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řenější. Jsou zde družstva přípravky, žákyň, žáků, žen i smíšené 
družstvo. „Je to také jediný oddíl, který trénuje i přes léto díky 
tomu, že má na Sokoláku kurty na antuku i na plážový volejbal,“ 
vysvětluje Vaňková. Dveře v Sokole má podle Vaňkové otevřeny 
každý bez rozdílu věku, sportovec profesionál, amatér, ale i cvi-
čitel. 

Protože je Sokol nezisková organizace založená na bázi dobro-
volnosti, všichni cvičitelé a trenéři vedou své hodiny bez nároku 
na finanční odměnu. Přesto se v Sokole najdou i celé rodiny cvi-
čitelů. Nejpočetnější zastoupení má zřejmě rodina Brabencova a 
Svitákova. Někteří cvičitelé jsou věrní a trénují nepřetržitě již ně-
kolikátou generaci volejbalistů, jiní svižně předcvičují i v pokroči-
lejším věku jako například neúnavná Mirka Vinterová.

Členové Sokola platí za cvičení členské příspěvky. Z nich je 
hrazen provoz, na který finančně přispívá i město Řevnice a další 
dárci. „Velký dík patří skvělým cvičitelům, městu, starostovi So-
kola Petrovi Kozákovi a celému výboru. Bez nich by budova So-
kola byla už dávno prázdná,“ uzavírá Monika Vaňková s tím, že 
podrobný rozpis a další aktuality najdou zájemci na webu www.
sokolrevnice.cz. 

Pavla Nováčková

Do Sokola chodí cvičit rodiče s dětmi již od dvou let, funguje zde 
oddíl předškoláků, následují oddíly mladšího a staršího žactva. 
Protáhnout tělo zde mohou také senioři. Na své si přijdou ženy, 
které chtějí cvičit pomalejším tempem zdravotní tělocvik nebo 
na gymbalech, ale i sportovkyně, které touží ve svižnějším tempu 
spálit kalorie nebo cvičit bodystyling. Muži si do tělocvičny chodí 
zahrát florbal nebo fotbálek. Nově by se od září měl v sokolovně 
trénovat i scateboarding. A dalším sportům se Řevničtí nebrání. 
Brali by například cvičitele jógy, tai-či, nebo bojových a jiných 
sportů. „Aktuálně hledáme cvičitele pro cvičení rodičů s dětmi 
a pro zdravotní tělocvik,“ doplňuje manažerka Sokola Monika 
Vaňková.

Podle ní je tradičně největší zájem o cvičení všestrannosti dětí a 
mládeže. „Kde jinde se děti naučí kotrmelec, šplh i míčové hry?“ 
říká Vaňková s tím, že zájem v minulých letech výrazně převyšo-
val nabídku. Mnoho dětí tak museli cvičitelé z kapacitních důvo-
dů odmítnout. „Proto nyní od září přidáváme hodiny. I tak ale asi 
neuspokojíme všechny. Proto se hlaste hned v září, přímo v jed-
notlivých hodinách dle rozvrhu,“ radí Vaňková.

Kromě všestrannosti se zde mohou školáci věnovat také bad-
mintonu nebo volejbalu. Volejbal je v řevnickém Sokole nejrozší-

Do Sokola chodí cvičenci od 2 do 100 let
Každodenní cvičení. Na tři stovky členů. 18 druhů cvičení a sportů. Nabídka řevnického Sokola, který je největším 
řevnickým spolkem, je natolik pestrá, že vybrat z ní by si měl každý bez rozdílu věku. Oddíly po prázdninové pauze 
startují znovu v září. Nábor cvičenců do oddílů probíhá v týdnu od 11. do 17. 9. 2017.
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potřebnosti rekonstrukce konkrétní ulice. „V přehledu jsou na 
čtyři desítky ulic, většinou prašných s nezpevněným povrchem. 
Velká většina z nich se nachází v oblasti Selce, v místech, kde 
dosud chybí kanalizace,“ uvedl starosta města Tomáš Smrčka s 
tím, že cílem radnice je vytvořit plán oprav těchto komunikací 
pro následující roky. V hodnocení se má podle něj odrazit nejen 
subjektivní názor zastupitelů, ale také soubor objektivních pa-
rametrů jako je počet domů či obyvatel v dané lokalitě a další. 
S opravami by se mělo začít v příštím roce. „Bohužel na tyto 
opravy není možné získat žádné dotace, a tak se budeme snažit 
vytvořit větší balíčky prací a dostat se tak na lepší cenu,“ uvedl 
Smrčka.

Řevnická radnice každoročně na opravy poškozených vo-
zovek a chodníků uvolňuje z rozpočtu města menší částky a 
opravy jsou tak dražší. V současnosti se například provádí re-
konstrukce poškozeného povrchu Baarovy ulice u obchodního 
domu Coop, na křižovatce Školní a Mníšecké či rekonstrukce 
povrchu v Čechově ulici. 

 

Lávka v Havlíčkových sadech 
provizorně opravena
Nejnutnější zajištění poškozené lávky v Havlíčkových sadech, 
navazující na ulici Švabinského, nechala provést řevnická radni-
ce. Lávka byla podepřena dřevěnými sloupy a zpevněna tak, aby 
můstek mohli obyvatelé nadále bezpečně používat. Do budouc-
na počítá město s celkovou rekonstrukcí lávky v rámci výstavby 
nové cyklostezky, na kterou se město pokusí získat dotaci. Trasa 
by vedla od nádraží přes náměstí a školní budovy, dále Masary-
kovou ulicí a přes můstek v parku do ulice Švabinského.

Jak ukázala revize všech mostů, lávek a můstků, kterou 
nechala v první polovině letošního roku vypracovat řevnická 
radnice, některé z nich jsou v havarijním stavu. Ve špatném 
stavu je například i most v Příčné ulici, kde již bylo zavedeno 
omezení pro nákladní dopravu. „Dále začneme připravovat 
zadání projektových dokumentací na budoucí kompletní re-
konstrukci obou přemostění Nezabudického potoka,“ dodal 
starosta Řevnic.

 

Ke hřbitovu by mohla znovu 
vést cesta kolem křížku
Schválena byla žádost řevnické radnice na dotaci určenou na 
revitalizaci zeleně. Město žádalo finance ze Státního fondu ži-
votního prostředí na revitalizaci zeleně v parku pod házenou a 
současně na obnovu zeleně na nově vznikající Relaxační louce 
na levém břehu Berounky. Některé poškozené či nemocné stro-
my budou muset být ošetřeny, kácení je pak podle schváleného 
projektu plánováno v nezbytném rozsahu. Zároveň by měla být 
provedena početnější nová výsadba.

Jde již o druhou etapu revitalizace zeleně, v rámci které by 
Řevnice v případě úspěchu získaly přibližně 1,3 milionu korun. 

V první etapě se obnovy dočkaly Havlíčkovy sady. Město sou-
časně chystá žádost na třetí etapu revitalizace zeleně. Pro ni vy-
tipovalo úpravu okolí starého hřbitova na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad a hřbitova na Šiberňáku. „Rádi bychom například 
obnovili sad i historickou cestu ze hřbitova kolem křížku dolů,“ 
potvrdil první řevnický radní Tomáš Smrčka.
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Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
září rovná se konec prázdnin, začátek školního roku, ale snad ješ-
tě trochu toho léta. Ovšem pro školství se jedná o měsíc slavnost-
ní, a zejména pak pro děti, které jdou do školy poprvé. Pro jejich 
vztah k budoucímu vzdělávání je nejdůležitější právě ten první 
krok. Proto přeji všem prvňáčkům, aby se jim v naší škole líbilo a 
aby si ke vzdělávání získali pozitivní přístup, a rodičům pak pře-
ji mnoho trpělivosti a zdravé tolerance. Spoustu pevných nervů, 
rozvahy a entuziasmu přeji všem učitelkám, učitelům a celému 
vedení základní školy. A protože školní rok začíná i v mateřské 
škole a základní umělecké škole, posílám rád obdobná přání i pe-
dagogům a vedení všech těchto městských škol. 

Rekonstrukce železničního mostu v ulici V Luhu se dostala 
úspěšně do své druhé poloviny a mohu potvrdit, že se SŽDC a 
dodavatelské firmě daří dodržovat nasmlouvané termíny. Přesto 
bude nutné se obrnit trpělivostí, protože až do listopadu t. r. 
bude díky uzavření objíždky průjezd naším městem směrem na 
Dobřichovice velmi omezen. Proto pro cestu na Prahu doporučuji 
využívat dále výjezd po Mníšecké ulici. 

Město připravuje realizaci dvou velkých investic, na které se 
radnici podařilo zajistit dotace. V minulém článku již byla uveřej-
něna informace, že město získalo dotaci na dostavbu kanalizace 
v lokalitě Vrážka. Zde bych chtěl obyvatele oblasti informovat, 
že vedle kanalizace bude položen nový vodovod včetně přípojek, 
který bude město hradit ze svého rozpočtu (vodovod je dotač-
ně neuznatelný). Součástí dotace je také rozšíření a moderniza-
ce městské čistírny odpadních vod, na které vedle našeho města 
participují obce Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň. Celková částka 
podaná do schválené žádosti o dotaci přesahuje 50 milionů ko-
run. V současné době se připravují dokumenty k soutěži na ma-
nažerské řízení projektu v programu OPŽP, na dodavatele stavby, 
technický dozor a dozor BOZP, které jsou nezbytné pro úspěšný 
průběh stavby a administraci dotace.

