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Parker Band z Prahy, skoro místní kapela Slapdash rockabilly. Zá-
věrečná show bude patřit brněnskému mini orchestru Gone He-
psville. Ze zahraničních kapel uslyšíte The Brassbound Rockets z 
Německa a Relax Trio z Finska. Uvidíte také taneční vystoupení 
dua Boogie Pistols z Německa, hudební produkci bude doplňovat 
již tradičně DJ Gargoil stylovou hudbou z gramofonových desek. 
V areálu najdete stánky se stylovým oblečením, můžete se nechat 
učesat od skvělé Lady Bow, děti se zabaví v mini koutku. Kaž-
dý návštěvník obdrží program s lístkem do tomboly o hodnotné 
ceny. Losování proběhne v závěru večera. „Vládne tu vždy téměř 
rodinná atmosféra, proto sem rádi zavítají rodiče i s dětmi, a za 
to jsme rádi. Děkujeme také městu Řevnice za podporu letošního 
ročníku,“ pochvaluje si za organizátory Zuzana Židlická.

Do lesa na pohádku i Dejvice
Principálka řevnického souboru Michaela Šmerglová pro letošní 
sezonu oprášila svou autorskou pohádku pro děti i dospělé z roku 
2005 Čarodějná 5. B aneb děda Karel šílí. Její děj se odehrává ve 
škole strašení. K vidění bude 11. až 13. 8. a 18. až 20. 8. 

Tradičně koncem srpna se do lesa nad Řevnice stěhují herci z 
Dejvického divadla. V rámci letošních Lesních slavností divadla 
se představí rovněž Divadlo Radka Brzobohatého.

Lesní divadlo je skutečnou chloubou Řevnic, o jeho významu 
svědčí nejen vzrůstající počet kulturních akcí, ale i svateb, které 
se zde konají. „Vytvořili jsme fond Lesního divadla, do kterého 
se vrací značná část peněz získaných z pronájmu areálu. Ty bu-
dou použity na opravy a investice,“ uvedl starosta Řevnic Tomáš 
Smrčka. V letošním roce město díky získané dotaci provedlo re-
konstrukci šaten a zázemí pro účinkující. e

Za sebou už má Lesňák úspěšný a nejnabitější ročník festivalu 
Rockový Slunovrat. Na třech pódiích se představilo přes dvacet 
kapel různých žánrů, které do brdských lesů přilákaly přes 4 000 
návštěvníků. Navíc také pomohl dobré věci, když v rámci soutě-
že kapel na třetím pódiu pomáhal Klubu nemocných cystickou 
fibrózou. Zlatým hřebem programu byli bosenští černožlutí po-
hodáři z kapely Dubioza Kolektiv. Koncert vygradoval sympa-
tickým gestem v podobě přizvání lehce dojatého organizačního 
týmu na pódium, jakožto poděkování za pozvání a vřelé přijetí. 
Vydařila se rovněž folková Porta, kterou v lese vystřídali řevničtí 
ochotníci s komedií Velký holky nepláčou. Čochtan z Divotvorné-
ho hrnce, který čaroval s Notičkami v lese v červnu, se do Lesního 
divadla vrátí ještě v září. 

Muzikál i Oscar Wilde
Ve dnech 8. a 9. července vždy od 20.30 zde sehraje dobřichovic-
ké ProDivadlo výpravný muzikál Zlatý cigáni II. „Jde o letní hu-
dební revue s muzikou, koňmi, ohněm a slepičí polévkou v ceně. 
Jde o směs slavných cikánských písní poskládaných do příběhu,“ 
popisuje režisérka představení Lenka Šebek Loubalová s tím, že 
jde o rozšířenou verzi, kterou herci uvedli jako happening loni 
na dobřichovickém zámku. V hlavních rolích se představí Mirek 
Cvanciger, Štěpán Mikoláš, Karolína Seidlová, Eva Koppová, Petr 
Soukup a další. 

Víte „Jak je důležité míti Filipa?“ Odpověď pro vás chystají 
členové řevnického Divadelního studia. Známou komedii Osca-
ra Wilda sehrají v Lesním divadle v půlce července. Premiéra se 
uskuteční v pátek 14. července od 20 hodin v Lesním divadle v 
Řevnicích. Reprízy jsou plánované na 15., 16., 21., 22 a 23. čer-
vence. V pátek a sobotu se hraje od 20 hodin, v neděli od 17 ho-
din. Těšit se můžete na konverzační komedii o lásce a námluvách 
ve vyšší anglické společnosti. Autor nešetří břitkým humorem. 
Co replika, to vtip či bonmot. Ve hře se představí devět mladých 
herců vedených zkušeným divadelním bardem Ivem Tamchynou. 
Těšit se můžete na Elišku Veselou, Markétu Hřebeckou,Tomáše 
Horáčka, Terezii Červenou, Báru Čaňovou, Terezu Karousovou, 
Standu Adama, Martina Cicvárka a Ondřeje Ťulpíka.

V rytmu rock’n’rollu
Jedinečný žánrový festival Rockabilly CZ Rumble, věnovaný stylu 
rockabilly a rock’n’rollu, se vrátí do Lesního divadla poslední čer-
vencovou sobotu. Jako každý rok bude program nabitý českými i 
zahraničními kapelami, doprovodným programem a jedinečnou 
atmosférou. Vystoupí začínající kapela z Jihlavy 13 Steps to Hell, 
St. Johnny a Mordors Gang z Plzně, Caktus Showband a Vicky 

Lesňák žije každý víkend

Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv Divadelního studia
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2 až 3 měsíce. V celkových nákladech jsou započteny i finanční 
příspěvky Hlásné a Zadní Třebaně, které se na rozšíření kapacity 
ČOV budou rovněž podílet, neboť ji budou využívat. „Rád bych, 
abychom práce zahájili ještě letos,“ doplnil Smrčka.

Řevnicím se podařilo získat také několik dotací pro les, někte-
ré z nich jsou až na 100 % nákladů. Dotace na obnovu lesa po 
loňské kalamitě je v plném proudu a u dotací na opravu vodní 
nádrže na Pišťáku a také na opravy lesních cest probíhají soutěže 
na dodavatele. Kladné hodnocení od ITI měla i řevnická žádost o 
dotaci na další etapu úprav přednádraží. Žádost byla postoupena 
na IROP, který o případném získání dotace definitivně rozhodne. 

Naopak zatím se městu nepodařilo získat dotaci na pořízení 
domovních kompostérů pro řevnické občany. O tuto dotaci byl 
totiž mezi obcemi enormní zájem, poptávka pětinásobně převy-
šovala stanovenou alokaci. „Ale nevzdáváme se. O tuto dotaci 
požádáme znovu v další výzvě. Žádost přepracujeme, a to i na 
základě námi nově získaných poznatků, díky nimž budeme mít 
šanci získat větší počet bodů. Například o něco zvýšíme velikost 
pořizovaných kompostérů,“ uvedl Smrčka.

Omezení úředních hodin MěÚ
Řevnický městský úřad bude stejně jako další úřady v okolí, na-
příklad Černošice či Lety, v pátek 7. 7. pro veřejnost uzavřen.

Město prodává někdejší hájovnu 
Někdejší hájovnu na Mníšecké ulici nabízí nyní město Řevnice k 
prodeji. Objekt s pozemkem, jehož minimální cenu stanovil soud-
ní znalec na 3 660 000 korun, získá od města ten, kdo v obálkové 
metodě nabídne nejvyšší sumu. 

Záměr prodeje projednalo a odsouhlasilo na svém červnovém 
zasedání řevnické zastupitelstvo. Jde o prodej rodinného domu 
č.p. 801 a pozemků parcelní č. 1127 o výměře 85 m2, č. 1128 o 
výměře 51 m2 a č. 1129/2 o výměře 921 m2. 

Město původně vlastnilo jen pozemky pod touto stavbou. Ob-
jekt odkoupilo od státního podniku Lesy ČR právě se záměrem vše 
společně následně prodat. „Samotné pozemky by město nemohlo 
nijak využít,“ vysvětluje starosta Tomáš Smrčka, který věří, že se 
městu podaří z prodeje získat prostředky na plánované investice. 

Zájemci si budou moci objekt prohlédnout dvakrát během srp-
na. Své nabídky pak budou moci odevzdávat na řevnický úřad do 
11. září. Podrobnosti k prodeji budou zveřejněny na webu města.

Řevnice vezmou zadnotřebaňské 
školáky na 2. stupeň
Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy 
uzavřou Řevnice se sousední Zadní Třebaní. V praxi to znamená, 
že zadnotřebaňské děti budou mít garantovánu školní docházku 
na druhý stupeň ZŠ Řevnice. Řevnické radnici za každého žáka 
přispějí částkou 3000 korun (rozdílová částka mezi tím, co měs-
to vydá ze svého rozpočtu, a tím, co obdrží v rámci příjmů z roz-
počtového určení daní). Uzavření dohody odsouhlasili řevničtí 
zastupitelé v pondělí 26. 6. na veřejném zasedání, o den později 
o tom hlasovali v Zadní Třebani. Obce musejí uzavřít na základě 
školského zákona dohodu o vytvoření společného školského ob-
vodu základní školy. „O uzavření podobné dohody s jinými ob-
cemi zatím neuvažujeme. Je to velmi složité a počet míst je ome-
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Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod bych Vám chtěl všem popřát klidné a krásné léto. Slovo 
krásné léto v nás evokuje především slunce, teplo a vodu. Tepla 
a slunce se však v posledních týdnech zdá až příliš. Zatímco před 
15 lety přišla na Berounku ničivá povodeň a vody v řece, v kop-
cích i té podzemní bylo mnoho, letos panuje naopak extrémní su-
cho. Středočeská krajina začíná připomínat vyprahlé Středomoří. 
Stavy podzemních vod jsou povážlivě nízké, mnoho vody nena-
jdeme ani v řekách či potocích, úroda řady ovocných a zeměděl-
ských plodin bude výrazně nižší. 

Přestože jsme v Řevnicích zatím nezaznamenali žádné zásadní 
potíže se zásobováním či kvalitou pitné vody, měli bychom s ní 
pochopitelně nakládat maximálně uvážlivě. Okolní obce jsou na 
tom mnohdy daleko hůře. Běžné jsou zákazy zalévání, mytí aut, 
napouštění bazénů, někde je dokonce voda do vodovodního řadu 
pouštěna pouze omezeně. Sledujte proto, prosím, všechny měst-
ské informace, o případných budoucích omezeních vás budeme 
v předstihu informovat. Věřím, že to nebude v nějaké razantní 
podobě potřeba. 

Čechy jsou pověstnou střechou Evropy a z každé střechy vody 
přirozeně odtečou. Na vině je v Čechách jednak hustší zástav-
ba, ale také menší retenční schopnost krajiny – špatný stav půdy. 
Trendem hospodaření s vodou je proto zadržování dešťových vod 
v krajině a také v rezervoárech a její následné využití na zalévání 
či splachování WC. Po první dotační vlně na malé retenční nádr-
že vyhlášené MŽP se jen „zaprášilo“, další kola se připravují.

Ve vedení města jsme se rozhodli před časem nechat zpracovat 
studii proveditelnosti na zadržování vody v krajině (les, bývalá 
pískovna, tůně). Podstatné závěry z této studie budou zapracová-
ny do územního plánu. Navržená řešení by měla současně fungo-
vat jako ochrana před bleskovými povodněmi. Pevně věřím, že z 
této studie určitě vzejdou zadání konkrétních projektů. Aktuálně 
město získalo dotaci na opravu vodní nádrže na Pišťáku. 

Neméně důležitá je rovněž kvalita vypouštěných odpadních 
vod. V této otázce mám pro řadu z vás jednu velmi potěšující 
zprávu. Podařilo se nám získat dotaci na modernizaci čistírny od-
padních vod a současně s tím i na dokončení městské kanalizace 
v lokalitě Pod Vrážkou. Na tomto místě bych rád poděkoval všem 
lidem, kteří se na administraci této komplikované žádosti podíle-
li. Na výstavbě se totiž budou podílet také okolní obce Zadní Tře-
baň a Hlásná Třebaň, které se na rozšířenou čistírnu odpadních 
vod napojí. Současně s tím chci poděkovat všem obyvatelům lo-
kality Pod Vrážkou za trpělivost. Vím, že jejich situace s odvozem 
odpadních vod nebyla a není lehká. Rád bych proto, abychom 
začali stavět ještě letos!

S úctou Tomáš Smrčka 
 

Město získalo přes 50 milionů 
na rozšíření čističky
Rekordní dotaci přesahující 50 milionů korun se podařilo získat 
řevnické radnici na rozšíření a modernizaci čistírny odpadních 
vod a výstavbu kanalizačních řadů na Vrážce.

„Žádali jsme o 53 milionů korun podle podkladu projektantů. 
Jakou sumu nakonec získáme, bude záležet na tom, za kolik se 
nám podaří celkové práce vysoutěžit,“ uvedl řevnický starosta 
Tomáš Smrčka. Výběrové řízení na dodavatele bude nyní měs-
to připravovat, podle Smrčky by příprava mohla trvat přibližně 



lezneme, můžeme ho v krátké době předat majiteli a pejsci neza-
žívají zbytečný stres.

Policie informuje
Policisté pátrají po pachateli, který mezi 10. a 13. červnem poško-
dil v Řevnicích v ulici Nezabudická zaparkované vozidlo zn. Ford 
Mondeo, a to tak, že na levé i pravé straně karoserie a přední ka-
potě vyryl vodorovné čáry, na pátých dveřích vyryl kosočtverec a 
odtrhl ozdobnou hliníkovou lištu ze zadního nárazníku. Pachatel 
způsobil škodu ve výši 30 000 Kč.

Policisté z Obvodního oddělení Řevnice přijali oznámení o 
krádeži osobních věcí ve stanovém městečku hudebního festivalu 
Slunovrat. Ke krádežím došlo v době, kdy účastníci festivalu spa-
li. Zatím neznámý pachatel či pachatelé prořezali stan a následně 
odcizili finanční hotovost, stravenky, osobní doklady a mobilní 
telefony. Pokud si někdo z dalších hostů festivalu všiml podezře-
lého jednání nějaké osoby, může své poznatky oznámit policis-
tům na obvodní oddělení do Řevnic na telefon 974 882 741 nebo 
na linku 158.

