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Už podesáté budou letos Řevnice hostit tradiční folkový festi-
val Porta. Koná se opět poslední víkend před prázdninami, tedy 
23. až 25. června, v Lesním divadle. A znovu nabídne pestrý 
program.

U příležitosti výročí 10 let v Řevnicích se mohou posluchači 
těšit nejen na rozkrojení dortu, ale i na šampaňské a křest nové-
ho 2CD – Porta slaví 50. Na albu se objeví 31 kapel a interpretů, 
kteří zvítězili v některém z předešlých ročníků a vystoupili loni 
v Lesním divadle při oslavě 50. výročí festivalu. 

Letos se můžete těšit nejen na klasiku Porty, kterou předsta-
vuje Věra Martinová, František Nedvěd, Poutníci, Roháči, Pavlí-
na Jíšová, Petr Kocman s hostem Allanem Mikuškem nebo Ivo 
Jahelka se svými příběhy z české justice, ale také na představi-
tele nové „portovní“ éry. Bude tu: Malina Brothers, Quanti Mi-
noris, Voxel, Light & Love, Crossband a dnes již velká star naší 
písničkářské scény Tomáš Klus. 

Vystoupení hostů i celou soutěž natočí ČRo Olomouc a bude 
se zase usilovat o to, aby se pokračovalo v tradici vydávání CD. 
Nebudou chybět kamery Porty, a celý festival tak budou moci 
sledovat i ti, kteří se do Lesního divadla nedostanou. Druhá scé-
na Porty v prostorách volejbalového hřiště představí řevnické-
mu publiku semifinalisty soutěže a několik dalších vystoupení 
a recitálů. 

Novinkou na Portě v Řevnicích bude letos finále autorské sou-
těže, která proběhne jako součást interpretačního klání a která 
se do Lesního divadla po mnoha letech přestěhovala z Ústí nad 
Labem. Pro návštěvníky je jako každý rok připraveno i stanové 
městečko a mnoho dobrot. 

V Řevnicích se bude již podesáté natáčet ve studiu Chevallie-
re Helenky Rytířové. Tradičně totiž Porta ve spolupráci s tímto 
studiem nabízí vítězům možnost natočit si zde singl, který Porta 
pak nabízí partnerským rádiím. 

Řevnice hostí Portu již podesáté
Text: Pavla Nováčková | Fotografie Dáša Borovská, M. Vídeňský
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Zajímavosti o Portě najdete na www.eportyr.cz a diskutovat 
můžete na facebooku Porty. Vstupenky jsou v prodeji na Měst-
ském úřadě v Řevnicích, v kulturním domě Mlejn v Praze nebo 
na webu www.porta-festival.cz. e
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vzhled náměstí lhostejný,“ uvedl starosta Řevnic Tomáš Smrč-
ka. „Cílem setkání je, aby architekti získali od našich občanů 
zpětnou vazbu ke svým dvěma variantám, aby se dozvěděli, 
co by naši občané chtěli zachovat a co naopak změnit,“ řekl 
Smrčka.

Setkání budou vést profesionálové ve svém oboru. Facilitá-
torka Ing. Eva Klápšťová odpověděla na zásadní otázky týkají-
cí se tohoto setkání.  
Jak bude plánovací setkání probíhat?
Architekti z ateliéru Archum nejprve představí dvě varianty 
návrhu na obnovu náměstí. Poté se rozdělíme do pracovních 
skupin. Každá skupina bude hodnotit nejprve jednu a poté 
druhou variantu. Na každé variantě budeme hodnotit její vý-
hody – co funguje a co je pěkně a proč, a zároveň budeme po-
suzovat i nevýhody jednotlivých variant – co je nefunkční, co 
se nelíbí a proč. Na závěr hodnocení dané varianty bude každý 
moci přiřadit priority těm prvkům návrhu, jež se mu zdají dů-
ležité a vnímá je jako dobře či naopak nevhodně řešené.
Co bude výstupem z tohoto setkání?
U každé skupiny bude jeden facilitátor z našeho týmu a bude 
hodnocení zapisovat na velké archy papíru, tak aby zápis mohl 
každý vidět. Zápis a hodnocení priorit pak bude nafoceno a 
fotografie budou veřejně umístěny na městský web v záložce 
Projekty–dotace. Již dnes lze na tomto webu najít dokumenty 
vztahující se k dosavadnímu průběhu projektu obnovy náměs-
tí Krále Jiřího z Poděbrad.
Jak dlouho bude veřejné plánovací setkání trvat?
Setkání bude trvat od 18:00 přibližně do 21:00. Na místě bude 
připraveno drobné občerstvení, aby nám plánování šlo lépe od 
ruky.
Co se stane s výsledky plánovacího setkání? Jak bude 
projekt dále probíhat?
Archy se zápisem hodnocení variant jednotlivými skupina-
mi budou přepsány a bude vytvořeno shrnutí základních po-
znatků. Tento dokument bude uveřejněn na výše uvedených 
stránkách města. Architekti se na jeho podkladě pokusí sklou-
bit výhody obou variant. Výsledná verze studie bude částečně 
kombinací variant a částečně se bude snažit přijít s novým ře-
šením, které bude reagovat na případné problémy, které se ve 
variantách vyskytnou. Výsledná verze studie by měla být hoto-
vá a uveřejněná na podzim 2017.

Pořadatelé akcí mohou žádat 
o grant ve druhém kole
Pořadatelé, kteří v Řevnicích chystají na druhou polovinu 
roku kulturní, společenskou či sportovní akci, mohou do kon-
ce června žádat o městský grant. Žádosti do druhého kola je 
možné zasílat na adresu úřadu od 1. do 30. června 2017. Měs-
to vyčlenilo ve svém rozpočtu pro organizátory akcí celkem 
200 000 korun. Na jaře pětičlenná komise rozdělila v prvním 
kole částku 179 000 mezi 18 žadatelů. Do druhého kola byla 
ponechána částka 21 tisíc korun. K této sumě ale ještě přibylo 
20 000 korun, které v prvním kole přidělila komise pořadateli 
Houbyfestu. Ten se ale nakonec rozhodl akci z časovým důvo-
dů neuspořádat. Pořadatelé tak mají šanci mezi sebe rozdělit 
41 tisíc korun. Hlavní slovo při rozdělení grantů má hodno-
tící pětičlenná komise. Ta rozhoduje o výši přidělené částky. 
V komisi zasedá člen kulturní komise, zástupce městského 
úřadu, radní, vedoucí kulturního střediska a jeden nezávislý 
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Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
V těchto dnes to už konečně vypadá krásně letně. Slunce za-
číná příjemně hřát a člověka to láká za osvěžením někam k 
vodě. Dovedu si představit, jak „obtížný“ je pro děti poslední 
školní měsíc před prázdninami. A co teprve pro učitele, kteří 
je musí zaujmout, a ještě mají mnoho práce související s kon-
cem školního roku. Na tomto místě bych chtěl tudíž paním 
učitelkám, pánům učitelům a ostatním pedagogickým i nepe-
dagogickým pracovníkům všech školních zařízení (ZŠ, MŠ, 
ZUŠ) v našem městě moc poděkovat za jejich obětavou práci v 
letošním školním roce. Stejně tak bych chtěl vyjádřit svůj velký 
„DÍK“ vedení těchto institucí, jednak za zvládnutý školní rok 
na podtrženou jedničku, ale také za vzájemnou spolupráci. 
V souvislosti s koncem školního roku bych rád rovněž popřál 
všem absolventům, kteří odchází z devátých ročníků, mnoho 
úspěchů v dalším studiu. 

Své další poděkování bych chtěl směřovat všem aktivním 
členům řevnických spolků, jako jsou dobrovolní hasiči, mys-
livci, baráčníci a Havlíček za vyjádření vlastenectví v podobě 
účasti na vzpomínkovém setkání u pomníku na náměstí Krále 
Jiřího z Poděbrad u příležitosti Dne vítězství. V letošním roce 
proběhla tato akce díky účasti zástupce Klubu vojenské his-
torie i s čestnou stráží. Bylo to pěkné a důstojné připomenutí 
všech obětí v boji za svobodu. 

Na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad bych vás rád znovu po-
zval hned první červnovou neděli. Bude se zde konat tradič-
ní košíkářský trh spojený s příchodem královského průvodu 
Jeho Milosti císaře Karla IV. Jako obvykle ho na náměstí přiví-
táme se všemi poctami. O prvním červnovém víkendu bude v 
Řevnicích vůbec rušno. V sobotu se již od dopoledních hodin 
rozezvučí areál Lesního divadla. Program letošního rockového 
Slunovratu je opravdu nabitý. Nezbývá než popřát jeho pořa-
datelům, aby vyšlo počasí…

Plný kultury bude ale i zbytek června. Namátkou bych vás 
chtěl pozvat na festival Porta, který proběhne 23. –25. června 
v Lesním divadle, nebo na školní akademii, která se uskuteční 
27. 6. tamtéž.

Na závěr bych chtěl znovu připomenout, že od 12. června 
bude na půl roku uzavřena objížďka. Rekonstrukce železnič-
ního mostu uzavře tuto cestu nejen pro auta, ale i pro pěší. 
Čeká nás dopravně složité období, které na dlouhý čas částeč-
ně odřízne Řevnice od Letů a Dobřichovic. Na všechny s tím 
spojené komplikace se ve vedení města intenzivně připravuje-
me. Mohu vám slíbit, že v rámci možností a našich kompetencí 
se budeme snažit negativní dopad této uzávěrky maximálně 
zmírnit. Sledujte proto prosím webové stránky města, kde se 
budou objevovat aktuální informace.