Druhou velkou investicí připravovanou z dotace OPŽP je vý-
stavba a vybavení nového sběrného dvora v lokalitě areálu EKOS. 
Celková částka ve schválené žádosti o dotaci přesahuje 20 mili-
onů korun. Součástí investice bude provedení nových komuni-
kací a ploch uvnitř areálu, inženýrské sítě, výstavba nové haly 
pro techniku a vytříděný odpad, nové oplocení areálu, technika 
a technické vybavení a množství boxů a kontejnerů na vytříděný 
odpad. Investice zvýší úspěšnost třídění odpadu, sníží výdaje v 
nakládání s odpady a v neposlední řadě zlepší komfort pro obča-
ny. Stavební realizace této akce nás čeká v roce 2018.

A do třetice ještě jedna informace k odpadům, pro řadu občanů 
jistě důležitá. Předchozí žádost města o dotaci na pořízení domov-
ních kompostérů byla kvůli přetlaku počtu žádostí nad alokací 
dotace neúspěšná. Město proto podalo novou žádost, tentokrát 
společně s obcí Svinaře. Věříme, že tento společný postup pomůže 
zvýšit šance na pořízení žádaných domovních kompostérů.

S úctou Tomáš Smrčka 
 

Zastupitelé navrhnou, které 
ulice zrekonstruovat nejdříve
Seznam ulic, které jsou ve špatném stavu a vyžadují rekonstruk-
ci, sestavila řevnická radnice. Přehled nyní předá zastupitelům, 
kteří budou moci svým bodováním rozhodnout o naléhavosti a 



jistit stabilitu staré hřbitovní zdi. Farnost má na její opravu již ho-
tový projekt. „Vše je samozřejmě podmíněno dohodou s farností 
na výpůjčce pozemků,“ dodává místostarostka.

Ještě v letošním roce bude také dokončena oprava fasády kos-
tela, která začala před 17 lety. Město na ni letos přispělo částkou 
200 tisíc korun, finančně se na rekonstrukci kostela kromě řev-
nické farnosti podílel i Středočeský kraj a Ministerstvo kultury. 
Od roku 1997 bylo do opravy řevnického kostela investováno cel-
kem 3 330 000 korun.

 

Záhony by mohly rozkvést 
díky „adopci“ 
Adoptovat si vlastní sedačku v kině mohou již několik let návštěv-
níci řevnického biografu. Nyní by si ale Řevničané, kterým záleží 
na přitažlivém vzhledu města, mohli nově adoptovat třeba i část 
záhonu v ulici Na Stránce. Město je připravené zaplatit sazenice 
květin, ale přivítalo by pomoc s výsadbou, a především s údrž-
bou květinových záhonů. „Tři pole Na Stránce jsou osázené růže-
mi, barvínkem a tavolníkem, kterým se překvapivě daří. Dalších 
asi 15 různě dlouhých záhonků zatím na výsadbu čeká,“ vybízí 
k iniciativě nejen obyvatele zmiňované ulice, ale i další patrioty 
místostarostka Marie Reslová, která se jednoho ze záhonů uja-
la. Snahu přispět k lepšímu vzhledu veřejného prostoru v Řevni-
cích velice oceňuje. Obdivuje iniciativu paní Ledvinové z řevnic-
ké Obce baráčníků, která se rozhodla městu pomoci s renovací 
laviček. Paní Ledvinová během léta vlastnoručně natírala na tři 
desítky laviček umístěných ve městě. „Napadlo mě to při cestě na 
hřbitov, když si potřebuji sednout a odpočinout. A tak jsem šla na 
radnici, zda by bylo možné lavičky opravit. Nabídla jsem přitom 
svou pomoc,“ řekla paní Ledvinová.

S údržbou zeleně ve městě bude nově radnici pomáhat Hana 
Sklenková. „Jejím úkolem bude kontrolovat stav stromů, keřů a 
další zeleně, poradit při jejich ošetřování a vymýšlet, jak měst-
skou zeleň dále rozvíjet,“ doplnila Reslová.  

 

Na vodu bylo spuštěno nové molo
Letošní léto se pomalu chýlí ke konci. Už teď se ale mohou oby-
vatelé a návštěvníci Řevnic těšit na to následující – budou je totiž 
moci trávit u řeky na nově upravené rekreační louce. Město uspělo 
se žádostí o dvě dotace. Díky získaným finančním prostředkům na 
2. etapu revitalizace městské zeleně ze Státního fondu životního 
prostředí a projekt Relaxační louka Za vodou – místo pasivního 
odpočinku z ministerstva zemědělství budou během zimy ošet-
řeny stávající stromy a keře a vysazeny nové a na řevnické „pláži“ 
se objeví nový mobiliář. Louka by měla sloužit nejen milovníkům 
vodních radovánek, pikniků a táboráků, ale také rybářům. Pro 
všechny by zde měly být k dispozici lavičky, ohniště, ale i betonové 
stoly pro pořádání pikniků, odpadkové koše a stojany na kola. 

Prostor ovšem ožil již v letošním létě. Od druhé poloviny srp-
na je nad řevnickou lávkou nové molo pro snazší vstup do vody. 
Radnice ho zaplatila z vlastního rozpočtu, neboť jeho poříze-
ní nebylo možné zahrnout do žádné dotace. Původně mělo být 
molo instalováno na začátku prázdnin. Debaty mezi zastupiteli 
o jeho ceně termín zprovoznění oddálily. Někteří zastupitelé a 
občané považovali předloženou cenovou nabídku za příliš vyso-
kou a požadovali oslovení dalších firem. Což se také stalo, přesto 
se konečnou částku podařilo snížit jen minimálně. Pořízení mola 
nakonec stálo dvě stě dvacet tisíc korun.

4  Zprávy z radnice

 

Pod opravený železniční most se 
vejdou i náklaďáky a hasiči
Podle plánu zatím pokračuje rekonstrukce železničního mostu v 
Řevnicích, kvůli kterému je uzavřena řevnická objížďka a veškerá 
doprava je vedena přes železniční přejezd.

Již nyní připravuje město nové dopravní značení, rekonstrukci 
povrchu a doplnění bezpečnostních prvků na objížďce, tedy v uli-
cích Alšova, U Viaduktu a V Luhu. To proto, že pod zrekonstruo-
vaným železničním mostem, který bude vyšší a širší, budou moci 
nově jezdit také menší nákladní auta, hasiči či sanitky. Zvýší se 
tak průjezdnost v této oblasti. „Rada schválila záměr zadat pro-
jektovou dokumentaci tohoto dopravního značení,“ sdělil Tomáš 
Smrčka, starosta Řevnic. Nadále tu podle něj bude platit před-
nost zprava, která zpomaluje dopravu, a přibýt by měla i další 
opatření na její zklidnění. Vyznačen by zde měl být i nový pře-
chod pro chodce.

 

Radnice rozdělila další 
granty na kulturu
Ve 2. kole grantového programu Podpora konkrétního projektu 
nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, 
turistického ruchu a životního prostředí rozdělila řevnická rad-
nice 26 tisíc korun. Přihlásili se do něho čtyři žadatelé, jejichž 
projekty radnice podpořila v plné výši. Na Václavský turnaj rodin-
ných párů v tenise, který pořádá Sportclub Řevnice, uvolnila 6 
000 korun. Po 5 000 korunách získali pořadatelé Pochodu za Mi-
kulášem a Mikulášské nadílky. Divadelní spolek Řevnice obdržel 
grant 10 000 korun na uvedení komedie Velký holky nepláčou. 
Město letos vyčlenilo ve svém rozpočtu pro organizátory akcí cel-
kem 200 tisíc korun, rozděleno bylo 185 tisíc korun. Zbývajících 
15 tisíc korun využije městské kulturní středisko při pořádání zá-
řijového koncertu Svěží závan opery v lese.    

 

Město jedná s církví o zpřístupnění 
farní zahrady
Řevnická radnice jedná s římsko-katolickou farností o možnosti 
využívat v současnosti zanedbaný pozemek bývalé farní zahrady 
pod kostelem sv. Mauritia. Město by chtělo na tomto místě ob-
novit ovocný sad jako veřejně přístupnou odpočinkovou zónu v 
centru města s krásným výhledem na kostel. 

Do budoucna by se radnice chtěla dohodnout s farností i na 
otevření průchodu starým hřbitovem přes zmíněnou zahradu. 
Cesta by pak mohla být využívána jako klidná zkratka při cestě z 
náměstí do Nádražní ulice. 

Tento záměr vznikl již v roce 2005 ve spolupráci s architektem 
Josefem Pleskotem. V současnosti se ho snaží oživit místostarost-
ka Marie Reslová. „Vnímám ze strany farnosti oprávněnou obavu, 
aby při otevření hřbitova nedocházelo k poškozování pomníků a 
památkově chráněného areálu hřbitova. Taková zkušenost tu už, 
bohužel, byla. Tomu se ale snad dá předejít omezením doby, kdy 
by byla zahrada a průchod otevřeny, a po setmění je zamykat,“ 
uvedla Marie Reslová. Na obnovu farní zahrady se pokusí město 
získat dotaci. V první fázi by chtělo vysadit a zpřístupnit sad, kde 
dřív bylo i malé jezírko. Pak bude podle Reslové nutné rovněž za-
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V půli prázdnin na rekreační louce rodilý Řevničák a nadšený 

sportovec Jaroslav Sviták zprovoznil půjčovnu paddleboardů. 
„Paddleboard je lehké nafukovací prkno. Sbalené do speciální-
ho batohu ho lze převážet kamkoli. Paddleboarding posiluje, 
protahuje, nutí koordinovat pohyby, zlepšuje rovnováhu a fyzic-
kou kondici,“ popsala Irena Svitáková s tím, že v půjčovně jsou 
k dispozici tři typy prken: dětské do 65 kg a dospělá do 100 kg a 
do 120 kg. Půjčení stojí 150 Kč na hodinu, delší čas je zvýhodně-
ný. Prkna si lze půjčit i na více dní a kromě řevnické provozovny 
otevřeli Svitákovi půjčovnu i v Dobřichovicích u jezu. Dle aktuál-
ního počasí jsou otevřené o víkendu, ve všední dny odpoledne a 
také na telefonickou objednávku. V případě hezkého počasí bude 
pokračovat provoz i v září. Půjčení je možné objednat telefonicky 
na číslech 732 748 111 a 732 763 783.

