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Československa Miroslava Sládka. 
Nejvíce preferenčních hlasů, celkem 

116, získal lídr hnutí ANO Andrej Babiš. 
Na druhém místě v počtu preferenčních 
hlasů skončil Ivan Bartoš z České pirát-
ské strany (50) a třetí Miroslav Kalousek 
z TOP 09 (40). 

O tom, že byl o volby zájem, svědčí i to, 
že oproti minulým letům výrazně přibylo 
těch, kteří v Řevnicích hlasovali s volič-
ským průkazem. „Na průkaz volilo cel-
kem 44 lidí. Jindy to bývá čtyři pět osob,“ 
potvrdila vedoucí správního odboru Alice 
Bečková. Na průkaz volili v Řevnicích i 
muži, kteří přijeli na koních, na kterých 
se vydali z Davle do Stradonic. „Nejdřív 
hledali volební místnost v Zámečku. Což 
se stalo ještě několika dalším lidem,“ 
uvedla Bečková s tím, že již při minulých 
senátních volbách se volební místnosti 
přesunuly ze Zámečku do nové přístavby 
základní školy. 

Stejně tak před těmito volbami zažá-
dalo na úřadě pět desítek osob o voličský 
průkaz, aby mohly svůj hlas odevzdat jin-
de. I toto číslo je v porovnání s minulými 
volbami výrazně vyšší.

Volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR vyhrálo v Řevnicích hnu-
tí ANO před ODS a Piráty. Všechna tři 
uskupení si oproti minulým volbám 
polepšila.

První trojice je shodná s republikový-
mi výsledky. Další strany v pořadí se již 
od celorepublikových výsledků liší. Čtvr-
té místo v Řevnicích patří TOP 09, za ní 
skončilo STAN. Další strany by se podle 
mínění řevnických voličů do Parlamentu 
nedostaly.

Volební účast v dolním Poberouní byla 
až o 10 % vyšší než v ČR. V okrese Pra-
ha-západ dosáhla 70,41 %. V některých 
sousedních obcích se ale přehoupla i 
přes 75 %: Černošice 76,14 %, Hlásná 
Třebaň 76,15 %, Lety 75,37% a Dobři-
chovice 75,20 %. V Řevnicích dosáhla 
účast 70,58 %, což je o 0,33 % víc než 
při minulých parlamentních volbách. Z 
celkového počtu 2 699 zapsaných voličů 
odevzdalo hlas celkem 1900 osob, 6 hla-
sů bylo ale neplatných. 

Z 30 stran, které ve Středočeském 
kraji kandidovaly, získalo v Řevnicích 
alespoň jeden hlas celkem 28 uskupe-
ní. Bez podpory zůstala Česká strana 
národně sociální a Sportovci. Po jed-
nom hlasu získalo Radostné Česko, Unie 
H.A.V.E.L. a SPR-Republikánská strana 

V Řevnicích by se do sněmovny 
dostalo pět stran
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Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv Ruchu

K urnám přišlo hlasovat dost mladých 
lidí a prvovoličů. Tomu nejmladšímu bylo 
18 let na počátku října. Naopak nejstar-
ší volička, která osobně přišla do volební 
místnosti ve škole, letos oslavuje 99. na-
rozeniny. Ke čtyřem voličům se členové 
komise vydali s volební urnou. e

Parlamentní volby 
2017 v Řevnicích
ANO ..................... 21,8 %
ODS ................... 16,68 %
Piráti .................. 16,42 %
TOP 09 ................. 12,3 %
STAN .................... 7,86 %
KSČM ...................3,64 %
SPD ......................4,96 %
ČSSD ...................4,64 %
KDU-ČSL .............. 4,11 %
KSČM ...................3,64 %
SSO ...................... 2,37 %

Kraji nově vládne ANO 
s ČSSD a komunisty
Ve Středočeském kraji již nevládne 
koalice ANO s ODS, STAN a Nezávis-
lými Středočechy. Těsně po skončení 
parlamentních voleb totiž hejtmanka 
za ANO Jaroslava Pokorná Jerma-
nová vypověděla koaliční smlouvu a 
vytvořila novou dohodu o spolupráci 
s ČSSD a KSČM. V jedenáctičlenné 
radě má ANO šest křesel a ČSSD pět. 
Na místa radních se tak vrátili napří-
klad i někdejší hejtmani Josef Řihák 
a Miloš Petera, oba z ČSSD, což kriti-
zují odvolaní náměstci Martin Kupka 
(ODS) a Vít Rakušan (STAN). 
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Zveřejnění návrhu územního plánu 
pro veřejné projednávání odloženo
V minulém čísle jsem informoval o plánovaném termínu zve-
řejnění návrhu územního plánu. Byli jsme nuceni termín o 
měsíc posunout. Pořizovatel nedodal ve slíbeném termínu 
finální verzi vypořádání připomínek a projektant neměl po-
třebný čas na zapracování. Na obhajobu je potřeba napsat, že 
Odbor územního plánování ORP Černošice má na starosti 79 
obcí, personální kapacita je nedostatečná, přesto úřednice po-
stupují při vypořádávání připomínek pečlivě a s velkou erudi-
cí. Totéž platí o projektantech. Rád bych jim za to poděkoval.

Termín veřejného projednání bude 15. ledna v 18:00 ve 
školní jídelně. Návrh bude zveřejněn v polovině listopadu.   

Za změnu termínu se omlouvám. 
S úctou Ondřej Skripnik

Fabiánova stezka bude 
otevřena 25. listopadu
Nová naučná stezka, která vede na nejzajímavější místa ve 
městě a okolí, bude otevřena v sobotu 25. 11. v 10 hodin. Se-
tkání s těmi, kteří se na jejím vzniku podíleli, začne na Náměs-
tí Krále Jiřího z Poděbrad před Modrým domečkem. Právě zde 
se totiž nachází první z 13 infotabulí. „Místo pro výchozí bod 
naučné stezky bylo vybráno i proto, že tady bude v budoucnu 
ústit cesta z nádraží, kterou pravděpodobně využije nejvíc tu-
ristů,“ vysvětlila místostarostka Marie Reslová. Na nově upra-
veném východním nároží školy se nachází druhé zastavení, ke 
kterému se přesunou i účastníci slavnostního otevření stezky. 
Umístěny zde budou také zmenšené modely všech 13 tabulí 
Fabiánovy stezky. Každou reprezentuje betonový kvádřík se 
stručnou informací. „Stojany a koncept zmenšené Fabiáno-
vy stezky navrhla paní architektka Balejová,“ sdělila Reslová 
s tím, že město zajistilo finance a organizaci výroby stojanů a 
jejich umístění. Stezka stála necelých 200 tisíc korun, 20 000 
korun věnovala na výstavbu firma Froněk – dopravní stavby, 
která realizovala nový povrch v ulicích Sádecká a Sochoro-
va. Na vzniku stezky se podíleli dobrovolníci z Mladého hlasu 
Řevnic a žáci základní školy pod vedením paní učitelky Fle-
mrové. Odbornými poradci z řad řevnické veřejnosti byli na-
příklad Jindřich König nebo Zdeněk Valeš. Stezka měří asi 11 
kilometrů, vede z náměstí kolem školy, k tůním, dále Kejnou a 
Burešovou cestou k Lesnímu divadlu. Další zastavení je u Piš-
ťáku. Kolem hřbitova se stezka vrací zpět na náměstí. „Posky-
tuje návštěvníkům, ale i obyvatelům Řevnic základní informa-
ce o kulturních, přírodních i historických pozoruhodnostech 
města a jeho okolí. Navíc okruh vede po hezkých cestách a 
zajímavých lokalitách, takže je to i jakýsi návrh pro delší pěší 
procházku,“ dodává Reslová.

