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Jaký je v současnosti celkový počet 
sběrných míst na tříděný odpad?
Celkem je jich 30, včetně sběrného dvora. 
Nově přibylo dvanáct sběrných míst, jedno 
bylo přesunuto v Mořinské ulici. Některá 
stávající sběrná místa, kde bývaly nádoby 
přeplněné, jsme doplnili o další kontejnery.
Jakým způsobem jste nové lokality 
vybírali? 
Podle mapy stávajících míst jsme vytipova-
li oblasti, kde měli lidé ke sběrnému místu 
daleko. Chtěli jsme doplnit kontejnerová 
hnízda tak, aby byla rovnoměrně rozmís-
těna po celém městě a pro všechny občany 
dostupná v dochozí vzdálenosti. Pak jsme 
všechny vytipované lokality objeli a pokou-
šeli se najít prostor, kde by kontejnery co 
nejméně překážely. Další podmínkou bylo, 
aby do vytipovaných lokalit mohl snadno 
zajet svozový vůz a kontejnery vysypat.
Kolik míst jste vybrali jako vhodných?
Vytipovali jsme jich dvacet. Pak ale bylo 
nutné prověřit, zda se jedná o pozemky 
ve vlastnictví města. Některých vybraných 
míst jsme se z těchto důvodů museli vzdát, 
jiná o kus posunout.
Jaké byly reakce lidí?
Reagovali jsme na osm připomínek či stíž-
ností, z toho ve třech případech šlo o stej-
nou lokalitu. Vyřešili jsme je vysvětlením, 
dohodou nebo úpravou umístění kontejne-
rů, v jednom případě došlo k jejich od-
stranění, a to na hranici města v ulici Čs. 
armády. Dalším krokem bude kultivace 
sběrných míst. Městská architektka se nyní 
pokouší tam, kde umístění kontejnerů není 
z estetického hlediska ideální, navrhnout 
vhodný typ zástěny. Záleží nám na tom, 
aby sběrná hnízda pokud možno neobtě-
žovala občany bydlící v jejich blízkosti. 
Na některých místech zcela chybí kon-
tejnery na sklo. Proč?
Za prodejnou COOP byly 4 kontejnery na 
sklo a nových míst přibylo 12. Tolik jich ne-
potřebujeme. Navíc je třeba při jejich umís-
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tění zvažovat, že při vhazování skleněných 
předmětů vzniká nepříjemný hluk. Snažili 
jsme se, aby kontejnery na sklo byly spíše 
dál od zástavby. I tak bych chtěla požádat, 
abychom neodkládali vytříděné sklo ráno 
před osmou a večer po desáté hodině a 
brali ohled na ty, kteří bydlí poblíž. 

Dvakrát více sběrných míst na tříděný odpad mají nyní k dispozici obyvatelé Řevnic. Kontejnery na ně byly přesu-
nuty ze zrušeného centrálního sběrného místa za prodejnou COOP, kde se radnice dlouhodobě potýkala s problé-
mem vznikajících černých skládek. „Jde nám o to, aby doplněná síť sběrných míst v Řevnicích byla co nejhustší a 
pro všechny dostupná pěšky,“ vysvětluje v rozhovoru místostarostka Marie Reslová.

Za obchoďákem se počítá s parková-
ním. Odkdy?
Kolmá stání vzniknou vzadu za sklado-
vými halami, po obou stranách asfaltové 
plochy. Odhadem pro 15, možná i více aut. 
Vyznačit je budeme moci, až to dovolí po-
časí, pravděpodobně někdy v dubnu. e

Svozová místa v Řevnicích
ulice/místo bio plast papír sklo textil elektro směsný

1 COOP 0 2 2 1 2 1 0
2 V souhradí 2 1 1 1 0 0 0
3 Hálkova 0 1 1 0 0 0 0
4 Pod Drahou 2 3 2 2 0 0 0
5 V Potočině 2 2 2 1 0 0 0
6 Žižkova 0 1 1 0 0 0 0
7 Fibichova 0 1 1 1 0 0 0
8 Prod. U Noska 0 8 0 3 0 0 0
9 Malé náměstí 3 2 5 0 1 0 0

10 Škroupova 2 1 1 1 0 0 0
11 Bezručova 1 0 0 0 0 0 0
12 Švabinského 0 1 1 0 0 0 0
13 Husova 0 1 1 1 0 0 0
14 Havlíčkova 0 1 1 1 0 0 0
15 Mařákova-Sochorova 1 1 1 0 0 0 0
16 Rovinská 2 4 2 2 1 0 0
17 Mořinská 0 1 1 0 0 0 0
18 Čajkovského 1 0 0 0 0 0 0
19 Chodská 1 0 0 0 0 0 0
20 Chodská- Rovinská 0 1 1 1 0 0 0
21 Karlštejnská 0 1 1 0 0 0 1
22 Sochorova-Vrchlického 1 1 0 1 0 0 2
23 Revoluční-Mírová 2 1 1 1 1 0 0
24 Tyršova 0 1 1 0 0 0 0
25 B. Němcové 2 3 3 1 0 0 0
26 V Zátiší 2 1 1 1 0 0 0
27 Broncova 0 1 1 0 0 0 0
28 Jiráskova 0 1 1 0 0 0 0
29 Divadelní 0 0 0 0 0 0 1
30 Ekos 0 6 2 2 0 0 0

Celkem 24 29 35 21 5 1 4
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Řevnice spojí oslavy 100 let 
republiky i 50 let města 
Sto let od vzniku samostatného Československa si budou letos 
Řevnice připomínat současně s 50. výročím od opětovného po-
výšení Řevnic na město. Obě významná výročí se proto radnice 
rozhodla propojit, a to i graficky jednotným logem. Jubilea při-
pomene hned několik významných akcí. První z nich bude vel-
kolepý koncert Pardubické komorní  filharmonie, který se v Les-
ním divadle uskuteční poslední květnovou sobotu. Také oblíbený 
a hojně navštěvovaný MIX festival řevnické základní umělecké 
školy bude mít letos téma spojené s výročími. Po prázdninách se 
chystá výstava fotografií zachycujících osudový rok 1918 v Řev-
nicích i činnost zdejších spolků. Konat by se měla v prostorách 
Modrého domečku, a to v režii letopisecké komise v čele s Jindři-
chem Königem. V plánu je i uspořádání besedy. Tečkou za oslava-
mi by mělo být tradiční setkání u pomníku.  

Studie navrhne, jak se bude 
na náměstí parkovat
Jaký bude na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad zaveden parkovací 
systém, by měla navrhnout studie o nových dopravních opatře-
ních, kterou si město nechalo zpracovat od projektanta Miroslava 
Kaliny. Ten je i autorem dopravního generelu a zároveň pro ateli-
ér Archum zpracovával dopravní část studie revitalizace náměstí.
Z řady setkání s občany a podnikateli již vyplynulo, že nejlepším 
řešením by bylo zavedení placeného krátkodobého stání na části 
náměstí. Současný stav s použitím kotoučů totiž mnoha řidičům 
nevyhovuje. Projektant by měl nyní městu navrhnout ideální va-
riantu. „Měl by navrhnout, kde bude krátkodobé placené stání, 
dál chceme nabídnout parkování pro provozovny a zvýhodněná 
stání,“ vyjmenoval starosta Tomáš Smrčka.  Studie by měla být 
hotova do konce března. Pokud nabídne více variant, chtěl by 
starosta svolat k jednání komisi pro obnovu náměstí. 

Vzniká projekt nové lávky 
v Havlíčkových sadech
Projekt kompletní rekonstrukce lávky v Havlíčkových sadech 
včetně geologického a statického posouzení si nechala zpracovat 
řevnická radnice. Lávka je v havarijním stavu a město by ji chtě-
lo opravit v rámci vybudování cyklostezky vedoucí od nádraží, 
kolem školy a ulicí Švabinského do Selce. Na tento projekt město 
zažádalo o dotaci. 

Město chce po investorovi 
infrastrukturu i chodníky
Uzavření plánovací smlouvy se společností Vily Řevnice, s.r.o. 
schválili na svém únorovém jednání řevničtí zastupitelé. Společ-
nost, která má v plánu v Řevnicích vystavět několik rezidenčních 
domů na stavebních pozemcích v jihovýchodním okraji města, se 
v ní zavazuje, že na vlastní náklady vybuduje veškerou potřebnou 
technickou infrastrukturu, stejně jako komunikace, chodníky a 
zelené plochy veřejného prostranství. V současnosti projekt re-
zidenční výstavby projednává černošický úřad, kam se investor 
odvolal poté, co řevnický stavební úřad výstavbu nepovolil s odů-
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Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
letošní zima je zvláštní a s použitím parafráze lze říci rozmar-
ná. Zatímco v lednu bylo jak na jaře, teď na konci února, kdy 
už se těšíme na příchod skutečného jara, uhodily mrazy. Snad 
nás dlouho trápit nebudou a březen už bude, jak má být. V 
březnu a na začátku dubna se každopádně budete moci vypra-
vit na další dvě veřejné prezentace studií rekonstrukcí veřej-
ných prostor. A právě na první jarní den 21. března vás uví-
táme přímo v prostorách staré budovy školy na náměstí, kde 
architekti z ateliéru Projektil odprezentují návrh rekonstrukce 
těchto bývalých školních prostor a každý si v konfrontaci s je-
jich současným skutečným stavem bude moci lépe představit 
jejich účel a rozsah. Dále bychom rádi představili dokončenou 
studii obnovy smuteční síně na hřbitově. Podrobnější informa-
ci k první z akcí najdete na s. 4. Ve vedení města jsme přesvěd-
čeni, že tato veřejná setkání mají smysl a posouvají výsledné 
projekty správným směrem. Po těchto veřejných prezentacích 
rada města rozhodne o zadání projektových dokumentací, kte-
ré jsou potřebné pro následné shánění peněz na financování 
plánovaných akcí.