S úctou Tomáš Smrčka 

O podobě náměstí se bude 
diskutovat 12. června v jídelně
Veřejné setkání, jehož hlavním tématem bude obnova řevnic-
kého náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, se uskuteční v pondělí 
12. června. Koná se od 18 hodin v jídelně základní školy. „Již 
jsme se v předstihu sešli s těmi, kteří se o revitalizaci náměstí 
zajímají, abychom se s nimi domluvili na propagaci této akce. 
Jde nám o to, aby se jí zúčastnilo co nejvíc lidí, kterým není 



Starostové budou jednat o prodlou-
žení autobusové linky do Řevnic
O možnosti prodloužit autobusovou linku, jezdící z Černošic 
přes Dobřichovice a Karlík, až do Řevnic, by měli na svém za-
sedání koncem května jednat starostové z regionu Dolní Be-
rounka. Potvrdil to řevnický starosta Tomáš Smrčka s tím, že 
jde o reakci na otevřený dopis řevnických občanů. Ti si v něm 
stěžovali na zhoršení dostupnosti praktického lékaře a poboč-
ky České spořitelny po jejich přestěhování do Letů a Dobřicho-
vic. „Jednání se má zúčastnit i zástupce Ropidu, se kterým již 
vedeme na toto téma intenzivní jednání,“ sdělil Smrčka s tím, 
že k návrhu se mají vyjádřit i další starostové, kterých se ten-
to problém týká. „Prodloužení této linky, která jezdí poměrně 
často a spojuje místa, kam nedosahuje vlak, se nám jeví jako 
logické a nejjednodušší. Podobného názoru je i zástupce Ropi-
du. Uvidíme, na čem budeme schopni se dohodnout,“ uzavřel 
Smrčka.

Architekt navrhuje doplnit Dřevák 
o námořní kontejnery 
Architektonickou studii rekonstrukce bývalého nádražního 
skladu, takzvaného Dřeváku, si nechala zpracovat řevnická 
radnice. Studie podle autorů předkládá řešení, které se jeví 
jako nejschůdnější, nejekonomičtější, nejšetrnější k objektu a 
zároveň i nejvíce odpovídá požadavkům stávajícího provozo-
vatele, kterým je ZUŠ Řevnice. Zrekonstruovaný objekt by měl 
sloužit jako multifunkční sál. 

„Objekt bude opraven tak, aby se zajistila jeho dlouhodobá 
životnost, bude rekonstruován tak, aby se nenarušil výraz ex-
teriéru ani interiéru, a bude doplněn třemi doplňkovými ob-
jekty ve formě repasovaných a zateplených námořních kontej-
nerů,“ píše se ve studii. Podle starosty Řevnic Tomáše Smrčky 
by kontejnery měly sloužit jako sociální zařízení, občerstvení a 
sklad se zázemím. Nyní se město pokusí najít vhodný dotační 
titul, ze kterého by mohlo rekonstrukci, která by měla stát ko-
lem 7 milionů korun, financovat. V úvahu přichází například 
vyhlášená výzva IROP na rozvoj infrastruktury polyfunkčních 
komunitních center. 

Za černou skládku hrozí zadrženému 
pachateli pokuta až 50 tisíc 
Hlídce městské policie Řevnice se na přelomu dubna a května 
podařilo zadržet pachatele, který za nákupním centrem COOP 
odhodil pytle s domovním netříděným odpadem. Přesto, že 
odpad z místa uklidil, za znečištění veřejného prostranství mu 
hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč a za založení černé skládky 
pokuta až do výše 50 000 Kč.

„Tak jako každý rok v jarním období úklidu se v Řevnicích 
množí případy zakládání černých skládek a znečišťování ve-
řejných prostranství,“ stěžuje si velitel MP Řevnice Jiří Dlask. 
Strážníkům v boji s pachateli těchto přestupků pomáhá mimo 
jiné i instalace a následné vyhodnocování záznamových zaří-
zení, která jsou instalována na místech, kde může ke znečiš-
ťování veřejného prostranství docházet. Právě jedno z těchto 
zařízení odhalilo i výše zmiňovaného pachatele.
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člen. Žádosti komise posuzuje podle tří hlavních kritérií. Jde o 
důvěryhodnost žadatele, reálnost financování a prospěšnost či 
přínos pro město nebo jeho reprezentaci. 

V Řevnicích se střílelo, 
ale jen v rámci cvičení
Hasiči, záchranáři, ale i příslušníky Útvaru rychlého nasazení 
se to 13. května hemžilo na řevnickém náměstí. Dokonce se tu 
i střílelo! Vše se konalo v rámci metodického cvičení Asociace 
dobrovolných záchranářů ČR. Jejich úkolem bylo ošetřit členy 
jednotky URNA, kteří zasahovali proti pachateli s rukojmími. 
„Dříve se toto cvičení konalo v Mníšku a okolí, nyní se organi-
zátoři obrátili i na řevnickou radnici. Toto cvičení jsme pod-
pořili,“ uvedl starosta města Tomáš Smrčka s tím, že město 
poskytlo nejen finanční příspěvek, ale i prostory. Asi patnáct 
čtyřčlenných hlídek plnilo úkoly v okolí Řevnic a Dobřichovic, 
přímo v Řevnicích měli stanoviště na náměstí a v lese. 

„Cvičení bylo velmi věrohodné. Hodláme s asociací dál po-
kračovat. Plánujeme s nimi uspořádat například tematické 
přednášky ve škole na téma zdravověda,“ doplnil Smrčka. Aso-
ciace pořádá projekt SOS – metodické cvičení zdravotnických 
družstev již osm let. Jde o klání čtyřčlenných zdravotnických 
týmů v řešení modelových situací, doplněných o pochod ná-
ročným terénem. Tento závod obsahující noční a denní etapu 
a dokonale prověřuje schopnosti i fyzickou a psychickou odol-
nost družstev. Je koncipován jako vzdělávací akce, tudíž každý 
postup družstva je bezprostředně po provedení úkolu vyhod-
nocen. 

Radnice uvažuje o vytvoření 
regulačních plánů
Dvě plochy, na kterých se v Řevnicích do budoucna počítá s 
výstavbou, by mohly nově řešit Regulační plány. Řevnická rad-
nice uvažuje o jejich vytvoření pro oblast někdejší průmyslové 
zóny Eurovie a pro dominikánské pozemky na Vrážce. Uvedl 
to starosta Řevnic Tomáš Smrčka.
Regulační plány se zpracovávají jen pro část obce a jsou mno-
hem podrobnější než územní plány. Stanoví například podrob-
né podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb, vymezují i veřejně prospěšné stavby nebo 
veřejně prospěšná opatření.
V případě někdejší Eurovie se město se stávajícím majitelem, 
společností NS Řevnice, domluvilo na další spolupráci. Spo-
lečná architektonická studii řeší možnost vytvoření veřej-
ných parkovacích míst pro rozšíření kapacity kolem nádraží 
a vytvoření sítě ulic s prostupem na cyklostezku, k řece a do 
obydlených částí. Cílem je transformovat a integrovat tuto 
bývalou průmyslovou zónu do města. Předpokládá se smí-
šená zástavba (byty, služby, kanceláře), citlivě zasazená do 
této části města, s důležitým zřetelem na povodňová rizika a 
okolní zástavbu. Navazujícím krokem po studii by mělo být 
vytvoření regulačního plánu. „Jde o důležitý nástroj územ-
ního plánování v rukou obce. Ta si tak může stanovit, co a 
za jakých podmínek by na těchto pozemcích mohlo vyrůst,“ 
doplnil Smrčka. 
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Nové webové stránky přinesou 
obcím Prahy-západ větší bezpečnost
Vážení občané,
dovolujeme si Vám představit nové webové stránky www.bez-
pecnaprahazapad.cz, které byly vytvořeny na základě spolu-
práce mezi Policií ČR, městy a obcemi okresu Praha-venkov 
Západ, městskou a obecní policií a dalšími složkami integrova-
ného záchranného systému (IZS) k vytvoření vzájemné spolu-
práce k zajištění vlastní bezpečnosti.
• Jsme připraveni sdílet s Vámi úspěšné realizace bezpeč-

nostních složek a složek IZS.
• Jsme připraveni Vás informovat o preventivních dopravně 

bezpečnostních akcích a opatřeních, včetně aktuálních uza-
vírek a nehodovosti.

• Chceme Vás pozvat na prezentaci činností bezpečnostních 
složek a složek IZS.

• Chceme Vás informovat o činnosti městských a obecních 
úřadů (bezpečnostní i kulturní).

• Očekáváme Vaše podněty, připomínky a názory k činnos-
tem bezpečnostních složek, složek IZS, městských a obec-
ních úřadů, které mohou přispět k zajištění společného cíle 
– Bezpečná Praha Západ.

Příspěvky na výše uvedených stránkách lze také sledovat na 
sociální síti Facebook – Bezpečná PRAHA ZÁPAD. V přípravě 
je také nová aplikace pro Vaše chytré mobilní telefony.

Oddělení tisku a prevence, Územní odbor 
Policie ČR Praha-venkov Západ

Telegraficky
• Škodu ve výši 46 tisíc korun způsobil městu Řevnice pacha-

tel, který z lesa odcizil sazenice smrkových stromků. Šlo 
celkem o 5 768 kusů sazenic, které byly určeny na sadbu v 
řevnických lesích poškozených při předloňské sněhové ka-
lamitě. Případ řešila Policie ČR, pachatele se však vypátrat 
nepodařilo.