K uzavřené objížďce přibude 
týdenní uzavírka silnice na Mníšek
Ještě měsíc, až do 30. 11., bude uzavřen železniční podjezd v 
Řevnicích. V první polovině listopadu ale situaci ještě výrazně 
zkomplikuje nachystaná úplná uzavírka silnice číslo II/116 mezi 
Řevnicemi a Mníškem pod Brdy! Tedy té komunikace, kterou 
mnozí využívají právě proto, aby se vyhnuli problematickému 
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Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,

mně jako starostovi i celé Radě města zbývá rok funkčního ob-
dobí. Doba je to poměrně krátká, přesto bychom rádi dokon-
čili, vedle řady menších projektů, minimálně tři velké rozpra-
cované dotační akce – dokončení přednádražního prostoru v 
ulici Pod Lipami, rozšíření a modernizaci čistírny odpadních 
vod, spojené s dobudováním kanalizace a novými vodovodní-
mi rozvody v lokalitě Pod Vrážkou, a nový sběrný dvůr. Sou-
časně bychom rádi připravili významné projekty týkající se 
školního areálu se sportovní halou a novou knihovnou a re-
konstrukci náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 

V říjnu proběhly „hlavní“ parlamentní volby. Potěšilo mě, že 
volební účast byla v Řevnicích opakovaně nadprůměrná. Za-
tímco v celé České republice přišlo k volebním urnám 60,8% 
voličů, v Řevnicích hodilo svůj hlas jedné ze stran 70,6 % oby-
vatel. Všem, kteří přišli, bych chtěl poděkovat, a ty ostatní vy-
zvat, aby další volby nevynechali. Jedině tak mají možnost se 
podílet na správě věcí veřejných. 

Samotné volební výsledky jsou mnohými politology přirov-
návány k uragánu, který rozmetal zavedené pořádky. Jsem 
přesvědčen, že se jedná o předčasné soudy. Z historie i přírody 
jsme poučeni, že podobné „uragány změn“ mnohdy přinesou 
vyjma krátkodobých negativních efektů i hodně pozitivního 
pro budoucnost. Je to podobné jako s vichřicí, která se pro-
hnala Českem poslední říjnovou neděli. Ač vznikly škody, je 
to pro přírodu od nepaměti veskrze obrodný proces, kterým 
příroda nahrazuje staré stromy a porosty a vytváří prostor pro 
nové. 

V této souvislosti bych proto rád připomněl, jak je důleži-
té, že se v Řevnicích věnujeme velmi intenzivně zeleni. Město 
pravidelně provádí dendrologické průzkumy a všechny nebez-
pečné vzrostlé stromy jsou prořezány nebo nahrazeny. Aktu-
álně k tomu využijeme i nově schválenou dotaci na zeleň, týká 
se zejména okolí dětského hřiště a nového koupacího mola. 
Další takovou dotaci připravujeme v areálu a okolí městského 
hřbitova. 

Mezi přírodní katastrofy vyskytující se v údolí Berounky 
patří jednoznačně i povodně. Přestože 100% ochrana všech 
nemovitostí před ničivou silou vody neexistuje, je možné neu-
stále zlepšovat a zdokonalovat protipovodňové bariéry a opat-
ření. Na jedno takové se můžete přijít podívat 29. listopadu 
okolo deváté hodiny na „objížďku“. Den před předáním rekon-
struovaného železničního viaduktu a zprovozněním „objížď-
ky“ pro automobilovou dopravu zde dodavatel stavby provede 
zkoušku montáže nové protipovodňové stěny, kterou pak spo-
lečně převezmou zástupci obcí Lety a Řevnice. 

Chtěl bych poděkovat všem aktivním spoluobčanům, kteří 
se i na podzim aktivně zapojují do prací pro město při organi-
zovaných brigádách. Jedna skupina upravila koryto Moklické-
ho potoka okolo dětského hřiště a druhá taková skupina vy-
čistí propust a prořeže náletový porost v okolí nově opravené 
a napuštěné nádrže pod Pišťákem tak, aby se toto místo stalo 
opět atraktivním výletním cílem. 

S úctou Tomáš Smrčka 

 



stihnout do konce roku. Tradičně poslední letošní veřejné za-
sedání se uskuteční 18. prosince a bude se na něm mimo jiné 
projednávat rozpočet na rok 2018.

Měření ukáže, zda u trati 
vyrostou protihlukové stěny
Se zástupci Správy železniční dopravní cesty a projektan-
ty, kteří chystají optimalizaci trati z Prahy do Berouna, se ve 
druhé polovině října sešli zástupci řevnické radnice. „Oprašu-
jí původní dokumentaci, nyní ovšem rozvrženou na tři nezá-
vislé úseky. Zjišťovali, co bychom oproti původním návrhům 
ještě navíc požadovali. Ze strany SŽDC byla znovu otevřena 
také debata o protihlukových stěnách,“ uvedl starosta Tomáš 
Smrčka. Nyní probíhají měření, která mají určit, zda vznik-
ne zákonná povinnost protihlukové stěny na katastru města 
vybudovat. „Výsledky měření by mohly být známy do 3 až 4 
týdnů. Nevíme tedy, kde budou navrženy. Naší snahou ale je, 
aby nebyly nikde, tedy pokud to bude možné vyjednat,“ říká 
Smrčka.

V Řevnicích natáčel Bartoška
Filmaři se po delší pauze vrátili v půlce října do Řevnic. Ve 
středu 18. 10. natáčel televizní štáb ve spodní části náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad. Natáčelo se před vjezdem do dvo-
ra čajovny Cherubín i v ulicí Legií. Podle svědků se natáčení 
zúčastnil herec Jiří Bartoška, který se má představit v novém 
detektivním seriálu. Filmaři si od města pronajali část po-
zemku v ulicích Boženy Němcové a Legiích pro osvětlovací 
vozy a catering. Za pronájem město získalo finanční příspě-
vek. Letos na podzim v Řevnicích natáčela Česká televize díl 
S Jakubem v přírodě. V roce 2015 zde natáčel scény ze seri-
álu Detektivové od Nejsvětější Trojice Jan Hřebejk. V řevnic-
kém kině vznikala i podstatná část filmu Strašidla Zdeňka 
Trošky.

Ve zkratce
• Rada města schválila záměr odkupu pozemků, které by 

měly sloužit pro vybudování zázemí pro plánovanou vý-
stavbu sportovní haly. Jde o pozemky každý o rozloze 
zhruba 800 m2, nacházející se za budovou městského úřa-
du, které jsou soukromé. „Rádi bychom odkoupili aspoň 
část. Nyní budeme zjišťovat, zda o to mají jejich majitelé 
zájem, případně za jakých podmínek,“ uvedl starosta To-
máš Smrčka. 

• Řevnická radnice v současnosti projednává žádost o pro-
nájem části pozemku pod prodejnou COOP pro umístění 
stánku pro prodej květin. Přesné umístění a vizuální podoba 
stánku budou konzultovány s městskou architektkou. Nebu-
de se ale nacházet v místech bývalé trafiky, neboť toto náro-
ží není pro stánkový prodej vhodné.

• Město dosud nepřevzalo od stavební firmy zrekonstruova-
nou nádrž na Pišťáku. Při kontrolním dni se totiž ukázalo, 
že nádrž v jednom místě protéká. Proto město zažádalo o 
nápravu. Další zkouška má ukázat, zda voda protéká, či ni-
koliv.  

 (vše pan)
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úseku na řevnickém železničním přejezdu. Uzavřena má být od 
3. do 10. 11.

Informaci zveřejnil černošický stavební úřad – oddělení do-
pravy a správy komunikací. V oznámení veřejnou vyhláškou, 
které obdržela 25. 10. i řevnická radnice, referentka staveb-
ního úřadu uvádí, že uzavírka byla stanovena po projednání 
s dotčenými orgány Policie ČR a po zjištění, že povolená pře-
chodná úprava je z dopravního a veřejného zájmu únosná. Dů-
vodem uzavírky je oprava povrchu komunikace. Opravovaný 
úsek se nachází při sjezdu dolů k dálnici, až za odbočkou na 
Mníšek pod Brdy po staré silnici. Tato silnice bude sice prů-
jezdná, je ale velmi úzká a bude zde platit zákaz vjezdu pro 
vozidla nad 3,5 tuny.

Město hledá strážníky 
i vedoucí pečovatelek
Nové strážníky a vedoucí Pečovatelské služby hledá ve výbě-
rovém řízení řevnická radnice. Vedení města přiznává, že pro 
obě pozice je obtížné v současnosti sehnat pracovníky.

