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Babička se pořád zapojuje, je čilá, na 
malé děti chodí pravidelně, je to taková 
jejich babička. Velice nám pomáhá Hon-
za Martínek. Je taková moje první pravá 
ruka.
Někteří vaši odchovanci se dokonce 
vrhli na taneční dráhu. Je to tak?
Eliška Kenclová, která s námi tančila a 
chodila na balet k paní Renertové do Zá-
mečku, vystudovala soukromou baletní 
školu. Pomáhá nám nyní při baletních 
vystoupeních, dělá choreografie pro nej-
starší děti.
K tanci tě to táhlo od malička?
Ano, od deseti let až do dvaceti jsem cho-
dila do legendárního souboru Kvítko, kte-
rý v Řevnicích vedla právě Dáša Renerto-
vá. Stála i u zrodu Proměn, vede baletní 
oddělení, je autorkou našeho loga a mno-
ha choreografií.

Jak vlastně Proměny vznikly?
Dala se dohromady parta asi dvanácti 
nadšených dětí, které chtěly tančit to, co 
by je bavilo. Ale nejenom moderní tance. 
Mě do toho trochu naverbovali jejich ro-
diče. S kamarády z kapely Třehusk jsme 
nacvičili první čísla na staropražské pís-
ničky. Potom jsme pomalu začali přidávat 
další tanečky. Proměny oficiálně vznikly 
17. 11. 2007. Takže ten den slavíme hned 
dvakrát.
Díky vaší taneční rozmanitosti jste si 
vybrali název Proměny. V co vše jste 
se již stačili proměnit? 
Začínali jsme jako staropražští Pepíci. 
Coby námořníci jsme tančili na Walde-
mara Matušku. Secvičili jsme i irský step, 
bavorské jódlovačky, tančili jsme klasiku 
na Sinatru, scénický tanec, balet.
Kolik dětí v současnosti Proměny na-
vštěvuje a kolik vám jich prošlo ruka-
ma?
V současnosti máme 35 dětí. Za deset let 
se u nás vystřídalo přes 150 dětí ve věku 
od 3 let až do 25. S těmi staršími se dál 
scházíme, vídáme se na našich plesech 
nebo jiných akcích.
Jaká máte oddělení?
Nejmenší děti od 4 let až po první třídu 
vedu s dcerou Lenkou, stejně tak i ty vel-
ké ze 7. až 9. tříd, se středňáky pomáhá 
Eliška Křenková. Trénujeme v Lidovém 
domě vždy v pondělí od 16 do 20 hodin 
právě podle jednotlivých oddělení. Už na 
soustředění se připravujeme na náš ples, 
od září na něj začínáme trénovat. Během 
Vánoc vystupujeme s naším vánočním 
pásmem, pak bývá náročné období Ma-
sopustů, často si nás zvou na předtančení 
maturanti či místní spolky. Na jaře zase 
vystupujeme na májích.
Kromě dcery je s Proměnami neod-
myslitelně spjata i maminka.

Proměny budou slavit v kině
Deset let už se na pódiích a tanečních parketech v Dolním Poberouní objevuje taneční skupina Proměny. Vý-
ročí si připomene slavnostním vystoupením 5. listopadu od 15 hodin v řevnickém kině. „Chtěla bych Proměny 
dál udržet v rodinném duchu. Aby pro nás byl tanec především radost, zábava a dobrá parta,“ přeje si zakla-
datelka Ivana Zrostlíková. 
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Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv Proměn

Jsi vyučená krejčová, takže se staráš i 
o kostýmy?
Ano, sama je šiji. Jednou jsem si to zkusila 
spočítat a vyšlo mi, že pro Proměny jsem 
už ušila na 500 kostýmů. Nejtěžší byly fra-
ky nebo šaty s plisovanými sukněmi.
Šiješ i nové kroje pro Notičky…
Ještě nejsem zcela hotová. Šiji je už tři 
měsíce. Jenom holčičí kroj má celkem 11 
kusů.
Na co se mohou těšit návštěvníci vý-
ročního vystoupení?
Nabídneme průřez 10 roky existence Pro-
měn. Představí se i ti starší, kteří s námi 
již netančí. Máme přichystané překvape-
ní, vystoupení z plesů a společný tanec 
na závěr. Pozvali jsme spoustu hostů, 
například kapelu Třehusk, a celé odpo-
ledne bude moderovat náš kamarád Olda 
Burda. e
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Výluky mají skončit v říjnu, auta 
se na objížďku vrátí 30. 11.
Rekonstrukce železničního mostu pokračuje podle řevnického 
starosty Tomáše Smrčky dle plánu. Alespoň takový byl závěr 
kontrolního dne, který se na staveništi konal ve druhé polovi-
ně září. „Platí tedy, že by se objížďka měla pro vozidla otevřít 
30. 11.,“ citoval investora stavby starosta Řevnic. O měsíc dříve 
by měla skončit omezení na železnici. 

Hájovnu město nabídne znovu k 
prodeji, napoprvé se nikdo nepřihlásil
Město Řevnice znovu nabídne k prodeji někdejší hájovnu s 
pozemkem. Do prvního výběrového řízení se totiž nepřihlásil 
žádný zájemce. „Možná je na vině špatné načasování. Prohlídky 
totiž probíhaly přes prázdniny. Znovu tedy dáme do tisku inze-
ráty,“ uvedl Tomáš Smrčka, starosta města. Podmínky i stanove-
ná cena se nemění. Objekt s pozemkem, jehož minimální cenu 
stanovil soudní znalec na 3 660 000 korun, si budou moci zá-
jemci znovu prohlédnout, a to v sobotu 11. listopadu od 10:00 
do 12:00 hodin. Lhůta pro podání písemných přihlášek končí 
v pondělí 27. listopadu v 17:00 hodin. Město původně vlastni-
lo jen pozemky pod touto stavbou. Objekt odkoupilo od státní-
ho podniku Lesy ČR právě se záměrem vše společně následně 
prodat. Město současně plánuje prodat dva pozemky nad hřbi-
tovem. Vznikly rozdělením jednoho městského pozemku, na 
kterém původně stál objekt takzvané „slepičárny“, jenž město 
od majitelky odkoupilo. „Nyní čekáme na geometrické zamě-
ření a zápis na katastru. Následně je budeme moci nabídnout k 
prodeji,“ dodal Smrčka.

V Čechově ulici vzniknou parkovací 
místa pro hosty restaurace
Nový povrch má ulice Čechova, postranní komunikace u re-
staurace U Jelínků. Dosypány materiálem budou nyní i chodní-
ky. Podél restaurace plánuje radnice vyznačit parkovací místa, 
zčásti na komunikaci a zčásti na chodníku. Slibuje si od toho 
přesun aut zaparkovaných na hlavní Komenského ulici. „Před 
restaurací a obchodem parkuje mnoho aut, občas zastaví i auto 
na protější straně a situace je tak velmi nepřehledná,“ vysvět-
lil starosta Tomáš Smrčka. Město současně upravuje povrch 
Škroupovy ulice v Selci, a to pomocí asfaltového recyklátu.

Město opraví část ulice, kde by 
mohla vzniknout nová školka
Řevničtí radní schválili uzavření plánovací smlouvy mezi měs-
tem Řevnice a nově zapsaným spolkem Pikolínek z.s. Smlouva 
řeší věcný a časový soulad chystaného projektu nové mateřské 
školy, kterou plánuje Pikolínek vybudovat na rohu ulic Švabin-
ského a Čs. armády, a rekonstrukci ulice Švabinského. „Smluv-
ní shoda panuje v tom, že ještě dříve, než by fungovala školka, 
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Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,

na úvod bych vás všechny rád pozval do volebních místností, 
které se pro vás otevřou od pátku 20. října do soboty 21. říj-
na. Volit budeme své zástupce do poslanecké sněmovny. 
Jedná se o volby, které se obvykle těší největší volební účasti. 
Lidé je považují právem za nejdůležitější. Volby proběhnou 
opět v nové budově školy ve Školní ulici.

S končícím létem bych rád poděkoval všem organizáto-
rům a pořadatelům rozličných kulturních i společenských 
akcí. Těší mě, že z celé řady festivalů, které jsme od počátku 
podpořili z městského rozpočtu, se staly zavedené a hojně 
navštěvované akce. Za všechny bych jmenoval zářijové „Hra-
vě Zdravě“, jehož věhlas myslím již daleko přesáhl hranice 
Řevnic, stejně jako vyprodaný červnový Rockový Slunovrat v 
Lesním divadle. Letní program v Lesním divadle letos osvě-
žily dva koncerty vážné hudby. V podpoře vážné hudby chce-
me určitě pokračovat, v současné chvíli jednáme s naším 
spoluobčanem. indickým dirigentem Debashisem Chaudhu-
rim, jehož prostory Lesňáku doslova nadchly a rád by zde v 
příštím roce vystoupil. 

