtvr-
té město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou Alotrium a 
Dobřichovickou divadelní společností za podpory Středočes-
kého kraje, Státního fondu kultury ČR, svazku obcí Region 



přišli ráno na sraz ke kašně, jiní zavolali v odpoledních hodi-
nách panu Mikulovi, že mu vezou přívěs plný odpadu nasbíra-
ného na černých skládkách v lese…

Jan Schlindenbuch

Pozvánky k sousedům
V sousedních Dobřichovicích se v květnu koná mnoho zajíma-
vých akcí. Pozveme vás alespoň na některé z nich. Vyhláše-
né jsou Závody dračích lodí, které se na Berounce mezi Lety 
a Dobřichovicemi pojedou v sobotu 6. května. První start je 
naplánován na 11 hodin. Další sportovní událostí je ve stejný 
den Dobřichovický kros půlmaraton. Spojit sportovního ducha 
a lásku k vínu můžete v sobotu 20. května, kdy se koná Dobři-
chovická degustační míle zpestřená od 17.30 hodin Corvette 
Bohemia Rally. 

Rockový Slunovrat 2017: 
Hrát se bude na třech pódiích 
Tata Bojs nebo Dubioza Kolektiv uprostřed lesa! Řevnický fes-
tival Rockový Slunovrat 2017 slibuje pohodovou atmosféru a 
velké domácí i zahraniční hvězdy. Festival se koná v sobotu 3. 6. 
od 10 hodin v Lesním divadle.

Kdo chce zažít opravdové hudební žně a nemít přitom vítr v 
peněžence, festival Rockový Slunovrat si zamiluje. Za 150 Kč 
v předprodeji slibuje nejnabitější program ve své jedenáctile-
té historii. Na třech pódiích se představí téměř dvacítka ostří-
lených kapel české i zahraniční hudební scény. Headlinerem 
festivalu je kapela Dubioza Kolektiv z Bosny a Hercegoviny. 
Balkánský folklor mixovaný s punkem, ska a dubem umí tahle 
pohodová parta chlapíků v černožlutých mundúrech zkrátka na 
jedničku. 

Kromě nich v řevnickém Lesním divadle zahrají Tata Bojs, 
Hentai Corporation, Circus Problem, Sto Zvířat, Fast Food Or-
chestra, Prague Conspiracy, Timudej, TiNG, The Slapdash, K2, 
Nano a v neposlední řadě také punková formace Dead Neck z 
Velké Británie. Hlavním mediálním partnerem festivalu je rádio 
Beat a rádio Kiss 98. Festival tak žánrově obohatí Beat Stage, 
která se ponese v rytmu rocku a punk-rocku.

V lese letos navíc poprvé vyroste třetí stage, na které se o 
prvenství utká pět finalistů soutěže Rockový Slunovrat léčí. O 
vítězi, který mimo jiné získá nahrávání v profesionálním studiu, 
rozhodne odborná porota. Usednou v ní významné osobnosti 
české hudební scény. Ondřej Hejma (Žlutý pes), Ondřej Škoch 
(Chinaski), hudební publicista Antonín Kocábek a Hana Luxem-
burková za rádio Beat. Soutěž má i benefiční charakter. Ná-
vštěvníci budou moci výkony hudebníků odměnit příspěvkem 
do kasičky. Celý výtěžek pak poputuje na pomoc Klubu nemoc-
ných cystickou fibrózou. 

K odpočinku poslouží houpací sítě mezi stromy, čajovna nebo 
chill-out zóna Strongbow, která v areálu vyroste díky generální-
mu partnerovi festivalu, pivu Březňák. Nabízet se bude i ledově 
namražený Jägermeister. Po skončení hlavního programu vy-
puknou dvě afterparty.

