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Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města najdou zá-
jemci na webu města, stejně tak i formuláře, které se v prvním 
kole podávají od 1. 2. do 28. 2. „Grantový systém zůstává stej-
ný. Od jeho spuštění v roce 2015 jsme podle připomínek ža-
datelů dělali jen drobné úpravy. Například jsme zavedli druhé 
kolo podávání žádostí, zjednodušili bodování, trochu upravili 
kritéria hodnocení. V roce 2017 vše proběhlo bez problémů,“ 
uvedla místostarostka Marie Reslová s tím, že druhé kolo po-
dávání žádostí se uskuteční v červnu a umožní tak podporu 
akcí druhé poloviny kalendářního roku, o nichž pořadatelé v 
lednu ještě nemají úplně jasno.

Na činnost spolků město vyčleňuje 300 000 korun. Pokud 
žádá spolek, je třeba doložit jeho právní subjektivitu. Spolek, 
který splní kritéria, dostane podporu „na hlavu“ svého člena 
do 18 let, trvale bydlícího v Řevnicích.

V druhém dotačním programu je celkem připraveno 200 000 
korun. O jejich rozdělení rozhoduje pětičlenná komise. „Město 
přispívá většinou na akce, které se konají ve veřejném prostoru, 
díky pravidelné grantové podpoře vznikly již tradiční festival 

Město opět uvolní půl milionu 
na granty
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2   Aktuálně

Hravě zdravě nebo Pivní festival, na náměstí se slaví masopust, 
za dětmi přichází Mikuláš k vánočnímu stromu nebo se děti 
vydávají na Pochod za Mikulášem. Na Štědrý den se zpívá Ry-
bofka. Z grantového systému jsou také podporovány oblíbené 
akce na plácku Za Vodou či letní kino,“ vyjmenovala Reslová. 
Naprostá většina žádostí byla v minulém roce hodnocena klad-
ně a bylo jim vyhověno. „Méně pozitivně se komise staví pouze 
k „dovozu“ zábavných agenturních produkcí, které nevznikly v 
Řevnicích a jejich přínos pro vytváření městské komunity je tu-
díž malý,“ vysvětlila místostarostka. 

Doplnila, že také vyúčtování akcí proběhlo loni ve většině 
případů bez problémů. „Občas si pořadatelé neuvědomují, 
že město u akcí a projektů s náklady vyššími než pět tisíc ko-
run přispívá jen do výše 50 % vynaložených finančních pro-
středků, a mají pak problém při vyúčtování doložit onu vlastní 
polovinu vložených peněz. O administraci grantů se na úřadě 
vzorně stará paní Alice Bečková a ráda každému poradí jak s 
podáním žádosti, tak s vyúčtováním.“ e

Řevnická radnice i v roce 2018 uvolní půl milionu korun na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí 
a činnost spolků či sdružení pracujících s dětmi a mládeží. Podpoří nejen zaběhnuté akce, uvítá i nové originální 
nápady nebo jednorázové akce. V roce 2017 to bylo například Vynášení Morany.

V loňském roce podpořilo město akce vskutku různorodé, od dubnových slavností Morany po prosincovou Rybofku na náměstí.
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S důvěrou do nového roku

Lež má krátké nohy, říká české přísloví, a podvádět se nemá, ří-
kali rodiče. Při čtení zpráv se občas zdá, jako by tomu bylo ve ve-
řejném prostoru jinak. Na populismus se dají vyhrát volby, zloděj 
volá, chyťte zloděje, dezinformace a fake news se staly součástí 
politiky.     

Lhaní popírá jakoukoliv komunikaci. Lháři nemůžeme věřit, a 
tak nemá smysl, se ho na cokoliv ptát. Nemůžeme se spolehnout, 
zda lhář odpoví podle pravdy, nebo jak se mu to hodí. Lháři nemá 
cenu ani cokoliv vysvětlovat: podle sebe soudí ostatní, a tak nám 
nebude nic věřit. Lež poškozuje základní důvěru mezi lidmi. 

To je výrazný problém všech populistů. Na nějakou dobu se jim 
sice podaří získat pozornost, nemají ale kolem sebe lidi, kteří by 
jim mohli důvěřovat. Jejich okolí proto za mnoho nestojí a časem 
to celé končí v hádkách. Lež plodí další lži. Když už jsme se roz-
hodli zatloukat, tak je nutné zatloukat dál. Přiznat si svůj omyl je 
téměř nemožné, a i poslední zábrany nenávratně mizí.  

V běžném životě dokážeme mnohdy drobnou lež omluvit. 
Vzpomeneme si na vlastní slabosti a nevyzrálost. Přiznáním a 
lítostí se to dá vždy nějak spravit. V politice musíme být ale přís-
nější. Při volbách svěřujeme rozhodování o naší budoucnosti do 
rukou někoho jiného. Rozhodnout se musíme ale dopředu, podle 
toho, co politik říká, co chce prosazovat, čemu chce zabránit. 

Jestli jsme se nechali obelhat, to se ukáže až později. Když už 
to všichni pocítíme na vlastní kůži a když už se s tím zpravidla 
nedá nic udělat. Zmýlit se přitom může každý. Přirozené je důvě-
řovat, a tak jsou manipulátoři částečně ve výhodě. Čas před vol-
bami je krátký a není v našich silách si vše ověřovat. Lež, podvod 
a pomluva jsou proto obzvláště zákeřné. Podobně je společensky 
nebezpečné, pokud se nám někdo snaží namluvit, že mezi prav-
dou a lží vlastně není žádný rozdíl. 

V příštím roce nás čekají dvoje volby. Mějme šťastnou ruku. 
Všímejme si kdo, co a jak říká? Jak často mluví k věci a kdy jde 
jen o osobní útoky? Odvahu k pravdě nám přeji i v osobním ži-
votě. Nejde přitom o pravdu typu: já se nebojím říct komukoliv 
pravdu do očí. Jde o pravdu, která je založena na hodnotě, za níž 
stojí za to jít. Pravdu, která si váží jedinečnosti Druhého a chce s 
ním sdílet prostředí vzájemné důvěry. 

S úctou Ondřej Skripnik

Z redakce

Úvodem je na místě jedno vysvětlení. V prosincovém čísle Ruchu 
došlo při sazbě k chybě u článku Libora Kvasničky (s. 5, Názor 
opozice). Úvodní čtyři řádky dotyčného textu totiž nebyly sou-
částí textu p. Kvasničky a byly k němu přičleněny nedopatřením. 
Z pozice šéfredaktora a sazeče v jedné osobě se za tuto matoucí 
chybu čtenářům i autorovi omlouvám.

A nyní pár slov o tom, co můžete na stránkách Ruchu čekat v 
tomto roce. I nadále se můžete těšit na seriál pomyslných archi-
tektonických procházek vedených městskou architektkou Dariou 
Balejovou. Jen jsme se po domluvě s autorkou rozhodli trochu 
zvolnit tempo, takže její články budou vycházet jednou za dva 
měsíce. Historické okénko MUDr. Jindřicha Königa bude věnová-
no památnému roku 1918. Pokusíme se vám přiblížit, jak tento 
zásadní rok pro českou státnost prožívali řevničtí občané, spolky 
a instituce. Rubrika 33 výlety a procházky z Řevnic, kterou pravi-
delně přispívá do Ruchu Zdeněk Valeš, načíná v tomto čísle třetí 
desítku výletů. Nejbližší okolí Řevnic jsme již prozkoumali velmi 
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Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod bych vám všem chtěl popřát mnoho úspěchů a především 
hodně zdraví v celém novém roce 2018. Přeji si také, aby rok 2018 
byl z hlediska rozvoje Řevnic opravdu významný a úspěšný. Rád 
bych však také vyslovil tři konkrétní přání, jejichž splnění – pevně 
věřím – prospěje našemu městu a také většině spoluobčanů. 

Když jsem psal tento sloupek na začátku minulého roku, zmi-
ňoval jsem velké investiční akce, které jsme připravovali a snažili 
se získat finance z dotačních titulů. Dnes již všichni víme, že se to 
městu podařilo a my se můžeme těšit na dokončení přednádraž-
ního prostoru, výstavbu nového sběrného dvora i modernizaci a 
rozšíření ČOV spojené s dobudováním splaškové kanalizace včetně 
nových vodovodních řadů v lokalitě Pod Vrážkou. Vedle toho měs-
to čeká řada dalších větších či menších investic, na jejichž přípravě 
úřad pracoval. Mé hlavní novoroční přání je tedy úspěšně dokončit 
všechny připravené městské investice. Říkám to i s trochou obav, 
protože zkoordinovat stavby najednou nebude vůbec snadný úkol. 
Je jisté, že dokončení přednádraží i budování kanalizace přinesou 
dočasná velmi nepříjemná omezení. Stavba sběrného dvoru zase 
zkomplikuje jeho běžný provoz. Chtěl bych proto všechny obyvate-
le Řevnic dopředu poprosit o shovívavost a trpělivost. 