V uplynulém období proběhlo v Řevnicích několik rekon-
strukcí ulic, které notně zkomplikovaly dopravu. Všem oby-
vatelům, které tato věc postihla, bych se chtěl jménem města 
omluvit. Věřím, že chápou nutnost těchto oprav a rekon-
strukcí. V příštích letech budou chtě nechtě uzavírky spojené 
se stavebními pracemi pokračovat. Stav městských komu-
nikací si to žádá. V souvislosti s proběhnuvšími opravami a 
úpravami bych rád zmínil také novou úpravu nároží u dru-
hého stupně základní školy. Návrh městské architektky Ba-
lejové proměnil toto zákoutí ve velmi kultivovaný a vzdušný 
prostor.

Když je řeč o stavebních rekonstrukcích a opravách, nemo-
hu nezmínit téma „Náměstí“. Mezi obyvateli Řevnic koluje 
bohužel celá řada účelově živených polopravd i vyložených 
nesmyslů. Žádná celková funkční přestavba náměstí se v blíz-
ké době nechystá, ani nemůže chystat. Není takové zadání, 
není projekt a ani dotační titul. Na radě města panuje shoda 
v tom, že rozbité chodníky, nevzhledné asfaltové plochy před 
obchody a uvnitř náměstí a také systém parkování je nutné 
výrazně zkultivovat. Stejně tak je nutné zklidnění dopravy a 
umístění nových bezpečnostních opatření pro chodce, pro-
tože především děti v současnosti přecházejí Pražskou ulici 
takříkajíc nadivoko. Podstatnou změnou dotýkající se náměs-
tí bude, vedle dokončení obytných domů mezi náměstím a 
ulicí Pod Lipami, též integrace dopravy a přemístění autobu-
sové zastávky do prostoru přednádraží v rámci projektu cel-
kové úpravy přednádražního prostoru na přestupní terminál. 
A další důležitou skutečností je také to, že kraj připravuje 
projekčně celkovou rekonstrukci páteřní komunikace II/115, 
a to v úseku od „řevnických“ závor přes Svinaře až po želez-
niční přejezd ve Vižině. Město proto potřebuje koncepční 
studii budoucích úprav náměstí. Rozhodně není cílem likvi-
dace zeleně, jak je některými občany či uskupeními neustále 
zbytečně opakováno. Všechny obyvatele mohu ubezpečit, že 
zelený střed náměstí se rozhodně výrazně nezmění. 

S úctou Tomáš Smrčka 
 



jezdy. „Aby vše fungovalo plně automaticky a řidiči už nemuseli 
u závor čekat,“ říká Smrčka. Doplnil, že projekt optimalizace 
trati je opět na počátku. „Třebaže se k projektu již vyjadřovalo 
minulé vedení města, jsme zase na počátku a obce budou mu-
set nový projekt znovu připomínkovat,“ vysvětlil Smrčka s tím, 
že hlavní rozdíl je podle něj v tom, že rekonstrukce byla rozdě-
lena na tři úseky. Z Berouna do Karlštejna, kde je problematic-
ký úsek pod Tetínem, dále z Karlštejna do Mokropes a posled-
ní úsek vede z Mokropes na Prahu a má problematickou část v 
Černošicích.

Memorandum má deklarativní charakter a nezakládá žádné 
závazky. Obsahuje tři hlavní cíle:

1. Do roku 2025 snížit hluk ze současné a budoucí nákladní 
železniční dopravy 
• Podpořit maximální využití dotačních programů na po-

stupnou modernizaci brzdných systémů nákladních vozů 
pro splnění hlukových limitů. 

• Motivovat dopravce k obnově vozového parku cestou zpo-
platnění železniční dopravní cesty zavedením cenového 
systému zohledňujícího využití „tichých“ nákladních vozů. 

2. Rekonstrukce a optimalizace trati pro příměstskou do-
pravu
• Podpořit i dílčí rekonstrukci předmětné tratě v nejkritič-

tějších místech a přispět k tomu, aby byla co nejdříve za-
hájena realizace projektu optimalizace tratě č. 171 Praha 
– Beroun, kterou připravuje SŽDC s aktivní podporou zú-
častněných obcí při řešení této optimalizace s cílem dokon-
čit její projednávání ve fázích EIA a územního a stavebního 
řízení bez zbytečných časových zdržení.

• Zasazovat se o rekonstrukci tratě způsobem citlivým k po-
vaze a vzhledu dotčené zastavěné i přírodní oblasti, tj. ze-
jména bez plošného použití vysokých protihlukových stěn 
(zajištěním redukce hluku jinými technologiemi a sníže-
ním vzniku hluku přímo u zdroje). V případě nezbytnosti 
lokálního použití protihlukových stěn vyplývající z plat-
ných právních předpisů bude jejich architektonický vzhled 
přizpůsoben dané lokalitě a projednán se zástupci přísluš-
ných obcí.

3. Přesunutí dálkové dopravy mimo údolí řeky Berounky
• Prosadit v co nejkratším časovém horizontu realizaci eko-

nomicky obhajitelné varianty přímého železničního pro-
pojení Prahy a Berouna, vedeného mimo údolí řeky Be-
rounky, které bude využito pro dálkovou nákladní i osobní 
dopravu a které se stane součástí celoevropské páteřní 
železniční sítě.

• V současném procesu přípravy uvažovat o budoucím vy-
užití stávající tratě Praha Smíchov – Beroun přednostně 
pro příměstskou dopravu v návaznosti na novou železniční 
trať. 

(vše pan)

Veřejné projednání územního plánu
Pořizovatel (odbor územního plánování Černošice) vyhodnoco-
val připomínky k návrhu územního plánu téměř rok. Projektan-
tem upravený návrh bude zveřejněn elektronicky 16. října 2017 
na webových stránkách Řevnic (odkazem na web pořizovatele), 
v papírové formě pak bude k dispozici na MÚ Řevnice. V této fázi 
zakončené veřejným projednáním mohou vlastníci pozemků a 
staveb uplatňovat námitky. Veřejné projednání se plánuje na ko-
nec listopadu.

4  Zprávy z radnice

město zrekonstruuje část této dosud prašné ulice. Celá Švabin-
ského ulice včetně rekonstrukce lávky nad Havlíčkovými sady 
je součástí připravovaného dotačního titulu,“ potvrdil starosta 
města Tomáš Smrčka. Právě ze zvýšení počtu aut a prašnosti 
totiž mají někteří obyvatelé této ulice obavy. Pikolínek se snaží 
na novou regulérní školku v nové budově získat stavební povo-
lení a dotace z projektů ITI. „Jsou to obrovské kroky a jedna z 
cest, kam se nyní chceme posunout. Všechnu sílu jsme k tomu 
upnuli. Pokud by vše klaplo, mohli bychom v roce 2018 otevřít v 
novém. Je před námi ale mnoho ale…,“ uvedla na jaře v rozho-
voru pro Ruch iniciátorka projektu Kateřina Šupáčková.

Město pokračuje v přípravě 
projektu nové tělocvičny
Vedení města Řevnic dál pokračuje v přípravě projektu výstavby 
nové tělocvičny, která by se měla nacházet v proluce mezi ná-
městím Krále Jiřího z Poděbrad a areálem základní školy. „De-
batovali jsme nyní o velikosti sportovní haly, tak abychom došli 
k nějakému konsenzu mezi možnostmi této plochy a potřebami 
školy a města,“ uvedl řevnický starosta Tomáš Smrčka. Podle 
něj se bude následně připravovat projektová dokumentace a 
dokumentace pro územní rozhodnutí. „Teprve až po získání sta-
vebního povolení budeme moci žádat o dotaci,“ dodal. 

Kraj chystá opravu hlavní silnice
Rekonstrukci hlavního průtahu Řevnic chystá Středočeský kraj. 
Vedení města o tom informoval zástupce projektanta na pracov-
ní schůzce 22. září. „Kraj připravuje rekonstrukci celé komuni-
kace 115 od železničního přejezdu v Řevnicích až po přejezd na 
Vižinách,“ upřesnil Smrčka s tím, že v současnosti se vyhotovují 
projekty. Řevnický starosta na setkání informoval projektanta 
o požadavcích města. „Chceme například řešit tvar nepřehled-
né křižovatky u lékárny, přechody i zvýšení vozovky na náměs-
tí, které by mělo zpomalit dopravu, odvodnění před prostorem 
hřbitova,“ vyjmenoval starosta. Podle něj zatím nepadl přesný 
termín rekonstrukce, ani časový harmonogram. „V současnosti 
je vše na začátku. V minulých dnech tu pracovníci začali zamě-
řovat,“ dodal Smrčka.