• Získat dotaci na vybudování první etapy cyklotrasy a v je-
jím rámci opravit poškozený most v Havlíčkových sadech a 
položit část povrchu v ulici Švabinského se pokusí řevnic-
ká radnice. Trasa by vedla od nádraží přes náměstí a školní 
budovy, dále Masarykovou ulicí a přes můstek v parku do 
ulice Švabinského. Nyní město zadá projektovou dokumen-
taci, následně se pokusí získat dotaci v rámci ITI. 

• Elektrickou ekologickou nákladní tříkolku k pohotovostní 
přepravě a pick-up Dacia Dokker budou mít nově k dispo-
zici pracovníci Technických služeb. Město auta zakoupí za 
necelých 300 tisíc korun. Vozy budou sloužit na převoz ma-
teriálu a pracovníků. Tříkolka má minimální provozní ná-
klady, je ekologická a uveze až 400 kilogramů.

• Koupací molo, které umožní snadný vstup do řeky, by 
chtěla pro letošní léto umístit řevnická městská rada na 
levém břehu Berounky u lávky v Karlštejnské ulici. O uvol-
nění 180 000 korun na nákup mola budou jednat zastupi-
telé v červnu.

• Poslední veřejné zasedání zastupitelstva před letními 
prázdninami se koná v pondělí 26. 6. tradičně od 19 hodin 
v sále Zámečku.

vše pan
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Vážení spoluobčané, 
v minulém čísle Ruchu byla představena studie zástavby býva-
lého areálu Eurovie. K představené studii si dovolím připojit pár 
poznámek a připomínek z pohledu opozičního zastupitele.

Co zástavba bývalého areálu přinese městu? 
Z pohledu města bychom vyřešili nepříliš vábný vzhled bývalé-
ho areálu Eurovie. Také by se podařilo zlepšit propojení komu-
nikací a chodníků ve zmíněné lokalitě.

Jaká jsou rizika a problémy spojené s výstavbou v tomto 
prostoru?
Minimální rozšíření počtu parkovacích míst u nádraží. Radnice 
tvrdila, že jedním z výstupů ze zmiňované studie bude rozšíření 
počtu parkovacích míst u nádraží. Předložená studie mě o tom 
ale nepřesvědčila. Spíše tomu bude naopak. Upřímně řečeno, 
nevěřím ani tomu, že se nám podaří prosadit parkování pod bu-
dovami, v každém případě ne v takovém rozsahu, jaký je třeba. 
Dalším problémem je nárůst dopravy, který značně zatíží stáva-
jící úzké ulice. 

Dále se mi zdá, že plánovaný počet obyvatel je spíše pod-
hodnocen. Nevěřím ani tomu, že udržíme stávající návrh výšky 
budov. 

Specifickým problémem je stavba v záplavové zóně. Podílel 
jsem se na řešení a likvidaci následků všech povodní za posled-
ních patnáct let, a proto zastávám názor, že v záplavové zóně se 
nemá stavět.

Uvědomme si, že pokud zde budeme stavět, vysíláme signál 
všem dalším potencionálním stavebníkům, že stavět v záplavo-
vé zóně je normální. Kam případně budeme evakuovat při po-
vodni těch tři sta obyvatel, nikdo neřeší. 

Další otázkou je nárůst počtu obyvatel a to, zda, kolik a v ja-
kém horizontu jsme schopni a ochotni je absorbovat. Také není 
vyčísleno, kolik město bude stát zajištění odpovídající infra-
struktury.

Postoj investora a města
Je jasné, že město musí se stávajícím vlastníkem jednat. Nor-
málně takové jednání probíhá tak, že investor kontaktuje město 
a snaží se prosadit svoji vizi využití pozemků či areálu a město 
se spíše brání a snaží se vize investora korigovat a brzdit. U nás 
je to naopak. Je otázkou, zda je to správný přístup. 

Osobně se mi architektonické zpracování líbí, ale místo nepo-
važuji za vhodné.

Libor Kvasnička

Pohled opozice – Eurovie



Kordonová římsa: 
Místo pro vaši reklamu!
Fasády historických domů mívají vodorovné členění, které optic-
ky odděluje jednotlivá patra. Pás mezi výkladci a (tzv. kordono-
vou) římsou nad nimi – se tradičně používal pro reklamní sděle-
ní. Časem se přidávaly i stěny v přízemí, plochy nad kordonovou 
římsou však obvykle zůstávaly „holé“. Pro umísťování reklamy je 
to dobré vodítko: fasáda nad úrovní parteru (v malém městě jej 
tvoří přízemí, ve velkoměstě i dvě patra) je místo hájené, vyhra-
zené pro nadčasová a hodnotná sdělení: vlajky, znaky, pamětní 
desky apod. Případná reklama v této úrovni proto musí také „mít 
úroveň“: být umístěna citlivě, s respektem k „tváři“ domu a s este-
tickou kvalitou. 

Soukromý plot má veřejnou hodnotu
Významnou kapitolu tvoří reklamní plochy, které nesouvisejí 
s daným místem. Byť propagují místní firmy či výrobky, jejich 
městotvorná funkce je spíše mizivá. Z pochopitelných důvodů 
se vyskytují na pohledově exponovaných místech: vždyť jejich 
hlavním cílem je upoutat pozornost! Jejich rozměry a obsah 
sdělení jsou často přizpůsobeny čtení při jízdě autem: bývají 
veliké, křiklavé a úderné. Firmě nepochybně přinášejí zisk, 
majiteli plotu snad finanční prospěch. Otázkou je, co přinášejí 
městskému prostředí? Zvláště tento druh nevyžádané reklamy 
násilně odvádí pozornost od toho, co je na většině měst libé 
a cenné: domy, ulice, zeleň, prostory a lidé v nich. Proto se 
mnohá města snaží především tuto velkoplošnou a komerční 
reklamu regulovat a kultivovat – shora, pomocí vyhlášek 
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Proč jsou staré reklamy krásné?
V dřívějších dobách bývala reklamní sdělení úkolem pro písmo-
malíře. Bývali školení v krasopisu, používali tradiční techniky a 
střízlivé barvy. Ještě před 80 lety byly „marketingové strategie“ 
maloměstských podnikatelů prosté a reklamou jim bylo ozdobné 
označení provozovny a (často veršované) inzeráty v místních no-
vinách: „Na náměstí pod radnicí – najdeš obchod jediný –, který 
má vše od papíru –, denně čerstvé noviny...“ (reklamní slogan 
Papírnictví U Šmída z řevnických novin z roku 1946). V dnešní 
době, kdy může plakát vytvořit každý, kdo má počítač, se na ře-
meslo i na verše zapomnělo…

REKLAMA VE MĚSTĚ
Málokdo vítá reklamní spot, když přeruší jeho oblíbený film. Málokdo ocení poštovní schránku zahlcenou letáky 
a emailovou schránku přetékající spamem. Málokdo si doma pověsí reklamní ceduli místo obrazu. Výjimku tvoří 
snad jen reklamy, na které se rádi díváme, protože jsou krásné či je nám jejich sdělení užitečné. Ale k městskému 
prostoru venkovní reklama odjakživa patřila, a tak Vás zveme na procházku do ulic: jak se stalo, že nám v dnešní 
době reklama (celosvětově) přerůstá přes hlavu a jak z takové šlamastyky ven?

Text a foto: Daria Balejová

Decentní nápis, který je promyšleně zasazen do fasády, re-
spektuje její barevnost, a v neposlední řadě krásné písmo, vy-
vedené trvanlivě – rovnou do omítky: to tvoří z reklamy krás-
nou součást domu a veřejného prostoru. Stará a osvědčená 
technika, dodnes úspěšná.

Reklamní pás pod (někdy pomyslnou) kordonovou římsou 
oživuje městské prostředí. Krása jeho provedení přináší krásu 
do náměstí a naopak. Vkusné využití pěkně obnovených vý-
kladců pro moderní reklamu – i to udržuje paměť místa.



Cedule, kam se podíváš
Dosud byla řeč především o reklamě označující provozovny, která 
slouží jako důležitý orientační bod ve městě. Je-li kultivovaná, do-
tváří ráz města a oživuje ho. K tomu jistě patří i zboží vystavené na 
ulici a skládací cedule, lákající na oběd… Pokud nebrání průchodu 
a lze je po zavíračce uklidit, vytvářejí časový rámec ulice a její at-
mosféru: nedělní prostorné korzo či pondělní městský klokot. e

a předpisů. Ideálně také zdola – za pomoci samotných občanů, 
kteří vidí hodnoty kolem sebe a sami je chrání. Třeba jen 
v rámci svého plotu. 

Mobiliář není stojan na reklamu
Ulice se někdy přirovnává k obecnímu „obýváku“. V tomto duchu 
je městský mobiliář obecním nábytkem. Zábradlí, lavičky, koše 
a lampy mají – ať už je jejich design jakýkoliv – svou krásu: jako 
všechny jednoduché, jasně rozpoznatelné a užitečné věci. Jejich 
pronájem/využití pro reklamní účely je však hyzdí. Reklamní 
sdělení se tímto způsobem dostávají na neočekávaná místa a člo-
věk před nimi nemá úniku ani spočinutí.

