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Tomáš Smrčka, starosta
1) Podařilo se získat velkou dotaci na dokončení kanalizace na 
Vrážce a intenzifikaci a modernizaci čistírny odpadních vod, 
která bude společnou investicí obcí Řevnice, Zadní Třebaň a 
Hlásná Třebaň. Podařilo se získat také velkou dotaci na nový 
sběrný dvůr, který nasměruje město a občany k mnohem mo-
dernějšímu způsobu třídění a likvidace odpadů. Podařilo se 
vypořádat v lesích s následky sněhové kalamity, dokončit re-
konstrukci nádrže na Pišťáku a připravit další významné dotace 
na rekonstrukci lesních cest. Za vydařené „drobnosti“ považuji 
také koupací louku s molem, dokončené nároží u základní ško-
ly, naučnou stezku. Abychom nepsali jen o investicích, mám též 
radost z množství kulturních a komunitních akcí ve městě. 
2) Co běží trochu pomaleji, než bych si přál, je příprava projek-
tu sportovní haly a školního areálu. 

Marie Reslová, místostarostka
1) Mám velkou radost, že se letos podařilo zkultivovat veřejný 
prostor města spoustou drobných zásahů. Proměnilo se nároží 
školy – byla obnovena terasa, přibyly stožáry s vlajkami, lavičky 
a model naučné stezky. Otevřena byla i velká Fabiánova naučná 
stezka, která upozorňuje na krásná místa v Řevnicích a okolí. 
Jedním z nich je letos opravená vodní nádrž Pišťák. Pokročili 
jsme v projektu relaxační louky v Karlštejnské ulici, kde bylo in-
stalováno koupací molo. Vysadily se více než dvě desítky stro-
mů, květinové záhony v ulici Na Stránce. Za největší úspěch, 
který zatím není vidět, považuji, že se městu podařilo získat do-
tace (více než padesát milionů korun) na rozvoj infrastruktury, 
například na rozšíření čistírny odpadních vod, dostavbu kana-
lizace nebo sběrný dvůr, ale také na druhou etapu revitalizace 
městské zeleně.
2) Nestihla se dopracovat studie rekonstrukce náměstí a školní-
ho areálu (sportovní hala a rekonstrukce Staré školy), ale jejich 
dokončení je blízko. 

Ondřej Skripnik, místostarosta
1) Mám radost ze školy. Podařilo se dokončit rekonstrukci náro-
ží staré budovy. Vedle zdařilé moderní přístavby se tak vrátila 
prvorepubliková důstojnost původní budově včetně veřejného 
prostranství. Pro budoucnost je nadějné vidět vlát před školou 

Co se letos povedlo a kde jsou rezervy?
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společně českou a evropskou vlajku. Architekti z Projektilu do-
končují studii školního/městského areálu včetně tělocvičny a 
knihovny, aby mohl být projekt zveřejněn k diskuzi. Těší mě, že 
máme městskou architektku, která má významný podíl na do-
končených i připravovaných projektech. Považuji za důležité, i 
když ne vždy samozřejmé, že se veřejnému prostoru věnuje ná-
ležitá péče. Mám radost z kultury a spolkové činnosti: na jakou 
úroveň se dostal Rockový slunovrat, Hravě zdravě, Pivní festi-
val, aktivity kolem ZUŠky … (omlouvám se všem ostatním, kte-
ré nejmenuji). Obdivuji, kolik svého času a energie dokážou po-
řadatelé věnovat druhým. Rád bych poděkoval organizátorům 
Rockového slunovratu i za mimofestivalovou starost o Řevni-
ce. Když vandalové posprejovali skály na Hvíždinci způsobem, 
který zničil asi nejkrásnější pohled na Řevnice, byla to bezmoc. 
Barvu nešlo jednoduše odstranit a svítivé zrůdy nevybledly ani 
po měsíci. Dnes jsou skály jakžtakž čisté – i když některé skvr-
ny nelze odstranit bez porušení podstaty látky. Později jsem se 
dozvěděl, že posprejované skály trhaly srdce lidem kolem Slu-
novratu a jejich rejžáky barvu odstranily. 
2) Zatím se nepovedlo dokončit územní plán a rekonstrukci 
přednádraží. Mrzí mě to, protože jsou to věci pro Řevnice zá-
sadní, a navíc jsem za ně zodpovědný. Omlouvám se za těžkos-
ti, které s tím souvisejí, obě věci budou dokončeny v příštím 
roce. e

Získání nebývale vysokých dotací označuje za jeden z největších letošních úspěchů vedení města Řevnic. Staros-
ta a místostarostové, které jsme oslovili v anketě, jsou spokojeni například i s letošní obnovou školního nároží 
nebo vybudováním naučné stezky. Oceňují i pestré kulturní a společenské dění. Naopak nejsou spokojeni s tím, 
že pomalu postupuje příprava projektu sportovní haly a školního areálu nebo dokončení územního plánu.

1) Co považujete za největší letošní úspěch a proč? 
2) Co se naopak letos nepodařilo nebo nestihlo dokončit? 

Fabiánovu naučnou stezku připravil Mladý hlas Řevnic ve spo-
lupráci se ZŠ Řevnice a městem. (foto Lukáš Váňa)
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Strážníci budou mít dokonalejší 
informační systém
Modernější a dokonalejší informační systém, určený speciálně 
pro obecní a městské policie, bude mít k dispozici Městská po-
licie Řevnice. Jde o událostní informační systém MP Manager. 
Řevničtí radní již doporučili ekonomickému odboru, aby částku 
50 tisíc korun na roční poskytování této služby zařadil do roz-
počtu na příští rok. „Stávající systém nefungoval zcela dle na-
šich představ. Nebyl aktualizovaný. Proto velitel městské policie 
doporučil přejít na nový systém,“ uvedl starosta města Tomáš 
Smrčka s tím, že změna je nutná i kvůli chystanému rozšíření 
činnosti řevnické městské policie. Systém MP Manager je sys-
témem nové generace a umožňuje například on-line z terénu 
zadávat přestupky, lustrovat osoby a vozidla pomocí mobilního 
zařízení připojeného k internetu a další. 

Telegraficky
• Poslední letošní zasedání Zastupitelstva města Řevnice se 

bude konat v pondělí 18. prosince od 19 hodin, tradičně v 
sále Zámečku. Hlavním bodem programu bude schvalování 
rozpočtu na rok 2018.

• Starostové obcí sdružených ve svazku obcí Region Dolní 
Berounka jednali poslední listopadový den na Karlštejně. 
Kromě schvalování rozpočtu na rok 2018 řešili i budoucnost 
odpadového hospodářství ve svých obcích. Cílem je uzavřít 
smlouvu s odborným poradcem, který jednotlivým úřadům 
navrhne konkrétní řešení a postupy. Sdružené obce se do-
mluvily, že po roce 2019 budou v rámci odpadového hospo-
dářství jednat a postupovat společně. 

• Koupi několika menších pozemků, které jsou součástí komu-
nikací, odsouhlasili na posledním veřejném zasedání řevnič-
tí zastupitelé. Šlo zejména o spoluvlastnické podíly, jejichž 
převod bude dle nových zákonných požadavků po 1. lednu 
2018 komplikovanější. „Proto jsme kampanovitě oslovili 
vlastníky těchto dílů komunikací, zda chtějí tyto pozemky 
městu odprodat,“ vysvětlil starosta města Tomáš Smrčka s 
tím, že město za tyto pozemky platí dlouhodobě 100 korun 
za metr. 

• Městský úřad Řevnice bude od 27. 12. do 29. 12. uzavřen. 
Ve dnech 27. 12. a 28. 12. bude otevřena pouze podatelna, 
a to v době od 8.00 do 12.00 hodin. 

Řevnice se mohou stát členem 
vznikající Turistické oblasti Brdy
Stanou se Řevnice členem nově vznikajícího spolku Turis-
tická oblast Brdy a Podbrdsko? Případné schválení stanov a 
příspěvkového řádu bude na programu prosincového zasedá-
ní zastupitelstva. Vznik spolku inicioval dnes již bývalý ná-
městek středočeské hejtmanky Vít Rakušan. Kraj má v plánu 
investovat do agentury pro Brdy a Podbrdsko 600 tisíc korun, 
což je prý trojnásobek toho, co se dává do jiných obdobných 
managementů. Řevnice sice leží v okrajové části Brd, mohly 
by ale z propagace celé oblasti těžit. „Poplatek za členství se 
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Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,

rok 2017 brzy skončí a začne poslední rok funkčního obdo-
bí mého a celé rady města. Dosavadní tři roky byly z hlediska 
objemu práce poměrně náročné, místy až hektické. Společně s 
místostarosty, radními, zastupiteli a zaměstnanci úřadu jsme 
strávili stovky hodin na přípravě a realizaci investičních akcí, 
jako byla přístavba a rekonstrukce základní školy, první etapa 
úpravy přednádražního prostoru či rekonstrukce několika důle-
žitých místních komunikací. To nejnáročnější nás přitom teprve 
čeká. Rok 2018 bude totiž rokem hned tří velkých investic – do-
končení přednádraží, dobudování kanalizace Na Vrážce spojené 
s rozšířením ČOV a stavba nového sběrného dvora. 

Pokračuje také projektování školního areálu, kde architekti 
pracují na sportovní hale, venkovním sportovišti a rekonstruk-
ci budovy „staré školy“ v čp. 64, kam by se měla přemístit mj. 
městská knihovna, a vznikne zde i zázemí pro spolky. Do toho 
také běží projektování rekonstrukce náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad a ve spolupráci s krajem se začíná projektově připravo-
vat rekonstrukce páteřní krajské silniční tepny silnice II/115 
(úsek mezi Řevnicemi a Vižinou), která by měla stavebně pro-
běhnout v letech 2019–2020. 