Obce usilují o brzkou 
rekonstrukci příměstské trati
Snížit hluk z nákladní železniční dopravy, vybudovat nový ko-
ridor mimo údolí řeky Berounky a stávající trať rekonstruovat a 
optimalizovat pro příměstskou dopravu. Takové jsou hlavní cíle 
memoranda, které společně sepsaly obce sdružené v regionu 
Dolní Berounka, Krajský úřad Středočeského kraje a minister-
stvo dopravy. 

Jaký bod považuje za nejpodstatnější řevnický starosta Tomáš 
Smrčka?

„Důležité je, že budeme společně tlačit na to, aby se s naší 
železnicí konečně něco dělo. Pro Řevnice je důležitá formulace 
z memoranda, že rekonstrukce trati by mohla probíhat dílčím 
způsobem, tedy po etapách. Nemuseli bychom tak čekat na do-
řešení problematických úseků,“ vysvětlil Smrčka. Pro Řevnice 
je zásadní například změna systému otevírání závor, nové pře-
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Děkuji všem, kteří podali konstruktivní připomínky k první 

fázi. Snažili jsme se jim vyjít vstříc v co největší míře. Do veřejné-
ho projednání jde návrh územního plánu, který chrání a rozvíjí 
hodnoty místa. Podle množství a závažnosti námitek bude roz-
hodnuto, zda po vyhodnocení a zapracování námitek zastupitel-
stvo vydá územní plán, nebo dojde k opakování veřejného pro-
jednání.

Na webu města je platný územní plán, občané se zde mohou 
seznámit s dosavadním průběhem projednávání ÚP a přečíst si 
více o procesu tvorby územního plánu. 

Ondřej Skripnik

Volit se bude v nové školní budově
Říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky se v Řevnicích opět uskuteční v nové přístavbě zdejší 
základní školy ve Školní ulici. Volit se bude v pátek 20. října od 
14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin. Opět bu-
dou dva okrsky. Voličům budou dodány nejpozději 3 dny pře-
de dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Voliči bude 
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
nebo cestovním průkazem).

pan

Bezplatný sběr a svoz 
nebezpečného odpadu
V sobotu 21. října od 9:00 do 11:00 hod. proběhne za obchod-
ním domem COOP pro občany města bezplatný sběr nebezpeč-
ného odpadu. K likvidaci je možné přivézt:

Maziva, oleje, olejové filtry a provozní kapaliny, nátěrové 
hmoty, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, lepidla a další chemiká-
lie a látky, dále plastové i kovové obaly od těchto látek, pneu-
matiky, eternit, izolační materiály jako je IPA apod. 

Náklady na sběr a likvidací hradí město a je určen výhrad-
ně pro obyvatele Řevnic. Vezměte si, prosím, s sebou občanský 
průkaz nebo jiný doklad k možnému ověření. 

Mojmír Mikula

Poděkování 
Město touto cestou děkuje panu Richardu Perglovi, obyvateli 
Řevnic, za darování funkčního křovinořezu pro potřeby technic-
kých služeb.

Mojmír Mikula

Úklid náměstí
Z důvodu úklidu bude každé první úterý v měsíci v dopoled-
ních hodinách omezeno parkování na náměstí Krále Jiřího z 
Poděbrad. Do konce roku se to týká těchto dnů: 3. října, 7. listo-
padu a 5. prosince. 
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Jak (ne)sázet stromy
Na pozemcích města se objevilo několik stromů vysazených bez 
svolení úřadu. Oceňujeme snahu o zlepšení veřejného prostoru, 
ale zároveň upozorňujeme, že je třeba takovou iniciativu vždy 
konzultovat na městském úřadu. Stromy totiž nelze vysazovat 
v místech, kudy vedou rozvody sítí, například elektřiny nebo 
plynu, protože by jejich kořeny mohly vedení poškodit. Jinde 
se mohou zasazené stromky dostat do kolize s investičními zá-
měry města. A někdy jsou i přes nejlepší vůli zvoleny nevhod-
né druhy stromů pro konkrétní místo. Byla by škoda, kdyby 
již zakořeněné rostliny, které by na jiném místě ve městě měly 
perspektivu, musely být z výše uvedených důvodů odstraněny. 
Prosíme všechny, kdo by chtěli přispět ke zkrášlení veřejného 
prostoru výsadbou stromů na městských pozemcích, aby vybí-
rali místo po konzultaci a se svolením městského úřadu. Obra-
cejte se, prosím, v této věci na vedoucího technických služeb 
pana Mikulu. Děkujeme.

Marie Reslová

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	27.	listopadu	2017	do	17:00	

Na rohu Sádecké a Sochorovy někdo vysadil třešně. V dospě-
losti mohutné stromy, hned vedle živého plotu, na křižovatce 
a v místě, kudy jsou vedeny inženýrské sítě, s kterými mohou 
dříve či později kolidovat. Škoda, ještě by se daly přesadit.
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množství lidí. A právě mlýn je základem pozdějšího rozvoje celé 
oblasti a potažmo i Řevnic.

Katastrální mapa z r. 1840 (zdroj: CUZK) – červeně zákres 
dnešních ulic: 1. lávka, 2. Rovinská, 3. Čajkovského, 4. Chod-
ská, 5. mlýnský povodňový val, 6. rovinský potok  

Místo kol – turbíny
Na začátku 20. století mlýnskou usedlost koupil Václav Hazu-
ka (1875–1947). Tento učený muž, kněz a profesor na Karlově 
univerzitě, kde vyučoval asyrologii a stará semitská nářečí, byl 
mlynářského rodu, a tak jeho otec a jeden z jeho bratrů začali 
na mlýně hospodařit. Doba se však měnila a mlynářská živnost 
byla obecně na ústupu. Světa znalý profesor tedy investoval do 

Sousedství do 15 minut
Prostor je zde vymezen masivem Černé skály a řekou. I bez 
mapy můžeme sledovat jeho přirozené hranice. Tím ovšem 
čitelnost území končí: jako v mnoha obytných čtvrtích se i zde 
ulice podobají jedna druhé jako vejce vejci. A tak v oblasti chu-
dé na dominanty jsou říční břehy, cesta do/z kopce, křižovatka, 
kemp či udržovaný Plácek sporými, a proto důležitými orien-
tačními prvky. Slovo „čtvrť“ údajně pochází z označení území, 
které lze projít za čtvrt hodiny. Oblast Za Vodou je toho dobrým 
příkladem: délky tras, známé tváře a jasné hranice posilují naši 
přináležitost k místu: to, že se zde cítíme doma. Urbanistické 
uspořádání má vliv i na naše chování: zde Za Vodou zdravíme 
každého, v Řevnicích pak jen svoje známé, nu a v Praze nej-
spíš… nikoho. Podobné „drobnosti“ jsou důležitým aspektem 
každého přemýšlení o urbanismu: architekti metropolitních 
plánů si lámou hlavy, jak tyto zdánlivé samozřejmosti navrátit 
i do mikrosvěta čtvrtí velkých měst. 

Žádní žabaři
Historie levobřežních Řevnic byla po staletí neměnná: stál tady 
mlýn a cech mlynářů zde provozoval svoje řemeslo už od stře-
dověku. Jednalo se o vysoce kvalifikovanou profesi, a tak bývali 
mlynáři lidé schopní (museli rozumět ekonomice, zeměděl-
ství, mechanice, potravinářství, hydrologii atd.), a tudíž váže-
ní. K tomu se pojil i odpovídající majetek: velká část zdejších 
polí, pastvin, zahrad a luk patřila ke mlýnu. Pan otec se svými 
pomocníky měl na starost také vodní hospodářství na „svém 
úseku“ řeky. Ne nadarmo se mlynářům na malých říčkách ří-
kalo žabaři… Péče o tak velký grunt jistě zaměstnávala nemalé 

ŘEVNICE ZA VODOU
Řevnice se po staletí rozvíjely pouze na pravém břehu Berounky. Levý břeh býval nedostupný, a tudíž neobydlený. 
Jak se stalo, že město překročilo řeku a osídlilo svůj „Nový svět“, a co z toho plyne pro charakter míst a lidí? Vydej-
me se na urbanistickou procházku přes řevnickou lávku.

Text a foto: Daria Balejová
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inovací – jak bychom dnes řekli: zrušil obě mlýnská kola a po-
řídil vodní turbíny (nejdříve Francisovu, později i modernější 
Kaplanovu). Vznikla tak malá vodní elektrárna, díky níž bylo 
možné v roce 1912 zavést do Řevnic elektřinu. 

Malé vodní elektrárny dnes patří k ceněným průmyslovým pa-
mátkám. Tím spíše, slouží-li dosud svému účelu.