Většina z vás si již asi všimla změny, která nastala v rozmís-
tění sběrných nádob na tříděný odpad. Informace byly jak v 
minulém čísle Ruchu, tak jsou i v tomto čísle. Bylo zrušeno 
centrální sběrné místo za prodejnou COOP a kontejnery byly 
rovnoměrně rozmístěny po Řevnicích. Někomu se tento krok 
líbí, jiní si stěžují, že jim kontejnery vadí. Hlavní snahou je 
přiblížit sběrné nádoby co nejblíže místu vzniku jejich obsa-
hu, tedy co nejblíže domácnostem. Počet sběrných hnízd bude 
město, v souladu s plánem odpadového hospodářství a v sou-
ladu se smlouvou se společností EKO-KOM, i nadále navyšo-
vat. Budoucí efektivita odpadového hospodářství bude po zá-
kazu skládkování, které se velmi rychle blíží, spočívat zejména 
v důsledném třídění odpadů na využitelné složky a již jinak 
nevyužitelný zbytek, který skončí velmi draze ve spalovnách. 
Na každém z nás pak bude, aby tato část ve směsných popelni-
cích byla co možná nejmenší. Odpad tedy bude, vedle zmen-
šujících se zásob pitné vody, další strategickou komoditou.

V lednovém slovu jsem psal o koncertu špičkové klasické 
hudby v Lesním divadle. Ještě v půli února nebylo zcela jasné, 
jestli se nám podaří zajistit financování celé akce. Dnes mohu 
s potěšením prozradit, že se to podařilo a vy se můžete posled-
ní květnovou sobotu těšit na jistě skvělý koncert Pardubické 
komorní filharmonie pod vedením řevnického dirigenta Deba-
shishe Chaudhuriho. Tento koncert by měl nejen navázat na 
prvorepublikovou tradici, ale rovněž zahájit řevnické oslavy 
100letého výročí založení Československa. Další akcí spojenou 
s oslavami by měl být MIX festival pořádaný tradičně základní 
uměleckou školou a tematicky připravovaný právě k tomuto 
výročí.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem tvůrcům Fabiánovy 
naučné stezky. Stezka již několik měsíců úspěšně slouží široké 
veřejnosti a minulý týden o ní byla Českou televizí odvysílá-
na reportáž v pořadu Toulavá kamera. Naše město tak získalo 
další skvělou reklamu, která může přilákat nové návštěvníky.

S úctou Tomáš Smrčka 



ly žádost znovu společně. S tou nyní uspěly. Radnice nyní musí 
vyhlásit výběrové řízení na dodavatele kompostérů. „To chvilku 
potrvá. Nicméně počítáme s tím, že nejpozději počátkem květ-
na bychom mohli kompostéry občanům vydávat,“ uvedla Marie 
Reslová s tím, že nejspíš si je budou občané vyzvedávat v areálu 
Technických služeb. O kompostér oficiálně zažádalo 240 občanů. 
Šest desítek kompostérů je tedy rezervních, neboť město očeká-
vá, že zájem by ještě mohl vzrůst.

Pravděpodobně v dubnovém vydání Ruchu by měl také vyjít 
informativní článek o správném kompostování a využití kom-
postérů i přesnější informace o tom, kde a kdy si je budou moci 
občané vyzvednout. 

Pěší cesta k nádraží bude 
dva týdny uzavřena
Ve dnech 5.3. až 19. 3. bude z důvodu postupujících stavebních 
prací uzavřena pěší komunikace mezi náměstím Krále Jiřího z 
Poděbrad a ulicí Pod Lipami.

(vše pan)

Jak se promění „stará škola“?
Se studií rekonstrukce bývalé školní budovy na náměstí Krále 
Jiřího z Poděbrad 64 se můžete seznámit 21. března v 18 hodin 
přímo na místě. Její autoři, architekti z ateliéru Projektil, vám 
ukážou, jak bude vypadat nové zázemí pro městskou knihovnu, 
čítárna i společenský sál, ateliéry ZUŠ, prostor pro setkávání a 
řevnické spolky v jedné nejhezčích budov na náměstí. Projdeme 
se místy, v kterých se učilo několik generací řevnických dětí, a 
bude i prostor na diskusi. 

Projektil architekti – ateliér byl založen v roce 2002, je nosi-
telem několika cen za realizaci: Studijní a vědecká knihovna v 
Hradci Králové (hlavní cena novostavba Grand prix architektů 
2009, stavba roku 2009), Národní technická knihovna v Pra-
ze (cena Klubu za starou Prahu, cena státního fondu životního 
prostředí 2009, hlavní cena Grand prix 2010) a Centrum ekolo-
gických aktivit v Horce nad Moravou u Olomouce (hlavní cena 
Grand prix 2007, cena ministra životního prostředí 2007). Velmi 
známý a oceňovaný je jejich projekt základní školy v Líbeznicích. 
Do 4. března je v pražské galerii DOX otevřena výstava věnovaná 
projektům Projektilu.

Marie Reslová
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vodněním, že jde o příliš intenzivní zástavbu. „Pokud výstavbu 
povolí, chceme, aby veškeré náklady na vybudování infrastruktu-
ry a veřejných prostor šly za investorem, nikoli z městského roz-
počtu,“ vysvětlil starosta Řevnic.

Zaregistrujte se do Mobilního 
rozhlasu
Chcete mít aktuální informace z úřadu po ruce nebo moci zaslat 
na úřad fotohlášku s žádostí o nápravu? Bude to už brzy možné 
zdarma díky nové službě Mobilní rozhlas. Pokud chcete informa-
ce z úřadu dostávat, je třeba se nově zaregistrovat prostřednic-
tvím on-line formuláře na webových stránkách města, k dispozici 
je i tištěný formulář (vložený v tomto čísle Ruchu), který stačí 
vyplnit a zanést do podatelny nebo vhodit do schránky u vchodu 
do radnice. Důležité je, že zprovoznění Mobilního rozhlasu zcela 
nahrazuje předchozí službu rozesílání sms zpráv. Přihlásit se tak 
k odběru musí i ti, kteří již v minulosti svá telefonní čísla na rad-
nici zadávali.  Stávající informační systém bude postupně zrušen, 
proto neváhejte s registrací do systému nového.

Řevnická radnice se stejně jako další úřady v okolí rozhodla 
přejít na službu Mobilního rozhlasu z několika důvodů. Nový sys-
tém využívá více kanálů, nejen rozesílání sms zpráv. Lze zažádat 
o hlasové zprávy, zasílání e-mailů nebo si například stáhnout mo-
bilní aplikaci. „Díky tomu je informační systém i levnější a pruž-
nější. V současnosti ho využívá více než 300 měst a obcí,“ uvedla 
místostarostka Marie Reslová. Mobilní rozhlas navíc umožňuje 
pořádat i rychlé ankety mezi občany nebo získat zpětnou vazbu 
pomocí služby nazvané Fotohlášky Zmapujto. Díky ní lze na 
radnici zasílat náměty, připomínky, ale třeba i pochvaly. Stačí pří-
mo v aplikaci vyfotit například černou skládku, výmol na silnici 
a další, označit místo a odeslat. Kompetentní osoba se již postará 
o nápravu.   

Další výhodou systému je, že umožní adresátům získávat jen ty 
informace, o které mají zájem. Záleží tedy na každém, zda bude 
chtít dostávat například pozvánky na kulturní či sportovní akce, 
zprávy z úřadu či upozornění na odstávky energií, výluky vlaků 
aj. „Jediný povinný odběr jsou zprávy krizové komunikace,“ do-
plňuje Reslová s tím, že zásadní při rozhodování o zavedení nové 
služby bylo i zavedení nové směrnice o ochraně osobních údajů. 
„Tento provozovatel již má ochranu, která zcela vyhovuje poža-
davkům směrnice, připravenou,“ dodala Reslová.

V předchozí službě rozesílání sms zpráv bylo podle Reslové za-
registrováno 800 telefonních čísel. Některá z nich ale mohou být 
podle úřadu již neplatná. „A to je další důvod, proč je třeba adre-
sář aktualizovat,“ dodala místostarostka. 

Dotované kompostéry budou
Dotaci na pořízení tří stovek kompostérů pro řevnické domác-
nosti se podařilo získat. Občané, kteří o ně projevili zájem během 
besedy konané na konci roku 2016 v kině, budou moci kompostér 
zdarma převzít pravděpodobně na přelomu dubna a května. In-
formovala o tom místostarostka Marie Reslová.

Radnice podala žádost o dotaci na kompostéry již na konci 
roku 2016. O podporu na pořízení kompostérů byl ale enormní 
zájem, a tak mnoho obcí neuspělo. Včetně Řevnic. Státní fond ži-
votního prostředí ČR tehdy obdržel 315 žádostí o dotaci v celko-
vé výši téměř 500 milionů korun, což bylo 5x více než alokovaná 
částka. Řevnice se proto spojily se sousedními Svinařemi a poda-
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hledají do svých řad 

zaměstnance řidiče 
s oprávněním skupiny C

Nabízíme: 
•	 pravidelná pracovní doba
•	 pracovní smlouva na dobu neurčitou
•	 stravenky
•	 penzijní připojištění
•	 platové ohodnocení na základě zkušeností

Více informací na tel 702 041 425, 
vedoucí technických služeb.
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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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zmíněných informací žádal. Bohužel odpovědi jsem se ne-
dočkal žádné. Proto jsem se vydal do Černošic, abych nějaké 
informace získal, ale paní, která zpracování našich námitek 
a připomínek má na starosti, měla dovolenou. Její ochotné 
kolegyně se mi snažily vyjít vstříc, takže vím, že okometricky 
měřeno, je námitek a připomínek šanon a kousek, z čehož si 
dovoluji usuzovat, že k dalšímu veřejnému projednání dojde.

Libor Kvasnička

Návrh územního plánu po veřejném 
projednání
15. ledna byl v plné školní jídelně ZŠ veřejně projednán návrh 
územního plánu. Jako pověřený zastupitel bych rád poděko-
val občanům, kteří se projednání aktivně zúčastnili, přítom-
ným zastupitelům, pořizovateli i autorovi návrhu za věcnost a 
kultivovanou debatu, výdrž probrat a objasnit všechny otázky 
spojené s předkládaným návrhem.

Pořizovatel (odbor územního plánování Černošice) shro-
máždil námitky a připomínky občanů. V současné době jsou 
všechny námitky a připomínky naskenované. Jakkoliv je ma-
teriál více než čtyřistastránkový, podněty se opakují a většina 
zazněla na veřejném projednání. Pořizovatel nyní musí všech-
ny námitky zpracovat, vyhodnotit je po formální stránce a vy-
zvat podatele k doplnění nedostatků. 

Námitky jsou současně tříděny po jednotlivých tématech. 
Budou pak poskytnuty k projednání zastupitelům, kteří dají 
doporučení k jejich vypořádání. V případě pozemků, u nichž 
hrozí obci riziko náhrad kvůli redukci zastavitelných ploch 
nebo změny využití, budou mít zastupitelé k dispozici právní 
analýzu z kanceláře Frank Bold Advokáti. 