 

Telegraficky
• Začaly práce na druhé etapě opravy vodní nádrže na Pišťáku, 

na kterou se městu podařilo získat dotaci. Má jít o celkovou 
rekonstrukci za 2,8 milionu korun. „V okolí nádrže se nyní 
bagruje, odstraňují se sedimenty. V první etapě byl opraven jen 
přeliv a koryto pod přelivem. Nyní má jít o rekonstrukci celé 
spodní těsnicí vrstvy nádrže.“

• Řevnice uzavřely dohodu o využití kapacity mateřské školy s 
místní soukromou Základní a mateřskou školou Bambinári-
um. Podle starosty Tomáše Smrčky se totiž zatím nepodařilo 
do státní školky umístit 3 děti, jejichž přijetí vyžaduje zákon. 
„Dohoda spočívá v tom, že rodiče zaplatí za děti v Bambináriu 
to, co by platili ve státní školce, zbytek doplatí město,“ potvrdil 
starosta. Podle něj se situace ještě může změnit. „To, kolik dětí 
nakonec do řevnické školky skutečně nastoupí, bude zřejmé až 
v září. Je možné, že některé děti ani nenastoupí,“ míní Smrčka. 
Podle něj by dohody se soukromými subjekty v případě nedo-
statku míst ve školce mohly být řešením i do budoucna.   

• První poprázdninové zasedání zastupitelstva Řevnic se usku-
teční 25. září od 19 hodin v sále Zámečku. Program bude zve-
řejněn na webu města.

 

Kontejnery nově ohlídají kamery
Na nepořádek u kontejnerových stání a jeho viníky se nyní za-
měří strážníci Městské policie Řevnice. Ti, kdo odloží jakýkoliv 
odpad mimo kontejnery, se dopouštějí protiprávního jednání a 
hrozí jim pokuta.

„Ne každý si je vědom, jak snadné je založit černou skládku 
nebo znečistit veřejné prostranství. Pokud někdo vhodí do kon-
tejneru na papír jiný odpad, jedná se o založení černé skládky. 
Rovněž tak odložením naplněných igelitových pytlů, papíro-
vých kartonů či jiného odpadu mimo kontejner se občan do-
pouští porušení obecně závazné vyhlášky,“ upozorňuje vrchní 
strážník MP Řevnice Jiří Dlask. Také velkoobjemový odpad či 
pneumatiky jsou občané povinni odvážet na sběrný dvůr. Aby se 
zabránilo dalšímu znečišťování kontejnerových stání, od srp-
na jsou sběrná místa sledována záznamovým zařízením. Také 
strážníci zde budou provádět častější kontroly. „Osoby, které 
budou přistiženy při nesprávném nakládání s odpady, budou 
řešeny v blokovém řízení nebo budou projednávány v rámci 
správního řízení,“ dodal Dlask.

(pan)
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Řevničané recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevili životnímu prostředí 
Loni občané odevzdali k recyklaci 164 televizí, 25 monitorů a 
3 435,73 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat 
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplá-
cí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech 
třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém 
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefo-
ny. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL 
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilé-
ho elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství 
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečné-
ho odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnos-
ti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci 
vytříděných elektrozařízení. 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASE-
KOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 164 
televizí, 25 monitorů a 3 435,73 kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 108,01 MWh elektřiny, 6 493,36 litrů ropy, 462,96 
m3 vody a 3,52 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů o 21,75 tun CO2 ekv., a produkci nebezpeč-
ných odpadů o 96,59 tun. 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace 
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro 
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy po-
třebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní 
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že ode-
vzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřeb-
nou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří 
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, 
si zaslouží obrovský dík. 

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizo-
rů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí 
jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recykla-
ce jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produk-
tu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. 
Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, suro-
vin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance 
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, 
a to ve všech aspektech.

Pořadatelé mohou o akcích zdarma 
informovat na webu města
Pořádáte kulturní, sportovní či jinou akci v Řevnicích a 
chcete, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí? Propagovat ji 
můžete zdarma na webu města www.revnice.cz.

Na titulní straně webu najdete nejen aktuální informace, 
úřední desku, ale také kalendář akcí. Pokud si jej rozklik-
nete, objeví se vám záložka s možností přidat novou akci. 
Stačí jednoduše ve formuláři vyplnit všechny potřebné in-
formace o akci a následně uložit. Po schválení administrá-
torem se údaje ihned objeví na webu města, odkud je bu-
deme moci využít například i pro elektronickou a tištěnou 
podobu Ruchu.
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čoval např. i chrám sv. Mikuláše na pražské Malé Straně (K. I. 
Dientzenhofer). V Řevnicích zjevně nedošlo na odvážné expe-
rimentování s prostorem, tvary a světlem. Nová stavba měla 
své danosti: pozemek, orientaci (oltářem k východu), ome-
zené technické možnosti stavitelů a v neposlední řadě (jako 
dodnes) jistě i finanční strop. A tak neznámý architekt navrhl 
stavbu (na barokní poměry) střízlivou, svým způsobem „oby-
čejnou“, a přitom krásnou.

Krajina jako divadelní scéna
Výsostné barokní umění „udělat dojem“ se však projevilo v 
umístění stavby: s typickým citem pro krajinu – městskou i pří-
rodní – vznikl objekt, který „ladí“ ze všech úhlů a vzdáleností. 

Kostel první: S červenou hvězdou
Historie řevnického kostelního návrší je pestrá. Podle písem-
ných pramenů zde stával románský kostel sv. Mauricia, což byl 
ve vrcholném středověku oblíbený světec. O podrobnostech 
založení se dnes již neví. Jisté je, že ve 13. století byl vlastní-
kem (protektorem) kostela král Václav I., a ten jej tehdy převe-
dl na rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou. Podpořil tak 
charitativní dílo své mladší sestry Anežky Přemyslovny a dary 
z královského majetku jejímu „projektu“ zajistil soběstačnost a 
udržitelnost. Roku 1253 tedy mniši získali kostel (který prav-
děpodobně stál severozápadně od dnešního) a s ním souvisejí-
cí pozemky a jejich výnosy. Z nich pak bratři zajišťovali fungo-
vání svých špitálů.

„Svorností nepatrné věci rostou. Nesvorností se i největší 
věci rozpadají.“ (řádové heslo a znak křižovníků na hřbitovní 
bráně)

Kostel druhý: Jen stopy
Zbytek městečka zůstal králův, a tak jej roku 1292 darem od 
Václava II. získali zbraslavští cisterciáci. Sdílení stávajícího 
kostela dvěma mnišskými komunitami zřejmě nebylo možné, 
a tak nově příchozí vystavěli kostel vlastní, zasvěcený Pan-
ně Marii Nanebevzaté. Podle některých badatelů snad stál na 
místě domu č. p. 99 v Tyršově ulici, avšak více než pár zmínek 
ve starých úředních dokumentech po něm nezůstalo. 

Kostel třetí: Znovu, lépe a definitivně
V průběhu následujících staletí se přes Řevnice převalily vál-
ky, nemoci a pohromy, takže obyvatel ubývalo a úpadek se 
časem odrazil i na stavu veřejných budov: v polovině 18. stole-
tí byly oba kostely shledány „na rozsypání“ a prostě a jednodu-
še zbořeny. Byly zde totiž nové plány: ještě téhož roku (1749) 
se řevničtí obyvatelé pustili do díla a za pouhých 7 měsíců (!) 
vztyčili hrubou stavbu nového kostela: sv. Mořice a Panny Ma-
rie. Byla to doba vrcholícího baroka: ve stejné době se dokon-

MĚSTO A JEHO KOSTEL
Barokní kostelík na zeleném návrší… Obrázek, který má našinec uložený hluboko v paměti. Pro někoho jen vy-
bledlý, barvotiskový kýč, pro jiného symbol krajiny domova. Ať už je náš vztah k náboženskému obsahu jakýkoliv, 
jde o místo, které obvykle vnímáme jako milé, krásné a památné. Řevnický kostel stojí sice (fyzicky i symbolicky) 
stranou každodenního života, k panoramatu a obrazu města však neodmyslitelně patří. Vydejme se tedy na pro-
cházku okolo stavby, která svému účelu ve městě slouží už obdivuhodných 265 let.

Text: Daria Balejová | Foto: archiv D. Balejové a J. Königa, geoportál CUZK

Orientační bod a přirozená dominanta…

Stabilní katastr (1840) ukazuje atypicky oválný pozemek le-
movaný cestou, který by údajně mohl být stopou starého hřbi-
tůvku kolem zaniklého gotického kostela Panny Marie.
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Cestou do kostela
Starý hřbitov je nedílnou součástí této geniální scénografie 
(jistě i proto je také chráněn jako kulturní památka). Ve městě 
samozřejmě míval svou praktickou a symbolickou funkci, síla 
onoho místa však trvá i dávno po jeho zrušení (1930). Prostor 
s náhrobky, vymezený kamennou zdí s bránou, funguje jako 
svého druhu „dekompresní komora“: místo symbolického 
vyrovnání tlaků mezi ruchem města a moderní doby a mezi 
náboženským světem a vírou našich předků. Z urbanistického 
hlediska jde o velmi cenný prostor: jasně definovaný, v centru, 
a přitom volný, s hodnotnou zelení, skvělou polohou, hlubo-
kou historií a také mocným geniem loci.