Stavitelé mostů
Technické novinky ve mlýně Za Vodou však byly od města od-
říznuty řekou. Spojení zajišťoval jen přívoz. Zásluhou profesora 
Hazuky, nakladatele Neuberta a dalších osvícených hlav byla 
nad jezem ve 30. letech 20. století postavena lávka, která zde v 
několikáté verzi (po povodních vždy obnovovaná) stojí dodnes. 
To přineslo do dosud ospalé lokality zásadní změny. Ze země-
dělské krajiny (s hrstkou letních vil) se totiž stala rozvojová ob-
last města. Nová lávka převrátila hierarchii zdejších tras a vý-
stavba vytvořila potřebu nových. Tak se posílila dnešní páteřní 
trasa Rovinské ulice a kolmo na ni pak nejdříve ulice Čajkovské-
ho a později Chodská a další. Lze jen hádat, zda jejich odstup 
po cca 80 metrech vychází z řevnické zkušenosti (stejný odstup 
mají například i bloky parcel v ulicích Nerudova a Žižkova), 
nebo je dílem místních specifických podmínek.

Roviňáci a Letováci v Řevnicích
Nová lávka přinesla zásadní změny i některým sousedním ob-
cím. Osada Rovina i levobřežní Lety v ní získaly pevné spojení 
s řevnickým nádražím, a tím i Prahou a (s nadsázkou) i širým 
světem. Vlastní spádová centra – Hlásná Třebaň či staré Lety 
(a s nimi i úřady, volby či dnes např. školky) byla najednou 
„z ruky“ – a každodenní život obyvatel se definitivně přenesl do 
Řevnic. Takové důsledky má stavba jediného mostu.

Novosvětská
Oblast Za Vodou tak pro Řevnice představuje jakýsi „Nový svět“. 
Prostor, kam město díky nové lávce expandovalo a kde nalezlo 
širé prostory, snadný přístup k řece a kdysi i zdroj modernity: 
elektrifikaci. Obyvatelé čtvrti Za Vodou bývali takřka doslova 
„náplavou“: oproti Řevnicím zde jejich rody žily teprve krátce. 
Snad i to, společně s místní chatařskou komunitou, vytváří spe-
cifické prostředí, odlišné od maloměstské atmosféry samotných 
Řevnic. Rozvolněná, neokázalá zástavba, volné a přitom ve-
řejně přístupné prostory, blízkost řeky i každodenní cesty přes 
vodu „do Řevnic“ – dodávají poklidnému životu ve čtvrti neza-
měnitelný půvab. 

Mlynář rozumí vodě
Stopy mlynářského gruntu je možné v místní krajině číst dod-
nes: kde jinde by se v hustě urbanizovaném území Řevnic vza-
ly velkorysé prostory pro kemp(y), dvě fotbalová hřiště (bý-
valé v Třešňovce, i nové – současné), kurty, pískovnu, koupací 
louku, skautskou klubovnu, Plácek s hřištěm, sad či pastviny 
pro koně? Zajímavé je, jak prozíravě byla původní zástavba za-
ložena: mírný terénní zlom v úrovni a pokračování Mořinské 
ulice je podle všeho břehem starého koryta Berounky. Zde se 
také řeka zastavila při velké povodni v roce 2002. Není divu, 
že si moudří mlynáři postavili vlastní bydlení NAD touto úrov-
ní, v bezpečí dnešní Čajkovského ulice. Za zmínku také stojí, 
že na ochranu mlýnských pozemků před velkou vodou a ledy 
zde byl už v 19. století vybudován val: patrný jak na historic-
kých mapách, tak v dnešním terénu: v asi 3 metry vysokém, 
zarostlém remízku na západním okraji „starého hřiště“. Vý-
stavba chat na jeho nechráněné straně ukazuje, jak se na niči-
vou sílu řeky zapomínalo…

Architektura nejsou jen domy
Od krajiny, sídla a jejich obyvatel přejděme k jednotlivým stav-
bám. V průměrné zástavbě, kde se prvorepubliková elegance 
mísí s chatařským kutilstvím, najdeme i několik pozoruhod-
ných staveb: půvabné předválečné vilky v Čajkovského ulici 
a (poskrovnu) moderní architekturu: například rodinný dům 
č. 465 v Chodské ulici (arch. Schaufler a Roskovec, 2013): dře-
věné „kontejnery“ jsou chytře posazeny do svažitého terénu, 
takže uvnitř vznikají zajímavé prostory a zvenku oku lahodící 
hra tvarů. Nebo po povodni rekonstruované objekty kempu 
(arch. ateliér Létající inženýři, 2004): malebné stavbičky mají 
prostý ráz i vtipné detaily (např. vlny atik), které se ctí nava-
zují na místní tradici říčních lázní. Ke zdejším pozoruhodnos-
tem můžeme přičíst i tři mladé sekvojovce (Sequoiadendron 
giganteum) v zahradě na křižovatce Rovinská/Chodská. Tyto 
zvláštní jehličnany patří mezi největší stromy na světě a doží-
vají se až 2000 let. Vzácný druh pochází z USA, semena těchto 
exemplářů však připutovala sousedským darem z nedalekých 
Všenor. Jak vidno, i v nenápadném kraji je co objevovat – a 
proto nezapomínejme, že Řevnice jsou i…  Za Vodou. e

Moderní dřevěná věž – knihovna (arch. Š. Valouch, 2003) 
na zahradě prvorepublikové vilky (arch. O. Fierlinger, 1932) 
v Čajkovského ulici. Stará a nová architektura v kongeniální 
souhře.



zrekonstruovaném východním nároží řevnické základní školy. 
Úprava této terasy a jejího okolí v současnosti finišuje. Odstra-
něna již byla náletová zeleň, opravena kamenná zeď a vzniká 
zde nová mlatová cesta, kde bude umístěna naučná mini stezka. 
Prostor kolem školy i jídelny se díky posunutí plotu více otevře 
veřejnosti, která bude moci využívat přilehlý parčík u jídelny. 
K dispozici budou i nové lavičky. Také kontejnery se přesunou 
na jiné, méně exponované místo v areálu. e
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Fabiánova stezka zavede turisty 
na nejzajímavější místa
Text: Pavla Nováčková | Foto: Kateřina Vaňková

„Projekt započal již před dvěma lety. Díky spolupráci žáků zá-
kladní školy, místního historika pana Königa, paní učitelky Hor-
ké, Zdeňka Valeše a dalších vznikly pod vedením paní učitelky 
Flemrové texty a obrázky pro jednotlivá zastavení,“ uvedla za 
iniciátory Kateřina Vaňková, která s kolegyní Kristýnou Hejzla-
rovou vznik stezky koordinuje. Celkem by mělo být na katastru 
Řevnic umístěno 13 tabulí, každé zastavení připravovala jiná 
třída. Dobrovolníci z Mladého hlasu Řevnic vymysleli umístění 
tabulí, zajistili jazykovou korekturu, grafické zpracování tabulí 
a ve spolupráci s městem a městskou architektkou Dariou Ba-
lejovou nyní dopracovávají poslední detaily. „Cílem stezky je 
podpořit místní turistiku dospělých s dětmi a vytvořit zajíma-
vou aktivitu pro návštěvníky Řevnic. Do budoucna se uvažuje 
o vhodném trojúhelníku, kdy se děti s rodiči vydají na naučnou 
stezku, jiní si vyrazí zasportovat na singletrack, který je také v 
přípravě, a nakonec se všichni občerství v jedné z řevnických re-
staurací,“ plánuje Vaňková.

Na podzim by měla být stezka slavnostně otevřena. Jedno z 
jejích zastavení a menší infotabule budou umístěny i na nově 

Fabiánova stezka v bodech
• Stezka vede z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad přes ZŠ, 

k tůním, dále Kejnou a Burešovou cestou k Lesnímu di-
vadlu. Další zastavení bude u Pišťáku. Kolem hřbitova se 
stezka vrací zpět na náměstí. 

• Stezka má dvě trasy. Kratší bude zakončena již u Lesního 
divadla.

• Celá trasa měří 11,4 km, kratší 6 km.

Na přelomu října a listopadu bude v Řevnicích otevřena nová naučná stezka. Vznikla ve spolupráci žáků zdej-
ší základní školy, dobrovolníků z Mladého hlasu Řevnic a řevnické radnice, která projekt z rozpočtu a spon-
zorských darů financuje. Naučná stezka byla pojmenována podle brdského ducha Fabiána a zavede turisty a 
návštěvníky na nejzajímavější místa ve městě a okolí. 
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Celková částka ve schválené žádosti o dotaci přesahuje 20 mi-
lionů korun. Za tyto peníze bude vybodována a pořízena celá 
řada staveb a strojů. V prvé řadě dojde ke zpevnění všech po-
třebných obslužných komunikací v celém areálu současného 
EKOSu. Současně s tím proběhne stavba nových boxů pro sta-
vební odpady, sklo, zeminu a další. Tyto boxy budou stát zhruba 
v místech, kde se v současné době deponuje bioodpad. Vyjma 
velkoobjemových boxů budou v této části sběrného dvora umís-
těny nádoby a kontejnery na veškerý další myslitelný odpad. Na 
místě bude instalována jednoduchá a srozumitelná navigace. 
Každý příchozí tak bude moci dokonale roztřídit vše, co si se-
bou v autě nebo na vozíku přiveze, včetně nebezpečného odpa-
du, jako jsou syntetické barvy a laky. 