Městská policie Řevnice přijme dva strážníky. V jednom 
případě jde o náhradu za uvolněnou pozici, neboť stávající 
strážnice ke konci roku odchází. Další posilu potřebuje poli-
cie kvůli nárůstu požadavků okolních obcí a také k rozšíření 
služeb. Požádaly o ně obce Lety a Jíloviště, které s Řevni-
cemi uzavřely veřejnosprávní smlouvu. Za rozšířené služby 
dají zhruba dvojnásobek. Ještě obtížnější bude podle staros-
ty sehnat náhradu za vedoucí Pečovatelské služby Řevnice 
paní Svobodovou, která chce po mnoha letech výtečně od-
vedené práce odejít do důchodu. „Jde o kombinaci terénní a 
administrativní pracovnice, která musí mít specifické vzdě-
lání v sociálních službách. Hledat takovou pracovní sílu na 
trhu práce je velmi složité,“ přiznal řevnický starosta Tomáš 
Smrčka.

Bytový dům s pečovatelskou 
službou se dočká rekonstrukce
Rozsáhlejší a komplexnější rekonstrukci bytového domu ve 
Školní ulici, kde sídlí pečovatelská služba, plánuje řevnická 
radnice. Rada již schválila pořízení projektové dokumentace 
udržovacích prací včetně položkového rozpočtu od architek-
tonického a projekčního studia. Oprava by měla být hrazena 
z fondu oprav, ve kterém je nyní přes 2 miliony korun. Dům 
má místy špatnou spodní izolaci, také střešní izolace je naru-
šena a poničena například kunami. Dosluhuje i výtah a zce-
la nevyhovující je i plošina. Součástí dokumentace má být i 
projekt na nové výtahy s tím, že jeden bude prodloužen až do 
podkroví.

Kvůli přijetí dotace se zastupitelé 
sejdou již v listopadu
Výjimečně ještě v listopadu se uskuteční veřejné zasedání Za-
stupitelstva města Řevnice. Důvodem je především schválení 
přijetí dotace ve výši 714 tisíc korun, kterou se městu podařilo 
získat z Operačního programu životního prostředí na druhou 
etapu komplexní revitalizace sídelní zeleně. Zastupitelstvo se 
uskuteční 20. 11. v zasedací místnosti úřadu a projednány by 
na něm měly být i některé převody majetku, které bude nutné 
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Dne 24. října zemřel po delší 
nemoci ve věku 69 let řevnický 
rodák Slavoj Hampl. Pracoval 
v Motorletu ve vývoji. Na Měst-
ském úřadě v Řevnicích pra-
coval od roku 1993 ve funkci 
vedoucího hospodářského od-
boru. Tuto funkci zastával do 
konce roku 2010, kdy odešel 
do důchodu. Za těch sedmnáct 
let spolupracoval s pěti starosty 
a odvedl pro Řevnice mnoho 
práce jak při přípravě rozpočtů, tak při přípravě a realizaci 
investičních akcí města. Byl aktivním členem mnoha spol-
ků a organizací, od aktivního účastníka soutěží přes funkce 
rozhodčího po různé funkce ve vedení. Největší stopu zane-
chal v dnešním oddílu Neptun klub Řevnice, jehož byl duší. 
Slavoj patřil ke společensky aktivním lidem, výsledky je-
jichž práce si příliš neuvědomujeme, ale často jich užíváme. 
Kromě výše zmíněného, ale ne v poslední řadě, byl Sláva 
kamarád s velkým srdcem. Bude nám všem chybět. 

Libor Kvasnička

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	

Návrh generelu vytvořil projektant Ing. Miroslav Kalina na zákla-
dě objednávky města Řevnic. Jako hlavní podklad k jeho práci 
mu posloužil návrh nového územního plánu, aktuální projekt 
přednádraží, vyhledávací studie vedení cyklistických tras či ná-
vrh Dopravní komise na zřízení zón 30. Ing. Kalina zároveň pro 
ateliér Archum zpracovává dopravní část studie revitalizace ná-
městí Krále Jiřího z Poděbrad, takže je s problematikou dopravy 
ve městě opravdu podrobně seznámen.

Identifikace problematických míst
Hlavním cílem generelu bylo navrhnout komplexní dopravní 
řešení v širším centru města: parkování, zklidnění dopravy, vyvá-
ženost automobilové, cyklistické a pěší dopravy. Výsledný doku-
ment je rozdělený do dvou částí. Nejprve jsou v analytické části 
identifikována problematická místa a následně jsou v návrhové 
části popsány koncepční i konkrétní náměty pro jejich odstraně-
ní, které povedou ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti všech dru-
hů dopravy.

Kromě obecně platných a závazných předpisů dopravní gene-
rel pracuje i s okolními projekty v území, které jsou již realizová-
ny, nebo jsou ve fázi přípravy. 

Pražská a Mníšecká ulice
Generel by měl v budoucnu sloužit jako jeden z výchozích pod-
kladů pro následnou projekční činnost. Pro projektanty však není 
nijak zavazující, jeho charakter je ryze doporučující. Projekční 
činnost ve městě se bude v blízké budoucnosti například týkat 

dvou krajských komunikací – ulice Pražské a Mníšecké – jejichž 
rekonstrukce může město připomínkovat, ale finální rozhodnutí 
o realizaci bude na jejich vlastníkovi – Středočeském kraji. 

Ulice Pražská v úseku od kostela k restauraci U Rysů je v gene-
relu navržená jako vyvýšená v úrovni okolních chodníků. Ing. Ka-
lina k tomu na zastupitelstvu podotkl, že by tato úprava měla 
vést ke zklidnění dopravy na celém náměstí. Dopravu zklidňující 
prvky jsou navrženy i na ulici Mníšecké. Nové dopravní řešení je 
doporučeno i pro křižovatku Mníšecké, Pražské a Komenského. 
Všechny tyto změny Miroslav Kalina konzultoval se zástupci Poli-
cie ČR i krajského úřadu.

Nedostatek parkovacích míst
Dokument dále řeší dopravu v okolí ulic Berounské, Opletalově, 
Pod Lipami a Na Stránce. Do hry zde vstupují omezené parkovací 
plochy v prostoru přednádraží, uvažovaná autobusová příměst-
ská linka, pohyb vozidel přijíždějících po mostě z oblasti Za Vo-
dou či krátkodobé parkování pro návštěvníky kina. Jako řešení 
problematiky nedostatku parkovacích míst v celém centru obce 
se nabízí především maximální podpora alternativních způsobů 
dopravy – na kole, pešky, autobusem.  

V generelu jsou pojmenována i problémová místa v nedávno 
rekonstruovaných ulicích Tyršově a Sádecké. V Tyršově ulici je 
navrženo rozšíření chodníku, na který se v několika místech ne-
vejdou dva lidé vedle sebe, na úkor komunikace. e

Nejlepší přehled o schváleném generelu získáte návštěvou webo-
vých stránek města, kde je celý dokument vyvěšen. 

Město má dopravní generel
Na posledním zářijovém zastupitelstvu města Řevnic byl schválen dopravní generel centra města. Tento důle-
žitý dokument řeší komplexně a především odborně všechny zásadní otázky automobilové, cyklistické i pěší 
dopravy v širším centru obce. 

Text: Jan Schlindenbuch
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učinit města znovu a více OBYTNÝMI. Mnohaleté zkušenos-
ti Kodaně či Vídně ukazují, že jedním ze způsobů je vrátit do 
města onen zapomenutý lidský rozměr (viz práce známého 
dánského architekta J. Gehla). Možnost procházet bez šikany 
semaforů, podchodů a klandrů, bez nebezpečí smetení au-
tem – pomáhá městský prostor znovu oživit a vrátit lidem. Ať 
už spěchají do práce, loudají se ze školy nebo se procházejí se 
psem.

Chůze je dopravní prostředek
Dopravní struktura města se někdy přirovnává k žilkování na 
listech stromu: jsou zde hlavní tepny, na ně navazující žilková-
ní a síť drobných spojek a propojek. Na hlavních tazích každé-
ho města dnes kraluje osobní doprava, v síti ulic jsou parku-
jící i jedoucí auta překážkou chůze. O to cennější jsou proto 
ty úseky, kde je dodnes pěšák skutečně „králem“: nejrůznější 
zkratky, průchody, pěšiny. V Řevnicích takových míst není 
mnoho: během růstu města se na ně valně nemyslelo a často 
vznikly spíše náhodou. Také proto jsou nesmírně cenné a pro 
dobrý život ve městě důležité. 