V letošním roce nás čekají dvoje významné volby. Teď v lednu 
budeme volit prezidenta a na podzim se uskuteční volby do obec-
ního zastupitelstva. Pevně věřím, že obě tyto události potvrdí 
trend posledních let, řadící Řevnice k obcím s nadprůměrnou vo-
lební účastí. K podzimním komunálním volbám se nyní z pocho-
pitelných důvodů vyjadřovat nebudu, ale nedá mi to, abych ne-
projevil své přání v prezidentských volbách. Osobně bych si přál, 
aby na Pražském hradě došlo ke změně a hlavou státu se stal dů-
stojný reprezentant tohoto nejvýznamnějšího úřadu, a také prezi-
dent, spojující a zastupující skutečně všechny občany.

V lednu bych vás rád upozornil na veřejné projednávání návr-
hu územního plánu za účasti architekta Hniličky, které proběhne 
dne 15. ledna v jídelně ZŠ. S návrhem územního plánu se můžete 
seznámit již teď v elektronické verzi na webových stránkách měs-
ta či v tištěné podobě v úředních hodinách na městském úřadě. 
Případné připomínky či námitky je pak nutné podat do 22. ledna. 
Územní plán jde tedy po několika letech příprav a usilovné práce 
zpracovatele (tým arch. Pavla Hniličky) a pořizovatele, kterým 
je město Černošice (resp. jeho odbor územního plánování), do 
finální fáze projednání. A zde bych rád vyslovil mé přání třetí a 
poslední do roku 2018. Přál bych si, aby při projednání námitek a 
vlastním schvalování územního plánu zvítězily zejména u všech 
zastupitelů racionální úvahy a rozhodnutí (pro naše město pro-
spěšné) nad zbytečnými osobními či politickými půtkami před 
blížícími se volbami. Územní plán je nejdůležitější městský plá-
novací a rozvojový dokument s přesahem do několika volebních 
období a zaslouží si odpovědný přístup. 

Rád bych také upozornil všechny žadatele o granty z rozpočtu 
města, aby začali připravovat své žádosti. Stejně jako v loňském 
roce město podpoří celoroční činnost organizací s dětmi a mlá-
deží i konkrétní organizátory akcí v oblastech kultury, sportu 
či vzdělávání. Uzávěrka obou grantových programů je na konci 
února. Mě osobně těší, že se většina zavedených akcí rok od roku 
rozrůstá, zkvalitňuje a ještě k tomu přibývají akce nové. Jedna ta-
ková se připravuje na květen do Lesního divadla. Prozradit mohu 
zatím, že se bude jednat o klasickou hudbu ve špičkovém prove-
dení. Více v příštím čísle Ruchu. 

Na závěr všem přeji ještě jednou vše nejlepší v roce 2018!
S úctou Tomáš Smrčka 



nebudete nacházet v místě trvalého bydliště, můžete požádat 
o vydání voličského průkazu: osobně nejpozději do 10.1.2018 
do 16:00 hodin (písemná žádost není třeba, bude sepsán úřed-
ní záznam). Písemnou žádost je nutné poslat nejpozději do 
5.1.2018 buď v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem, 
nebo v elektronické podobě pouze prostřednictvím datové 
schránky. O voličský průkaz pro případné druhé kolo volby pre-
zidenta lze také požádat v době mezi prvním a druhým kolem 
volby. V tomto případě se vydává voličský průkaz nejpozději do 
24.1.2018 do 16:00 hodin.   

pan

Architekti představí finální variantu 
návrhu na obnovu náměstí
Zveme Vás na představení finální varianty návrhu na obnovu ná-
městí Krále Jiřího z Poděbrad, které proběhne ve čtvrtek 18. led-
na v 18:00 v jídelně základní školy.

Finální varianta vznikla na základě připomínek z veřejného 
setkání a připomínek města. Architekti návrh přestaví a vysvětlí, 
jak se k němu dopracovali a zodpovědí vaše dotazy a vysvětlí pří-
padné nejasnosti. Můžete se tak o studii náměstí dozvědět vše, co 
potřebujete. Těšíme se s vámi na viděnou.

Za město a pracovní skupinu Vás srdečně zve Tomáš Smrčka, 
starosta.
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zevrubně, takže se jim pomalu začneme vzdalovat. Můžete se 
proto těšit na zajímavá a mnohdy i nepříliš známá místa v Pobe-
rouní, Českém krasu a Brdech.

Rád bych také zmínil, že budeme rádi, když nás budete infor-
movat o kulturních, sportovních i dalších veřejných akcích, které 
pořádáte. Dozvíme-li se o nich včas, napíšeme o nich jak do tiš-
těného Ruchu, tak na jeho webu a facebookovém profilu. Stejně 
tak přivítáme, když nám budete posílat tipy na náměty, kterým 
bychom se v Ruchu měli věnovat. Jenom pro připomenutí, naše 
e-mailová adresa je ruch@revnice.cz, nebo můžete volat na tel. 
731 533 332.

Závěrem bych chtěl připomenout také náš facebookových pro-
fil a web www.ruch-revnice.cz. Přispíváme na ně aktuálními in-
formacemi několikrát týdně, takže se jistě vyplatí je sledovat.

Jménem celé redakce vám přeji hodně štěstí, zdraví a zajíma-
vých zážitků do nového roku.

Matěj Barták

Schodek rozpočtu kryjí úspory 
z minulých let
Devět ze čtrnácti přítomných zastupitelů hlasovalo pro rozpočet 
města na rok 2018. Proti nebyl nikdo, pět zastupitelů se zdrželo 
hlasování. 

Rozpočet na rok 2018 byl vytvořen jako schodkový. Na příjmo-
vé straně ve výši 81 652 tisíc korun a na výdajové straně ve výši 
94 117 tisíc korun. Schodek je kryt přebytkem finančních pro-
středků uspořených v předchozích letech. Rezerva je ve výši 3 
838 tisíc korun. Investiční akce podmíněné přidělením dotace v 
roce 2018 budou řešeny v rámci rozpočtových opatření. Investice 
a opravy jsou součástí plánu investic a oprav na rok 2018. 

pan

Volba prezidenta budou v nové škole
Volba prezidenta republiky se 12. a 13. ledna koná v Řevnicích 
opět v nové přístavbě základní školy ve Školní ulici. Tam se 
budou nacházet oba volební okrsky. V pátek 12. ledna mohou 
voliči odevzdat svůj hlas od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 
13. ledna od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Pokud se v době voleb 

Nenechte si ujít v roce 2018
Termíny největších a již tradičních kulturních akcí, které se 
budou v roce 2018 konat v Řevnicích, jsou již známy. Pokud 
o některou z těchto vyhlášených událostí nechcete přijít, za-
pište si plánované termíny, které přinášíme níže v přehledu. 
Změna programu je vyhrazena.

4. 2. Řevnická tenisová liga mládeže (4. kolo)
11. 2. Recitál Ahmada Hedara, sál Zámečku
26. 2. Setkání seniorů v Zámečku
4. 3. Řevnická tenisová liga mládeže (5. kolo)
6. 3. Ondřej Ruml a Matej Benko Quintet
11. 3. Divadlo pohádek, Princové jsou na draka
18. 3. Řevnická tenisová liga mládeže (6. kolo)
19. 3. Setkání seniorů v Zámečku
22. 3. koncert Jan Burian a Bizarre Band, řevnické kino
25. 3. Pohádka Divadla Dokola, sál Zámečku
6. – 8. 4. (Ne)prodejné manželky, řevničtí ochotníci v sále 

řevnického kina
8. 4. Řevnická tenisová liga mládeže (finálový turnaj zimní 

části)
12. 4. Kaleidoskop Jana Rejžka, Sál Zámečku
15. 4. Garage Sale, Řevnice

16. 4. Setkání seniorů v Zámečku
1. 5. Majáles, náměstí
1. 5. Pohádkový les Leťánku 
21. 5. Setkání seniorů v Zámečku
24. 5. ZUŠ OPEN, Lesní divadlo
26. 5. Symfonický koncert, Lesní divadlo
26. 5. Pivní festival, Řevnice
1.–3. 6. Rockový Slunovrat
3. 6. Košíkářský trh a Královský průvod, náměstí
8.–9. 6. Festival nkl. Maťa, Lesní divadlo
15.–17. 6. Divotvorný hrnec, Lesní divadlo
18. 6. Setkání seniorů v Zámečku
23. a 24. 6. Divotvorný hrnec, Lesní divadlo
29. 6. – 1. 7. Porta, Lesní divadlo
23.–27. 7. Letní tenisový kemp Sportclubu Řevnice
28. 7. Rockabilly, Lesní divadlo
27.–31. 8. Letní tenisový kemp Sportclubu Řevnice
28. 8. – 2. 9. Lesní slavnosti divadla, Lesní divadlo
8. 9. Tanec v babím létě, Lesní divadlo
8. 9. Festival Hravě zdravě
14.–16. 9.  (Ne)prodejné manželky, Lesní divadlo
15. 9. Garage Sale, Řevnice
28. 9. Václavský turnaj rodinných párů v tenise
24. 12. Rybofka u Modrého domečku

Ještě ke strategickému hlasování 
V návaznosti na můj článek z předchozího čísla, týkající se 
strategického hlasování, bych chtěl poděkovat paní místosta-
rostce za komentář. Tento komentář totiž jasně ukazuje na 
jeden z problémů při komunikaci mezi koalicí a opozicí i částí 
řevnických občanů. Paní místostarostka argumentuje tím, že 
vše bylo projednáno v odborných komisích. To je určitě v po-
řádku. Výstup z těchto komisí často bývá přínosný. Nezaznělo 
ale, že tyto komise jsou poradním orgánem rady města, která 
je také jmenuje. Z toho vyplývá, že si rada města při jmenová-
ní členů komisí zajistila většinové zastoupení. Výstupy z těchto 
komisí tedy jen těžko mohou odrážet širokou shodu v městě.