Společně s projektantem a pořizovatelem budeme hledat ře-
šení pro každou z podaných námitek i připomínek. Návrh tak 
velmi pravděpodobně dozná změn a budou jej znovu posuzo-
vat dotčené orgány, právo na vyjádření bude mít i veřejnost. 
Snažíme se, aby se opakované veřejné projednání stihlo před 
letními prázdninami. 

Územní plán je dohodou o společném území. Zároveň je to 
závazný dokument, kterým se bude bez výjimky řídit výstav-
ba v Řevnicích. Jeho projednání je křehká a komplikovaná 
věc. Střetávají se zde práva vlastníků a zájmů obce. Nemáme 
k dispozici volnou plochu jako středověcí lokátoři. Pracujeme 
s plochami, které jsou zatíženy historií: platnou územní doku-
mentací, zmařenými investicemi vlastníků, minulými křivda-
mi, které představují riziko náhrad, zdědili jsme brownfield 
bývalé Eurovie. Často proto neexistuje ideální řešení, ale hle-
dá se nejlepší možné. 

Projednávání územního plánu je založeno na odbornosti, 
transparentnosti, konsensu, snaze o vyjednání co nejlepších 
podmínek pro obec. Občané se mohou na stránkách obce se-
známit s procesem projednávání ÚP, jsou zde k dispozici do-
kumenty, prezentace, rozhovor s arch. Hniličkou reagující na 
poplašné zprávy z fáze společného projednávání. Přidal jsem i 
materiál Věslava Michalika – přehlednou „kuchařku“ k územ-
nímu plánování. Pro dobré porozumění návrhu ÚP je nutné 
pročíst i odůvodnění.

S šéfredaktorem Ruchu jsme se domluvili, že se bude v 
některém z příštích čísel Ruchu věnovat typovým námitkám 
podrobněji a osvětlí možnosti jejich vypořádání. 

S úctou Ondřej Skripnik

Poznámky k územnímu plánu
Jak se vypořádat s námitkami 
k územnímu plánu, poradí advokáti
Informaci o tom, kolik je přesně námitek a připomínek k návr-
hu územního plánu, zatím nemá řevnická radnice k dispozici. 
K dispozici jsou zatím jen neseřazené soubory naskenovaných 
námitek a připomínek. Někteří občané podali totiž současně 
námitku i připomínku, někdy jsou námitky podány špatně, a 
tak je pořizovatel musí překlasifikovat nebo vyzvat k nápravě. 
Podle vyjádření řevnického starosty se navíc odbor územního 
plánování Černošice potýká s nedostatkem úředníků. 

Jak se s některými námitkami vypořádat, by měla radnici 
pomoci najatá advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, která 
se mimo jiné specializuje i na veřejné právo. Ve staré územ-
ně plánovací dokumentaci byly naddimenzovány zastavitel-
né plochy. Z důvodu ochrany přírody, zachování retence vody 
v krajině, urbanistických důvodů jako např. nesrůstání obcí 
došlo k jejich redukci. Novela stavebního zákona takový po-
stup posvěcuje. Majitelé nemají automaticky právo, aby za-
stavitelné pozemky v původním plánu měly stejné využití i v 
novém. „Vlastníci by se však mohli domáhat náhrady, pokud 
jim vznikla majetková újma, např. zmařenou investicí. Pokud 
však od vymezení zastavitelné plochy uplynula lhůta delší než 
5 roků, náhrada vlastníkovi nenáleží. K celé věci však chybí 
judikatura, a tak město musí postupovat obezřetně. Právní-
ci by měli všechny závažné námitky projít a poradit nám, jak 
se s nimi vypořádat. Zda vyhovět námitce, nebo zda bychom 
uspěli s případnou žalobou,“ uvedl Smrčka.

(pan)

Práce na územním plánu pohledem 
opozičního zastupitele
Dne 15. 1. 2018 proběhlo veřejné projednání územního plánu. 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli na veřejné projedná-
ní. Dobrá zpráva pro Řevnice je, že lidí, kterým není lhostej-
né, kam bude město směřovat dál, není málo. Další dobrou 
zprávou je, že i když u mnoha přítomných byly jistě emoce 
větší, než je běžné, všichni dokázali debatu udržet v racionál-
ní a korektní rovině. Za to bych chtěl všem poděkovat. Také 
mám v této souvislosti prosbu, pokusme se takto nastavenou 
laťku udržet co nejdéle. Ono to většinou funguje tak, že pokud 
klidně a racionálně stojíte za svým názorem, máte větší šanci 
na úspěch.

Co se týká samotných připomínek občanů, s mnohými z 
nich se ztotožňuji, a to i proto, že jsem je sám prezentoval na 
neformálních schůzkách zastupitelů nebo na zastupitelstvu. 
Bohužel jsem nebyl vyslyšen. Nejkontroverznějšími body na-
dále zůstává výstavba v objektu bývalé Eurovie a nová zástav-
ba na Vrážce. Nemá cenu zde opakovat to, co jsem již několi-
krát napsal. Jsem ale přesvědčen, že nastala doba, kdy je třeba 
v klidu si sednout a porovnat měřitelné, nikoli pocitové klady 
a zápory výstavby v těchto lokalitách a najít rozumné řešení. 

Veřejné projednání proběhlo 15. 1., do 22. 1. měly být po-
dány námitky a připomínky. Dnes je 21. 2. a já nevím, kolik 
námitek a připomínek přišlo, nevím, zda bude další veřejné 
projednání územního plánu, případně jestli ho stihneme před 
prázdninami, nebo až po nich. Nevím to, přestože jsem před 
týdnem mailoval panu místostarostovi Skripnikovi, který je 
za územní plán zodpovědný a kterého jsem o poskytnutí výše 
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K letošnímu výročí vzniku republiky před-
kládám seznam legionářů, rodáků i občanů 
z Řevnic. Prosím čtenáře, pokud mají foto-
grafii některého z bývalých řevnických legi-
onářů, aby ji poskytli k okopírování. Pokud 
má někdo informace o dalším řevnickém 
legionáři, ať mě prosím kontaktuje, abych 
jej doplnil na seznam. Z něj je zřejmé, 
že řada legionářů nebyla rodáky, ale do 
Řevnic se přistěhovali. Některé údaje se po 
letech těžko ověřují, a proto budu vděčný 
za spolupráci a každou informaci.  

Kontakt: Pavel Buchtele, Státní okresní 
archiv Praha-západ, e-mail: pavel. buch-
tele@soapraha.cz

Barchánek Karel, * 22. 11. 1894, 1916–
1920 u 1. střel pl. (pl. = pluk) ruských 
legií, † 24. 6. 1969. 
Bezpalec Václav, * 11. 9. 1897 Lidmaň, 
od 26. 6. 1918 do 1. 12. 1920 u 1. dělostře-
leckého pl. ruské legie. 
Česnovský Bohuslav, * 23. 1. 1891 
Dobřichovice, od 13. 6. 1918 do 16. 11. 
1920 10. pl. na Rusi. 
Česnovský Jan, * 20. 5. 1890, od 1. 9. 
1916 u 7. pl. ruských legií, † 2. 3. 1964. 
Dolejš Antonín, * 27. 10. 1892 Zahořany, 
od 19. 2. 1918 do 31. 12. 1919 v italské 
legii, † 1958 v Praze. 
Fořt Josef, * 21. 7. 1895 na Žižkově, 
absolv. vojenskou akademii, důstojník, 
bydl. Řevnice, Sádecká 75, od 26. 7. 1917 
u střel. pl. 21. francouzské legie. 
Hájek Václav, * 10. 10. 1895 Řevnice, od 
4. 7. 1917 do 6. 2. 1920 u 2. pl. ruské legie. 
Hájný Antonín, * 24. 11. 1890 Povlčín, od 
15. 5. 1918 do 23. 11. 1920 u vozatajstva 
ruské legie. 
Hanzík František, * 10. 12. 1894 v Pří-
brami, od 3. 6. 1917 do 6. 2. 1920 u 1. pl. 
ruské legie. 
Hartman Josef, * 24. 2. 1875, od 1917 
rus. legionář. 
Hlava Josef, * 19. 6. 1892, u 8. střel. pl. 
ruských legií od 28. 7. 1917 do 29. 7. 1920, 
† 19. 11. 1954. 
Hlaváček Jindřich, * 11. 7. 1890 v Praze, 
od února 1916 do 15. 6. 1920 pplk. inten-
dance ruských legií, † 9. 10. 1964. 
Holeček František, * 7. 1. 1890 v Cho-
douni, od 13. 5. 1918 do 21. 10. 1919, 33. 
pl. italských legií. 
Horák Václav, * 30. 12. 1886 v Chyňa-
vě, od 1. 3. 1918 do 31. 12. 1920 u 1. pl. 
ruských legií. 
Hruška Josef, * 7. 1. 1893 v Čeňkově, 39. 
pl. italských legií. 
Chrastil Rudolf, * 9. 4. 1897 ve Vševilech, 
od 26. 4. 1918 do 15. 12. 1920 33. pl. 
italských legií. 