Průjezdnost versus průchodnost
Výhody malebných uliček přirozeně vzaly za své s průmyslo-
vou revolucí v 19. století, kdy příliv nových obyvatel nafoukl 
stará města o rozsáhlé čtvrti činžáků či zahradních vil. Promě-
nu pak dokončila revoluce dopravní ve 20. století: vše (pěš-
ky) dosud vzdálené se stalo blízkým a doprava (automobilo-
vá i veřejná) rysem moderního města. Avšak město, kterým 
se dobře (autem) JEZDÍ, bohužel není městem, kde se dobře 
ŽIJE. To si už v 60. letech 20. století začali uvědomovat Ameri-
čané, jejichž velkoměsta byla bez aut zcela neobyvatelná (viz 
slavná kniha Smrt a život amerických velkoměst od J. Jacob-
sové z roku 1961). Každodenní hodiny za volantem, magistrá-
ly, zácpy, obchvaty atd. dnes důvěrně známe i v naší kotlině. 
Známe také smog, hluk, (chodcům) nebezpečné a nepřátelské 
ulice i nemoci z nedostatku pohybu. Tím vším je vykoupena 
naše svoboda dojíždět za lepší prací, školou, bydlením atd.

Města pro lidi
Návrat k urbanistické „idyle“ minulosti samozřejmě není mož-
ný. Přesto urbanisté, aktivisté a městské správy hledají, jak 

CHVÁLA PĚŠIN
Vejít do křivolakých uliček, co chvíli minout nároží, průchod. Seběhnout schody a schovat se před deštěm v 
podloubí. Dále přes mostek a potom zkratkou mezi ploty, skrz místní plácek až na hlavní náměstí. Stále je na co se 
dívat, všude je blízko a lze si vykračovat dle libosti, protože chodník a ulice jsou jedno… Idylická cesta do školy, 
do práce či se psem, kterou v moderním městě už málokdo zažije. Stará evropská města vznikala s ohledem na 
jedinou obecně dostupnou dopravu: pěší. I proto vnímáme cestu pražským Starým Městem, Benátkami či jiným 
historickým jádrem jako příjemnou. Neváháme za ní cestovat kraj světa. Co z oněch urbanistických hodnot máme 
(ve skromném vydání) i v Řevnicích a proč jsou cenné – hledejme na této podzimní vycházce.

Text a foto: Daria Balejová

Stezka v Sochorově ulici: bezpečný průchod, zahradní atmosféra, místo setkání.
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Proměna panelové cesty v ulici
Řevnické náměstí leží na dopravní tepně, která sem odjakživa 
přinášela život. Že s rozbujelou dopravou přináší i četné pro-
blémy, je známo. Proto je důležité, že je tento „obecní obývák“ 
dostupný i jinak, než hlavními tahy: pěší spojka na nádraží i 
zkratka prolukou za městským úřadem jsou prostory s mimo-
řádným potenciálem. Nová i plánovaná výstavba zde proto 
musí vytvářet hodnotný veřejný prostor, kudy bude příjemné, 
bezpečné a pohodlné CHODIT. Takových míst není ani v Řev-
nicích nazbyt.

Městská osnova: tepny (černě), žilky (šedě) a spojky (červe-
ně). Čím méně mapa zobrazuje, tím více lze vyčíst. Např. že 
pěší trasy se nejlépe vážou na přírodní prostředí: řeku, potok 
či nesjízdný terén.

Central Park
To, že se v Řevnicích udržely některé výhradně pěší trasy, 
je dáno především místní topografií: některé terénní zlomy 
prostě nebylo možné překlenout silnicemi, proto zůstaly ušet-
řeny. Řeč je především o Havlíčkových sadech, které v pravi-
delném rastru místních ulic tvoří zelenou, osvěžující křivku. 
Strouha Nezabudického potoka je zde hluboká, a tak jsou 
(půdorysně) navazující ulice po obou březích propojeny pou-
ze pěšky. Možnost projít tu napříč městem (v severojižním 
směru úsek takřka 1 km) bez jediné kolize s auty – to je dnes 
vzácnost.

Račte, madam – Až po vás, pane…
Extrémní terénní podmínky daly vzniknout i mimoúrovňové pě-
šině v Sochorově ulici nebo „sešupu“ Pod strání. Cestu k Lesnímu 
divadlu si bez Tyršova stromořadí ani neumíme představit. Cyk-
lostezka je naše nábřežní molo. Od prvorepublikových urbanis-
tických gest až po polooficiální vyšlapané stezky, které se rodí z 
praktické potřeby chodců – jde o komunikační síť, která je stejně 
důležitá jako ta dopravní. Pěší trasy zabydlují město, vytvářejí 
naše vazby k místu a k lidem. Setkání na pěšině má jinou intimitu, 
než setkání na přechodu pro chodce, na mostku je dokonce třeba 
dát si přednost… Je známo, že prostředí, překážky a kvalita cest 
mají vliv na to, jak vnímáme jejich vzdálenost, a rozhodují o tom, 
zda se například na řevnické nádraží vydáme pěšky, na kole či au-
tem. Důsledky pro město, ekologii i naše zdraví jsou evidentní.

Průchod prolukou na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad: dva 
různé světy – ulice a dvůr – vytvářejí rozmanitost městských 
zákoutí.

Přímluva za pěšiny
Všechny zmíněné důvody se promítají i do úvah nad budoucností 
našich sídel a dobré územní plány se sítí pěších tras vážně počíta-
jí. Nový územní plán pro Řevnice proto hájí dnešní pěší spojky a 
do budoucna navrhuje i nové – ve snaze učinit město prostupněj-
ší, k chodcům vlídnější. Trasy určené všem obyvatelům často bo-
hužel vedou po soukromých pozemcích a chvála těm vlastníkům, 
kteří vůči nim nejsou hluší. A proto je třeba se za stezky přimlou-
vat, zkratky chránit a pěšiny respektovat. Na obecní i sousedské 
úrovni. Vrátí se to všem – až budeme pospíchat do práce, loudat 
se ze školy nebo se procházet se psem… e

Řevnický ořešák jako analogie mapy města: propojky mezi 
hlavními tahy ulevují hlavnímu proudu a pomáhají vyživovat 
celek. 

Historie Havlíčkových (dříve Bernardových) sadů je více než 
sto let stará. Zdejší cesty srostly s organismem města a jsou 
dnes nejkrásnějšími místy v Řevnicích.



Jak se dá konzervatoř skloubit s koníčky?
Moc ne. Původně jsem si říkala, že bych mohla ještě chodit na 
gymnastiku, ale když začala škola a všechno se rozeběhlo, úplně 
jsem to opustila. Taneční jsem letos úplně vypustila. Ale ten ko-
lektiv je fajn. Velké téma debat je samozřejmě muzika, to jinak 
nejde. Taky se ale bavíme třeba o tom, co jsme dělali na škole 
předtím, nebo co budeme dělat o víkendu.
Jak odpočíváš?
Čtu si nebo se na něco koukám – v televizi nebo na internetu. 
Nebo jdu s kamarády ven nebo někam na procházku.
Kde bys chtěla být za deset let?
Chtěla bych studovat v zahraničí, něco jako holky Kolářovy, to je 
silné lákadlo. Nějaká škola v Americe už je relativně blízko, po 
čtvrťáku nebo šesťáku, jestli se to povede.
Plánuješ už něco směrem k budoucí kariéře?
Neplánuju, zatím jezdím k Václavu Hudečkovi na houslové kurzy 
do Luhačovic. V jiném tělese než v Notičkách zatím nehraju, ale 
láká mě to. Přemýšlela jsem o filmovém orchestru, ale zatím jsem 
pro to nic neudělala. e
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VždyCky je Co zLePŠoVAt 
Text: Jan Flemr | Foto: archiv autora