Alej vzrostlých lip jasně určuje trasu cesty. V minulosti to byl 
veřejný prostor, kam několikrát týdně vedly kroky zbožných 
řevnických obyvatel.

Ovoce z farní zahrady
K areálu starého hřbitova s kostelem historicky patří i pozemek při 
patě srázu. Rovinné místo s vysokou spodní vodou (bývalé kory-
to Berounky) fungovalo jako úrodná zahrada a ve farní kronice 
lze dodnes nalézt záznamy o odrůdách místních jablek, hrušní a 
švestek. Podobné „dolní“ pozemky se na úpatí kostelů často chytře 
využívaly: bývala sem odváděna dešťová voda z kostelních střech; 
v blízkosti základů ani v půdě hřbitova totiž nebyla žádoucí. Zda 
je tento jednoduchý technický důvtip použit i v Řevnicích, není 
známo. Pamětníci potvrzují, že oba pozemky – hřbitov a zahra-
da – bývaly propojeny kamenným schodištěm v prudkém svahu.

Monumentální gesto nad srázem… Malebné průhledy…

Staré časy
V dřívějších dobách bývali občané a farníci jedna a táž sku-
pina lidí. Náboženství bylo přirozenou součástí jejich života 
a kostel místem, kde mohli sdílet milníky svých životů: křti-
ny, svatby, pohřby. Čas jim v liturgickém a zemědělském roce 
plynul jinak, než nám. Řevnický kostel stál stranou, před hřbi-
tovní branou však asi bývalo živo: ještě za první republiky zde 
pekařství pana Janouška (dům č. p. 6) i fara (tehdy de facto 
veřejná stavba, úřad) vytvářely fungující městský parter. Ty 
doby jsou dávno pryč a o tom, co sekularizace dala i vzala naší 
společnosti, bylo napsáno mnoho moudrých knih. Z hlediska 
řevnického kostela to přineslo odcizení, vandalství a v jeho 
důsledku také řetěz na hřbitovní bránu. 

Kostel je součást města
Pro moderní společnost jsou věřící možná jen jedním z dob-
ročinných spolků, někdy možná ani to ne. Církevní stavby, 
které farnosti zdědily, jsou však pokladem celé komunity. Z 
hlediska urbanismu a architektury zcela jednoznačně. Sta-
rý kostel je vždycky městotvorný prvek a navzdory lidem i 
časům nadále zůstává orientačním bodem, kusem historie 
a (ať už souhlasíme, nebo ne) transcendence: toho, co nás 
přesahuje. e

Kostel byl postaven v pohledových osách všech tehdy význam-
ných cest. Nezapomínejme, že zástavba i zeleň byly tehdy 
nízké a kostelní věž byla vidět zdaleka. Orientační bod pro 
pocestné na zavátých cestách – bez map, turistických značek, 
natož navigace…
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REVITALIZACE NÁMĚSTÍ 
JIŘÍHO Z PODĚBRAD
Text: Pavla Nováčková | Foto: Matěj Barták

Vedení města nechce zadláždit celé náměstí. Naopak snahou 
města je zachování travnaté plochy a zeleně obecně v co největší 
možné míře. Ale musí jít o plochy, které budou funkční, navržené 
tak, aby byly snadno udržovatelné a odolné vůči zátěži. Již na po-
čátku projektu radnice jasně deklarovala, že „… cílem návrhu ob-
novy náměstí je podpořit samotné náměstí jako organický střed 
života malého města, chránit stávající hodnotnou zeleň (vzrostlé 
lípy, předzahrádky, travnaté plochy) a opravit architektonické 
prvky náměstí. V travnaté ploše je nutné vytvořit smysluplně a lo-
gicky pospojované průchozí plochy tak, aby občané a návštěvníci 
města mohli náměstí přejít pohodlně všemi směry.“ 
Město usiluje o maximální zredukování asfaltové plochy. Tu 
má na všech chodnících, ale například i na stávající komunika-
ci před restaurací U Rysů či na severní straně náměstí, nahradit 
dlažba kvůli lepšímu průsaku vody. Radnice preferuje menší roz-
měry před velkoformátovou dlažbou. Na parkovacích stáních se 
uvažuje o speciální průsakové dlažbě s širokými spárami. Zadláž-
děná plocha bude vsakovat významně více vody než současné 
asfaltové komunikace a chodníky.
Jak by se měl změnit podíl travnatých a zadlážděných ploch? 
Podle architekta a jednatele ateliéru Archum architekta Šimona 
Vojtíka zaujímají travnaté plochy v současnosti necelých 24 % 
z celkové řešené plochy náměstí. Oba již představené pracovní 
návrhy počítaly s travnatou plochou v rozsahu přibližně 18 %, ale 
po zapracování připomínek veřejnosti by měl trávník zabírat nad 
20 % plochy. 
Stromů přibude. Nejen zachování stávajícího počtu zdravých 
stromů, ale i výsadba nových je dalším cílem vedení města. Nově 
je například navržena alej v jižní části náměstí.

Veřejnost není v názoru na podobu náměstí a rozsah travnaté 
plochy jednotná, což vyplynulo z červnového setkáním, kde se 
hodnotila jak pozitiva, tak negativa obou variant. Na něm se ob-
jevily názory, že travnatých ploch je v návrzích příliš málo, či na-
opak mnoho. Z vyhodnocení výsledků plánovacího setkání, které 
jsou zveřejněny na webu města, však vyplývá, že mezi účastníky 
žádný z těchto názorů jednoznačně nepřevažoval. Travnaté plo-
chy jsou obecně vnímány pozitivně, jednak kvůli mikroklimatu, 
jednak kvůli možnosti sednout si na trávník, např. během akcí, a 
také jsou vnímány jako pěkné na pohled. 

Řevnice se jako jedno z mála měst na dolním toku Berounky mo-
hou pyšnit centrálním náměstím, které navíc bylo v minulosti ušet-
řeno nevzhledných a necitlivých stavebních úprav. V souvislosti 
se zvýšením dopravy je ale nutné náměstí promyšleně upravit tak, 
aby se zde chodci mohli cítit bezpečně a současně aby bylo umož-
něno zásobování provozoven i parkování. I v této oblasti získali v 
rámci plánovacího setkání komise i architekti řadu cenných podně-
tů. Studii se zapracovanými připomínkami ze strany města i obča-
nů by měl Ateliér Archum odevzdat na přelomu září a října.
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Obnova náměstí v datech
květen 2015 – Vyhlášení architektonické soutěže o Cenu 

Petra Parléře. 
září 2015 – Do soutěže bylo přihlášeno 32 různých řeše-

ní na obnovu náměstí. Zvítězila práce Ateliéru Archum. 
Všechny studie byly veřejně vystaveny.

březen 2016 – Konalo se setkání architektů – autorů čtyř 
návrhů revitalizace náměstí s majiteli domů a živnostníky 
na náměstí.

podzim 2016 – Byla jmenována komise pro obnovu Náměs-
tí krále Jiřího z Poděbrad.

leden 2017 – Na základě doporučení komise pro obnovu 
náměstí schválila rada města záměr zadat studii náměstí 
vítěznému Ateliéru Archum. 

jaro 2017 – Ateliér Archum rozpracoval dvě variantní řeše-
ní.

12. 6. 2017 – Uskutečnilo se plánovací setkání s občany nad 
dvěma variantami řešení prostoru náměstí Krále Jiřího z 
Poděbrad.

říjen 2017 – Na podkladě výsledků veřejného plánovacího 
setkání bude vypracována shrnující varianta studie obno-
vy náměstí. Zohlední pozitiva i negativa z jednání s obča-
ny. Bude zveřejněna a v případě potřeby k ní proběhnou 
další jednání.

prosinec 2017 – V první etapě chce nechat radnice vypra-
covat projektovou dokumentaci a v roce 2018 realizo-
vat úpravy na jižní straně náměstí, před provozovnami a 
úřadem.

Nejdiskutovanějším a nejcitlivějším tématem v Řevnicích je chystaná obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 
V současnosti architekti pracují na studii shrnující varianty řešení. Má zohlednit výstupy získané během červ-
nového setkání s občany. Na veřejnosti se ale nyní objevují nepřesné nebo nepravdivé informace o budoucí 
podobě náměstí. Jaká je tedy skutečnost?
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Dva obsáhlé příspěvky týkající se revitalizace náměstí Krá-
le Jiřího z Poděbrad doputovaly na adresu Ruchu. Svůj po-
hled zaslala Vlasta Bolartová, inženýrka zahradní architek-
tury. Řevnická pedagožka Ludmila Chroustová se ve svém 
příspěvku ohlíží za veřejným setkáním s občany na toto 
téma. Oba články jsou v plném znění uveřejněny na webu 
Ruchu, v nové rubrice Revitalizace náměstí. Do tištěného 
vydání vybíráme nejpodstatnější pasáže z obou textů.

Vlasta Bolartová uvádí některé důvody, proč je výhodou zacho-
vat stávající rozlohu travnatých ploch na centrálním náměs-
tí. „Jsem proti unáhleným, nepromyšleným změnám, k nimž 
neproběhla řádná diskuze, anebo jsou servírovány možnosti, 
které jsou takřka totožné,“ píše v úvodu. Upozorňuje, že inves-
tice do náměstí bude stát nemalé peníze, proto by navrhované 
změny měly být dobře promyšleny, aby nepřinesly více škod než 
užitku. 