Re-use centrum
Novinkou, reagující na poptávku ekologicky smýšlejících lidí, 
je plán na zřízení „re-use centra“ – místa, kam mohou lidé při-
nést věci, které nepotřebují, a jiní lidé si je mohou odnést zdar-
ma domů. Re-use centra jsou založená na myšlence předcházet 
zbytečným odpadům a maximálně využít výrobky s cílem pro-
dloužit jejich často krátký život. Nic nekončí na skládkách a věci 
kolují v cyklu po co nejdelší dobu.

Čipové karty
Ve sběrném dvoře budou shromažďovány a tříděny všechny 
druhy odpadů, vznikající na správním území města Řevnic. Na-

shromážděné odpady budou následně předány k využití či zne-
škodnění. Po celou dobu deponace budou chráněny před po-
větrnostními vlivy a bude zabráněno jejich úniku do životního 
prostředí. Vítanou novinkou bude maximální automatizace ce-
lého provozu. Každý obyvatel Řevnic získá po zaplacení ročního 
poplatku za odpady čipovou kartu, která mu usnadní deponaci 
ve sběrném dvoře. Současně s tím dojde rovněž k rozšíření stá-
vající otevírací doby. 

Skladovací hala
Součástí areálu bude rovněž hala pro umístění slisovaného 
tříděného odpadu ze sběrného dvora a barevných kontejnerů. 
Bude zde také uskladněna potřebná technika. Do budoucna by 
tato hala, při pozitivním nastavení ekonomických podmínek, 
mohla umožnit také dotřiďování a separaci směsného odpadu 
na papír, plasty, nápojové kartony atd. 

Časový harmonogram
Sběrný dvůr by v novém kabátě mohl sloužit řevnické veřejnos-
ti již ve druhé polovině příštího roku. V současné době probíhá 
příprava zadávací dokumentace. V první polovině příštího roku 
proběhnou výběrová řízení na dodavatele. Pokud půjde vše 
hladce, začne se v létě stavět. V průběhu stavebních prací bude 
provoz sběrného dvora v omezené míře zachován. Úplné do-
končení lze předpokládat v roce 2019. e

Jan Schlindenbuch

Nový sběrný dvůr bude
Město Řevnice získalo dotaci na výstavbu a vybavení nového sběrného dvora v areálu EKOSu. Jedná se o vel-
mi významnou investici, která může městu v budoucnu ušetřit velkou část peněz, které na likvidaci odpadu 
každoročně vydává.

Odborník na dopravu, vedení řevnické radnice, městská archi-
tektka, zástupci ateliéru Archum i zástupci spolku Srdce Řevnic 
se předposlední zářijový pátek zúčastnili pracovního setkání nad 
budoucí podobou dopravy na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 
Jednání se konalo přímo v terénu, architekti na něm vysvětlili 
dvě varianty dopravního řešení. Lišily se zejména jednosměrností 
ulice v severní části náměstí před Modrým domečkem. K původ-
nímu návrhu, kde se počítalo s vedením dopravy ze západu od 
Opletalovy ulice na východ, přibyla další varianta. Ta zahrnova-
la jednosměrnost z východu na západ. Ukázalo se, že jednou z 
nevýhod tohoto řešení je, že se provoz před provozovnami ne-
zklidní. Z debaty vyplynulo, že vhodnějším řešením proto bude 
zachování stávajícího směrového vedení, což je pro řidiče dle 
architektů vždy lepší řešení.

Směr jízdy zůstane zachován
Severní ulice před provozovnami se má navíc od hlavní komuni-
kace na náměstí lišit tím, že bude mít dlážděný povrch. Dlažba 
by měla řidiče směřující z Opletalovy ulice „odradit“ od vjezdu. 
„Naší snahou je, aby řidiči z náměstí odjížděli nejrychlejší cestou, 
tedy podél restaurace U Rysů a ulici před provozovnami využívali 
jen v případě, že zde chtějí parkovat,“ vysvětlil jeden z přítom-
ných architektů. Zatím není zřejmé, zda se zde bude parkovat 
vlevo před provozovnami, nebo směrem do centra náměstí. „Naší 
snahou je pokusit se zvětšit prostor před provozovnami, kde bý-

vají zahrádky a kde to žije,“ uvedla místostarostka Marie Reslová. 
Město tak nechalo alternativně posoudit šikmé a podélné stání s 
bilancí počtu stání. „Jde nám současně o to, aby se počet míst již 
nesnižoval,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka.

Ulice bude bez šikany
Zpomalit provoz zde měla i šikana, tedy jakási zatáčka při výjez-
du z náměstí před salónem Klementýna. Jejím účelem bylo i roz-
šíření zeleně, a tím zajištění lepších podmínek pro zde stojící lípu, 
která byla v dendrologickém průzkumu označena jako nejcen-
nější. Ta by se současně stala součástí jednolitého zeleného pásu 
v centrální části náměstí. Navrhované řešení, které by posunulo 
vozovku blíže k salónu, se ale zástupcům města a části veřejnosti 
nelíbilo. „Shodli jsme se tedy na tom, že doporučíme k dalšímu 
rozpracování variantu bez šikany a vypracování nového řešení 
tvaru této nyní velmi nepřehledné křižovatky,“ potvrdil Smrčka.

„Ve všech našich krocích se snažíme udělat zeleni na náměstí 
lépe,“ vysvětlil architekt Vojtík. Doplnil, že zatímco nyní je na ná-
městí zeleň rozložena na malé plochy, které nelze nijak využít, pro-
jekt počítá s jejich propojením. Opticky tak díky tomu zelené plo-
chy na náměstí přibude. „Hledáme ty nejlepší varianty, nikdy ale 
nebude možné uspokojit všechny,“ dodal Miroslav Kalina, autori-
zovaný inženýr v oboru dopravních staveb, který nyní s architekty 
zanese připomínky a požadavky vzešlé ze schůzky do projektu. 

pan

Jak se bude jezdit a parkovat na náměstí
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Znáte tu pověst o čertovi, který se rozhodl zasypat kamením 
jeden z prvních křesťanských klášterů na vltavském ostrově sv. 
Kilána? Prý poučen předchozími nezdary nenápadně skoupil 
všechny kohouty v okolí, aby mu plán k ránu nepřekazili, a vydal 
se pro obří balvany někam k Rakovníku. Když s těžkým nákla-
dem na hřbetě překračoval hřeben Brd, začalo svítat. Všechno by 
dopadlo podle jeho představ, kdyby však jedna stařenka v černo-
lických Nových Dvorech svého kohouta před čertem neschovala a 
on zrovna v tu chvíli nezakokrhal. Lucifer vztekle zařval, a než se 
po něm slehla zem, mrštil těžkými kameny po kohoutovi. A tak tu 
dodnes stojí skály červenočerné od pekelného žáru a připomínají 
jedno z dalších vítězství dobra nad zlem.

Nejkratší cestou
Ať už je původ tohoto místa nad Černolicemi jakýkoliv, rozhodně 
stojí za to vydat se na Čertovy kameny podívat. Nejkratší cesta za 
tímto zajímavým skalním útvarem z řevnických křemenců vede 
z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad východním směrem. Projdeme 
Tyršovou ulicí okolo tůní k potoku v Kejný. Ten překročíme po 
kamenném můstku a širokou lesní cestou za potokem vystoupá-
me vzhůru úpatím dlouhého kopce až k rozcestí U obrázku. Zde 
odbočíme vlevo. Po pár minutách projdeme Červenou roklí, po 
pravé ruce necháme hřeben Hvíždince a pokračujeme stále po 
pohodlné stezce rovně. Za křížením s modrou značkou, spěcha-
jící z Hvíždince do Dobřichovic, vstoupíme na lesní polorozbitou 
asfaltku plazící se mírně vzhůru. Stoupáme s ní pozorně až k mís-
tu, kde asi po 500 metrech odbočuje vpravo nenápadná zapome-
nutá lesní cesta. Zkratka. V nízkém smrčí ji musíme chvíli hledat, 
než nás její zarostlé koleje zase povedou dále. Ti nepozorní, kteří 
ji minou, však zoufat nemusí. Na nejbližší křižovatce lesních cest 
odbočí z asfaltky vpravo a po cestě vedoucí v ostrém úhlu mír-

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

ně zpátky dojdou na další křižovatku, kde se vydají doleva. Zde 
již čekají se svačinou ti, kteří našli zkratku, a všichni pak může-
me pokračovat dál. Po levé straně mineme zapomenutý zarostlý 
hřebínek Na Krásné vyhlídce, odkud jsou dnes již vidět jen ko-
runy stromů, překročíme žlutou značku prudce klesající dolů do 
Všenor a dojdeme až na turistickou červenou značku. Po ní se vy-
dáme vlevo. Cesta obchází po útlém hřebeni pod námi položenou 
obec Černolice. Pěšina nás dovede přes kořeny až na nenápadný 
oblý kopec zvaný Červená hlína. Mělké prohlubně rozeseté po 
celém okolí s temně rudou zeminou na dně připomínají, že se tu 
kdysi těžil železitý červený okr pro barvení keramiky.