Spoustu let hraješ v Notičkách, kde působíš jako primáška. 
Letos natáčíte už sedmé cédéčko souboru. V čem bude jiné 
než ta předtím?
Předtím jsme natáčeli klasické české nebo zahraniční koledy, to-
hle cédéčko je specifické tím, že jsou to zhudebněné básně Jaro-
slava Seiferta a je to něco úplně jiného, než jsme kdy dělali. Ni-
kdo jiný to nemá, nikdo jiný to nenatočil, je to zajímavé, hezké a 
úplně jiné než klasické české koledy.
Co bylo pro Notičky na Seifertovi nejtěžší?
Asi sbory, rozdělení zpěvových partů mezi členy, to se předělá-
valo do poslední chvíle, pořád jsme nevěděli, kdo bude zpívat 
sólo. Prostě všichni jsou dobří, jednu písničku zpívají dva kluci a 
oba krásně, každý úplně jinak, ale oba dobře. Přitom to nemůžou 
zpívat spolu. U nástrojů to je naopak jasně dané – vedoucí Lenka 
Kolářová má jasnou představu, takže nám přesně řekne, jak to 
bude.
První prosincovou neděli chystáte tradiční velký vánoční 
koncert v pražském kostele sv. Šimona a Judy. Asi můžeme 
prozradit, že začnete právě Seifertovými básněmi a že se na 
to obléknete netradičně do civilu.
Myslím, že civil se k Seifertovi hodí daleko líp než kroje. Je to od-
klon od naší tradice, ale je to lepší, než kdybychom hráli v kro-
jích. Ty písničky už určitě nejsou lidové. Ale koncert určitě zase 
bude mít tu správnou atmosféru, typickou vánoční.
Půjde vůbec Seifert zapojit do běžných vystoupení?
Je to písničku od písničky – některé mají vánoční tématiku, ty 
půjdou zakomponovat dobře, ale pak jsou některé, třeba Housle, 
kde se mluví specifickou řečí, takže to půjde hůř. Ty asi jenom na-
točíme a skončíme s nimi.
Do června jsi docházela do řevnické ZUŠky, za kterou ses v 
posledním roce úspěšně zúčastnila několika významných 
soutěží. Co mi o nich řekneš?
Nejdůležitější pro mě asi byla Mickova soutěž v Praze, která se 
konala v březnu, tam jsem byla druhá a hrálo se mi hodně dobře. 
Pak bylo důležité ještě ústřední kolo soutěže ZUŠ, kde se mi hrálo 
úplně nejlíp, co se mi kdy hrálo. Tam jsem byla první s Vieux-
tempsovým Pátým koncertem a moll. Ale ať skončím jakkoli, 
vždycky se snažím zlepšovat, protože vždycky je co zlepšovat.
Kterou soutěž máš nejradši?
Nejvíc si vážím mezinárodní Kociánovy soutěže, kde jsem hrála 
loni. Je větší a vždycky tam jezdilo hodně cizinců. Teď už jezdí i 
na Micku, ale Kociánova je prostě asi prestižnější.
Od září chodíš na konzervatoř. Jak se ti změnil život?
Změnil se mi hlavně v tom, že ta škola je v Praze, takže jsem při-
čichla k tomu, jak se žije v Praze, jaké to tam všechno je. Rozhod-
ně je to jiné, než na „normálních“ školách. Hodiny jsou hodně 
roztahané, třeba máme dvě dopoledne, dvě odpoledne. Předtím 
jsem chodila na gymnázium do Berouna, kde to je jiné, prostě 
menší a větší město. Na konzervatoři taky nefunguje seznamova-
cí výlet, lyžařský výcvik, školní výlet na konci roku... Maximálně 
zájezdy s konzervatorním orchestrem. 
Cvičíš víc než předtím?
Určitě, není to tolik, kolik bych měla, ale tak dvě a půl hodiny 
denně. Když stihnu odcvičit na konzervatoři, cvičím tam. Buď do-
stanu třídu, ale to je zázrak. Spíš jdu cvičit na záchod, těch tam je 
naštěstí docela dost.

V nahrávacím studiu v Nouzově strávila poslední říjnové dny řevnická lidová muzika Notičky v čele s patnáctiletou primáškou 
a houslistkou Magdou Routovou. Nové cédéčko Notiček se zhudebněnými básněmi Jaroslava Seiferta soubor představí i na vel-
kém koncertu 3. prosince v Praze. 
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K našemu kraji na dolním toku Be-
rounky máte blízko. Jezdíte do Řev-
nic, Dobřichovic i na Karlštejn. Co se 
Vám jako první vybaví při zmínce o 
těchto městech?
U Řevnic se mi vybavují tenisové kur-
ty, Martina Navrátilová a celá tehdejší 
tenisová parta. Ale hlavně pak zážitky 
s řevnickým patriotem a mým kama-
rádem Karykem Kukulou, který mě do 
Řevnic přivedl a měl mě, jak se říká, ve 
své občance skoro jako svého syna. Na 
Karlštejn jsem jezdil s maminkou za mi-
lovanou tetou Bětuškou už asi od pěti 
let, vyrůstal jsem tam týden co týden 
se všemi stejně starými Budňanskými, 
a jezdím tam rád dodnes. Příští rok už 
na 10. ročník Koncertu pro Karlštejn, 
což je písničkový pořad, kde jako skoro 
budňanský písničkář zazpívám a uve-
du hlavního hosta. Tentokráte to budou 
Nezmaři.
V poslední době vystupujete s Ivo 
Jahelkou. Jak jste si rozdělili role při 
tvorbě společných písní?
Ohledně společné tvorby jsme nic roz-
dělovat nemuseli, vše bylo jasné od 
začátku, Ivo texty a já hudbu. Nefungu-
jeme jako klasická písničkářská dvojice, 
i když pár společných písní máme. My 
se zcela rozumně držíme každý toho 
svého časem ověřeného repertoáru a 
projevu. S trochou nadsázky říkám, že 
s písněmi Jahelky se budete smíchy za 
břicha popadat a se mnou vás zase brzy 
smích přejde.
Na co se mohou těšit posluchači va-
šeho dvojkoncertu v Řevnicích?
Nebudu pochopitelně prozrazovat vše. 
Já se připomenu staršími písněmi, jako 
jsou Hele lidi, Prodavač limonád a po-
dobně. Větší prostor dostanou Ježkár-
ny a možná dojde i na žhavé novinky. 
Ivo vás rozesměje svými zhudebněnými 
soudničkami a přiblíží atmosféru soud-
ních síní a předsíní. Zkrátka nechte se 
překvapit a na konci pořadu si možná 
spolu i zazpíváme!
Vaše poslední CD Ježkárny vyšlo 
před 2 lety. Chystáte něco dalšího?
Po dokončení CD s písněmi Osvoboze-
ného divadla mě dlouho nic nenapa-

dalo a nápady se mi velkým obloukem 
vyhýbaly. Teď už je to o kapánek lepší, 
propadl jsem totiž sice dost pozdě, ale 

Paleček: S Jahelkou se zasmějete, 
se mnou vás smích přejde
Dvojkoncert známých písničkářů Miroslava Palečka a Ivo Jahelky se uskuteční 21. listopadu od 19:30 hodin 
v řevnickém kině. Písničkář a advokát JUDr. Ivo Jahelka posluchače pobaví a potěší svými zhudebněnými 
soudničkami. Mirek Paleček, který má k Řevnicím vřelý vztah, je známý spíše starší generaci, a to v tandemu 
s Michaelem Janíkem, s nímž byli členy Divadla Semafor. Jeho písně ale oslovují i mladší posluchače. Před 
pár lety sklízel ovace na Portě v řevnickém Lesním divadle. V roce 2015 mu vyšlo album Ježkárny.

Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv M. Palečka

přece jen, kouzlu básní dalšího Žižko-
váka, Jaroslava Seiferta, a snažím se o 
jejich zhudebnění, takže uvidíme. e

To důležité...
•	 Vstupné	v	předprodeji	250	Kč,	na	místě	280	Kč,	zvýhodněné	vstupné	pro	

děti	do	12	let	a	seniory	nad	60	let	je	180	Kč	v	předprodeji	a	200	Kč	na	místě.	
•	 Předprodej	v	Zámečku	v	knihovně	u	Petry	Veselé	nebo	v	Infocentru	v	Dobři-

chovicích. 
•	 Více	informací	u	Lucie	Kukulové	na	tel.	602	255	525.	