Janoušek František, * 16. 1. 1890 ve 
Vrchotových Janovicích, od 17. 11. 1917 
do 15. 11. 1920 u 3. pl. ruské legie.
Jeníček František, * 1895 v Řeplicích, 
od 28. 5. 1918 do 20. 10. 1920 u 23. pl 
francouzské legie.
Jiřík Ondřej, * 3. 9. 1881 v Hlohové, od 
27. 6. 1917 do 18. 12. 1920 u 5. pl ruské 
legie.
Klimt Václav, * 10. 10. 1891 v Hatích, od 
27. 10. 1916 do 31. 8. 1920 u 3. pl ruské 
legie. 
Koláček Jaroslav, * 23. 9. 1893 v Kyjově, 
od 1. 5. 1918 do 21. 6. 1920 u 3. pl. ruské 
legie. 
Kotmel Jiří, * 14. 9. 1893 v Praze od 7. 6. 
1916 do 7. 11. 1922 u 1. jízdní pl. ruské 
legie. 
Kubíček Václav, * 15. 1. 1894 v Praze, 
od 17. 4. 1918 do 2. 8. 1920 u 11. pl. ruské 
legie. 
Lebeda Antonín, * 11. 1. 1894, ul. Čs. ar-
mády 495, úředník, 1917–1920 u 6. střel. 
pl. ruských legií. 
Lebeda Václav, * 1896, střel. u 21. , 22. 
pl. ve Francii. 
Macourek Bedřich, * 3. 12. 1889 v Řevni-
cích, od 19. 7. 1918 do 24. 6. 1919 u 9. pl. 
ruské legie. 
Mašín Julius, * 22. 11. 1891 v Praze, od 
20. 1. 1918 do 13. 4. 1920 záložní rota, 
ruské legie.
Mencl Václav, * 18. 8. 1888 v Černigově 
(Rusko), od 10. 9. 1914 do 28. 2. 1918 
Česká družina, ruské legie.
Minařík Antonín, * 16. 10. 1892 v Čer-
nigově (Rusko), od 1. 8. 1918 do 11. 11. 
1920 u 11. pl. ruské legie.
Novák Josef, * 16. 5. 1896 v Řevnicích, 
od 25. 7. 1916 do 28. 10. 1919 u 2. pl. 
ruské legie. 
Polák Václav, * 16. 9. 1892 Protivec, 
červen 1916–duben 1920 u 2. střel. pl. a 1. 
jízd. pl. J. Jiskry, ruské legie. 
Pomahač František,* 25. 3. 1898 Halou-
ny, 4. 7. 1917 – ? u 4. střel. pl. ruské legie. 
Pomahač Josef,* 11. 4. 1894 Nová Ves, 
24. 6. 1916 – 6. 10. 1920 u 1. pl. ruské 
legie. 
Pražský Karel, * 3. 11. 1889, od 1. 12. 
1918 do 1920 npor. – lékař u italské 
domobrany. 
Příhoda Václav,* 20. 4. 1895 Praha, 24. 
4. 1917 – 19. 1. 1921 u 1. děl. pl. rus. legie. 
Purkholzer Rudolf, * 7. 9. 1898 Halenkov, 
od 1. 8. 1918 do 31. 12. 1919 u 35. střel. 
pl. ital. leg. , † 23. 9. 1949 Praha. 
Rohlíček Václav, * 12. 8. 1894 Tachlovi-
ce, od 31. 8. 1917 do 23. 9. 1920 5. pl. rus. 
legie. 
Rousek Václav, * 9. 2. 1896 Čim, duben 
1916 – 5. 7. 1921 u 2. střel. pl. ruské legie. 

Rys Josef, * 3. 7. 1885 Viderňak/Vidrnjak 
(dnes Chorvatsko), četař 23. pl. ve Francii. 
Říha Josef, * 1879, 21. střel. pl. ve Francii. 
Sakař Josef, * 6. 3. 1897, 27. 5. 1916 
zajat, od 1. 3. 1917 do 3. 9. 1920 39. pl. 
italské legie. 
Sexty Andre, * 11. 11. 1897 Jelšava okr. 
Dolní Kubín, 24. střel. pl. fr. legie.
Sklenář Josef, * 13. 11. 1896 Řevnice, 12. 
7. 1918 – 31. 12. 1919 u 31. střel. pl. italské 
legie. 
Smolík Stanislav, * 14. 10. 1883, Horní 
Mokropsy, od 22. 4. 1918 do 10. 8. 1920 
22. pl. ve Francii. 
Spalenius Karel, * 31. 3. 1896 Třebotov, 
duben 1916 – 5. 7. 1921 u 2. střel. pl. ruské 
legie. 
Straka Emil, * 12. 9. 1888 Řevnice, od 20. 
11. 1916 do 31. 12. 1919 strážní roty, ruské 
legie. 
Straka František, * 26. 1. 1887, od 27. 1. 
1918 do 25. 10. 1920 6. pl. ruské legie. 
Strejček Bohumil, * 28. 11. 1894 Rovina, 
od 25. 5. 1916 do 29. 7. 1920 1. pl. ruské 
legie.
Strejček František, * 28. 11. 1894 Řev-
nice, od 25. 5. 1916 do 29. 7. 1920, 1. pl. 
ruské legie.
Strejček Rudolf, * 16. 7. 1886 Praha, od 
26. srpna 1918 k nemocnici č. 7, rus. legie. 
Suška Jindřich, * 22. 5. 1897 Moravská 
Ostrava, od 21. 7. 1917 ruské legie, od 14. 
11. 1917 francouzské legie.
Svoboda Jindřich, * 18. 11. 1897 Všeradi-
ce, od 2. 12. 1917 do 20. 9. 1920 centroko-
mise ruské legie.
Svoboda Václav, * 22. 5. 1897 Moravská 
Ostrava, od 27. října 1917 do 14. 10. 1919, 
21. pl. francouzské legie.
Šedivý Alois, * 21. 6. 1897 v Zahořanech, 
18. 4. 1918 – 1. 12. 1919 33. pl. it. legie
Trnka Josef, * 11. 4. 1890 v Praze, 15. 10. 
1917 – 22. 9. 1920 5. pl. ruských legií. 
Vachalovský Karel, * 24. 6. 1891, 10. 10. 
1917 – 20. 8. 1920 4. pl. ruských legií, † 
24. 7. 1964 v Řevnicích. 
Valach Josef, * 7. 11. 1897 v Litenči, 6. 9. 
1916 – 2. 2. 1920 1. pl. ruských legií.
Vaněček Antonín, * 29. 1. 1895, od 4. 
6. 1917 do 3. 4. 1920 u lazar. pl. 1. divize 
ruské legie, † 7. 5. 1947 v Řevnicích. 
Veselý Josef, * 20. 2. 1894 v Řevnicích, 
od 25. 8. 1917 do 20. 6. 1920 u 2. dělo-
střeleckého pl. ruské legie. 
Wildman/Vildman František, * 10. 11. 
1889, VI-4, ruský legionář, 31. 8. 1919 
návrat do vlasti, pak obecním tajemníkem. 
Zelenka Josef, * 10. 10. 1894 v Řevni-
cích, 15. 6. 1915 – 2. 2. 1920 1. pl. ruských 
legií.
Zemanský Jiří, * 7. 11. 1897 v Litenči, 24. 
6. 1916 – 15. 10. 1919 7. pl. ruských legií.

Hledají se legionáři
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Horniny, ze kterých jsou vytvořeny brdské hřebeny nad Řevnice-
mi, vznikaly v chladném ordoviku na dně mělkého moře. Sedi-
ment se následnou metamorfózou přeměnil v tvrdý, ale křehký ká-
men, který geologové po celém světě nazývají řevnický křemenec. 
V minulosti si tento kámen oblíbili zejména pražští dlaždiči a tak 
dodnes při procházkách po Starém Městě šlapeme po kočičích hla-
vách z řevnických lomů. I když jsou tyto lomy již jsou dávno opuš-
těné, vydejme se na takový malý okruh po těch nejzajímavějších. 

Kamenná
Z řevnického náměstí vystoupáme okolo hřiště házené, po pěšině 
přes Červenou louku a stále vzhůru po lesní stezce podél rokle 
k Sochorovým rybníčkům. Odtud vlevo po široké štěrkové cestě 
dojdeme až k strmé hraně údolí potoka v Kejné. Vpravo od cesty 
je náš první cíl. Nevelký lom, dnes již z velké části sesutý a za-
rostlý keři a menšími stromky. Po prozkoumání zarostlých hald 
se vyšplháme na vrchol Kamenné. Mezi stromy se nám otevře 
neobvyklý výhled do údolí. Po hřebenu vede mezi pokroucenými 
borovicemi a duby úzká pěšinka západním směrem. Necháme se 
jí vést až ke křižovatce lesních cest. Z údolí přichází stezka znače-
ná modrou barvou. My ji jen překročíme a podél kamenité hrany 
hřebene pokračujeme dále po široké lesní cestě. Po necelém ki-
lometru začneme mírně klesat a v ten okamžik se vlevo od cesty 
objeví nasypané hromady z lomu na Strážném vrchu.

Strážný vrch
Je to asi největší lom v blízkém okolí Řevnic. Přes hromady kame-
nů nebo podél lomové hrany vylezeme na vrchol. Je odtud nej-
krásnější výhled na skalnatý vrchol nedaleké Babky, zejména při 
západu slunce. Pod námi objevíme několik teras velkého lomu, 

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

kde se podle pamětníků těžil kámen ještě v polovině minulého 
století. Dnes je již zarostlý a jeho romantická malebnost přilákala 
trempy, kteří na několika stupních založili svá tábořiště. Projde-
me okolo železných lan vrostlých do kmenů stromů a sestoupíme 
až dolů k mníšecké silnici, kterou lomaři využívali pro nakládku 
materiálu. Dodnes si můžeme všimnout po obou stranách silni-
ce zbytků valů a zdí, které pomáhaly k sypání materiálu na vozy. 
Silnici překročíme a sejdeme po pěšině až k Babskému potoku. 
Najdeme si místo na překonání jeho rezavého toku, aniž bychom 
smočili své pohorky, a pomalu vystoupáme k výrazné dominantě 
našich hřebenů Babce.

Velká a Malá Babka 
Můžeme být rádi, že kamenitý suk Babky při těžbě celý nezmizel, 
ale i tak polovinu z tohoto oblíbeného vrcholu najdeme někde na 
ulicích mezi Emauzy a Staroměstskou radnicí. Obejdeme lomo-
vou stěnu a sejdeme dolů k modrou barvou označené odbočce. 
Vydáme se vlevo. Někde nad námi býval lom na jaspis, železitý 
křemenec, který se tu těžil již za Karla IV. Ještě než cesta začne 
prudce klesat do údolí Nezabudického potoka, odbočíme vpravo 
po pěšině podél kamenité hrany směrem k Malé Babce. Pěšinka 
nás povede přes kamenité valy dalších opuštěných křemencových 
lomů. V jednom z nich si trempové vybudovali kemp Otroci vzpo-
mínek s mnoha pamětními kříži. Znenadání se do naší cesty po-
staví dva uměle navršené valy. Přicházíme na pravěké hradiště, 
podle průzkumu z minulého století založené již v době bronzové. 
Nálezy první objevitelé uložili na Městském úřadě v Řevnicích, 
dnes jsou však nezvěstné. Ostrožna hradiště končí lomem na 
Pišťáku a tak naše stezka prudce klesá přes jeho terasy až k nově 
vybudované nádrži v údolí. Odtud se můžeme vydat pohodlnou 
cestou údolím Nezabudického potoka zpět do Řevnic. e

Výlet dvacátý třetí: 
Za řevnickým křemencem



Řevnická sokolská jednota byla založena 
v roce 1894 na valné hromadě řevnických 
občanů, která byla svolána na 15. červen-
ce 1894 do hostince U Kučinů u dnešního 
starého nádraží. Zúčastnilo se jí 36 budou-
cích členů, kteří zvolili výbor jednoty. Sta-
rostou se stal Alois Říha, jeho náměstkem 
Josef Hřebík a náčelníkem Hugo Švéd. 
Řevnický Sokol patřil mezi aktivní jed-
noty Sokolské župy Jungmannovy, která 
vznikla až v roce 1897. Již v roce založe-
ní řevnické jednoty se sokolové zúčastnili 
veřejných cvičení, např. ve Všenorech, v 
Radotíně a v Rakovniku. Postupně byly 
do cvičení zapojovány všechny věkové 
kategorie mužů a žen. Cvičilo se venku v 
zahradách nebo v sálech hostinců. V led-
nu 1908 se v Řevnicích na řece Berounce 
uskutečnily župní sokolské závody v brus-
lení, kterých se zúčastnilo 44 závodníků. 
Na 6. župním sletu ve Zdicích dne 19. 7. 
1914, na který bylo přihlášeno celkem 673 
cvičenců, cvičili i řevničtí sokolové. 

