
Zpravodaj města Řevnic | 29. ročník | ZDARMA

2/18

Rozhovor

Řevničan vaří 
ve Vietnamu 
pivo

Urbanismus

Náměstí Krále 
Jiřího z Poděbrad 
v novém

Ředitel řevnické ZŠ říká:

Učitelů se 
vzděláním 
není dost



Řevnický masopust pořádá spolek ZeMě 
ve spolupráci s městem pod názvem Pro-
bouzení medvěda. Průvod projde městem 
v neděli 11. 2. Sraz maškar je tradičně 
na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, kde 
účastníci požádají zástupce města o vydá-
ní symbolického klíče od jeho bran. Maš-
kary rozdají účastníkům zpěvníky a jde 
se. Průvod masek spolu s kapelou obchází 
předem domluvená stavení, společně zpí-
vá, tančí a juchá. Průvod vede Jan  Špan-
ďa Španbauer, zahraje kapela ZeMě v čele 
s Kateřinou Kotkovou. Konec oslav bývá 
okolo 18. hodiny většinou v zázemí ZeMě, 
kde je k ochutnání občerstvení a je vyhlá-
šen král a královna masopustu. Vybírají 
je sami účastníci, kteří mohou na papírky 
napsat svého favorita.      

Ve Třebani vystoupí i řevnické soubory
Pořadové číslo 29 má vyhlášený Poberoun-
ský masopust. Ten se koná v sobotu 10. 
února v Zadní Třebani. Hlavní program, 

Druhý únorový víkend 
bude masopustní
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2   Aktuálně

v němž vystoupí hned několik řevnických 
uskupení, je připraven na dopoledne. Za-
číná stylovým staročeským jarmarkem, na 
kterém budou kromě výrobků řemeslníků 
k dostání preclíky, perníky, koláče, peče-
né maso, medovina… Děti se budou moci 
svézt na koních, dospělé určitě potěší tra-
diční zabijačkové pochoutky či místní pivo 
Bobr. Od 10 hodin se na improvizovaném 
jevišti v podobě valníku představí domácí 
kapela Třehusk a pěvecký Třebasbor, lido-
vá muzika Notičky, taneční soubor Klíček 
i dramatický obor ZUŠ Řevnice. Řevničtí 
ochotníci vystoupí s tradiční masopustní 
fraškou a pochováním Masopustu. Nejlep-
ší maškary si převezmou ceny a pak už se 
vydá mohutný průvod v čele s koňským 
povozem, medvědem, medvědářem, poli-
cajtem i Masopustem po vsi. „Všichni bu-
dou ochutnávat koblihy, škvarkové placky, 
uzené maso a další dobroty, které pro ně 
připraví místní hospodyňky a hospodáři. 
Loni pohoštění průvodu nabídlo rekord-

Masopustním úterým, které letos připadá na 13. února, vrcholí masopustní období hojnosti, pití, jídla a zábav. 
Víkend před tím se bude masopust velkolepě slavit nejen v Řevnicích, ale také v Zadní Třebani či Mokropsech.

Řevnický masopust Masopust v Zadní Třebani

ních 42 domácností,“ připomněl jeden z 
pořadatelů, Miloslav Frýdl.

Mokropsy slaví jubileum
O rok starší než Poberounský masopust je 
ten v Mokropsích. Kulatou třicítku oslaví v 
sobotu 10. února na Masopustním náměs-
tí. Od 14 hodin na pódiu vystoupí MIFUN, 
Divadlo Masopustního spolku a lidová ka-
pela Praštěnka. Průvod ulicemi Mokropes 
začíná v 15:30. Následuje od 19:00 zába-
va U Králů. e

Masopusty v okolí
 3. 2. Halouny
 3. 2. Všeradice
 10. 2. Zadní Třebaň
 10. 2. Mokropsy
 10. 2. Popovice
 11. 2. Řevnice
 17. 2. Neumětely
 18. 2. Slivenec a Holyně
 3. 3. Radotín
 10. 3. Bratřínov 
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dvě etapy. První, zahrnující úsek od Řevnic do Vižiny, který by 
se mohl realizovat v letech 2019 a 2020, a druhý, týkající se Řev-
nic, na který se dostane pravděpodobně po roce 2020. Součástí 
projektové dokumentace bude i odvodnění. Na mnoha úsecích 
totiž dešťová kanalizace buď zcela chybí nebo je v nevyhovujícím 
stavu. Její výstavbu bude z větší části hradit kraj a město se bude 
podílet na nákladech odvodnění ze svých pozemků. Například 
v rámci plánované rekonstrukce křižovatky u lékárny by mělo 
být svedeno odvodnění z Mníšecké ulice do Moklického potoka. 
Stejný požadavek má město i v případě náměstí, a to na zaústění 
odvodnění do nové dešťové kanalizace, která povede přes areál 
Corso protlakem pod železnicí do řeky. Součástí stavebních prací 
pak budou též výměny starých vodovodních řadů. 

V jídelně se bude vařit v novém 
moderním zařízení
Pracovnice školní jídelny v Řevnicích budou moci připravovat 
pokrmy v dalších nových zařízeních. Město vybralo ve výběro-
vém řízení firmu, která dodá nový konvektomat s podstavcem, 
vyhřívaný vozík a sadu varných nádob do konvektomatu. Město 
na nákup vyčlenilo necelých 380 tisíc korun. Konvektomat je pro-
fesionální kuchyňské zařízení, které kombinuje vlastnosti horko-
vzdušné a parní trouby. Je vhodný pro mnoho způsobů tepelné 
úpravy jídel, jeho výhodou je krátký čas vaření a šetrnější způsob 
úpravy pokrmů. Vyhřívaný vozík zase bude sloužit pro přípravu 
příloh. Jednou z výtek pracovnic hygieny při kontrole v jídelně 
na podzim loňského roku totiž byla teplota podávaných příloh. 
Ta podle nich byla na stanovené hranici. Nová skříň zaručí, že si 
hotové přílohy udrží požadovanou teplotu. 

Příprava projektů je v plném proudu
Příprava projektů, na které se městu koncem loňského roku 
podařilo získat dotace, pokračuje. Na projekt intenzifikace a 
modernizace čistírny odpadních vod se zpracovává dokumentace 
pro výběrové řízení, stejné je to i v případě dotace na rozšíření 
sběrného dvora. Na jaře by se měla „výběrka“ vypisovat. 
A v chodu je i příprava na vypsání výběrového řízení na 
druhou etapu revitalizace zeleně. V případě další etapy úprav 
přednádražního prostoru je hotova projektová dokumentace a 
stavební povolení. Město čeká na schválení dotace. Protože jde 
o dotaci z ITI projektů (Integrované územní investice), musí 
ji schválit nejen ITI, ale i řídící orgán operačního programu 
IROP. V následujících měsících se město chystá představit studii 
výstavby sportovní haly a využití budovy někdejší základní školy 
na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 

Město chce investovat do 
obnovení vodních zdrojů
Přípravu hned několika vodohospodářských projektů má od 
loňského listopadu na starost externí spolupracovník řevnické 
radnice Miroslav Cvanciger. Mezi desítkou projektů je například 
revitalizace vodních zdrojů Kejná, díky níž by se měl navýšit zdroj 
pitné vody, nebo propojení lokality Za Vodou na vodovod Řevnic. 
Řevnická radnice se tak snaží v předstihu reagovat na skutečnost, 
před kterou varují odborníci, že voda – spolu s úrodnou půdou – 
bude v budoucnosti jedním z nejvzácnějších zdrojů. 
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Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod bych chtěl krátce okomentovat právě skončenou prezi-
dentskou volbu. V obou kolech vykázala naše obec z celostátního 
hlediska vysoce nadprůměrnou voličskou účast. V prvním kole to 
bylo 73 % voličů a ve druhém ještě o dvě procenta víc. Za to bych 
vám rád poděkoval. Tato čísla také dokazují, že Řevničané mají 
o správu věcí veřejných zájem. Přestože u nás s velkým násko-
kem vyhrál Jiří Drahoš, celkové prvenství slaví, jak již jistě všich-
ni víte, Miloš Zeman. Sluší se tedy panu prezidentovi k obhájení 
mandátu pogratulovat; současně pak pevně věřím, že splní svůj 
slib vyřčený po znovuzvolení, tedy že ubere na aroganci a bude 
lidi více spojovat. 

Dalším důkazem vysokého zájmu řevnických občanů o věci 
veřejné byla účast na diskuzích nad představeným územním plá-
nem i připravovaným projektem revitalizace náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad. Všem účastníkům těchto setkání bych chtěl jménem 
města za jejich účast poděkovat. Za velmi cennou rovněž považuji 
atmosféru, v jaké obě setkání probíhala. Nad danou problema-
tikou se diskutovalo kultivovaně a věcně. Architekti projektující 
náměstí získali další užitečné podněty, na jejichž základě dotvoří 
finální návrh. Podobné veřejné diskuze a představení nejdůležitěj-
ších projektů ve veřejném prostoru budou v Řevnicích pokračovat.