Předprodej vstupenek je k dispozici online na goout.cz, na 
buyticket.cz a osobně jsou k zakoupení v Coffee Cube u OD Kot-
va v Jakubské ulici v Praze, na Plyn Boudě v Dobřichovicích a 
v knihkupectví LeAmos v Řevnicích. Více na www.rockovrat.cz 
nebo na facebooku.
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zjištěnými údaji najdete na webových stránkách Ruchu. V dal-
ším pátrání oceníme především informace o povolání, přesné 
datum narození a úmrtí, místo úmrtí, dosaženou vojenskou 
hodnost a umístění u bojové jednotky. Cennou informací bude 
také místo původního bydliště, tedy Řevnice, Třebaň nebo jiná 
obec v našem okolí.  

Jiří Veselý nar. 5. 3. 1926
• byl fotbalista 
• padl jako dobrovolník v bojích u Radotína 8. 5. 1945
• pomníček má v Radotíně - v parčíku před 2. stupněm ZŠ

 Karel Mündl 
• datum narození se zatím nepodařilo zjistit
• byl házenkář
• při obraně Pražského hradu byl spolu s dalšími 20 obránci 

zajat jednotkou SS a na místě zastřelen 8. 5. 1945
• pamětní deska je na Hradě, na levé straně před Jelením pří-

kopem
• v Řevnicích je po něm pojmenována jedna z ulic

Řevnice opět uklizenější 
Stejně jako v loňském roce, i letos se desítky obyvatel zcela 
dobrovolně zapojily do akce Ukliďme Řevnice. Většina z nich 
vyrazila v sobotu 8. dubna do míst, která jim osobně připada-
jí z hlediska znečištění problematická nebo k nim mají nějaký 
osobní vztah. Uklízelo se kolem Berounky, u hřbitova, Za vo-
dou, v lese či v okolí Revoluční ulice. 

O velmi úspěšnou předehru se postarali žáci druhého stup-
ně základní školy. Během pátečního dopoledního vyučování 
uklidili rozsáhlý prostor kolem cyklostezky na pravém břehu 
Berounky mezi letovským mostem a řevnickým jezem. Sku-
pina dětí vyrazila do terénu i v sobotním dopoledni. Členové 
kroužku Malý průzkumník přírody pod vedením Pavla Černé-
ho prozkoumali úsek mezi ulicemi Revoluční a Broncova. Pan 
Černý k tomu poznamenává: „Objevili jsme a vyčistili jednu 
menší starou černou skládku a nějaký ten nepořádek pohá-
zený volně v prostoru. Našli jsme ještě krabici od rachejtlí ze 
Silvestra.“

Kolem Berounky ve směru na Zadní Třebaň se pro změ-
nu vydali členové Mladého hlasu Řevnic. Uklízeli i travnatý 
prostor u závor, kde by měl v budoucnu vzniknout malý par-
čík. Průběh úklidu okomentovala Marie Vágnerová: „Nasbírali 
jsme asi sedm pytlů odpadků plus nějaké trubky, železo. Kaž-
dopádně se ukázalo, že se vyplatila naše aktivita v minulém 
roce, kdy jsme uklízeli stejný úsek, jelikož odpadků bylo letos 
o poznání méně.“

Víceméně totožnou zkušenost učinila i místostarostka Ma-
rie Reslová, která se stejnou skupinou jako loni čistila levý 
břeh Berounky podél Karlštejnské ulice. „Uklízeli jsme hlavně 
spadané větve a náletové křoviny. Klasických odpadků bylo o 
poznání méně. Ukazuje se, že jednou uklizené místo už lidé 
zdaleka tolik neznečišťují.“ 

Pravidelný jarní úklid proběhl i na plácku s cyklodráhou. 
Postarali se o něj členové spolku Za vodou, kteří naplnili bio-
odpadem velký kontejner. Dva velké kontejnery naplnili vět-
vemi a křovím členové ANO Řevnice společně s házenkáři při 
čištění koryta Moklického potoka (tato brigáda proběhla již v 
březnu). Členové místního sdružení ODS zase uklízeli v okolí 
hřbitova. 

Do terénu se vydala i celá řada jednotlivců. Někteří z nich 

5/17



16   Kultura

Kultura
pondělí 29. 5. od 10.30 hodin do Lesního divadla. Na předsta-
vení je kromě školní mládeže zvána i široká veřejnost. Občer-
stvení je zajištěno! 