Kulturní reklama je také reklama
Z obchodního hlediska je reklama (laicky řečeno) způsob, jak 
oslovit zákazníky a zvýšit tak prodej, na čemž samozřejmě není 
nic špatného. Reklamní strategie – propagace se využívá i pro 
bohulibé a ušlechtilé cíle: šíření myšlenek, pozvání na akce 
apod. Při umísťování kulturní reklamy na veřejná prostranství 
by však měla platit stejná pravidla jako pro každé jiné veřejné 
a velkoplošné sdělení, jak bylo výše popsáno. S tím, že poutač 
na kulturní akci by sám o sobě měl být především sám kultivo-
vaný… 
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Mobilní cedule před obchodem má svůj praktický význam a 
pro chodce mentálně splývá s pozadím obchodu. Ten samý 
objekt, je-li umístěn volně a bez pochopitelné souvislosti, se 
stává jakýmsi vizuálním výkřikem: o to větší jsou nároky na 
jeho krásu a ladnost...

Stabilní reklamní plochy větších rozměrů do ulic malého 
a malebného města nepatří. O pronajímatelných plochách, 
natož billboardech, nemluvě.

Skrze subtilní, průhledné zábradlí se ulice opticky rozšiřuje. 
Zakrývání reklamními plachtami degraduje samotnou kon-
strukci a vytváří optickou bariéru.

Decentní barevnost, prostá grafika a především krásná fo-
tografie (s přidanou hodnotou místního autora) mohou po-
gumovanou plachtu pozvednout do kategorie „umění ve ve-
řejném prostoru“. Umístění, formát a kotvení je však třeba 
pečlivěji promýšlet.

Na naše schránky si lepíme vzkazy „Nevhazovat reklamu, Ne-
chceme letáky“ apod. A přitom – reklamu v centru obce nelze 
tak snadno odmítnout ani vypnout ani vyhodit. Pouze si na ni 
zvyknout – zapomínajíc, že kostel je nejhodnotnější stavba ve 
městě, a právě a pouze na tomto místě (křižovatka Pražská-
-Nádražní) jej lze vidět v celé jeho barokní kráse… 
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EduARd SochoR
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

Sochor a Řevnice 
Eduard Sochor spojil s Řevnicemi 
více než 50 let svého života. V letech 
1897–1905 podle svých plánů posta-
vil vily pod lesem, které tvoří domi-
nantu města. Většinu z nich spojuje 
ulice, později po něm pojmenovaná. 
Na ni navazuje kolmo od náměstí 
dnešní ulice Legií, která začíná mezi 
tzv. dominikánskými vilami čp. 24 a čp. 25. Sochor je postavil pro 
dominikány v letech 1897–1898. V průhledu ulicí Legií vidíme na-
hoře Sochorovu vilu čp. 156, ve které architekt bydlel. Na základě 
svého projektu postavil v letech 1904–1905 neobarokní faru pro 
rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou. Současně se stavbou 
fary provedl rekonstrukci řevnického kostela sv. Mauricia a Pan-
ny Marie Nanebevzaté a postavil kašnu na náměstí, která slouží 
dodnes. Po postavení vil se zahradami vybudoval v roce 1905 užit-
kový vodovod, který měl své zdroje v lese pod Kamennou v ryb-
níčcích zvaných Sochorovy. Tento vodovod po roce 1945 zanikl. 
V roce 1913 zřejmě po úmrtí manželky vytvořil projekt rodinné 
hrobky, kterou teprve v roce 1927 postavil na starém hřbitově řev-
nický kameník Karel Havlíček. Ve třicátých letech minulého století 
byla hrobka přenesena na nový hřbitov na Šiberném.

Sochor byl po několik období členem městského zastupitelstva, 
poprvé v letech 1903–1907. To mu jistě usnadnilo uskutečňování 
podnikatelských akcí. Na přelomu 19. a 20. století (snad 1899) 
začal provádět podle svých plánů regulaci dolní části Nezabudic-
kého potoka. V roce 1914 podpořil vznik Živnostenské záložny v 
Řevnicích. V roce 1923 založil na sportovním hřišti „za vodou“ v 
místě dnešní staré pískovny fotbalový klub – tzv. Sochorovu jede-
náctku. Vedle fotbalového hřiště vybudoval jeden antukový teni-
sový dvorec, na němž hrával např. Jan Semanský, dědeček Mar-
tiny Navrátilové. Oba oddíly dostaly název SK Řevnice. V prvním 
desetiletí dvacátého století požádal Sochor o povolení vybudovat 
ve městě sloupy pro elektrické vedení a trafostanice. Výstavbu 
však nerealizoval, proto ji později převzal profesor PhDr. a ThDr. 
Václav Hazuka, který v roce 1910 koupil mlýn na Berounce, za-
čal vyrábět elektrický proud a s pomocí pražské firmy vynálezce 
Františka Křižíka elektrifikoval Řevnice. 

Počátkem 20. století podnikal Eduard Sochor i v jiných obo-
rech než ve stavebnictví. Dokladem je kreslená pohlednice, na 
níž je vedle vily čp. 156 zakreslena jeho drůbežárna. Na této po-
hlednici je podpis manželky Milady.

V časopise Ruch jsem mu v posledních letech věnoval 8 pří-
spěvků, neboť jeho stavební stopa je v našem městě velmi vý-
razná. Podrobnější článek o něm je také v řevnickém Almanachu 
Řevnice – 750 let z roku 2003. e

Architekt, stavitel, restaurátor a podnikatel
Plodný život (nejen) architekta
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SEduard Sochor se narodil 23. 9. 1862 ve Vlčí-Cítolibech u 
Loun. Od roku 1880 studoval na české technice v Praze, 
dále na technice v Berlíně a na Akademii výtvarných umě-
ní ve Vídni. Město Praha mu poskytlo v letech 1889–1891 
stipendium pro studijní cesty po Evropě, Africe a Americe. 
Nejdéle pobýval v Paříži, kde se mimo jiné věnoval restau-
rátorství. Byl dokonce vybrán do týmu, který realizoval re-
konstrukci zámků na Loiře. Během studií v Paříži se sezná-
mil a blíže spřátelil s malířem Alfonsem Muchou, který mu 
v roce 1904 věnoval kresbu „Studie rukou“, doprovázenou 
osobním dopisem.

V roce 1896 se oženil s Miladou Kovaříkovou z Bud u 
Rakovníka (často se mylně uvádí Milada Křižíková, dcera 
vynálezce Křižíka, na což upozornila Sochorova vnučka 
Ing. Marie Havířová). Měli čtyři děti, dva syny a dvě dcery. 
Eduard měl staršího bratra Václava, akademického malíře. 
Oba bratři mají ve svém rodišti pomník.

Ve svém profesním životě se Sochor věnoval projektové, 
stavební a restaurátorské činnosti. Po odborné stránce je 
jeho sloh řazen do období přechodu od historizmu k secesi. 
Kromě řevnických staveb se věnoval sakrální architektuře 
v Čechách a na Moravě. Vystavěl novorománský kostel v 
Úhonicích, kostel sv. Anny v Praze na Žižkově a kostel Pan-
ny Marie Růžencové v Plzni. Za jedno z jeho hlavních děl je 
považována kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci (v letech 
1908–1912). Významná je též novogotická přestavba hra-
du Kokořín pro rodinu pražského podnikatele Špačka, kde 
využil svých zkušeností z Francie. Restauroval řadu pamá-
tek podle návrhů jiných autorů, např. Pražskou bránu v 
Rakovníku. 

Zemřel v Řevnicích 6. 6. 1947 a je pochován na řevnic-
kém hřbitově ve své rodinné hrobce. 

Pomník padlým ještě s ozdobnými 
deskovými reliéfy

Řevnická letopisecká komise pořádá v pátek 23. června 
v 18.00 hodin v Modrém domečku tradiční „posezení nad 
kronikami“, které bude věnováno architektům Sochorovi 
a Weissovi, se zaměřením na jejich řevnické stavby. Součástí 
akce bude výstava některých starých dokumentů. Dovoluje-
me si pozvat všechny zájemce o historii na naše „posezení“.

Za letopiseckou komisi Jindřich König, předseda
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Pohled z nynější Mníšecké ulice, v rohu podpis E. Sochora Sochorovy vily v detailu

Fara Dominikánské vily na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

Kašna v „sadech na náměstí“ Vila Kokořín v nynější Sportovní ulici 

Sochorova hrobka na st. hřbitově Zdobná drůbežárna za architektovou vilou
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S ožívajícím duchem polozapomenutého zámku ve Svinařích se 
mi do mysli opakovaně vkrádala otázka, zda neexistuje přímá 
cesta ze Řevnic do Svinař, aniž by bylo nutné jít mezi projíždějící-
mi auty po některé ze silnic. Nejdříve jsem se podíval do starých 
map, kde jsem kupodivu narazil na jednu zakreslenou cestu ke 
svinařské cihelně, a tak jsem se ji vyrazil hledat.