Většina výše zmiňovaných investičních akcí, mezi které může-
me zařadit i aktuálně dokončenou opravu železničního viaduk-
tu v režii SŽDC, nám přinesla řadu omezení a dopravních kom-
plikací. Jsem přesvědčený, že dosažený výsledek vždy vysoce 
převáží všechny dílčí a dočasné nepříjemnosti. Někomu může 
připadat tempo investičních akcí z dotačních titulů příliš vyso-
ké. Na to existuje jednoduchá odpověď – pokud město nestihne 
v nejbližší době vyčerpat peníze z balíku určitých dotačních ti-
tulů, může se stát, že tyto dotační tituly už nikdy vypsány nebu-
dou a město jen těžko bude moct z vlastních prostředků všech-
ny opravy či rekonstrukce zrealizovat. 

Zmíněné investice, dotace a projekty jsou zapracovány do ná-
vrhu rozpočtu na rok 2018, který bude předložen zastupitelům 
ke schválení na prosincovém jednání zastupitelstva, a svým ob-
jemem to tak bude jeden z nevyšších rozpočtů za poslední roky. 

Ihned po Novém roce, 15. 1. 2018, se rozeběhne veřejným 
projednáním návrhu územního plánu jeho závěrečná fáze 
schvalování, a věřím, že se podaří tento pro město velmi důleži-
tý dokument též v roce 2018 dokončit. 

Jménem města bych chtěl dodatečně pogratulovat a popřát 
hodně energie a zápalu do dalšího profesního života paní prof. 
MUDr. Soně Nevšímalové, DrSc., která byla letos v říjnu, jako 
teprve druhá obyvatelka Řevnic, oceněna prezidentem republi-
ky medailí Za zásluhy. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zastupitelům, zaměst-
nancům úřadu i zaměstnancům všech městských institucí za 
výbornou práci odvedenou v celém letošním roce a všem jim 
popřát klidné prožití adventního času i vánočních svátků. To 
stejné pochopitelně přeji i vám všem ostatním, a především 
pak všem dětem, pro které má tato část roku zvláštní neopako-
vatelné kouzlo.

Chtěl bych Vás také touto cestou pozvat na adventní akce 
konané na náměstí, ať už jsou to tradiční trhy, rozdávání dár-
ků na Mikuláše či vánoční zpívání „Rybovky“ před Modrým 
domečkem. 

S úctou Tomáš Smrčka 



pletní plán najdete na www.revnice.cz v záložce Technické 
služby. „Musím upozornit obyvatele, kteří parkují svá vozidla 
na ulici, aby dodrželi alespoň minimální mezeru k průjezdu 
techniky šíře 3 metry. Jinak technika neprojede a komunikace 
nebude moci být ošetřena pluhováním nebo posypem. Toto je 
skutečný problém posledních let,“ říká vedoucí oddělení Tech-
nických služeb Mojmír Mikula.

Rada odměnila iniciativu 
řevnických baráčníků
Pět tisíc korun se rozhodla uvolnit řevnická rada místní Obci 
baráčníků. Vedení města tak našlo způsob, jak ocenit inicia-
tivu členky tohoto spolku paní Ledvinové. Ta se během léta 
podílela na obnově více než třiceti laviček, a to bez nároku 
na honorář. „Je to obdivuhodný příběh. Hledali jsme způsob, 
jak paní Ledvinové poděkovat. A protože je zapálenou baráč-
nicí, vyřešili jsme to tímto způsobem,“ řekl starosta Tomáš 
Smrčka. Věří, že by to mohla být inspirace i pro další spolky.

Studie navrhne, jak zklidnit 
dopravu na objížďce
Jak zklidnit dopravu na objížďce při přepokládaném zvýšení 
intenzity dopravy? Jaká navrhnout opatření na odvod dešťo-
vé vody, aby se na silnici nevytvářely nebezpečné louže před 
domy? Odpověď nejen na tyto otázky má dát studie na úpravu 
ulice V Luhu, kterou pro město vypracuje firma Projekce do-
pravní Filip s. r. o. Po zklidnění a větší bezpečnosti na objížď-
ce volají tamní obyvatelé, kteří sepsali petici. Vedení města si 
je vědomo toho, že po znovuotevření objížďky 30. listopadu 
se komunikace stane v případě uzavřeného přejezdu znovu 
hlavní tepnou, přitom zde chybějí bezpečné přechody i chod-
níky. Právě ze studie vyplynou nutné změny i jejich finanční 
náročnost.

Poslední noční spoj pojede 
o víkendu až ve 2:30
Nový jízdní řád, který na železnici začne platit 10. prosince, 
přináší oproti minulému roku, kdy se neměnily časy, dost zá-
sadních změn. Oficiálně představen byl až po uzávěrce Ruchu. 
Vycházeli jsme z údajů zveřejněných na stránkách SŽDC.

• Mění se časy odjezdů a příjezdů vlaků z a do Řevnic. Z Řev-
nic pojedou vlaky na Prahu vždy v X.18 a X:48. Na Beroun 
v X:10 a X:40. 

•  Obecně přibude spojů mezi Prahou a Řevnicemi v dopravní 
špičce. Od 5. až do 9. hodiny ranní pojedou 4 vlaky do ho-
diny, s odjezdy vždy v X:08, X:18,, X:38, X:48. Z Prahy poje-
dou 4 vlaky odpoledne již mezi 13:00 a 19:00. 

•  Poslední vlak z Prahy hlavního nádraží jede v pracovní dny 
v 0:27, o víkendu a svátcích (vyjma 25. 12.) nově až ve 2:30.

•  Poslední vlak z Řevnic na Prahu jede v pracovní dny ve 
23:48, o víkendu a ve svátky (vyjma 25. 12.) nově v 1:45.

•  První vlak na Prahu pojede o 17 minut později, ve 4:18. Na 
Beroun jede první vlak ve 4:40.

 (vše pan)
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odvíjí dle počtu obyvatel a pro Řevnice by činil 30 tisíc ko-
run ročně. Není to málo, na druhou stranu by měl přinést 
turistické materiály, zviditelnění řevnických firem poskytu-
jících služby a představení a zviditelnění plánovaných tras 
lesních cyklistických singltracků,“ vyjmenovává starosta To-
máš Smrčka. Jeho snahou navíc je, aby Řevnice měly i svého 
vlastního zástupce v destinačním managementu. 

Vyzkoušeli si, jak se staví nová 
protipovodňová ochrana
Zkouška výstavby protipovodňové ochrany se uskutečnila 
na objížďce 28. listopadu, tedy den před zprovozněním uli-
ce V Luhu. Zkoušku provedla dodavatelská firma, Správa že-
lezniční a dopravní cesty, která prováděla i kompletní rekon-
strukci podjezdu. Oproti původním těžkým zábranám by nyní 
měly obě obce ochránit lehké přenosné části, které se v přípa-
dě povodní zapasují do tělesa podjezdu. Zkoušky se zúčast-
nili nejen pracovníci Technických služeb a dobrovolní hasiči, 
ale také zástupci obcí Lety i Řevnice, které se následně stanou 
novými majiteli protipovodňové ochrany. „Uskladněna bude 
nyní v areálu Technických služeb, do budoucna bych rádi vy-
budovali plechový sklad v areálu čistírny odpadních vod,“ řekl 
starosta Tomáš Smrčka.

Při parkování na ulici nechte 
dostatečnou mezeru pro pluhy 
Beze změn zůstává plán zimní údržby, jehož aktualizaci loni 
schválila rada města. Je platný od 1. 11. do 31. 3. a obsahu-
je seznamy chodníků a komunikací dle důležitosti při jejich 
údržbě. Rozděleny jsou do dvou kategorií. V první jsou ty 
chodníky a komunikace, na jejichž úklid musejí pracovníci TS 
nastoupit do 30 min. po spadu sněhu 3–5 cm. Jde například o 
chodníky u škol a školky, na náměstí a v okolí, u nádraží aj. V 
druhé skupině jsou chodníky a ulice, na jejichž údržbu pracov-
níci nastupují 12 hodin po spadu sněhu. Pokud není vyhlášena 
kalamita, nevyjíždí se v době od 22.00 do 03.00 hodin. Kom-
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územního plánování MÚ Černošice (v pondělí a středu v úřed-
ních hodinách), elektronicky pak na stránkách pořizovatele 
nebo odkazem z webu Řevnic.

Námitky proti návrhu mohou podat vlastníci pozemků a sta-
veb dotčených návrhem řešení, připomínky pak všichni občané 
– nejpozději však do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Ondřej Skripnik
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Veřejné projednání územního plánu
Zveme občany na veřejné projednání Návrhu územního plánu 
Řevnic, které se bude konat v pondělí 15. ledna 2018 od 18:00 
hodin ve školní jídelně ZŠ Řevnice.

Městský úřad Černošice odbor územního plánování jako po-
řizovatel předloží návrh územního plánu, který představí jeho 
zpracovatel Ing. arch. Pavel Hnilička.