Za vodou se objeví nové molo
Záměr pořídit pro Řevnice plovoucí molo, které by mělo být 
umístěno na levém břehu řeky Berounky nad lávkou, odsouhlasi-
li řevničtí zastupitelé na svém červnovém zasedání. Z trojice na-
bídek ale zatím nevybrali tu konečnou, neboť se na jednání živě 
diskutovalo nejen o technických parametrech, ale i výši ceny. Ta 
se pohybuje ve všech třech případech těsně nad hranicí 200 000 
korun. Snahou vedení města přitom je, aby molo mezi lávkou a 
objekty JEKA, které umožní koupajícím snadný vstup do řeky, 
mohlo sloužit alespoň ještě během části letošního léta. 

„Cílem pořízení mola je, aby se podařilo řeku oživit, přilákat k 
ní více lidí,“ uvedl starosta města Tomáš Smrčka s tím, že molo 
by mělo být velké 6 x 6 metrů. Vést by z něj měly dvoje schůdky 
do řeky. „U břehů je řeka bahnitá. Místní chataři si zde budují 
provizorní molo, což není pro všechny obyvatele bezpečné,“ míní 
Smrčka. V místech, kde bude molo stát, má vedení města v plánu 
vybudovat relaxační louku. Pro návštěvníky by zde byly k dispo-
zici lavičky, ohniště či betonové stoly pro pořádání pikniků, od-
padkové koše a stojany na kola. Na revitalizaci prostoru se pokusí 
získat město dotaci z Ministerstva zemědělství. Celkové náklady 
projektu nazvaného Relaxační louka Za vodou činí 260 tisíc ko-
run. Právě výše zmiňované molo z něj ale nemůže být podle in-
formací od poskytovatele dotace financováno. V případě získání 
dotace by spoluúčast města činila 78 tisíc korun.

pan

Řevnická veřejnost měla možnost 
ovlivnit budoucí podobu náměstí na 
plánovacím setkání
Více než osmdesát Řevničanů hodnotilo výhody a nevýhody dvou 
pracovních variant návrhů ateliéru Archum na úpravu náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad. Cílem akce bylo představit obě varianty, 
ale zejména získat zpětnou vazbu od občanů, kterým není bu-
doucí podoba hlavního řevnického náměstí lhostejná. V pracov-
ních skupinách účastníci nejprve vytvořili seznam připomínek k 
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zený,“ uvedl starosta Řevnic Tomáš Smrčka. Dohoda slouží jako 
podklad pro vydání obecně závazných vyhlášek, kterými každá 
z obcí stanoví příslušnou část školského obvodu základní školy. 
V dohodě bude dojednána i úhrada poměrných nákladů města 
Řevnic za žáky s trvalým pobytem v Zadní Třebani. 

Město má nová pravidla 
pro majitele psů
Pokud se váš pes volně a bez náhubku potuluje po městě nebo po 
svém čtyřnohém společníkovi neuklízíte exkrementy, hrozí vám 
pokuta. Její uložení umožňuje nová vyhláška s pravidly pro po-
hyb psů na veřejném prostranství, kterou schválili řevničtí za-
stupitelé. Podle ní je na veřejných prostranstvích v zastavěných 
částech města možný pohyb psů na vodítku nebo s nasazeným 
náhubkem. Bez vodítka může být pes pouze tehdy, je-li pod ne-
ustálým dohledem a přímým vlivem doprovázející osoby, která 
musí být v kterémkoli okamžiku schopna psa přivolat a zvlád-
nout. Vyhláška současně stanoví, že osoba doprovázející psa je 
povinna vždy okamžitě uklidit exkrementy, které pes zanechá na 
veřejném prostranství. 

Právě na tento nešvar upozorňují kresby řevnických školáků 
s výzvami rozmístěnými na různých částech městem. Vyzývají 
přitom majitele psů, aby po psech uklízeli. Cedulky vyráběli a ná-
sledně rozvěšovali řevničtí školáci v rámci Dne Země.

Za nedodržení vyhlášky hrozí 
desetitisícové pokuty
Dohled nad dodržováním nové vyhlášky o pohybu psů ve 
městě budou mít strážníci Městské policie Řevnice. Podle 
jejího velitele Jiřího Dlaska hrozí za nedodržení vyhlášky v 
některých případech pokuta až do výše 30 tisíc korun.
Jaké nejčastější přestupky majitelů psů řešíte? 
Nejčastěji je to volné pobíhání psů a znečišťování veřejného pro-
stranství psími exkrementy. Za znečištění veřejného prostranství 
hrozí majitelům psů pokuta v rámci blokového řízení na místě do 
výše 5 000 Kč a v rámci správního řízení až do výše 30 000 Kč. Ve 
většině případů zatím věci řešíme domluvou na místě a odklize-
ním exkrementu majitelem psa. Nejde nám o to vybrat co nejvíce 
peněz za pokuty, ale naučit majitele psů, jak se správně chovat, a 
sdělit jim jejich povinnosti. 
Která oblast v Řevnicích je od psů nejvíce znečištěna? 
Jednoznačně vedou Havlíčkovy sady. Osobně jsem v našich za-
čátcích přistihl jednoho majitele psa, který po psu neuklidil. 
Dohodl jsem se s ním, že místo blokové pokuty pomůže vyčistit 
park od psích exkrementů. Přidal se k nám ještě jeden pejskař a 
celkem jsme společně odklidili 92 psích exkrementů! Dnes je již 
situace podstatně lepší.
Jak je to se zaběhnutými psy? 
Začátkem roku 2017 jsme odchytávali a předávali majitelům 7 
až 10 psů měsíčně. Nyní je to 5 až 7 psů za měsíc ve všech ob-
cích, kde vykonáváme svoji činnost. Zatím jsme to řešili větši-
nou domluvou. Věc nelze tak snadno řešit blokově, neboť maji-
tel nepustil psa na veřejné prostranství nebo na jiný soukromý 
pozemek svévolně. Většinou se psi podhrabou nebo využijí 
nepozornosti.
Co byste chtěl pejskařům vzkázat?
Rád bych je požádal, aby svým psům opatřili známku, neboť je to 
jejich povinnost, případně čip. V případě, že takového pejska na-
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návrhům a poté každý za sebe rozdělil preferenční body k těm z 
nich, které považuje za nejdůležitější.

A co setkání přineslo? Z připomínek účastníků jasně vyplývá 
potřeba zvýšit bezpečnost pro pěší, ať už pomocí architekty na-
vrhovaného omezení rychlosti, zvýšení úrovně vozovky, zpoma-
lovacími prahy, rozmístěním přechodů nebo takovým vedením 
komunikací, které řidiče povede ke snížení rychlosti. Účastníci 
setkání dali dohromady na základě své zkušenosti návrh na řadu 
vylepšení pro pěší pohyb – doplnění cestiček, posun přechodů pro 
chodce a míst přecházení, úpravy prostor okolo kašny. Účastníci 
setkání kladli důraz i na estetickou a užitnou hodnotu náměstí. 
Dlažba místo asfaltu – ale taková, aby se hodila měřítkem a byla 
pohodlná pro chůzi, doplnění mobiliáře (lavičky, stojany na kola, 
odpadkové koše) a několik květinových záhonů, zachování stá-
vajících stromů a doplnění dalších – to vše podpoří důstojnější a 
příjemnější dojem z náměstí. Tématem, kde mezi řevnickými není 
jednoznačná shoda ani většinové preference, je využívání náměstí 
a z něj plynoucí míra zpevněných ploch. Někteří účastníci by na 
náměstí měli rádi méně akcí než dnes a více nezpevněných zele-
ných ploch, než bylo navrženo na obou variantách. Upřednostňují 
mikroklima a vsakování dešťové vody. Některým by vyhovovala 
spíše varianta, která přidává oproti dnešnímu stavu menší množ-
ství zpevněných ploch, jiným varianta s více zpevněnými plocha-
mi pro kulturní a společenské aktivity.

Hojnou účastí se zúročila aktivita pracovní skupiny pro zapoje-
ní veřejnosti na propagaci setkání, které tímto děkuji za aktivitu 
a nasazení. Věřím, že se architektům z ateliéru Archum podaří 
všechny sesbírané podněty zapracovat do výsledného návrhu tak, 
aby se na náměstí dobře pobývalo. 

Eva Klápšťová

Zprávy z radnice  5

Obě pracovní varianty náměstí včetně průvodního textu a nafoce-
né papírové archy s hodnocením a preferenčními body z veřejného 
plánovacího setkání lze najít na webových stránkách města, kde v 
budoucnu přibude i zpráva s vyhodnocením setkání: www.revnice.
cz/cs/samosprava/projekty-dotace/pripravovane-projekty-dotace/
rekonstrukce-povrchu-na-namesti-krale-jiriho-z-podebrad.html

Právo Lesního divadla, potvrzené našemu městu Jeho Milostí císařem Karlem IV. při jeho poslední návštěvě Řevnic

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 
SE ZAHRADOU

Město Řevnice nabízí k prodeji formou 
veřejného výběrového řízení obálko-
vou metodou:

•	 rodinný	dům	č.p.	801
•	 pozemek	parc.č.	1129/2,	zahrada,	o	výměře	921	m2,	

který	vznikne	oddělením	z	pozemku	parc.	č.	1129/2	o	
výměře	939	m2	podle	geometrického	plánu	č.	2236-
41/2017

•	 pozemek	parc.	č.	1127	o	výměře	85	m2 zastavěný bu-
dovou	č.p.	801	

•	 pozemek	parc.	č.	1128	o	výměře	51	m2 zastavěný ze-
mědělskou	stavbou	bez	č.p./č.e.,

Vše	v	obci	a	k.ú.	Řevnice.
Podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na 
www.revnice.cz	(úřední	deska).
Uzávěrka nabídek:	pondělí	11.	září	2017	do	17:00	hod.	



Vladimíra Hejmová, Žena našeho 
regionu pro rok 2017
Vítězkou osmého ročníku prestižního ocenění Žena regionu se 
ve Středočeském kraji stala Vladimíra Hejmová z Řevnic – prak-
tická lékařka věnující se akupunktuře a homeopatické léčbě a 
zakladatelka spolku Náruč, jehož cílem je pomáhat handicapo-
vaným spoluobčanům začlenit se do běžného života. Celoná-
rodní soutěž je určena všem ženám, které dosahují jedinečných 
výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřej-
ném životě, tvoří hodnoty, pomáhají nemocným, dětem či zvířa-
tům, přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. 
Co pro vás osobně toto ocenění znamená?
Byla jsem mile překvapena, o to více, že jsem se stala i vítězkou 
Ceny Senátu. Myslím si, že to je ocenění nejen mé osoby, ale 
všech, kteří mi po celou dobu pomáhali a pomáhají a všem jim 
za to děkuji. Takže mám radost a taky to vnímám jako dobrou 
reklamu pro to všechno, co děláme pro pomoc znevýhodněným 
občanům. Je to pořád ještě nová věc a je to potřeba.
Letos slaví jedno z „Vašich dětí“, Modrý domeček, 10 let 
trvání. Co za těch uplynulých 10 let považujete za největší 
úspěch?
Za největší úspěch považuji to, že zde lidé se zdravotním po-
stižením našli smysluplnou práci, že nesedí doma a tou nejpři-
rozenější cestou se zařadili do místní komunity a našli zde ka-
marády. Mám radost ze spokojených zákazníků, kteří se k nám 

Náruč plánuje otevřít v Praze 
vlastní bistro
Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv Vladimíry Hejmové a občanského sdružení Náruč

Herečka Klára Issová se chystá na 
festival Hravě zdravě 
Vytoužené letní prázdniny jsou sice na úplném počátku, ale je 
tu i jeden důvod, proč se těšit na jejich konec: oblíbený rodinný 
festival Hravě zdravě, který se již potřetí uskuteční na řevnic-
kém náměstí v sobotu 2. září od 11 hodin. 

Akci pořádá spolek Náruč ve spolupráci s Rodinným centrem 
Leťánek a za podpory města Řevnic. Program bude velkolepý a 
slavnostní, neboť kavárna Modrý domeček slaví v letošním roce 
již 10. výročí založení. Účast na něm přislíbila i známá herečka 
Klára Issová.

Přípravy jsou v plném proudu již od jara. „Léto a prázdniny 
jsou na přípravu jakýchkoliv akcí o něco náročnější, protože 
většina lidí odjíždí na dovolenou a někdy je potřeba absolvo-
vat různé schvalovací procesy a ti správní lidé zrovna nejsou 
k mání, tak se vše protahuje,“ říká Marie Hrdá z Náruče. Mot-
tem letošního třetího ročníku je (ZA)STAVTE SE! Na náměstí se 
bude oslavovat pomalejší životní styl, ekologie, ochrana život-
ního prostředí, třídění odpadů, udržitelná móda, recyklace. 

6  Poločas roku
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•	 Narodila se 17. října 1955 v Praze.
•	 Fakultu všeobecného lékařství UK absolvovala 

v roce 1981. 
•	 V roce 1993 si otevřela soukromou ordinaci prak-

tického lékaře pro dospělé v Řevnicích. 
•	 V únoru 2000 založila Občanské sdružení Náruč 

a stále je jeho předsedkyní. 