Libor Kvasnička
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PoPlatek za Provoz systému shromažďování, 
sběru, PřePravy,  třídění, využívání a odstra-

ňování komunálních odPadů

PoPlatník:
1. Fyzická osoba, která má trvalý pobyt v městě Řevnice,
2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území 

města Řevnice určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídajícího poplatku 
za jednu fyzickou osobu,

3. fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný 
na dobu delší než 90 dní nebo pobývá na území ČR pře-
chodně po dobu delší 3 měsíců.

Poplatník je povinen ohlásit MěÚ Řevnice:
a) Nejpozději do 15 dnů skutečnost, že se stal poplatníkem,
b) nejpozději do 15 dnů zánik jeho poplatkové povinnosti v 

důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individu-
ální rekreaci, byt nebo rodinný dům nebo v důsledku při-
hlášení nebo odhlášení fyzické osoby k trvalému pobytu 
do této stavby nebo v důsledku jiné skutečnosti.

Poplatek na jednoho poplatníka činí 700,- kč za rok.
sPlatnost do 30. 4. 2018

Platba:
1. v hotovosti v pokladně měÚ řevnice:
Po a st 7.30–12, 13–18
Út a Čt 7.30–12
Pátek zavřeno

2. bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo: 
0388051399/0800
do variabilního symbolu uveďte:
– u rodinných domů, kde je přihlášena osoba k trvalému 

pobytu (včetně cizinců): číslo popisné + datum naro-
zení 
Příklad č.p. 74, narozen(a) 5. 6. 1952 = 74050652
Jestliže platíte za více osob, stačí, když pošlete celkovou 
částku, vyberete si jeden VS a do zprávy pro příjemce na-
píšete jména osob, za které platíte.

– chata, kde je přihlášena osoba k trvalému pobytu 
(včetně cizinců): 9 + třímístné číslo evidenční + datum 
narození
Příklad č.e. 074, narozen(a) 5. 6. 1952 = 9074050652
Jestliže platíte za více osob, stačí, když pošlete celkovou 
částku, vyberete si jeden VS a do zprávy pro příjemce na-
píšete jména osob, za které platíte.

– u rodinných domů, kde není nikdo trvale hlášen: číslo 
popisné + 000000
Příklad č.p. 74 = 74000000

– chata, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu: 9 + 
třímístné číslo evidenční + 000000
Příklad č.e. 074 = 9074000000

– cizinec, který zde má přechodný pobyt delší než 90 
dní nebo 3 měsíce: číslo popisné + datum narození
Příklad č.p. 74, narozen(a) 5. 6. 1952 = 74050652

PoPlatek ze Psů

PoPlatník:
Fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má na 
území města Řevnice trvalý pobyt nebo sídlo.

Poplatek ze psů je splatný do 1. 5. 2018.

Poplatník je povinen oznámit do 30 dnů po dovršení 
3 měsíců stáří psa měÚ řevnice držbu psa.
Poplatník je povinen nahlásit do 15 dnů měÚ řevnice 
jakoukoliv změnu (skutečnost), která má vliv na výši po-
platku.

Poplatek za 1 psa (prvního ) na rok 2018 činí 360,- kč.
za druhého a každého dalšího na rok 2018 činí 500,- kč 
(držitel je stejná osoba).

důchodci – jediným příjmem je důchod – poplatek na 
rok 2018 činí 200,- kč.
za druhého a každého dalšího na rok 2018 činí 300,- kč 
(držitel je stejná osoba).

Platba:
1. v hotovosti v pokladně měÚ řevnice:
Po a st 7.30–12, 13–18
Út a Čt 7.30–12
Pátek zavřeno

2. bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo: 
0388051399/0800
do variabilního symbolu uveďte: 12 + čtyřmístné vaše 
číslo popisné + 9501 
např. č.p. 13 = 1200139501, např. č.p. 131 = 1201319501, 
např. č.p. 1131 = 1211319501
chata: do variabilního symbolu uveďte: 129 + třímístné 
vaše číslo evidenční + 9501
např. č.ev. 13 = 1290139501, např. č.ev. 131 = 1291319501)

měÚ řevnice nemá povinnost rozesílat 
složenky k zaplacení poplatku! 

každý poplatník si musí splatnost místního 
poplatku za odpad a psa hlídat sám.

Poplatek je totiž splatný bez vyměření!
včas nezaplacený poplatek nebo 

jeho nezaplacenou část může měÚ 
zvýšit až na trojnásobek a následně 

vymáhat v exekučním řízení.

Platbu za poplatek za odpady a psy platí 
i lidé, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně 
mÚ – nám. krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74.

místní PoPlatky v roce 2018
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Vyjádření odpovědného radního
V listopadovém Ruchu vyšel článek Jana Schlindenbucha 
Město má dopravní generel. Na článek a projednání generelu 
na zastupitelstvu města reaguje text Pavla Černého. Požádal 
jsem proto místostarostu Ondřeje Skripnika, aby čtenáře s 
dopravním generelem seznámil podrobněji. 

Co je to vlastně dopravní generel? 
Dopravní generel je koncepční materiál, který pojmenovává do-
pravní problémy v Řevnicích a navrhuje jejich řešení. Má svou 
analytickou část, která popisuje problematické lokality, propo-
čítává potřebu parkovacích stání, věnuje se intenzitám provozu 
na jednotlivých komunikacích. Najdete zde statistiku doprav-
ních nehod včetně map, dopravní průzkumy. Je zde vidět, jak 
se za posledních pár let zvýšil provoz na Pražské ulici, ale třeba 
i kolik aut projede po objížďce a jak často jsou zavřené závory. 
Doporučení z návrhové části nejsou dílčími rozhodnutími, ale 
uvažují o jednotlivých věcech v kontextu celé lokality. Měla by 
proto sloužit jako podklad všech následných projekčních doku-
mentací. 

Proč dopravní generel vznikl a jak byl projednáván?
Říká se: dvakrát měř, jednou řež. Generel je podkladem pro roz-
hodování v území, které je promyšlené dopředu a vidí souvislosti. 
Je to ale zároveň důležitý podklad pro jednání se SŽDC ohledně 
optimalizace trati a automatizace závor, jednání s ROPID ohled-
ně vedení autobusových linek, jednání s krajem o rekonstrukci 
krajských komunikací atd. Generel byl diskutován opakovaně v 
dopravní komisi města, proběhly schůzky s policií ČR, se zástup-
ci Krajské správy a údržby silnic a dopravním odborem Černošic. 
Výsledný návrh je výsledkem společné práce.

Generel v oblasti náměstí Krále Jiřího z Poděbrad navrhuje 
zvýšení vozovky hlavní silnice na úroveň chodníku. Z jakého 
důvodu považujete toto řešení za optimální?
Dopravní generel je jen prvním stupněm dokumentace, ale i při 
jeho projednávání bylo přirozeně dbáno na znalost místa, tedy 
i na nebezpečí povodní z kopců. Z tohoto důvodu např. nebyla 
navržena zvýšená křižovatková plocha na křižovatce Nádražní – 
Pražská – V Souhradí. V případě náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
je řešení tekoucí vody po bleskových povodních součástí další 
projektové dokumentace. 

Zvýšení vozovky v celé délce náměstí společně s úpravou rych-
losti na 30 km/h je nejrozumnější řešení vzhledem k intenzitě 
aut a směrům pohybu chodců na náměstí. Nepovažujeme za 
správné šikanovat řidiče retardéry nebo omezovat průjezdnost 
náměstí větším počtem přechodů pro chodce. Drobné zúžení vo-
zovky společně s psychologickým znejistěním řidiče (stejná úro-
veň chodníku a komunikace, i když je oddělená sloupky) je podle 
zkušeností z mnoha českých měst nejvíc funkční. Zklidnění ná-
městí je nutné – stačí se dnes podívat, jak se na náměstí přechází, 
jak přebíhají děti a senioři.  

Jakou formu by měla mít homogenizaci ulic v okolí náměstí? 
Co přesně to znamená a jak se při tomto procesu bude po-
stupovat?  
Zde podle mne došlo k jistému nedorozumění. V generelu se 
píše o homogenizaci ulic Pražské, Čs. armády, Komenského, 
Mníšecké. Jedná se o upravení komunikace na stejnou šířku 
6,5 metrů. Tam, kde je dnes komunikace širší, se počítá s rozší-
řením chodníku a zúžením komunikace, což řidiči podvědomě 

K dopravnímu generelu
Vedení města nechalo vypracovat a nedávno také schválilo 
Dopravní generel rozšířeného centra Řevnic. Tento generel by 
měl být závazným dokumentem pro budoucí úpravy komu-
nikací ve městě. Než se s ním však začne pracovat, chtěl bych 
upozornit na několik přinejmenším sporných opatření, která 
navrhuje. 