Návrh ÚP byl upraven podle připomínek občanů a dotčených 
orgánů. S upraveným a posouzeným návrhem se můžete sezná-
mit na Městském úřadě v Řevnicích nebo v kanceláři odboru 
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Strategická hlasování
Alternativou k mému návrhu je, že studii koalice „protlačí“ pro-
stou většinou hlasů. Tím se z rekonstrukce náměstí stane téma 
předvolebního boje a v závislosti na výsledku voleb hrozí, že do-
posud vynaložené finanční prostředky se promarní. Podobná si-
tuace se týká i dopravního generelu, který byl na minulém zastu-
pitelstvu města schválen osmi hlasy, což je nejnižší možný počet. 
Do budoucna se stejný problém bude týkat i hlasování o územ-
ním plánu, kde budeme těžko hledat shodu na rozsahu zástav-
by v lokalitě Vrážka nebo na výstavbě v bývalé Eurovii. Všechna 
hlasování, která přesahují délku volebního období, považuji za 
strategická. Pro tato hlasování by se dle mého názoru měla hle-
dat většinová shoda, abychom zajistili dlouhodobou kontinuitu.

Příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v Novém roce za 
opozici (a nejenom za ni) přeje Libor Kvasnička.

Poznámka členky městské rady
Není efektivní připravovat projekty, nad nimiž není šir-
ší shoda. Vedení města proto využívá odborných komisí, v 
nichž jsou zastoupeni lidé napříč opozičními i koaličními 
kandidátkami a také odborníci z řad řevnické veřejnos-
ti, kteří chtějí a mají k dané problematice co říci. Zadání a 
práce na dopravním generelu byla projednávána v dopravní 
komisi. Podobně vzniká studie na obnovu náměstí. Opako-
vaně se o ní debatovalo, jak ve speciální komisi pro náměstí, 
tak s veřejností. Ze všech jednání jsou pořízeny zápisy, které 
jsou veřejně dostupné. Architektonická studie náměstí bude 
hotova po Novém roce. Předtím, než se začne projektovat, 
ji architekti představí odborné i participační komisi a veřej-
nosti. Těžko si lze představit větší úsilí o shodu mezi různý-
mi zájmy a názory řevnických občanů.

Marie Reslová,
místostarostka

Názor opozice
Na posledním zářijovém zastupitelstvu města Řevnic byl schvá-
len dopravní generel centra města. Tento důležitý dokument 
řeší komplexně a především odborně všechny zásadní otázky 
automobilové, cyklistické i pěší dopravy v širším centru obce. 

Rekonstrukce náměstí
Poslední dobou se hodně napsalo o řevnickém náměstí. Osobně 
jsem byl na červnovém setkání s občany na toto téma, a ode-
šel jsem z něj se smíšenými pocity. Ty umocnily reakce dalších 
účastníků setkání, se kterými jsem hovořil. Na červnovém za-
stupitelstvu jsme toto téma poměrně rozsáhle probírali, dokon-
ce i po ukončení zastupitelstva. Z jednání jsem měl pocit, že obě 
strany mají zájem vnímat, co protistrana říká. To oceňuji, proto-
že to vůbec není běžné. Pravda ale je, že jsem odcházel s poci-
tem, že každá z diskutujících stran byla na jiném jednání s ob-
čany. Koalice vnímala více hlasy podporující přestavbu náměstí, 
opozice je přesvědčena, že více diskutujících bylo proti oběma 
předloženým návrhům. 

Pozn. redakce: Architektonické studii náměstí se budeme 
rozsáhle věnovat v únorovém vydání Ruchu. (mbat)

Pojďme to udělat jinak
Pan starosta se tomuto tématu věnoval v říjnovém vydání Ru-
chu. Nechci zde prezentovat body, ve kterých se neshodujeme. 
Všichni je již znají a stejně to nikam nepovede. Pojďme to udělat 
jinak. Pojďme se soustředit na to, na čem se shodneme. Pojď-
me přetavit energii, kterou vynakládáme na marné vzájemné 
přesvědčování, v něco pozitivního. Přece na tom, že chceme 
vydláždit cestičky na náměstí, řešit kašnu atd. se shodujeme, 
nepotřebujeme k tomu studii a můžeme to udělat ještě do kon-
ce tohoto volebního období.

Aktivní cyklisté a organizátoři tradičních vyhlášených Ča-
rodějnic na Vrážce mají za sebou brigádu v okolí nádrže na 
Pišťáku, kterou město díky získané dotaci zrekonstruovalo. 
Oblast zbavili náletových dřevin, místo vyčistili a uklidili. Vy-
sázeny zde byly také nové stromy. 

Vánoční bohoslužby
Přinášíme přehled bohoslužeb, které se v době vánoční 
konají v řevnickém kostele sv. Mauritia. Bohoslužba pro 
děti se koná v dobřichovickém kostele 24. 12. od 16 ho-
din. Pokud si chcete dopřát pravou Půlnoční mši se začát-
kem ve 24:00, musíte se vydat do Litně či Osova. 

24. 12. od 9:30 a 22:00
25. 12. od 9:30
26. 12. od 9:30
29. 12. od 18:00
31. 12. od 9:30

1. 1. od 9:30
3. 1. od 18:00
6. 1. od 18:00
7. 1. od 9:30
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této logice pochopitelné. Historie i vzhled budovy místní rad-
nice jsou pak zajímavou ilustrací obecní demokracie. Nená-
padný řadový dům na náměstí zažil vícero nájemníků i podná-
jemníků – opakovaně tu byly komunální služby i školní třídy. 
Zdá se tedy, že Řevnice chápaly svoji radnici ne jako symbol 
prestiže města (jak známe z Berouna, z Prahy atd.), ale coby 
obecní službu jako každou jinou.

Tam svět se hne, kam síla se napře!
Řevnická Sokolovna byla postavena roku 1930 rozšířením 
tehdejšího hotelu Na Kopečku po více než třiceti letech cvi-
čení po pronajatých hospodských sálech ve městě. Stavělo se 
z darů, za půjčku od banky se jeden z bratrů dokonce zaručil 
svým majetkem. Sokolovna je dodnes jeden z největších ob-
jektů ve městě, letní sokolské cvičiště bylo (ručně!) vydobyto 
z prudkého svahu pod lesem – i to svědčí o ohromné energii, 
kterou Sokolové v obci představovali. Je zajímavé, jak si autoři 
plánů poradili s náročným úkolem zasazení (na místní pomě-
ry) obrovské stavby s dvojsálím do centra města. Velmi chytře: 
původní hotel v uliční části zůstal zachován a poskytl prosto-
ry pro zázemí (vstupy, šatny, sprchy, WC, spolkovou knihovnu 
atd.). Oba velké sály – cvičební a biografový – byly přistavěny 
„do dvora“, takže se v městském prostředí projevují jen málo. 
Pozoruhodné je, že podobný koncept v těchto dnech vzniká i v 
návrzích budoucí městské haly Řevnic (zpracovává architekto-
nický atelier Projektil): v obecní proluce na náměstí má vznik-
nout městský dům se zázemím a průchodem do otevřeného 
dvora, kde má vyrůst moderní sportovní sál jakožto místo se-
tkávání a sportovně společenského života obce.

Sokolové vklínili svoji základnu do struktury města a ona s 
ním srostla – fyzicky i symbolicky. Ukázkový příklad „zahušťo-
vání“ centra, který se dnes tak cení.

Škola základ života
O kostele jako orientačním bodě v krajině i životě už byla na 
těchto stránkách řeč. Starou školu „Našim dítkám“ (původní 
nápis na fasádě) postavili Řevničtí koncem 19. století na náměs-
tí – jako důstojnou, řadovou budovu s vznešenými vnitřními 
prostorami. Nové škole ve Školní ulici byl později (1934) velko-
ryse přidělen celý jeden městský blok a každá doba tu předved-
la svoji představu o roli vzdělání ve společnosti. První republika 
zde vystavěla úctu vzbuzující instituci, která svou architekturou 
ctí solidnost a řád. V 70. letech 20. století zde zaparkoval nená-
padný „služební vagon“ školní jídelny: na krásu se valně nehle-
dělo, zato však dobře slouží dodnes. Moderní časy (2015) pak 
přidaly neutrální až strohou školní přístavbu – bílou schránku 
na pestrobarevný školácký svět. Díky prozíravosti otců zaklada-
telů zde máme dodnes areál, kde je stále dostatek prostoru: pro 
školu, stromy, sportoviště i lelkování o přestávce.

Pro pestrost městského prostředí je přínosem, jsou-li v něm 
zastoupeny různé velikosti staveb: S, M, L. Stavby velikosti 
XL lze do města citlivě zasadit jen velmi těžko. Tento tzv. 
schwarzplan zobrazuje veřejné stavby v jádru Řevnic a jejich 
měřítko ve struktuře města. Poznáte je?

Úřad farní a úřad městský
Výmluvným příkladem staveb jakožto svědků doby jsou míst-
ní radnice a fara. Faru, jak známo, postavil v novobarokním 
stylu architekt Sochor v roce 1905. Investor – velmistr křižov-
níků František Marat, byl vznešený pán a svoje sídlo budoval 
jakožto elegantní „ambasádu“ instituce, jejíž slovo mělo tehdy 
v obci i v životě lidí velkou váhu. Architektovy odkazy na ba-
roko – dobu duchovního a kulturního rozkvětu Evropy – jsou v 

VE SLUŽBĚ OBCI
Kostel, škola, fara, radnice, sokolovna, nádraží, pošta, obchodní dům a samozřejmě hospoda – stavby, kde se 
odjakživa odehrával veřejný život obce. Z toho, kde stojí a jak vypadají, můžeme dodnes vyčíst, jakou úctu 
a význam ta která instituce v obci měla. Cesta po řevnických veřejných stavbách je vlastně naučnou stezkou 
místních i světových dějin (nejen architektury). A tak – i když se prý dnes veřejný život přesouvá do virtuálního 
prostoru internetu, vydejme se přesto ven, na adventní procházku po několika společenských a urbanistických 
dominantách Řevnic.