„Je navrhováno, aby se zvýšila zadlážděná plocha na úkor za-
travněné plochy náměstí. Chápu některé důvody, ale argument, 
že máme na náměstí čtyři velké akce za rok, mi přijde nedo-
statečný,“ upozorňuje Bolartová s tím, že pokud se trávník při 
těchto akcích poničí, poměrně rychle se dá do pořádku, nebo je 
možné založit nový trávník pro extrémní zatížení. Jeden z pro-
blémů nárůstu vydlážděné plochy náměstí vidí ve zvýšení jeho 
teploty v létě. „Tyto materiály si teplo mezi sebou předávají, 
ohřívají se všechny kostky, nejen ty na slunci,“ podotýká Bo-
lartová. Rozpálená dlažba i v průběhu noci vyzařuje teplo, což 
nutí okolní vegetaci ke zvýšené spotřebě vody. Naopak travní 
porost se nikdy tolik nerozpálí, navíc v něm v noci vzniká rosa, 
která ho ochladí. 

Dalším negativním dopadem je podle Bolartové propustnost 
vody. „Kamenná dlažba s pískem ve spárách je v ideálním pří-
padě schopna propustit asi 20 % toho, co travní plocha,“ vy-
počítává Bolartová s tím, že na propustnost má negativní vliv 
hutnění půdy před položením dlažby. „Stromy sice mohou po-
skytnout stín a prostor ochladit, ale ke svému vývoji potřebují 
dobré podmínky. V případě, že strom nebude mít kde brát vodu 
svým kořenovým systémem, jeho růst se zpomalí, v extrémních 
případech zastaví úplně. V extrémně stresujících podmínkách 
(vysoké okolní teploty, nedostatek vzduchu v půdě, atd.) může 
dokonce přestat vyživovat některé části koruny,“ upozorňuje. 
V závěru textu vyzývá: „Pojďme udržet a rozvíjet vzhled zahrad-
ního města Řevnic směrem, jenž bude příjemný pro všechny 
obyvatele i návštěvníky a zároveň bude ohleduplný k vegetaci.“

Osobní pohled na setkání s občany nad návrhy nové podo-
by náměstí zaslala Ludmila Chroustová, která se stala člen-
kou „přípravného výboru“ k obnově náměstí. 

V textu nejprve ocenila připravenost setkání po formální strán-
ce. Co postrádala, byl dostatečný prostor pro diskuzi a více času 
na prostudování návrhu. Účastníci byli rozděleni do šesti sku-
pin. „V naší pracovní skupině vázla vzájemná komunikace s paní 
architektkou, která vedla diskuzi. Vnímala jsem napjatou atmo-
sféru, že buď budeme spolupracovat, jmenovat pozitiva návrhu, 
nebo máme odejít. Skutečně asi dva lidé z naší skupiny odešli,“ 
podotýká Chroustová. Kritizuje, že na setkání se hlasovalo jen 
o dvou studiích s větší či menší mírou zadláždění. Část skupiny, 
která si změny nepřeje, je tak vtažena do hry, kterou v podstatě 
nemůže ovlivnit. „Slyšela jsem několik starších lidí, kteří velmi 
smutně řekli, že nemají pro co hlasovat, a tak to vzdali.“ 

„Pokud by radnice opravdu měla zájem znát názory občanů, 
bylo by možné hlasovat po internetu nebo vhozením do schrán-
ky, a teprve na základě znalosti názorů lidí zadat práci architek-
tům,“ míní Chroustová s tím, že hlasovat by lidé měli o tom, co si 
opravdu přejí. „A to je u části občanů, která si nepřeje zmenšení 
zelené plochy, minimálně zachovat (nebo rozšířit) stávající ze-
leň, vyměnit asfalt za dlažbu (jen upozorňuji, že malá dlažba je 
možná přijatelnější pro menší prostory, ale zase se po ní ženám a 
starším lidem hůře chodí), vyměnit mobiliář,“ vyjmenovává.

Z rozhovorů a zkušeností zjistila, že starší občané jsou často 
pro zelené náměstí. „Také u dětí různého věku mne překvapilo, 
že téměř nikdo z dotázaných nechce větší dlážděnou plochu. 
O věku to tedy není,“ píše Chroustová s tím, že děti například 
navrhly trhy rozložit na vydlážděné Palackého náměstí nebo k 
Zámečku. „Někdo namítne, že mám jít do lesa nebo do parku, 
že tady se chtějí lidé setkávat na společných akcích. Ale na roz-
páleném náměstí se málokdo cítí dobře,“ míní Chroustová, která 
coby vedoucí souboru Klíček podotýká, že také pro účinkující je 
příjemnější být na trávě a pod stromy. A přidává čerstvou zkuše-
nost z tábora: „Po závodech si ani jeden člověk nesedl na lavičky 
pod slunečníky na betonovém plácku, kde byla zmrzlina, limo-
nády, wifi. Děti i dospělí se svalili do trávy pod nedaleké stromy.“

Právě fakt, že lidé na stromy mysleli i v případě náměstí, 
Chroustovou potěšil. „V dlažbě by ale nemohly tolik prospívat, 
budou mít málo vláhy, mohou chřadnout, usychat a ani nově 
vysazené stromky nám ještě mnoho let stín neposkytnou. Aby 
nám lidem bylo na náměstí dobře, potřebujeme je tam!“ uzavírá 
Chroustová. e

Kompletní zprávu, hodnotící výstupy získané během červnového setkání s 
občany, najdete na webu města (Samospráva / Projekty/Dotace / Připravované 
projekty/dotace / Rekonstrukce povrchů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad)
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Jedním z nejoblíbenějších turistických cílů letních prázdnin 
jsou historické památky. Zvlášť zříceniny středověkých hradů. 
V odpoledním vedru totiž není nic zajímavějšího, než hromádka 
sutin z rozpadlé zdi, navíc umístěná na špatně dostupném kopci. 
V našem nejbližším okolí se nachází pouze dvě takové paměti-
hodnosti. Zbytky hradiště Tetín a zřícenina královského hrádku 
Karlík. Vydejme se tentokrát přes pole na hrádek, který v době, 
kdy král Karel IV. dlel na Karlštejně, poskytoval, podle Jaroslava 
Vrchlického, střechu nad hlavou královně a jejímu doprovodu. A 
to prý jen proto, že za jeho panování žádná žena nesměla vkročit 
na jeho královský hrad. Všichni však víme, jak to dopadlo.

Přes pole
Z řevnického náměstí se vydáme po silnici směrem na Lety. Za 
mostem přes Berounku odbočíme vpravo a po široké ulici dojde-
me až na letovskou náves. Přejdeme ji napříč po pěšince a mezi 
staveními dojdeme až k nepřehlédnutelné restauraci MMX. Po-
kud nás nezláká nabídka zde vařených piv, překročíme hlavní 
údolní silniční tah a po polní cestě vyrazíme přes pole na Kar-
lík. Zdálky viditelná věž kostela nás povede. Po několika stech 
metrech cesta zahne doprava k nové karlické zástavbě, kterou 
projdeme až k potoku. Po ulici vedoucí po jeho břehu jdeme dál 
proti proudu. Mineme první můstek a dojdeme až k malé uličce 
U Potoka, odbočující vpravo. Ta nás zavede až obecnímu úřadu. 
Tady se vydáme po novém chodníku podél silnice vzhůru do údo-
lí. V prudké zatáčce vlevo, kdy silnice překračuje potok u polo-
rozpadlého mlýna, my odbočíme vpravo okolo zarostlého lomu a 
vydáme se vzhůru údolím přes chatovou osadu. Projdeme jí až na 
konec a dostaneme se opět na silnici klikatící se Karlickým údo-
lím. Zde narazíme i na nově značenou červenou značku, která 
nás již po několika metrech povede vpravo do svahu.

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

Zřícenina 
Konečně se nám může napětím rozbušit srdce. Hrad je již blíz-
ko. Čeká nás jen krátké stoupání přes kameny, okolo turistic-
kého přístřešku až ke studánce vyvěrající vlevo od cesty. Za ní 
nesmíme přehlédnout neznačenou prošlapanou cestičku, která 
nás zavede na úzký skalnatý ostroh, kde se kdysi nad údolím 
rozkládal nevelký hrad. Na svou dobu to byla moderní stavba, 
pravděpodobně sloužící jako předsunutá ochrana hradu Karl-
štejna. Bohužel hrad nepřestál husitské bouře a od roku 1422 
se stal zříceninou. Do dnešních dob nám tak zůstalo jen pár 
hromádek kamení a pověst o pokladech ukrytých v zasypaných 
sklepeních. Vypráví se, že každý, kdo už už otevíral vykopa-
nou truhlici plnou zlata, uslyšel náhle za zády výkřik: „Mořinka 
hoří!!!“, a když se ohlédl, zda je to pravda, poklad zmizel. Zkla-
mání. Tak snad příště. 

Po moderním umění
Pokud jste si ve svém life listu zřícenin odškrtli další položku a 
ještě nejste příliš unaveni, doporučuji pokračovat dále po čer-
vené značce až do Vonoklas. Zde můžete obdivovat několik 
soukromých moderních vil od současných architektů. Na návsi 
narazíte na zelenou značku, po které se přes přírodní památku 
Krásná stráň, odkud jsou zajímavého výhledy do údolí (které 
někteří zvou středočeským Toskánskem), můžete vrátit zpět 
do Karlíka. Dále do Dobřichovic pokračujte okolo silnice, kde 
již několik let vzniká takzvané sochořadí. Již více jak 20 soch z 
několika ročníků mezinárodního sochařského symposia Cesta 
mramoru vytváří ojedinělou scenerii. Přes Dobřichovice dojděte 
až k řece a po cestě vedoucí po protipovodňové hrázi se vraťte 
zpět do Řevnic. e

Výlet sedmnáctý: Směr Karlík
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Řevnice patří mezi města, která se mohou 
pochlubit tím, že měla gymnázium. Zají-
mavostí je, že v našem městě to bylo před 
II. světovou válkou gymnázium nikoliv čes-
ké, ale ukrajinské. Nazývalo se Ukrajinské 
reálné reformní gymnázium a v Řevnicích 
působilo v letech 1927–1937. Škola pů-
vodně vznikla v roce 1925 v Praze na Malé 
Straně v domě v horní části Nerudovy ulice. 
Zde však byly velmi stísněné prostorové 
podmínky a drahý nájem. Po desetiletém 
řevnickém období se v roce 1937 gymnázi-
um přestěhovalo do Modřan blíž k centru 
Prahy. Zde působilo do roku 1945.