Konec ledna a začátek února je ve škole spojený s přelomem 
prvního a druhého pololetí. Nepochybuji, že všichni žáci se toho 
v první polovině školního roku mnoho naučili a již teď se těší na 
přísun dalších vědomostí od svých učitelů v pololetí druhém. 
Úkolem nás ve vedení města je, aby jejich výuka probíhala v co 
nejkvalitnějších podmínkách. Za tímto účelem jsme připravili pro 
školu další projekt pro vypsaný dotační titul, který výrazným způ-
sobem renovuje nejstarší školní budovu druhého stupně. Součás-
tí projektu je výtah zajištující bezbariérovost celé budovy. Výtah 
povede až do podkroví, kde by měly vzniknout zcela nové učebny. 
Rekonstruována by pak měla být i většina stávajících odborných 
učeben. Pokud se nám podaří dotaci získat, měla by rekonstruk-
ce začít pravděpodobně již o prázdninách. Práce budou probíhat 
tak, aby probíhající výuku narušily jen v minimální míře. 

Na závěr bych rád ještě jednou připomněl všem žadatelům o 
granty z rozpočtu města, aby neváhali a podali své žádosti. Stejně 
jako v loňském roce město podpoří celoroční činnost organizací 
pracujících s dětmi a mládeží i konkrétní organizátory akcí v ob-
lastech kultury, sportu či vzdělávání. Uzávěrka obou grantových 
programů je na konci února.

S úctou Tomáš Smrčka 

Město požaduje vybudování 
chodníků i odvodnění
Nové chodníky po obou stranách silnice, vybudování odvodnění, 
úprava křižovatky u lékárny a úprava průjezdu náměstím Krále 
Jiřího z Poděbrad v souladu se zpracovávanou studií úpravy ná-
městí. To jsou některé z požadavků, které vedení řevnické radni-
ce vzneslo k chystané rekonstrukci krajské silnice číslo 115. Stře-
dočeská Správa a údržba silnic (SÚS) chystá opravu této páteřní 
komunikace v délce od Řevnic až na Vižinu.

Kraj měl podle starosty Řevnic původně v plánu provést zá-
kladní rekonstrukci, tedy obrus a položení nového asfaltu. Měs-
to však trvalo na některých požadavcích a s krajem se dohaduje 
na spolupráci. Z tohoto důvodu byla rekonstrukce rozdělena na 



ství za COOPem na nová místa. Jejich mapka bude zveřejněna v 
Ruchu a na webu města. Celkový počet kontejnerů zůstane za-
chován.

Na vyčištěném prostranství za obchodním domem COOP na-
bídneme nová parkovací místa, kterých je v Řevnicích nedosta-
tek. 

Stále také narážíme na to, že občané po Řevnicích vedle barev-
ných kontejnerů odkládají různé nepotřebné věci z domácností, 
tzv. objemný odpad. Správné místo pro jeho uložení je na řev-
nickém sběrném dvoře v areálu EKOS (za hřbitovem, směrem na 
Halouny, odbočit vlevo). Služba je do objemu 500 kg na rok po-
skytována osobám s trvalým pobytem v Řevnicích zdarma.

Na sběrném dvoře je také možné zdarma odkládat bioodpad, 
starý textil nebo větší elektrické spotřebiče, které dosloužily: led-
ničky, pračky, počítače, televize a další.

Děkujeme všem, kteří se snaží pravidla pro odkládání odpadu 
dodržovat, a prosíme o ukázněnost všechny, kteří tak z jakýchko-
liv důvodů dosud nečinili. Náklady spojené s úklidem sběrných 
míst nakonec zaplatíme všichni. Navíc odklízení nevhodně odlo-
ženého odpadu neúměrně časově zatěžuje pracovníky technic-
kých služeb, jejichž nasazení pak chybí jinde.

Marie Reslová

Různé 
Děkuji radnici za instalaci sloupků u prodejny Žabka. Prosím ješ-
tě o umístění sloupků okolo přechodu pro chodce u této prodej-
ny, protože jeho ochrana byla hlavním cílem mého návrhu.

Již před delší dobou jsem na zastupitelstvu města upozorňoval 
na nevhodné řešení sběrného místa ve Škrétově ulici. Prosím o 
nápravu.

Jsem rád za nově opravený podjezd na objížďce. Bohužel na 
výjezdu směrem k Řevnicím je nevhodně umístěný obrubník. Ta-
ková maličkost, která znepříjemňuje život nejen mně, ale i dalším 
spoluobčanům, kteří mě na to upozorňovali. Vím, že zmíněný 
obrubník neleží na katastru naší obce, ale věřím, že se řešení ve 
spolupráci s letovskou radnicí najde.

Libor Kvasnička
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„Vodní zdroj v Kejné je v současnosti zdevastovaný, nedosahuje 
ani poloviny prognózovaného množství. Jde přitom o velmi 
kvalitní vodu. Naší snahou je obnova tohoto prameniště,“ uvedl 
starosta města Tomáš Smrčka s tím, že město chce tyto projekty 
postupně realizovat, a to především z financí, které se podařilo 
získat díky optimalizaci fungování EKOSu. Za uplynulé čtyři roky 
se podařilo navýšit výnos z nájmu o 2 miliony korun. Tyto peníze 
chce město investovat zpět do zdrojů. Šance na získání dotací jsou 
totiž nízké, i o ty se ale město pokusí. Mezi připravenými projekty 
je například úprava hydrauliky propojů vodojemu Výšina, úprava 
záložního zdroje automatické tlakové stanice Výšina, úprava 
vodovodního systému v lokalitě hřbitov, propojení lokality Za 
Vodou na vodovod Řevnic či obnova vodovodu v ul. Čs. armády.

V Řevnicích vyhrál Drahoš
Staronovým českým prezidentem byl ve 2. kole prezidentských 
voleb zvolen Miloš Zeman. Voliče v Řevnicích přesto 
nepřesvědčil. V prvním kole pro něj hlasovalo 412 (21, 25 %) 
z celkového počtu 1 944 voličů, kteří přišli k urnám. Volební 
účast byla 73,28 %. V Řevnicích v prvním kole zvítězil Jiří 
Drahoš se 736 hlasy (37,97 %). Ve druhém kole odevzdalo 
hlas Miloši Zemanovi 571 z celkového počtu 1 987 volících 
(28,83 %). Pro Drahoše hlasovalo 1 409 lidí (71,16 %). Volební 
účast byla o necelá dvě procenta vyšší než v prvním kole. Účast 
v obou kolech byla vyšší než při minulých prezidentských 
volbách, kdy činila 70 procent.

Smuteční síň čeká oprava
Smuteční síň na řevnickém hřbitově by měla doznat změn, tak 
aby nabídla důstojné prostředí pro poslední rozloučení. Město 
nechalo zpracovat její studii. Podílí se na ní architektky Alice 
Čermáková a Daria Balejová. Částečná rekonstrukce by měla 
zahrnovat například nové omítky, obnovu lavic a dalších částí 
interiéru.

Zasedání zastupitelstva
První letošní zasedání zastupitelstva města Řevnic se uskuteční 
26. února od 19 hodin v sále Zámečku. 

(vše pan)

Kam s ním?
Změny v organizaci ukládání tříděného odpadu
Hnízdo kontejnerů na tříděný odpad za obchodním domem 
COOP přerostlo v poslední době v neplánovaný sběrný dvůr bez 
možnosti zavedení otvírací doby a soustavné kontroly. Bylo tam 
sice vybudováno veřejné osvětlení, instalovány fotopasti, probí-
hají kontroly městské policie, ale stále narážíme na to, že díky 
snadnému přístupu a relativnímu ústraní sem načerno a ve vel-
kém odkládají odpady občané ze sousedních obcí a také podnika-
telé. Městu tak narůstají náklady na jejich odstranění a likvidaci.

Vytipovali jsme proto téměř dvacítku malých sběrných míst, 
kam bychom mohli umístit vždy jen několik barevných kontej-
nerů (především na plasty a papír, ve vhodných případech i na 
sklo). Rádi bychom řevnickým občanům přiblížili možnost od-
ložit tříděný odpad v dochozí vzdálenosti od místa, kde bydlí, a 
zároveň znesnadnili odkládání odpadu na území našeho města 
obyvatelům okolních obcí při průjezdu Řevnicemi. Během jar-
ních měsíců chceme postupně přemisťovat kontejnery z prostran-

Město Řevnice
se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

čp. 74, 252 30 Řevnice, zastoupené 
Ing. Tomášem Smrčkou, starostou

vyhlašuje 
v souladu s ustanovením § 7 zákona 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých 

zákonů v platném znění,
výběrové řízení

na obsazení pracovního místa – 
referent ekonomického odboru

a 
výběrové řízení

na obsazení pracovního místa – 
vedoucí pečovatelské služby 

města Řevnice  
Více informací naleznete na www.revnice.
cz/cs/urad/volna-pracovni-mista/volna-

pracovni-mista.html
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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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obohacené o vodní trysky v dlažbě a východněji o travnaté plác-
ky. Severovýchodní část náměstí uzavíráme klidovým, částečně 
dlážděným a částečně travnatým prostranstvím s lípou uprostřed 
– spolu s předprostorem Corsa Pod Lipami a Modrého domečku 
tvoří potenciálně příjemný souvislý klidový prostor. Toto řešení 
nahradilo původně navrženou „šikanu“, která přiváděla dopravu 
příliš blízko domům v severovýchodním cípu náměstí (č.p. 4 a 5). 
Jižní stranu náměstí navrhujeme jako pěší korzo s možností jed-
nosměrného vjezdu vozidel pro zásobování a návštěvníky.