Text a foto: Daria Balejová
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Ni zisk, ni slávu!
Zatímco dnes je určujícím prvkem každé tělocvičny velikost 
hřiště (je libo volejbal? floorbal?), za časů Tyrše se sály dimen-
zovaly na sestavu cvičenců. I řevnická Sokolovna o rozměrech 
22 x 12 m odpovídá doporučené sestavě 10 Sokolů v šesti řa-
dách za sebou. „Hledem kupředu zřídit řad!“ – jak velí Tyršův 
manuál Základové tělocviku z roku 1872. Že bylo nejpoutavější 
pozorovat souhru ztepilých těl sportovců nebo sportovkyň sho-
ra – z galerie, je jasné i dnes. Proto se ochozy u sokoloven bu-
dovaly. Kulturista-intelektuál Tyrš prosazoval antický přístup 
ke cvičení „kalokagathia“ – tužit tělo i ducha a tím tvořit krásu, 
ve službě zdraví, obecnímu dobru a vlasti. V minulých dobách 
se na původní sokolské ideály často zapomínalo. Dnes leckde 
skomírají, či vstávají z popela. Sokolovny jsou však bez výjimky, 
navzdory chátrání, ozdobami měst i vesnic a jsou dědictvím s 
velkým potenciálem.

Co zbylo ze zámecké zahrady
Řevnický Zámeček býval kdysi sídlem majitele místního stat-
ku pana Havlíka. Ten o nemovitost přišel kvůli nevydařenému 
podnikatelskému záměru (chtěl zde založit pivovar), a druhého 
majitele – bratry dominikány – o usedlost připravil komunistic-
ký režim. Problematiku bezpráví za totality i restituční peripe-
tie po revoluci ponechme stranou. Podstatné je, že historické 
okolnosti nakonec přivedly celý areál do rukou obce. Po zbou-
rání hospodářských budov na konci 60. let 20. století tak Řev-
nice získaly široký prostor pro nové veřejné stavby. I sem každá 
doba přidala svoje slovo do pranice: 70. léta nákupní středisko 
Jednota, 80. léta poštu a porevoluční vzepětí blok obchodů při 
Komenského ulici. 
 

Okolí Zámečku v roce 1966: tehdy ještě stály objekty statku 
a znárodněná zámecká zahrada byla nezastavěná.

Zeštíhlující efekt
Řevnická pošta patří co do zastavěné plochy mezi stavby ve-
likosti L. Na jejích 700 m2 by se vešlo tucet rodinných domů. 
Čím to, že ji jako obrovskou nevnímáme? Autor totiž chytře 
využil všechny dostupné prostředky, jak dojem velikosti po-
tlačit: čtvercový půdorys dává domu nejkratší možná průčelí, 
střídání různých typů oken i prolamování zase oživují dlouhou 
fasádu. Díky ploché střeše je objekt vlastně docela nízký a svět-
líky s atriem prosvětlují místnosti uvnitř. Je to vskutku chytrý, 
elegantně prostý dům, i s tím břízolitem. V sousedství zdivoče-
lých forem architektury porevolučních 90. let to lze chápat jako 
hodnotu.

Samoobsluha versus supermarket
Když na začátku 20. století moderní architekti odvrhli tradice a 
začali vymýšlet domy jako „stroje na bydlení“, netušili, kam až 
tento trend do konce milénia zajde. Zvlášť, chopí-li se ho cent-
rální plánování totalitních států, které ve službách socialismu 
budovalo „lepší zítřky“. Paneláky, obchodní domy a magistrály 
nepochybně zlepšily životní podmínky mnoha občanů, násled-
ky jejich bezohledného a často šlendriánského přístupu však 
leckde řešíme dodnes. I Řevnice mají své svědky těchto časů: 
jedním z nich je budova nákupního střediska Jednota, dnešní 
Coop. Jedna z největších staveb ve městě se věru neohlíží na pr-
vorepublikovou noblesu svých sousedů, jak by mohla! A přesto: 
samoobsluha, která vznikla v dobách věčného nedostatku zbo-
ží, kdy ne každý vlastnil auto a na nákup se chodilo pěšky – je 
vybavena velkorysým veřejným prostorem i zážitky pro lidské 
oko: výkladci, nikami, střídáním materiálů (tehdy oblíbené 
skleněné tvárnice – kopilit, nebo glazovaný obklad z kabřince) 
atd. Na to už dnešní supermarkety zcela rezignovaly – ve pro-
spěch aut a ke škodě lidí.

Memento neboli Pamatuj!
Útok kapitalismu na družstevní samoobsluhy si po roce 1989 
vyžádal svou daň: málokde přežily. A najednou se ukazuje, že i 
místní „sámoška“ (stejně jako všechny lokální obchůdky a pro-
vozovny) má také svůj komunitní význam. Oživuje město, pěší 
pohyb a sousedské vztahy. Řevnický Coop možná není krás-
nou stavbou. Reklamní mánie, osleplá okna a chátrání se na ní 
podepsaly a přilehlé XL sklady nepochopitelně zabírají cenný 
prostor městského centra. Samotný dům je však svědek minu-
losti, který má i své kvality. 

 

Domy-mementa potřebujeme, abychom nezapomněli na mi-
nulé časy, byť byly sebetemnější. Jejich správné začlenění do 
města a do kolektivní paměti je na nás.

K čemu je architektura?
Jak vidno, řevnické (nejen veřejné) stavby jsou sbírkou nej-
různějších přístupů. Sbírka má své perly, své obyčejnosti, 
kuriozity i odstrašující příklady. Její hodnota je právě v této 
pestrosti, a tak díkybohu za ni. Adolf Loos jednou napsal, že 
architektura je „pozadí pro drobné radosti a velké tragédie 
života“. S Novým rokem za dveřmi Vám přeji, ať je těch drob-
ných radostí dostatek! e



demie. Další cenu, tentokrát za knihu 
Poruchy dětského spánku, kterou jsem 
napsala společně s italským kolegou 
Olivierem Brunnim, jsem získala v letoš-
ním roce. Díky spánkové medicíně jsem 
navíc procestovala kus světa. Navštívila 
jsem Severní i Jižní Ameriku i spousty 
míst po Evropě. e

cína zpravidla neřeší klasickou nespavost 
spojenou s psychickými poruchami, to je 
pole spíše pro psychology nebo psychiat-
ry. Neurologové se zabývají záchvatový-
mi poruchami nočního spánku – noční-
mi děsy, náměsíčností nebo nadměrnou 
denní spavostí jako je narkolepsie či hy-
persomnie. Těmto dvěma neurologickým 
poruchám jsem se například ve svém vě-
deckém životě věnovala já. 

V současné době řešíme u dětí a mla-
distvých také tzv. syndrom zpožděného 
spánku, který úzce souvisí s nadměrným 
užíváním mobilů a notebooků. Tato zaří-
zení vydávají modré světlo, které působí 
na buňky sítnice a blokuje tvorbu spán-
kového hormonu. Jeden můj mladistvý 
pacient například usíná až někdy v půl 
sedmé ráno a úplně se mu díky tomu 
rozpadl jeho studijní život. 
Spánková medicína vás tedy asi nej-
víc proslavila?
Dá se to tak říci. Díky ní jsem získala 
ocenění od Americké neurologické aka-
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MEDAILE ZA ZÁSLUHY JE 
ZAVRŠENÍM MÝCH OCENĚNÍ
Text: Jan Schlindenbuch | Foto: archiv Soňy Nevšímalové

V Řevnicích se sice nenarodila, ale vztah 
má k našemu městu od raného dětství. 
Za svými prarodiči do prvorepubliko-
vé vily v ulici Karla Mündla jezdila na 
prázdniny, v době vysokoškolského 
studia se zde připravovala na zkoušky. 
Od konce 80. let 20. století zde po smrti 
svých rodičů žije nastálo. Baví ji práce 
na zahradě a ráda se prochází po okol-
ních lesích i kolem Berounky.  

Celý váš profesní život je spojený s 
neurologií. Jak jste se k tomuto lékař-
skému oboru dostala?
Po dokončení lékařských studií jsem do-
stala tzv. umístěnku do Ústavu lékařské 
biologie a genetiky. Genetice jsem se vě-
novala celkem sedm let. Během té doby 
jsem si udělala i první atestaci z neuro-
logie dospělých. Protože mě to táhlo do 
praxe na kliniku a měla jsem základ v 
genetice, tak mi z toho logicky vycháze-
la dětská neurologie. Cesta k ní však ne-
byla tak snadná, musela jsem složit další 
dvě atestace. 
Čím se od sebe neurologie dospělých 
a dětských pacientů liší především?
Dětská neurologie je pro lékaře zcela jis-
tě náročnější. Spektrum onemocnění je 
výrazně širší. Zatímco u dospělých pa- 
cientů řešíte především mozkové přího-
dy a některá degenerativní onemocně-
ní, např. Parkinsonovu či Alzheimerovu 
nemoc, u dětí se setkáváte s mnohem 
širším spektrem nemocí. Řada z nich je 
navíc bohužel i v dnešní době stále nelé-
čitelná, nebo je jejich léčba astronomic-
ky drahá. Dětský neurolog se tak často 
dostává do lidsky velmi složitých situací, 
kdy jsou jeho léčebné schopnosti značně 
omezené. Není to rozhodně práce pro 
každého. 
Vaše jméno je rovněž spojováno s po-
jmem „spánková medicína“. Co si pod 
tímto oborem má laik představit?
Spánkové medicíně se věnuji již od stu-
dií. Přivedl mě k ní můj učitel a velký 
vzor doc. Bedřich Roth. Spánková medi-

prof. MUDr. Soňa 
Nevšímalová, DrSc.