Průjezd náměstím
V prvé řadě je to náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, kterým pro-
chází frekventovaná krajská silnice. Vybudování obchvatu a 
vymístění tranzitní dopravy mimo Řevnice nepřichází z mno-
ha důvodů v úvahu, a tak je nutné se zabývat tím, jak zařídit, 
aby průjezd vozidel náměstím byl co nejméně nepříjemný a 
nebezpečný pro chodce. Zároveň je však třeba mít na paměti, 
že počet projíždějících aut se v nejbližších letech nesníží, a i ři-
diči by měli mít pro svou jízdu zabezpečený nějaký komfort.

V generelu je navrženo zvednutí vozovky po celé délce 
náměstí na úroveň chodníků. To donutí řidiče zpomalit, ale 
nebude to tolik drncat jako zpomalovací prahy. Zpracovatelé 
studie však patrně neprocházeli náměstím během přívalového 
deště. Kam zamíří proud vody, který nyní letí mezi obrubníky 
po silnici jako korytem? Až voda narazí na zvýšený profil, stočí 
se patrně k hospodě U Rysů, vyplaví předzahrádku a pak pote-
če někam na roh s Opletalovou, kde se rozlije do zahrad mezi 
domy. Myslel na to někdo?

Druhý důvod, proč pochybuji o smyslu zvýšení silnice na 
úroveň chodníku, je ten, že toto opatření sice zpomalí auta, 
ale pro chodce se stává signálem, že do silnice mohou vstoupit 
vlastně kdekoliv. Vždyť je jednolitou součástí celého prostoru. 
Při množství aut tudy projíždějících se obávám, že situace se 
stane ještě nebezpečnější, než je v současnosti.

Homogenizace ulic
S náměstím Krále Jiřího souvisí i úpravy ulic v jeho okolí. Ge-
nerel navrhuje jejich „homogenizaci“ tak, aby měly po celé 
délce stejnou šířku. To v podstatě znamená, že se najde nejuž-
ší místo, kde už ulici nelze nijak rozšířit, a na tuto šířku se zúží 
celý zbytek.

Jenže okolní ulice slouží jako objížďka v případě, že se prů-
jezd náměstím uzavře. A to nemusí být jenom na jeden víken-
dový den, když se zrovna konají trhy. Co když se bude silnice 
na náměstí opravovat, co když se tu budou pokládat inženýr-
ské sítě? Myslím, že by se mělo pamatovat na to, aby se i v boč-
ních ulicích mohla bez větších problémů vyhnout protijedoucí 
nákladní auta či autobusy, které tudy, v případě neprůjezdnos-
ti náměstí, budou muset jet. Zúžení už tak nepříliš širokých 
ulic tomu jistě nepomůže.

Berounská jednosměrně
Poslední připomínka se týká ulice Berounská. Generel navr-
huje její zjednosměrnění směrem dolů od prodejny Žabka k 
lávce. A já se ptám, kudy budou jezdit auta z oblasti Za Vodou, 
když budou mířit na Mníšek nebo na Třebaň? Opletalovou 
přes náměstí, které chceme zklidnit? Nebo po Stránce, která 
je úzká a vede tudy cyklostezka? Přiznám se, že tento záměr 
opravdu nemohu pochopit. 

Pavel Černý

Nový dopravní generel
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okolí (parkování a jízda v protisměru). Týkalo by se jen automo-
bilové dopravy (vjezd pro kola by byl povolen). Generel situaci 
popsal, neexistuje zde asi ideální řešení. Rozhodnout se musí-
me sami. 

Ondřej Skripnik (otázky kladl Matěj Barták)

vnímají jako impulz pro snížení 
rychlosti. Projektanti krajské 
komunikace přejali toto dopo-
ručení do svého projektu. Také 
převzali z generelu tvary křižo-
vatek na průtahu Řevnicemi. 
Bezpečnější tedy bude jak pře-
cházení mezi náměstím Krále 
Jiřího z Poděbrad a Zámečkem, 
přehlednější a normám odpo-
vídající bude styková křižovat-
ka Komenského a Čs. armády, 
dojde i ke zklidnění ulice Čs. 
armády v místě křížení s páteř-
ní cyklotrasou. 

Změny se možná dočká i pro-
voz automobilů v Berounské 
ulici. Jaké varianty generel 
navrhuje?
V Berounské ulici generel upo-
zorňuje na vysokou intenzitu 
provozu v době ranní špičky, 
kolizní situace kvůli malým 
směrovým poloměrům v kři-
žovatkách a od prosince roku 
2018 tudy budou vedeny auto-
busové linky k nádraží. Dopo-
ručuje se jednosměrnost ulice 
ve směru k Palackého náměstí, odstranění příčného prahu (do-
pravního polštáře) a vybudováním směrové šikany. Mezi zápory 
této změny generel uvádí horší dopravní obslužnost oblasti Za 
Vodou směrem na Halouny. Navržené řešení by výrazně před-
cházelo dopravním přestupkům na Palackého náměstí a v jeho 

Přehled dopravních nehod v Řevnicích od 1. 1. 2007 do současnosti, jak je uvedený v generelu.

Návrh dopravních opatření pro oblast od křižovatky ulic Čs. armády a Komenského po Mníšeckou
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Veřejné projednávání územního plánu
Pan Skripnik vás v minulém čísle Ruchu zval (již podruhé) k 
veřejnému projednávání územního plánu, které se bude konat 
v pondělí 15. ledna od 18:00 hodin ve školní jídelně. Dovolte, 
abych se k jeho pozvání připojil, i když mé důvody budou asi 
trochu jiné.

Příprava územního plánu
Za ty roky, co pracuji v zastupitelstvu města, jsem absolvoval 
všechny úpravy současného územního plánu. Ne vždy šlo vše 
hladce, občas panovaly i značné názorové rozdíly, ale tak špat-
ný přenos informací mezi zastupiteli a zpracovatelem územní-
ho plánu jsem ještě nezažil. Pověřeným zastupitelem, odpověd-
ným za přenos těchto informací, je místostarosta pan Skripnik. 
Pokud pan Skripnik tvrdí, že za zpoždění může pořizovatel, 
tedy město Černošice, není to úplně pravda. Pravda je taková, 
že s pracemi na územním plánu se začalo v minulém volebním 
období a předpokládalo se, že územní plán bude dokončen v 
prvním, nejpozději druhém roce současného volebního obdo-
bí. To znamená, že dle předpokladů jsme měli mít územní plán 
hotový již před více než rokem. Urychlení termínu jsme v zastu-
pitelstvu mnohokrát urgovali, ale marně. Co se týká Černošic 
a zdržení z jejich strany, je třeba říci, že na přípravě územního 
plánu jsme začali dříve než Dobřichovice, Lety a další obce, 
tedy není racionální důvod tvrdit, že když končíme s nimi, je to 
chyba černošického úřadu. Naopak, ke značnému zpoždění do-
šlo proto, že zastupitelé města zaslali velké množství připomí-
nek, které bylo třeba vypořádat. Takovýto postup je neobvyklý, 
protože podněty od zastupitelů bývají zapracovány již v návrhu 
územního plánu. To logicky ukazuje na zjevný problém s pře-
nosem informací. Další problém byl se zapracováním připomí-
nek, kdy jsme se k některým připomínkám museli několikrát 
vracet, protože nebyly zapracovány. A proč se posouval posled-
ní termín veřejného projednání územního plánu? No, protože 
nebyly zapracovány například připomínky týkající se zakreslení 
prameniště Selec, Domov atd. Vyhodnocení připomínek má na 
starosti město Černošice (pořizovatel), jejich zapracování do 
územního plánu architekt Hnilička (zpracovatel) v součinnosti 
s místostarostou Skripnikem (pověřený zastupitel). Zmíněné 
připomínky byly vyhodnoceny, ale bohužel nebyly zapracovány.

Upravený návrh územního plánu
Nově upravený návrh územního plánu se dle mého názoru 
vzdaluje výstupům z „dílny nápadů“, a to především zástavbou 
v oblasti Vrážky, kde je na církevních pozemcích nově sice eta-
pizace, ale samotný návrh zástavby vychází vstříc dominiká-
nům. Dalším problémovým místem je zástavba v areálu bývalé 
Eurovie, o tomto problému jsem psal již dříve. Problém vidím 
i v nevyváženosti přístupu k jednotlivým lokalitám, kdy se mi 
například nepodařilo zabránit omezení výstavby v okolí Hrnčíř-
ské strouhy, kde nikdy žádný problém s vodou nebyl, a naproti 
tomu by územní plán měl povolit zástavbu v již zmíněném areá-
lu Eurovie, který byl v roce 2002 zaplaven.

Prosím přijďte
Z výše zmíněných důvodů Vás prosím, zúčastněte se veřejného 
projednání územního plánu, vzneste dotazy na zastupitele a 
podejte oprávněné námitky dříve, než bude pozdě.