Skalní sloupy 
 Z kopce již sestoupíme k našemu cíli. Čertovy skály mají čer-
noličtí přímo za barákem. My k nim přijdeme z vrchu. Vrcholky 
skalek, horolezci pojmenovaných Kulička, Malá skála, Dvojitá 
věž, Střední věž a Severovýchodní věž, máme na dosah ruky. Bez 
obtíží na ně můžeme vyšplhat a za slunečných dnů vnímat jejich 
nahromaděné teplo. Stejně nás daleký rozhled do kraje k nim při-
ková na dlouhé minuty. Před námi je nejsevernější cíp Brd s Cuk-
rákem, oddělený od Hřebenů zlatonosným údolím Všenorského 
potoka. Za jasných dnů dohlédneme až někam ke skalám nad 
meandry řeky Vltavy. A na chvíli může být zábavné pozorovat 
kolony aut spěchajících na Zlaté stezce sem a tam jak na novodo-
bém betlémě. Kdo vstává s ranním šerem, může zde zažít úchvat-
ná svítání. Náhle se odněkud z vrcholků nedalekých smrků 
křiklavě ozve ořešník. Vyruší nás a připomene, že je čas na cestu 
zpět. Seběhněme se ještě podívat pod samotnou skalní stěnu, od 
jejíž paty se již ulicemi Černolic dostaneme na červenou cyklistic-
kou stezku, která nás dovede až k rozcestí U Šraňku. Odtud mů-
žeme pokračovat po modré značce zpátky do Řevnic. e

Výlet osmnáctý: Čertovy skály
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Ve druhé polovině 20. století byl areál 
Skalky postupně a zřejmě úmyslně devas-
tován, ačkoliv kostelík a klášter byly v roce 
1947 nákladem Náboženské matice opra-
veny. Snahou oficiálních orgánů po roce 
1950 bylo – pod záminkou nutnosti těž-
by železa – tuto kulturní památku první 
velikosti, sloužící zejména náboženským 
účelům, odstranit. Nekvalitní železná 
ruda se zde ovšem těžila již za Marie Tere-
zie i v 19. století a také během II. světové 
války. Ačkoli to byly pokusy málo výnos-
né, přesto bylo v roce 1952 rozhodnuto na 
tomto místě vytěžit z ložiska maximum 
– bez ohledu na možné poškození staveb 
na povrchu. V historii lidstva i dodnes je 
známo, že jen barbaři ničí památky, kte-
ré připomínají doby předcházející jejich 
vládu (cit. dle publikace Skalka – 300 let, 
vydané v roce 1993 městem Mníšek pod 
Brdy).

V roce 1952 tedy začala intenzivní těž-
ba železné rudy, jejíž důlní práce dosa-
hovaly až k samému povrchu pod skalec-
kým kostelíkem a jeho okolím. Oficiální 
zpráva z roku 1958 konstatovala zhoršu-
jící se trhliny ve stavbách na povrchu mís-
ta a pokles terénu. Z tohoto důvodu byla 
některá cenná historická díla přemístěna 
do Mníšku. Postup poklesu podloží kolem 
kostela trval dále, i když poslední vozík 
rudy se pod Skalkou vytěžil v říjnu 1966 a 
o rok později byl v místních hrudkovnách 

Skalka – nejsmutnější období její 
historie
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

zastaven provoz jejího zpracování. Kon-
cem šedesátých let se přikročilo ke svá-
zání zdí rozpadajícího se kostela 4 oce-
lovými pásy, které měly zabránit jejich 
zhroucení. Podle znaleckého posudku se 
kostel v některých místech propadl až o 
103 cm a celá stavba se posunula k Mníš-
ku o 73 cm. Teprve od počátku osmdesá-
tých let začala postupná celková rekon-
strukce areálu Skalky. Základy kostela 
byly betonovou injektáží zpevněny a trh-
liny ve stěnách vyzděny. Oprava základů 
kostela byla prvním krokem a celá jeho 
rekonstrukce byla dokončena až v roce 
1993 při výročí 300 let od jeho vystave-

ní. Práce byla provedena podle plánů 
SÚRPMO (Státní ústav pro rekonstrukci 
památkových měst a objektů) pod vede-
ním architekta Josefa Hýzlera, kterému 
později mníšecká radnice udělila čestné 
občanství města Mníšku pod Brdy. 

Předkládám jen některé fotografie z 
uváděného období, z nichž za většinu vdě-
číme panu Františku Šírlovi z Řitky a já 
osobně děkuji paní Minaříkové z Mníšku 
za zapůjčení jeho alba fotek. 

O etapách rekonstrukce objektů a úpra-
vách celého areálu bude pojednávat příští 
pokračování článku. e

Skalecká myslivna (hájovna, lesní restaurace), resp. její trosky, zachycené v roce 1976

Věnováno mníšeckému rodáku a sběrateli pohlednic, 
zemřelému panu Milanu Minaříkovi.

Důlní dílo Kristinka v době těžby (vstup 
do šikmé důlní štoly)

Povrchová dřevěná důlní stavba s věží 
skaleckého kostelíka v pozadí

Pravá boční stěna kostela s ocelovými 
pásy (rok 1978) 
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Kalamář pořádá tradiční 
podzimní burzu 
Spolek Řevnický kalamář při ZŠ Řevnice pořádá tradiční pod-
zimní Burzu dětského oblečení, sportovního vybavení (kola, 
brusle, lyže, kočárky) a hraček na období podzim a zima. 

Prodej se uskuteční v sobotu 14. 10. od 9 do 12 hodin v jí-
delně Základní školy Řevnice. Příjem zboží se na stejném mís-
tě uskuteční již v pátek 13. 10., a to od 15.30 do 19.00 hodin. 
Prodávající zaplatí minimálně 5 korun za kus dle ceny zboží. 
Pro urychlení příjmu věcí můžete nálepky s cenou nalepit na 
oblečení předem doma a očíslovat dle seznamu věcí. Výdej pe-
něz a neprodaného zboží bude následovat v sobotu od 13.00 
do 13.30 hodin. Formuláře a podrobná pravidla prodeje na-
leznete v TJ Sokol Řevnice, MŠ Řevnice, Pikolínu u pošty, pří-
padně je lze zaslat mailem. Informace získáte na telefonu 728 
872 422. Výtěžek z prodeje bude vložen na transparentní účet 
Řevnického kalamáře a použit dle potřeb. 

U pomníku si připomenou 99. výročí 
vzniku Československa
Tradiční setkání u pomníku na řevnickém náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad tradičně připomene vznik Československa. Akce k 
letošnímu 99. výročí vzniku republiky se uskuteční v předve-
čer oslav, tedy v pátek 27. 10. od 17 hodin. Ke shromážděným 
občanům promluví starosta města Tomáš Smrčka. Srdečně 
zveme všechny občany a zástupce místních spolků a organiza-
cí na důstojnou vzpomínku.

Senioři si opět zazpívají v Zámečku
Po letní přestávce se opět začínají konat pravidelná setkání 
seniorů. První podzimní sezení se uskuteční v pondělí 16. 10. 
od 9.30 hodin v sále Zámečku. Na návštěvníky čeká příjemné 
dopoledne, během kterého si mohou nejen popovídat, ale i za-
zpívat. Na akordeon doprovází pan Ota Klepetko.

Školáci budou sbírat papír
Sběr papíru se v Základní škole Řevnice uskuteční v týdnu od 
pondělí 16. 10. do čtvrtka 19. 10., vždy od 6 do 16 hodin. Kon-
tejner bude přistaven na obvyklém místě u školní jídelny.