• Narodila se 5. 4. 1940 v Praze.
• V roce 1963 ukončila Fakultu vše-

obecného lékařství Univerzity Kar-
lovy v Praze.

• Od roku 1971 pracovala na Neu-
rologické klinice 1. LF UK a VFN v 
Praze a v letech 1997– 2006 zde 
působila jako přednostka. 

• Ze dvou manželství má dva syny, 
oba pracují jako lékaři. 

Celý svůj profesní život zasvětila neurologii. Zpočátku se věnovala neurologii dospělých, později se přeorientovala na dětskou. 
Doslova světového věhlasu se jí dostalo ve spánkové medicíně. Za jednu vědeckou práci v tomto oboru, kterou provedla ve spo-
lupráci se Stanfordskou univerzitou, byla v roce 2000 oceněna Americkou neurologickou akademií. Vloni obdržela nejvyšší 
lékařské ocenění u nás – Cenu J. E. Purkyně, a letos ji státním vyznamenáním ocenil prezident republiky. Řeč je o naší řevnické 
spoluobčance prof. MUDr. Soně Nevšímalové, DrSc.
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Potřeba nového chrámu
V prostoru dnešního starého hřbitova, 
kde se kostel nachází, stávaly původ-
ně kostely dva – románský, zasvěcený 
sv. Mauritiovi, a gotický, vybudovaný ke 
cti Panny Marie Nanebevzaté. Oba však 
byly ve 40. letech 18. století již značně 
sešlé a neopravitelné – břidličný kámen, 
použitý k jejich stavbě, se již rozpadal, 
takže hrozilo zřícení obou budov. Proto 
tehdejší duchovní správce, křižovnic-
ký administrátor P. Scharschon, rozho-
dl o jejich demolici a výstavbě kostela 
nového. Na podzim roku 1748 – kon-
krétně 12. listopadu – začala být boře-
na věž (prameny bohužel nespecifikují, 
o jakou věž se jednalo – zda při kostele 
Panny Marie Nanebevzaté, či sv. Mau-
ritia, nebo snad samostatně stojící zvo-
nici). Během zimy pravděpodobně pro-
bíhala demolice starých kostelů, ne-li 
obou, tak alespoň kostela Panny Marie 
Nanebevzaté, který stál v místech bu-
doucí stavby. Poté byly kopány základy 
pro nový kostel, a to v hloubce „5 loket“, 
pod věží pak „6 loket“ (pokud se zde 
jedná o loket český, jeho délka činila 
59,14 cm). 

Neochotní poddaní
Když žádný z místních sedláků, kteří 
vlastnili povoz, neprojevil z vlastní inicia- 
tivy zájem přivážet na stavbu potřebný 
kámen, rozhodl administrátor, aby se tak 
dělo v rámci robotních povinností; kři-
žovníkům ovšem byly v Řevnicích pod-
dány pouze 4 selské usedlosti, zbývající 
obyvatelé městyse byli poddanými opata 
zbraslavského cisterciáckého kláštera, 
podobně jako osadníci letovští; zadnotře-
banští farníci byli pro změnu poddanými 
královského hradu Karlštejna. Protože 
od „cizích“ poddaných nemohl P. Schar-
schon požadovat výkon robotních povin-
ností pro stavbu křižovnického kostela 
(leda že by se dohodl s jejich vrchností, 
což je ovšem málo pravděpodobné), lze 
předpokládat, že kámen „dílem z Kejné 
rokle, dílem z Chyby“, případně až „od 
Babky“, a vápno, které „od pece karlické 
se dodávalo“, přiváželi na svých povo-
zech pouze křižovničtí poddaní. (Ti hos-
podařili na statcích, které stávaly v mís-
tech dnešních domů čp. 24, 25, 26 a 29). 
S vlastní stavbou kostela bylo započato 
9. dubna 1749, přičemž zedníci, tesaři 
a nádeníci byli vypláceni z financí admi-
nistrátora Scharschona. Do svatodušních 

Výročí posvěcení řevnického kostela

V neděli 12. listopadu uplynulo 265 let od vysvěcení řevnického kostela. V souvislosti s tím si v následujícím 
článku připomeňme alespoň některé zajímavosti, které se vážou ke vzniku této památné stavby, zdobící střed 
našeho města.

Text: Pavel Beneš | Foto: Jiří Milfait

svátků byly již „grunty“ vyzdviženy do 
výše 4 loket, pod věží pak 5 loket, a spo-
třebovaly 466 t stavebního materiálu.

Základní kámen
Z pověření J. M. generála a 33. velmist-
ra řádu křižovníků s červenou hvězdou 
Františka Matěje Böhmba položil a posvě-
til 29. května 1749 P. Scharschon „grun-
tovní kámen k novému chrámu Páně v 
Řevnicích pod titulem Nanebevzetí Pan-
ny Marie a sv. Mauritiusa“. Při této příle-
žitosti byla do základního kamene vlože-
na olověná schrána s pamětním zápisem 
na pergamenu. Nápis, který se nachází na 
základním kameni, je patrně pozdějšího 
data, neboť velká písmena chronogramu 
(jež zde zároveň plní funkci římských čís-
lic), udávají v součtu 1751, snad rok defi-
nitivního umístění tohoto kamene v zá-
kladech dnešního hlavního oltáře. Znění 
nápisu je následující:

regInae CoeLI thabaeIqVe 
antesIgnanI honorI 

eCCLesIae hVIVs et arae
fabrICa fVnDItVs a franCIsCo 
CaroLo sCharsChon aere sVo 
ereCta ab anno IVbILaco stat 
grata fons gratIae posterItatI

ke cti Královny nebes a vojevůdce 
thaebejského stavba tohoto 
kostela a oltáře od základů 
provedena byla nákladem 

Františka Karla Scharschona od 
roku jubilejního stojí jakožto milý 

zdroj milostí potomstvu

Stavební práce probíhaly poměrně 
rychle, takže po sedmi měsících – 20. lis-
topadu 1749 byl kostel dostavěn a zastře-
šen(!). Vnitřní úpravy si však již vyžádaly 
více času a skončily až v roce 1752.

 Na základě povolení pražské arcibis-
kupské konsistoře z 10. listopadu 1752 vy-
světil o dva dny později, v neděli 12. listo-
padu, v pořadí 34. velmistr křižovnického 
řádu Julius František Waha nový řevnický 
kostel, zasvětil jej (jak se výslovně uvádí v 
konsistorním přípisu) Panně Marii Nane-
bevzaté a svatému Mauritiovi a pontifikál-
ní mší svatou jej předal jeho účelu. e
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Podél Kačáku
Z řevnického vlakového nádraží popojedeme místním osobá-
kem do Srbska. Vystoupíme na nenápadné zastávce, sevřené z 
jedné strany vysokou zarostlou skálou a z druhé přibližující se 
řekou. Přejdeme přes nedalekou lávku a vydáme se proti prou-
du řeky Berounky po asfaltové stezce mezi vápencové stěny 
Českého krasu. Za Vlastinou a Blážinou stěnou, od posledních 
teplých dní již opuštěných horolezci, dojdeme k ústí malé říčky 
Loděnice, známé spíš pod běžnějším názvem Kačák. Tahle me-
andrující říčka, poskakující mezi napadanými kmeny a kameny, 
nám bude na naší cestě přerývavě bublat do kroku. Při chvilce 
pozornosti a zklidnění určitě mezi pramínky divoké vody spat-
říme tmavě hnědého ptáčka s bílou náprsenkou, jenž neohrože-
ně vbíhá do proudu a loví tam svou potravu. Je to skorec vodní, 
kterého od vody zažene jen prudký mráz měnící potok v bez-
útěšné zrcadlo. Cesta v úzkém údolí obklopeném mnoha vápen-
covými lomy, ve kterých se skrývají dlouhé kilometry chodeb 
temných jeskyní a vyražených štol, rychle ubíhá a brzy vyústí na 
silnici u obce Hostím. Tady mineme, s menší či větší zastávkou, 
věhlasný hostinec U Krobiána a pokračujeme stále dál podél Ka-
čáku po úzké silnici do Svatého Jana.

Svatý Ivan
Za jednou z pravotočivých zákrut se nečekaně mezi domy 
malé vesnice otevře monumentální pohled na kostel Sv. Jana 
Křtitele s barokní stavbou benediktinského kláštera, nad nimiž 
se vypíná vysoká vápencová Skála. Ten pohled někdy vyrazí 
dech, ale to nejpůsobivější se skrývá pod samotným kostelem. 
Z chrámu sestoupíme po pěti schodech do podzemí, kde se 
nachází naše největší a zároveň nejmladší jeskyně v traver-

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

tinových vrstvách. Zde, podle jedné z legend, žil v 9. století 
chorvatský poustevník Ivan. Podzemní prostory, ve kterých si 
ještě dnes můžeme prohlédnout jeho kamenné poustevnické 
lůžko a balvan s otisky jeho šlépějí, se v minulosti proměnily 
v kryptu postaveného kostela. Před další cestou se ještě neza-
pomeneme napít z pramene, vyvěrajícího zpod kostelních zdí, 
pro jehož zázračné léčivé vody si jezdí lidé z širokého okolí. 
A pak nás čeká příkrý výstup na Skálu. Cestou vzhůru půjde-
me okolo kaple Povýšení Sv. Kříže, kde se nachází jedno z pěti 
renesančních sousoší na území naší republiky. Po přírodním 
schodišti dojdeme na hřeben, odkud nás úzká pěšina dovede 
k dřevěnému kříži na vrcholu Skály. Je odtud téměř letecký 
pohled na meandry Kačáku. 