Vladimíra Hejmová

vracejí, protože jim naše výrobky chutnají a káva je široko da-
leko nejlepší. Myslím, že ukazujeme, že se nejedná jen o cha-
ritu a pomoc bližnímu, ale také o kvalitní služby pro všechny.
Jaké jsou nejbližší plány pro následující roky? 
Chceme zvyšovat podíl vlastního financování spolku, a tak stá-
le rozšiřujeme nabídku služeb. Začali jsme zavážet občerstve-
ní do firem, které podporují společensky prospěšné podniká-
ní, a rádi bychom v tom pokračovali. A protože většina našich 
zákazníků v této oblasti je z Prahy, je v plánu také vybudovat 
vlastní výrobnu občerstvení a otevření nového bistra právě v 
hlavním městě. I tady samozřejmě půjde o sociální podnikání.
Do budoucna máte v plánu mimo jiné i projekt tzv. soused-
ského bydlení. Jak by podle vás mohl vypadat v praxi?
To je další myšlenka, která jde vstříc vytváření nových vzta-
hů v moderní společnosti, která už i u nás vypadá o dost jinak 
než kdysi. Jeden takový projekt vznikl v Dobřichovicích, ale 
bohužel kvůli církevním restitucím musel majitel od projektu 
odstoupit. Ale protože i takové nehody bývají někdy k něčemu 
dobré, vznikla v objektu alespoň prádelna Zelený ostrov, kde 
pracují lidé s poruchami sluchu a neslyšící. e

Vladimíra Hejmová (uprostřed) přebírá ocenění.



„Proto bychom rádi apelovali na návštěvníky, aby si přinesli své 
vlastní kelímky na nápoje a prodejci prodávali a servírovali na 
ekologicky odbouratelném nádobí,“ vyzývá k šetrnosti Hrdá. 
Chybět samozřejmě nebude kulturní program s hudbou, tan-
cem, gastronomické speciality. „Bude toho spousta. Nechtěla 
bych, aby se zapomnělo na původní myšlenku celého festiva-
lu, který vznikl hlavně proto, abychom dali prostor místním 
kroužkům, spolkům, organizacím, školám, školkám, podnikate-
lům a firmám, aby se prezentovali a ukázali, co umí. Stejně tak 
pořád přijímáme a preferujeme místní producenty a výrobce 
čehokoliv zajímavého. Myslím si, že každý, kdo má co ukázat 
a nabídnout, by měl dát o sobě vědět,“ vyjmenovává důvody 
Hrdá s tím, že již z minulých let mají vytvořenou databázi všech 
kroužků, spolků a organizací, které k účasti vyzývají. Na festi-
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valu Hravě a zdravě nebude chybět pokus o překonání loňského 
rekordu v délce štrúdlu i rodinná hra pro děti i dospělé. V in-
fostanu získají zájemci hrací kartu a vydají se po 12 stanovištích 
ve městě, kde se vždycky něco dozví, splní úkol a budou odmě-
něni. Před závěrem akce potom proběhne losování účastníků 
Rodinné hry o zajímavé ceny.

Náměstí bude po celou dobu uzavřeno pro dopravu, neboť 
se festival opět koná v rámci Dne bez aut. „Jsme velmi rádi, že 
město nám projevilo důvěru již při prvním ročníku a dodnes s 
námi při této akci zůstalo. Městská policie zvládá koordinaci 
dopravy na jedničku. Zatím vždy byli všichni disciplinovaní a 
ukáznění. Odměnou nám jsou celé spokojené rodiny a děti hra-
jící si v klidu a bez obav uprostřed silnice. e

Co přinese příští školní rok
První školní rok v pozici ředitele ZŠ Řevnice má za sebou Tomáš 
Řezníček. „Pro mou osobu to byla opravdu velká změna v živo-
tě. Jsem moc rád, že jak žáci, tak učitelé se mnou velice hezky 
spolupracovali,“ uvedl v rozhovoru Tomáš Řezníček.
Byl končící školní rok v něčem jiný?
Pro mne osobně velmi. Pro školu, myslím, že naštěstí ne.
Kolik dětí má nyní vaše škola a kolik by jich mělo 
nastoupit v září? 
V současnosti máme 543 dětí. Do prvních tříd by mělo nastou-
pit přibližně 72 až 75 dětí. Otevřeme tedy tři třídy. Toto číslo ale 
není definitivní. Někteří se mohou na poslední chvíli rozhod-
nout dát dítě jinam, někdo se může naopak ještě přihlásit. Do 
ostatních tříd přibude 32 dětí. Jde o ty, které se přistěhují nebo 
nastoupí na náš druhý stupeň z okolních obcí.
Jaká bude naplněnost školy?
Snažíme se, aby třídy nebyly naplněné na maximum, což je 30 
dětí. Ale v některých případech to jinak nejde. Například v pá-
tých ročnících to bude v září napínavé.
Jaké změny chystáte v pedagogickém sboru?
Budeme mít čtyři zcela nové učitele a jednu změnu pozice, a to z 
funkce asistentky na učitelku. Odchází nám paní zástupkyně, která 
vyhrála výběrové řízení na ředitelku ZŠ Liteň. Od září proto bu-
deme mít po letech zase dvě zástupkyně. Pro první stupeň jí bude 
nově příchozí Lucie Adamcová Knejdlová, na druhém stupni bude 
zástupkyní naše dlouholetá pedagožka Marcela Bezděková.

Plánujete přes prázdniny nějaké rekonstrukce? 
Ve spolupráci s městem připravujeme dva dlouhodobé projekty. 
Jedním je rekonstrukce a vytvoření odborných pracoven, dru-
hým projektem je vybudování školního areálu s tělocvičnou a 
sportovištěm. Přes prázdniny plánujeme malování, mytí oken, 
úklidy. Do září by měla být rovněž dokončena kamenná terasa 
na východní straně budovy 2. stupně.
Co byste dětem na konci školního roku popřál?
Hlavně aby si užily prázdniny a během letních aktivit nepřišly 
k žádnému úrazu. Aby si pěkně odpočinuly od nás, učitelů. To 
samé ostatně přeji i učitelům.

pan

Nový znak má méně vlnek 
symbolizujících řeku
Nový znak může od 5. dubna užívat město Řevnice. V ten den 
o udělení znaku rozhodl předseda Poslanecké sněmovny ČR 
Jan Hamáček. Před tím návrh projednal výbor pro vědu, vzdě-
lání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýbor pro heraldi-
ku a vexilologii. Na první pohled se znak příliš neliší od toho 
původního, přesto k některým změnám došlo. „Jde o výtvar-
ně vyčištěnou podobu heraldických symbolů – českého lva, 
dvou zkřížených ostrví a vlnek symbolizujících polohu města 
na řece Berounce. Místo osmi modrobílých vlnek je nově na 
znaku vlnek sedm. Okraj znaku tvoří vlnka modrá místo bílé. 
Ohraničení znaku je tak výraznější a umožňuje lepší grafické 
využití,“ uvedla místostarostka města Marie Reslová. Cílem 
vytvoření tohoto znaku bylo sjednotit grafickou úpravu for-
mulářů, hlavičkových papírů a vizitek používaných na řevnic-
ké radnici. „Na těch dosavadních se objevovaly nejen různé 
varianty městského znaku, ale i různé typy písma,“ vysvětli-
la Reslová s tím, že návrh černobílé i barevné verze vytvořila 
grafička Silvie Klempererová ve spolupráci s heraldikem. Na 

vlajce, jejíž podoba byla schválena již v roce 2007, se podle 
Reslové nic neměnilo.

pan

Dosavadní znak Nový znak



Podchod pod železniční tratí s ústím Nezabudického potoka. Rozdíl oproti letošnímu suchému červnu je obzvlášť markantní.

Most z Palackého náměstí do oblasti Za Vodou

8  Fotoreportáž

Patnáct let uplyne letos v srpnu od ničivé povodně, během 
které se ocitly stovky domů v Poberouní pod vodou, desítky 
lidí musely být evakuovány. Pod vodou byla i část Řevnic v 
oblasti za vodou, na objížďce, Na Jamech i Pod Drahou v oko-
lí tehdejších Staveb silnic a železnic. Berounka se začala zve-
dat v pondělí 12. 8., následující den již většina lidí neodjela 
do práce. Davy lidí sledovaly běsnící živel na lávce ke kempu, 
kam po řece připlouvalo harampádí i části poničených chat. 
Voda smetla lávky v Berouně, Srbsku, Dobřichovicích, výrazně 
poškodila tu hlásnotřebaňskou. Pod vodou byl tehdejší řevnic-
ký kemp i čistírna odpadních vod. Zkolabovalo spojení, silnice 
i železnice byly pod vodou, nešel proud, telefonní linky byly 
přetížené. Zničeny byly zdroje pitné vody pro celé Řevnice. 
Krizový štáb města pracoval 24 hodin denně.

Začátek školního roku musel být v Řevnicích o několik týd-
nů posunut, protože objekty školy, jídelnu i tělocvičnu využí-
vali dobrovolníci.

Několik dní po povodni odhadl tehdejší starosta Řevnic Jan 
Kadlec škodu na městském majetku na více než 18 milionů 
korun. Poškozeno bylo prameniště, čistírna odpadních vod, 
kanalizace splašková i dešťová, veřejné osvětlení, rozhlas, po-
demleté byly některé cesty.

Od nejničivější povodně 
uplyne patnáct let
Text: Pavla Nováčková | Foto: Pavel Jílek (2002), Jakub Kencl (2002) a Matěj Barták (2017)

Za uplynulých patnáct let se podle stávajícího starosty To-
máše Smrčky na řece mnoho nezměnilo. Protipovodňová 
opatření byla vybudována pouze v Berouně, obce na jejím 
spodním toku se ochrany dosud nedočkaly. „Tuto výstavbu by 
musel iniciovat kraj a realizovat Povodí Vltavy. Problém je v 
tom, že by musela být ochrana vybudována po celé řece, nejen 
částečně,“ míní Smrčka. Řevnická radnice se proto snaží vy-
budovat alespoň taková opatření, která může hradit z vlast-
ních zdrojů. Obec si nechala zpracovat studii proveditelnosti 
souboru protipovodňových opatření ke zmírnění následků 
lokálních povodní. „Máme studii na odvedení dešťové vody z 
přilehlých kopců v případě přívalových dešťů,“ uvedl Smrčka. 
Obec loni uspořádala přednášku a besedu o rizicích povod-
ní. V rámci probíhající rekonstrukce železničního viaduktu na 
objížďce řevnická radnice prosadila vybudování moderního 
protipovodňového uzávěru. Chystá se aktualizace povodňové-
ho plánu. Stávající z roku 2010 obsahuje již mnohdy zastara-
lé údaje. „Je třeba doplnit seznam o nové či zrekonstruované 
objekty v záplavové oblasti a zejména o počty zde žijících osob 
a jejich kontakty. Proto se také plánují povodňové prohlídky a 
budeme žádat o spolupráci vlastníky objektů,“ uvedl Smrčka s 
tím, že aktualizováno bude i složení povodňové komise. e



Podhled do ulice Pod Drahou od železničního přejezdu směrem k východu (foto z roku 2002 Jakub Kencl)

Pražská ulice od železničního přejezdu směrem k letovskému mostu

Podchod na řevnickém nádraží

Vjezd do kempu v oblasti Za vodou

Fotoreportáž  9
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obou březích) však můžeme dodnes zažít řeku, protékající ja-
koby „za hradbami“ (sama bývala hradbou), mimo každoden-
ní městský prostor. 

Vor versus vlak
Zásadní zlom v tomto urbanistickému soužití města a řeky 
způsobilo vybudování železniční trati v 19. století: vést kole-
je nejvýhodnějším terénem v údolí podél toku bylo výhodné i 
rozumné. Mezi město a jeho odvěkou dopravní a životodárnou 
tepnu se vložila nová: rychlá, efektivní, obousměrná a předví-
datelná: železnice. Nová nádraží kopírovala rytmus přístavišť 
a přejezdy v předpolí mostů dodnes mimoděk vyznačují mís-
ta některých starých brodů. Povodně roku 2002 ukázaly, jak 
prozíraví byli projektanti c. k. České západní dráhy: pešuňky 
kolejí nezalila ani záplava tisícileté vody.

Až do 30. let 20. století byl druhý břeh Berounky dostup-
ný pouze dvěma přívozy v místě dnešních mostů. Plovárna 
Okrašlovacího spolku několikrát kvůli záplavám měnila po-
lohu. Ulice Na Stránce je jediné řevnické „nábřežní korzo“ po 
velkoměstském vzoru. Železnice a její ochranné prvky je dnes 
od řeky bohužel odřízly.

Rekreace u vody
Když koncem 19. století vznikl v životech a myslích lidí nový 
pojem „volný čas“, začaly se proměňovat i vztahy s řekou: z 
místa tvrdé práce, kde se na nějakou romantiku nehledělo, 
se postupně stalo místo odpočinku a zábavy. Výstavba celých 
čtvrtí letních sídel v našem okolí je toho dokladem. Plovár-
ny, rybaření, bruslení, lodičky a výletní restaurace přesouvaly 
městský život k řece a na řeku… 

Řeka: hranice, trasa a křižovatka
Zakladatelé vesnic ve středověku hledali vhodné lokace čas-
to poblíž vodních toků: lesnatá krajina bývala neprostupná a 
řeka tak představovala volnou dopravní trasu, zdroj vody a 
obživy. Kupecké stezky ji křížily v místě brodů: kde bylo měl-
ké (do 1 m, aby nenateklo do vozů) a pevné dno, s dobrým 
přístupem na oba břehy. Předpolí bývala místem příprav (lidí, 
koní, vozů), čekání a setkání. Na těchto strategických mís-
tech se zakládaly strážní hrady a vznikala města. Za vysokého 
stavu vody se přes brod cestovalo přívozem (na voru). Nebez-
pečný a náročný úsek logicky postupně vedl ke stavbě mostů, 
dřevěných a později kamenných. Finančně i stavebně náročné 
dílo pak vracelo středověkým investorům náklady v podobě 
mýta a poplatků.

Lokátor (v klobouku) s pověřením panovníka zakládá město, 
přiděluje prvním osadníkům půdu a daňové úlevy. Středověká 
právní kniha zvaná Saské zrcadlo, 13. století. 