 Stávající hodnotné stromy zachováváme v co největší míře, 
nevhodné či dožívající navrhujeme postupně nahradit novými, 
ke kořenům přivádíme kapkovou závlahu. Na celé ploše náměs-
tí umisťujeme různé prvky mobiliáře (zejména lavičky, sloup-
ky, odpadkové koše, stojany na kola, lampy). Povrchy volíme s 
ohledem na údržbu a příjemný provoz: v ulici Pražské asfaltový 
povrch, na ostatních pěších a pojížděných plochách kamennou 
dlažbu různého formátu, ve středu náměstí a v okolí stromů trá-
vu a přírodní pěšiny. 

3/ Vložení nových prvků pro zkvalitnění života na náměstí. 
Tedy vytvoření volného průchodu severojižním směrem ve vazbě 
Corso Pod Lipami – středový prostor – přechod pro chodce – jižní 
strana náměstí – ulice Legií. Vytvoření reprezentativního volné-
ho prostranství s hodinami a sezením před městským úřadem. 
Vytvoření pěšího chodníku s lavičkami kolem středové travnaté 
plochy. Příprava několika míst pro umístění mobilního pódia a 
dalších pro elektrické napojení tržních stánků. e

NÁMĚSTÍ V NOVÉM

Cílem návrhu (v souladu se zadáním, které jsme obdrželi od zá-
stupců a obyvatel města) je podpořit samotné náměstí jako or-
ganický střed života malého města, chránit stávající hodnotnou 
zeleň, zklidnit dopravu, opravit architektonické prvky náměstí a 
navrhnout povrchy adekvátní významu a provozu hlavního veřej-
ného prostranství. Rád bych zde představil trojici hlavních princi-
pů, která tvoří základní kostru návrhu: 

1/ Zklidnění dopravy se zachováním dopravní obslužnos-
ti a preferencí pěší dopravy. Umožnění příjezdu a parková-
ní obyvatel a návštěvníků na vymezených plochách a zklidnění 
transitního průjezdu. Zklidnění bude provedeno snížením povo-
lené rychlosti, vhodným trasováním jízdních pruhů obslužných 
komunikací, volbou povrchů a vyrovnáním výšky všech pojíždě-
ných komunikací na úroveň chodníků. Toto řešení dává jasný sig-
nál řidičům – pozor, jste v jiném režimu – vede k podvědomému 
zpomalení a zbystření pozornosti. 

2/ Zachování a rozvíjení stávajících principů náměstí, cit-
livá práce se stávající zelení. Zachování stávající kompozice 
náměstí s dominantním středovým prostranstvím trojúhelníkové-
ho tvaru, obkrouženým pojížděnými komunikacemi s navazující-
mi parkovacími stáními a obvodem náměstí tvořeným chodníky 
s občasnými předzahrádkami, zákoutími, po jižní i severní straně 
doprovázenými stromořadím. Vytváření různorodých prostředí 
vhodných k procházení, odpočinku, pořádání společenských ak-
tivit a setkávání. 

Tento princip uplatňujeme především tak, že ve středu náměs-
tí zachováváme vzrostlé lípy, travnatou odpočinkovou plochu, 
kolem památníku vytváříme zpevněné prostranství k setkávání, 

Předkládaný návrh Obnovy náměstí Krále Jiřího z Poděbrad vznikl na základě vyhodnocení plánovacího setkání ze 
dne 12. 6. 2017, zapracováním podnětů a připomínek, které na setkání  zazněly. Doufáme, že směřuje k dobrému a 
pro většinu obyvatel i radostnému výsledku. 

Text: Šimon Vojtík | Ilustrace: ARCHUM architekti s.r.o.

Studie náměstí v podobě, ve které byla prezentována 18. 1. 2018 na veřejném představení v Řevnicích. Podněty a připomínky, kte-
ré na tomto setkání zazněly, budou teprve zapracovány. (Pódium je vyznačeno na třech možných místech, ale nebude instalované 
nastálo. Vodní prvky v podobě trysek zapuštěných do dlažby mají být umístěny ve zpevněné ploše na západ od pomníku.)

Kompletní studii najdete na www.revnice.cz 
v sekci Projekty/Dotace.
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Jak jste vy osobně hodnotil setkání? Změnil se nějak pro-
jev veřejnosti?
Setkání mě velmi potěšilo. Příspěvky byly převážně velmi věcné, 
konstruktivní, kultivované. Samozřejmě padala i řada protichůd-
ných názorů, což k podobné diskusi patří. Oproti minulému se-
tkání se atmosféra velmi zlepšila.  Myslím, že důvod je ten, že se 
veřejnost do návrhu opravdu zapojila a vnímá, že se její názory 
do návrhu promítají. Za to patří dík samozřejmě paní Evě Klápš-
ťové, která má zapojení veřejnosti na starosti, a zástupcům měs-
ta, kteří tento způsob práce iniciovali a podpořili. 
Největší obavy lidí souvisely se zvýšením vozovky přes 
náměstí, a to jak v souvislosti s nedostatečným odvodně-
ním, tak i kvůli bezpečnosti chodců. Můžete tedy vyjme-
novat, jaké jsou hlavní důvody zvýšení vozovky?
Předně je třeba říci, že dopravní řešení vedoucí k omezení mo-
torové dopravy a větší pěší a bezbariérové prostupnosti náměstí 
bylo jedním ze základních požadavků, které jsme měli za úkol 
v návrhu řešit.  Myslím, že obavy budilo hlavně zvýšení komu-
nikace II. třídy. Řešení, kdy vozovka a chodníky jsou v jedné 
úrovni, je u nás zatím možná neobvyklé, nicméně na západě a 
severu Evropy (tedy tam, kde se veřejným prostranstvím dlou-
hodobě věnují) běžné. Dle našeho kolegy, dopravního inžený-
ra Miroslava Kaliny, je základním předpokladem této tzv. do-
pravní psychologie, že řidiči mají při nájezdu do takto řešeného 
prostředí větší pocit nejistoty a tím dochází k podvědomému 
snižování rychlosti a naopak zvyšování pozornosti. Nejistota 
účastníků provozu tedy paradoxně za určitých podmínek zvy-
šuje bezpečnost. Samozřejmě toto řešení jde ruku v ruce s ome-

zením rychlosti, materiálovým oddělením povrchů, optickým 
vymezením zapuštěnými obrubníky a v některých místech i 
fyzickým oddělením sloupky (nikoliv zábradlím). Dalším dů-
vodem je, že dle dosavadních konzultací toto řešení akceptují i 
zástupci dotčených orgánů, na rozdíl např. od příčných zpoma-
lovacích prahů, zadláždění, apod. Náš návrh zároveň předpo-
kládá komplexní funkční vyřešení odvodnění jak náměstí, tak 
hlavní komunikace. 
Jaké jsou alternativy v případě zvýšené vozovky?  
Co se týče povrchu samotné komunikace II. třídy je náš instru-
mentář poměrně omezený na úpravy, které nám dovolí přísluš-
né technické předpisy a dotčené orgány. Bude asfaltový a zatím 
předpokládáme, že by bylo možné prosadit barevné odlišení. 
Mimo tuto komunikaci je prostor svobodnější, tady předpoklá-
dáme různé druhy dlažeb, zapuštěných obrubníků, sloupků 
apod. 
Jak by se mělo řešit odvodnění? 
Momentálně jsme ve fázi studie, tedy koncepčního dokumen-
tu, který stanovuje základní prostorovou a výtvarnou podobu 
náměstí a stanovuje základní principy technického řešení. V 
dalších projektových fázích se budou jednotlivé složky projektu 
řešit podrobněji. I vyřešení odvodnění náměstí bude jejich sou-
částí. Odvodnění hlavní komunikace bude řešit projekt rekon-
strukce komunikací II. třídy, který zpracovává správcem komu-
nikací objednaná projekční kancelář.  
Pozn. redakce: Více o plánovaných řešeních odvodnění páteř-
ních komunikací v okolí Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad najde-
te na s. 3. 

Obecný přínos návrhu vidím 
v celkové kultivaci prostoru 
Text: Pavla Nováčková | Ilustrace: ARCHUM architekti s.r.o.

Pozitivně hodnotí zatím poslední představení návrhu revitalizace náměstí jeden z jeho autorů, architekt Šimon 
Vojtík. „Myslím, že důvod je ten, že se veřejnost do návrhu opravdu zapojila a vnímá, že se její názory do návrhu 
promítají,“ říká v rozhovoru.

Pohled od Opletalovy ulice
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Jaké tři změny návrhu považujete za jeho nejsilnější 
stránky? 
Obecný přínos návrhu vidím v celkové kultivaci prostoru ná-
městí a upřednostnění bezmotorového, bezbariérového pohybu 
nad tím motorovým. Oproti starším variantám návrhu vidím 
tyto tři podstatné změny:

1) Vyvážení poměru mezi střední travnatou a dlážděnou plo-
chou, oba prostory mají potenciál být velmi příjemnými. 
Dlážděné prostranství se svým způsobem stalo náměstím v 
náměstí, umožňující navíc severojižní propojení Corsa Pod 
Lipami s ulicí Legií.

2) Zvlněný dlážděný chodníček kolem travnaté plochy se zálivy 
pro lavičky – doplňuje přírodní charakter prostoru, umožňu-
je pohodlné procházení a zároveň respektuje polohy stávají-
cích lip. 

3) Řešení severovýchodní strany náměstí, kde se díky rozšíření 
severního chodníku a propojení s pláckem kolem velké lípy 
podařilo vytvořit souvislý klidový prostor s návazností na 
Modrý domeček a Corso Pod Lipami.