Přes Solvayovy lomy 
Z vrcholku Skály pokračujeme dále po naučné stezce Svatoján-
ský okruh směrem na Solvayovy lomy. Opuštěný lom, kde se v 
první polovině minulého století těžil kvalitní vápenec pro výro-
bu sody, se od roku 1993 pomalu mění ve skanzen těžby a do-
pravy vápence. Přes léto je zde v provozu úzkorozchodná želez-
nice, lze tu navštívit malou historickou expozici, nebo vstoupit 
do jedné z mnoha podzemních chodeb. Teď v zimě na nás moc-
ně dýchne atmosféra opuštěné civilizace. Z lomu pokračujme 
dále po naučné stezce do údolí Propadlých vod. U jeskyně Arni-
ka narazíme na zelenou značku, která nás dovede zpět do Srb-
ska na železniční zastávku. Komu však krajina krasu učarovala 
a domů se mu ještě nechce, nechť se nechá na rozcestí Propadlé 
vody zlákat červenou turistickou značkou. Cesta Vojty Náprst-
ka je jednou z nejzajímavějších a nejkrásnějších cest po Čes-
kém krasu a přes Karlštejn a Třebaň se vrátíme zpět do Řevnic. 
O této cestě více v příštím pokračování… e 
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Mlynářský cech v Řevnicích má nejdelší 
historii a tradici na celém Zbraslavsku. 
V našem městě existovaly ve středo-
věku nejméně dva vodní mlýny na Be-
rounce – jeden za vodou pod jezem a 
druhý přibližně v místech dnešní ulice 
V Luhu. Tudy kdysi vedlo původní kory-
to řeky přes Tůně. Tento druhý mlýn za-
nikl údajně již za třicetileté války. Mlýn 
za vodou stál nejspíše na stávajícím 
místě a zachoval se do dnešních dob. Je 
o něm zmínka v listině krále Jana Lu-
cemburského z roku 1335, která uvádí 
v Řevnicích profesi mlynáře. Řevnický 
mlynář nejen mlel mouku, ale vybíral 
poplatek za otevírání vrat v jezu. Při 
větší vodě se po Berounce plavily vory 
nebo lodě s dřívím pro Prahu, dokonce 
v roce 1652 klády z křivoklátských lesů 
pro opravu Pražského hradu. Pozdě-
ji byl po vodě dopravován i kámen pro 
pražskou dlažbu (před vznikem želez-
nice).

Po mnoha letech vznikla ze starého 
mlýna vodní elektrárna. Profesor PhDr. 
a ThDr. Václav Hazuka a jeho bratr mly-
nář František zakoupili v roce 1910 mlýn 
od rodiny Mudrových. Mlýnská kola 
nahradili Francisovou turbínou, která 
poháněla generátor k výrobě elektřiny a 
současně mohla pohánět mlýn a pilu se 
dvěma katry. Veškerá elektrotechnická 
zařízení dodala a práce provedla praž-
ská firma Křižík. V roce 1932 byla vodní 
část elektrárny rozšířena o Kaplanovu 
turbínu. Přibližně ve stejné době přista-

Mlýn a elektrárna v Řevnicích
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora a Pavel Jirák

věli majitelé parní elektrárnu, kterou 
dodala firma z Vídně.

V roce 1911 začala elektrifikace Řev-
nic. Hlavní rozvod 1000V elektřiny pro-
cházel z elektrárny venkovním vedením 
přes řeku do města, kde končil mřížo-
vým stožárem u bývalého železničního 
přejezdu. Dále už navazoval kabelový 
rozvod do tří transformoven – u lékárny, 
u Bati (dnes prodejna elektro) a U kříž-
ku na křižovatce ulic Pražská a Sádecká. 
Také tento veškerý rozvod i síť nízké-
ho napětí vybudovala firma Křižík. Za 
války byly měděné vodiče nahrazeny 
ocelovými, měď zkonfiskovaly německé 

Pohled na elektrárnu (vpravo) z ulice Na Stránce

okupační úřady. V roce 1947 byla Hazu-
kova elektrárna zestátněna a převzal ji 
podnik Středočeské energetické závody 
(STE). S růstem počtu obyvatel města 
nestačila zdejší výroba elektřiny krýt 
spotřebu v síti. Proto došlo k dohodě s 
Elektrárenským svazem středních Čech 
o propojení s jeho sítí a dodávce další 
energie. Počátkem šedesátých let 20. 
století byl celý rozvod vysokého i nízké-
ho napětí ve městě zrekonstruován stá-
tem za pomoci města v akci „Z“. V roce 
2000 Středočeská energetická a. s. pro-
dala elektrárnu v dražbě a novými vlast-
níky se stali Ing. Pavel Janák a syn.

Elektrárna přežila několik povodní. 
Za poslední z nich v srpnu 2002 byly její 
stroje i zařízení hluboko pod vodou. Po 
vysušení a opravách byla 20. září 2002 
opět uvedena do provozu.

Mlýn a pila byly v provozu do roku 
1932. e

Podle článku Ing. Josefa Beneše staršího 
v Almanachu Řevnice –750 let

Kaplanova turbína v elektrárně Výrobní plaketa Kaplanovy turbíny
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Krátce a jasně
Originální dárky nakoupíte 
i v Řevnicích
Letos si sice nebudete moci pořídit stylový kalendář z dílny 
řevnických školáků, přesto je nabídka dárků z ryze domácích 
zdrojů pestrá. Pokud jste nestihli pořídit vánoční dárky na Ad-
ventním trhu na náměstí, máte ještě šanci na vánočních trzích 
pořádaných místní školou. Ve školní jídelně se konají 19. 12. od 
17:00 do 19:00 hodin a nakoupíte na nich dekorace a výrobky z 
dílny místních školáků.

Permanentka do kina
Originálním dárkem pod stromeček mohou být permanentky 
do řevnického kina. Zakoupit je můžete na 6 nebo 10 promítání 
v hodnotě 600 nebo 1000 korun. Jsou platné až do konce roku 
2018. Od začátku prosince jsou k dostání kdykoliv před promí-
táním v pokladně kina. K dostání jsou také v knihkupectví Le 
Amos na náměstí. 

Dobroty z Náruče
Také letos vydal Modrý domeček stylovou vánoční pohledni-
ci. Její autorkou je opět výtvarnice Lucie Martišková, která v 
Modrém domečku momentálně vystavuje. Řevnickou adventku 
zakoupíte na stejném místě za 10 korun. A to není jediný vánoč-
ní sortiment z Náruče. Letos vánoční nabídku nejen pro mlsné 
jazýčky kavárna rozšířila. „Už nenabízíme jen tradiční cukroví, 
ale spousty dobrot, které jsme testovali v průběhu roku. Všich-
ni naši kolegové na chráněných místech měli příležitost být 
součástí nově vyvíjených výrobků a podílejí se aktivně na jejich 
přípravě,“ prozrazuje Marie Hrdá z Náruče. Pořídit tak může-
te například luxusní malinový nebo ostružinový džem, domácí 
švestkovou marmeládu s vanilkou, bio kávu, domácí sirupy. Ze 
slaných dobrot jmenujme například hořčici s medvědím česne-
kem nebo pikantní chilli želé.  

Dárek pro seniory
Pro seniory může být dobrým dárkem uhrazení školného na Uni-
verzitu 3. věku, které činí maximálně 500 korun za semestr. Dár-
kový poukaz získáte objednáním na adrese monika.vankova@
sokolrevnice.cz nebo na tel. 603 402 040. Semestr začíná v lednu, 
výuka pokračuje každých 14 dní v Kině Řevnice. Kromě nových 
znalostí čeká na účastníky i výborný kolektiv, výlety a další aktivity. 

Kniha potěší
Pod stromečkem by neměla chybět kniha. Může jít třeba o nej-
novější knihu řevnické spisovatelky Ludmily Vaňkové, nazvanou 
Zrození království, kterou pokřtila koncem října v Praze a jejíž 
děj se odehrává v době bojů o český trůn mezi přemyslovskými 
knížaty. Anebo její vlastní životopis, který vyšel v letošním roce, 
kdy L. Vaňková oslavila významné životní jubileum.

Koledy z domova i ze světa
Pokud se vám některé koledy zdají být během adventního 
času již ohrané, sáhněte po deskách lidové muziky Notičky s 
méně známými vánočními skladbami v neotřelých úpravách. 

Notičky natočily hned tři cédéčka s koledami, které jsou 
k dostání za 150 korun. První vánoční CD Veselá koleda 
vzniklo ve všeradickém kostele Sv. Bartoloměje a obsahuje 
výběr 23 známých i méně známých koled. A máme tu svátky 
je název dalšího svátečního CD a najdete na něm 23 zbrusu 
nových koled. Zatím poslední deska Notiček nazvaná Fum, 
fum, fum, aneb koledy letem světem je z roku 2015 a nabízí 
šestnáct koled a vánočních písní nejen z Čech a Moravy, 
ale také z Anglie, Itálie, Německa, Ruska, Francie... a 
dokonce i z Maďarska a Estonska. Zaručeně pod stromečkem 
však potěší i další nosiče malých muzikantů z Řevnic. 

Královský advent nabídne i živý betlém
Na Stříbrnou neděli 17. 12. se pod hradem Karlštejnem uskuteč-
ní druhá oslava Karlštejnského královského adventu. Program 
bude zahájen v pravé poledne. Během odpoledne se na pódiu 
umístěném pod lípou na náměstí objeví šermíři, folklorní sou-
bor Kamýček, dětská skupina Ajeto nebo staropražský Třehusk. 
Návštěvníci se mimo jiné dočkají i živého betlému nebo ohňové 
show. Královnu přijde v 16 hodin pozdravit slavný místní oby-
vatel, herec Pavel Zedníček, přibližně dvacetiminutovým recitá-
lem ji pobaví muzikálová herečka a zpěvačka Jana Vaculíková. 