Cestou… 
Z řevnického náměstí vyrazíme ulicí Komenského směrem na 
západ. Na křižovatce u prodejny elektra odbočíme vlevo a vzá-
pětí první ulicí doprava na ulici Seleckou. Ta nás povede ma-
lebnou částí Řevnic stále do kopce. Za posledními domky zmizí 
pod nohama její nová asfaltka a kamenitým úvozem okolo vod-
ní nádrže dojdeme až k památnému dubu na hřebenu Vrážky. 
Odtud se vydáme přímo přes louku pod dráty vysokého vedení 
až k okraji protilehlého lesa. Podél něj, kdy les máme po pravé 
ruce, dojdeme až na polní cestu značenou žlutou značkou. Při 
nepříznivých podmínkách můžeme louku obejít vlevo po pol-
ní cestě až k silnici, po které přejdeme asi 400 metrů vpravo 
ke křižovatce se žlutou značkou, po níž se vydáme opět vpravo 
směrem na Třebaň. Po chvíli se široká polní cesta stáčí doleva a 
my s ní společně opustíme žlutou značku, která pokračuje dále 
podél pole. Po polní cestě dojdeme až ke vzrostlému remízku. 
Úzká pěšina, vedoucí pod mysliveckým posedem na okraji, nás 
zavede do nitra pod vysoké stromy. Cesta vedoucí remízkem již 
dávno zmizela, tak pokračujeme podél svahu již jen po vyšlapa-
ných jeleních stezkách. Mineme několik dávno zarostlých vytě-
žených jam, památku na doby, kdy se zde získával materiál pro 
nedalekou cihelnu. Zanedlouho dojdeme až k rozbahněnému 
prameništi malého potůčku. Podél něj zahájíme sestup dolů k 
bývalé cihelně. Po levé hraně hluboké rokle, kterou divoké vody 
za staletí vytvořily, sejdeme až ke koňskému ranči, který zde 
byl vybudován na místě bývalé cihelny. Ranč obejdeme z levé 

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

strany. Musíme tak překročit i zleva přitékající potok v mělkém 
údolí a vystoupat nad něj k cestičce podél pole, která vede až k 
plotům usedlosti. Odtud můžeme již pohodlně pokračovat po 
přístupové cestě dolů k třebaňské silnici a po ní vlevo až ke svi-
nařskému zámku.

… necestou
Pro ty, kteří se přece jenom chtějí vyhnout silnicím a touží i po 
malém bloudění, mám zkratku. Nesestoupíme až mezi domky, 
ale hned u plotu zahneme vlevo na již zarostlou polní cestu. Její 
průběh již není moc patrný, a tak se držme okraje dalšího z re-
mízků, který nás asi po 300 metrech dovede k velmi strmé rok-
li. Skalnaté srázy porostlé osladičem nám nedávají moc šancí ji 
překonat hned v těchto místech, tak musíme sejít níž, kde se nám 
to již lehce podaří. Na druhé straně se nachází vyšlapaná pěšin-
ka stoupající podél rokle vzhůru. Po ní vystoupáme až na luka 
zvaná Na Zadních Halounech. Tady se vydáme vpravo po luč-
ních cestách nad skalnatým srázem Svinařského potoka. Zane-
dlouho se nám otevře výhled na střechy a komín již nedalekého 
svinařského zámku. Už jen zbývá překročit další remízek a dále 
přibližně stejným směrem sestoupíme k téměř vyschlému potůč-
ku. Snad ani nelze uvěřit, že zde kdysi protékal význačný pramen 
léčivé vody, pro kterou si jezdily povozy až z Karlových Varů. Pře-
kročíme bahnité dno údolíčka bez šance se posilnit léčivou vodou 
a na druhé straně se již prodereme na louky vedoucí k zadnímu 
traktu svinařského zámku. Přes ně dojdeme až k ulici, která nás 
zavede k bráně zámku. Cesta z Řevnic trvá svižnou chůzí přibliž-
ně 1,5 hodiny. Tak nezapomeňte vyrazit včas, ať nezmeškáte tře-
ba jednu z mnoha akcí, která se zde v létě koná.

A kudy zpět? Buď stejnou cestou necestou, nebo si můžete 
vycházku prodloužit po malé silničce ze Svinař až na Halouna 
a přes občerstvovací zastávku v hostinci U Zrzavého paviána se 
vrátit po zelené značce zpět do Řevnic. e

Výlet patnáctý: Cestou necestou 
na svinařský zámek 
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Řevnice jsou o krok blíž k získání 
dotace na přednádraží

tivách. Plánovaná a stále odkládaná rekonstrukce trati kom-
plikuje dílčí investice. Jsme v intenzivním kontaktu s vedením 
i projektanty a cítíme od nich vstřícnost. Rekonstrukci mostu 
na objížďce a přeložku sloupu se prosadit podařilo. Milionová 
investice nahrazující starý hradlový systém automatizací želez-
ničních přejezdů zatím před vlastní optimalizací neprošla. Jsme 
rádi alespoň za to, že výpravčí i hradlaři se více snaží (jakkoliv 
to nemají kvůli taktu spojů a pravidlům pro hradla jednodu-
ché).
Uvažuje se o zrušení jednosměrného provozu?
Jako všechny velké investice v Řevnicích byla i silnice k nádraží 
pořízena z dotačního programu a vztahuje se tak na ni pětiletá 
udržitelnost. Dělat změny v tomto pětiletém období je spojeno 
s určitým rizikem, jakkoliv se během provozu ukážou nevýhody 
daného řešení. V krajním případě by mohlo dojít i k požadavku 
vrácení dotace.

Vznikající dopravní studie rozšířeného centra města se však 
soustředí i na příjezd k nádraží. Řeší ho v kontextu zklidnění 
Berounské ulice, rozmáhajícího se parkování na Palackého ná-
městí, průjezdu autobusu. 
Kudy povede cyklostezka?
Změna vedení cyklostezky EuroVelo 4 se neplánuje. Prosazuje-
me, aby kraj v rámci investic do dálkových tras upravil podchod 
u mostu, část Na Stránce a dopravní řešení v Třebaňské ulici. 
Cyklotrasy v okolí nádraží by měly zajistit bezpečnější vedení 
cyklistů přijíždějících k nádraží a podpořit rozvoj cyklodopravy. 
V budoucnosti půjde o propojení cyklostezky s nádražím přes 
areál bývalé Eurovie, aktuálně se jedná o příjezd cyklistů ulicí 
Nádražní a Pod lipami.  
Kde bude umístěna autobusová zastávka?
Autobusová zastávka bude umístěna vlevo od hotelu Berounka 
(ideálnímu umístění před hotel Berounka zabránil vlastník). 
Chceme, aby odtud vyjížděly všechny autobusové linky. Poten-
ciál autobusové dopravy není využíván. Důvodem je špatný takt 
i skutečnost, že linky z největší spádové oblasti směrem do Hos-
tomic nejsou zařazeny do ROPID. Čekající autobus na dohled a 
kultivovaný přestup je přínos Řevnic do společného problému 
dopravy. Byli bychom rádi, aby i okolní obce podpořily rozvoj 
ROPIDu v naší oblasti a autobusy z nádraží zastavovaly i v Řev-
nicích na více místech. e

Šance na získání evropské dotace na dokončení přednádraží v 
Řevnicích se zvýšila. Město totiž uspělo se svou žádostí v rám-
ci Integrovaných teritoriálních investic v Pražské metropolitní 
oblasti. „Získali jsme kladné hodnocení a postoupili jsme se 
žádostí na IROP, který o případném získání dotace definitivně 
rozhodne,“ popsal další postup starosta Tomáš Smrčka. Podle 
něj by mohl být výsledek znám zhruba na přelomu léta a pod-
zimu. Věří, že šance na získání dotace jsou v případě tohoto 
projektu vysoké. „Vidím to velmi nadějně. Není to tak drama-
tické jako třeba v případě žádostí na školky, kde se sešlo tolik 
žádostí, že nebylo možné všechny uspokojit,“ podotkl Smrčka. 
Město na druhou etapu úprav přednádraží žádá 14 milionů 
korun. Projekt počítá mimo jiné s výstavbou dalších parkova-
cích míst, novými chodníky, osvětlením, ale řeší i cyklodopra-
vu a vybavení mobiliářem, což mnoho obyvatel vítá. Někte-
ří řidiči se ale obávají snížení počtu parkovacích míst oproti 
stávajícímu stavu, který umožňuje živelné parkování. Ve svém 
dopise to zmínila i čtenářka Helena Dvořáková. Podle ní lepší-
mu využití parkoviště překáží jednak sloup ČD obložený be-
tonovými kvádry a jednosměrný provoz ve zúžené části par-
koviště. „Další místo zabere autobusová zastávka – je opravdu 
nezbytné ji přemístit do míst, kde bude i nadále velký pohyb 
aut i chodců, když na místě stávajícím bylo podstatně klidně-
ji?“ táže se pisatelka a dodává: „Obracím se tímto na řevnic-
kou radnici: Zkuste zvážit ještě nějaké úpravy plánu. Jinak 
možná budeme mít „krásné“ přednádraží, ale parkující auta ve 
všech přilehlých ulicích.“ Na dotazy, které se týkají plánova-
ných úprav přednádraží, odpovídá v rozhovoru místostarosta 
Ondřej Skripnik.

Jaká je kapacita parkoviště před nádražím?
V odevzdaném projektu do výzvy ITI jsme se zavázali k dosaže-
ní cílové hodnoty 155 parkovacích míst. Možná někoho překva-
pí, že podle šetření ČD každý den odjede z nádraží v Řevnicích 
více než 1700 cestujících. Svým denním obratem (3478 cestují-
cích) je naše nádraží větším dopravním uzlem než Dobřichovi-
ce, ale např. i Beroun. 