Výlet devatenáctý: Lokálkou 
pod svahy Brd

10  33 výlety a procházky z Řevnic (po 100 letech) 

Více jak sto deset let vozí třebaňská lokálka cestující do pod-
brdských vesniček až někam k Lochovicím. Vyžijme její služby a 
vydejme se dnes na trochu delší výlet. Čeká nás přibližně 16 ki-
lometrů lesem severozápadních svahů Brd, výlet na půl dne. Na 
třebaňské nádraží můžeme z Řevnic popojet vlakem nebo dojít 
podél vody. Malý motorový vláček nás vyveze vzhůru do údo-
lí pod Hřebeny. Vystoupíme na malém nádraží ve Všeradicích. 
Hned u přejezdu vede modrá značka a my se vydáme po ní. 

Severozápadním svahem
Z nádraží vystoupáme mezi loukami k lesu. Modrá značka 
jako kolmice letí ke hřebenu a my si k další cestě můžeme 
vybrat jakoukoli stezku vybíhající vlevo od cesty. Mnoho jich 
vede po vrstevnicích směrem k Řevnicím. Ti, kteří nechtějí 
stoupat do kopců, mohou odbočit na cestu hned podél lesa. 
Odměnou jim budou výhledy do údolí Svinařského potoka a 
večerní slunce hřející do zad. Doporučuji však odbočit někde 
uprostřed svahu až tam, kde se vám to bude líbit. Zprvu štěr-
ková cesta se pod nohama zanedlouho změní ve vyšlapanou 
stezku obklopenou smrkovými velikány. Ale i ta se za chvíli 
vytratí mezi trsy trávy na jedné z mnoha pasek. Pak už ne-
zbývá jen držet směr a s nadšením překonávat různé přírodní 
překážky a radovat se z překvapivých objevů. Třeba při puto-
vání narazíte na zarostlou skalku, nečekaně se vypínající na 
kraji louky ukryté v nepřehledných lesích, ve které se skrývá 
malá jeskyňka, prý obývaná poustevníkem ještě v 19. století. 
Vyzkoušíte si jeho kamenné lože a už se vám nebude chtít jít 
dál. Nebo objevíte již dávno zapomenutý rybníček zanesený 
bahnem, ve kterém se dnes koupou již jen divočáci. Cestou vás 
budou doprovázet černočerní kosi, původní obyvatelé lesních 
houštin. Jejich příbuzní se již dávno přestěhovali do měst.

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

I na cyklovýlet lze vyrazit po této trase. Vytlačte svá kola až 
na cyklistickou stezku těsně pod hřebenem a pak můžete po-
hodlně šlapat do pedálů až Halounskému potoku, podél které-
ho vás čeká dlouhý sjezd téměř až do Řevnic. 

Vrahův potok
Ať už půjdete jakoukoli cestou, vždy budete muset překonat 
několik potoků. Posledním z nich je Vrahův potok. Rozhod-
ně ho nemůžete minout. Podle pověsti je nazván tak proto, 
že jeho vody kdysi přinesly do údolí krev nevinné panny, za-
vražděné žárlivým rytířem na Hřebenech. Vlhké údolí navo-
zuje mírně truchlivou náladu. Přesto v rokli na březích potoka 
vyrostlo hned několik udržovaných trempských tábořišť. Do-
poručuji, až na na jeho vody narazíte, vydat se proti proudu 
a prohlédnout si všechny ty nenápadné osady lesních mužů a 
žen. Vystoupejte až k silničce pod opuštěným zarostlým lo-
mem, odkud se vydáte vlevo ke křižovatce se zelenou znač-
kou.

Přes Rochoty a Paviána
Už zbývá se jen vyšplhat společně se zelenou turistickou znač-
kou na jeden z bočních hřebenů, na kterém se nachází bývalá 
hájovna Rochoty. Lesní usedlost nedávno přestavěná na re-
stauraci. Oblíbené to místo cyklistů a houbařů. Za ní pak již 
cesta klesá směrem do Haloun. Z lesa vyjdeme před hospodou 
U Zrzavého Paviána, kde se můžeme občerstvit před závěreč-
nou částí naší cesty. Pokud vyrazíte na výlet ráno, přijdete sem 
přesně v čas oběda. I do posledních kilometrů nás povede ze-
lená značka přes louky Na Bořích až do Řevnic. e
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Těžba železné rudy pod Skalkou v letech 1952–
1966 skalecký areál výrazně poškodila nebo dokon-
ce zničila. Teprve koncem šedesátých let 20. století 
(asi r. 1968) byl učiněn první pokus alespoň pro-
vizorně zachovat rozpadající se kostelík ze 17. sto-
letí vzájemným svázáním jeho zdí pomocí opásání 
čtyřmi ocelovými pásy. Vlastní záchranné stavební 
práce začaly v roce 1981 pod odborným dohledem 
Státního ústavu pro rekonstrukci památkových 
měst a objektů (SÚRPMO) v Praze podle plánů ar-
chitektů Zdeňka Fuksy a Josefa Hýzlera. Městský 
národní výbor v Mníšku pod Brdy inicioval jednání 
s Kovohutěmi Mníšek, které se zavázaly finančně 
uhradit projekty a počáteční stavební práce. 

Práce pokračovaly pomalu, docházelo ke střídání 
stavebních firem. Přesto se podařilo během 10 let 
rekonstruovat kostelík svaté Máří Magdalény jako 
nejvzácnější památku, a také klášter, poustevnu a 
křížovou cestu. Nebyla obnovena skalecká myslivna 
(hájovna, lesní restaurace, hotel). Areál Skalky byl 
slavnostně otevřen v roce 1993 při příležitosti oslav 
300. výročí postavení kostela. Motiv z pamětního 
listu můžete vidět na obrázku 1. Oslava proběhla ve 
dnech 17.–18. 7. 1993, kdy se zároveň konala jubi-
lejní skalecká pouť. Obrázky číslo 2 a 4 přinášejí po-
hled na dnešní areál, a sice snímek kostela z pravé 
strany a pohled na areál přes jezírko. Zvláštností a 
vlastně i dobovým dokumentem, který navrhl ar-
chitekt Hýzler, je zachování zlomu fasády kostela 
přes první okno jeho levé strany. Zlom byl způsoben 
nestejnoměrným poklesem podloží (obrázek 3). e

Skalka vstává z mrtvých 
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
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Krátce a jasně
Historicky druhý Řevničan 
převzal ocenění od prezidenta
Mezi osobnostmi oceněnými prezidentem Milošem Zema-
nem v podvečer 99. výročí vzniku Československa byla i prof. 
MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., z Řevnic, která převzala 
Medaili Za zásluhy. Jde tak o druhého občana našeho města, 
který z rukou prezidenta převzal ocenění. V roce 2009 převzal 
od tehdejšího prezidenta republiky Václava Klause Řád Tomá-
še Garrigua Masaryka II. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj 
demokracie a lidská práva spisovatel a politický vězeň Franti-
šek Šedivý.

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., je česká lékařka, pro-
fesorka neurologie zaměřující se na spánkovou medicínu a dět-
skou neurologii. V letech 1997 až 2006 působila jako přednost-
ka Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a VFN v Praze. Vloni Nevšímalová obdržela Cenu J. E. Purkyně. 
Jde o nejvyšší ocenění, které Česká lékařská společnost J. E. 
Purkyně uděluje zpravidla jen jednomu lékaři ročně na zákla-
dě návrhu odborné společnosti. Prof. Nevšímalová je prvním 
dětským neurologem, kterému bylo toto ocenění celoživotního 
přínosu české medicíně uděleno.  

Vojenský historik pohovoří 
o legionářích
Beseda s respektovaným vojenským historikem Eduardem Steh-
líkem se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. v Řevnicích. Koná se od 18 
hodin v Modrém domečku. Hlavním tématem budou čeští legio-
náři za 1. světové války, především ti z našeho regionu.

 
Svatý Martin přijede do Řevnic i Letů
S jednodenním předstihem před samotným svátkem, tedy už 
10. 11. v 17.00, vyrazí z prostranství mezi školičkou Pikolín a 
poštou lampionový průvod po stopách sv. Martina. Pevně vě-
říme, že ho děti najdou i letos, abychom si také letošní zimu v 
Řevnicích užili bohaté sněhové pokrývky.