Na Nový rok bude živo na 
Skalce i Studeném vrchu
Přivítat Nový rok v přírodě na čerstvém vzduchu můžete i v okolí 
Řevnic. Na Nový rok je tradičně otevřena rozhledna na Studeném 
vrchu. Vydat se k ní můžete z Osova, kam jezdí motoráček, nebo 
z Hostomic. Na vrcholu si můžete opéct buřta, nebo se zahřát 
teplými nápoji. Občerstvit se lze i při výšlapu na Skalku v tamním 
stánku, který bude 1. 1. otevřen od 10:00 do 16:00.

1. ledna se opět koná Novoroční pochod Stezkou Vojty Náprst-
ka. Letos je to již jeho 40. ročník! Trasa vede z Berouna po červe-
né turistické značce do Svatého Jana pod Skalou, přes Bubovické 
vodopády, Dub sedmi bratří na Karlštejn. Trasa vhodná i pro ko-
čárky vede po cyklostezce do Srbska a odtud po žluté k odbočce 
ke Králově studni, odtud jdou obě trasy stejně. Start je na Husově 
náměstí v Berouně v 9:30, cíl je v karlštejnské restauraci Pod Dra-
čí skálou do 15:00 hodin.

Tři králové se znovu vydají do 
ulic Řevnic a okolních obcí
Hned v prvních dnech roku 2018 začíná již tradiční Tříkrálo-
vá sbírka. Podeváté se k ní připojí i Farní charita Řevnice. Od 
1. do 14. ledna budou putovat koledníci od domu k domu s 
kasičkami a posvěcenými křídami označí dveře domů nápisem 
K+M+B+2018. Z peněz získaných ve sbírce podpoří charita 
potřebné jednotlivce a rodiny v našem regionu. Do tříkrálové 
sbírky se mohou zapojit děti i dospělí jako koledníci (králové) 
nebo jejich dospělý doprovod. Kdo má o tuto službu zájem, ať 
se přihlásí Petrovi Komárkovi na tel.: 724 370 941 nebo e-mail: 
P.Komarek@seznam.cz. Je možné se také přihlásit u kteréhoko-
li dobrovolníka Farní charity Řevnice. Výtěžek tříkrálové sbír-
ky v roce 2017 činil v Římskokatolické farnosti Řevnice a okolí 
125 254 Kč. Celkově se za 8 ročníků konání sbírky v naší farnos-
ti vybralo více než 800 tisíc.

Chcete přátele na Vánoce překvapit nějakou 
originální maličkostí nebo dárkem, pořízeným 
přímo v Řevnicích? Tady jsou naše tipy.



Okénko ZUŠ
Rok se pomalu schází s rokem a první adventní svíčka se již roz-
hořela. V ZUŠce tradičně zapálí svíčku pan starosta při dopo-
ledním matiné v neděli 3. prosince. Koncert navodí příjemnou 
nedělní atmosféru a dovede nás k zamyšlení nad nastávajícím 
časem. 

Dále bychom vás chtěli srdečně pozvat na Vánoční koncert v 
pátek 15. prosince od 18.30 hodin do Lidového domu. Společně 
vystoupí žáčci naší školy se smíšeným pěveckým sborem Canto 
Carso.

Před námi je poslední měsíc roku 2017 a naposledy se ohlédne-
me za uplynulým obdobím. Získali jsme řadu ocenění na našem i 
mezinárodním poli, realizovali jsme řadu velkých akcí a koncer-
tů, které se staly tradicí naší školy. Navázali jsme spolupráci s dal-
šími uměleckými školami, jak základními, tak středními, pořádali 
jsme cesty za výtvarným uměním a tancem, realizovali jsme řadu 
dílen, které jsou nadstavbou k základnímu uměleckému vzdělá-
vání, nejen pro žáky, ale i rodiče a přátelé školy, proběhla letní 
filmová a výtvarná škola a stihli jsme i táborové soustředění. ZU-
Šku letos opustilo dvacet absolventů prvního i druhého stupně a 
na střední umělecké školy jsme připravili všechny žáky, kteří se 
rozhodli pro náročnou cestu umělců, ze všech oborů – výtvarka, 
hudba, tanec a divadlo, a dostali se tam opravdu všichni. 

Velkou radost máme ze Skladu_13, protože je již připraven 
projekt na obnovu a rekonstrukci objektu, a opravdu se povedl. 
Paní architektka Šárka Sodomková přistupovala k celé věci veli-
ce citlivě a poctivě, na výsledek se můžete do ZUŠky, kde je pro-
jekt vystaven ve vestibulu školy, přijít podívat do konce roku.

A nyní pohled do nového roku a budoucnosti. Vznikla nová 
koncepce, vize školy, a čeká nás toho opravdu hodně…, napří-
klad další růst oborové nabídky, stěhování, rozšiřování, velká 
rekonstrukce a obnova prostor, doplnění odborných pracovišť, 
spolupráce se zahraničními školami, samozřejmě výstavy, kon-
certy, vystoupení atd. Za to, že můžeme mít tak pěkné vize, 
chceme poděkovat zřizovateli školy městu Řevnice, Klubu při 
ZUŠ Řevnice, rodičům a přátelům školy.

Krásné Vánoce a šťastný Nový rok 2018 vám přeje za ZUŠ 
Řevnice Ivana Junková, ředitelka školy.

Kukadýlko sehraje Pitínského Betlém
Náročný divadelní kus J. A. Pitínského Betlém aneb převeliké 
klanění sotva narozenému Ježíšku sehrají děti z divadelního 
souboru Kukadýlko v řevnickém kině. Pod režijním vedením 
Lucie Kukulové vystoupí v pátek 8. 12. od 18 hodin a v neděli 
10. 12. od 15 hodin. Kukadýlko se představí společně s černo-
šickým divadelním spolkem Lukáše Marvala a za hudebního 
doprovodu kapely L.E.S. z řevnické ZUŠ pod vedením Dušana 
Goláně Navaříka. „Přijďte se naladit na vánoční atmosféru a za-
zpívat si s námi známé české koledy,“ zve Lucie Kukulová.

Notičky představí zhudebněné 
básně Jaroslava Seiferta
Tradičně velmi nabitý adventní čas má řevnická lidová muzika 
Notičky. Zatímco hned zkraje prosince vystoupila se svým hlav-
ním koncertem v Praze, ve druhé polovině prosince ji máte šanci 
uslyšet i v dolním Poberouní.

V neděli 10. prosince se Notičky vrátí do sýpky zámku ve Svi-
nařích. Koncert, na kterém zazní koledy z Čech, Moravy, Slezska, 
ale i v originálních úpravách zhudebněné básně Jaroslava Seifer-
ta, zde začíná od 17.00 hodin. Vstupné je dobrovolné. Slyšet mů-
žete Notičky ještě na velkém vánočním koncertě v Lidovém domě 
v Řevnicích 15. prosince nebo 16. prosince ve Tmani. 

Pavlů zazpívá Ave Maria 
i koledy s publikem
V úterý 12. 12. začíná v 19 hodin koncert sestavený Ester Pavlů 
pro předvánoční naladění. Ester (mezzosoprán) bude doprovázet 
na klavír Ahmad Hedar, kterého jste mohli už po dva roky obdi-
vovat v Lesním divadle. „Zazní například Ave Maria, Agnus Dei a 
určitě bych si ráda nakonec zazpívala s publikem nějaké koledy,“ 
zve na koncert protagonistka Ester Pavlů, která většinu předvá-
nočního času tráví na koncertech po Evropě. „Nyní jsem v Bruse-
lu, pak letím do Nantes, další týden jsem v Almatě a pak zase ve 
Francii,“ vypočítává na konci listopadu Pavlů. Jednotné vstupné 
na její koncert v Řevnicích je 150 Kč.

Rybovku zazpívají v útulném hostinci 
i před Modrým domečkem
Pokud se chcete naladit do té správné vánoční atmosféry, nenech-
te si ujít prosincová vystoupení domácího smíšeného pěveckého 
sboru Canto Carso. Slyšet jej můžete v Řevnicích během koncertu 
v sále Lidového domu, kde se představí s pásmem vánočních písní 
Luboše Fišera. Společně se žáky řevnické Základní umělecké školy 
a Notičkami zde vystoupí v pátek 15. prosince od 18:30 hodin.

O dva dny později, v neděli 17. 12., se sbor představí v maleb-
ném hostinci U Barchánků na Mořince, kde od 18 hodin před-
nese slavnou Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. A členové 
sboru vypomohou i při tradičním uvedení „Rybofky“ 24. prosince 
ve 13 hodin před Modrým domečkem. Přijďte si známou skladbu 
poslechnout, anebo se nebojácně přidat do řad pěvců. Před Mod-
rým domečkem bude k dostání i něco na zahřátí a k zakousnutí. 