Proč nemáme náplavku
I trhová ves Revnitz byla pravděpodobně ve vrcholném stře-
dověku založena poblíž jednoho z brodů na řece tehdy zva-
né Mse (dle kronikáře Kosmy). Lokátoři zde patrně navázali 
na původní osídlení a v dostatečné výši nad hladinou, na ro-
vině vhodné pro trhy, a konečně také poblíž rozcestí vytyčili 
rynek. Svobodná řeka v té době pravidelně zjara rozmáčela 
přilehlé nivy, proto se obec rozrůstala v uctivé vzdálenosti od 
vody. Břehy pak bývaly místem práce: plavení dřeva, mlynář-
ství, rybolovu. Velká města jako Praha své břehy urbanisticky 
de facto pohltila, v Řevnicích (byť se novodobě rozkládají na 

MĚSTO A JEHO ŘEKA
Ničivé povodně u nás před patnácti lety převrátily naruby domovy, životy a majetek mnoha lidem. Vzpomínka na 
ně je mementem, že ani v době hypermoderních technologií nedokážeme tak úplně „poručit větru a dešti“ a že v 
závětří naší krotké středoevropské krajiny jsme možná odvykli respektu a pokoře vůči přírodním živlům. Žít s je-
jich hrozbou i dary se naši předkové učili po staletí a to platí i o vztahu města k řece. Vydejme se tedy na procház-
ku k Berounce: hledat rub a líc tohoto osudného sousedství.

Text: Daria Balejová | Foto: archiv D. Balejové a J. Königa
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„doma“ (řečeno s architektkou Pavlou Melkovou). Jak víme, 
zimní korzo na zamrzlé hladině, letní čas u vody nebo každo-
denní trasa se psem vytvářejí vazby k místu i lidem. I proto – 
navzdory negativům, o nichž se můžeme dočíst právě v tomto 
čísle – je řeka jedním z nejvýznamnějších městotvorných prv-
ků. Její volný, lidem přístupný i nepřístupný prostor je nesmír-
ně cenný. Proto je dobré opatrovat její různorodost, cenit si 
jejích darů a naučit se moudře žít s její silou. e

Pro hlubší úvahy doporučuji esej arch. Pavly Melkové Význam 
řeky ve městě, která vyšla v časopise Architekt 2013/1.

Řeka není krotká
Dlouhá období povodňového klidu a sebevědomí moder-
ní doby vedly k pronikání výstavby i do záplavových oblastí. 
Názvy ulic jako Říční, Náplavní, Rybní, V luhu, V tůních – pří-
tomnost a hrozbu vody stále připomínají. Cena za bydlení v 
krásných, ale rizikových oblastech, je velmi vysoká, jak uká-
zaly velké i menší povodně. O tom, jak chránit nábřežní čtvrtě 
a umožnit řece rozlít se jinde bez větších škod, existuje celá 
věda a města se pokouší o různé strategie soužití v míru a 
ochrany za velké vody.

Překročit řeku
Ano, řeka může být nebezpečný a nevyzpytatelný živel. Je 
zděděným handicapem, ale i talentem města. Přináší do jeho 
struktury nové měřítko, rozlehlost, odstup (břehů), plynutí, 
odraz. Zrcadlí proměny ročních dob, živí společenstva vod-
ních zvířat i rostlin, a tak vnáší do našeho přetechnizovaného 
světa zážitek a energii přírody. V mentální mapě města vytvá-
ří důležitý orientační prvek a hranici. Místo, kde čas a prostor 
funguje jinak, než jsme zvyklí. (Je prokázáno, že pěší cestu 
zahrnující přechod řeky vnímáme jako delší oproti té sucho-
zemské. Také pocit a odhad vzdáleností napříč vodní hladinou 
se vymyká našim běžným zkušenostem. A jak známo, město 
ležící na dvou březích vytváří také dva odlišné světy – stačí 
přejít řevnickou lávku.)

Sdílený prostor i kousek divočiny
Berounka v Řevnicích vytváří nejrůznější krajinné i městské 
atmosféry: vodní plocha, sráz pod tratí, chatařské zahrádky, 
koupací louka, stezka po břehu, mlýnský náhon, jez, štěrkový 
ostrov, skála nad vodou, nepřístupné tůně atd. Je to kus kraji-
ny ve městě, přirozený veřejný prostor, kde jsou všichni stejně 

… a ta na oplátku do městského života přinášela kus autentické, velkorysé a přitom vlídné přírody. Což platí dodnes.

V dnešních městech veřejnému prostoru řeky hrozí zahlcení 
komercí, disneylandizací. (P. Melková) V Řevnicích si řeka na-
štěstí uchovává svoji přírodní „obyčejnost“.
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KAREL STEHLÍK, rytíř z Čenkova
Narodil se v roce 1800, zemřel 1880, okresní hejtman 
zbraslavský. Čestné občanství mu bylo uděleno
27. 3. 1867. 
Pocházel ze staré plzeňské patricijské rodiny, která v Plzni žila 
po několik století. Její historie je úzce spjata s tímto městem. 
V šedesátých letech 19. století se Stehlík stává zbraslavským 
hejtmanem a roku 1867 magistrátním radou v Praze. Tím byl až 
do konce svého života. Ve své funkci na Zbraslavi spolupraco-
val s řevnickým představenstvem při řešení některých obecních 
problémů. Pravděpodobně v návaznosti na to mu obec Řevnice 
udělila čestné občanství. To zase mohlo podpořit jeho jmenování 
na vyšší funkci v Praze, protože osobním dopisem ze dne 22. 5. 
1867 řevnickému starostovi poděkoval za podporu. V té době byl 
starostou rolník Martin Rys. Je pozoruhodné, že okresní výbor 
na Zbraslavi, který dal pro Stehlíka zhotovit „skvostný“ diplom 
při jeho odchodu do Prahy, vyzval řevnické představenstvo, aby 
nejdéle do osmi dnů zaplatilo náklad 5 zlatých za jeho vystavení. 

IGNÁT HERRMANN
Narodil se 12. 7. 1854, zemřel 
8. 7. 1935. 
Tento významný spisovatel, 
novinář a redaktor pražských 
Národních listů strávil v Řev-
nicích velkou část svého života 
od roku 1902 až do své smr-
ti. Jeho jméno je s Řevnicemi 
spojeno v mnoha směrech. 
Proto byl u příležitosti svých 
sedmdesátých narozenin jme-
nován 5. srpna 1924 čestným 
občanem našeho města (dru-
hým v pořadí).

Herrmann bydlel a tvořil ve svém rodinném domku čp. 133, 
na němž je jeho pamětní deska, v ulici, která nyní nese jeho jmé-
no. Byl zakladatelem a mecenášem řevnické městské knihovny, 
která je rovněž po něm pojmenována. Jí věnoval velkou část knih 
své knihovny. Řadu vlastních děl opatřil svým věnováním městu. 
Řevnické Lesní divadlo uvádělo dramatizace jeho děl. Hodnotil 

ČESTNÍ OBČANÉ 
MĚSTA ŘEVNIC
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

řadu řevnických divadelních představení a informoval veřejnost 
o aktivitách tohoto divadla. Řevnickým spoluobčanům byl znám 
jako typická postava s viržinkem v ústech, stále v dobré náladě, a 
svými vtipy dovedl pobavit kohokoliv. Zemřel 8. 7. 1935 ve věku 
81 let a je pochován na řevnickém hřbitově v rodinné hrobce.

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
Narodil se 7. 3. 1850 v Hodo-
níně, zemřel 14. 9. 1937 v Lá-
nech.
První prezident Českosloven-
ské republiky, státník, politik, 
filozof a pedagog. U příležitosti 
jeho osmdesátých pátých na-
rozenin v roce 1935 mu par-
lament za jeho zásluhy o stát 
udělil titul „Prezident Osvo-
boditel“. Ke stejné příležitosti 
mu řevnická radnice jako výraz 
úcty udělila titul čestný občan 
Řevnic. T. G. Masaryk byl v 
roce 1885 na letním bytě v Řevnicích. Bydlel v hostinci „U Kuči-
nů“ u starého nádraží (údajně přijel chytat ryby). V té době již 
žil v Praze, neboť v roce 1882 po rozdělení Karlo-Ferdinandovy 
univerzity na českou a německou část byl jmenován profesorem 
filozofie na nově vzniklé samostatné české univerzitě. Na budově 
bývalého hostince „U Kučinů“ je pamětní deska, která jeho pobyt 
v roce 1885 připomíná.

JOSEF VÁCLAV BOHUSLAV
Narodil se 12. 12. 1863, zemřel 24. 3. 1952. 
Právník – senátní prezident Nejvyššího správního soudu, zaslou-
žilý činovník Klubu českých turistů, přes 40 let známý občan Řev-
nic, kde byl členem obecního zastupitelstva, předsedou Okrašlo-
vacího spolku a pro město napsal tři publikace. U příležitosti jeho 
osmdesátých narozenin v prosinci 1943 mu za zásluhy o Řevnice 
město udělilo čestné občanství.

Josef Bohuslav se narodil v Radenicích, okres Nymburk. V 
roce 1882 maturoval na gymnáziu v Mladé Boleslavi, 1888 získal 

Řevnice, stejně jako jiná česká města a místa, oceňují své rodáky, obyvatele i veřejně známé občany našeho státu 
udělením čestného občanství. Tento akt je vyjádřením vděku a úcty těmto mimořádným osobnostem.
Rada města Řevnic rozhodla zveřejnit seznam čestných občanů s krátkým životopisem na webových stránkách 
města a současně i v časopise Ruch. Do dnešního dne bylo uděleno jedenáct čestných občanství. Poprvé to byl v 
roce 1867 Karel Stehlík, okresní hejtman zbraslavský, a dosud posledními byli 7. 5. 2010 dva občané – již zemřelý 
Ladislav Sitenský in memoriam, za II. světové války příslušník československého letectva v Británii a válečný foto-
graf, a dosud žijící Ing. František Šedivý, účastník protinacistického odboje za II. světové války a politický vězeň za 
komunismu. Jen dva vyznamenaní jsou naživu – zmíněný Ing. Šedivý a jediná žena, tenistka Martina Navrátilová.
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doktorát práv na Karlově uni-
verzitě v Praze. Prošel mnoha 
právnickými funkcemi, v oboru 
napsal přes 30 publikací. V le-
tech 1923–1928 zastával funkci 
senátního prezidenta Nejvyš-
šího správního soudu. Během 
života se aktivně věnoval cesto-
vání a turistice, stal se dokonce 
členem ústředí Klubu českých 
a československých turistů, a to 
již od roku 1895. 

Jeho působení v Řevnicích 
bylo výrazné. Druhou polovi-
nu života zde žil trvale v Selecké ulici čp. 243. Jeho manželkou 
se stala Zdeňka Kreslová z Řevnic. Děti neměli. Několik let byl 
členem obecního zastupitelstva, v letech 1913–1916 působil jako 
předseda řevnického Okrašlovacího spolku (1916 byl jmenován 
jeho čestným členem). Pro Řevnice jsou cenné jeho tři publikace: 
• „33 výlety a procházky z Řevnic“ (v roce 1912)
• „Řevnice jako letovisko a turistická brána brdská“ (1930)
• „50 let Okrašlovacího spolku v Řevnicích 1882–1932“ (1932). 

Výtěžek z publikací věnoval na úpravu vyhlídky na vrchu Ka-
menná, kde se před II. světovou válkou uvažovalo o postavení 
rozhledny. 

J. V. Bohuslav zemřel v březnu 1952 a je pohřben na řevnickém 
hřbitově do rodinné hrobky Kreslových. V roce 2013 byla jeho 
osoba zařazena do Síně slávy české turistiky při výročí 150 let od 
narození.

EDVARD BENEŠ
Narodil se v Kožlanech u Ra-
kovníka 28. 5. 1884, zemřel v 
Sezimově Ústí 3. 9. 1948.
Byl druhým československým 
prezidentem, a to před válkou 
v letech 1935–1938, za války 
1940–1945 v exilu v Británii 
a po válce 1945–1948 opět 
doma. Patřil k vůdcům odboje 
za obou světových válek. Vede-
ní řevnické obce mu v květnu 
1945 udělilo titul čestný občan 
města jako výraz uznání jeho 
zásluh o osvobození země od 
německých okupantů. Jeden z největších pamětníků řevnické 
historie, již zemřelý Ing. Josef Beneš starší, mi vyprávěl, že paní 
Hana Benešová ve dvacátých letech 20. století jezdila v létě do 
Řevnic. Bydlela v domě čp. 120 na rohu ulic Komenského a Herr-
mannovy.

KAREL MÜNDEL
Narodil se 18. 4. 1922, padl na 
konci války za pražského po-
vstání 8. května 1945. Čestné 
občanství mu bylo uděleno 
in memoriam.
Když pražský rozhlas dne 5. 5. 
1945 volal o pomoc, přihlásil se 
Mündel v Praze jako dobrovol-
ník a bojoval proti německé ar-
mádě a jednotkám SS. 8. květ-
na se oddíl českých vlastenců v 
počtu 21 mužů, mezi nimiž byl 

i Mündel, pokoušel dostat Jelením příkopem na Pražský hrad ob-
sazený Němci. Všichni byli německou strážní jednotkou SS zaja-
ti, mučeni a postříleni, de facto popraveni, a jejich těla následně 
zohavena tak, že se některé padlé – 10 osob, nepodařilo ani iden-
tifikovat. O rok později, 4. 5. 1946, byl těmto obětem postaven v 
Jelením příkopě památník. 

Karel Mündel byl známým řevnickým sportovcem, hrál úspěš-
ně za naše město národní házenou.

V Řevnicích je po něm pojmenována ulice.

JIŘÍ VESELÝ
Narodil se 5. 3. 1926, student, 
syn bankovního úředníka 
Antonína Veselého, rovněž 
zahynul během pražského 
povstání, a to 8. května 1945. 
Čestné občanství mu bylo 
uděleno společně s Münde-
lem in memoriam hned po 
válce.
Po volání pražského rozhlasu 
o pomoc 5. 5. 1945 se Veselý 
rozhodl jet do Prahy a přihlásit 
se jako dobrovolník v boji proti 
německým jednotkám. V Praze 
bydlel u svého bratrance. Přežil několik bojových nasazení. V úte-
rý 8. května se vracel pěšky do Řevnic. Při návratu se držel želez-
ničních kolejí. V Radotíně se dostal do úporných pouličních bojů, 
protože jednotky SS obsadily část města. Byly součástí obrněné 
divize SS v Lahovicích. Jiří Veselý padl v ulici K Lázním. Není úpl-
ně jasné, zda zemřel po výstřelu německého ostřelovače nebo bě-
hem dělostřeleckého bombardování města. Radotínští občané na 
něj nezapomněli a vybudovali na místě, kde zahynul, kamenný 
pomníček, který tam stojí dodnes. Ostatky Jiřího Veselého byly z 
Radotína převezeny do Řevnic a v neděli 13. května 1945 byli Ve-
selý společně s Mündelem pohřbeni do rodinných hrobek.