Libor Kvasnička

Projednání územního plánu 
Územní plán je k dispozici na 
internetových stránkách města
Na webových stránkách města je územnímu plánu a jeho pořizo-
vání věnován rozsáhlý prostor. Dálkovému přístupu k platnému 
územnímu plánu jsme dali přehlednou strukturu a digitalizovali 
jej. Je zde srozumitelně popsán postup a důvody pořizování nové-
ho územního plánu. Občané se zde mohou seznámit se všemi do-
kumenty a podklady – prohlédnout si prezentaci z dílny nápadů, 
přečíst si rozhovor s arch. Hniličkou, reagující na poplašné zprávy 
po zveřejnění návrhu ÚP, prohlédnout si prezentaci návrhu ÚP atd. 

Jak se při tvorbě ÚP postupovalo
Pořizování územního plánu je založeno na kvalitě, transparent-
nosti, otevřeném jednání. Územní plán je dohoda o společném 
území, a tak si nedovedu představit, že by postup pořizování 
mohl být jiný. Jsem rád, že byl jako projektant vybrán arch. Hni-
lička, který je zárukou kvality, a že celý proces začal sběrem pod-
nětů od občanů a velká pozornost byla věnována připomínkám 
občanů. Rád bych projektantovi poděkoval nejen za samotný 
návrh, ale i za trpělivé objasňování návrhu ať již před veřejností, 
tak opakovaně i před zastupiteli. Vážím si velice kompetentního 
postupu pořizovatele při vypořádání připomínek. 

Výstavbu Pod Vrážkou a za tratí 
upraví regulační plán
V případě lokality Pod Vrážkou se plocha zastavitelného území od 
platného územního plánu nezměnila. Případná výstavba ve vel-
mi vzdálené budoucnosti je zde podmíněna nejen etapizací, ale 
především regulačním plánem, který vydává zastupitelstvo (pro-
ces je totožný s pořizováním územního plánu). Podobně je tomu 
i v případě bývalé Eurovie. Architektonická studie ukázala, jak by 
se v budoucnu mohl proměňovat potenciálně nebezpečný brown-
field Za nádražím. Opět je zde ale vyžadován regulační plán, kte-
rý jakoukoliv přestavbu teprve umožní. Zadání regulačních plánů 
a další podmínky jsou součástí návrhu územního plánu. 

Pozvánka na veřejné projednání 
územního plánu
Dovolte mi na závěr vedle srdečného pozvání na veřejné projed-
nání návrhu (pondělí 15. ledna v 18.00 ve školní jídelně) o zpro-
středkování své zkušenosti ze schůzek s občany. Územní plán 
neříká, že se bude něco stavět. Územní plán jen vymezuje plochy, 
kde je možné za určitých pravidel stavět, a plochy, kde to z dů-
vodu ochrany kulturních, přírodních či jiných hodnot přípustné 
není. Stanovením dobrých společných pravidel ještě nezačíná 
hra. Ta je vždy závislá na aktérech, jejich schopnostech a citlivos-
ti, legislativě a potřebných povoleních. Veřejné projednání ÚP je 
završením nastavování kvalitních pravidel pro hřiště, kde se spo-
lečně pohybujeme.   

Děkuji Vám za spolupráci.
S úctou Ondřej Skripnik

Veřejné projednání návrhu územního 
plánu proběhne v pondělí 15. 1. 2018 

v 18.00 ve školní jídelně.
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Radost je tančit celý život

Jak ses dostala k tancování? Vzpomeneš si, kdy jsi poprvé 
veřejně tančila?
Tanec mi učaroval už jako malé. Vrtěla jsem se v rytmu twistu 
venku na zahradě. Toužila jsem chodit někam tančit, ale tehdy 
nebyly dostupné žádné taneční kroužky. Nadšená jsem byla z 
tanečních kurzů, kdy mne poprvé někdo učil skutečným taneč-
ním krokům.
Vedla jsi s manželem taneční kurzy. Kde všude a co jste učili? 
Vedli jsme kurzy pro dospělé. Ti už věděli, proč chtějí tančit, 
měli zájem se učit, byli soustředění a zároveň s nimi byla legra-
ce, cvičili kroky i doma. Někde jsme si vytvořili přátelské vazby 
a jezdili s celými rodinami na společné dovolené. Kurzy jsme 
vedli v okolí, od Černošic po Hlásnou Třebaň.
Byli jste velmi úspěšný taneční pár. Dokonce jste se stali 
i mládežnickými mistry republiky… 
Bylo nám tehdy sedmnáct. Vojna to ukončila. Mnohem důleži-
tější pro mne bylo tančit skoro celý život, průběžně, vést soubo-
ry. Nesmírně mě naplňovalo to společenství, společná radost z 
tance. Začínala jsem v Kvítku u paní Renertové a pak tančila u 
dr. Chrastila v tanečním klubu v Praze na Smíchově. To bylo dů-
ležité setkání. Stál u mých prvních tanečních úspěchů, přivedl 
mne na konzervatoř a byl mi svědkem na svatbě. Nejvíc radosti 
mi ale přinesly soubory Dvorana s mexickými tanci a Praskavec, 
který jsem založila, abych si zatančila folklor.
Neuvažovala jsi o profesionální dráze tanečnice? Co rozhod-
lo pro jinou cestu? 
Od dětství jsem věděla, že chci tančit a učit děti. Měla jsem pl-
nou postel medvědů a ti měli svoje žákovské knížky a sešity. Po-
řád jsem vyučovala. Hlubší vztah k tanci se začal otevírat až po 
tanečních. Nikdy jsem ale nelitovala, že jsem se vydala na peda-
gogickou dráhu. Být učitelem je tvořivý proces, tak jako tanec, 
vyžaduje naše odevzdání, srdce. Mně se podařilo dělat naplno 
obojí, a ještě to občas i propojit.
Jaké druhy tanců máš nejraději a proč? 
Ze společenských mám ráda tango pro jeho vášeň, rumbu pro 
její smyslnost, waltz pro vznešené plynutí...
Děláš nejen folklor, ale i latinu, standard, country… 
Jedna velká etapa byly mexické tance. Pojí se v nich působivost 
flamenca s rozevlátými sukněmi a vydupávání rytmu, tempe-
rament a lidovost. Kreslit ornamenty obrovskou sukní s kanýry 
mne nadchlo. Víc než country jsem tančila clogging, lidový step, 
okrajově irské a skotské tance, flamenco.
Co pro tebe tyto tance znamenají a máš k některým výrazně 
blíže? 
Nejblíže mám k českým, moravským a slovenským lidovým 
tancům. Je to spojené s hudbou, která se dotýká mého srdce. 
Cítím tam hloubku, napojení na kořeny. Zvlášť mollové písničky 
se mnou rezonují. U slovenských obdivuji temperament. Kolem 
tance jsou rozdílná společenství lidí. V okruhu společenských 
tanců to byla spíše soutěživost.
Snažíš se o oživení tradic, iniciovala jsi vynášení Morany, or-
ganizovala jsi Tříkrálovou obchůzku… Proč je důležité si tyto 
tradice připomínat? 
S Klíčkem poslední roky doprovázíme také při masopustu v 
Řevnicích muziku ZeMě. Vnímám jako důležité, aby děti věděly, 

Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv L. Chroustové

Velmi úspěšným vystoupením k 20. výročí založení tanečního souboru Klíček završila loňský rok jeho zaklada-
telka a vedoucí Ludmila Chroustová. Do roku 2018, v němž sama oslaví významné životní jubileum, vstupuje s 
dalšími plány a nápady. 

z jakých kořenů vyrostly, přináší to větší jistotu a ukotvenost v 
životě. Lidový rok tvoří jakýsi rám událostem, poskytuje přiro-
zenou orientaci v čase, je stále na co se těšit, upevňuje rodinné, 
přátelské a sousedské vztahy. S potěšením sleduji, jak se k tomu 
lidé vrací.
Co bylo impulzem pro vznik Klíčku?
Návštěva festivalu v Rožnově. Když jsem viděla atmosféru 
setkání, tu ryzost, krásu krojů, líbeznost lidových písniček a 
tanců, úplně mne to uchvátilo. Pevnost a síla mužů, půvab žen 
vyjádřený v tradičních rolích. Vzpomněla jsem si, jak jsme v 
Řevnicích pro baráčníky nacvičovali českou a moravskou bese-
du, jak jsem měla ty písničky ráda a zpívala je svým synům. Ale 
tady to bylo v mnohem přirozenější formě. Taky mne okouzlilo 
setkání s tehdy vznikajícím Pramínkem v Černošicích. Bylo to 
jako napít se pramenité vody. 
Co je na vedení souboru nejtěžší? 
Nejtěžší je po dvaceti letech nalézat stále nové inspirace, zvlá-
dat obrovské časové nasazení a čekat, jestli se objeví Plaváček, 
kterému bych mohla postupně předat veslo. Dětí prošlo Klíčkem 
několik generací. Základ nejčastěji tvořili moji žáci. Není to o 
počtu, ale o kvalitě, stejném naladění, zážitcích. Jestli to, co 
děláme, nese nějakou myšlenku. Radost by měli mít tanečníci i 
diváci.
Při všech aktivitách jsi ještě stihla dálkově studovat. Je nyní 
něco, co máš v plánu? 
Pořád mne baví něco studovat. Teď jsou velké možnosti studia 
on-line. Právě jsem například začala kurz Human Designu. Za-
jímají mne talenty lidí, jejich dary a jak s nimi pracovat. Taky 
mne zajímá návrat k našim původním slovanským dějinám, 
písmo, síla slova, zvyky... V mysli mám několik let projekt, který 
bych ráda s dětmi zrealizovala, ale dokud neuzraje, nebudu ani 
naznačovat.e



10   Přednádraží

Co s ním?
Záměrem bylo a je vytvořit na místě skladiště multifunkční 
prostor s kulturním přesahem pro akce různého typu – vzdělá-
vací, kulturní, zájmové a zábavní. 