Posluchači se mohou těšit na hudbu 
z vánočních filmů a pohádek 
Poslechnout si písničky z pohádek Anděl Páně, Dvanáct měsíč-
ků nebo Tři oříšky pro Popelku, skladbu Půlnoční z filmu Alois 
Nebel či hudbu z filmu Sám doma a ještě pomoci dobré věci. To 
vše můžete při návštěvě představení žáků Základní umělecké 
školy Dobřichovice. Stejně jako loni pořádají svůj vánoční kon-
cert v řevnickém kině, a to ve čtvrtek 21. prosince od 19 hodin. 
Výtěžek z tohoto jedinečného koncertu totiž bude věnován ve 
prospěch nadačního fondu Ecolibri, který podporuje domoro-
dé mayské komunity v Guatemale. „Jsme hudební škola, a tak 
je zřejmé, že výtěžek chceme použít na zakoupení tradičního 
guatemalského hudebního nástroje marimba. Pomáhá při hu-
debním vzdělávání a může na něj hrát i více dětí najednou,“ 
vysvětluje zástupkyně ředitele školy Eugenie Koblížková s tím, 
že dobřichovická ZUŠka by navíc ráda „adoptovala“ jedno dítě, 
kterému bude sponzorovat jeho roční vzdělávání. Vystoupí 
Dobřichovická komorní filharmonie pod taktovkou dirigenta 
Dušana Navaříka a žáci pěveckého oddělení pod vedením paní 
Oldřišky Richter Musilové. 

Kultura  13
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Řádková inzerce
Mladý pár hledá pozemek vhodný ke stavbě domu či dům 
(chatu) k přestavbě. V Řevnicích se nám moc líbí – těšíme 
se na Vaši nabídku. 739 556 588.

Koupím nemovitost dům/byt se zahradou v Řevnicích. 
Možný i pronájem. Jsme rodina s dětmi, přímí zájemci, ne 
realitní kancelář. Jurčová 604 873 066

Řevničtí Bobři k nám opět 
přivezou Betlémské světlo
Betlémské světlo, tedy plamínek, který putuje napříč Evropou z 
místa narození Ježíše Krista – Betléma, se také letos díky řevnic-
kých skautům dostane až do Řevnic. Rozdávat jej budou členo-
vé oddílu Bobři tradičně u Zámečku 24. prosince dopoledne. 
Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakous-
ku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla zalo-
žena novodobá vánoční tradice. Do České republiky se Betlém-
ské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády v 
prosinci 1989.

Na koncertě zazní klasické skladby 
i myšlenky prezidenta Masaryka
Vykročit správnou nohou do hudebního světa roku 2018 mů-
žete již v neděli 7. ledna, kdy se v řevnickém kostele sv. Mořice 
koná Novoroční koncert. Rok 2018, ve kterém si budeme připo-
mínat 100 let od vyhlášení samostatnosti Československa, za-
hájí koncert nazvaný Hudba v myšlenkách Masarykových. Mezi 
skladbami (A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů a další) zazní ci-
tace prvního československého prezidenta, dokládající význam 
demokracie, potřebu svobody a povinnost souladu slov a činů. 
Netradiční spojení akordeonu (Jitka Baštová) a loutny (Jindřich 
Macek) jsme v Řevnicích ještě neslyšeli. Koncert začíná v 17 ho-
din, jednotné vstupné činí 150 Kč.

(vše pan)

Chorus Angelus se přeměnil 
na Tutte Le Note
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus, jehož jedna z přípravek 
působí také v Řevnicích, vystupuje od listopadu 2017 pod novým 
názvem Tutte Le Note!  Černošická přípravka sboru zazpívala po-
prvé 12. listopadu u mokropeského nádraží na Fashion Pikniku. 
Sbor tím zahájil novou etapu své mnohaleté existence v Dolním 
Poberounčí. V současné době připravuje s Tamarou Klusovou, 

někdejší členkou sboru, společný projekt. Jeho cílem je snaha zís-
kat prostředky na pořízení nového sborového kostýmu pro jarní 
pěveckou soutěž i další veřejná vystupování. Projekt můžete pod-
pořit prostřednictvím portálu www.startovac.cz. Více se dozvíte 
webových stránkách: www.tuttelenote.cz. 

Simona Kysilková Šnajperková

Škola pořádá fotbalový turnaj 
na Davidovu počest
Na památku Davida Laciny, žáka řevnické základní školy a hráče 
FC Slavoje Řevnice, který loni náhle zemřel, pořádá zdejší škola 
fotbalový Memoriál Davida Laciny. Uskuteční se 18. prosince od 
8:00 do 12:00 hodin. Přijít fandit můžete i vy. 

Turnaj se koná pod záštitou města Řevnice a ZŠ Řevnice ve 
Sportcentru Liďák. David navštěvoval 8. třídu ZŠ Řevnice, když 
loni před Vánocemi náhle zemřel. „Byl velkým sportovcem, ka-
marádem a členem fotbalového družstva FC Slavoj Řevnice. Na 
výročí jeho úmrtí se škola rozhodla upořádat fotbalový turnaj 
žáků 8. a 9. tříd základních škol z Poberouní,“ uvedl ředitel školy 
Tomáš Řezníček. Turnaje se kromě domácího týmu spoluhráčů 
Davida zúčastní ZŠ Dobřichovice, ZŠ Všenory, ZŠ Černošice, ZŠ 
Radotín, ZŠ Mníšek pod Brdy. 

Vítěz turnaje obdrží putovní pohár. Dále bude oceněn nejpro-
duktivnější hráč, který si odnese dres oblíbeného fotbalového 
klubu Davida Laciny s podpisy hráčů Sk Slavia Praha. A hráč fair 
play, který obdrží balíček od redakce Našich Novin. Všichni zú-
častnění hráči dostanou pamětní listy turnaje.

Tomáš Chabera



Inzerce  15



Hudba
11/12 Zpívání u vánočního 
stromečku
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 10:00

12/12 Vánoční koncert
Zámeček / 19:00

15/12 Vánoční koncert 
Canto Carso a ZUŠ
Lidový dům / 18:30

21/12 Vánoční koncert ZUŠ 
Dobřichovice
Kino Řevnice / 19:00

24/12 Rybofka
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 13:00

7/1 Novoroční koncert 
Kostel sv. Mořice v Řevnicích / 17:00

Ostatní akce
2/12 Adventní trhy
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
Vystoupí taneční oddělení ZUŠ, Proměny, 
Bára Valentová a Veronika Sluka (Laska-
vé koledy), Lesní školka (Jeden strom) a 
jazzové Old Fashion Trio s Darjou Kuncovou

5/12 Mikulášská nadílka
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 17:00

8/12 Mikulášské setkání 
seniorů na faře
Fara v Řevnicích / 15:00

8/12 Betlém
Kino Řevnice/18:00
Divadelní hra J. A. Pitínského v provedení 
dětského divadelního souboru Kukátko

10/12 Betlém 
Kino Řevnice/15:00

18/12 Předvánoční posezení 
seniorů
Sál Zámečku / 9:30
Tradiční předvánoční setkání seniorů s dět-
mi z řevnické MŠ

18/12 Memoriál Davida 
Laciny
Sportcentrum Liďák / 8:00–12:00           

19/12 Školní vánoční trhy
Školní jídelna/ 17:00–19:00       

1–14/1 Tříkrálová sbírka

Kino
1/12 Paddington 2
Kino Řevnice / 17:30 

1/12 Nádech pro lásku
Kino Řevnice / 20:00 

2/12 Anděl páně 2
Kino Řevnice / 13:45 

2/12 Paddington 2 
Kino Řevnice / 15:30 

2/12 7 životů
Kino Řevnice / 17:30 

2/12 Kvarteto
Kino Řevnice / 20:00 

6/12 Borg/McEnroe
Kino Řevnice / 20:00

8/12 Dokud nás svatba 
nerozdělí
Kino Řevnice / 20:00 

9/12 Paddington 2
Kino Řevnice / 13:45 

9/12 Přání k mání
Kino Řevnice / 15:30 

9/12 Kvarteto
Kino Řevnice / 17:30 

9/12 Matky na tahu 
o Vánocích
Kino Řevnice / 20:00 

13/12 Madam služebná
Kino Řevnice / 20:00 

16/12 Paddington 2
Kino Řevnice / 13:45 

16/12 Star Wars: Poslední 
z Jediů (dabing)
Kino Řevnice / 15:30 

16/12 Přání k mání
Kino Řevnice / 17:30 

16/12 Star Wars: Poslední 
z Jediů (titulky)
Kino Řevnice / 20:00 

17/12 Přání k mání
Kino Řevnice / 15:30 

17/12 Earth: Den na 
zázračné planetě
Kino Řevnice / 17:30 

20/12 Rodin
Kino Řevnice / 20:00 

16  Kulturní přehled

Kulturní přehled 12/17
22/12 Jumanji: Vítejte 
v džungli! (dabing)
Kino Řevnice / 17:30 

22/12 Kvarteto
Kino Řevnice / 20:00 

23/12 Ferdinand
Kino Řevnice / 13:45 

23/12 Star Wars: Poslední 
z Jediů (dabing)
Kino Řevnice / 15:30 

23/12 Přání k mání
Kino Řevnice / 17:30 

23/12 Špindl
Kino Řevnice / 20:00 

27/12 Přání k mání
Kino Řevnice / 17:30 

27/12 Špindl
Kino Řevnice / 20:00 

28/12 Paddington 2
Kino Řevnice / 17:30 

28/12 Star Wars: Poslední 
z Jediů (titulky)
Kino Řevnice / 20:00 

29/12 Star Wars: Poslední 
z Jediů (dabing)
Kino Řevnice / 17:30 

29/12 Matky na tahu 
o Vánocích
Kino Řevnice / 20:00 

30/12 Ferdinand
Kino Řevnice / 13:45 

30/12 Jumanji: Vítejte 
v džungli! (dabing)
Kino Řevnice / 15:30 

30/12 Špindl
Kino Řevnice / 17:30 

30/12 Dokud nás svatba 
nerozdělí
Kino Řevnice / 20:00 

3/1 120 BPM
Kino Řevnice / 20:00 

5/1 Čertoviny
Kino Řevnice / 17:30 

5/1 Největší showman
Kino Řevnice / 20:00 