Okénko ZUŠ
Veni, vidi, vici. Tak se dá ve stručnosti popsat cesta našich hous-
listek v národní soutěži ZUŠ. Anežka Pawlicová, Tereza Petrová 
a Magda Routová od školních kola až po krajské postupovaly z 
prvních míst. Nyní je čeká závěrečné celostátní kolo, které se 
bude konat v polovině května v Liberci. Zkušenost z této nejvyš-
ší soutěže má Magda již z roku 2014, kdy ve své kategorii zví-
tězila, a Terezka, která byla třetí. Pro nejmladší Aničku to bude 
premiéra, ale pokud jí vydrží „forma“, se kterou dosavadními 
kláními prochází, máme se na co těšit. Zvláště poté, co nedávno 
zvítězila v nejmladší kategorii na mezinárodní houslové soutě-
ži J. Micky. Magda skončila tentokrát druhá, když porota lépe 
hodnotila pouze vynikající soutěžící z Itálie.

Ve středu 19. 4. se v sále Zámečku konala vernisáž naší regio-
nální výtvarné soutěže, kterou pořádáme ve spolupráci s Mod-
rým domečkem již 9. rokem. Letos bylo téma „Děti květin“ a 
zájem, s kterým se setkalo, nám udělal obrovskou radost. Od-
borná porota ve složení Prof. ak. soch. Kurt Gebauer, MgA. Ma-
rie Reslová, místostarostka města Řevnic, MgA. Jan Slovenčík 
a MgA. Kateřina Krutská to neměla jednoduché. Sešlo se téměř 
350 děl ze šestnácti škol a ateliérů. Hlavním mottem soutěže 
je – „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Soutěž vyhlašuje-
me proto, aby se měli možnost vzájemně potkat mladí tvůrci z 
celého regionu a podívat se, jak, kdo a co dělá. Pro učitele může 
být inspirací vidět různé přístupy a nápady ve vedení žáků při 
výuce výtvarky. Oceněné práce jsou do konce května vystaveny 
v Modrém domečku a ostatní v ZUŠ Řevnice. Přijdte se podívat, 
je to skutečně krásná výstava! 

Za naše „barvy“ uspěli v kategorii nejmladších školáků (1.–3. 
třída) Tereza Švédová (2. místo), Vavřinec Krutský (3. místo), 
Tomáš Boxan (3. místo), v kategorii žáků 4.–6. třída Nikola 
Skripnik (1. místo), Stella Stropková (2. místo) a Emma Férová 
(2. místo). Mezi nejstaršími (7.–9. třída) zabodovali: Kristýna 
Dvořáková (1. místo), Julie Slovenčíková (2. místo) a Adéla Če-
pelová (2. místo). Gratulujeme.

Den otevřených dveří OPEN ZUŠ a koncert 
JAK ŠLY DĚTI S MOZARTEM DO LESA
Již několik měsíců se naše škola připravuje na program celore-
publikového happeningu Open ZUŠ, který propaguje a přibližu-
je široké veřejnosti základní umělecké vzdělávání. 

Chorus Angelus zve na černošický 
JazzFest a ZUŠ OPEN
Ve čtvrtek 25. května se Dětský pěvecký sbor Chorus Ange-
lus chystá na své další vystoupení, tentokrát do černošického 
ClubKina, kde od 17 hodin zazpívají větší děti z koncertního od-
dělení a přípravky A pod vedením umělecké vedoucí Jany Ege-
mové a k nim se připojí naši nejmenší z Chorálku Černošice. Ti 
se svou sbormistryní Ludmilou Plzákovou v rámci celorepubli-
kové akce ZUŠ OPEN vystoupí v úterý 30. května u Mokropeské 
kapličky v dopoledních hodinách pro školkové děti. 