Kde očekáváte, že by se váš návrh mohl ještě měnit dle 
připomínek občanů nebo vedení města? 
Zde bych nerad spekuloval. Je příliš brzy po setkání s veřejnos-
tí a nestačili jsme se v klidu seznámit se všemi zapsanými pod-
něty a připomínkami. Vše bude předmětem další diskuze, nyní 
zejména s vedením města. Osobně jsem nabyl dojmu, že návrh 
byl ve svých základních rysech poměrně dobře přijat a budeme 
nyní ladit různé podrobnosti, jako materiálové vymezení hlavní 
komunikace, počty a umístění mobiliáře (včetně dělících sloup-
ků), umístění vodních trysek, apod. 
Jaký bude další postup při přípravě projektu?
Kolegové pod vedením Evy Klápšťové připraví soupis všech 
připomínek a podnětů z posledního setkání, které budou uve-
řejněny na webových stránkách města. Ty podněty, u kterých 
to bude možné, zapracujeme a studii dokončíme. Finální verze 
studie bude vystavena na webových stránkách města spolu se 
seznamem podnětů a jejich vyhodnocením. Dalším krokem by 
mělo být rozpracování studie nebo její části do podrobnější pro-
jektové dokumentace. Nicméně zatím nepadlo žádné konkrétní 
rozhodnutí. e

Studie úpravy náměstí
Dne 18. ledna jsme byli seznámeni s finální variantou studie 
řevnického náměstí.

Musím ocenit, že tato varianta je opravdu kompromisní a 
pravděpodobně se bude těšit široké podpoře. A to je dobře, 
protože každé takové kompromisní řešení nás posune o kus 
dál. Dovolte mi, abych poděkoval všem, kdo se na dosažení 
tohoto řešení podíleli. 

Budoucí cestičky se mají vybudovat až na místě vyšlapaných 
pěšin, což sice bude znamenat, že si budeme muset počkat 
na dostavbu Corsa a následnou změnu pohybu obyvatel po 
náměstí, ale myslím, že to stojí za to. Navíc budeme mít čas 
zjistit, zda navrhované přechody jsou umístěny na správném 
místě. 

Rozdílný názor mám na řešení hlavní silnice vedoucí přes 
náměstí. Zde se studie náměstí střetává s dopravním genere-
lem města, který nepovažuji za dobrý. Celá silnice v prostoru 
náměstí se má zvednout do úrovně okolního terénu.  To by mi 
samo o sobě nevadilo, pokud by z toho nevyplývala spousta 
problémů a komplikací. Všichni přece víme, jak vypadá silnice 

na náměstí po prudkém dešti. Argument, že se zvětší průřez 
dešťové kanalizace, neobstojí, protože to by se musela předě-
lat celá dešťová kanalizace až k vyústění v ulici V Luhu. Ani 
plánovaná odlehčení do jiných vodotečí nemůže tento pro-
blém uspokojivě vyřešit.

Nejsem také přesvědčen, že odstranění obrubníků zpoma-
lí dopravu, naopak jsem přesvědčen, že za deště a sněhové 
břečky současné obrubníky částečně chrání chodce před po-
stříkáním. A pokud mají být obrubníky nahrazeny sloupky po 
obvodu náměstí, aby byl zvýrazněn přechod mezi náměstím a 
silnicí, pak mi takové opatření nedává naprosto žádný smysl, 
a to nemluvím o nákladnosti takového řešení. Dalším navrho-
vaným řešením je omezení rychlosti na zmíněné komunikaci 
na rychlost 30 km/hod. Zrovna nedávno jsem četl, že v Anglii, 
jejíhož pragmatického přístupu k různým dopravním opatře-
ním si vážím, zjistili, že po instalaci značek počet nehod ne-
klesl, ale stoupl. Nevím, zda to bude platit i u nás, ale vím, že 
žádná značka ani zákon lidi slušnějšími neudělá. Proto navr-
huji, buďme k sobě slušnější a ohleduplnější. Vyjde to levněji a 
budeme z toho mít všichni lepší pocit.

Libor Kvasnička

Pohled od Komenského ulice směrem k radnici
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Učitelů se vzděláním není dost, 
říká ředitel řevnické školy

Před Vánoci se uskutečnila volba nového člena školské 
rady. Kvůli mizivé účasti se ale budou volby opakovat. Jak 
si nezájem vysvětlujete?
Podle volebního řádu musí být účast alespoň 33 % všech opráv-
něných voličů. V případě naší školy, kde máme skoro 600 dětí, je 
to tedy takřka 1200 osob, neboť se počítají oba rodiče. V prosin-
ci jsme vybrali cíleně termín, kdy se konaly vánoční trhy a bylo 
tu mnoho lidí, přesto byla účast jen 16 %. Vysvětlení pro to moc 
nemám. Jen mohu říci, že mne to mrzí. Další termín voleb je 28. 
února od 7:30 do 18 hodin. Termín pro odevzdání kandidátek je 
9. února, a to i pro ty, kteří kandidovali v prvním kole.
Jaké pravomoci a možnosti má volený člen školské rady?
Měl bych tendenci říci, že téměř jakékoliv. Školská rada má prá-
vo kontrolovat ředitele, chod školy, zasahovat, navrhovat. Nejde 
jen o kontrolní orgán, mohou přicházet s návrhy, nápady. Někdy 
vidí člověk věci zvenku jinak než zevnitř. Rozhodovací pravo-
moci sice nejsou veliké, ale naše snaha je se školskou radou co 
nejvíce spolupracovat. Cokoliv tam zazní, určitě nezapadne.   
Jak byste motivoval rodiče, aby šli volit?
Pokud rodiče mají chuť mít možnost nějak ovlivňovat dění ve 
škole, tak toto je jedna z možností. Další cesta je třeba účast v 
Kalamáři. Stáli bychom o to, aby u nás fungoval klub přátel ško-
ly. Žádáme proto rodiče, aby se aktivně zapojili.
Jak hodnotíte současný pedagogický sbor ve škole, jeho 
stav?
Jsme na tom jako většina škol v zemi: učitelů není dost, není 
dost učitelů se vzděláním. Nemohu tedy říci, že sbor by byl sta-
bilizován. Učitele hledáme pořád a snažíme se zajistit, co je tře-
ba. Někdy je to velmi náročné.
Kolik pedagogů v současnosti chybí?
Aby bylo vše úplně v pořádku, potřebovali bychom nyní dva 
pedagogy. Předpokládám, že od nového školního roku to bude 
ještě více. Přibude totiž další třída. To znamená, že s výjimkou 
9. ročníků budeme mít v každém ročníku tři třídy. A máme avi-
zované nějaké odchody.
Jaká je budoucnost Bezpečného místa?
Nechystáme se měnit zavedený systém, který se osvědčil. Děti 
tam chodí a dle našich statistik v hojném počtu. Jedinou změ-
nou je přesunutí místa zpět k hlavnímu vchodu do staré budovy. 
Stávající prostor se nacházel v nové přístavbě, ale v té nejvzdá-
lenější části. Byť měl praktičtější využití s přímým východem na 
hřiště, neosvědčil se. Po paní Dvořákové, která odešla, Bezpeč-
né místo nyní vede kolegyně Halyna Netopilová.
Kolik dětí místo navštěvuje?
V průměru je to kolem deseti až patnácti dětí. Nejexponovaněj-
ším dnem je středa, kdy je počet výrazně vyšší. 
Jak je chod Bezpečného místa finančně zajištěn? 
Je třeba hradit náklady na pracovníka, který ale není v platbách 
od státu určených na zaměstnance. Na tomto se podílí město, 
za což jsme rádi. Další náklady na aktivity platí škola. Původ-
ně jsme zvažovali zavedení poplatku. Ale protože chceme, aby 

Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv Tomáše Řezníčka

místo bylo otevřeno vždy a pro všechny děti, které to potřebují, 
ustoupili jsme od toho.
Řevnice uzavřely smlouvu o vytvoření společného školské-
ho obvodu se Zadní Třebaní. Jak to bude s přihlašováním 
dětí z dalších obcí?
Budeme brát děti, dokud budeme mít kapacitu. Jsme připrave-
ni naplnit třídy do 30 žáků, jak ukládá zákon. Pokud bude žáků 
víc, děti z obcí, které nemají smlouvu, nebudeme moci brát. 
Jsem ale optimista, naše třídy nejsou tolik plné. V  tuto chvíli 
problém řešíme v letošních 5. třídách. Ze zkušenosti ale vím, že 
některé děti odejdou na gymnázia a místa se uvolní.
Plánujete opět otevřít přípravný ročník?
Ano, neboť se osvědčil. Určen je výhradně pro děti s odkladem 
školní docházky. Dostal jsem od mnoha rodičů maily s pozi-
tivními ohlasy. Kladně hodnotí připravenost dětí i kolegyně z 
první třídy. Bohužel se šíří i rozporuplné informace. Mrzí mě, 
že pokud je někdo z rodičů nespokojený, neobrátí se rovnou na 
školu. Snažíme se být škola otevřená, i když někdy musíme roz-
hodnout tak, že to některým rodičům nevyhovuje.
Jaké akce chystáte na druhé pololetí?
V únoru se uskuteční druhý ročník recitační soutěže. Všechny 
zveme i na 22. březen, kdy se koná Den otevřených dveří. Roz-
jíždíme nový projekt Skutečně zdravá škola. Další novou služ-
bou bude program Poťouchlá sváča. Stejně jako obědy si budou 
moci zájemci objednat na internetu svačiny na velkou přestáv-
ku. Zápis do 1. tříd bude 5. 4., náhradní termín 19. 4. e

Školní rok se přehoupl do druhé půlky. Vedení řevnické školy se v ní chystá pokračovat v osvědčených projektech, 
přichystalo pro žáky i rodiče i několik novinek. Ještě v únoru by si rodiče žáků měli zvolit svého zástupce ve škol-
ské radě. Zájem o první kolo byl ale mizivý. „Pokud rodiče mají chuť mít možnost nějak ovlivňovat dění ve škole, 
tak toto je jedna z možností,“ vyzývá k účasti ředitel školy Tomáš Řezníček.
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„Kytí“, vykřikla prý podle legendy slepá dívka, když jí ma-
minka opláchla oči vodou ze studánky uprostřed luk a ona 
najednou spatřila barevné květy kolem sebe. Nad zázračným 
pramenem vybudovali kapličku, časem ji přestavěli na kostel, 
který se brzy stal věhlasným poutním místem.  Dnes léčíme 
nemocné oči u doktorů specialistů a ke studánce již proto při-
jde málokdo. A tak snad až nás budou jednou pálit oči po celo-
nočním hledění do monitoru počítače, vydejme se do Kytína k 
léčivé studánce.