Kdo navrhl této škole stěhování do Řev-
nic, není známo. Je jisté, že gymnázium 
vzniklo z potřeby umožnit vzdělání dě-
tem ukrajinských emigrantů po I. světové 
válce. Takových škol bylo vybudováno v 
té době v ČSR více. Jejich vznik podpořila 
československá vláda, tehdejší předseda 
Senátu, sociálně demokratický poslanec 
František Soukup a důležitý byl kladný 
postoj prezidenta T. G. Masaryka. Byl ne-
pochybně ovlivněn tím, že v letech 1917–
1918 umožnila vláda Ukrajinské republiky 
vznik československých legií v Rusku a 

Ukrajinské gymnázium 
v Řevnicích (1927–1937)
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

jejich ubytování, pobyt a výcvik na ukra-
jinském území u Kyjeva. 

Ukrajinské gymnázium nemělo v Řevni-
cích vlastní budovu, vyučování probíhalo v 
českých školách v odpoledních hodinách, 
profesoři a žáci bydleli v pronájmu v řev-
nických domech a vilách. Češtinu vyučo-
val tehdejší ředitel zdejší měšťanské školy 
Karel Cvak. Škola měla finanční podporu 
ministerstva zahraničních věcí ČSR, pří-
spěvky chodily od rodičů studentů a byly 
pořádány sbírky mezi Ukrajinci u nás i ve 
světě. Na gymnáziu za 20 let jeho působe-
ní maturovalo přes 400 studentů, z toho 
116 v Řevnicích a z nich 30 vystudovalo 
vysokou školu v Praze. 

Ukrajinští studenti se v Řevnicích zapo-
jili i do mimoškolní činnosti, aktivně hráli 
kopanou, házenou, odbíjenou, pěstovali 
turistiku a měli skautský oddíl i oddíl So-
kola. Vydávali vlastní časopis. 

Někteří absolventi zaujali významná 
místa v kulturním životě svého národa. 
Byla to např. malířka a ilustrátorka Halyna 
Mazepová, studijní kolegyně Jiřího Trnky. 
V Řevnicích žil několik let v čp. 196 bás-
ník Oleksandr Oles (1878–1944), který 

na škole učil, a s Řevnicemi jsou spjata 
i některá jeho díla. Byl ženatý s Češkou 
a je pohřben na Olšanských hřbitovech 
v Praze. V našem městě bydlel i student 
lékařství Mykola Rybalskij, který studia 
nedokončil, protože ve věku 31 let zemřel. 
Jeho náhrobek s fotografií se zachoval na 
starém hřbitově blízko kostela. Rybalskij 
pocházel z ukrajinské obce Velyki So-
ročynci, proslavené Gogolovou povídkou. 
Někteří z řevnických Ukrajinců se po roce 
1945 z obav o bezpečnost odstěhovali dále 
na západ.

Díky této řevnické historii navštívil naše 
město v roce 1998 ukrajinský velvyslanec 
Andriy A. Ozadovski, aby si prohlédl mís-
ta, kde žili a studovali ukrajinští studenti 
se svými profesory.

I když z pohledu historie je desetiletá 
existence Ukrajinského gymnázia v Řev-
nicích jen krátkou epizodou, stojí určitě 
za to si ji i dnes připomenout. Zvláště s 
ohledem na to, že téma imigrace je dnes 
velmi aktuální. V Almanachu Řevnice 750 
let (1253–2003) napsal o Ukrajinském 
gymnáziu článek PhDr. Bohdan Zilynskij, 
vědecký pracovník ČAV v Praze. e

Maturitní tablo ukrajinských studentů a učitelů z roku 1934
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Krátce a jasně
Řevnická univerzita 3. věku 
začíná opět v září
Oblíbená Univerzita 3. věku se po prázdninové pauze znovu 
otevře v Řevnicích. Kurzy probíhají v řevnickém kině a jsou 
zastřešeny ČZU Provozně ekonomickou fakultou. Více než 40 
studentů starších padesáti let se schází každých 14 dní v ki-
nosále, aby načerpali vědomosti z oblasti kultury, umění, his-
torie a dalších témat, které si sami vyberou. Podzimní semestr 
bude věnován českým dějinám a jejich souvislostem. Podrob-
nosti zjistíte a přihlášky můžete odevzdat 12. 9. v 10 hodin v 
Kině Řevnice.

Bankomat byl přemístěn
Nikoliv u pošty, ale u prodejny COOP nově najdou bankomat 
České spořitelny lidé v Řevnicích. Přemístěn byl ke konci srp-
na od původního místa u České pošty. Bankomat je přístupný z 
levé části prosklených dveří při vchodu do prodejny.

Projekt pomáhá rodičům 
v návratu do zaměstnání 
Projekt FLEXI KARIÉRA pomáhá všem rodičům, kteří se starají 
o děti a jsou delší dobu doma, vystoupit ze stereotypu a získat 
zdravé sebevědomí. Vzdělávací agentura Channel Crossings jej 
odstartovala na počátku roku v Dobřichovicích. „Projekt pro-
bíhá ve třech půlročních etapách, v každé z nich podpoříme 
v rámci komplexního rozvojového programu kolem dvanácti 
rodičů. Zatím se nám hlásí pouze ženy, ale rádi přivítáme i zá-
jemce z řad mužů,“ uvedla vedoucí projektu Zdeňka Havrlíko-
vá s tím, že přihlášky do druhé etapy, která bude trvat od října 
2017 do března 2018, lze vyplnit online do 10. září 2017. Kromě 
vzdělávacích workshopů mají účastníci možnost kontinuálně 
pracovat se svým koučem a kariérní poradkyní a pracovat na 
svém osobním a profesním rozvoji dle svých individuálních po-
třeb. Nechybí ani setkání s profesionály z různých oborů. Více 
informací naleznete na www.flexikariera.cz  

 

Provětrejte šatníky, je tu Garage sale
Pořadové číslo 6 má stále oblíbenější akce nazvaná Garage sale. 
V Řevnicích se její podzimní část uskuteční 24. 9. od 10 do 15 
hodin. 

Takzvaný prodej mezi vraty je určen všem, kteří nemají srdce 
vyhodit staré či již nevyužívané věci a chtějí je nabídnout ko-
lemjdoucím k dalšímu užívání. „Provětrejte své šatníky, oprašte 
půdní poklady a pošlete je dál formou prodeje mezi vraty,“ vy-
zývá opět organizátorka Růžena Wildmannová. Akce se bude 
konat od 10 do 15 hodin. Zájemci o prodej mají nově možnost 
přihlásit se přes on-line formulář na hlavních stránkách www.
garagesalecernosice.cz. Další informace získáte na emailu: 
Wildmannova.R@seznam.cz nebo telefonu 775 349 331.

 (pan)

Okénko ZUŠ
Dva prázdninové měsíce utekly jako voda a 4. září začne nový 
školní rok. Škola bude ale pro veřejnost otevřena již v sobotu 2. 9. 
v rámci rodinného festivalu Hravě a zdravě. Ti, co naši školu ještě 
neznají, tak budou mít příležitost si prohlédnout její prostory jak 
v Zámečku, tak na náměstí.

Výstava ve Skladu_13
V rámci festivalu na pár dní otevřeme výstavu Colours of Řevni-
ce, půjde o výstavu kombinovaných technik včetně malby a kres-
by. V rámci výstavy bude prezentován i projekt obnovy objektu 
Skladu_13, alias Boudy neboli Dřeváku. Vystavovat budou stu-
denti kurzů Kresba a malba a Vizuální tvorba ZUŠ Řevnice – Alice 
Čermáková, Jana Kletenská, Lucie Kirova, Renata Kolečkářová, 
Lenka Havlíčková, Filip Sodomka, Marek Sodomka, Lída Líšková, 
Eliška Tůmová, Mikuláš Sodomka, Sabina Sztymonová a další. 
Výstava ve Skladu_13 (ulice Pod lipami vedle nádraží Řevnice) 
bude po festivalu Hravě zdravě a otevřena ještě 3., 9., 10., 16. a 
17. 9. od 14 do 16 hodin.

Příprava na další školní rok
Srpen byl věnován nezbytným opravám, úpravám a drobným 
rekonstrukcím v Řevnicích i na Mníšku. Od září totiž opět přivítá-
me o něco více žáků než loni, rozšířila se výuka stávajících oborů 
a nabídneme jim i výuku dalšího nástroje – violoncella, nároky 
na prostory jsou tedy opět o něco vyšší. Pomoci lépe zvládnout 
čilý provoz by mohl tzv. centrální rozvrh, který plánujeme zavést. 