Také po Jiřím Veselém je v našem městě pojmenována ulice. 

MARTINA NAVRÁTILOVÁ
Narodila se v Praze 18. 10. 
1956. 
Je bývalou československou a 
později americkou tenistkou. 
Odborníci ji považují za jednu 
z nejlepších tenistek všech dob. 
Od svých dvou let až do roku 
1975, kdy odešla do USA, žila v 
Řevnicích. Martina učinila pro 
propagaci řevnického tenisu a 
Řevnic nesrovnatelně víc než 
kdokoliv jiný. Díky jejím teniso-
vým úspěchům je dnes jméno 
Řevnice známo nejen v teniso-
vém, ale i v celém sportovním světě. Čestné občanství Řevnic jí 
bylo uděleno 21. 12. 1994. 

Martina se narodila v době, kdy její rodiče žili na krkonošské 
boudě Martinovka, a po ní dostala své křestní jméno. Původně se 
jmenovala Šubrtová. Rodiče se rozvedli a maminka s dcerou se 
odstěhovaly do Řevnic, odkud maminka pocházela. Na tenise v 
Řevnicích poznala maminka Mirka Navrátila, za kterého se 1961 
vdala a i s dcerou převzaly jeho jméno. Oba rodiče hráli tenis. 
Otec se začal intenzivně věnovat tréninku své adoptované dce-
ry, která hrála levou rukou. Martina velmi rychle zvyšovala svou 
výkonnost a v 10 letech přešla do Prahy. Její tenisový růst stoupal 



udivující měrou. 1970 byla klasifikována na 1. místě čs. žebříčku 
v kategorii starších žákyň. Ve věku necelých 16 let získala v roce 
1972 titul přebornice ČSSR v kategoriích žen i dorostenek sou-
časně. Vystoupala na první místo československého žebříčku žen. 
V roce 1975 odešla do USA, kde měla lepší možnosti k dalšímu 
tenisovému rozvoji. 1981 se stala americkou občankou. Nelze 
zde popsat všechny její tenisové úspěchy. Jmenuji jen některé: 
Martina získala 9 titulů ve dvouhře ve Wimbledonu a 19 titulů 
celkem na tomto turnaji. Mezi lety 1978–1987 byla na žebříčku 
WTA po dobu 332 týdnů tenisovou jedničkou. Mezi všemi tenisty 
drží absolutní rekord v počtu vyhraných turnajů – 167 ve dvouhře 
a 177 ve čtyřhrách. V roce 1991 jí bylo uděleno čestné členství 
LTC Řevnice, klubu, kde začínala s tenisem a kde hráli její rodiče 
i babička Anežka Semanská-Boučková. Roku 1997 Martina vý-
znamně finančně přispěla na rekonstrukci zdejších tenisových 
dvorců. V roce 2000 byla uvedena do Mezinárodní tenisové síně 
slávy. V současné době žije na Floridě, ale do Řevnic jezdí často 
za svou sestru Janou. Oba rodiče již zemřeli. Martina se podílí na 
charitativních projektech v různých zemích, v Praze na obnově 
parku Stromovka po povodních v roce 2002.

ANTONÍN HŘEBÍK 
Narodil se 24. 2. 1902, zemřel 
24. 11. 1984 v exilu v Chicagu. 
Řevnický rodák, právník, poli-
tik a Sokol, starosta Českoslo-
venské obce sokolské (ČOS) v 
letech 1945–1948, po roce 1948 
v exilu v USA byl starostou ce-
losvětové obce sokolské. Čestné 
občanství mu bylo uděleno in 
memoriam 19. 11. 2004.

Narodil se v rodině živnostní-
ka. Jeho otec František byl čle-
nem řevnického Sokola od jeho 
vzniku v roce 1894 a v letech 
1928–1931 zastával funkci starosty města. Už jako šestnáctiletý 
student gymnázia byl zvolen vzdělavatelem řevnické sokolské 
jednoty. V Praze vystudoval práva a jeho profesí se stala advoka-
cie. Soukromou praxi provozoval na Zbraslavi. Současně se věno-
val vzdělavatelství a literární činnosti pro sokolskou organizaci. 
Je autorem více než 400 článků a přednášek. Těsně před II. svě-
tovou válkou byl zvolen jedním z náměstků starosty ČOS. V říjnu 
1941 byl zatčen gestapem a vězněn v Terezíně a v Osvětimi. Věz-
nění přežil a po válce byl zvolen starostou ČOS. Po únoru 1948 se 
odmítl účastnit čistek ve vedení Sokola. Byl zbaven funkce sta-
rosty a v květnu opustil se ženou republiku. Ve Spojených státech 
vstoupil do tamní sokolské organizace a později se stal starostou 
celosvětového sokolstva. Zemřel 28. 11. 1984 v Chicagu po 36 le-
tech života v emigraci. Přál si být pohřben v Řevnicích v rodinné 
hrobce. Jeho přání splnili američtí Sokolové, kteří v červnu 1994 
při příležitosti XII. všesokolského sletu v Praze přivezli Hřebíkovu 
urnu s ostatky do Čech. Ta byla ještě ve sletových dnech uložena 
do rodinné hrobky na řevnickém hřbitově. 

28. června 1998 řevničtí Sokolové odhalili pamětní desku na 
domě čp. 90 v ulici Československé armády, kde se Antonín Hře-
bík narodil. Prezident Václav Havel mu k 28. říjnu 1996 udělil in 
memoriam nejvyšší státní vyznamenání – Řád Tomáše Garrigue 
Masaryka.

LADISLAV SITENSKÝ
Narodil se 7. 8. 1919 v Praze, zemřel 14. 11. 2009 v Praze.
Byl významný fotograf. Jezdil po celý život do Řevnic, které po-
kládal za svůj druhý domov, neboť jeho dědeček Hynek Pexider 

postavil v roce 1900 v Řevni-
cích dům v secesním slohu. 
Do domu jezdili i rodiče Ladi-
slava a dnes v něm bydlí jeho 
nejmladší syn Daniel, také 
fotograf. 

Život Ladislava Sitenského 
byl velmi pestrý, ale jeho stě-
žejní činností se stalo fotogra-
fování. Fotografovat začal již 
ve 14 letech. Zvláště rozsáhlá je 
Sitenského fotografická doku-
mentace našich letců během 
II. světové války  v Anglii, ke 
kterým se původně přihlásil jako dobrovolník. Po demobiliza-
ci koncem roku 1946 se začal profesionálně věnovat fotografii. 
Vzhledem k své bohaté fotodokumentaci z války vydal svou první 
knížku s názvem „312. peruť“. Knížka však vyšla v době „Vítězné-
ho února 1948“, a tak byl celý její náklad ihned zlikvidován. Si-
tenský mohl v dalších letech vydat jen fotografické knihy o vodá-
cích, cyklistice, o české krajině a o Praze. Teprve v devadesátých 
letech vyšla jeho díla o válečné problematice. Ze stejného boha-
tého výběru fotografií uspořádal Ladislav Sitenský řadu výstav 
doma i v zahraničí, v roce 2009 také v Řevnicích. 

Městská část Prahy 2 mu udělila roku 2004 čestné občanství. V 
říjnu 2007 mu prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy o 
stát v oblasti kultury a umění. V květnu 2010 dostal in memoriam 
čestné občanství Řevnic.

FRANTIŠEK ŠEDIVÝ
Narodil se 2. 7. 1927 v Zadní 
Třebani. 
Spisovatel a bývalý politický 
vězeň. Žije trvale ve stejném 
domě, kde se narodil, dům 
dnes patří katastrálně do Řev-
nic. Vyrůstal ve vlastenecké ro-
dině, otec a jeho dva bratři byli 
legionáři. V současné době je 
místopředsedou Konfederace 
politických vězňů a předsedou 
Klubu Milady Horákové. Čest-
né občanství mu bylo uděleno 
7. 5. 2010.

Za studií na reálce v Praze byl v roce 1942 vyloučen ze školy. 
V roce 1944 byl pracovně nasazen v továrně Junkers. Pracoval 
jako spojka protinacistického odboje. Po únoru 1948 se zapojil do 
boje proti komunistickému režimu. Při studiích na vysoké škole 
založil ilegální skupinu studentů, která pomáhala při organizaci 
útěků našich občanů přes hranice a vydávala letáky proti reži-
mu. Podařilo se mu odkrýt agenta Státní bezpečnosti nasazeného 
mezi studenty. Jeho činnost byla sledována a odhalena, policie 
ho v roce 1952 zatkla a po procesu byl odsouzen za velezradu na 
14 let odnětí svobody. Prošel nejtěžšími uranovými lágry napří-
klad v Jáchymově a v Bytízu. Po 12 letech věznění byl v únoru 
1964 propuštěn.

Napsal několik publikací z doby svého věznění (Legie živých 
aneb Jáchymovské peklo, Pod věží smrti). S bratrem Zdeňkem 
vydali publikaci Bory – Mírov. 31. 8. 2008 mu bylo uděleno čest-
né občanství Zadní Třebaně. Zasloužil se o zřízení gymnázia Mi-
lady Horákové v Praze, jehož slavnostního otevření 1. 9. 2009 se 
zúčastnil. Tehdy ve svém projevu zdůraznil hlavní odkaz Milady 
Horákové – život v pravdě. 28. října 2009 dostal z rukou prezi-
denta republiky Václava Klause Řád T. G. Masaryka za vynikající 
zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva. e 
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na Bytízi. Bylo to o půlnoci, všichni spali. V místech, kde obvykle 
stálo přes den 1200 až 1400 lidí, byl jen kuchař a pomocník. Ti 
dva tam zahynuli. 
Udělal byste něco ve svém životě jinak?
Asi ne. Snad jedině to, že bych se v roce 1945 vrátil dostudovat 
reálku, ze které jsem byl v roce 1942 v důsledku heydrichiády 
vyloučen. Tehdy jsem to ale považoval za nesmysl a raději jsem 
nastoupil na obchodní akademii.
Máte ještě nějaký rest nebo úkol, který chcete splnit? 
Hlavním úkolem mým a našeho klubu je postavit pomník Miladě 
Horákové. Zatím to vázne na formalitách. Rád bych také sepsal 
své vzpomínky. 
Byl jste vášnivý ochotník. Máte ještě chuť se na jeviště vaše-
ho milovaného Lesního divadla vrátit?
Mým snem je zahrát si dědečka v Našich furiantech. Sleduji dění 
v souboru, snažím se chodit na většinu představení, loni jsem 
byl dvakrát. Divadlo, to mě naplňovalo takřka od mého dětství. 
Těžiště mé divadelní činnosti spadá do období po válce. Byly se-
zony, kdy jsem vystoupil na jeviště dvaadvacetkrát. Když jsem se 
v roce 1964 vrátil po dvanácti letech domů z vězení, bylo Lesní 
divadlo zpustošené. S Josefem Benešem, Houškovými jsme začali 
obrodu mého vysněného místa. A pak jsme znovu hráli.
Je něco, co vás štve?
Obecně mě štve nezájem lidí o minulost. Byl bych rád, kdyby si 
Řevnice více vážily svých občanů, jejichž jména jsou často zná-
ma po celém světě a kteří toho mnoho pro tuto zemi a pro toto 
město mnoho udělali. Vyslovil jsem již jednou přání, aby po Dr. 
Danielu Prchlíkovi byla pojmenována ulice. Jako lékař-vězeň 
mnohým zachránil v Leopoldově život. Druhým významným 
mužem, který by měl mít v Řevnicích svou ulici, je Dr. Oldřich 
Šebek, který odjel do USA na stáž v roce 1947. Stal se význam-
ným vědcem v oboru lékařské chemie. Třetí je Zdeněk F. Šedi-
vý, který jako mladý redaktor po výhrůžkách NKVD opustil již 
v únorových dnech roku 1948 republiku. Střídavě v Německu 
a ve Spojených státech strávil 43 roků jako redaktor, hlasatel, 
ředitel československého vysílání Hlasu Ameriky či Svobodné 
Evropy. Napsal také řadu divadelních her. Mým přáním je, aby 
na jeho rodném domě v Berounské ulici byla po dohodě s maji-
telem umístěna pamětní deska. e