Údolím Nezabudického potoka
Z řevnického náměstí se vydáme vzhůru okolo hřiště házené k 
rozcestí Řevnický les, odkud pokračujeme dále po žluté znač-
ce. Prudké stoupání okolo Lesního divadla nám pak vynahradí 
pohodlná stezka, která nás dovede proti proudu Nezabudické-
ho potoka až ke křižovatce cest pod Pišťákem. U nově zbudo-
vané nádrže odbočíme vlevo a pokračujeme stále podél poto-
ka. Zanedlouho cesta značená žlutou barvou odbočí vzhůru 
do svahu směrem k Jezírku, ale my pokračujeme dále po širo-
ké cestě až ke Stříbrné studánce. Je ukryta vlevo od cesty a z 
jejího upraveného pramene se můžeme před další cestou po-
silnit mírně železitou vodou.  

K Červenému kříži
Stezka vedoucí na hřeben odbočuje z cesty vpravo, trochu 
nenápadně, před můstkem přes jeden z přítoků Nezabudické-
ho potoka nedaleko studánky. Lesní cesta se místy ztrácí mezi 
malými semenáčky a rychle rostoucími břízkami, a tak musí-
me vykračovat pozorně. Vodítkem nám může být hluboká strž 
po levé ruce, podél které cesta po celou dobu vede. Obklopu-
je nás typický brdský les, ve kterém není vzácností narazit na 

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

stádo jelenů, kteří nám beze spěchu přejdou před očima, nebo 
na hejno křivek, přeletujících nám nad hlavou ze smrku na 
smrk. Nakonec dojdeme k široké šotolinové cestě, po které se 
vydáme vlevo k Červenému kříži stojícímu na samotném hře-
benu. Rozcestí dostalo jméno podle nedaleko stojícího červe-
ného kříže, který označuje místo dávného neštěstí. Dohnán 
špatným svědomím pro smrt dívky si zde kdysi vzal život ne-
šťastný myslivec.  

Kytín
Po chvilce rozjímání nad osudem se z rozcestí vydáme po po-
hodlné asfaltce dolů ke Kytínu. Zanedlouho dojdeme k chatám 
Na Čunčí, odkud nás již další žlutá značka dovede přes louky 
do samotné obce. Na návsi stojí kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie, v jehož útrobách můžeme spatřit vzácné rokokové var-
hany. Ale my hledáme nenápadnou léčivou studánku, kterou 
objevíme skrytou u kostelních základů. Ano, k ní chodili ještě 
koncem 19. století procesí žádat o zdravější zrak. Snad si po-
nechala trochu uzdravující síly dodnes. Komu osvěžení léčivou 
vodou nestačí, může zajít do nedalekého pivovaru na řízek a 
kytínskou jedenáctku, která dozajista dodá každému dostatek 
energie do další cesty. 

Zpět po zelené
Z Kytína se můžete nechat v létě odvézt cyklobusem na vlak 
do Dobřichovic, ale zajímavější je vrátit se zpět do Řevnic po 
zelené značce. Z návsi vystoupáme zpět do kopců po rozbité 
asfaltce. Hřeben Brd překonáme ve výšce 570 metrů nad mo-
řem přes rozcestí Na Soudném, odkud pak nepřetržitě klesá-
me stále po zelené k Rochotám a dále do Haloun. Pak už jen 
přejdeme přes louky Na Bořích a jsme v Řevnicích. e

Výlet dvacátý druhý: Kytí(n)



V roce 2018 si budeme připomínat udá-
losti před 100 lety v souvislosti se vznikem 
samostatného československého státu. Při 
pátrání v Okresním archivu pro Prahu-
-západ se mi dostaly do rukou „Protokoly“ 
ze schůzí obecního zastupitelstva tohoto 
období. Pro řevnické občany pokládám 
za zajímavé se s některými informacemi 
seznámit. Cožpak není dobré se dozvě-
dět, že věci či události, které jsou pro nás 
v Řevnicích dnes zcela samozřejmé, se v 
roce 1918 teprve plánovaly – např. most 
do Letů, silnice do Dobřichovic, měšťan-
ská škola? Zprávy uvádím bez komentáře.

10. 2. 1918
• Starosta František Ráž se členy zastu-

pitelstva schválili učinit kroky k zakrytí 
strouhy proti Kučinově restauraci.
12. 5. 1918

•	Zastupitelstvo souhlasí, aby obec věno-
vala dar 50 Kč jako pomoc pro pražské 
Muzeum království českého. 
26. 5. 1918

•	Zastupitelstvo se zmocňuje upsati na 
8. válečnou půjčku stejný obnos jako 
před rokem. 

• Zpráva revizorů účtů a pokladny za 
1917 uvádí, že za tento rok bylo vydá-
no občanům 170 m krychl. dřeva buď 
zdarma, nebo za levnější cenu (revi-
zory byli Leopold Valentin, dr. Josef V. 
Bohuslav, Bohumil Dvořáček).
16. 8. 1918

•	Základní mzda pro dospělé v lese je 
2,40 Kč denně (uvedeno v protokolu 
představenstva).

• Zahradníku Fliegerovi přenechána na 
jeden rok péče o Bernardovy sady za 
využití trávy odtamtud.
29. 9. 1918

• Zvýšení platů obecnímu zřízenci o 
25 %, strážníkovi o 50 %.

• Schváleno přistoupení Řevnic za člena 
Muzea království českého s ročním pří-
spěvkem 100 Kč.

• Pro Fond invalidů povolen obnos 50 Kč.
• Svatováclavská sbírka bude doplněna 

městem na sumu 1.500 Kč.
• Ing. Schleyder má podmíněně povole-

nou parcelaci budoucí ulice (Sádecká?).
• Usneseno provést úpravu chodníků na 

Větrov.
22. 12. 1918 – PRVNÍ SCHůZE 
V OSVOBOZENÉ VLASTI

•	Ze zastupitelstva odchází k 31. 12. 
1918 tajemník obce pan Maruška. Mís-

Protokoly ze schůzí obecního 
zastupitelstva v Řevnicích
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
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to bude obsazeno konkurzem.
• Tzv. půjčku svobody v obnosu 10.000 

Kč zastupitelstvo schvaluje.
• Usneseno uložit sumu 1.000 Kč na dů-

stojný památník pro legionáře, E. So-
chor sám 500 Kč přidává.

• Zastupitelstvo propůjčuje Okrašlova-
címu spolku pozemek v lese na zřízení 
divadla na 25 let a zapůjčuje bezúroč-
ně obnos 6.000 Kč.
26. 1. 1919

• Zastupitelstvo znovu zdůrazňuje nut-
nost postavení silnice do Dobřichovic. 
Za úkol si bere dva body: 1) opatří po-
zemky a bez závazků je bezplatně ode-
vzdá okresu, 2) na plánovanou stavbu 
přispěje částkou 10 % z celkové sumy.

• Navrhuje vypsat konkurz na místo dru-
hého strážníka.
11. 5. 1919

• Starosta Ráž zahajuje jednání vzpo-
mínkou na generála Štefánika (zahynul 
4. 5. 1919), což sbor uctí povstáním.

•	Místo obecního tajemníka bylo obsaze-
no konkurzem, na který původně přišlo 
32 žádostí. Ve finálovém výběru je ze 
tří kandidátů získal Karel Zeman, dříve 
tajemník v Praze-Záběhlicích.

• Strážník Oberman nemocen, nahradil 
ho V. Hartman.
15. 6. 1919 – PRVNÍ SVOBODNÉ 
VOLBY

• Voleb se zúčastnilo 779 voličů. Čs. stra-

na socialistická dostala 214 hlasů, so-
ciální demokracie 188 hlasů, národní 
demokraté 237 hlasů, lidovci 72 hlasů 
a republikánská strana českého venko-
va 68 hlasů.
29. 6. 1919

• Starostou městyse Řevnice zvolen Josef 
Řanda, náměstkem se stal bývalý před-
seda František Ráž.
9. 7. 1919

• Zastupitelstvo navrhuje zřízení 8 komi-
sí, dále jednoho zástupce do Okrašlo-
vacího spolku v Řevnicích, dva revizory 
účtů a pokladníka.
21. 8. 1919

• Místní školní rada 6. 8. navrhla podnik-
nout kroky ke zřízení měšťanské školy.
31. 8. 1919

•	Strážník Obrman dostal DRAHOTNÍ 
PŘÍDAVEK 600 Kč pro rok 1919.
4. 10. 1919

• E. Sochor podává návrh na zřízení pa-
mátníku našim legionářům.