Místo vnímáme jako „klubovnu“ s cíleným programem, ur-
čeným pro větší počet zájmových skupin, alternativní prostor 
se širokým záběrem využitelnosti. Vize je otevřená, výčet ak-
tivit se dá doplňovat a rozvíjet, případně striktně specifikovat 
dle potřeb. Prostor skladu potvrdil své právo na život bohatým 
kulturním programem, který byl tvořen za podpory ZUŠ Řev-
nice, přátel Skladu, veřejnosti a města Řevnic. Proběhly zde 
výstavy, přednášky, komorní představení, krátkodobé muzej-
ní akce, hudební produkce i bleší trhy. A co dalšího by se zde 
ještě dalo realizovat? Třeba umělecké nebo designové trhy, 
sousedská setkání, farmářské trhy, knižní bazary, bleší trhy a 
další.

prostor sKLAD_13 
čeKá nA svou šAnci

Text: Ivana Junková | Ilustrace: Arch. studie Šárky Sodomkové

Budova starého skladiště je zajímavou stavbou, se kterou se potká každý, kdo vystoupí z vlaku na řevnickém ná-
draží. Idea oživit tento prostor vznikla zcela spontánně častým chozením okolo místa a zmíněné budovy v roce 
2013, kdy ZUŠ Řevnice s partou rodičů za podpory města Řevnic sklad vyklidila a vdechla mu nový život, a tím 
mu dala šanci přežít.  



Přednádraží   11

Architektonická vize
Oslovili jsme architektku Šárku Sodomkovou, aby se s námi za-
myslela nad možnostmi, jak prostor opravit a využívat. Předmě-
tem zadání ideové studie bylo umístění toalet, baru a skladového 
zázemí mimo základní půdorys budovy, s tím, že vizuál stavby 
má být zachován v původní struktuře a kompletně zrekonstru-
ován. Dále bylo nutné citlivě doplnit potřebné a chybějící prvky 
ve vztahu ke koncepci. Také jsme brali ohled na technické zhod-
nocení stavby jak v rámci její budoucí funkce a programu, tak v 
kontextu celého místa. Koncept řešení měl být dialogem mezi 
původním stavebním řemeslem, typickým pro nádražní stavby 
tohoto období, a současnou filozofií architektonického jazyka. 
Cílem také bylo nalézt co nejpřirozenější a nejméně komplikova-
ný přístup k rekonstrukci. 

Cesta k finálnímu projektu byla dlouhá a s mnoha patáliemi, 
nejen technického rázu. Šárka Sodomková odvedla úžasnou 
práci ve všech rovinách, nejen té profesní, ale i lidské, její entu-

ziasmus zcela jistě přispěl k tomu, že projekt zdárně postoupil 
až ke stavebnímu povolení, za což jí patří velký dík. Velké po-
děkování patří také a především městu Řevnice, že se postavilo 
za záchranu objektu, dnes již technické památky, která k městu 
neodmyslitelně patří a zcela jistě bude i v budoucnu zajímavým 
místem k zastavení a důstojným vstupem do Řevnic. 

Bez peněz to nepůjde
Nyní již zbývá jen získat finanční podporu a Sklad_13 opravit. Již 
v době zadání námětové studie jsme směřovali k možnosti získat 
grant MAS Karlštejnsko. Od té doby již uplynulo mnoho vody, ale 
možnost získat dotaci v plné výši se stále jeví jako reálná. Projekt 
Skladu_13 by se mohl stát pilotním projektem pro další žadatele 
z našeho regionu. V případě zájmu města vydat se touto cestou 
doufáme, že grantový titul bude vypsán tak, aby žádost mohla 
být podána. e
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Když se v předminulém století členové čerstvě založeného Klu-
bu českých turistů rozhodovali, kudy povedou první značené 
stezky, jejich volba padla i na cestu Českým krasem. Není divu, 
jejich druhá vyznačená trasa vede nejkrásnějšími partiemi toho-
to unikátního území a dodnes nese jméno po jednom ze zakla-
datelů KČT, Vojtovi Náprstkovi.  

Přes Herinky na Doutnáč
Vlakem z řevnického nádraží popojedeme do Berouna, kde 
hned před železniční budovou narazíme na červenou značku. 
Povede nás podél trati, přes železniční most k berounské ne-
mocnici. Pokud nebudeme potřebovat ošetřit první puchýře, 
mineme ji a pokračujeme dále do kopce k dubu Na Herinkách. 
Původní dub, pod kterým se podle legendy setkal kníže Bořivoj 
se svatým Ivanem, už tu nestojí, ale nedávno tu zasadili nový. 
Ze sedla již pak klesáme do Svatého Jana, kde na nás čeká ob-
čerstvení v podobě vydatného pramene Ivanka, vyvěrajícího 
zpod kostela. Výstup na Skálu si nechme na jindy. Obejdeme 
klášter a pomalu vystoupáme k rozcestí u Propadlých vod. Za 
ním překročíme malý hřeben a sestoupíme do údolí, ve kterém 
vede silnice z Bubovic. Překročíme ji a širokou stezkou pak bu-
deme pokračovat po úpatí vrchu Doutnáče. Vždy když tu jdu za 
horkých letních měsíců, nenápadně se ohlížím přes levé rame-
no. Čekám na zázrak. Ve svahu mezi stromy minimálně jednou 
za 100 let vzplane ohnivý keř. Pro někoho duchovní znamení, 
pro jiné nevšední přírodní úkaz. Na kopci totiž roste překrásná 
rostlina třemdava bílá, jejíž silice se za letních veder mohou sa-
movolně vznítit a zažehnout oheň. Vypálením části lesa si třem-
dava udržuje svůj biotop.

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor Bubovické vodopády
Z vyhřátého lesa sestoupíme do chladivého údolí Bubovického 
potoka. Podél jeho koryta, které je přes většinu roku vyschlé, 
pokračujeme až ke skalám, u kterých se pramínek vody prodere 
ven ze suťovitého dna údolí, aby překonal kamennou překážku. 
Několik skalních prahů a hlubokých tůněk pod nimi vytváří ne-
zapomenutelnou scenérii travertinových vodopádů. O to půso-
bivější, že skrz vodopády musíme projít po skalnatých římsách 
jako kamzíci. Dokonce můžeme nahlédnout i do nevelké jesky-
ně na nimi. Pod vodopády potok opět mizí a nás cesta dovede 
ke Kubrychtově boudě. Bývalá přírodní restaurace kdysi slouži-
la i jako noclehárna. Poté, co vyhořela, byla však obnovena již 
jen jako terénní stanice CHKO, a tak si zde tatranku nekoupíme 
a musíme posvačit z vlastních zásob.

Dub sedmi bratří
Pod Kubrychtovou boudou nás čeká prudký výstup z údolí ke 
Karlově studánce. Udržovaný pramen je plný znamenité mine-
rálky, kterou prý popíjel již sám náš král. Občerstveni pokraču-
jeme dále po cestě, která nás přivede na dohled hradeb Karlštej-
na. Ještě než sejdeme do údolí Budňanského potoka, narazíme 
na rozložitý dub Sedmi bratří, starý ke 400 letům. V jeho stínu 
se podle pověsti dělilo o lup 7 bratrů loupežníků, a tak získal 
své jméno. Rozdělme se také o zbytky kamarádovy svačiny a 
vydejme se na poslední etapu naší cesty. Po červené značce obe-
jdeme hradní komplex a táhlým údolím vystoupáme na louky 
a pole nedaleko obce Mořinka, odkud po cestách okolo vrchu 
Čabrak sejdeme dolů do Řevnic. Výlet dlouhý necelých 20 kilo-
metrů můžeme zkrátit třeba již v Karlštejně a sejít na vlak, nebo 
se vydat bližší cestou, značenou žlutou značkou, do Třebaně a 
podél vody zpět do Řevnic. e