Počasí prodejcům mezi vraty nepřálo
Přestože počasí letošnímu podzimnímu Garage salu v Řevni-
cích moc nepřálo, přesto se mezi vraty prodávalo na 25 mís-
tech. „Počasí bylo zrádné. Chvílemi trochu poprchávalo a slu-
níčko nevykouklo, takže návštěvnost nebyla tak velká. Přesto 
chci poděkovat jak prodejcům, tak i kupujícím, kteří dorazili,“ 
shrnula organizátorka Růžena Wildmannová a dodala, že na 
jaře se další ročník prodeje uskuteční znovu.

Česká televize natáčela 
v Řevnicích i v Klubíčku
V září natáčela v Řevnicích u jezu Česká televize. Šlo o záběry 
pro dětský kanál Déčko, konkrétně seriál S Jakubem v přírodě. 
Natáčelo se i v berounském Klubíčku, které je významným po-
skytovatelem sociálních služeb pro rodiny s těžce postiženými 
dětmi a dospělými. Ve středu 4. října v 15:40 hodin na ČT2 po-
běží pořad Klíč, ve kterém uvidíte reportáž, natočenou přímo 
v Klubíčku Beroun.

Obyvatelé kraje mohou žádat 
dotace na výměnu kotlů
Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje znovu vyhlá-
sil Středočeský krajský úřad koncem srpna. Obyvatelé Středo-
českého kraje tak mohou žádat o příspěvek na výměnu kotlů 
na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle 
ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje 
tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpa-
dlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatic-
ký kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dota-
ce se naopak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen 
a krbů. Příjem žádostí bude zahájen 4. 10. od 8 hodin a ukon-
čen 29. 6. 2018 ve 14 hodin, nebo po vyčerpání určených fi-
nančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět 
na webových stránkách Středočeského kraje.

(vše pan)

Pohled do minulosti – řevnická výročí 
Z řevnických osobností, které mají v říjnu svá významná kula-
tá životní výročí, bych rád připomněl P. Františka B. Bronce a 
MUDr. Tomáše Koudelku.  

P. František Borgius Bronec byl 25 let řevnickým farářem. 
V našem městě sloužil od 1. 8. 1935 do 31. 7. 1960, kdy mu byl 
odejmut tzv. státní souhlas k výkonu jeho funkce. Byl také gene-
rálním vikářem řádu křižovníků s červenou hvězdou a za první 
světové války polním kurátem. Broncova kázání v kostele byla za 
války i po únoru 1948 odvážná a pověstná kritikou režimů. Na-
vštěvovali je nejen řevničtí, ale přitahovala i zájem z okolí. Není 
divu, že se v padesátých letech minulého století dostal do hledáč-
ku StB. Byl opakovaně vyslýchán a dostal zákaz opustit Řevnice. 

Narodil se 7. 10. 1882 (má výročí 135 let od narození) a zemřel 
3. 6. 1966 v Řevnicích poté, co dostal výpověď z řevnické fary, 
kde bydlel.

MUDr. Tomáš Koudelka byl 14 let řevnickým praktickým léka-
řem, od roku 1938 až do své tragické smrti v roce 1952. Havaro-
val v autě, když se vracel z návštěv pacientů v Mníšku pod Brdy, 
kde zastupoval nemocného mníšeckého kolegu. 

Dr. Koudelka se narodil 15. 8. 1898 a zemřel v Řevnicích 
19. 10. 1952 (výročí 65 let od úmrtí). Ordinaci měl na řevnickém 
náměstí v domě čp. 24. Byl jedním z mála lékařů té doby, jenž 
měl v ordinaci vlastní EKG a sám ho i vyhodnocoval, a měl také 
vlastní rentgenový přístroj. Mám na něj i osobní vzpomínku, když 
mi jako desetiletému sám šil roztržené horní oční víčko po úrazu.  

Jindřich König



Okénko ZUŠ
První školní měsíc je již za námi a v ZUŠce se pracuje naplno. Na 
začátku měsíce, ještě před začátkem školního roku, jsme se za-
pojili do festivalu Hravě a zdravě. V rámci rodinné hry se mohli 
zájemci podívat do prostor Zámečku a na výstavu ve Skladu_13, 
kde byl na výstavě obrazů prezentován i projekt obnovy Skladu 
včetně pojednání veřejného prostoru okolí budovy. Návštěvnost 
výstavy během festivalu byla velká a tak jsme rádi, že krásné 
obrazy z našeho ateliéru „Kresby, malby“ a studii nového Skladu 
vidělo tolik lidí. Stačí již jen pár kroků a bude se moci přistoupit 
k opravám. Doufáme, že se vše podaří.

Samotný školní rok byl zahájen v pondělí 18. září slavnostním 
koncertem v zaplněném sále Zámečku. Představili se i noví pe-
dagogové ZUŠ – M. Škabroudová (klavír), P. Veselý (klavír) a 
M. Novák (violoncello). Dalšími posilami učitelského sboru jsou 
J. Smažík (kontrabas) a K. Kolářová (housle). Ve výtvarném obo-
ru jsme přivítali také nového kolegu – fotografa K. Tůmu.

Jako doplňkovou činnost školy jsme letos opět otevřeli řadu 
kroužků pro děti, které nemohly být přijaty do studia. Navštěvují 
keramiku, hudební, výtvarné a taneční kroužky. Pro dospělé jsme 
otevřeli „Kresbu a malbu“ a pro dorostence přípravu na střední a 
vysoké umělecké školy.

Novinkou pro tento školní rok je i zavedení centrálního rozvr-
hu, který by měl vést ke stabilizaci a zklidnění výuky, ale i k vyšší 
bezpečnosti. S tím souvisí i omezení přístupu do školy pro rodiče 
a další dospělý doprovod dětí. Stejně jako v jiných školách, je i 
zde prostor v čase výuky vyhrazen pro žáky a jejich učitele. V bu-
doucnu by měla být škola celkově zabezpečena a přístupná pouze 
na čip nebo po zadání kódu. Bude to změna oproti minulosti, ale 
bezpečnost dětí a nerušená výuka jsou prioritou nejen pro školu, 
ale jistě i pro rodiče.

ZUŠka nově otevřela další hudební obor – violoncello. Škola 
proto zakoupila 4 nové hudební nástroje a jeden starší. Dalším 
nástrojem, který letos obohatí náš fundus, bude kontrabas. Ná-
stroje jsou určeny k zapůjčení pouze začínajícím muzikantům a 
jejich vypůjčení je možné prodloužit až na dva roky. Poté se při 
zájmu o další studium předpokládá, že si žák zakoupí nástroj 
vlastní.

Velký úspěch slavili žáci J. Milfaita na mezinárodní fotografic-
ké soutěži HKISAC v Hongkongu. Fotografii Petra Vacka s názvem 
Rytmus stínů, která získala hlavní cenu, můžete vidět v záhlaví 
článku. Fotografií Vojtěcha Vosáhla, která získala čestné uznání, 
se můžete pokochat na titulní straně tohoto vydání Ruchu.

S. Hrubá, ZUŠ Řevnice

Řevnické kino ožije známými 
písněmi dvojice Svěrák/Uhlíř
Již téměř zlidovělé písně jako je Dělání, dělání, Hlupáku, najdu 
tě nebo Statistika zazní během říjnového divadelního předsta-
vení Princové jsou na draka. Pohádkový muzikál se slavnými 
písněmi uvedou v řevnickém kině 29. 10. členové pražského 
Divadla pohádek a libereckého Divadla F. X. Šaldy. Začátek 
představení je v 16 hodin. Písničky pocházejí ze slavné televiz-
ní pohádky Princové jsou na draka a jejich autory jsou Zdeněk 
Svěrák a Jaroslav Uhlíř. V roce 2015, tedy 35 let od televizní 
premiéry, byla pohádka převedena na divadelní prkna. Více in-
formací najdete na www.princovejsounadraka.cz

Členové Divadla Sklep se 
představí v Řevnicích
„Víte co?“ To je název chystaného koncertu, který se uskuteční 
v neděli 29. 10. v sále řevnického Zámečku. Začátek pořadu je v 
18 hodin. Během podvečera se představí herečka, šansoniérka a 
performerka Lenka Vychodilová a zpívající pianista David Nol. 
Oba jsou členy Divadla Sklep a nabízejí komorní večer z písní 
a slov, tentokrát sestavený výhradně z tvorby úspěšné autorské 
dvojice Michal Vích (hudba) a Jiří Weinberger (texty písní).

Devadesátník Jindra Novák 
chce vydat své básně
Úctyhodnou devadesátku oslavil letos v létě Řevničan Jindra 
Novák, a to ve skvělé formě. Jednou z jeho největších vášní je 
psaní básniček, kterému se věnuje již mnoho let. Nyní by rád 
své básně vydal tiskem. Prostřednictvím Ruchu se snažíme najít 
mecenáše, kteří by s vydáním pomohli. Kniha by se měla jmeno-
vat „Život není peříčko“ s podtitulem Letmé pohledy ze života. 
Obsahovat by měla několik desítek básní. Zájemci, kteří by s vy-
dáním chtěli pomoci, mohou kontaktovat přímo redakci Ruchu 
na mailu ruch@revnice.cz.