• Sochor rovněž doporučuje založit nový 
hřbitov.

• Zastupitelstvo rovněž uvažuje o zřízení 
mostu směrem k Letům.

V dalších příspěvcích seznámím čtenáře 
s činností organizací a spolků v Řevnicích 
v tomto období. e

Původní budova radnice (uprostřed), zachycená na obrazu Vladimíra Weisse. Budo-
va byla zásadně rozšířena v roce 1921. (foto Ing. Englich)
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Kdy ses rozhodl začít chodit znovu do školy a proč?
Byla to taková spíš legrácka. Jeden můj kamarád z Geologické-
ho ústavu, kde jsem dřív pracoval, se rozhodl, že bude chodit do 
této školy a naučí se vařit pivo. Další kamarád se přidal. Že bude 
taky studovat dálkově a že to bude bezvadné. V tu chvíli jsem si 
řekl: Já chci taky! Naše žádosti prostudoval ředitel a rozhodl, že 
bychom mohli nastoupit rovnou do 4. ročníku.
Jak studium probíhalo?
Na jednu stranu bylo fajn, že to byly jenom dva roky. Na druhou 
stranu je škoda, že jsem si školy, spolužáků i bezvadných profe-
sorek a profesora moc neužil. Loni jsem maturoval z analytic-
ké chemie, technologie a mikrobiologie. Vlastně jsem byl úplně 
nejstarší z celé školy. Byl jsem dokonce starší než vrátný. Dělal 
jsem si legraci, že bych měl mít ve škole nějakou pamětní desku 
na zdi.
A hned po maturitě přišla nabídka z ciziny?
Bylo to tak, že další kamarád Ota z Geologického ústavu praco-
val ve Vietnamu jako ředitel kaolínky. Já jsem o cestě tam uvažo-
val dlouhou dobu. Chtěl jsem tam dělat třeba jen vrátného. Jen-
že pak se kvůli českým majitelům továrna dostala do problémů a 
kamarád tam byl nasazen jako konkurzní správce. Fabrika se má 
prodat novým majitelům a já dostal nabídku, že bych tam poté 
mohl jít pracovat jako šéfchemik, vzhledem k mému původní-
mu studiu. Když jednou přiletěl Ota domů, vyprávěl jsem mu, do 
jaké že chodím školy a že budu maturovat. Za tři neděle mi volal 
z Vietnamu, že má pro mě kšeft. Mám prý přijet vařit pivo.
Rozmýšlel ses dlouho?
Ani ne. Myslím, že jsem asi trochu kaskadér. Nikdy jsem to nedě-
lal, znám vše jen teoreticky. Párkrát jsem se byl podívat v mini-
pivovarech, například v Zadní Třebani, okukoval jsem vaření u 
spolužáků v Podlesí. O pivovárku, jeho vybavení a podmínkách 
jsem nevěděl vůbec nic. Jen to, že jedu na tři měsíce, po které 
platí vízum. Jinak jsem nevěděl nic.
Jaké byly tvoje první pocity po příletu? 
Líbilo se mi tam hned od první chvíle. Letěl jsem do Saigonu, 
kde na mne čekal jeden Vietnamec, který taky studoval v Če-
chách. Ubytoval mě vedle velké nádherné restaurace s českým 
pivovarem, kterou vlastní „český“ Vietnamec. Vaří tam spodně 
kvašenou jedenáctku a dvanáctku. Vietnamci tam chodí rádi, 
chutná jim to. Druhý den jsem přiletěl do města Dong Hoi. Měs-
to je hezké, čisté, mladé. Asi se 160 tisíci obyvateli, hlavní město 
provincie Quang Binh. 
A co jsi říkal na minipivovar?
Je to komplex veliké dvoupatrové restaurace, hotelu, kafového 
klubu s živou hudbou, velkou tělocvičnou a pivovárku poblíž ku-
chyně. To vidět paní profesorka na mikrobiologii, tak by ji křísili. 
Pivo sem jezdil dřív vařit nějaký Ind nebo někdo z Hanoje, větši-
nou jednou za čtvrt roku. Navařili tanky a zase odjeli. Používali 
české suroviny, český chmel a slad, ale pivo z toho bylo „viet-
namské“. Nastálo neměli nikoho.
Kdy ses dal do díla?
Trochu jsem se zděsil, když mi to ukázali. Ještě než se začalo 
vařit, dali jsme dohromady areál, který bylo potřeba celý ukli-
dit. V pivovaru jsme první tři dny museli dělat jen sanitaci. Pak 
přijel nasmlouvaný pán z Hanoje a přivezl suroviny. Začali jsme 

vařit spodně kvašenou jedenáctku, na dva rmuty, úplně kla-
sicky. Neklasické bylo to, že varna má parní topení, vaření jde 
strašně pomalu a je energeticky náročné. Můj přínos do jeho 
vaření byl zpočátku spíš teoretický. Po jeho odjezdu jsem „dova-
řil“ a upravil chuť piva tak, že má chuť, na kterou jsme zvyklí z 
domova.
Byl jsi tedy sám se sebou spokojen?
Myslím, že se to tam hnulo. Můj přínos byl ten, že to pivo je jiné 
než předchozí. Povedlo se a mělo říz. Navíc jsem přesvědčil maji-
tele i v jiných věcech. Nakonec to dopadlo tak, že chtěli, abych se 
vrátil a vařil tam pivo. Přiklepli mi pozici šéfa pivovaru a chtějí, 
abych tam tentokrát zůstal déle. Rád bych se podílel na organi-
začních změnách v provozu areálu. Taky bych chtěl pivo zavážet 
do dalších podniků. Už máme vytipovaná místa.
Jak se bude pivo jmenovat?
To ještě nevím. Ale když místní, vietnamské, točené pivo se jme-
nuje Tiger, my můžeme mít Lion. Vařit budeme klasické spod-
ňáky. Tam kam budeme vozit pivo, musíme dát i vlastní výčepní 
pult. 
Jaká vlastně je ve Vietnamu pivní kultura?
Pijí takové to europivo, ale ještě slabší a vodnatější. Jsou zvyklí 
pít je z plechovek, které si rozlévají do třetinek. Je teplé, takže 
do toho dávají led. Bude třeba ještě velké osvěty v kultuře pití 
dobrého piva. Většinou se pivo stáčí do 20litrových úzkých sou-
dečků. Říkal jsem si, co je to za hloupý nápad. Vysvětlili mi, že 
„padesátku“ by na motorce neuvezli. Všichni jezdí a všechno se 
vozí na motorkách. 
Jak ses vlastně ve Vietnamu dorozumíval?
Pár slov umím, ale měl jsem tu kliku, že lidé, se kterými jsem po-
třeboval mluvit, umí česky nebo anglicky.
To vypadá, jako by v Dong Hoi mluvili všichni česky…
Všichni ne, ale hodně jich v Čechách buď studovalo, nebo praco-
valo. Je třeba milé zajít do kavárničky, kde se mluví česky. Pravé 
jméno majitelky neznám, ale pracovala před 40 lety v Tachově a 
pro Čechy je proto paní Tachovská.
Mnozí tě znají zejména jako fotografa…
Fotil jsem od průmyslovky. Focení jsem dokonce i studoval. V 
roce 1970 mě totiž vyhodili z vysoké, protože jsem po roce 1968 
neprošel prověrkami. Šel jsem do televize dělat rekvizitáře a asi-
stenta kamery a začal jsem chodit do přípravky na FAMU. Stře-
dočeská konzervatoř se tomu říkalo. Tam jsem studoval focení a 
vlastně celý život se tím živím. Vysokou jsem si dodělal až v roce 
1991, kdy jsem byl rehabilitovaný. e

Původně vystudoval ekonomii na Vysoké škole zemědělské v Praze. V důchodu se ale s kamarády a někdejšími ko-
legy z Geologického ústavu nadchl pro vaření piva. A tak ve více než sedmdesáti letech odmaturoval loni na Střed-
ní průmyslové škole potravinářských technologií v Praze, obor technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápo-
jů. Krátce na to odjel Řevničan Vladislav Skala vařit pivo do Vietnamu. Nyní se tam znovu chystá.

Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv Vladislava Skaly

Řevničan vaří ve Vietnamu pivo
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Nové kurzy Leťánku začínají v únoru
Leťánek přichystal od 12. 2. nové kurzy. Kurz angličtiny s indi-
viduálním přístupem se koná vždy v pondělí od18:30 do 19:30 
v letovské knihovně. Dalším kurzem je Business English: ko-
merční angličtina, její lekce začínají vždy v pondělí od 19:30 do 
20:30. Leťánek navíc připravuje ještě další kurzy, jejichž přesné 
termíny budou známy během února. Hlásit se již nyní můžete 
na kurzy Hrátky s angličtinou pro nejmenší, Hravý předškolák 
(pro děti od 5 do 7 let), Divoši (2–5 let) a Buď in line. O začátku 
kurzu budete informováni e-mailem. 

Sokol nabízí pronájem
Chcete otevřít kroužek pro děti, hlídání dětí nebo dětskou skupi-
nu a hledáte prostory? V budově řevnického Sokola je k proná-
jmu místnost po školičce Pikolín. Budova dále nabízí tělocvičnu, 
cvičební sál a kinosál. Více informací na www.sokolrevnice.cz.