Činnost sokolů v Řevnicích pokračovala 
i za války. 12. září 1915 se tu konaly župní 
závody dorostu na tehdejším letním cvičiš-
ti, které existovalo od roku 1913 v Žižkově 
ulici za domem čp. 257, v pozdější zahra-
dě Tuhých-Pekárkových (podél Stránky). 
Cvičily také ženy a dorostenky, muži byli 
ve válce. Výtěžek akce šel rodinám válkou 
postižených. Také v roce 1916 se konala v 
Řevnicích veřejná cvičení, a to 24. 9., a 1. 
10. župní závody dorostu, kterých se zú-
častnilo 61 dorostenců z 9 jednot.

Přípisem c. a k. ministerstva vnitra byla 
v lednu 1916 rozpuštěna Česká obec so-
kolská, ale zákaz se netýkal sokolských 

Řevnický Sokol před rokem 1918
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
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žup a jednot. Důvodem k tomuto kroku 
byla obava úřadů z možné organizace ile-
gální práce činovníků Sokola proti režimu. 
V letech 1917 a 1918 se nevybíraly členské 
příspěvky, byly přijímány jen dobrovol-
né dary na provoz v jednotách. Sokolská 
osvětově-vzdělávací činnost byla za války 
přerušena. 

Perzekuce za války
Před začátkem války v roce 1914 měla 
Sokolská župa Jungmannova přes 4000 
členů. Během války bylo celkově mobilizo-
váno 2438 sokolů, proto činnost doma pa-
třila dorostu a ženám. Celkem bylo v župě 
38 jednot, ve 12 jednotách činnost násled-
kem odchodu mužů do války úplně ustala. 
Někde byly sokolovny zabrány buď pro ve-
dení armády, nebo v nich vznikly lazarety 
pro zraněné a nemocné vojáky. 
Situace v Řevnicích

Do vojenské služby bylo povoláno 76 so-
kolů, další byli zařazeni do nočních hlídek 
doma. Jednota v Řevnicích byla několikrát 
podrobena nečekaným policejním pro-
hlídkám. Z války se postupně vrátilo 66 
mužů, 10 sokolů (13 %) zahynulo, 6 padlo 
v boji, 1 smrtelně onemocněl a 3 zůstali 
nezvěstní.

Mezi nezvěstnými vojáky byl řevnic-
ký rodák Josef Boháček, narozený 8. 10. 
1887. Jeho rodiče Josefa a Josef Boháčkovi 
měli v obci krejčovskou živnost. Syn se u 
nich také vyučil krejčím. Josef již v dětství 
vstoupil do Sokola v Řevnicích, později se 
stal cvičitelem a v letech 1907 a 1910-13 
byl náčelníkem sokolské jednoty. Rovněž 
vykonával funkci v technickém předsed-
nictvu Sokolské župy Jungmannovy. V 

roce 1910 se zasloužil o založení řevnické 
pobočky Sokola v Hlásné Třebani. 

27. července 1914 nastoupil Josef Bohá-
ček vojenskou službu v rakouské armádě 
a do Řevnic se již nikdy nevrátil. V lednu 
1915 byl nasazen do bojů na východní 
frontě. Rodina měla o něm poslední pí-
semnou zprávu z 20. února 1915, odesla-
nou z Bardějova. Přes velké úsilí rodiny i 
sokolů byla veškerá pátrání po jeho dalším 
osudu marná. Antonín Hřebík vydal v roce 
1925 k desetiletí „nezvěstnosti“ bratra 
Josefa Boháčka brožurku „Památce sokol-
ského borce“. Jeho jméno nacházíme na 
„hrobu v dáli“ na starém řevnickém hřbi-
tově. 

13 z řevnických sokolů-vojáků vstoupilo 
do legií v zahraničí – 11 do ruských, 1 do 
italské a 1 do francouzské. Ruskými legi-
onáři byli: Karel Barchánek, Bohuš a Jan 
Česnovští, Arnošt Duha, Antonín Hajný, 
František Holý, Antonín Chmelař, Emil a 
František Strakovi, Václav Valenta a Fran-
tišek Wildmann. V italských legiích bojo-
val Josef Sakař a ve francouzských Stani-
slav Smolík. Mezi povolanými do armády 
byl i Josef Suchý, majitel hotelu Suchý, v 
jehož sále sokolové cvičili. Hotel byl uza-
vřen a jednota se musela stěhovat do sálu 
hostince pana Štefana na Větrově (dnes U 
Jelínků). Sokolský divadelní soubor stále 
existoval a odváděl výnosy z představení 
rodinám padlých, další jeho sbírka byla 
určena vojákům osleplým v poli. Stejné 
zaměření měly sdružení České srdce a 
Fond Fügnerův. Pozoruhodná je i zmínka 
v zápisech sokolů, že počátkem roku 1915 
požádal obecní úřad v Řevnicích sokol-
skou jednotu o finanční půjčku, neměl na 
zaplacení záloh zaměstnancům. e

Náčelník Josef Boháček

Cvičení v ulici Na Stránce (za domem čp. 257)
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O dirigentovi, který se do Řevnic nedávno přistěhoval, jsme v 
Ruchu psali přesně před rokem. Od té doby má za sebou řadu 
úspěšných koncertů i hudebních turné. Za zmínku rozhodně stojí 
to poslední, do Indie. 

Indické turné s českým orchestrem 
Do své rodné země se vypravil společně se zlínskou Filharmonií 
Bohuslava Martinů a svou manželkou Janou, která vystupovala 
jako sólová klavíristka. V průběhu dvanácti dnů navštívili hu-
debníci čtyři města – Dillí, Bombay, Goa, Kalkatu – a v každém 
odehráli jeden velký koncert. Všude bylo absolutně vyprodáno a 
Indové byli nadšení. Debashish Chaudhuri k tomu poznamenává: 
„Každý koncert jsme začínali indickou hymnou, což mělo velký 
ohlas. V Indii jí totiž různé armádní soubory nebo místní hudeb-
níci hrají falešně, takže ji řada posluchačů poprvé slyšela tak, jak 
má znít. Jako přídavek jsme zahráli vždy jednu místní lidovou 
skladbu. Všechny koncerty byly úžasné, to nejlepší přišlo asi na 
závěr v mé rodné Kalkatě. Ovace publika nebraly konce, něko-
likrát jsme museli přidávat. V očích některých členů orchestru 
jsem spatřil slzy. Tak byli dojatí a nadšení...“

Celé turné bylo po organizační stránce velmi náročné. Nároč-
nost nebyla dána jen počtem koncertů, dlouhým cestováním, po-
čtem členů orchestru (60), ale třeba i přepravou hudebních ná-
strojů. Jejich převoz komplikovala spousta předpisů. „Například 
pro violoncella bylo nutné koupit speciální letenky, takže každé 
mělo svou vlastní sedačku. Dokonce musela mít kvůli nějakému 
zvláštnímu předpisu místa u okénka,“ pobaveně vypráví pan di-
rigent. 

Splněný sen v Řevnicích
Zpátky do Řevnic. Jak již bylo řečeno, v sobotu 26. května se v 
Lesním divadle uskuteční orchestrální koncert, který zahájí řev-
nické 100leté oslavy vzniku Československa. Pod taktovkou De-
bashishe Chaudhuriho vystoupí Pardubická komorní filharmonie 
s nevidomou sólistkou Alenou Terezií Vítek. Ve výjimečném pří-
rodním prostředí Lesního divadla uslyšíte krásná díla Dvořáka, 
Mozarta, Händela, Saint-Saënse a Beethovena. Zvažuje se zařa-
zení některé ze skladeb, které zazněly na vůbec prvním historic-
kém koncertě vážné hudby v Lesňáku. 

„Na začátek by měla zaznít česká hymna. Výběr dalších skla-
deb ovlivní nástrojové možnosti 35členné filharmonie,“ říká 
Debashish a dodává: „Pro mě osobně má tento koncert obrov-
ský význam. Lesní divadlo mě velmi inspirovalo svým unikátním 
prostředím a historií a chtěl bych obnovit starou tradici orchest-
rálních koncertů z první republiky. Zahrát si venku, v přírodním 
amfiteátru, je můj dosud nesplněný sen. Mám diváckou zkuše-
nost například z Berlína, kde jsou venkovní filharmonické kon-
certy naprosto běžné. Panuje při nich zcela neformální atmo-
sféra, lidé sedí třeba i na trávníku s pivem v ruce. Těším se, že v 
řevnickém Lesním divadle vytvoříme něco podobného a Řevnice 
tak získají další zajímavý kulturní aspekt.“ Definitivní program 
a další podrobnější informace ke koncertu budou zveřejněny v 
příštím čísle Ruchu. e

Poslední květnovou sobotu se můžete těšit na výjimečný hudební zážitek. V Lesním divadle vystoupí Pardubická 
komorní filharmonie společně s nevidomou pěvkyní Alenou Terezií Vítek. Tato akce navazující na prvorepubliko-
vé koncerty vážné hudby zahájí řevnické oslavy 100letého výročí založení Československa. Hlavním iniciátorem a 
tvůrcem programu je řevnický dirigent indického původu Debashish Chaudhuri. 