A co letos připravujeme dalšího? Naší prioritou je připravit 
projekt na kompletní obnovu objektu Zámečku od výměny oken 
až po nový nátěr vchodových dveří. Poslední rekonstrukce pro-
běhla v roce 1997, tedy je vhodný čas navázat. Za dobu dvaceti 
let jsou již některé prostory značně opotřebované, až v nevyho-
vujícím stavu pro daný typ výuky. Nároky na studium v oblasti 
základního uměleckého vzdělávání se zvyšují, enormně narůstají 
i počty uchazečů o studium v ZUŠ, je třeba na tyto skutečnosti 
reagovat a posunout školu v tomto směru dál. Dlouhodobě se dis-
kutuje i o možnosti přesunu městské knihovny a kulturního stře-
diska do budovy staré školy na náměstí, tím, že škola potřebuje 
každý prostor, chceme je do projektu také zahrnout. 

S. Hrubá, ZUŠ Řevnice

Michal Nesvadba naservíruje dětem 
své nejoblíbenější představení
Pravděpodobně poslední letošní akcí v řevnickém Lesním diva-
dle bude v sobotu 23. září oblíbená Kouzelná školka s Micha-
lem. Veselé odpoledne s Michalem Nesvadbou začíná pro malé 
diváky v 15 hodin. Svým malým fanouškům přiveze Michal Ne-
svadba své nejoblíbenější představení Michal k snídani, zároveň 
společně s dětmi v romantickém prostředí lesa zamávají létu a 
přivítají nejbarevnější část roku podzim pod korunami stromů. 
Na děti čekají soutěže, milý humor, aktivní zapojení všech ma-
lých diváků do hry a hlavně tematický a milý příběh Michala, 
který rozluští záhadu posledního sousta, které občas zbude na 
talíři. Vstupenky nabízí velké množství předprodejních míst v 
Řevnicích, Dobřichovicích, Černošicích, Všenorech a na www.
kouzelnaskolka.cz.

Kultura



Do Lesního divadla se vrací 
Divotvorný hrnec
Řevnická lidová muzika Notičky se po prázdninách vrátí do 
Lesního divadla, aby zopakovala ve třech představeních muzi-
kál Divotvorný hrnec. Reprízy sehraje v pátek 15. a sobotu 16. 
září od 19:00 a v neděli 17. září od 17:00. Vstupenky v ceně 100 
a 50 Kč budou k dispozici na místě. Stejně jako v prvním cyklu 
v červnu, kdy muzikál zhlédlo na pět stovek diváků, se v hlavní 
roli vodníka Čochtana představí Alexandr Skutil. Třeboňského 
rodáka Josefa Maršálka zahraje Roman Tichý, jeho dceru Káču 
Dianka Šeplavá, prvního milovníka Woodyho ztvární Ondřej 
Nováček a coby senátor Kets Mets Randall se představí Jiří Ni-
kodým, který na jevišti předvede i jedno efektní kouzlo. Třinác-
tihlavý divadelní orchestr řídí Jan Martínek, režisérem předsta-
vení je Jan Flemr. Muzikál autorské trojice E. Y. Harburg, Fred 
Saidy a Burton Lane měl premiéru na Broadwayi v roce 1947. 
Už o rok později se objevil na české půdě v režii Jiřího Voskovce 
a s Janem Werichem v roli Čochtana.

Pěvkyně Ester Pavlů vystoupí 
v lese se svými hosty
Lesní divadlo na konci léta podruhé ožije klasickou hudbou. 
Akce nazvaná Svěží závan opery v lese se uskuteční již podruhé 
v neděli 10. září. Začátek koncertu je v 19 hodin. Program sesta-
vila mezzosopranistka a řevnická obyvatelka Ester Pavlů. Po-
zvěte celou rodinu i přátele a strávíte okouzlující večer, na který 
budete rádi vzpomínat. Obavy nemusí mít ani ti, kteří ještě ne- 
jsou operou dotčeni. Budou příjemně překvapeni. Během veče-
ra se představí sopranistka Eliška Gattringerová, mezzosopra-
nistka Ester Pavlů a Dana Štastná, tenorista Philippe Castagner 
a bas Pavel Šving. Občerstvení bude otevřeno a kromě tradiční-
ho bohatého sortimentu nabídne též speciální Operní koktejl. 
Na klavír operní hvězdy doprovodí Ahmed Hedar. Vstupné je 
120 korun, děti do 15 let a senioři nad 70 let mají vstup zdarma.

(pan)

Den architektury 2017

První říjnový víkend proběhne sedmý ročník celorepublikové-
ho festivalu, do kterého je zapojeno více než šedesát českých, 
moravských i slovenských měst a obcí. Letošní téma je VODA, 
LIDÉ, MĚSTA. Nenechte si ujít bezplatné komentované pro-
cházky, workshopy, projekce a výstavy! V Řevnicích bude mít 
DA formu pěší exkurze pod názvem ŘEVNICE JSOU (I) ZA VO-
DOU! O tom, jak město překročilo řeku a kde přebývá genius 
loci levého břehu Berounky se můžete dovědět první říjnovou 
neděli 1. 10. 2017. Sraz je v 15 hodin uprostřed Berounky: na 
lávce mezi Palackého náměstím a čtvrtí Za Vodou.

Srdečně vás zvou spolek KRUH a architektka Daria Balejová. 
Více informací najdete na www.denarchitektury.cz

Chystá se tenisový turnaj 
pro celé rodiny
Václavským turnajem rodinných párů bude opět zakončena letní 
tenisová sezona v Řevnicích. Na kurtech u Liďáku ho jako každý 
rok pořádá místní Sportclub s podporou města Řevnice. Tradiční 
akce má obvyklý termín: 28. září na svátek svatého Václava. Při-
hlásit se může kdokoliv do 15. září na e-mail info@sportclubrev-
nice.cz. Jednotlivé dvojice musí tvořit příbuzní, každý z jiné ge-
nerace, mladšímu nesmí být víc než 18 let. Se souhlasem ředitele 
turnaje Michala Mottla mohou hrát i vzdálenější příbuzní. „Letos 
chceme Václavák ještě zatraktivnit, proto poprvé otevřeme i ka-
tegorii pro páry s předškolními dětmi. Budou hrát přes velkou síť, 
ale jen na pole pro podání,“ říká hlavní organizátor Michal Mottl. 

šv

Městem proběhne sletová štafeta
Ke sletové štafetě se ve druhé polovině září mohou přidat spor-
tovci, cvičitelé, rodiče a přátelé Sokola z Řevnic a okolí. Poprvé 
se štafeta konala v roce 1919, poslední se běžela v roce 2011 před 
XV. Všesokolským sletem. Letos se běží znovu s cílem ukázat svě-
tu, že Sokol žije a něco dokáže! Hlavní trasy jsou čtyři. Páteřní 
trasa od východu startuje z Bratislavy 21. 9. a další tři přípojné 
trasy přicházejí do Prahy z jihozápadu (Klatovy), ze severozápa-
du (Sokolov) a ze severovýchodu (Liberec). Do Řevnic na náměs-
tí by měla štafeta dorazit z Mníšku 24. září krátce po 14.30. Sem 
by měla doběhnout i přípojná štafeta z Hlásné a Zadní Třebaně. 
Pokračovat budou všichni společně přes Lety, Dobřichovice na 
Prahu. V pořadí XVI. Všesokolský slet se uskuteční v roce 2018 v 
rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého 
státu. 

(pan)

Oddíl taekwon-da přibírá nové členy
Taekwon-do je moderní korejské bojové umění, které si klade 
za cíl všestranný rozvoj svých studentů po fyzické, psychické i 
morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se měl řídit 
každý taekwondista, jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebe-
ovládání a nezkrotný duch. V České republice se taekwon-do 
cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem taekwon-
-do ITF, jehož členem je i naše škola Ge-Baek Hosin Sool. Jako 
technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský 
velmistr HWANG HO-YONG, IX. dan.

Mimo sportovní stránku je kladen nemalý důraz na výuku 
umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena především na mlá-
dež školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškol-
ního věku, senioři a dokonce i celé rodiny.

Tréninky probíhají vždy pod dohledem kvalifikovaných uči-
telů. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství 
tréninků a bezkonkurenční školné. Pravidelně pořádáme zkouš-
ky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody 
a nabízíme také individuální výuku. 

Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.tkd.cz. 
Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool

Kultura / Sport  13
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S hůlkami se vydají na 
šestikilometrovou trať
Možná jste si na řevnickém náměstí někdy všimli skupinky 
lidí ve sportovním oblečení s hůlkami. Mezi nimi určitě ne-
chyběla Ivana Černíková, instruktorka severské chůze nebo-
li nordic walkingu, která loni v září zorganizovala historicky 
první závod v této disciplíně na řevnické půdě. Letos 30. září 
chystá reprízu. Závod s bohatým doprovodným programem 
začíná v 9 hodin, startuje se v Lesním divadle a půjde se, jak 
už to tak bývá, do kopce. „Akce se koná ve spolupráci s Nadač-
ním fondem Českého rozhlasu – Světluška a závodu se, stejně 
jako loni, zúčastní i nevidomí chodci,“ uvedla v rozhovoru pro 
Ruch Černíková.
Kdo za řevnickým závodem v severské chůzi stojí?
Hlavním organizátorem je Nordic Walking Challenge, naše 
nezisková organizace, kterou jsme loni založili, partnerem 
akce je právě Světluška. Loni nás napadlo, že bychom do chů-
ze mohli zapojit i nevidomé, protože je to sportovní aktivita, 
kterou může dělat kdokoli, kdo dokáže chodit. 
Jak jste byla spokojená s prvním ročníkem?
Docela se to líbilo, účastnilo se dohromady asi 150 lidí, což 
považuji za úspěch. Měli jsme spoustu lidí, kteří byli ochot-
ni pomoci, doprovodný program, rozcvičku, měli jsme Happy 
Foot, takže si lidé mohli vyrábět sandály, občerstvení... Město 
nám poskytlo zázemí a umožnilo nám udělat doprovodný pro-
gram v Lesním divadle. Byla tam příjemná atmosféra, myslím, 
že se to povedlo.
Co bude letos jinak?
Navíc budeme mít přednášky na téma Zdraví a pohyb a Bytí 
v přítomném okamžiku. A doufám, že letos přijde víc lidí než 
loni – za úspěch bych považovala takových 300 lidí.
Co když se někdo chce zúčastnit této akce a neví, jak na to?
Podívá se na náš web (www.nwccr.cz) a tam je v tuto chvíli 