Z čísel je patrné, že velká část lidí chodí pěšky, jezdí na kole. 
Autem bychom se všichni nevešli. V souladu se strategií udrži-
telné dopravy, na níž je dotační titul zaměřen, projekt podporu-
je i ostatní druhy dopravy. Vznikne 113 stání pro kola (krytých 
a pod dohledem kamer). Podle urbanistů se ochota obyvatel 
dojít pěšky zvyšuje až dvakrát, pokud je cesta atraktivní (dob-
ré chodníky, možnost nákupu, setkání se sousedy). Promenáda 
Pod Lipami patří frekvencí chodců k těžištím města, domnívám 
se, že bychom měli tuto hodnotu chránit. Rytmizace parkova-
cích stání několika stromy pomůže alespoň trochu zmenšit do-
jem, že zde není pouhé parkoviště a o víkendech pustá plocha. 

Ulevit zátěži automobilové dopravy a ulehčit ranní parkování 
by pomohl vznik až stovky parkovacích míst v bývalé Eurovii. Se 
současným vlastníkem jsme tuto možnost projednali při jednání 
o architektonické studii této lokality. Vysoká alokace dotačních 
prostředků do přestupních uzlů nás vyzývá připravit projekt 
druhé etapy – „Zanádraží“ – co nejdříve.
Kdy zmizí sloup ČD?
Přeložení sloupu trakčního vedení máme od SŽDC přislíbeno 
ještě letos. SŽDC má trochu složité rozhodovací mechanismy, 
hlavně ale pracuje ve velmi dlouhodobých časových perspek-

Text: Pavla Nováčková, Ondřej Skripnik | Foto: Darja Balejová 
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Krátce a jasně
Řevnická škola znovu otevře 
přípravný ročník
Přípravný ročník pro děti, které dostaly odklad školní docházky, 
chce od září otevřít Základní škola Řevnice. Ten ve škole fungo-
val i letos, a velmi úspěšně. „Máme zkušenost pouze z letoška, 
kdy přípravný ročník navštěvuje 11 dětí. Ohlasy jsou však více 
než příznivé. Od příštího školního roku je na základě novely 
školského zákona přípravný ročník určen pouze dětem s odkla-
dem školní docházky,“ vysvětlil ředitel ZŠ Řevnice Tomáš Řez-
níček. Snahou města jako zřizovatele školy je, aby se podařilo 
ročník naplnit. „Aby ročník mohl být financován z kraje, musí 
jej navštěvovat minimálně 10 dětí, maximálně však 15,“ upřes-
nil starosta Tomáš Smrčka s tím, že nemusí jít jen o děti z Řev-
nic, ale i okolních obcí. „Přípravný ročník je možnost, nikoli po-
vinnost. Rodiče si mohou zvolit, zda jejich dítě bude ještě jeden 
rok navštěvovat školku, nebo zda si bude touto nenásilnou mož-
ností zvykat na systém školní docházky,“ vysvětluje Řezníček. 
Předškoláci chodí do přípravného ročníku na 4 hodiny denně. 
Součástí vzdělávacího programu je grafomotorika, rozumová 
výchova, praktické činnosti, tělesná, hudební a výtvarná výcho-
va. Děti se mohou stravovat ve školní jídelně a je jim k dispozici 
školní družina. „V tuto chvíli již zbývají poslední volná místa, 
pokud tedy rodiče tuto variantu zvažují, doporučuji kontakto-
vat nás v co nejbližší době,“ dodal ředitel Řezníček.

Řevničtí školáci bodovali 
ve výtvarné a literární soutěži
Úspěch ve výtvarné a literární soutěži zaznamenali žáci řevnic-
ké základní školy. Ceny si žáci přivezli z Jílového u Prahy, kde se 
konalo předávání cen za účast ve výtvarné soutěži nazvané Po-
žární ochrana očima dětí a mládeže. Pro ceny si skupina Lukáš 
Jindra, Adam Jonšta, Donovan Scarlett, Eliška Ondřejovská a 
Eliška Křenková dojela s paní učitelkou Věrou Horskou hromad-
nou dopravou. Nejprve vlakem, metrem a nakonec autobusem. 
Řevničtí školáci obdrželi cenu za 1. místo v kategorii kolektiv-
ních prací za okres. Eliška Křenková získala 1. místo ve 3. kate-
gorii jednotlivců za okres, též byla oceněna krajem. 

vše pan

Na plácku za vodou je živo
Stejně jako v minulých letech, i letos pořádal spolek Řevnice – 
Za vodou na pozemku proti bývalému campingu, tzv. Plácku, 
pálení čarodějnic. Tyto malé „dětské“ čarodějnice začínají dříve 
než „klasické“ na Vrážce, a možná i proto se, zejména mezi ro-
dinami s menšími dětmi, těší čím dál větší oblibě. Velká čaroděj-
nice, kterou vyrobili žáci místní ZUŠ, hořela v ohni, další čaro-
dějnice a netopýry si děti vyrobily v rámci výtvarné dílny.
Radost dělá řevnickým Plácek ale i v době, kdy se tam právě nic 
speciálního nepořádá. Dřívější zanedbaná rohová parcela, kde 
přes keře a stromy nebylo dobře vidět ani do zatáčky, vypadá 
nyní spíše jako park, a také je tak využívaná. Na Plácku přibyly 
lavičky, stojan na kola, odpadkový koš. Všechny členy spolku 
těší, když Plácek míjí a vidí cyklisty i kolemjdoucí na lavičkách, 
u ohnišť nebo pod stromy.

Za podpory grantu od Nadace VIA vybudovali členové spol-
ku na Plácku dětskou cyklodráhu. Loni se na ní konaly první 

Zájemci o účast na Hravě a zdravě 
se mohou hlásit
Chcete se jako prodejci nebo účinkující zúčastnit dalšího roční-
ku úspěšného rodinného festiválku Hravě a zdravě v Řevnicích? 
Co nejdříve se přihlaste na emailové adrese hraveazdrave@cen-
trum.cz, vyzývají organizátoři.

Festival Hravě a zdravě, který pořádá spolek Náruč a rodin-
né centrum Leťánek s podporou města Řevnic, se uskuteční 2. 
září od 11 hodin. Stejně jako minule se díky zapojení do akce 
Den bez aut uzavře celé řevnické náměstí pro dopravu. Téma-
tem letošního ročníku je kromě tradičního gastronomického 
prožitku, ekologie, třídění a zpracování odpadu, udržitelné 
módy také desáté výročí založení vyhlášené kavárny Modrý 
domeček. Aby se v záplavě novinek neztratila původní myšlen-
ka celého festivalu, je třeba připomenout, že se zde primárně 
budou prezentovat všechny místní i okolní spolky, firmy, orga-
nizace, instituce, kroužky, oddíly apod. Možnost představit se 
a ukázat se, má opravdu každý.  Na festivalu Hravě a zdravě 
nebude chybět pokus o překonání loňského rekordu v délce 
štrúdlu ani oblíbená Rodinná hra po celých Řevnicích s různý-
mi stanovišti.

Řevničtí očekávají příjezd 
císaře 4. 6. před polednem
Nejen proutěné košíky, nádoby a další zboží bude v neděli 4. 
června k dostání na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. V rámci 
již tradičního Košíkářského trhu, který je součástí Královského 
průvodu, se budou na náměstí nabízet i různé dobroty, domácí 
kváskový chléb a další výtvory domácích zručných kumštýřů.

Trh bude zahájen úderem 9. hodiny ranní. Během dopoledne 
se můžete těšit na oblíbené uskupení bubeníků Barrel Batte-
ry, zazní brazilské rytmy v podání skupiny Banda Brincadeira, 
kolem 10.30 zahraje Honza Jícha, který tradičně pozve na Por-
tu. Chybět nebudou ani všudypřítomné Notičky. Průvod v čele s 
císařem Karlem IV. je očekáván kolem půl dvanácté. Jeho Milost 
přivítá tradičně řevnický rychtář se svou družinou.

Děti se rozloučí se školou 
akademií i soutěžemi
Konec školního roku v Řevnicích je již tradičně spojen se škol-
ní akademií a v posledních letech také se slavností pořádanou 
školkou Pikolín. Školní akademie se letos uskuteční 27. 6. od 
17:00 hodin v Lesním divadle. „Součástí programu budou vy-
stoupení jednotlivých tříd, případně jejich zástupců, a také roz-
loučení se žáky devátých tříd, kteří naši školu opouštějí,“ popsal 
ředitel školy Tomáš Řezníček, který na akci srdečně zve nejen 
rodiče a prarodiče, ale i ostatní příznivce školy.

O den později, ve středu 28. 6., pořádá rozloučení se škol-
ním rokem Pikolín. Slavnost se koná od 15:00 u Zámečku. „Tato 
akce proběhne již potřetí, a věříme, že bude mít stejný ohlas 
jako minulé ročníky. Těšíme se nejen na děti ze školky, ale vítáni 
jsou i školáci,“ uvedla organizátorka Kateřina Šupáčková. A co 
na děti čeká? Na programu je loutkové divadelní představení, 
soutěže, vyrábění a pro zúčastněné děti jako odměna zmrzlina 
zdarma.  



vat a v herně si můžete sami divadlo zahrát. Připravena je zá-
soba kulis i loutek z různých pohádek a dokonce i malý dárek. 
Více informací o všech akcích najdete na www.letanek.cz. 