Výlet dvacátý první: S Vojtou 
Náprstkem Českým krasem



19. 1. 1918 – rakouská armáda zrekvíro-
vala v řevnickém kostele cínové píšťaly u 
varhan. Ty byly teprve 23. 3. nahrazeny 
zinkovými.
20. 1. 1928 – zemřela Jarmila Horáko-
vá, herečka činohry Národního divadla v 
Praze. Své mládí strávila v Řevnicích, kde 
v Lesním divadle začala svou oslnivou, ale 
bohužel krátkou hereckou kariéru. Naro-
dila se v roce 1904.
6. 2. 1228 byl v Praze korunován král 
Václav I. Jednooký. Svou listinou ze dne 
16. 8. 1253 postoupil kostel v Řevnicích 
a k němu náležející patronátní práva Ry-
tířskému řádu křížovníků s červenou 
hvězdou, což je první písemná zmínka o 
našem městě.
25. 2. 1948 – Komunistická strana Česko-
slovenska v čele s Klementem Gottwaldem 
převzala vládu v ČSR a na 40 let ovládla 
další vývoj státu. 
27. 2. 1948 – místní organizace KSČ v 
Řevnicích jmenovala akční výbor NF (ná-
rodní fronty) v čele s předsedou Josefem 
Štíplem. Akční výbor převzal vedení MNV 
a začal provádět nemilosrdné čistky.
15. 3. 1848 – ve městě byla ustavena revo-
luční Národní garda v počtu asi 50 mužů. 
Po porážce revoluce byla zrušena.
Březen 1998 – postupující elektronizace 
státní správy dostihla i Řevnice. Městský 
úřad zakoupil výkonnější počítače a připo-
jil se na internet.
8. 4. 1928 – slavnostně položen základní 
kámen ke stavbě Lidového domu v Mní-
šecké ulici.
18. 4. 1948 – slavnostní valná hromada 
řevnických divadelních ochotníků (oslava 
25 let činnosti).
29. 4. 1908 – narodila se operní pěvkyně 
Ludmila Červinková, členka opery Národ-
ního divadla v Praze. V Lesním divadle v 
Řevnicích začínala jako dětská herečka v 
Čekanově dramatické družině.
1. 5. 1868 – se narodil Jan Nepomuk Dvo-
řák, první řevnický kronikář.
26. 5. 1928 – vyšlo první číslo regionální-
ho časopisu „Kazín“, který vydával řev-
nický tiskař Jan Šťastný. Časopis vycházel 
čtyři roky.
6. 6. 1938 – se narodil Miroslav Barták, 
malíř, grafik a karikaturista, který žije v 
Řevnicích.
27. 6. 2008 – hudební festival Porta se po-
prvé konal v Řevnicích (od 27. do 29. 6.).
28. 6. 1998 řevničtí Sokolové odhalili pa-
mětní desku na rodném domě JUDr. Anto-

Vybraná výročí končící osmičkou 
s přihlédnutím k Řevnicím
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
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nína Hřebíka v ulici Čs. 
armády čp. 90. Slavnost-
ního aktu se zúčastnili 
členové ústředí Sokola z 
Prahy, zástupci zahranič-
ních Sokolů z Kanady, 
USA a Švýcarska, rovněž 
starosta města Jan Ka-
dlec a delegace řevnic-
kých spolků. 
1. 7. 1928 – v prostorách 
školy na náměstí byla 
zahájena I. všeživnos-
tenská výstava, které se 
zúčastnili i řevničtí živnostníci. 
1. 8. 1993 – Pečovatelská služba se přestě-
hovala z Čajkovského ulice do bývalé klu-
bovny mládeže ve Školní ulici. O rok poz-
ději, v roce 1994, rozhodli zástupci města 
postavit zde nový dům s pečovatelskou 
službou (25 let).
21. 8. 1968 – invaze vojsk Varšavské 
smlouvy do Československa v čele se So-
větským svazem (SSSR). Tímto krokem 
došlo k potlačení československého poku-
su o reformu socialismu, tzv. Pražského 
jara. 
22. 8. 1918 –v Řevnicích přistálo letadlo, 
kterým přiletěl z Vídně pilot-kapitán Kle-
ment Adamec. Před přistáním na Vrážce 
shodil do dvora Říhova statku kytici s do-
pisem pro svou snoubenku Marii.
1888 – v srpnu začala v Řevnicích epide-
mie neštovic, která trvala do prosince. Za 
oběť jí padly Kateřina Černá, 24 let, z čp. 
31, a osmiletá Božena Mudrová ze mlýna 
Za Vodou.
23. 9. 1938 – československá vláda vyhlá-
sila všeobecnou mobilizaci vojenských 
záloh jako krok směřující k obraně státu 
před hrozícím nebezpečím invaze vojsk 
nacistického Německa. V Řevnicích na-
stoupilo k armádě několik set mužů ve 
věku do 40 let. 
22. 9. 1918 – na starém hřbitově postaven 
a vysvěcen „hrob v dáli“ pro padlé řevnic-
ké vojáky, u nichž místo úmrtí ve válce 
nebylo známo.
1. 10. 1968 MNV (Místní národní výbor) 
povýšen na MěNV (Městský národní vý-
bor).
9. 10. 2008 – byl slavnostně otevřen zre-
konstruovaný areál DTJ Řevnice s novou 
nafukovací halou pro tenis, národní háze-
nou a pro tělocvik žáků základní školy.
28. 10. 1918 – vznikla Československá 
republika. Letos oslavíme její stoleté výro-

čí. I. světová válka definitivně skončila až 
11. 11. 1918 kapitulací Německa.  
1918 v celé Evropě vypukla epidemie 
španělské chřipky. V Řevnicích zemřelo 7 
občanů.
1938 – celý měsíc říjen přicházeli do Čech 
uprchlíci ze Sudet, Slovenska a Podkar-
patské Rusi.
1. 11. 1918 – v Národním divadle v Pra-
ze bylo uvedeno slavnostní představení 
Smetanovy Libuše s Emou Destinnovou v 
hlavní roli.
14. 12. 1988 – řevničtí hasiči odjeli do Ar-
ménie odstraňovat následky zemětřesení.
18. 12. 1918 – vydány první českosloven-
ské známky – Muchovy Hradčany.
25. 12. 1898 – se narodil architekt Jaroslav 
Fragner, významný představitel funkcio- 
nalizmu. Řadu let jezdil do Řevnic, kde 
jeho rodina vlastnila vilu čp. 99 v Tyršově 
ulici. Někteří její členové žijí v našem měs-
tě dodnes.
25. 12. 1928 – slavnostní otevření Lidové-
ho domu v Mníšecké ulici, který byl po-
staven ve velmi krátké době – za necelých 
9 měsíců.
1798 – v Řevnicích začalo vyučování v prv-
ní veřejné škole, a to v jediné třídě.
1908 – dokončena stavba druhé železnič-
ní koleje ze Smíchova do Zdic.
1928 – založen řevnický Svaz junáků a 
skautů.
1958 – na jaře došlo po sedmi letech k 
obnově tenisového areálu v ulici Legií. 
Byl ustanoven tenisový oddíl, který se stal 
součástí TJ Slavoj Řevnice.
1998 – vznikla dětská lidová muzika No-
tičky.

V průběhu roku 2018 budu čtenáře se-
znamovat s událostmi roku 1918 se zamě-
řením na to, jak je prožívali Řevničané a 
řevnické spolky a instituce. e
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V Kalamáři uvítáme aktivní rodiče

korun. „Zpívala jsem jako dítě a téměř pořád, ale jako zpěvač-
ka jsem se neviděla. Má láska je teď jazz a swing. Jazz pro mě 
znamená svobodu ve vyjádření a v projevu. Změnu. Improvi-
zaci. Napojení se na ostatní muzikanty. Zábavu,“ vypočítává 
Soneshine, pro níž byla Ella Fitzgerald vzorem. Z domácí scény 
obdivuje Ondřeje Rumla. Na co se mohou těšit návštěvníci řev-
nického koncertu? „Zahrajeme můj úspěšný program Tribute 
to Ella Fitzgerald. Takže známé písně, někdy původní aranžmá 
v mém podání,“ zve Soneshine.

Zimní Rockový Slunovrat 
završí řevničtí SCB
Klubová odnož řevnického festivalu Rockový Slunovrat se pře-
kvapivě nekoná v Poberouní, ale návštěvníky uvítá v pražském 
Rock Café, a to 9. února 2018. Dveře se fanouškům kvalitní mu-
ziky otevřou v 18 hodin a pro prvních 150 nedočkavců je připra-
ven welcome drink od Jägermeistera. Svoji premiéru v progra-
mu festivalu si odbude hard-core/crossoverové seskupení The.
switch. Díky lyrickým textům, hutným kytarovým riffům a na-
léhavému projevu se z The.switch staly nevšední hvězdy klubové 
scény. Doplní je hraví indie-popoví Nano, kteří se již představili 
na letním festivalu. Třetí kapelou jsou ostřílení muzikanti plni 
balkánského temperamentu, Circus Problem. Kvarteto vystu-
pujících završují řevničtí SCB. Vstupenky v předprodeji za 180 
Kč a na místě za 250 Kč lze pořídit přímo v Rock Café.  Veškeré 
informace o letním i zimním Rockovém Slunovratu naleznete na 
www.rockovrat.cz nebo facebookové stránce festivalu.

pan

Kultura
Náruč děkuje
Kavárna Modrý domeček děkuje všem svým sponzorům, podpo-
rovatelům, hostům, přátelům a partnerům za přízeň v roce 2017. 
Loňský rok byl pro tento sociální podnik obzvlášť významný, 
protože kavárna oslavila desáté výročí založení. Po celou dobu 
své existence vytváří pracovní místa, seriózní prostředí a záze-
mí osobám s mentálním postižením a duševním onemocněním. 
Tento sociální podnik se stal oblíbeným cílem jak turistů, tak 
i místem příjemného setkávání místních. V prostorách kavár-
ny, která se před necelými dvěma lety rozrostla o jedno patro a 
útulnou prosklenou terasu s výhledem na celé náměstí, se konají 
pravidelně různé výstavy, besedy a diskusní fóra. Výborná káva, 
široký sortiment sladkých i slaných dobrot, stylově balené jedlé 
dárky, vlastní letní i zimní pohlednice. Zachovejte nám přízeň 
i v roce 2018! Děkujeme.