Náruč převzala Cenu za společenskou 
odpovědnost
Řevnická Náruč byla na konci roku 2017 vybrána mezi nejlep-
ší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR 
a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný 
rozvoj. Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského 
hradu převzala Cenu za společenskou odpovědnost PODNIKÁ-
ME ODPOVĚDNĚ v kategorii Sociální podnik. Zvítězil tak v kon-
kurenci deseti dalších sociálních podniků z celé republiky. Tuto 
cenu vyhlašuje Rada kvality ČR s Asociací společenské odpo-
vědnosti, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR 
a P3 – People, Planet, Profit. „Máme z ocenění velkou radost. Je 
to odměna, která zrcadlí náročných, ale smysluplných deset let 
práce všech lidí z Náruče. Je to cena za férové a kvalitní podni-
kání, za maximální a komplexní péči, kterou poskytujeme všem 
našim zaměstnancům na chráněných pracovních místech,“ řek-
la ředitelka Náruče Zuzana Dudáková. 

Obyvatelé žádají strážníky 
denně o pomoc
Celkem 476 přestupků řešili vloni řevničtí strážníci. Nejvíce jich 
bylo v dopravě, 2 přestupky se týkaly majetku a celkem 28 pře-
stupků se týkalo porušení obecní vyhlášky. Celkem přijali 441 
oznámení týkajících se žádostí o pomoc, spolupráci nebo ozná-
mení možných protiprávních jednání, a to nejen z Řevnic, ale 
i Letů, Všenor a Jíloviště. V těchto obcích zajišťovali strážníci 
zejména dozor nad dodržováním místního dopravního značení, 
kontrolovali místa, kde by mohlo docházet k zakládání černých 
skládek, kontrolovali sběrná místa tříděného odpadu, podíleli 
se na prevenci kriminality a předcházení páchání přestupků, za-
jišťovali kulturní, sportovní a společenské akce, spolupracovali 
při zajišťování dopravních nehod a jiných kalamit, kontrolovali 
dodržování vyhlášek... V roce 2017 vykonávali tuto činnost 4 
strážníci. Od února odchází strážnice Marika Kubíková, kte-
rá úspěšně absolvovala přijímací řízení k Policii ČR, nahradí ji 
nová kolegyně, která má několikaletou praxi u Městské policie 
Praha. Na služebně bude nově umístěna Schránka důvěry, do 

které budou lidé moci vkládat podněty, žádosti a připomínky, 
které budou policisté dle svých možností a platných zákonných 
norem řešit. „Věřím, že na základě vyhodnocení stávající situace 
dojde v průběhu roku 2018 k dalšímu výběrovému řízení, kte-
ré doplní náš početní stav a opět nás budete více vídat v ulicích 
Řevnic v rámci pěších hlídek,“ doplnil vrchní strážník Jiří Dlask.

Kde najdete velké kontejnery 
na bioodpad
Stejně jako v minulých letech také letos přistaví Technické služby 
velkoobjemové kontejnery na bioodpad na několika místech ve 
městě. „Oproti loňskému roku jsou přidány dva termíny navíc,“ 
uvedl ředitel TS Mojmír Mikula. Kontejnery najdete na těchto 
místech: Rovinská – svozové místo, Malé náměstí, křižovatka So-
chorova-Podbrdská, Náplavní.
K dispozici budou v těchto termínech:

 30. 3. – 2. 4. 1.–2. 9.
 5.–6. 5. 28.–30. 9.
 2.–3. 6. 27.–28. 10.
 5.–8. 7. 17.–18. 11.
 4.–5. 8. 

Proměny pořádají ples i karneval
Taneční skupina Proměny pořádá 9. února svůj tradiční ples. 
Ten letošní má pořadové číslo 10 a začíná v 18 hodin v Lidovém 
domě. Těšit se můžete hned na několik předtančení, barevné kos-
týmy a taneční róby z dílny vedoucí souboru Ivany Zrostlíkové. 
K tanci a poslechu bude hrát kapela Galaxie. Následující nedě-
le bude patřit dětem. Od 14 hodin se v sálu uskuteční karneval. 
Na programu jsou soutěže, ale i volba nejlepší masky. Vstupné je 
dobrovolné. 

Ilustrace z RAKETY jsou k vidění 
v Modrém domečku
Až do 11. 2. je v prostorách obou pater kavárny Modrý domeček 
k vidění výstava ilustrací z časopisu RAKETA, který je určen pro 
děti chytrých rodičů. Na téměř padesáti stránkách časopisu jsou 
standardně k vidění příběhy, komiksy, zábavné hry, úkoly, tvoře-
ní, vaření, básničky i různé zajímavosti vždy na jedno konkrétní 
téma. Unikátní je v tom, že neobsahuje žádnou reklamu. Celý ob-
sah je věnovaný dětem. Veliký důraz je kladen na vizuální strán-
ku a spolupráci s nadanými a originálními autory a výtvarníky. 
Více informací najdete zde: www.raketa-casopis.cz.

V kině vystoupí Ondřej Ruml, chystá se 
sem i Burian, Vltava či Redl
Jdeme na Ježka je název koncertu, který se v řevnickém kině 
uskuteční 6. března. Vystoupí na něm Ondřej Ruml a Matej 
Benko Quintet. Koncert začíná v 19:30 hodin. Populární zpěvák 
Ondřej Ruml zpívá písně J. Ježka a V+W v krásných aranžích 
Mateje Benka a Miroslava Hloucala. Ondru doprovodí kapela 
složená z těch nejlepších hudebníků nejen jazzové scény – Ma-
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tej Benko (klavír), Miroslav Hloucal (trubka), Radek Zapadlo 
(saxofon), Rastislav Uhrik (kontrabas), Pavel Zbořil (bicí). Za-
zní i písně „na hubu“ z posledního Rumlova alba se stejným ná-
zvem, kdy jediným nástrojem je hlas smyčkovaný a vrstvený na 
sebe pomocí „chytré krabičky“. Na místě zaplatíte za vstupenku 
360 korun, snížené vstupné činí 300 Kč. V předprodeji ale seže-
nete lístky za 330 Kč, za 280 Kč pak jsou vstupenky pro děti do 
12 let a seniory nad 60 let. Pořadatelka, řevnická rodačka Lucie 
Kukulová, chystá do kina i další hudební lahůdky. Na březen 
ještě koncert Jana Buriana a Bizarre Bandu, na duben výjimeč-
ný koncert světově žádaného uskupení tvořeného špičkovými 
orchestrálními hráči i sólisty České filharmonie CZECH BRASS. 
Po prázdninách bychom se mohli těšit na Vltavu či Vlastu Redla.
 

Hedar se představí jako 
klavírista a zpěvák
Kulturní středisko Řevnice zve na recitál Ahmada Hedara. Koná 
se v neděli 11. 2. v 18 hodin v sále řevnického Zámečku. Klavíris-
tu a zpěváka Ahmada Hedara mnozí už znají jako doprovodné-
ho klavíristu dvou ročníků Svěžího závanu opery v lese v Lesním 
divadle nebo Vánočního koncertu Ester Pavlů v Zámečku. Není 
však jen klavíristou, ale také skvělým zpěvákem, což prokáže prá-
vě svým recitálem. Do druhé části chystá dva tajuplné hosty, tak 
se necháme překvapit. Repertoár bude tentokrát opeře vzdálen.

(vše pan)

Okénko ZUŠ
V minulém čísle Ruchu jste měli možnost podrobně se seznámit 
s projektem na obnovu a rekonstrukci objektu bývalého 
magacínu u nádraží, dnes Skladu_13. O tom, jak bude vše 
probíhat dále, vás budeme informovat.

V lednu se konalo školní kolo národní soutěže ve hře na 
dechové nástroje, z kterého postoupili do kola okresního 
Mariana Snášelová, Veronika Hrdinová, Barbora Stará, Kristin 
Kuthanová, Kamila Kolářová, Vojtěch Brenner (zobcová flétna), 
Barbora Stará, Bára Pavlasová, Alexandra Živná (příčná flétna), 
Meda Hrazdirová (lesní roh), Kryštof Lorenc (klarinet) a 
Barbora Kostlánová (saxofon).

Velkou radost nám udělal na své první soutěži, Mezinárodní 
violoncellové soutěži Jana Vychytila, Tobiáš Balkovský, žák 
pana učitele M. Nováka, který získal první místo.

Výtvarné oddělení otevřelo v prostoru Zámečku slavnostní 
vernisáží svou pololetní VÝSTAVU, která opravdu stojí za 
zhlédnutí.

Na závěr máme smutnou zprávu. Poslední listopadový den 
nás opustil pan Mgr. Jiří Milfait, náš dlouholetý pedagog, 
kamarád, skvělý fotograf a kameraman, který byl oporou 
našeho sboru deset let, založil a vedl zde obor digitální 
fotografie. Jeho žáci získali řadu mezinárodních ocenění, mezi 
ty nejvýznamnější úspěchy patří Grand Prix v Hongkongu. 
Žákům nebyl jen učitelem, ale i kamarádem. Díky jeho 
příkladu, moudrosti a radám se řada žáků vydala směrem 
filmu a fotografie. Za zhruba 30 let profesního života se 
podílel na realizaci obrazových triků u více než 30 filmů, 
seriálů a dokumentů českých i zahraničních produkcí. Mezi 
nezapomenutelné tituly patří kupříkladu Pan Tau, Nejistá 
sezóna, Lekce Faust, Velká filmová loupež, Jak básníci 
přicházejí o iluze, Šakalí léta, Musíme si pomáhat či seriál 

Zdivočelá země. Za dokument Jana Němce s názvem Krajina 
mého srdce byl spolu s ostatními spolupracovníky v roce 2004 
nominován na Českého lva za Nejlepší výtvarný počin. V 
devadesátých letech spolupracoval externě s FAMU. 