Studenti Univerzity 3. věku promovali
Dvě desítky studentů Univerzity 3. věku završily po šesti se-
mestrech přednášek v řevnickém kině své studium. Na slav-
nostním promočním ceremoniálu v aule Zemědělské univerzity 
Praha dostali studenti Osvědčení o absolutoriu a blahopřání dě-
kana, proděkana a celého kolokvia Provozně ekonomické fakul-
ty. Gratulujeme paní Blažkové, Haukové, Hazukové, Hobzové, 
Koškové, Koutové, Kozové, Kvasničkové, Moravcové, Nechváta-
lové, Rychlíkové, Ryšavé, Řežábkové, Stýblové, Špálové, Švé-
dové, Vejvodové, Weissové a panu Rojíkovi k ukončení studia. 
Přestože mají studenti za sebou 3 roky studia témat od umění, 
historie, lidského zdraví až po filozofii, mnozí z nich hodlají 
dále pokračovat se svými spolužáky. Ke studiu se totiž stále hlá-
sí noví zájemci, kteří rozšiřují tuto skvělou partu svých vrstevní-
ků. www.e-senior.cz

 vše pan

LTC Řevnice – 20 let od rekonstrukce 
tenisových dvorců
V červnu uplyne 20 let od chvíle, kdy byly slavnostně otevřeny 
rekonstruované tenisové dvorce klubu v ulici Legií. Termínem 
uvedení tří dolních dvorců do provozu byla středa 18. června 
1997. Hlavním finančním sponzorem všech prací byla naše slav-
ná rodačka, tenistka Martina Navrátilová. Bez jejího přispění by 
si výbor klubu nemohl dovolit takové práce realizovat.

Rekonstrukci uskutečnila firma Sport Technik Bohemia z Pra-
hy Ing. Milana Vopičky, který sám býval známým tenistou a ho-
kejistou. Ing. Vopička je švagrem wimbledonského tenisového 
vítěze Ing. Jana Kodeše. Hlavním úkolem obnovy dvorců bylo 
položení drenáží nového odvodnění.

Termín slavnostního uvedení dvorců do provozu byl po doho-
dě vedení klubu s tehdejším ministerským předsedou Václavem 
Klausem, který si přál se zúčastnit, stanoven na středu 18. červ-
na v 18,30 hodin. Premiér Klaus, příznivec tenisu, projevil přání 
si s Martinou v Řevnicích zahrát. Akci oficiálně zahájil proslo-
vem tehdejší prezident klubu Ing. Pavel Satorie, několik slov 
pronesli Martina a Ing. Vopička. Po proslovech začala exhibice, 
ale bez Klause, protože ten přijel se zpožděním, a ještě se spustil 
liják. Premiér poseděl v naší hezké klubovně, pohovořil s Mar-
tinou a s řadou dalších významných tenisových hostů, kteří byli 
na slavnost pozváni.

Jindřich König
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dětské závody. Druhý ročník už klepe na dveře. Plánovaný je na 
sobotu 17. června odpoledne. Zajděte se svými malými cyklis-
ty (i s těmi, kdo ještě jezdí na odrážedlech, koloběžkách aj.) na 
trénink na cyklodráhu a hlavně je přiveďte 17. června na závod! 
Více informací najdete v průběhu června na webových či FB 
stránkách Ruchu.

Hana Ripková

Děti oslaví svůj den soutěžemi 
a hrami na hřišti házené
Oslavu Dne dětí přichystali pro nejmenší řevnické občánky řev-
ničtí házenkáři a tým IQ Ouvey, který tak současně oslaví čtvrt 
století svého trvání. Dětský den v jejich režii se koná v sobotu 3. 
6. od 10 hodin do 13 hodin. Po tu dobu budou na hřišti národní 
házené v Tyršově stromořadí probíhat nejrůznější soutěže a hry 
o zajímavé ceny. Soutěže budou vhodné i pro ty nejmenší. Vítán 
je nejen každý sportovec, ale i fanoušek. Od 8 do 10 hodin totiž 
budou na hřišti bojovat mladší házenkáři a od 15 do 16 hodin 
tým mužů. Oběma mužstvům můžete přijít fandit i vy! Součástí 
dětského dne bude oslava 25 let založení IQ Ouvey. Občerstvení 
je zajištěno pro děti i dospělé. 

Štěpánka Jandusová, NH Řevnice

Na festivalu můžete ochutnat 
květiny na talíři 
Food festival Všechny chutě světa se 17. 6. od 10 hodin koná 
v sousedních Dobřichovicích. Den plný dobrého jídla a adre-
nalinových zážitků se bude odbývat v malebném prostředí 
tamního zámku a na břehu Berounky již popáté. Návštěvníci 
si budou moci vybrat mezi více než šedesáti účastníky. Kromě 
tradičních stánků se švýcarskými sýry, gruzínskými šašliky či 
argentinskými steaky se budou letos nově nabízet bubble va-
fle, květiny na talíři, pizza, žabí stehýnka a další. V adrenali-
novém parku je připravena bungee trampolína, elektrický býk, 
obří houpačka z mostu, lanovka přes řeku a lezecká stěna. O 
hudební doprovod se postarají exotičtí bubeníci Tam Tam Ba-
tucada, skotští dudáci Bohemia Pipe Band a mexičtí Mariachi 
Azteka de Praga, pro děti jsou připravena dvě divadelní před-
stavení. Vstupné 100 Kč, invalidé a děti do 10 let zdarma. Více 
na www.foodevent.cz.

Po pohádce si malí diváci budou 
moci divadlo samy zahrát
Po vydařeném Pohádkovém lese, kterého se první květnový den 
zúčastnil rekordní počet dětí, zve rodinné centrum Leťánek na 
další akce. 

„Na start Pohádkového lesa přišlo více než 700 dětí, zatímco 
v předchozích ročnících se jich zúčastňovalo v průměru 350,“ 
potvrdila jedna z organizátorek Jitka Nosková s tím, že odmě-
nou za každý splněný úkol byla kresba z pohádky. Když děti 
došly do cíle, svázaly si všechny listy do desek a získaly tak 
originální knihu omalovánek. Ještě před prázdninami pořádá 
Leťánek loutkovou pohádku O Šípkové Růžence v podání Diva-
dla Marionetino. Hrát se bude druhou červnovou sobotu 10. 6. 
od 10:00 hodin v letovské školince NONA. Po skončení pohádky 
bude připravena dílnička a herna. Při dílnách se bude vybarvo-

6/17



14   Kultura

Kultura
Premiéra Divotvorného hrnce se koná v 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 slavnosti potrvají 
na zámku celý měsíc 
Přehlídka ochotnických divadel pod širým nebem se bude i letos 
konat v sousedních Dobřichovicích. V režii tamního souboru se 
Dobřichovické divadelní slavnosti konají po celý měsíc, a to již 
podeváté. Zahajovacím dnem je pátek 23. 6., kdy se od 19 hodin 
koná koncert hned tří uskupení. Dobřichovická komorní filhar-
monie ZUŠ Dobřichovice nabídne výběr z písní divadel Semafor 
a Osvobozené divadlo. Dámská vokální skupina Cabinet a Tan-
go Jazz Band Saši Skutila přednese swingové a jazzové písně. 
Následující den 24. 6. se od 20 hodin na scéně hraje představení 
Modré z nebe v podání Divadelního sdružení Tyl z Bakova nad 
Jizerou. Veselé drama se zpěvy, Tragédie na Mississippi, je na 
programu 25. 6. od 20 hodin, 1. 7. uvidíte komediální operní 
drama II congelatore: Zmrazovač. Domácí soubor se představí 
během slavností dvakrát. Nejdříve 4. – 6. 7. zopakuje komedii 
Brouk v hlavě, premiérově uvede 13. 7. komedii Peklo v hotelu 
Westminster. Reprízy jsou naplánované na 15., 16., 19., 20.–22. 
7. Slavnosti ukončí 23. 7. ve 20 hodin Nevěsta k pohledání, kome-
die na motivy francouzských frašek v podání Divadelního spolku 
Vojan. Vstupenky na představení si můžete zakoupit online na 
https://www.webticket.cz/program/dds nebo v Café Galerii Bím 
v Dobřichovicích. 

Na scéně muzikálu se objeví živá 
zvířata i ohňové efekty
Dobřichovická společnost ProDivadlo uvede v řevnickém Les-
ním divadle s místními ochotníky rozšířenou verzi muzikálu 
Zlatý cigáni II. Slavné cikánské písně složené do jednoduché-
ho příběhu lásky a nenávisti v živých obrazech můžete zhléd-
nout 8. a 9. července v Lesním divadle Řevnice od 20:30 ho-
din. Můžete se těšit na živá zvířata, ohňové efekty a speciální 
recept na cikánskou polévku. Hrají: Mirek Cvanciger, Karolína 
Seidlová, Štěpán Mikoláš, Irena Faloutová, Zdenka Ocelíková, 
Milda Pešek, Eliška Lechnerová, Tomáš Bohm, Helena Korda-
čová, Kristýna Bauerová, Alberto, Denisa Ozanne, Hedvika 
Pejřilová, Petr Soukup, Eva Koppová, Jana Truhlářová, Petr 
Veselý, Alena Vokounová, Milan Dostalík, Karel Šíma, Hu-
culclub a další.

Okénko ZUŠ
Rozjela se nám šňůra absolventských koncertů a vystoupení. 
V hudebním oddělení úspěšně ukončilo studium prvního stupně 
šest žáků – Matouš Hlasovec a Šimon Fryček ve hře na kytaru, 
Andrea Lacigová a Antonie Nebřenská ve hře na zobcovou flét-
nu, Ema Pavlová ve hře na klavír a Klára Matoušková v sólovém 
zpěvu.