Marie Hrdá 

Elena zazpívá Ellu v řevnickém kině
Známé písně Elly Fitzgerald zazní v řevnickém kině 30. ledna 
v podání první dámy tradiční jazzové scény Elleny Soneshine. 
Jedinečný koncert nazvaný Elena zpívá Ellu aneb Pocta Elle 
Fitzgerald začíná v 19:30 hodin. Zvýhodněné vstupenky jsou 
v předprodeji za 250 a 180 korun k dostání v řevnické knihov-
ně a dobřichovickém infocentru. Na místě zaplatíte 280 a 200 

Řevnický Kalamář vstupuje do čtvrtého roku své existence. 
Kromě oblíbeného jarního a podzimního bazárku stojí za vzni-
kem Bezpečného místa v řevnické základní škole. „Nejde jen 
o místo, kde je na děti dohlíženo. Loni se zde konala spousta 
akcí. Žáci třeba vyráběli truhlíky, a pak v nich pěstovali kytky 
a zeleninu,“ říká zakladatelka Kalamáře Kateřina Šupáčková. 
Věří, že řady členů Kalamáře rozšíří další aktivní rodiče.

Jak vznikl název Kalamář a co má symbolizovat?
Zakládali jsme Kalamář jako reakci na složitou situaci, která 
tehdy ve škole panovala. Chtěli jsme začít pro školu dělat něco 
pozitivního. Název vznikl tak nějak spontánně. Ani si nepama-
tuji, kdo s tím první přišel. Líbil se nám odkaz na dobu, kdy škola 
znamenala centrum všeho dění v obci, kdy se škola i učitelé těšili 
vážnosti a úctě.
Jak dosavadní činnost hodnotíte? Podařilo se vše, co jste si 
předsevzali?
Byť už začínáme čtvrtý rok, stále jsme na začátku. To hlavní, co 
jsme měli a stále máme v plánu – získat pro naši myšlenku větší 
část rodičů – se zatím nepodařilo. Částečně to bylo dáno perso-
nálními změnami na postu ředitele školy, ke kterým v minulých 
letech docházelo. 
Takže byste uvítali další posily?
Rozhodně ano. Členem se může stát každý rodič či zákonný 
zástupce žáka řevnické školy. Zatím máme cca 25 členů, což 
je vzhledem k velikosti školy zanedbatelné množství. Někteří 
rodiče, bohužel, o této možnosti ani nevědí. Přesto se snažíme 
vykřesat z toho mála pro školu to nejlepší. Naším cílem je oslovit 

Text: Pavla Nováčková

co nejvíce rodičů, a to jak k aktivní účasti, tak i k pasivní, formou 
členství a s tím spojeným příspěvkem. Bez spoluúčasti rodičů to 
nepůjde. Po posledních třídních schůzkách se počet nových čle-
nů nepatrně zvýšil, jde převážně o rodiče dětí z nižších ročníků. 
Jak nyní Bezpečné místo funguje a jak je využíváno?
Funguje každý den odpoledne pro děti, které nechodí do družiny 
a mohou tak strávit čas do odjezdu autobusu nebo před krouž-
kem společně s dalšími dětmi. Je aktivním článkem školy, kde 
děti společně hrají hry, tvoří, vyrábějí a dělají další zajímavé 
činnosti. Rozhodně nejde jen o místo, kde se na děti dohlíží. I do 
budoucna chceme udělat vše pro to, aby bylo Bezpečné místo za-
chováno ve své původní myšlence. V současnosti je z velké části 
vybaveno, jak potřebujeme. Samozřejmě vždy se dá něco zlepšit, 
něco přidat. 
Z čeho se vám daří aktivity finančně pokrýt?
Zatím máme jen velmi malé finanční zdroje. Jde hlavně o výtě-
žek z jarní a podzimní burzy, který dělá celkem asi 10 tisíc korun 
ročně. Členské příspěvky jsou zatím pouze nepatrnou součástí 
našeho rozpočtu. Stále vyjednáváme s panem ředitelem formu 
podpory ze strany školy a věřím, že nyní jsme již na dobré cestě. 
Bazárky jsou velmi oblíbené. Budete v nich pokračovat 
i v roce 2018? 
Jsou velmi úspěšné a chtěli bychom v nich i nadále pokračovat. 
Každoročně se ale potýkáme s nedostatkem „pomocníků“, tak 
kdyby někdo měl zájem nám s tím pomoci, budeme moc rády. 
Máme spoustu nápadů, jak škole pomoci, co pořídit či co uspo-
řádat. Bohužel nedostatek prostředků je pro toto snažení velmi 
limitující. e
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2/2 Prezident Blaník
Kino Řevnice / 20:00 
Vstupné 120 Kč

3/2 Dukátová skála
Kino Řevnice / 13:45 
Vstupné 110 Kč

3/2 Zoufalé ženy 
dělají zoufalé věci
Kino Řevnice / 15:30 
Vstupné 120 Kč

3/2 Prezident Blaník
Kino Řevnice / 17:30 
Vstupné 120 Kč

3/2 Nit z přízraků
Kino Řevnice / 20:00 
Vstupné 110 Kč

Hudba
7/1 Novoroční koncert
Kostel sv. Mořice / 17:00
Hudba v myšlenkách Masarykových

30/1 Elena Zpívá Ellu 
aneb Pocta Elle Fitzgerald
Kino Řevnice / 19.30

Ostatní akce
1.–14. 1. Tříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku v našem regionu orga-
nizuje Farní charita Řevnice a ze získaných 
peněz podpoří potřebné jednotlivce a 
rodiny v našem regionu.

15/1 Setkání seniorů
Zámeček / 9:30

13/1 Masopust Hlásná 
Třebaň
Hasičárna / 13:00

19/1 Divadlo SemTamFór
Kino Řevnice / 19:00 
Satirickým kabaretem provází Ivo Šmoldas

21/1 O víle Květince
Fürstův sál Dobřichovice/ 15:00
Divadélko Kukadlo uvede pohádku pro děti  

28/1 Masopust Lety
Náves / 13:45 

2/2 Setkání seniorů
Fara v Řevnicích / 15:00  
Následuje mše sv. v kostele 

Kino 
3/1 120 BPM
Kino Řevnice / 20:00 
Vstupné 100 Kč

5/1 Čertoviny
Kino Řevnice / 17:30 
Vstupné 120 Kč

5/1 Největší showman
Kino Řevnice / 20:00 
Vstupné 130 Kč

6/1 Čertoviny
Kino Řevnice / 13:45 
Vstupné 120 Kč

6/1 Špindl
Kino Řevnice / 15:30 
Vstupné 120 Kč

6/1 Woody Allen: 
Kolo zázraků
Kino Řevnice / 17:30 
Vstupné 120 Kč

6/1 Borg/McEnroe
Kino Řevnice / 20:00 
Vstupné 120 Kč

10/1 Odnikud
Kino Řevnice / 20:00 
Vstupné 100 Kč

12/1 Star Wars: Poslední 
z Jediů (dabing)
Kino Řevnice / 17:00 
Vstupné 100 Kč

12/1 Zmenšování
Kino Řevnice / 20:00 
Vstupné 120 Kč

13/1 Čertoviny
Kino Řevnice / 13:45 
Vstupné 120 Kč

13/1 Jumanji: 
Vítejte v džungli
Kino Řevnice / 15:30 
Vstupné 100 Kč

13/1 Velká hra
Kino Řevnice / 17:30 
Vstupné 110 Kč

13/1 Nejtemnější hodina
Kino Řevnice / 20:00 
Vstupné 110 Kč

16   Kulturní přehled

Kulturní přehled 1/18
17/1 Na shledanou 
tam nahoře
Kino Řevnice / 20:00 
Vstupné 100 Kč

20/1 Coco
Kino Řevnice / 13:45 
Vstupné 120 Kč

20/1 Čertoviny
Kino Řevnice / 15:30 
Vstupné 120 Kč

20/1 Zoufalé ženy 
dělají zoufalé věci
Kino Řevnice / 17:30 
Vstupné 130 Kč

20/1 Tři billboardy 
kousek za Ebbingem
Kino Řevnice / 20:00 
Vstupné 110 Kč

24/1 Zoufalé ženy 
dělají zoufalé věci
Kino Řevnice / 20:00 
Vstupné 130 Kč

26/1 Špindl
Kino Řevnice / 17:30 
Vstupné 110 Kč

26/1 Všechny prachy světa
Kino Řevnice / 20:00 
Vstupné 120 Kč

27/1 Dukátová skála
Kino Řevnice / 13:45 
Vstupné 110 Kč

27/1 Coco
Kino Řevnice / 15:30 
Vstupné 120 Kč

27/1 Woody Allen: 
Kolo zázraků
Kino Řevnice / 17:30 
Vstupné 110 Kč

27/1 Cizinec ve vlaku
Kino Řevnice / 20:00 
Vstupné 110 Kč

31/1 S láskou Vincent
Kino Řevnice / 20:00 
Vstupné 110 Kč

2/2 Labyrint: Vražedná léčba
Kino Řevnice / 17:30 
Vstupné 130 Kč