Jak vypadá váš pracovní týden?
Skutečně bývá velmi pracovní. Je to v podstatě jako bych byl 
normálně zaměstnán, jen bez nároku na jakékoliv odměny. Vše 
co dělám, je činnost dobrovolná. Pondělí bývá obyčejně volno, v 
úterý jsem doma málokdy, středy a čtvrtky jsou vždy pracovní. 
Míváme předsednictvo a radu konfederace, Klub Milady Horá-
kové a jiné akce, porady. Nyní například probíhají jednání s Ná-
rodním památkovým ústavem o předání takzvané Věže smrti na 
Jáchymovsku, kde býval pracovní tábor pro politické vězně. Byl 
jsem tam půldruhého roku. Nyní by zde mělo vzniknout muzeum 
otrockých prací. 
Co obnáší vaše funkce místopředsedy Konfederace politic-
kých vězňů? S kým se setkáváte?
Jednání je celá řada, nyní jsem byl například na recepci na ma-
ďarském velvyslanectví, jednám s církevními hodnostáři. S kar-
dinálem Dominikem Dukou jsme nyní založili novou tradici 
příbramské pouti v Bytízi k smutnému výročí propadnutí části 
pracovního tábora. Letos se konala poprvé, měla by se pořádat 
vždy 1. dubna.
Jezdíte ještě přednášet do škol žákům a studentům?
Když mě pozvou, samozřejmě rád přijedu. Vyměnila se ale gene-
race učitelů. Ti noví mnohde nemají moc potřebu dětem povídat 
o tom, jaká doba to byla. Přednášek je tedy obecně méně. Ale jez-
dím do Prahy, byl jsem v Zadní Třebani. V Řevnicích nebo Berou-
ně jsem byl jen jednou. To mě mrzí. 
Váš život byl plný dramatických událostí. Odsouzen jste byl 
na čtrnáct roků za trestný čin velezrady a vyzvědačství. Co 
zpětně považujete za vůbec nejhorší?
Nejstrašnější nebyl samotný lágr, ale zatčení, soudní vazba, vy-
šetřování a čekání. Byl jsem dva měsíce na samotce. Několik nocí 
jsem ve věznici nespal. Uvědomil jsem si, co všechno je nenávrat-
ně pryč. Měl jsem téměř hotová studia, byl jsem šíleně zamilován. 
Svatba se měla konat asi za dva měsíce. Doma zůstala nemocná 
stárnoucí matka sama. Bratr byl již čtyři roky v exilu. Já, jediná 
její naděje a opora, jsem najednou zmizel. Bylo to strašné pomyš-
lení. Budoucnost ještě černější. Po osmi letech, když jsem byl v 
pracovním táboře na Bytízi, přišla amnestie prezidenta republiky. 
V rozkaze měli být přečteni ti, kteří budou propuštěni. Odcháze-
li na opačný konec tábora. Po dvou hodinách napětí jsem pořád 
stál a vedle mne prázdná místa. Pak hlas utichl a já jsem si uvědo-
mil, že zůstávám. Nemyslel jsem na sebe, ale na maminku. Vůbec 
nejhorší byly dny, kdy jsem se dověděl, že doma maminka umírá. 
Pocit bezmoci je pro muže nejstrašnější. Nespal jsem ani ve dne. 
Pak to v sobotu v 5 hodin ráno ze mne všechno náhle spadlo. Do-
zvěděl jsem se později, že v tu hodinu maminka zemřela. 
Měl jste někdy strach o svůj život?
Během vězení jsem unikl smrti několikrát. Jednou jsme málem 
zůstali zavaleni v dole. Měli jsme pracovat v menším prostoru, 
kam se měla umístit pumpárna. Parťák navrhl, že si uděláme 
čaj. Zalezli jsme si do jedné kóje vedle těžební chodby, kde měl 
odhalené elektrické vedení a skrytý vařič. Najednou to bouch-
lo, vše zhaslo a tma. Mysleli jsme, že jsme vyhodili proud. Běželi 
jsme zpátky a prostor, kde jsme měli pracovat, byl celý zavalený. 
V roce 1962 jsem byl zase u toho, když se propadla část tábora 

Devadesátník Šedivý: 
Poučme se z minulosti
Kalendář místopředsedy Konfederace politických vězňů Františka Šedivého je i přes jeho požehnaný věk velmi 
nabitý. Počátkem července oslaví sice 90. narozeniny, týdně přesto absolvuje desítky jednání, porad, přednášek s 
jediným cílem, aby lidé nezapomněli na krutou minulost komunistických lágrů a dokázali se z ní poučit.

Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv Františka Šedivého

František Šedivý (vlevo) se svým bratrem 
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S přibývajícím teplem a letní náladou se otevírá jedna z méně 
obvyklých, ale krásných cest v okolí Řevnic. A to cesta po vodě. 
Byla využívaná už od pradávna. Podle starých kronik zde konči-
lo dřevo z křivoklátských lesů a někde v místech starého nádra-
ží bylo nakládáno na povozy a rozváženo po okolí. Projeďme si 
tedy soutěsku Českého krasu a údolí okolo Karlštejna na lodi.

Po proudu
Nejkrásnější jednodenní vodácký výlet doporučuji začít v Be-
rouně. Město na soutoku Berounky a Litavky je vstupní branou 
do barrandienu a nás tak čeká zajímavá plavba mezi vápenco-
vými skalami. Nechte se odvézt se svými laminátovými kánoemi 
nebo nafukovacími rafty pod berounský jez a zde se odpíchněte 
od břehu. Nezapomeňte, že na chvíli budete patřit mezi vodác-
ký národ a dělit se tak na „háčky“ a „zadáky“ a na ostatní lodě 
volat AHOJ. Patří to k dobrým mravům. 

Řeka pod Berounem celkem svižně teče a brzy po pravé stra-
ně uvidíte první skály, na jejichž vrcholcích se nachází malá 
vesnička Tetín i s kostelíkem sv. Jana Nepomuckého a nenápad-
nou zříceninou tetínského hradu. Nahoru se můžete vyšplhat 
po stezce sv. Ludmily, která vede od řeky za pravotočivou zatáč-
kou naproti lomu Alkazar. Tento světoznámý lom (můžete ho 
vidět v pozadí mnoha starých dobrých westernů) musíte aspoň 
krátce navštívit. Stejně asi již budete unaveni táhnutím lodi po 
říčních mělčinách při nízkém stavu vody. Vysoké obnažené bílé 
stěny jsou provrtány desítkami štol. Některé jsou již zazděné, 
ale jiné dnes slouží netopýrům jako zimoviště. Ty nejhlubší jsou 
prý zavezené radioaktivním odpadem. 

Ozářeni snad jen poledním sluncem, pokračujte dále okolo 
ústí Loděnického potoka neboli Kačáku a vysokých hladkých 

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

skal, po kterých často šplhají barevné postavičky zavěšené na 
lanech. Za nimi spatříte domky malé vesnice. Srbsko je vklíně-
no mezi vápencové skály a nás potěší zejména pestrou nabíd-
kou občerstvení na naší plavbě. 

Volejem plnou parou
Dostatečně posilněni se necháme unášet proudem ještě celkem 
tekoucí řeky okolo dalších krasových stěn různě odlámaných 
opuštěnými lomy. Jedním z nejzajímavějších je Tomáškův lom s 
vápenkou na pravém břehu, kde ještě dnes se můžete projít skrz 
neobvyklou kruhovou pec na vápno. Kousek za lomem řeka 
výrazně zpomalí. Dopluli jsme totiž na volej nad karlštejnským 
jezem. Volej je název pro část řeky, která téměř neteče a vodá-
ci jsou tu nuceni pádlovat ze všech sil, aby popojeli kousek dál. 
Malým zpestřením této části řeky je karlštejnský kemp, kam jez-
dí na piknik lidé snad z celého světa.

První jez, a to karlštejnský, se dá sjet pouze, když je dost vody, 
a tak ho raději přetáhneme po levém břehu. Na chvíli se za ním 
povezeme v proudu, který se však brzy rozpustí v dalším vole-
ji, a to nad jezem třebaňským. Volej není naštěstí příliš dlouhý 
a po přenesení lodi okolo jezu můžeme za chvíli přistát na tře-
baňském ostrově, kde je vyhlášená restaurace a oblíbený kemp.

Naše plavba se blíží k cíli. Za třebaňským ostrovem vtéká do 
Berounky zprava Svinařský potok, u jehož ústí můžeme pozoro-
vat akrobacii modrých smaragdů našich vod – ledňáčků. Vlevo 
už nás pak vítá Černá skála, a my přijíždíme do Řevnic. Pokud 
je dost vody, doporučuji projet i řevnický jez a okolo několika 
ostrůvků dojet až pod letovský most, kde můžeme svou výpravu 
ukončit. e

Výlet šestnáctý: Na vodu
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Skalecký areál je významný nejen pro 
kostelík, klášter, křížovou cestu a Pous-
tevnu, ale již po dlouhá léta je cílem 
turistů a v poslední době i cykloturistů. 
Nacházejí tady místo pro odpočinek a 
občerstvení.

Původně zde totiž stála panská hos-
poda s tradicí více než 250 let, posta-
vená snad již v době hraběnky Čejkové. 
Později se z ní stala hájovna (myslivna), 
sídlila zde lesní správa a pan lesní Ema-
nuel Kulhánek v ní provozoval hostinec 
s ubytováním. Pan lesní byl výraznou po-
stavou na Skalce. Jeho vnuky byli známí 
herci-komici a muzikanti Ferenc Futu-
rista (František Fiala) a Eman Fiala. Ve 
dvacátých letech 20. století byla blíže ke 
křížové cestě postavena dřevěná Lesní 
restaurace Skalka. V hájovně jsem jako 
malý kluk několikrát bydlel s babičkou, 
když mě rodiče potřebovali na pár dní 
„odložit“. V padesátých letech minulé-
ho století byl celý areál poddolován při 
těžbě železné rudy a v jeho zničení jistě 
sehrála roli i snaha úřadů přerušit pout-
ní tradici místa. 

Předkládané pohlednice dokumentují 
období před zničením Skalky. Na první 
pohlednici poslané v roce 1903 do Láz-
ní Kynžvart (obr. 1) je lesní Emanuel 
Kulhánek, který působil na Skalce ně-
kolik desítek let. Na druhé pohlednici, 
poslané v roce 1934 do kasáren v Písku, 
je myslivna, kde lesní Kulhánek bydlel, 
a která se po přístavbě počátkem dva-
cátého století stala hotelem (obr. 3). 
Spisovatelka Růžena Svobodová bývala 
v hotelu častým hostem a našla v něm 
inspiraci pro novelu „Pokojný dům“. Les 
v okolí pojmenovala „Ardenský les“. Na 
obrázku číslo 4 je zobrazena Lesní re-
staurace Skalka, v pozadí vlevo s hote-
lem, na jejímž místě dnes stojí dřevěný 
kiosek s občerstvením. 

Skalka – oblíbený cíl turistů
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

1

Že se na Skalce dříve lyžovalo, uka-
zuje obrázek číslo 2, poslaný v únoru 
1944 do Prahy. Bylo to v období války, 
kdy naše pohraniční hory připadly do 

německých Sudet a staly se v té době pro 
Čechy nepřístupnými. Pokud i dnes na-
padne v zimě dost sněhu, potkáváme na 
hřebenové cestě řadu „běžkařů“ e

2

3 4



Život…
Jeho otcem byl chemik Ing. Julius Weiss, majitel pražské chemic-
ké laboratoře v ulici Ve Smečkách č. 7, a matkou Hana Weissová-
-Cavallarová, pěvkyně, členka staré gardy opery Národního diva-
dla v Praze. Julius Weiss postavil v letech 1900–1901 na náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad dům čp. 1 na místě dřívější staré hospo-
dy, která v devadesátých letech 19. století vyhořela.

Vladimír chodil v Řevnicích do obecné školy. Vystudoval reál-
né gymnázium v Praze na Vinohradech. Odmaturoval za války 
v roce 1915 a byl ihned odveden do armády. Absolvoval důstoj-
nickou školu v Salzburku a na jaře 1916 byl v hodnosti poručíka 
odvelen na ruskou frontu, kde strávil celou válku. Měl štěstí, 
že přežil. Pracoval převážně u „proviantu“. Vrátil se domů až v 
prosinci 1918. Po válce se rozhodoval o svém dalším povolání. 
Známý pražský malíř Ferdinand Engelmüller mu radil, aby šel 
na malířskou akademii. Klavírní virtuos a profesor pražské kon-
zervatoře Josef Jiránek, jeho učitel hry na klavír, ho přesvědčo-
val, aby se věnoval hudbě. Weiss se rozhodl pro studium archi-
tektury, které ukončil v roce 1924 na České technice v Praze. 
Po skončení studií nastoupil ke stavební firmě Nekvasil, která v 
té době stavěla pražský palác Adria. V roce 1925 si s kolegou a 
přítelem architektem Karlem Caivasem zařídili vlastní ateliér a 
později i obchod s bytovými doplňky, který nazvali Cawe. Pod 
vedením architekta Machoně pracovali oba na projektu budovy 
Právnické fakulty UK. Weiss před II. světovou válkou nastoupil 
do Báňské a hutní společnosti jako technik a projektant. Jeho 
projekty byly úspěšné i v zahraničí – Liége 1930, světová výsta-
va v Paříži 1937 (a Brusel – Expo 1958). Za války pracoval ve 
společnosti Ferropol a po válce přešel do Československých hutí 
n. p., kde se stal vedoucím propagace. 

Nejvýznamnějším projektem Weisse a Caivase se stalo nákla-
dové nádraží na Žižkově v roce 1930. Jde o největší dochova-
nou funkcionalistickou průmyslovou stavbu v Praze. Nádraží 
existuje dodnes. Provoz byl ukončen v roce 2002 a po období 
sporů, kdy hrozilo i zbourání, bylo nádraží v roce 2010 prohlá-
šeno kulturní památkou s účinností od roku 2013. Weissova 
tvorba před válkou je řazena do období konstruktivizmu a funk-
cionalizmu.

… a dílo
Ing. architekt Vladimír Weiss projektoval v Řevnicích řadu 
staveb, některé ve spolupráci s Caivasem. Jsou to zejména 
vily čp. 430 (1926 manželé Wildtovi, Selecká), 448 (1926 
prof. Hora, Nerudova, stavěla firma Nekvasil z Prahy), 503 
(1929 JUDr. Schwarz, Selecká, stavitel Smolík), 610 (1934 

MNOHOSTrANNý TAlENT 
VlAdIMÍrA WEISSE
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

L. Masner, Školní). Provedl i nástavbu na dům čp. 303 (Jin-
dřich Vaněk, Sochorova), postavil vilu ve Sluneční ulici v 
katastru Hlásné Třebaně pro rodiče své manželky a tenisovou 
klubovnu LTC Řevnice (v roce 1924). Podle jeho návrhů byla 
rovněž stavebně upravena náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a 
Palackého náměstí. Provedl rekonstrukci Lesního divadla, po-
stavil školní jídelnu v ulici Legií, autokemp za vodou, šatny na 
hřišti házené, vestibul v Sokolovně, přístavbu mateřské školy 
a ve Školní ulici klubovnu mládeže, která již neexistuje (na je-
jím místě dnes stojí Penzion pro seniory). V roce 1974 se podí-
lel na rekonstrukci budovy staré školy na náměstí čp. 64. 