Text: Jan Schlindenbuch | Foto: archiv Debashishe Chaudhuriho

Filharmonie v lese

IN
FO•	 Sobota 26. května 19.00 hodin

•	 Vstupenky budou v prodeji od 1. dubna
•	 Základní vstupné 250 Kč
•	 Důchodci, ZTP, děti do 15 let 150 Kč
•	 Rodinné vstupné: dva dospělí + dvě děti 

od 6 do 15 let za 500 Kč
•	 Děti do 6 let zdarma

Termín a vstupné



Krátce a jasně   11

Krátce a jasně 
Na kříž se vrátí Kristova tvář
Otisk Kristovy tváře se symbolicky před Velikonocemi 
vrátí na kříž stojící na křižovatce Sádecké a Pražské ulice 
v Řevnicích. Jeho autorkou je řevnická výtvarnice Dagmar 
Renertová, která o jeho vzniku do Ruchu napsala.
Setkávám se s otázkou, kam se podělo malované tělo Kristovo 
z kříže na rohu Sádecké ulice, kolem kterého procházely gene-
race občanů našeho města. Dnes už se neví, kdy byl kříž posta-
ven, ani kdo byl autorem malby. Asi před třiceti lety provedl 
jeho přemalbu prof. Severa. Další oprava prošla mýma ruka-
ma v roce 2000. Vydržela čtrnáct let. Nikoliv zásahem zubu 
času, ale vandalů. Jednoho dne se zachtělo neznámému „sbě-
rateli“ ukončit zobrazené utrpení Kristovo. Ovšem nikoliv pi-
etním sejmutím z kříže, neméně ze sběratelské vášně. Možná 
pro časovou tíseň, ale především díky důkladnému upevnění 
pilný sběratel své představy nestačil realizovat. Bohužel násil-
ným vytrháváním došlo ke zničení. Díky manželům Tilscho-
vým byl těžký korpus sundán a převezen do mého ateliéru. Re-
staurování bylo složitější, než se dalo očekávat. Byla zničena 
nejen malba, ale i základní materiál – plech, který bylo nutno 
především srovnat a začít od nuly. Protože obličej byl nejméně 
porušen, snažila jsem se jej zachovat z úcty k práci prof. Se-
very. Jednotlivé pracovní etapy potřebovaly čas i k nutnému 
prosychání, a tak utíkaly ne dny, ale měsíce. Uběhly víc než 
dva roky. Nastala však otázka, nebude-li celá práce marná v 
případě, že se opět najde nadšený sběratel. Proto bylo rozhod-
nuto umístit korpus na důstojné a bezpečné místo. Tedy na 
misijní kříž u vchodu do kostela, pro ty, kteří s dobrým úmys-
lem vcházejí i vycházejí. Dnes a snad i do budoucna. Tím jsem 
však na sebe vzala nový závazek. Na původní kříž vytvořit jako 
náhradu tzv. veraikon. Základní tvar roušky mi podle návrhu 
vytvořili umělečtí kováři, otec a syn Hrubých. Rouška s krva-
vým otiskem Kristovy tváře nechť je upomínkou i varováním. 
Doufám, že tuto práci spoluobčané přijmou do srdce tak, jak 
jsem ji sama ze srdce vydala. 

Dagmar Renertová

Plesat se bude ještě s Klíčkem, 
Notičkami i hasiči
Plesová sezona je v Řevnicích v plném proudu. Za sebou 
máme úspěšné plesy myslivců a Proměn, před sebou plesy 
Klíčku, Notiček i místních hasičů. Pořadatelé vyhlášeného 
maškarního bálu Náruče si pro letošní rok dali „plesovou 
pauzu“.
Folklorní soubor Klíček společně se Základní školou Řevnice po-
řádá ples v sobotu 24. března od 19.30 v Lidovém domě. K tanci 
bude hrát Miniband Martina Pešla. „Letos máme již sedmnác-
tý ples v pořadí. Od počátku zachováváme stejný program, kdy 
zařazujeme uvítací přípitek, předtančení, tombolu, koláčkovou 
dámskou volenku, tanec podle tanečního pořádku se zapiso-
váním tanečníků – trochu evokuje obrozenecké plesy, losování 
hlavní ceny. Naši hosté vědí, že si na našem plese zatančí čaču, 
rumbu, sambu, waltz, slowfox, tango,“ vyjmenovala vedoucí 
souboru Ludmila Chroustová s tím, že příprava začíná obvykle již 
těsně po skončení plesu předchozího. „Jde o výběr choreografií, 
kostýmy, přípravu soustředění. Největší část přípravy nastává po 
Vánocích. Náročná je i příprava, kdy umísťujeme naši specifickou 
velkou perníkovou a květinovou výzdobu,“ dodala Chroustová.
Možnost zatančit si budou mít Řevničtí ještě v dubnu. V sobotu 7. 
dubna od 19 hodin pořádá Hudební ples lidová muzika Notičky. 
O hudební doprovod se spolu s Notičkami postará kapela Ideal 
Band. Od prvního ročníku v roce 1999 se podle vedoucí soubo-
ru Lenky Kolářové hodně změnilo. „Na průběhu plesu se podílí 
nejenom rodičové, ale především děti samotné. Kromě toho, že 
hrají k tanci skoro dvě hodiny, předvedou se Malé Notičky, tak si 
děti samy za pomoci vedoucích chystají i dvě překvapení. Samy 
si vymyslí nápad, scénář, hudbu i choreografii. Pomáhají prodá-
vat tombolu… Jsou vlastně na plese v jednom kole až do půlnoci, 
kdy se losuje hlavní výhra,“ popsala Kolářová. Co považuje při 
přípravě za nejnáročnější? „Nejhorší je se s dětmi, které jsou z 
celého Poberouní i Prahy, vše naučit. Kvůli jarním prázdninám a 
lyžařským výcvikům se totiž potýkáme s velkou absencí.“

O týden později v sobotu 14. dubna od 20 hodin se uskuteční 
ples pořádaný místními hasiči. Ti věří, že posunutí termínu přilá-

Díra u Třebaně
Před několika roky bylo předchozí vedení města napadáno 
skupinou Šepelíků, jejichž totožnost je známa a někteří z nich 
vedou město nyní, jestli dobře nebo špatně, to posoudíte sami 
a oceníte v podzimních volbách. Díra u Dobřichovic, no já 
mám téma Díra u Třebaně, té Zadní. Když nastoupil pan Ing. 
Mikula na vedoucí místo TS, seznámil jsem jej, mimo jiné, s 
potřebou včasných oprav ulic s živičným recyklátem. Předejde 
se tak vážnějším škodám a nutnosti rozsáhlých nákladných 
oprav. Bydlím v ulici nesoucí jméno významného hudebního 
skladatele Antonína Dvořáka. Před dvěma lety se v prostředku 
ulice vytvořila díra, která hrozila, mj., také kvůli zvýšenému 
provozu k veterinární ordinaci, že se bude rychle zvětšovat, 
vytahá se bláto, prach a ulice se zase změní v prašnou a blá-
tivou, jak tomu bylo v předchozích letech, než byla položena 
kanalizace a recyklátový povrch vozovky. Na moje upozornění 
nebylo reagováno, až po intervenci u starosty pana Ing. Smrč-
ky. Vzhledem k roční době byla provedena provizorní oprava 
s tím, že následující léto bude závada v komunikaci odstraně-
na trvalým způsobem. Přes všechny sliby k tomu nedošlo do-

posud, a to přesto, že mě pan Mikula ujišťoval, že během září 
bude problém odstraněn. Nestalo se... Současný stav je takový, 
že je zima, tak se nic opravovat nebude, to chápu, jenže díra už 
má rozměry zahradního jezírka a už není v ulici jediná, bláto je 
po celé ulici a v období mrazu a sucha se práší za každým auto-
mobilem. Nehledě na to, že asi každý desátý řidič jede ohledu-
plně. Moje okna dělí od ulice cca 4 metry a výškový rozdíl asi 
1,3 metru od povrchu, prach všude. Je skutečně požitek bydlet 
tady, kde se o vás nikdo nestará, je všem jedno, jestli ta čtvrť 
u Zadní Třebaně něco potřebuje, třeba odstranit sníh z jediné-
ho chodníku vedoucího podle hlavní silnice. Pan Ing. Kozák, 
člen rady, zde bydlí také, ještě blíže ke Třebani, jenže on nikdy 
nechodí pěšky a do jeho auta se zvenku nedostane ani smítko, 
tak co by se staral, však si prostý občan vždy poradil a poradí si 
zase. Dláždíme náměstí, staráme se o parkování pro přespolní, 
tvoříme nesmyslné cyklostezky, ale o prosté trampoty občanů 
Řevnic se nestará nikdo, nikdo neposlouchá, jen sází argu-
menty proč to či ono udělá po svém, pro sebe, pro své pomníky 
nebo svoji kapsu?! 

Jan Hruška
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ká více návštěvníků, než tomu bylo loni, kdy tancovačka připadla 
na jarní prázdniny. Koná se tradičně v Lidovém domě, kde bude k 
tanci a poslechu hrát živě Posádková hudba záchranné služby. V 
neděli si od 14 hodin přijdou na své děti na maškarním karnevale 
v režii DJ Karla Moravce.

Naopak po třinácti letech se letos neuskuteční oblíbený ples 
Náruče. „Do každé akce, kterou organizujeme, vkládáme maxi-
mum energie, kreativity a času. A to nám možná letos všechno 
trošku scházelo. Než abychom za každou cenu vykrádali sami 
sebe, rozhodli jsme se ples neuspořádat. Alespoň zjistíme, zda 
někomu chybí,“ uvedla Marie Hrdá z Náruče.

24. 3. Ples Klíčku a ZŠ Řevnice, Lidový dům, od 19.30
7. 4. Hudební ples Notiček, Lidový dům, od 19.00
14. 4. Ples SDH Řevnice, Lidový dům, od 20.00
15. 4. Dětský karneval SDH Řevnice, Lidový dům, od 14.00

Řevničan František Šedivý obdržel 
čestné občanství Prahy 5
Radnice Prahy 5 v neděli 11. února 2018 ve Švandově divadle 
udělila čestná občanství šestici osobností. Mezi nimi je i František 
Šedivý, který se čestným občanem stal za odboj proti fašismu i 
komunismu. Ve svém slovu k publiku připomněl, že ho do atmo-
sféry útlaku, proti němuž bojoval celý život, vrátila první melodie 
od Melody Makers. „První píseň tady, to byl jazz. Jsem rád, že 
právě tahle hudba zazněla. Jazz nám, tehdy mladým lidem, zaka-
zovali. A my jsme podvědomě cítili, že doba, která se blíží, bude 
zlá. A rozhodli jsme se jít proti útlaku. Jak nacistickému, tak 
komunistickému,“ zdůraznil Šedivý. Čestné občanství převzali 
mimo jiní i Ondřej Havelka či Vít Olmer, hematolog Otto Hrodek 
a paleoantropolog Emanuel Vlček (in memoriam). Slavnostní ve-
čer pokračoval skvělým koncertem skupiny Melody Makers.