O den později, tedy v sobotu 11. 11., proběhne v Letech Sva-
tomartinské posvícení se zabijačkou. Ve 14 hodin bude u kap-
ličky zahájen stylový jarmark a během odpoledne se představí 
děti z místní mateřské školy a Školinky NONA. Staropražské 
kuplety zahraje Třehusk. Přibližně ve 14.45 přijede svatý Martin 
na koni. Od 16 hodin bude pódium patřit rockové kapele Vosí 
hnízdo. Tečkou za odpoledním programem bude ohňová show 
a následný lampionový průvod. 

Adventní náměstí: Trhy, 
charitativní bazar i Mikuláš
Hned tři vzájemně propojené předvánoční akce se o prvním 
adventním víkendu konají v Řevnicích. V sobotu 2. 12. se na 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad uskuteční nejen oblíbené Ad-
ventní trhy, ale také charitativní bazar Náruče a Pochod za Mi-
kulášem.

Na náměstí můžete přijít nasát příjemnou sváteční atmosfé-
ru od 9. hodiny ranní. Náměstí se zaplní stánky, neváhejte se 
proto přijít pobavit a sejít s přáteli. K dostání zde budou vá-

noční dekorace a dárky, také něco na zahřátí. Chybět nebude 
ani kulturní program, společně si budete moci zazpívat známé 
koledy.

Nezapomeňte se přitom zastavit i na Charitativním vánoč-
ním bazaru pro Náruč, který se uskuteční v kavárně Modrý 
domeček od 9.00 hodin. Část prostor kavárny se promění v 
atraktivní módní dům. „Nabídneme příjemnou a pohodovou 
vánoční atmosféru. Připravíme drobné pohoštění, abychom 
vám tento specifický zážitek v naší kavárně co nejvíce zpří-
jemnili,“ láká Marie Hrdá. Těšit se můžete na zajímavé kousky 
oděvů, bot, kabelek, dámských, pánských i dětských. Na vý-
běr bude zboží ve všech velikostech. Zastoupeny budou přední 
české a světové značky i módní návrháři. Možná zde pořídíte 
parádní vánoční dárek! Veškerý výtěžek z této akce bude pou-
žit na podporu chráněných pracovních míst v kavárně Modrý 
domeček.  

Až se venku setmí, přijde čas na tradiční Pochod za Miku-
lášem, i tentokrát v režii Mladého hlasu Řevnic. Start je od 
17.00 do 17.30 hodin na Palackého náměstí. Děti se vydají přes 
Havlíčkovy sady, Divadelní ulicí do Lesního divadla, kde si bu-
dou moci nejen opéci buřta, čeká je i nadílka a setkání s Mikulá-
šem a jeho andělským i pekelným doprovodem.

Na adventní trhy zvou i sousedé
Dobřichovické adventní trhy se uskuteční v sobotu 2. 12. v areálu 
tamního zámku. Na ně naváže v 17:00 ohňostroj a Mostový ples. 
K tanci i poslechu bude tentokrát hrát Taneční orchestr Jindřicha 
Váchy a skupina Jazz Elements. V neděli se trhy s kulturním pro-
gramem uskuteční na Karlštejně. Královský advent tam začíná 
na prostranství pod lípou ve 12.30 vystoupením country kapely 
Kapičky. K vidění budou šermířská klání. V 16.30 je očekáván pří-
chod průvodu v čele s královnou Eliškou. Program završí koncert 
Jany Vaculíkové, muzikálové herečky a zpěvačky. 

 (vše pan)

Kalamář pořádal burzu
Na tradiční podzimní burze dětského oblečení a vybavení, po-
řádané Řevnickým kalamářem, se sešlo kolem třicítky prodejců 
a školní jídelna, ve které akce 14. 10. proběhla, byla už od rána 
plná kupujících, a to i přes omezenou možnost inzerce, zapříči-
něnou volbami. Celkem se prodalo za 23 tisíc Kč a výtěžek pro 
Kalamář je tedy 4 973 Kč. 

Veškeré peníze budou využity ve prospěch školy a jejích žáků. 
Doposud věnoval Kalamář většinu peněz na vybavení Bezpeč-
ného místa. Koncem loňského školního roku přispěl spolek ab-
solventům devátých tříd na jejich slavnostní rozloučení a v září 
2017 zaplatil v plném rozsahu adaptační kurz šestých ročníků 
chlapci z dětského domova.  

Spolek působí již třetím rokem a největším zdrojem jeho pří-
jmů jsou bohužel právě výdělky z podzimní a jarní burzy. Veš-
keré naše snažení a možnosti jsou limitovány výší získaných 
prostředků. Věříme, že v tomto školním roce oslovíme více při-
spěvatelů z řad rodičů a budeme tak moci škole a hlavně dětem 
pomoci v mnohem větší míře. Nápadů a plánů, co bychom moh-
li udělat či pořídit, je spousta…

Kateřina Šupáčková



Okénko ZUŠ
Ke klasické výuce našeho studijního programu vizuální tvorby, 
do kterého spadá plošná, prostorová a multimediální výuka, při-
pravujeme žáky na střední a vysoké umělecké školy, a to každý 
pátek od 17 do 20 hodin. Zázemí u nás naleznou i dospěláci při 
studiu Kresby a malby. Dále připravujeme řadu dílen, které jsou 
nadstavbou k našemu vzdělávání, například na téma knihvazač-
ství, suchá jehla, akvarel a již tradiční dílnu malování kobaltem 
na porcelán. Letos se můžete těšit na setkání v sobotu 2. 12. od 
14 do 17 hodin a hlásit se můžete již nyní, většinou máme úplně 
plno, tak neváhejte!! 

Je to již nějakou dobu, co jsme oslovili paní architektku Šár-
ku Sodomkovou, aby se spolu s námi zamyslela nad možnostmi 
Skladu_13 alias Dřeváku na nádraží. Většina z Vás již celou gene-
zi zná – v roce 2013 ZUŠka Řevnice za podpory města s hrstkou 
přátel a rodičů žáků školy prostor vyklidila. Následoval tříletý 
běh, kdy jsme se věnovali v poskytnutém prostoru multikultur-
nímu programu, abychom přesvědčili a nadchli veřejnost, že zde 
má být objekt zachován. Výstavy, koncerty, blešáky se dělaly na 
kolenu a ve volném čase všech, kteří věřili myšlence zachování a 
obnovy budovy. Naše snažení potvrdilo, že Sklad_13 má nárok 
na život a bude reprezentativním vstupem do Řevnic. Naše idea 
je zachovat prostor programově otevřený široké veřejnosti pouze 
s koncepčním vedením. 

Předmětem zadání bylo zachovat stávající vizuál stavby v pů-
vodní struktuře a kompletně obnovit, zrekonstruovat a citlivě 
doplnit potřebné prvky ve vztahu k záměrům budoucího využi-
tí objektu a veřejnému prostoru. Cesta to byla dlouhá a někdy 
trnitá, ale um a trpělivost paní architektky a podpora města nás 
přenesla až sem. Projekt byl již několikrát prezentován veřejnosti 
k diskusím. Setkal se vždy s velice pozitivními reakcemi a všichni 
drží palce, aby se nám projekt podařilo dotáhnout a objekt opra-
vit. V současnosti je projekt vystaven ve vestibulu Zámečku, kam 
se na něj můžete přijít podívat.

Zdá se to ještě daleko, ale je to jinak, advent začíná za chvíli, 
proto si vás již nyní dovolujeme pozvat na dopolední matiné v 
sále Zámečku 3. 12. od 11 hodin. Společně se necháme příjemně 
naladit na nadcházející vánoční čas a zapálíme první svíčku na 
adventním věnci. 