Simona Kysilková Šnajperková

Notičky chystají na červen 
slavný muzikál 
Řevnická dětská lidová muzika Notičky se po dvou letech vrací 
k divadlu, tentokrát chystá slavný muzikál Divotvorný hrnec. Po 
úspěšných představeních Ať žijí duchové! a Balada pro banditu 
se tak letos v Lesním divadle po dva červnové víkendy bude pro-
hánět vodník Čochtan, známý z české verze muzikálu, jejímž 
autorem je Jan Werich. Stejně jako u předešlých dvou produkcí, 
vsadily Notičky na osvědčené obsazení – role Čochtana se ujme 
Alexandr Skutil, Dianka Šeplavá zahraje Káču, Roman Tichý 
jejího otce Josefa Maršálka a Jiří Nikodým se tentokrát předsta-
ví jako senátor Kets Mets Randall, hlavní to „záporák“. Novou 
tváří souboru je Ondřej Nováček v roli prvního milovníka Woo-
dyho Rychtarika. Hudbu Burtona Lanea pro Notičky upravil Jan 
Martínek, který pro účely představení sestavil dvanáctičlenný 
orchestr s mocnou dechovou složkou. Premiéra Divotvorného 
hrnce se chystá na pátek 9. 6. od 19:00. Reprízy budou k vidění 
10., 16. a 17. 6. od 19:00 a 11. a 18. 6. od 17:00. Další se chystají 
na polovinu září.

Divadelní sezona v Lesňáku začne 
bláznivým muzikálem
Bláznivě začne letošní divadelní sezona v řevnickém Lesňáku. 
Odstartuje ji totiž crazy komedie Divadla Kampa s písničkami o 
jedné výzkumné námořní výpravě, která se odváží až na samý 
okraj naší planety. Muzikál nazvaný Země je placatá nebo tě za-
biju! přibližuje s humorem historii námořních objevů a pobaví 
nejen školní mládež. Nejen ta ho totiž může přijít zhlédnout v 



nictví HIT HIT, nebo jako poskytovatelé odměn. Je skvělé, kolik 
lidí se zapojilo a podstatnou měrou tak přispělo k tomu, aby se 
koncert mohl vůbec uskutečnit. Poděkování patří i městu Řev-
nice, které v rámci grantů na kulturní akce přispělo částkou 
20 000 Kč. 

Vstupenky je možné stále zakoupit u nás v Zámečku, nebo 
přímo na místě před zahájením koncertu (cena 100 Kč / 50 Kč). 

Těšíme se na setkání v Lesňáku! BUDE TO STÁT ZA TO, a 
hned tak se vám taková příležitost nenaskytne! Možná zase až 
příští rok, jestli se nám podaří založit další novou tradici – kla-
sická hudba v Lesním divadle spolu se žáky ZUŠ.

Zveme vás na telentové zkoušky 
Sice se uskuteční až na počátku června, ale již nyní si raději za-
pište termíny.
• VÝTVARNÝ OBOR / pondělí 5. 6. 2017 / výtvarné ateliéry / 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 64, přízemí / 16:00–18:00 
• HUDEBNÍ OBOR / středa 7. 6. 2017 / třída hudební nauky / 

2. patro Zámečku / 13:00–16:00 po rezervaci na webu školy 
od 22. 5. 2017/, od 16:00 bez rezervace 

• LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR / pátek 9. 6. 2017 / sál / 1. 
patro Zámečku / 17:00–17:45

• TANEČNÍ OBOR / pondělí 12. 6. 2017 / sál / 1. patro Zámeč-
ku/ 16:30–18:00
Více o talentových zkouškách i o škole se dozvíte na www.

zus-revnice.cz

Kultura/Inzerce   17

30. května Vás čeká zajímavý program – od dopoledních vý-
chovných koncertů pro základní školy, které jsme připravili ve 
spolupráci se ZUŠ Dobřichovice, až po odpolední výtvarné díl-
ny, filmové projekce, ateliérové focení s následným tiskem, hu-
dební přehrávky. Návštěvníci budou moci nahlédnout do výuky 
a seznámit se s naší školou zblízka. Vybraní žáci Vás provedou 
po škole.