Folkaře Buriana doprovodí 
Bizarre Band
Jan Burian, hudebník, básník, prozaik, dramatik, moderátor a 
cestovatel vystoupí v řevnickém kině 22. března od 19.30 hodin. 
Burian se představí s kapelou Bizarre Band, s níž natočil posled-
ní dvojalbum JIHOTAJE. Uslyšíte nejen písně Jana Buriana, ale 
polovina koncertu bude patřit také autorským písním Bizarre 
Bandu, který hraje v neobvykle barevném složení: Klára Suchán-
ková – housle, František Tomášek – akordeon, Michal Kostiuk – 
klarinet, Zdeněk Dočekal – klavír, Štěpán Klouček – kytara, Pa-
vel Husa – kontrabas, František Otakar Kukula – bicí a perkuse. 
Jedním z autorů aranží na tomto dvojalbu je postava čnící nejen 
svou fyzickou velikostí – flétnista, skladatel, zpěvák, dirigent a 
především pan učitel ze řevnické a dobřichovické ZUŠ Dušan 
Goláň Navařík. 
Co vás svedlo ke spolupráci s Janem Burianem?
Dušan: Jako kapela Bizarre Band jsme dělali představení E. F. Bu-
riana Vojna (pozn. Jan Burian je synem E. F. Buriana), na kterém 
nás Honza slyšel a na základě toho nás oslovil, jestli s ním ne-
chceme dělat jeho písničky. 
Jak dlouho kapela Bizarre band funguje a jak jste se dali 
dohromady? 
Dušan: Dávali jsme se dohromady postupně, známe se už z Kon-
zervatoře Jaroslava Ježka. Pak jsme se někdy v roce 2012 sešli 

u Cafe Bizarre, což je divadelní představení propojené šansony. 
Další členové se začali nabalovat postupně. Služebně i věkově 
nejmladší je Franta Kukula.
Co je pojítkem všech členů? Jaká hudba, styl se vám líbí? 
Klára: Máme se všichni rádi a rozumíme si, máme podobný smy-
sl pro humor, ale určitě nemáme žádný společný hudební vzor. 
Každý posloucháme něco jiného a máme svůj vlastní styl. 
S kapelou jste natočili samostatné album V krajině naměk-
ko. Co chystáte dál?
Dušan: Cédéčko s pracovním názvem Něco se chystá. Budeme 
ho nahrávat v květnu, mixovat o prázdninách a vyjde na podzim. 
Naše hudba se posunula zvukově zase o trochu dál, budou velké 
bicí, nové zvuky a možná i experimenty, hudebně bude přímoča-
řejší, ale dalo by se říci i propracovanější.

Slavnosti Morany se stěhují 
z Řevnic do Všenor
Už popáté se v dolním Poberouní uskuteční v sobotu 24. břez-
na od 13 hodin Slavnosti Morany v režii DOBNETu, z.s., a 
Balonklubu Karlštejn. Ze Řevnic, kde se slavnosti konaly za 
velkého zájmu loni, se letos přesunou do Všenor. Řevnice tu 
budou mít své zástupce nejen mezi soutěžními výtvory, ale i 
účinkujícími. O hudební kulisu se mimo jiné postarají řevnické 
Notičky, zazpívá i duo Gábina a Katka, dětské uskupení Mi-
fun, zahraje Jiří Stivín. Zájemci si budou moci projít Moraní 
stezku, kde se dozví mnoho zajímavého o obci. Doprovodnou 
součástí akce bude start a let balonem ze Všenor i křest balonu 
Horalka. Na návštěvníky čeká výstava hasičské techniky, ukáz-
ky dovednosti vodicích psů, pro děti tu bude dřevěný kolotoč, 
jízdy na koních a další. Slavnosti Morany vyvrcholí přehlídkou 
Moran a vyhlášením vítěze. Následuje zapálení a vhození Mo-
ran do řeky. 

Do soutěže mohou svou Moranu přihlásit školy, školky, spolky, 
nebo jen parta kreativních lidí. Své přihlášky můžete posílat do 
10. března 2018 na e-mail petra.stehlikova@dobnet.cz, nebo se 
můžete přihlásit telefonicky na čísle 605 205 755. 

Divadlo Dokola přiveze 
do Řevnic Čerta a Káču
Loutkové „příjezdové divadlo“ Dokola, které je doma v Táboře, 
přiveze do Řevnic klasickou českou pohádku Čert a Káča. Před-
stavení se koná v neděli 25. 3. od 15 hodin v sále řevnického 
Zámečku. Klasická česká pohádka na motivy Boženy Němcové 
vypráví o tom, jak to dopadne, když popletený čert si na svých zá-
dech odnese do pekla místo lakotného a zlého starosty hubatou a 
tancechtivou Káču. Jednotné vstupné činí 50 Kč. 

(vše pan)

Tutte Le Note zve na Jarní trhy 
i do zkoušek
Dětský pěvecký sbor Tutte Le Note zve všechny příznivce a přáte-
le na své vystoupení na dobřichovických Jarních trzích v sobotu 
24. března od 13 hodin do zámeckého sálu. Vystoupí koncert-
ní oddělení se svou uměleckou vedoucí Janou Egemovou a také 
školní přípravky z Řevnic a Dobřichovic pod vedením sbormistry-
ně Zory Strnadové.
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Zároveň chceme pozvat všechny děti, které mají zájem o sbo-

rový zpěv, aby se přišly podívat na některou zkoušku. V řevnické 
škole v Revoluční ulici se konají každou středu 14.00–15.00 hod. 
Blíže na našich webových stránkách www.tuttelenote.cz.

Simona Kysilková Šnajperková

V březnu se knihovna 
otevře i o sobotách
Březen, který je tradičně oslavován jako Měsíc knihy, oslaví řev-
nická knihovna stylově. Pro čtenáře bude kromě tradiční oteví-
rací doby zpřístupněna i o sobotách. Otevřena bude v sobotu 3. 
3., 10. 3., 17. 3. a 24. 3. vždy od 10 do 12 hodin. Dále bychom vás 
rádi informovali o nových knihách v knihovně. Za leden a únor 
nám přibyly tyto knihy:
Romány: Moyes – Krasojezdkyně, Weaver – Zlomené srdce, 
Garwood – Úniky, Vaňková – Zrození království, Váňová – Já 
hlupák, Mc Mahon – Zimní lidé, Pettersen – Havraní kruhy, Mar-
tini – Záměna, Ishiguro – Pohřbený obr, Kundera – Kniha smíchu 
a zapomnění, Vondruška – Zloděj ostatků, Havlíčková - Milost-
né dopisy slavných mužů, Potter – Hvězdný pirát, Cates – Planá 
růže, Lindssey- Otrokyně, Brown – Počátek, Cubeca – Faraonův 
soud, Anders – Všichni ptáci na nebi, Grimwood – Moskva, Devá-
tá – V oblaku dezinfekce, Zafón – Stín větru, Chambers – Dlouhá 
cesta na malou rozzlobenou planetu, Sheldon – Odhalená tvář
Poezie: Topol – Děsivé spřežení
Životopisy: Kosatík – 100 x TGM, Formáčková – Jan Tříska
Cestopisy: Vacková – Nový Zéland, Macourek – Jižní Amerikou 
nejen na motocyklu
Zdraví: Hnízdil – Příběhy obyčejného uzdravení
Detektivky: Barton – Dítě, Marsons – Otevřený hrob, Ohlsson 
– Hořící stromy, Zavadil – Zabila jsem, Lapena – Někdo cizí v 
domě, Bell – Nebezpečná laskavost, Penny – Pohřběte své mrtvé, 
Případy vrchního inspektora Gamache, Patterson – Citlivé místo, 
Clark – Nezavírej oči 
Čtení pro dívky: Orlando – Mé jméno je Nikdo, Pearson – Zrád-
né srdce, Craft – Růže pro Charlotte, Todd – After, Chee – Moře 
inkoustu a zlata, Tahir – Plamen v temnotě, Lu – Šampion
Knihy pro děti: Lindgren – Skřítek Nils, Maneru – Tajemství zá-
hadné sošky, Krejča – Putování vodníků od rybníka k rybníku, 
Havelka – Polda a Olda, Nikl – Jinotaje opic, Stančík – Jezevec 
Chrujda dobývá vesmír, Lomová – Anča a Pepík 3. a 4. díl, Mrk-
vičková – Maja a Kim, Kinney – Výprava za teplem, Green – Na-
půl ztracený

Okénko ZUŠ
V předprázdninovém týdnu pokračoval soutěžní maraton, ten-
tokrát okresní kolo ve hře na dechové nástroje. Soutěž pro zob-
cové flétny se konala v ZUŠ Černošice. Všichni naši zúčastně-
ní žáci zvítězili ve svých kategoriích a postoupili do krajského 
kola. Gratulace M. Snášelové, J. Trčkové, B. Staré, K. Kuthano-
vé, K. Kolářové, která se stala absolutní vítězkou, V. Brennero-
vi a velké poděkování pak jejich paní uč. K. Němečkové. Příčné 
flétny, saxofony a klarinety se předvedly v ZUŠ Dobřichovice, 
tady uspěla Barbora Stará (příčná flétna), p. uč. D. Navařík, 
Kryštof Lorenc (klarinet) a Barbora Kostlánová (saxofon), p. 
uč. R. Žitný, také postoupili do kola krajského. Náročný týden s 
žáčky absolvovala i paní uč. M. Škabroudová, která je doprová-
zela na klavír.