S. Hrubá, ZUŠ Řevnice

 
Výtvarnice opět představí své 
hravé i zádumčivé obrazy
Každý rok ve stejnou dobu se v prostorách kavárny Modrého do-
mečku uskuteční předvánoční prodejní výstava výtvarnice Lucie 
Martiškové. A jinak tomu nebude ani před vánočními svátky v 
roce 2017. Veselé, vtipné, hravé, ale i zádumčivé a tajemné – ta-
kové jsou obrázky, zrcadla a hodiny, které si můžete nejenom 
prohlédnout, ale i zakoupit v Modrém domečku. Zimní pohledni-
ce, kterou Lucie navrhla pro kavárnu, bude již také brzy v prode-
ji. Výstava potrvá do začátku ledna 2018. 

 
Klíček zatančí Pavouky i Draky
Dvacet let svého trvání letos slaví řevnický taneční soubor Klí-
ček. Na koncertu, který pořádá 23. listopadu od 17 hodin v řev-
nickém kině, připomene zejména druhé desetiletí své činnosti, 

kdy po rozpadu začal s novou generací dětí. Tanečníkům, kterým 
tehdy bylo pět let, je nyní patnáct, a několik takových v souboru 
zůstalo. Návštěvníkům se představí šestiletí po osmnáctileté jako 
jeden tým, správná parta, kterou vždycky byli. Program je sesta-
ven z lidových tanců, vánočních a hlavně plesových choreografií 
na scénickou hudbu. Uvidíte Pavouky, Hru o trůny, Draky, tanec 
s vějíři, stuhami, ale i několik premiérových tanců, které budou 
překvapením. „Těšíme se na všechny diváky, kteří nás povzbuzo-
vali v průběhu let, i na nové příznivce. Připravili jsme pro vás 90 
minut plných tance na krásné lidové písničky i známé melodie,“ 
zve vedoucí souboru Ludmila Chroustová.

Ochotníci sehrají v kině zábavné peklo
Komedii Peklo v hotelu Westminster uvede Dobřichovická diva-
delní společnost v řevnickém kině ve sváteční den, 17. 11. Před-
stavení začíná v 19 hodin. Komedii britského mistra frašky Raye 
Cooneyho nastudoval režisér a principál souboru Petr Říha. Hrají 
Jiří Šafránek, Hedvika Hájková, Jan Seidl, Petr Říha, Alena Řího-
vá, Petr Bendl, Jana Kroupová, Jitka Vosková nebo Kateřina Filla 
Věnečková, Stáňa Čížková. Vstupné je 160 korun. Dobřichovičtí 
ochotníci se ve druhé polovině října zúčastnili národní přehlídky 
ochotnických divadel, z níž si přivezli 7 ocenění. A také doporu-
čení na postup na celorepublikový festival amatérského divadla s 
mezinárodní účastí Jiráskův Hronov.

Kukadýlko chystá do kina 
Pitínského Betlém 
Dětský divadelní soubor Kukadýlko se pečlivě chystá na vánoční 
svátky. Nacvičuje na ně zcela novou hru. Tentokrát zvolili těžší 
látku – Betlém od J. A. Pitínského. Hudebně malé herce doprovo-
dí kapela L.E.S. ze ZUŠ v Řevnicích pod vedením Dušana Navaří-
ka. Druhý prosincový víkend 8. a 10. 12. se představí v řevnickém 
kině a 9. 12. v černošickém Clubkině. 

(vše pan)

Kultura  13

Kultura

Hledám 
lÉkAřE-gyNEkOlOgA 

na malý úvazek v zavedené 
gynekologické ambulanci 

v Dobřichovicích.

Informace na tel.: 606 280 269.

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.
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23/11 Beseda s historikem 
Eduardem Stehlíkem 
Modrý	domeček	/	18:00

23/11 20 let Klíčku
Kino Řevnice / 17:00
Lidové tance, vánoční a plesových chore-
ografie na scénickou hudbu

25/11 Otevření Fabiánovy 
naučené stezky Řevnice
Náměstí / 14:00

2/12 Adventní trhy Řevnice
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

2/12 Charitativní vánoční 
bazar pro Náruč
Modrý domeček / 9:00

2/12 Pochod za Mikulášem
Palackého náměstí / 17.00

3/12 Královský advent 
na Karlštejně
Náměstí / 12:30

Divadlo
17/11 Peklo v hotelu 
Westminster
Kino Řevnice / 19:00
Dobřichovická divadelní společnost uvádí 
komedii Raye Cooneyho. 

20/11 Ovčáček miláček
Kino Řevnice / 19:00
Přímý přenos pokračování politicky neko-
rektního kabaretu ze Zlínského divadla

8/12	Betlém
Kino Řevnice 
Divadelní hra J. A. Pitínského v provedení 
dětského divadelního souboru Kukátko

10/12 Betlém
Kino Řevnice 

Hudba
15/11 Koncert Milly Janatkové
Vinárna dobřichovického zámku/ 19:30

3/12 Adventní matiné
Sál Zámečku/ 11:00

Výstavy
Výstava Lucie Martiškové
Modrý domeček / do ledna 2018

Kino
1/11 Naprostí cizinci
Kino Řevnice / 20:00
Komedie/Drama, Itálie, 2016

3/11 Thor: Ragnarok
Kino Řevnice / 17:30
Akční/Dobrodružný, USA, 2017

3/11 Sněhulák
Kino Řevnice / 20:00
Drama/Horor, Velká Británie/Norsko, 2017

4/11 Příšerákovi
Kino Řevnice / 13:45
Animovaný/Rodinný, Německo/Velká 
Británie, 2017 

4/11 Lajka
Kino Řevnice / 15:30
Loutkový/Animovaný, Česko, 2017

4/11 Milada
Kino Řevnice / 17:30
Životopisný/Drama, Česko, 2017

4/11 matka!
Kino Řevnice / 20:00
Drama/Thriller, USA, 2017

8/11 Navždy
Kino Řevnice / 20:00
Drama, Slovinsko, 2008

10/11 Příšerákovi
Kino Řevnice / 17:30
Animovaný/Rodinný, Německo/Velká 
Británie, 2017

10/11 Všechno nejhorší
Kino Řevnice / 20:00
Horor/Mysteriózní, USA, 2017

11/11 Maxinožka
Kino Řevnice / 13:45
Animovaný, Francie/Belgie, 2017 

11/11 Král Artuš
Kino Řevnice / 15:30
Akční/Dobrodružný, VBritánie/Austrálie, 
2017

11/11 Lajka
Kino	Řevnice	/	18:00
Loutkový/Animovaný, Česko, 2017

11/11 Vražda v Orient expresu
Kino Řevnice / 20:00
Drama/Krimi, USA/Malta, 2017

15/11 Zabití posvátného 
jelena

16  Kulturní přehled

Kulturní přehled 11/17
Kino Řevnice / 20:00
Drama/Horor, Velká Británie/Irsko, 2017

18/11 Hurvínek
Kino Řevnice / 14:00
Animovaný/Komedie, Česko, 2017

18/11 Liga spravedlnosti
Kino Řevnice / 15:30
Akční/Dobrodružný, USA, 2017

18/11 Zahradnictví: 
Nápadník
Kino Řevnice / 17:30
Drama/Komedie, Česko/Slovensko, 2017

18/11 Dokud nás svatba 
nerozdělí
Kino Řevnice / 20:00
Komedie, Francie, 2017

22/11 Nepřesaditelný
Kino Řevnice / 20:00
Dokumentární/Česko, 2017

24/11 Příšerákovi
Kino Řevnice / 17:30
Animovaný/Rodinný, Německo/Velká 
Británie, 2017, 96 min., 120 Kč

24/11 Bába z ledu
Kino Řevnice / 20:00
Drama/Komedie, Česko, 2017

25/11 Maxinožka
Kino Řevnice / 13:45
Animovaný, Francie/Belgie, 2017 

25/11 Po strništi bos
Kino Řevnice / 15:30
Drama/Komedie, Česko/Slovensko, 2017 

25/11 Táta je doma 2
Kino Řevnice / 17:30
Komedie, USA, 2017

25/11 Vražda v Orient expresu
Kino Řevnice / 20:00
Drama/Krimi, USA/Malta, 2017

29/11 Tom of Finland
Kino Řevnice / 20:00
Životopisný/Drama, Finsko/Švédsko, 2017

Ostatní akce
10/11 Svatomartinský 
lampionový průvod
Před řevnickou poštou / 17:00

11/11 Svatomartinské 
posvícení
Letovská náves / 13:45