Zlatým hřebem celého dne bude velký koncert v Lesním di-
vadle: JAK ŠLY DĚTI S MOZARTEM DO LESA, na kterém (ne-
tradičně) zazní klasická hudba. Naši žáci budou mít jedinečnou 
možnost vystoupit spolu s komorním orchestrem Camerata 
Bohemica a dalšími hosty. Koncert zahájí operní pěvkyně Es-
ter Pavlů, která se stala patronkou našeho projektu Open ZUŠ. 
Jako hlavní sólistka se během koncertu představí žačka školy, 
vynikající houslistka Magda Routová. Další sólisté, žáci školy, 
Kamila Kolářová a Vojtěch Brenner, pak s Magdou a orchestrem 
zahrají I. větu Braniborského koncertu č. 4 od J. S. Bacha. I. 
větu z Malé noční hudby W. A. Mozarta si s profesionálními mu-
zikanty zahrají i další žáci školy – houslistky Anežka Krutská, 
Tereza Petrová, Marianna Krutská, Tereza Koňasová, Anna Paw-
licová, Tereza Sokolová a kontrabasista Metoděj Hovorka. Toto 
spojení umožní dětem rozvíjet své houslové umění v komorní 
hře a zvláště pak po boku vynikajících umělců. Pro děti to bude 
obrovská a nezapomenutelná zkušenost. Na závěr koncertu za-
zní symfonie v podání komorního orchestru. 

Touto cestou chceme moc poděkovat všem, kteří podpořili 
uspořádání výjimečného koncertu!!!! ať už finančně prostřed-

město Černošice přijme na volná 
pracovní místa:

•	 pracovník	Technických	
služeb	měsTa	(2 pozice) 

•	 sTrážníka	měsTské	policie
Bližší informace naleznete na www.mes-
tocernosice.cz, v kolonce úřední deska – 
volná pracovní místa, nebo u Mgr. Šárka 
Slabihoudková, tel: 221 982 522, sarka.

slabihoudkova@mestocernosice.cz.
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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.



Skutečně auto na cestu do Prahy potřebujete? Je 
to pro Vás opravdu nejlepší řešení? Příměstské 
vlaky a kvalitní pražská hromadná doprava 
Vám ušetří čas, nervy i peníze.
Z Řevnic na pražské Smíchovské nádraží jede 
vlak 27 minut. To ve všední den autem jistě 
rychleji nezvládnete. A ještě budete často marně 
hledat místo k parkování.
Zvažte, zda je pro cestu do Prahy auto dobrá 
volba. Často je rychlejší i spolehlivější se 
pohybovat bez auta - čistou stopou. Prospějete 
tím sobě i svému okolí.

www.cistoustopou.cz

než štrůdl na silnici.

LEPŠÍ KÁVA
VE VLAKU



Divadlo
18/5 Monodrama Andělé 
v mém srdci 
Kino Řevnice / 19:00
Léčivé divadlo Gabriely Filippi. Uvidíte 
skutečné příběhy žen, které od dětství ko-
munikují s anděly a duchy zemřelých. 

29/5 Muzikál Země je placatá 
nebo tě zabiju! 
Lesní divadlo / 10.30 

2/6 a 3/6 Noc na Karlštejně
Zámek Dobřichovice / 21:00
Muzikál v podání profesionálů a ochotníků 
z dolního Poberouní. 

Ostatní akce
8/5 Setkání u pomníku
Náměstí Krále Jiřího / 17.00
Slavnostní setkání k 72. výročí konce 
2. světové války

8/5 Rytířský turnaj
Za vodou

16/5 Den otevřených dveří 
v Pikolínu
Komenského 1100, naproti poště / 17.00

20/5 a 21/5 Vodácké závody
Kemp v Zadní Třebani
3. závod Českého poháru pevných lodí ve 
vodáckém víceboji pro rok 2017. Pořádá 
Neptun klub Řevnice.