možné přihlásit se na závody, takže my se o něm dozvíme a 
pošleme mu další informace. Je to otevřený závod, hůlky bu-
dou k zapůjčení na místě a před závody proběhne krátká in-
struktáž. Na trati pak budou kontrolní stanoviště. Trasa bude 
šestikilometrová. Byli bychom rádi, kdybychom sehnali časo-
míru pro hromadný start, ale to je ještě otevřené.
Kolik činí startovné?
Startovné je stejně jako loni 350 korun s tím, že polovina část-
ky půjde na Světlušku a polovina na sport pro nevidomé. Děti 
a nevidomí letos platí stokorunu.
Kde se rekrutují traséři pro nevidomé?
Oslovovala jsem různé organizace, které pomáhají nevido-
mým, a lákala jsem je na závody. Oni říkali: „My bychom vám 
tam rádi nějaké nevidomé poslali, ale nemáme asistenty, tra-
séry.“ Takže jsem sehnala v okruhu svých známých dobrovol-
níky a čtrnáct dní před akcí jsem udělala školení, kde jsem je 
učila, jak zacházet s hůlkami, a současně jim předávala zkuše-
nosti, jak komunikovat s nevidomými, jak je vést.
Co takový trasér potřebuje?
Není potřeba, aby měl velké zkušenosti. Musí se dostatečně 
vcítit do toho nevidomého a důležitá je vzájemná důvěra. Oni 
se domluví třeba na určitých heslech a ten trasér dává pozor, 
musí mapovat přesně terén a musí toho nevidomého upozor-
nit na každou překážku, která se vyskytne, ať už je to žlábek, 
prohlubeň, schod nebo kámen.
Jak zajistíte, aby nevidomý trasérovi neutekl?
To se dost dobře zajistit nedá. Loni se nám hlásili na závody 
nevidomí sportovci, kteří jsou zvyklí běhat, a ti traséři neby-
li úplně sportovně založeni, takže se nám traséři vyměňovali: 
ten, který měl lepší fyzickou kondici, šel k nevidomému, který 
byl rychlejší. Prostě se to vyřešilo na místě. Ale samozřejmě 
je lepší, když trasér má lepší kondici, když je o něco lepší, než 
nevidomý. 

Jan Flemr

9/17
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách  

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

Prodej: 6. září a 25. října 2017
Řevnice – u hasičů – 14.00 hod. 

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

Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod. 
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

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.

Antonín Štěpánek 
odchovanec Sportclubu 
mistr ČR v dorostu 2017

Sportclub 
Řevnice 
pořádá 

NÁBOR DĚTÍ  
DO TENISOVÉ 

ŠKOLY

ZKUS TO 
JAKO TONDA!

Přihlášky a informace na info@sportclubrevnice.cz

Učíme začátečníky, dospělé i závodní 
hráče, v zimě na kurtech přímo u školy

HLEDÁM ZAHRADU
k dlouhodobému pronájmu
Hledám zahrádku v Řevnicích od jara 2018 k dlou-
hodobému bydlení. Za údržbu a péči o pozemek / 

k podnájmu / ke koupi formou splácení. 
Mám jurtu, průměr 8 m. Potřebuji vodu a elektřinu. 

Preferuji ticho, svah a vzrostlé stromy. Děkuji.
Kateřina Tejkalová

721 409 867
cira.dagmar@gmail.com

HLEDÁM POKOJ / 
GARSONKU / CHATU 

k PODNÁJMU 
podzim 2017 – jaro 2018

Žena (26) hledá k podnájmu pokoj, garson-
ku nebo chatu k bydlení od podzimu 2017 do 

jara 2018. Nekuřák, abstinent, s láskou a úctou 
k tichu, ke svému okolí a sousedům. Děkuji.

Kateřina Tejkalová, 721 409 867,
cira.dagmar@gmail.com

Chcete, aby o Vás ostatní 
věděli? Inzerujte v RUCHU!
Ceny inzerce se pohybují již od 10 Kč bez DPH 

pro soukromou inzerci a od 500 Kč bez DPH pro 
inzerci komerční. Kompletní ceník a další podrobnosti 

o inzerci v Ruchu najdete na www.ruch.revnice.cz. 



Ostatní akce
2/9 Hravě zdravě
N. Krále Jiřího z Poděbrad / 11:00
Rodinný festival s bohatým programem

2., 3., 9., 10., 16. a 17/9 
Colours of Řevnice
Sklad_13 / 14:00–16:00
Výstava prací studentů kresby, malby 
a vizuální tvorby ZUŠ, spojená s prezentací 
projektu obnovy objektu Skladu_13

24/9 Garage SALE 6
Řevnice / 10:00 – 15:00
Pošlete dál, co vám doma překáží.

30/9 Nordic walking
Lesní divadlo a okolí / 9:00
Závod s bohatým doprovodným programem

1/10 Den architektury
Lávka Za Vodu / 15:00
Procházka s arch. Dariou Balejovou po 
architektonicky zajímavých místech Za 
Vodou.

Divadlo
10/9 Svěží závan opery v lese
Lesní divadlo / 19:00
Koktejl operních árií servírovaný v netradič-
ním prostředí

15/9 Divotvorný hrnec
Lesní divadlo Řevnice / 19:00
Muzikál nastudovaný členy lidové muziky 
Notičky a řevnickými ochotníky.

16/9 Divotvorný hrnec
Lesní divadlo Řevnice / 19:00

17/9 Divotvorný hrnec
Lesní divadlo Řevnice / 17:00

23/9 Kouzelná školka 
s Michalem Nesvadbou
Lesní divadlo Řevnice / 15:00
Představení pro děti

Sport
28/9 Václavský turnaj 
rodinných párů
Kurty u Lidového domu

Kino Řevnice
1/9 Po strništi bos
Kino Řevnice / 17:30 
Drama / Komedie, Česko / Slovensko, 2017

1/9 Tulipánová horečka
Kino Řevnice / 20:00 
Drama / Romantický, VB / USA, 2017

2/9 HRAVĚ A ZDRAVĚ: 
Ozvěny Festivalu animova-
ných filmů Třeboň 2017
Kino Řevnice / 13:30 

2/9 Hurvínek a kouzelné 
muzeum
Kino Řevnice / 17:30 
Animovaný / Komedie, Česko, 2017

2/9 Po strništi bos
Kino Řevnice / 20:00 

6/9 Svět podle Daliborka
Kino Řevnice / 20:00 
Dokumentární, Česko, 2017

8/9 Po strništi bos
Kino Řevnice / 17:30 

8/9 Dvojitý milenec
Kino Řevnice / 20:00 
Drama / Thriller, Francie / Belgie, 2017

9/9 Hurvínek a kouzelné 
muzeum
Kino Řevnice / 15:30 

9/9 Dunkerk
Kino Řevnice / 17:30 
Akční / Drama / Historický / Válečný, Velká 
Británie / Nizozemsko / Francie / USA, 
2017, 106 min

9/9 Pěkně blbě
Kino Řevnice / 20:00 
Komedie / Romantický, USA, 2017

13/9 Červená
Kino Řevnice / 20:00 
Dokumentární, Česko / Slovensko, 2017

15/9 Hurvínek a kouzelné 
muzeum
Kino Řevnice / 17:30 

15/9 Barry Seal
Kino Řevnice / 20:00 
Krimi / Thriller, USA, 2017

16  Kulturní přehled

Kulturní přehled 9/17
16/9 Putování tučňáků: 
Volání oceánu
Kino Řevnice / 15:30 
Dokumentární, Francie, 2017

16/9 Víno nás spojuje
Kino Řevnice / 17:30 
Drama, Francie, 2017

16/9 Loganovi parťáci
Kino Řevnice / 20:00 
Komedie, USA, 2017

20/9 Selský rozum
Kino Řevnice / 20:00 
Dokumentární, Česko, 2017

22/9 Dunkerk
Kino Řevnice / 17:30 

22/9 Který je ten pravý?
Kino Řevnice / 20:00 
Komedie / Drama, USA, 2017

23/9 LEGO Ninjago film
Kino Řevnice / 15:30 
Animovaný / Akční, USA, 2017

23/9 Pěkně blbě
Kino Řevnice / 17:30 

23/9 Kingsman: Zlatý kruh
Kino Řevnice / 20:00 
Akční / Dobrodružný, USA / Velká Británie, 
2017

27/9 Druhá strana naděje
Kino Řevnice / 20:00 
Drama / Komedie, Finsko / Německo, 2017

28/9 Po strništi bos
Kino Řevnice / 17:30 

28/9 Tulipánová horečka
Kino Řevnice / 20:00 

29/9 Po strništi bos 
(anglické titulky)
Kino Řevnice / 17:30 
Drama / Komedie, Česko / Slovensko, 2017

29/9 Wind River
Kino Řevnice / 20:00 
Krimi / Mysteriózní, USA / VB, 2017

30/9 LEGO® Ninjago® film
Kino Řevnice / 15:30 

30/9 Zahradnictví: Dezertér
Kino Řevnice / 17:30 
Drama, Česko / Slovensko, 2017

30/9 Kingsman: Zlatý kruh
Kino Řevnice / 20:00 