Malování působilo Weissovi velkou radost, bylo po celý život 
jeho hobby. Namaloval několik desítek obrazů s řevnickými 
motivy, které byly naposled v Řevnicích vystaveny v roce 2002 
v Galerii No. 1 Terezy Bartákové. Mimořádně zajímavý je jeho 
obraz řevnického náměstí, který namaloval údajně už jako 
desetiletý chlapec. Některé řevnické společenské akce dopro-
vázel hrou na klavír. Opakovaně účinkoval v Lesním divadle 
nejen jako herec, ale z jeho fantazie a ruky vyšla i náročná 
scéna pro hru Salome v roce 1924, pokládaná za mimořádně 
zdařilou. Na plovárně Okrašlovacího spolku byl po dlouhá léta 
členem zábavního výboru. V roce 1962 odešel do důchodu, žil 
v Řevnicích a podle potřeby pracoval pro řevnickou radnici. 

Weiss bydlel v Řevnicích na náměstí až do své smrti 23. 
června 1989. Je pochován v rodinné hrobce na hřbitově na 
Šiberném. e

Vladimír Weiss byl člověkem výjimečně nadaným v několika oborech. Vystudoval architekturu, ale byl též nada-
ným malířem a scénografem, úspěšným klavíristou, fotografem, ochotnickým hercem i sportovcem. V Řevnicích 
strávil téměř devadesát let svého života. Ve městě máme dodnes řadu staveb vybudovaných podle jeho projektů. 
Namaloval mnoho obrazů s řevnickými motivy, které jsou často dobovými dokumenty. 12. června si připomínáme 
120. výročí jeho narození.

18  Výročí

V. Weiss s chotí Ludmilou na fotografii z roku 1951
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Fotokopie Weissova obrazu, na kterém jako mladý hoch na-
maloval jižní stranu náměstí (mezi lety 1907 a 1910).

Ozdobná pohlednice Řevnic z roku 1902. V pravém okénku 
napravo je Weissův dům čp. 1 na náměstí.

Vila profesora Hory čp. 448 v Nerudově ulici z roku 1926

Vila JUDr. J. Schwarze čp. 503 v Selecké ulici z roku 1929 
(pohled ze zahrady)

Klubovna LTC Řevnice z roku 1924 (foto 1928)

Klubovna mládeže ve Školní ulici, dnes na jejím místě stojí 
Penzion pro seniory

Vila L. Masnera čp. 610 ve Školní ulici z roku 1934 Lesní divadlo: scéna pro hru Salome v roce 1924
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Krátce a jasně
Sokol od září rozšíří hodiny 
všestrannosti
S letošní úspěšnou sezonou se rozloučili řevničtí Sokolové na 
svém letním hřišti tradičním lesním závodem dlouhým 1,5 km. 
Konal se ve středu 7. 6. a zúčastnilo se ho na pět desítek dětí. 
Všichni sportovci se snažili o nejlepší umístění, zatímco jim je-
jich rodiče fandili u ohýnku. I na konci školního roku Sokolové 
sportují dál. Volejbalisté se přemístili na antukové a písčité kurty, 
badmintonisté a ženy cvičí a trénují i o prázdninách. Neváhejte 
se přidat. 

Nábor do oddílů dětí a mládeže začne 2. týden v září. „Pro vel-
ký zájem jsme, díky skvělým cvičitelům, přidali hodiny všestran-
nosti. Přesto ale platí, kdo se dříve přihlásí, má členství jisté,“ radí 
manažerka Sokola Řevnice Monika Vaňková s tím, že kapacita 
tělocvičny je kvůli bezpečnosti a kvalitě omezena. V řevnickém 
Sokole se děti naučí všestrannost od kotoulu přes šplh, přeskok, 
míčové hry až k badmintonu nebo volejbalu. Sokolovna nabízí 
celkem 17 druhů oddílů pro všechny věkové kategorie, muže, 
ženy i děti. Vše najdete na webu www.sokolrevnice.cz. „Pokud 
jste i přes širokou nabídku nenašli tu pravou aktivitu k protažení 
těla, dejte nám tip. Nabízíme k pronájmu cvičební sál s měkkým 
povrchem a zrcadlovou stěnou,“ doplňuje Vaňková. Prostory jsou 
vhodné například na jógu, která v Řevnicích aktuálně chybí, či 
jiná klidová, kondiční či relaxační cvičení. 

V kině se promítá, tančí, 
vzdělává i hraje divadlo
Multifunkčním sálem se v posledních letech stalo řevnické kino, 
které hostí koncerty, divadla, besídky, ale i vzdělávací kurzy a 
hodiny. 

Řevnické kino kromě promítání skvělých filmů (www.kinorev-
nice.cz), je oblíbeným místem kulturních akcí. Mezi nejnavště-
vovanější patří taneční vystoupení a koncerty žáků ZUŠ nejen z 
Řevnic, ale i sousedního Mníšku či Dobřichovic. Konají se zde di-
vadelní představení ochotníků, vánoční besídky mateřských i zá-
kladních škol, vzdělávací programy. Kdo chce uspořádat kulturní 
akci, může si kino pronajmout a tím obohatit nabízený program. 
Oblíbenou se stala Univerzita 3. věku, zastřešená ČZU Provozně 
ekonomickou fakultou. Více než 40 studentů se schází v kinosále, 
kde získávají vědomosti z oblasti kultury, umění, historie a dalších 
oborů. Přestože někteří již na jaře měli promoci, nechtějí opustit 
skvělou partu vrstevníků a pokračují se studenty, kteří třeba právě 
začínají. Na podzimní semestr České dějiny a jejich souvislost se 
můžete informovat nebo přihlásit 12. 9. v 10.00 v kině Řevnice. 

Jde to! Vlak přejede 
a závory jdou nahoru
Dlouhé kolony aut se denně v dopravní špičce vinou před řevnic-
kým železničním přejezdem kvůli uzavřené objížďce. Přesto se 
mnozí řidiči shodují, že situace není tak katastrofální, jak očeká-
vali. Podle mnohých se závory zvedají hned po přejetí vlaku. „Ne-
chápu, proč tomu tak nebylo i předtím. Jenom doufám, že tento 
přístup vydrží i po otevření objížďky,“ shrnuje řidič Ondřej Nová-
ček. „Fronty aut se dělají. Nicméně stížnosti jsme na radnici za-
tím výrazně nezaznamenali. Je třeba být trpěliví,“ uvedl řevnický 
starosta Tomáš Smrčka. Osobně se obává, že nejhorší období mají 

Řevnice ještě před sebou. „Domnívám se, že přes prázdniny by se 
situace mohla zklidnit, horší to bude se začátkem školního roku v 
září,“ míní. K uzavírce objížďky má navíc od 11. července přibýt 
omezení na železnici. V době uzávěrky letního dvojčísla Ruchu ale 
ještě nebyl výlukový jízdní řád na webu Českých drah zveřejněn.

Jak řidiči dopravní omezení vnímají, jsme zjišťovali v naší an-
ketě na Facebooku:
Lucie Hochmalová: Uzavření objížďky není tak hrozné, jak 
jsem čekala. U závor se rozhodně nečeká tak dlouho jako dřív. 
Zvedají je skoro vždy hned po projetí vlaku. Sice někdy bývají 
fronty až k letovskému mostu nebo k řevnickému náměstí, ale 
není to tragédie.
Hedvika Hájková: Za mě katastrofa. Myslela jsem, že se v kolo-
ně na letovském mostě zblázním! Než se člověk konečně dostane 
k přejezdu, spadne to znova. 
Monika Vaňková: Se zdržením počítám. Je fajn cestou domů na 
chvilku vypnout a jen tak nic nedělat. Už jsem si i dobře popoví-
dala s jiným řidičem. 
Pavel Kubásek: Byl jsem mile překvapený, že situace byla vý-
razně lepší, než jsem očekával. Poslední dva dny mám buď větší 
smůlu, nebo začalo jezdit výrazně víc vlaků a situace je o něco 
horší.
Marek Švéd: Ráno v 9 hodin není možný výjezd od nádraží směr 
náměstí, jelikož odbočující vozidla k nádraží zablokují pruh. Z 
tohoto důvodu bych uvítal obousměrný provoz od parkoviště na 
Palackého náměstí.
Hana Škorpilová: Moje zkušenost je 1:3. Buď jsou závory na-
hoře, nebo se zvednou hned po projetí vlaku, nebo tam tvrdnu 
dlouho. 
Milena Kolářová: Jezdím každý den a ráno je to většinou ok, až 
jsem docela překvapená, protože vím, že za normálních okolnos-
tí jsou závory téměř pořád dole. Na druhou stranu, když jezdím 
zpátky domů až v noci, je už docela jasné, že si počkám.
Petra Neubauerová: Občas závory spadnou i třikrát, než proje-
du, ale zase vyřídím emaily a telefony.
Lenka Zrostlíková: Když jedu ráno v šest, je to většinou OK. 
V 9 dopoledne už stojím déle než 15 minut a odpoledne je to děs. 
Už jsem stála i v Letech u autobusové zastávky. 
Jiří Buchal: Raději nyní jezdím po lávce. Finálně člověk ušetří 
čas, protože projede hned napoprvé.
Kateřina Svobodová: Čekala jsem horší! Dřív jsem u závor stála 
i 20 minut a teď závory otevírají rychleji. Nejezdím ale v dopravní 
špičce.
Zlata Benešová: Před objížďkou rekonstruujeme dům a je ne-
skutečné se tam při zavřených závorách vůbec dostat, hlavní sil-
nice je ucpaná až ke staré poště. Abychom mohli vůbec odbočit, 
musíme do protisměru. Výjezd z objížďky na hlavní, když ote-
vřou závory, je na deset minut čekání. 

Havlíček zve na zářijový zájezd
Dělnická beseda Havlíček Řevnice pořádá zájezd ve dnech 23. až 
24. září letošního roku. Během něj návštěvníci navštíví Rožmitál 
pod Třemšínem, Radyni, Plasy, Kralovice, Manětín, Chyše a Žlu-
tice, kde účastníci přespí v penzionu Nad Hradbami. Následující 
den je na programu prohlídka Bečova nad Teplou, Teplé a Stříb-
ra. Cena dvoudenního zájezdu je 1850 korun, ve které je zahrnu-
ta doprava, ubytování včetně snídaně. Zájemci z řad veřejnosti se 
mohou hlásit do naplnění kapacity u pana Ladislava Bedřicha na 
telefonu číslo 602 951 380.

(vše pan)



Okénko ZUŠ
Prázdniny jsou opět zde a školu čekají dva měsíce zdánlivého 
klidu. V červenci se koná Letní filmová a výtvarná škola, no a v 
srpnu se na letním táboře vydáme po stopách velkých cestovatelů 
v Pecce atd. Po uměním nabitém konci května a celém červnu nás 
čeká zasloužená prázdninová odměna.

Ohlédnutí – ZUŠ OPEN, MIX Festival 
a výstava Umělci ve Skladu_13
Předposlední květnový den se totiž poprvé konal den ZUŠ OPEN, 
projekt, který na jeden den spojil několik set ZUŠek v celostátním 
happeningu uměleckého vzdělávání. 

Naším řevnickým zlatým hřebem byl večerní koncert „Jak šly 
děti s Mozartem do lesa“. Kdo na něm byl, jistě nelitoval. Sešly 
se téměř tři stovky diváků, z nichž někteří získali vstupenku za 
svůj příspěvek na HIT HIT. Na úvod zazpívala mezzosopranist-
ka paní Ester Pavlů. Žáci ZUŠ pak vystoupili spolu s komorním 
orchestrem Camerata Bohemica a předvedli, kolik se toho už na 
umělecké „základce“ naučili. I když v druhé půlce diváky do kry-
tých ochozů vyhnala průtrž mračen, nikomu to nevadilo a kon-
cert si posluchači vyslechli až do konce.

Za pouhých deset dní čekal školu další velký projekt – tradiční 
MIX Festival. V sobotu 10. 6. se v jeden opět spojily múzy výtvar-
ného, hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru v té-
matu Avantgarda. Moderátorská dvojice se tentokrát proměnila 
v legendární duo Voskovec a Werich. Po úvodní vernisáži výtvar-
ného oboru byl zahájen venkovní program – tentokrát na dvou 
pódiích! Pro taneční a herecké výstupy byl připraven boční stage, 
který mezi vystoupením rádi využívali malí návštěvníci festivalu. 
Letos jsme již přesáhli hranice regionu. Jako hosté k nám zavítali 
žáci několika škol – např. skvělí bubeníci ze skupiny Aries /ZUŠ 
Liberec/, nebo tanečnice ze ZUŠ Zbraslav či Studia Dance Point 
z Hradce Králové a Academie Adély Polertové. Hlavním hostem 
festivalu byl Orchestr Ježkovy stopy, který zahrál na úplný závěr 
večera a navodil nezapomenutelnou atmosféru z dob černobílé-
ho filmu a velkých filmových hvězd 30. a 40. let. 

Super výstavou zakončili i absolventi výtvarky s názvem Uměl-
ci ve Skladu_13 na nádraží.

Úspěchy na soutěžích
Do minulého čísla Ruchu se nevešla jedna pro nás velmi důležitá 
zpráva. V ústředním kole národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčco-
vé nástroje získala paní učitelka Lenka Kolářová se svými žačka-
mi kompletní sbírku umístění napříč kategoriemi: 1. místo Mag-
da Routová, 2. místo Anička Pawlicová, 3. místo Tereza Petrová. 
Magda Routová si navíc odvezla ještě zvláštní cenu za provedení 
skladby O. Kukala Pozdní hodina.

Na konci května nás čekala ještě jedna příjemná zpráva. Na 
letošním ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy v Lidicích 
získali žáci ZUŠ Řevnice 7 medailí a 7 čestných uznání včetně me-
daile škole za kolektivní dílo v oblasti počítačové grafiky! Ocenění 
si převzali na slavnostní vernisáži, která se konala na Den dětí. 