Další tři absolventy má tanec – Bořka Ichu, Sáru Formánkovou 
a Adélu Eretovou. Ti zatančili v řevnickém kině.

Výtvarka se představí absolventskou výstavou s podtitulem 
Umělci. Prezentace proběhne 16. 6. od 17 hodin ve Skladu_13.

Mladí umělci z Řevnic bodovali na 
mezinárodní soutěži v Lidicích
Letošní 45. ročník Meziná-
rodní dětské výtvarné soutě-
že v Lidicích byl v mnohém 
rekordní. Řevnické děti v 
ohromné konkurenci bodo-
valy!

Soutěže na téma Cestování 
se zúčastnilo 25 690 dětí z 83 
zemí. České děti na výstavu 
zaslaly celkem 5 932 prací a 
bylo jim uděleno 620 ocenění, 
z toho 127 medailí. Celkem 7 
medailí a 7 čestných uznání 
putovalo do ZUŠ Řevnice. Ivo-
na Kasalická, vedoucí Lidické 
galerie a kurátorka výstavy, 
zmínila řevnickou Zušku mezi 
těmi nejlepšími. Nejvyšší oce-
nění, medaili Lidická růže, 
převezmou 1. června Julie Slovenčíková, Ludmila Váňová (autor-
ka Potápěče na snímku), Anna Dvořáková, Ondřej Strejček, Pro-
kop Sodomka, Vojtěch Vosáhlo a kolektiv autorů souborného díla 
Cesta do lesa. V Lidicích bude výstava otevřena od 1. června do 
30. listopadu, po jejím skončení bude instalována v ZUŠ Most a 
na dalších místech České republiky i v zahraničí.

Po „záporákovi“ si Tichý zahraje 
ožralého nadšence
Tam za tou duhou, U nás doma či S čertem si hrát jsou nestár-
noucí hity z legendárního muzikálu Divotvorný hrnec. Zazní i při 
červnovém uvedení této hry v podání řevnických Notiček. S nimi 
si již tradičně zahraje jednu z hlavních rolí i ochotník Roman Ti-
chý coby český emigrant Josef Maršálek.
S Notičkami sis zahrál v komedii Ať žijí duchové i v Baladě 
pro banditu. V čem je tato role jiná?
Každá role je vlastně jiná. Tahle není až tak výrazná, jako byl tře-
ba Mageri v Baladě. Ten se jako záporák hrál výborně, to šlo samo. 
Maršálek si sice taky může zadovádět, ale je to spíš mudrlant.
Jak bys popsal svou postavu?
Trochu ožrala, nadšenec, který věří svým snům a jede si je splnit.  
Je ti něčím sympatický?
Se vším je dost rychle hotový, vše se snaží rychle vyřešit. Je to 
muž činu. A je taky tlučhuba.
Ve hře máš dceru Káču, v civilu jsi přitom bezdětný. Bral bys 
takovou dceru i v reálném životě?
Dovedu si to představit, ale radši bych bral něco klidnějšího.
Jde o muzikál, takže zpíváš a tančíš?
Kdysi jsem tančil s panem Chroustem předtaneční, dělal shimmy 
a country bály. Ale nezpívám. Mám sice hudební předky, napří-
klad dědeček byl hudební skladatel, ale mě to minulo. Je mi to 
líto, ale už jsem si zvykl.  
Nepomýšlel jsi na roli Čochtana?
To by nešlo. Právě z důvodu, že zpívá. Roli hraje Saša Skutil, se 
kterým jsem hrál mnohokrát. Například i v Někdo to rád horké. 
Už se známe, vím, co od něj čekat… Považuji ho za jednoho ze 
svých nejlepších spoluhráčů. S ním hraji vždy rád.
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Talentovky se blíží, nepropásněte 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 16:00 bez rezervace. Nově nabízíme i výuku violoncella. 

• LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR / pátek 9. 6. 2017 / sál Zá-
mečku / 17:00 – 17:45

• TANEČNÍ OBOR / pondělí 12. 6. 2017 / sál / 1. patro Zámečku 
/ 16:30 – 18:00

• FILMOVÁ TVORBA // Chcete se naučit s kamerou? Animovat? 
Stříhat? Režírovat? Psát scénáře? / pátek 9. 6. / přízemí Zá-
mečku / 17:00 – 19:00
Plány na prázdniny také máme, v červenci proběhne Letní ško-

la – FILM, VÝTVARKA A TANEC, no a pak se jede na velký Pecka 
tábor do Pecky. Ještě je pár míst volných.

6/17

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



9/6 Divotvorný hrnec
Lesní divadlo / 19:00
Muzikál nastudovaný členy lidové muziky 
Notičky a řevnickými ochotníky.
Reprízy budou k vidění 10., 16. a 17. 6. od 
19:00 a 11. a 18. 6. od 17:00. 

30/6 Velký holky nepláčou
Lesní divadlo / 20:00
Komedie řevnických ochotníků. 

1/7 Velký holky nepláčou
Lesní divadlo / 20:00

2/7 Velký holky nepláčou
Lesní divadlo / 20:00

Ostatní
1/6 Zapomenuté industriální 
stopy krajiny a města
Sklad_13 / Bouda / Dřevák / 
13:15–18:00
2. blok Vyhlídkového sympozia, jehož smys-
lem je upozornit na osudy přehlížených, 
zapomenutých a drobných staveb. Příspěv-
ky, projekce a prezentace a výstava projektu 
obnovy skladu. Určeno pro příznivce 
industriální stopy a řevnickou veřejnost. 

3/6 Den dětí
Hřiště házené / 10:00 – 13:00
Soutěže a hry o zajímavé ceny

4/6 Košíkářský trh
Náměstí / 9:00
Tradiční trh spojený s kulturním progra-
mem v rámci Královského průvodu.

12/6 Setkání seniorů
Sál Zámečku / 9:30
Poslední setkání před letní přestávkou

27/6 Školní akademie
Lesní divadlo / 17:00

28/6 Rozloučení se školou
Prostranství u Zámečku / 15:00
Loutkové divadelní představení, soutěže, 
vyrábění, zmrzlina. 

Kino 
2/6 Wonder Woman
Kino Řevnice / 17:30 
Akční / Dobrodružný, USA, 2017

2/6 Vetřelec: Covenant
Kino Řevnice / 20:00 
Sci-Fi / Thriller, Velká Británie / Austrálie, 
2017

3/6 Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta
Kino Řevnice / 16:00
Akční / Dobrodružný, USA, 2017 

3/6 Z Paříže do Paříže
Kino Řevnice / 20:00 
Drama / Válečný, Francie / Kanada, 2017

7/6 Lady Macbeth
Kino Řevnice / 20:00 
Drama, Velká Británie, 2016

9/6 Mumie
Kino Řevnice / 17:30 
Akční / Dobrodružný, USA, 2017

9/6 Smrtihlav
Kino Řevnice / 20:00 
Akční / Životopisný, Francie / Velká Britá-
nie, 2017

10/6 Příšerky pod hladinou
Kino Řevnice / 16:00 
Animovaný / Dobrodružný, Španělsko / 
USA, 2017

10/6 Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta
Kino Řevnice / 20:00 
Akční / Dobrodružný, USA, 2017 

14/6 Polina
Kino Řevnice / 20:00 
Drama, Francie, 2016

16/6 Kráska a zvíře
Kino Řevnice / 17:30 
Rodinný / Fantasy, USA, 2017

16/6 Smrtihlav
Kino Řevnice / 20:00 
Akční / Životopisný, Francie / Velká Britá-
nie, 2017

17/6 Auta 3
Kino Řevnice / 16:00 
Animovaný / Dobrodružný, USA, 2017

17/6 Pobřežní hlídka
Kino Řevnice / 20:00 
Komedie, USA, 2017
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21/6 Zabijáci z maloměsta
Kino Řevnice / 20:00 
Komedie / Krimi, Dánsko, 2017

23/6 Transformers: 
Poslední rytíř
Kino Řevnice / 17:30 
Akční / Dobrodružný, USA, 2017

23/6 Holky na tahu
Kino Řevnice / 20:00
Komedie / Drama, USA, 2017 

24/6 Auta 3
Kino Řevnice / 16:00 
Animovaný / Dobrodružný, USA, 2017

24/6 Film na přání: Logan / 
Uteč / I dva jsou rodina
Kino Řevnice / 20:00 

28/6 Deník strojvůdce
Kino Řevnice / 20:00 
Komedie, Srbsko / Chorvatsko, 2016

30/6 Já, padouch 3
Kino Řevnice / 17:30 
Animovaný / Komedie, USA, 2010

30/6 Všechno, úplně všechno
Kino Řevnice / 20:00 
Drama / Romantický, USA, 2017

Hudba
3/6 Rockový Slunovrat
Lesní divadlo

10/6 Mix festival
prostor před Zámečkem

18/6 Komorní koncert or-
chestru Quattro Corde
Sál Zámečku / 14.00

23–25/6 Porta
Lesní divadlo

Divadlo
2 a 3/6 Noc na Karlštejně
Zámek Dobřichovice / 21:00
Tradiční součást Královského průvodu v 
podání profesionálů a ochotníků z dolního 
Poberouní

10/6 O Šípkové Růžence
Školinka Nona Lety / 10:00 
Divadla Marionetino, po skončení pohádky 
bude připravena dílnička a herna 