20/5 Garage sale Řevnice
Prodej mezi vraty přihlášených 
prodejců / 10.00–15.00 

25/5 Autogramiáda 
Ludmily Vaňkové
Knihkupectví LeAmos Řevnice / 
15.00–17.00

27/5 Pivní festival Řevnice
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 
11.00–19.00 

30/5 Den otevřených dveří 
ZUŠ Řevnice
Zámeček / 13.00–16.00

4/6 Královský průvod na 
Karlštejn
4/6 Košíkářský trh
Náměstí krále Jiřího z Poděbrad / 9:00

Kino 
3/5 Rocco 
Kino Řevnice / 20:00 
Dokumentární, Francie, 2016

5/5 Strážci Galaxie Vol. 2 
Kino Řevnice / 17:30 
Akční / Komedie, USA, 2017

5/5 The Circle 
Kino Řevnice / 20:00 
Drama / Sci-Fi, USA / Spojené arabské 
emiráty, 2017

6/6 Šmoulové
Kino Řevnice / 15:30 
Animovaný / Dobrodružný, USA, 2017

6/6 Špunti na vodě
Kino Řevnice / 17:30 
Rodinný / Komedie, Česko, 2017

6/6 Zahradnictví
Kino Řevnice / 20:00 
Drama, Česko / Slovensko, 2017

10/5 Naprostí cizinci
Kino Řevnice / 20:00 
Komedie / Drama, Itálie, 2016

12/5 Strážci Galaxie Vol. 2 
Kino Řevnice / 17:30 
Akční / Komedie, USA, 2017

12/5 Lady Mcbeth
Kino Řevnice / 20:00 
Drama, Velká Británie, 2016

13/5 Mimišéf
Kino Řevnice / 15:30 
Animovaný / Komedie, USA, 2017

13/5 Špunti na vodě
Kino Řevnice / 17:30 
Rodinný / Komedie, Česko, 2017

13/5 I dva jsou rodina
Kino Řevnice / 20:00 
Komedie / Drama, Francie / Velká Británie, 
2016

17/5 Klient
Kino Řevnice / 20:00 
Drama, Írán, 2016

19/5 Putování tučňáků
Kino Řevnice / 17:30 
Dokumentární, Francie, 2017

19/5 Král Artuš 
Kino Řevnice / 20:00 
Akční / Dobrodružný, Velká Británie / 
Austrálie, 2017

20   Kulturní přehled

Kulturní přehled 5/17
20/5 Špunti na vodě
Kino Řevnice / 15:30 
Rodinný / Komedie, Česko, 2017

20/5 Kráska a zvíře
Kino Řevnice / 17:30 
Rodinný / Fantasy, USA, 2017

20/5 Vetřelec: Covenant
Kino Řevnice / 20:00 
Dobrodružný / Sci-Fi, USA, 2017

24/5 Na mléčné dráze
Kino Řevnice / 20:00 
Drama, Srbsko / Velká Británie, 2016

26/5 Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta
Kino Řevnice / 17:30 
Dobrodružný / Akční, USA, 2017

26/5 Zahradnictví
Kino Řevnice / 20:00
Drama, Česko / Slovensko, 2017

27/5 Příšerky pod hladinou
Kino Řevnice / 15:30 
Animovaný, Španělsko, 2017

27/5 Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta
Kino Řevnice / 17:30 
Dobrodružný / Akční, USA, 2017

27/5 Film na přání: La la land, 
Masaryk, Moonlight
Kino Řevnice / 20:00 

31/5 Poslední rodina
Kino Řevnice / 20:00 
Životopisný, Polsko, 2016

Hudba
7/5 Koncert šansoniérky 
Szidi Tobias
Kino Řevnice / 19:00 

12/5 Absolventský koncert
Zámeček / 18:00
Koncert letošních absolventů hud. oboru.

30/5 Koncert Jak šly děti 
s Mozartem do lesa
Lesní divadlo / 18:00
Žáci řevnické ZUŠ vystoupí spolu s komor-
ním orchestrem CAMERATA BOHEMICA.

3/6 Rockový Slunovrat
Lesní divadlo / od 10:00