Život není peříčko
Život není peříčko.
To pochopí snadno
ten, kdo někdy v životě
sáhnul si až na dno.
Je to, milí přátelé,
jak na ruském kole;
jednou spějem k výšinám,
jindy jsme zas dole.
Život není peříčko,
to je víc než jisté.
Navzdory všem problémům
buďme optimisté!

Kultura  13
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14  Sport / Inzerce

Lesní slalom startuje opět 
na modré značce
SKI KLUB Řevnice pořádá v sobotu 4. 11. od 10:00 hodin tradiční 
Lesní slalom, tentokrát již 42. ročník. Místo konání je jako obvyk-
le, tedy na modré turistické cestě mezi řevnickou vodárnou a Les-
ním divadlem. Prezentace začíná v 9:30. Závodníci budou rozdě-
leni do 11 věkových kategorií od dětí po dospělé. Hodnotné ceny 
poskytují sponzoři akce, kterými jsou město Řevnice, sportovní 
internetový obchod www.prosportshop.cz a leasingová společ-
nost Ekorent. Všechny naše příznivce srdečně zveme.

Přijďte fandit na házenou
Podpořit řevnické národní házenkáře můžete na domácím hřišti 
v následujících termínech:
8. 10. NH Řevnice – Podlázky mladší žáci  
14. 10. 9:45 NH Řevnice – Čakovice muži
14. 10. 11:00 NH Řevnice – Čakovice starší žáci
14. 10. 12:05 NH Řevnice – Čakovice dorost
14. 10. 13:20 NH Řevnice – Čakovice koeduci

15. 10. 9:00 NH Řevnice – Bakov mladší žáci
15. 10. 11:40 NH Řevnice – Podlázky mladší žáci
15. 10. 13:00 NH Řevnice – Březno koeduci
Současně probíhá nábor mladých házenkářů a házenkářek od 
6 let. Tréninky se konají vždy v pondělí a ve čtvrtek od 16 do 18 
hodin.

pan

Hledáme 
kvalifikovanéHo učitele 
– speciálníHo pedagoga

Nástup možný ihned. 
Nabídky s profesním životopisem zasílejte 

na e-mailovou adresu svpd@svpd.cz.
Kontakt: 257 891 058, 

778 801 976 (mobil)

Obec Zadní Třebaň vyhlašuje 
konkurzní řízení na pracovní místo 

ředitele/ředitelky 
„Základní školy a Mateřské školy 

Zadní Třebaň, okres Beroun, 
příspěvkové organizace“. 

Nástup 1. 2. 2018, přihlášení do 
konkurzu do 8. 11. 2017. 

Bližší informace a podmínky přihlášení 
na www.zadnitreban.cz. 

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO 
Město Černošice přijme na pozici 

pracovník 
technických služeb

Bližší informace naleznete na 
www.mestocernosice.cz,	v	kolonce	
úřední	deska	–	volná	pracovní	místa,
nebo	u	Mgr.	Šárky	Slabihoudkové,	

tel:	221	982	522,	sarka.slabihoudkova@
mestocernosice.cz.	

Sport
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Hledám 
LÉKAřE-gyNEKOLOgA 

na malý úvazek v zavedené 
gynekologické ambulanci 

v Dobřichovicích.

Informace na tel.: 606 280 269.

PRO NAŠI PRODEJNU 
V řEVNICÍCH HLEDÁME 

ZÁSTUPKyNI/ZÁSTUPCE 
VEDOUCÍ.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL. 605 921 745 
NEBO V PRODEJNĚ. 



28/10 Wind River
Kino Řevnice / 20:00 
Krimi / Mysteriózní, USA / Velká Británie, 
2017, 110 Kč

Divadlo
29/10 Princové jsou na draka
Kino Řevnice / 16:00
Muzikal pražského Divadla pohádek a 
libereckého Divadla F. X. Šaldy.  

Hudba
10/10 Pocta Zuzaně 
Navarové
Dobřichovický zámek / 19:30  
koncert Jazz Elements  

29/10 Koncert Víte co?
Sál Zámečku / 18:00

Sport
4/11 Lesní slalom
Lesní divadlo / 9:30
42. ročník populární akce

Ostatní
14/10 Burza dětského 
oblečení
Jídelna ZŠ Řevnice / 9:00–12:00

14/10 Havelské posvícení
Zadní Třebaň, náves / 14:00
Soutěže, vystoupení dětí, Třebasbor aj.

14/10 Brdský festival 
svíčkové
Dobřichovický zámek / 14:00

16/10 Setkání seniorů
Zámeček / 9:30
První z pravidelných setkání po prázdninách

27/10 Setkání u pomníku 
Náměstí / 17:00
Připomenutí 99. výročí vzniku Českoslo-
venska 

5/11 Výročí Proměn
Kino Řevnice / 15:00
Vystoupení k 10. výročí založení taneční 
skupiny

Kino
4/10 Nerodič
Kino Řevnice / 20:00 
Dokumentární, Česko, 2017, 80 min., 100 Kč

6/10 Zahradnictví: Dezertér
Kino Řevnice / 17:30 
Drama / Komedie, Česko / Slovensko, 2017, 
120 Kč

6/10 To
Kino Řevnice / 20:00 
Drama / Horor, USA, 2017, 110 Kč

7/10 Hurvínek
Kino Řevnice / 13:45 
Animovaný / Komedie, Česko, 2017, 110 Kč

7/10 Esa z pralesa
Kino Řevnice / 15:30 
Animovaný / Dobrodružný, Francie, 2017, 
120 Kč

7/10 Wind River
Kino Řevnice / 17:30 
Krimi / Mysteriózní, USA / Velká Británie, 
2017, 110 Kč

7/10 Blade Runner 2049
Kino Řevnice / 20:00 
Sci-fi / Thriller, USA / Kanada, 2017, 120 Kč

11/10 O těle a duši
Kino Řevnice / 20:00 
Drama, Maďarsko, 2017, 100 Kč

13/10 LEGO Ninjago film
Kino Řevnice / 17:30 
Animovaný / Akční, USA, 2017, 110 Kč

13/10 Sněhulák
Kino Řevnice / 20:00 
Krimi / Drama, USA / Velká Británie, 2017, 
120 Kč

14/10 My Little Pony Film
Kino Řevnice / 13:45 
Animovaný / Dobrodružný, USA / Kanada, 
2017, 110 Kč

14/10 Po strništi bos
Kino Řevnice / 15:30 
Drama / Komedie, Česko / Slovensko, 2017, 
100 Kč

14/10 Kingsman
Kino Řevnice / 17:30 
Akční / Dobrodružný, USA / Velká Británie, 
2017, 120 Kč

16  Kulturní přehled

Kulturní přehled 10/17
14/10 Hora mezi námi
Kino Řevnice / 20:00 
Dobrodružný / Drama, USA, 2017, 120 Kč

18/10 Svatba
Kino Řevnice / 20:00 
Drama, Francie / Belgie, 2016, 100 Kč

20/10 Blade Runner 2049
Kino Řevnice / 17:30 
Sci-Fi / Thriller, USA / Kanada, 2017, 120 
Kč

20/10 Alibi na míru
Kino Řevnice / 20:00 
Komedie, Francie, 2017, 110 Kč

21/10 Esa z pralesa
Kino Řevnice / 13:45 
Animovaný / Dobrodružný, Francie, 2017, 
120 Kč

21/10 Bajkeři
Kino Řevnice / 15:30 
Komedie, Česko, 2017, 95 min., 120 Kč

21/10 Víno nás spojuje
Kino Řevnice / 17:30 
Drama, Francie, 2017, 100 Kč

21/10 matka!
Kino Řevnice / 20:00 
Drama / Thriller, USA, 2017, 120 Kč

25/10 Čtverec
Kino Řevnice / 20:00 
Drama / Komedie, Švédsko / Německo, 
2017, 100 Kč

27/10 Thor: Ragnarok
Kino Řevnice / 17:30 
Akční / Dobrodružný, USA, 2017, 120 Kč

27/10 Bajkeři
Kino Řevnice / 20:00 
Komedie, Česko, 2017, 95 min., 120 Kč

28/10 Esa z pralesa
Kino Řevnice / 13:45 
Animovaný / Dobrodružný, Francie, 2017, 
110 Kč

28/10 Kingsman
Kino Řevnice / 15:30 
Akční / Dobrodružný, USA / Velká Británie, 
2017, 120 Kč

28/10 Earth: 
Den na zázračné planetě
Kino Řevnice / 18:00 
Dokumentární, Velká Británie, 2017, 100 Kč