Na konci roku chceme na jeho počest uspořádat fotografickou 
výstavu.

S. Hrubá

Mladší i starší žáci vybojovali stříbro
Zimního halového poháru v házené se zúčastnili mladší žáci z 
Řevnic v sobotu 27. ledna. V hale na Dobříši naši kluci odehráli 
turnaj v sedmi statečných, a i když neprohráli, v rozhodujících 
zápase s Bakovem dokázal soupeř v poslední v vteřině srovnat 
na 12:12 a díky lepšímu skóre se Bakov stal vítězem turnaje a 
postupujícím do finále Zimního halového poháru.

V neděli 21. ledna sehrálo házenkářské družstvo starších 
žáků dva turnaje v řevnické sportovní hale. Jako starší žáci 
sehráli tři zápasy Zimního halového poháru, ze kterého postu-
poval pouze vítěz kola do finále, jež se bude hrát ve Studénce. 
Starší žáci prohráli jen s Bakovem, a to o jedinou branku a skon-
čili druzí.

Stejné družstvo posílené o dorostence Humla a Edla bylo stej-
ně úspěšné v rámci základního kola Zimní ligy mládeže, prohrá-
li jen s Modřany o dva góly, ale přesto postupují z druhého mís-
ta do čtvrtfinále, které se opět bude hrát v Řevnicích 3. února.

Družstvo hrálo ve složení Palička, Huml, Pokorný, Kočí, Ada-
mec, Šmaus D., Kolomazník O., Mareš, Mašek, Kolomazník J., 
Hochmal, Zavadil a Edl.

Před vyhlášením výsledků byli ještě oceněni nejlepší hráči 
obou kategorií za celý minulý ročník. Nejlepším starším žákem 
se stal řevnický Marek Huml.

Přes zimní Brdy povedou dva pochody
Pochody Zimní Brdský přechod a Zimní Brdská padesátka se 
uskuteční ve stejný den, a to 24. 2. Oba pochody startují v Řev-
nicích na nádraží. Připraveny jsou trasy 50, 35, 26 a 16 kilome-
trů dlouhé. Pro nejdelší trasu, která vede přes Halouny, Knížecí 
Studánky, Rymáně, Sloup do Davle, je start od 6:45 do 8 hodin. 
Až do 10 hodin se mohou přihlásit k závodu účastníci dalších tří 
kratších pochodů. Ten nejkratší vede přes rozcestí U Trojáku na 
Řitku a Sloup až do Davle. Cíl je zde plánován od 11 do 19:15 
hodin. Pořadatelé radí vzít s sebou dobrou obuv a baterky. Po-
řádá TJ Čechie Karlín, odbor turistiky, info získáte na telefonu 
728 218 113 nebo na e-mailu vanesa.dobrovic@seznam.cz.

Vítěz Bandy cupu bude znám 24. 2.
Již čtyři hrací soboty má za sebou letošní ročník turnaje v po-
zemním hokeji Bandy cup. Do 21. ročníku ŘBC se zapojilo již na 
76 hráčů. Celkem bojuje sedm týmů: Samotáři, Bája Pic, Citrus 
Team, Kojoti, Boston, IQ Ouvey, L. A. Kings. Do závěrečného 
hvizdu na konci play-off, hraného 24. 2., zbývá ještě odehrát ně-
kolik desítek bojovných zápasů. O mistrovi ŘBC 2018 budou roz-
hodovat maličkosti a velká dávka štěstí, neboť čelo i tělo tabulky 
je značně vyrovnané. Vítězem jubilejního, dvacátého ročníku 
turnaje se loni stal Citrus Team.

(vše pan)
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SVP Dobřichovice přijme 

aSiStenta PeDagoga 
a VychoVatele

Vzdělání dle zákona o pedagogických 
pracovnících 563/2004 Sb. 

životopisy zasílejte na svpd@svpd.cz 
do 28. 2. 2018.

bližší informace na tel. číslech 
775 440 703 a 257 891 066.



Ondřej Ruml a Matej Benko Quintet s reper-
toárem písní z Osvobozeného divadla

Ostatní akce
9/2 Ples Proměn
Lidový dům Řevnice / 18:00

9/2 Beseda s MUDr. 
Tomášem Šebkem 
Knihovna Mořinka / 19:00

10/2 Poberounský Masopust
Zadní Třebaň / 9:00

10/2 Sedmero krkavců
Dobřichovický Domek / 10:00
Maňáskové divadlo

10/2 Křeslo pro hosta
Společenský sál Zelený Ostrov / 15:00
Beseda s operní pěvkyní Gabrielou Beňač-
kovou a hudebním publicistou Janem 
Králíkem

11/2 Karneval Proměn
Lidový dům Řevnice / 14:00 

11/2 Dětský karneval
Zadní Třebaň / 14:00

11/2 Probouzení medvěda – 
řevnický masopust
Náměstí / 14:00
Průvod povede Jan  Španďa Španbauer, 
zahraje kapela ZeMě v čele s Kateřinou 
Kotkovou.

14/2 Recitační přehlídka
ZŠ Řevnice / 13:30

24/2 Zimní přechod Brd 
a Zimní brdská padesátka
Nádraží Řevnice / 6:42–19:15

Výstavy
Výstava časopisu RAKETA 
Modrý domeček / Trvá do 11. 2. 

Putovní výstava 
Neviditelný most
Zámek Dobřichovice / Trvá do 17. 2. 
Otevřeno denně 10:00–21:00. Výstava 
o díle a životě překladatelky a spisova-
telky Milady Blekastadové roz. Topičové 
(1917–2003), která podstatnou část života 
strávila v Norsku.

Kino
2/2 Star Wars
Kino Řevnice / 15:00 
Akční/Dobrodružný, USA, 2017

2/2 Labyrint: Vražedná léčba
Kino Řevnice / 17:30 
Akční/Thriller, USA, 2018

2/2 Prezident Blaník
Kino Řevnice / 20:00 
Komedie, Česko, 2018

3/2 Dukátová skála
Kino Řevnice / 13:45 
Pohádka/Rodinný, Česko, 2018

3/2 Zoufalé ženy dělají 
zoufalé věci
Kino Řevnice / 15:30 
Komedie, Česko, 2018

3/2 Prezident Blaník
Kino Řevnice / 17:30 

3/2 Nit z přízraků
Kino Řevnice / 20:00 
Drama, USA, 2017

7/2 Thelma
Kino Řevnice / 20:00
Thriller/Drama, Norsko/Francie, 2017 

9/2 Čertoviny
Kino Řevnice / 17:30 
Pohádka, Česko, 2018

9/2 Tři billboardy kousek 
za Ebbingem
Kino Řevnice / 20:00 
Drama/Krimi, USA/Velká Británie, 2017

10/2 COCO
Kino Řevnice / 13:45 
Animovaný/Hudební, USA, 2017

10/2 Můj život cuketky
Kino Řevnice / 15:30 
Animovaný/Rodinný, Švýcarsko/Francie, 
2016

10/2 Prezident Blaník
Kino Řevnice / 17:30 

10/2 Padesát odstínů 
svobody
Kino Řevnice / 20:00 
Drama/Romantický, USA, 2018

14/2 Tak pravil Bůh
Kino Řevnice / 20:00 
Drama/Komedie, Dánsko, 2017

16   Kulturní přehled

Kulturní přehled 2/18
16/2 Ewa Farna
Kino Řevnice / 17:30 
Dokumentární, Česko/Polsko, 2017

16/2 Nejtemnější hodina
Kino Řevnice / 20:00 
Drama/Historický, Velká Británie, 2017

17/2 Čertoviny
Kino Řevnice / 13:45 

17/2 Black Panther
Kino Řevnice / 15:30 
Akční/Dobrodružný, USA, 2018

17/2 Zoufalé ženy dělají 
zoufalé věci
Kino Řevnice / 18:00 

17/2 Tvář vody
Kino Řevnice / 20:00 
Drama/Fantasy, USA, 2017

21/2 Happy end
Kino Řevnice / 20:00 
Drama, Francie/Německo, 2017

23/2 Black Panther (dabing)
Kino Řevnice / 17:30 

23/2 Nit z přízraků
Kino Řevnice / 20:00 

24/2 Pračlověk
Kino Řevnice / 13:45 
Animovaný, Velká Británie, 2018

24/2 S láskou Vincent
Kino Řevnice / 15:30 
Animovaný/Krimi, VB/Polsko, 2017

24/2 Věčně tvá nevěrná
Kino Řevnice / 17:30 
Komedie/Drama, Česko, 2018

24/2 Akta Pentagon: 
Skrytá válka
Kino Řevnice / 20:00 
Drama/Historický, USA, 2017

28/2 Hmyz
Kino Řevnice / 20:00 
Komedie/Drama, Česko/Slovensko, 2018

Hudba
11/2 Recitál Ahmada Hedara
Zámeček / 18:00 

28/2 Nezmaři
Zámek Dobřichovice / 19:30 

6/3 Jdeme na Ježka
Kino Řevnice / 19:30 