Jeden školní rok končí, další začíná
Letos ukončilo studium I. stupně sedm žáků v hudebním oboru: 
Matouš Hladovec a Šimon Fryček ve hře na kytaru, Andrea Laci-
gová a Antonie Nebřenská ve hře na zobcovou flétnu, Ema Pavlo-
vá ve hře na klavír, Klára Matoušková v sólovém zpěvu a Prokop 
Sodomka ve hře na mandolínu. Další tři absolventy má taneční 
oddělení v Mníšku pod Brdy – Bořka Ichu, Sáru Formánkovou a 

Adélu Eretovou. Výtvarný obor ukončili absolventskou výstavou 
Anna Dvořáková, Antonín Havlíček, Šimon Hrdlička, Klára Jelín-
ková, Kryštof Jukl, Zuzana Pokorná, Mikuláš Sodomka, Sabina 
Sztymonová, Eliška Tumová a Klára a Markéta Umláškovy.

Zájem o studium na naší škole je stále obrovský. Radost nám 
udělalo, kolik šikovných dětí přišlo na talentové zkoušky. Ze 197 
jsme jich přijali celkem 94, více nám kapacita školy a její organi-
zační možnosti bohužel nedovolily. 

Jak vidno, uplynulý školní rok byl pro žáky i pedagogy nadmí-
ru úspěšný, ale mnohdy vyčerpávající. Přejeme tedy všem krásné 
léto a po prázdninách zase v ZUŠce nashledanou!

S. Hrubá, ZUŠ Řevnice

Výstava o řevnických architektech
V kavárně Modrý domeček mohou návštěvníci shlédnout výsta-
vu o význačných řevnických architektech Eduardu Sochorovi 
(zemřel 6. 6. 1947) a Vladimíru Weissovi (narozen 12. 6. 1897). 
Prostor je věnován nejen jejich architektonickým dílům, kterými 
přispěli k urbanistickému rozvoji našeho města, ale i fotografiím 
a dokumentům z jejich soukromého a profesního života, neboť i 
ten byl u obou pánů úzce spjat s Řevnicemi. Výstava potrvá až do 
konce prázdnin.

Matěj Barták

Chorus Angelus se těší 
na nové zpěváčky
Letošní sezonu zakončil dětský pěvecký sbor Chorus Angelus 
pohostinsky na koncertu smíšeného studentského sboru Evrop-
ská v Praze. Pod vedením své umělecké vedoucí Jany Egemové 
a za doprovodu klavíristky Natálie Egemové zazněly jarní písně 
Hradeckého, Ebena i Temla spolu s Kopelentovou Mouchou na 
královském sídle a anglickou I never touched a rainbow od Ruth 
Artmanové. Společně se sborem Evropská zazpívali děti od Be-
rounky lidovou Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Za svůj výkon sklidili 
velký potlesk od posluchačů. 

Chorálek Dobřichovice v polovině června potěšil svým svěžím 
zpěvem klienty Domova pro seniory pod vedením své sbormis-
tryně Zory Strnadové. Zazněly především písně spojené s ročním 
obdobím za doprovodu kytary, flétny i houslí. Na závěr vystou-
pení děti zazpívaly také známé lidové písně. Těšíme se na nové 
zpěváčky v novém školním roce opět v ZŠ Černošice, Dobřichovi-
ce i Řevnice!

V létě se bude promítat 
na náměstí i za vodou
Hned na dvou místech v Řevnicích bude letos v srpnu spolek 
Gong provozovat letní kino. Promítat se bude tradičně na Náměs-
tí Krále Jiřího z Poděbrad a nově také ve spolupráci se spolkem 
Za Vodou na tamním plácku. „Uvidíme, jak se tento nápad osvěd-
čí, když tak bychom ho rádi zopakovali i příští rok. Na náměstí 
jsou přichystány čtyři projekce, a to Pražská Pětka, Pátrání po 
Suger Manovi, Big Lebowski a Happy end. Na plácku Za Vodou 
uvedeme dva filmy La La Land a Bezva ženská na krku,“ vyjme-
noval za pořadatele Michal Šára s tím, že začátek promítání je 
vždy ve 21 hodin. Výběr filmů uvedených na náměstí vyšel podle 
Šáry z živé diskuze kamarádů-členů „saunařského“ spolku, kteří 
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zajišťují samotné přípravy letního kina na náměstí. Výběr filmu 
uvedených Za Vodou byl v režii radní Ivety Kovářové, kolem níž 
se též utvořila skupinka dobrovolníků.  

Na náměstí bude opět možné využít občerstvení ve vinotéce 
Malá Morava nebo v restauraci U Rysů. Za Vodou pak bude mož-
né se občerstvit v blízké hospůdce. Pro diváky bude k dispozici 
několik lavic, lidé si však mohou přinést svoje deky nebo křesílka 
či lehátka a udělat si tak pohodlí podle svých možností. „Vstupné 
bude stejně jako v minulých letech dobrovolné, to je možné díky 
vřelé finanční podpoře města Řevnic,“ doplnil Šára. 

Sochařského symposia se zúčastní 
Japonka i 91letý profesor 
Na levém břehu řeky Berounky u dobřichovické lávky bude od 
poloviny července po celý měsíc tvořit trojice umělců sochy v 
rámci sochařského symposia Cesta Mramoru. Letošního 7. roč-
níku se zúčastní sochaři Petr Novák, Japonka Hiromi Nagakawa 
a jedenadevadesátiletý akademický sochař, profesor Stanislav 
Kolíbal. U zrodu této akce stál řevnický rodák, akademický so-
chař Petr Váňa. Myšlenka uspořádat tato setkání sochařů vznikla 
jako pocta sochaři a restaurátorovi Jiřími Seifertovi, který žil od 
roku 1970 v Řevnicích a byl Váňovým profesorem. „V roce 1969 
měl možnost pracovat na vůbec prvním sympoziu evropských so-
chařů v rakouském St. Margarethen-Burgenlandu,“ uvedl Váňa. 
Lidé budou moci nejen pozorovat umělce při práci, ale také se 
s nimi osobně setkat. „Novinkou letošního ročníku jsou večerní 
posezení s umělci. Konat se budou po tři prázdninové pátky 21., 
28. července a 4. srpna v galerii Bím v Dobřichovicích. Vernisáž 
dokončených děl se uskuteční 13. srpna v 15 hodin u dobřicho-
vické lávky.

(vše pan)

Vítěz dětských rybářských závodů 
ulovil 50centimetrového kapra
Místní organizace Českého rybářského svazu Řevnice pořádala 
17. června na Ostrově v Zadní Třebani již 10. ročník rybářského 
memoriálu Jiřího Kebrdleho. První pozice a post lovce největší 
ryby, a to kapra s mírou 50 cm a váhou 2,48 kg, patřila čtrnác-
tiletému Janu Hornofovi z Mořiny. Zdatně mu konkurovala, na 
druhé místě umístěná, dvanáctiletá Andrea Nachlingerová z Ra-
dotína. Osmiletý zadnotřebaňský rybář Honza Bučinský si vylovil 
3.místo. Prvních deset umístěných bylo odměněno hodnotný-
mi rybářskými cenami a všichni další úspěšní i neúspěšní rybáři 
obdrželi drobný dárek. Rybářskou raritou byla slunečnice pestrá 
ulovená 7letým Michalem Müllerem. Všem uloveným rybám byla 
vrácena svoboda, protože se chytalo metodou „Chyť a pusť“. 

Hana Bučinská
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Řádková inzerce
Mladý pár hledá pozemek vhodný ke stavbě domu či dům 
(chatu) k přestavbě. V Řevnicích se nám moc líbí – těšíme 
se na Vaši nabídku. 739 556 588.

Gratulace
V těchto dnes se dožívá krásných 90 let pan Jindra Novák.
Přejeme mu hodně zdraví a tvůrčích úspěchů.

Líba, Dáša, Klárka, Jenda a Dan

Divadlo
8 a 9/7 Zlatý Cigáni II.
Lesní divadlo / 20:30
Hudební letní revue dobřichovického sou-
boru ProDivadlo (režie L. Loubalová)

14, 15 a 16/7 Jak je důležité 
míti Filipa
Lesní divadlo / 20.00
Komedie Oscara Wilda v podání Divadelní-
ho studia Řevnice (režie I. Tamchyna)

21, 22 a 23/7 Jak je důležité 
míti Filipa
Lesní divadlo / 20.00
Komedie Oscara Wilda v podání Divadelní-
ho studia Řevnice (režie I. Tamchyna)

11, 12 a 13/8 Čarodějná 5. B
Lesní divadlo / v pátek a sobotu od 
19.00, v neděli od 17.00
Veselá pohádka pro děti i dospělé 
Divadelního souboru Řevnice (režie M. 
Šmerglová)

Kulturní přehled 7-8/17
18, 19 a 20/8 Čarodějná 5. B
Lesní divadlo / v pátek a sobotu od 
19.00, v neděli od 17.00

28/8 Stvoření světa
Lesní divadlo / 20:00
Představení Divadla Radka Brzobohatého

30/8 Teremin
Lesní divadlo / 20:00
Představení Dejvického divadla

31/8 39 stupňů
Lesní divadlo / 20:00
Představení Dejvického divadla

1/9 Vzkříšení
Lesní divadlo / 20:00
Představení Dejvického divadla

Ostatní
29/7 Rockabilly Rumble
Lesní divadlo
Festival rockabilly, rock’n’rollu a všeho, co s 
tím souvisí.

27/8 Čiperkové
Lesní divadlo / 11.00–17.00
Zábavný program pro děti (písničky, tvoře-
ní, soutěže a další)

2/9 Hravě zdravě
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
Třetí ročník rodinného festivalu

Program kina najdete 
na následující straně. 



25/8 Po strništi bos
Kino Řevnice / 17:30
Drama / Válečný, Česko, 2017

25/8 Křižáček
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Historický, Česko, 2017

26/8 Velká oříšková loupež
Kino Řevnice / 16:00
Animovaný / Dobrodružný, Kanada / Jižní 
Korea, 2014

26/8 Po strništi bos
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Válečný, Česko, 2017

30/8 Španělská královna
Kino Řevnice / 20:00
Komedie / Drama, Španělsko, 2016

31/8 Po strništi bos
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Válečný, Česko, 2017

Letní kino
5/8 Pražská pětka
Letní kino / 21:00 
Pět netradičních filmových povídek v režii 
Tomáše Vorla (ČSSR, 1998)

6/8 Pátrání po Sugar Manovi
Letní kino / 21:00 
Dokument o největší rockové hvězdě 70. 
let, která nebyla (Švédsko/VB, 2012)

11/8 Big Lebowski
Letní kino / 21:00 
Kultovní komedie bratří Coenů (USA/Velká 
Británie, 1998)

12/8 Happy End
Letní kino / 21:00 
Experimentální komedie Oldřicha Lipské-
ho, vyprávějící děj pozpátku (ČSSR, 1967)

19/8 LaLaLand
Letní kino Za Vodou / 21:00 
Oskarový muzikál, který vás vezme za srdce 
(USA, 2016)

20/8 Bezva ženská na krku
Letní kino Za Vodou / 21:00 
Letní romantická komedie z dílny Jiřího 
Vejdělka (Česko, 2016)

Kino Řevnice
1/7 Já, padouch 3
Kino Řevnice / 16:00
Animovaný / Akční, USA, 2017

1/7 Holky na tahu
Kino Řevnice / 20:00
Komedie / Drama, USA, 2017

4/7 Piráti z Karibiku 5
Kino Řevnice / 20:00
Akční / Dobrodružný, USA, 2017

5/7 Anděl Páně 2
Kino Řevnice / 16:00
Pohádka / Komedie, Česko, 2016

7/7 V utajení
Kino Řevnice / 20:00
Akční / Thriller, Velká Británie, 2017

8/7 Spider Man: 
Homecoming (dabing)
Kino Řevnice / 16:00
Akční / Dobrodružný, USA, 2017

8/7 I dva jsou rodina
Kino Řevnice / 20:00
Komedie / Drama, Francie / VB, 2016

12/7 Spider Man: 
Homecoming (titulky)
Kino Řevnice / 20:00
Akční / Dobrodružný, USA, 2017

14/7 Milovník po přechodu
Kino Řevnice / 20:00
Komedie, USA, 2017

15/7 Já, padouch 3
Kino Řevnice / 16:00
Animovaný / Akční, USA, 2017

15/7 Válka o planetu opic
Kino Řevnice / 20:00
Akční / Dobrodružný, USA, 2017

19/7 Oklamaný
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Historický, USA, 2017

21/7 Valerian a město 
tisíce planet
Kino Řevnice / 20:00
Akční / Dobrodružný, Francie / USA, 2017

22/7 Letíme
Kino Řevnice / 16:00
Animovaný / Dobrodružný, Lucembursko / 
Norsko, 2017
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22/7 Dunkerk
Kino Řevnice / 20:00
Akční / Válečný, USA, 2017

26/7 Dunkerk
Kino Řevnice / 20:00
Akční / Válečný, USA, 2017

28/7 Srdečně Vás vítáme
Kino Řevnice / 20:00
Komedie, Francie / Belgie, 2017

29/7 Maxinožka
Kino Řevnice / 16:00
Animovaný/ Belgie / Francie, 2017, 91 min

29/7 Baby Driver
Kino Řevnice / 20:00
Akční / Krimi, Velká Británie / USA, 2017

2/8 Druhá strana naděje
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Komedie, Finsko, 2017

4/8 Dunkerk
Kino Řevnice / 20:00
Akční / Válečný, USA, 2017

5/8 Já, padouch 3
Kino Řevnice / 16:00
Animovaný / Akční, USA, 2017

9/8 Křižáček
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Historický, Česko, 2017

12/8 Emoji ve filmu
Kino Řevnice / 16:00
Animovaný / Dobrodružný, USA, 2017

16/8 Dunkerk
Kino Řevnice / 20:00
Akční / Válečný, USA, 2017

18/8 Po strništi bos
Kino Řevnice / 16:00
Drama / Válečný, Česko, 2017

18/8 Po strništi bos
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Válečný, Česko, 2017

19/8 Emoji ve filmu
Kino Řevnice / 16:00
Animovaný / Dobrodružný, USA, 2017

23/8 Po strništi bos
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Válečný, Česko, 2017

24/8 Po strništi bos
Kino Řevnice / 20:00
Drama / Válečný, Česko, 2017

Program Lesního divadla a ostatních 
akcí najdete na předchozí straně. 