ZUŠka vyhlásila již 10. ročník regionální výtvarné soutěže. Le-
tos na krásné, široké a fantazijní téma SEN. Ve výtvarném umění 
a projevu je sen nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Nalezne-
te ho u mnoha tvůrců, například S. Dalí, Toyen, H. Rousseau, F. 
Muzika, P. Picasso, M. Medek, J. Šíma a mnoho dalších. Soutěž 
je určena MŠ, ZŠ, ZUŠ, všem výtvarným ateliérům, ale může se 
zúčastnit i jednotlivec. Mottem pro soutěž je potkat se jednou 
za rok na společné výstavě a umožnit dětem a učitelům se na-
vzájem inspirovat. Uzávěrka soutěže je v pátek 6. 4. 2018 do 17 
hodin a komise vybere nejlepší práce do 11. 4. 2018. Vernisáž vý-
stavy a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v ZUŠ Řevnice, sál 
Zámečku ve středu 18. 4. 2018 v 16 hodin. Výstava potrvá do 31. 
května 2018 v Modrém domečku a ZUŠ Řevnice. Více informací 
naleznete a na www.zus-revnice.cz

A závěrem něco navíc pro rodiče a veřejnost: Přijďte k nám 
tvořit!! Škola pořádá v sobotu 14. 4. dílnu točení na keramickém 
kruhu v keramické dílně v přízemí Zámečku. K dispozici budou 
dva nové hrnčířské kruhy. Účastníci si pod vedením lektora vy-
zkouší vytočit vlastní nádobu – hrneček, vázičku… 1–2 ks. Cena 
kurzu je 990,- Kč. Hlásit se můžete na mailu školy zus.rev@se-
znam.cz co nejdříve, protože počet míst je jen pro šest účastníků.

A ještě jedna dobrá zpráva, VYHLAŠUJEME TÁBORY pro rok 
2018. Více na www.zus-revnice.cz

S. Hrubá

Černošický pochod
Sedmý ročník pochodu Turbanské Černošice, jehož trasy vedou 
přes Řevnice, se koná v sobotu 17. 3. Start je na nádraží ve stanici 
Černošice-Mokropsy od 6 do 10 hodin. Připravené jsou trasy 30, 
37 a 55 kilometrů. Start pro trasu 10 a 15 km je od 9 do 11 hodin. 
Cíl je v Jedličkových lázních, kde bude od 13 hodin hrát živá ka-
pela. Více na www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz, www.
kct-praha-karlov.webnode.cz

Samotáři oplatili týmu Citrus loňskou 
porážku ve finále play off
Tým Samotářů zdolal ve finále play off řevnického Bandy cupu 
obhájce titulu mužstvo Citrus. Stejně vypadalo finále i loni, kdy 
se ale z vítězství radovali hráči týmu Citrus.

Ve finále však dominovali Samotáři týmovou spoluprací a dis-
ciplínou a Citrusové ve svém totálním pojetí hokeje zapomínali 
na zadní vrátka a svému brankáři zavářeli ve vlastním brankoviš-
ti. Bronz vybojoval tým Bája Pic, který v boji o 3. příčku porazil 
Kojoty. Právě hráč tohoto týmu Michal Velechovský byl vyhlášen 
nejlepším hráčem. Nejlepším brankářem se stal Roman Wrobel 
z Citrusů  a titul nejproduktivnějšího hráče a střelce si odnesl Víťa 
Němeček. Turnaj v pozemním hokeji se letos hrál již po sedma-
dvacáté, zúčastnilo se ho celkem 7 týmů s takřka 80 hráči.

(vše pan)

Taekwon-do začíná novou sezonu
Největší škola taekwon-do v Čechách i na Moravě s nejširší 
nabídkou tréninků, která pořádá v Řevnicích každý týden tré-
ninky, začíná novou sezonu! Přijďte si zacvičit tradiční korejské 
bojové umění taekwon-do. Při tréninku klademe důraz na ori-
ginální hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, 
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vytrvalost a sebeovládání. Školu vedeme pod dozorem korej-
ského velmistra Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice nově 
vyučujeme i další korejská bojová umění taekkyon a hoppae 
sool. Přidejte se k nám každé úterý od 17.00 v řevnické sokolov-
ně pod vedením Radka Záhejského. Pro bližší informace na-
vštivte náš web na tkd.cz. 

Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

14   Inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 

Tetra hnědá a dominant ve všech barvách 
a slepičky Green shell typu arakauna. 

Stáří 15–20 týdnů. 
Cena 159–195 Kč/ks. 

Prodej: 29. března 2018
Řevnice – u hasičů – 14.00 hod. 

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod. 

tel. 601 576 270, 728 605 840

zŠ a mŠ Josefa kubálka Všenory 
přijme od září 2018:

1) Učitelku/učitele MŠ (celý, či částečný úvazek)
2) Učitelku/učitele pro 1. stupeň ZŠ (celý, či část. úvazek)
3) Učitelku AJ (částečný úvazek)
4) Asistenty pedagoga
5) Pomocnou kuchařku do ŠJ ZŠ (6,5 hodiny denně, 

popř. nižší dle dohody)
•	 Nabízíme	příjemný	kolektiv,	partnerské	jednání,	

možnost osobního růstu.
•	 Požadujeme	chuť	do	práce,	kladný	přístup	k	dětem,	

kolegiální smýšlení, odpovídající vzdělání.
kontakty: reditelna@skolavsenory.cz, tel.: 604 236 661, 

www.skolavsenory.cz

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

SVP Dobřichovice hledá 

aSiStenta PeDagoga 
a VychoVatele

bližší informace na tel. číslech 
775 440 703 a 257 891 066
a e-mailu svpd@svpd.cz.
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Přijmu zaměstnance do týmu
Chovatelská archa

na plný i částečný pracovní úvazek
Pozice: prodej chovatelských potřeb a zvířat

adresy provozoven s volným místem: 
Řevnice, Bělohorská

Požaduji: komunikační schopnosti a příjemné 
vystupování, kladný vztah ke zvířatům, znalost 
práce na PC, flexibilitu. Chovatelské a odborné 

zkušenosti se zvířaty vítány.
www.chovatelska-archa.cz, tel.: 777 288 923,

e-mail: gabriela@chovatelska-archa.cz



Hudba
6/3 Jdeme na Ježka
Kino Řevnice / 19:30 
Ondřej Ruml a Matej Benko Quintet s reper-
toárem písní z Osvobozeného divadla

14/3 Elektro swing koncert 
Diva Baara
Zámek Dobřichovice / 19.30
Vystoupí Bára Vaculíková s kapelou.

22/3 Jan Burian 
a Bizzare band
Kino Řevnice / 19.30

3/4 Ellena zpívá Ellu
Kino Řevnice / 19.30
Odložený koncert z ledna, na kterém 
známé písně Elly Fitzgerald zazní v podání 
první dámy tradiční jazzové scény Eleny 
Sonenshine.

Divadlo
4/3 Divadlo pro děti – 
Velikonoční radovánky
Sál Dr. Fürsta v Dobřichovicích / 15.00

25/3 Čert a Káča
Zámeček / 15.00

Plesy
24/3 Ples Klíčku a ZŠ Řevnice
Lidový dům / 19.30

7/4 Ples Notiček
Lidová dům / 19.00

14/3 Hasičský bál
Lidový dům / 20.00

Ostatní
15/3 Dětský karneval
Lidový dům / 14.00

22/3 Den otevřených dveří 
ZŠ Řevnice
24/3 Jarní trhy
Zámek Dobřichovice / 15.00

25/3 Slavnosti Morany
Všenory / 13.00
Soutěž o nejkrásnější Moranu spojená 
s bohatým kulturním programem.

Kino
2/3 Triky s trpaslíky
Kino Řevnice / 17.30 

2/3 Rudá volavka
Kino Řevnice / 20.00 

3/3 Triky s trpaslíky
Kino Řevnice / 13.45 

3/3 Pračlověk
Kino Řevnice / 15.30 

3/3 Nejtemnější hodina
Kino Řevnice / 17.30 

3/3 Noční hra
Kino Řevnice / 20.00 

7/3 S láskou Vincent
Kino Řevnice / 20.00 

9/3 Pračlověk
Kino Řevnice / 17.30 

9/3 Já, Tonya
Kino Řevnice / 20.00 

10/3 Včelka Mája: 
Medové hry
Kino Řevnice / 13.45 

10/3 Alenka v zemi zázraků
Kino Řevnice / 15.30 

10/3 Tátova volha
Kino Řevnice / 17.30 

10/3 Prezident Blaník
Kino Řevnice / 20.00 

11/3 OSCAROVÁ NEDĚLE
Kino Řevnice /  15.00, 17.30, 20.00
Tři letošní nejlepší oscarové filmy – více na 
webu a FB kina.

14/3 Hmyz
Kino Řevnice / 20.00 

16/3 Prezident Blaník
Kino Řevnice / 17.30 

16/3 Básník, který málem 
zabil Hitlera
Kino Řevnice / 20.00 

17/3 Včelka Mája: 
Medové hry
Kino Řevnice / 13.45 

17/3 Cesta za králem trollů
Kino Řevnice / 15.30 

17/3 Tomb rider (dabing)
Kino Řevnice / 17.30 

16   Kulturní přehled

Kulturní přehled 3/18
17/3 Tátova volha
Kino Řevnice / 20.00 

21/3 Nikdys nebyl
Kino Řevnice / 20.00 

23/3 Cesta za králem trollů
Kino Řevnice / 17.30 

23/3 Hora
Kino Řevnice / 20.00 

24/3 Králíček Petr
Kino Řevnice / 13.45 

24/3 Planeta Česko
Kino Řevnice / 15.30 

24/3 Tátova volha
Kino Řevnice / 17.30 

24/3 Dej mi své jméno
Kino Řevnice / 20.00 

28/3 Máří Magdalena
Kino Řevnice / 20.00 

30/3 Králíček Petr
Kino Řevnice / 15.30 

30/3 Ready Player One: 
Hra začíná (titulky)
Kino Řevnice / 17.30 

30/3 Tátova volha
Kino Řevnice / 20.00 

31/3 Králíček Petr
Kino Řevnice / 13.45 

31/3 Sherlock Koumes
Kino Řevnice / 15.30 

31/3 Tátova volha
Kino Řevnice / 17.30 

31/3 Operace Entebbe
Kino Řevnice / 20.00 

4/4 Eric Clapton
Kino Řevnice / 20.00 

6/4 Ready Player One: 
Hra začíná (dabing)
Kino Řevnice / 17.30 

6/4 Tiché místo
Kino Řevnice / 20.00 

7/4 Sherlock Koumes
Kino Řevnice / 15.30 

7/4 Tátova volha
Kino Řevnice / 17.30 

7/4 Ztratili jsme Stalina
Kino Řevnice / 20.00 


