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Členové pětičlenné komise hodnotili jednotlivé žádosti bodová-
ním na škále 0–5 bodů. Po sečtení bodů byly projekty seřazeny 
od nejlépe hodnocených po nejméně úspěšné. Komise rozdělila 
176 500 korun. Zbylých 23 500 bylo ponecháno pro rozdělení v 
rámci 2. kola programu. V programu na podporu celoroční čin-
nosti získalo grant 15 organizací, které navštěvuje celkem 446 
členů do 18 let s trvalým pobytem v Řevnicích. Na jednoho člena 
do 18 let tak v roce 2018 připadá podpora 673 Kč. Nejvyšší sumu 
přesahující 50 tisíc korun získala Tělocvičná jednota Sokol Řev-
nice a spolek Sportclub Řevnice. Poskytnutí těchto dvou dotací 
muselo kvůli jejich výši schválit zastupitelstvo města Řevnice.

Jakým způsobem se letos rozdělovaly granty pro kulturní či 
sportovní projekty a akce i finance na podporu činnosti, jsme se 
zeptali členky hodnotící komise a místostarostky města Marie 
Reslové.
V rámci dotací na činnost příliš mnoho změn není. Loni žáda-
lo 14 organizací, letos 15. Přibyl tedy jeden nováček?
Přesně tak. Nováčkem je oddíl taekwon-do. V tomto programu je 
důležité, pro kolik dětí a mladistvých s trvalým bydlištěm v Řev-
nicích žádají jednotlivé spolky a sdružení příspěvek. Čím více dětí 
je do aktivit zapojeno, tím je příspěvek na jednoho člena menší, 
protože rozdělovaná částka 300 tisíc korun je pevná. Pro příští 
rok je k zamyšlení, zda celkovou částku nenavýšit, nebo naopak 
nestanovit fixní příspěvek na jedno dítě či mladistvého. 
Co se týká dotací na činnost je počet projektů nižší. Loni jich 
bylo 29, letos jen 18 projektů. Jak si to vysvětlujete?
Zavedení grantového programu před čtyřmi lety vyvolalo velký 
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Půl milionu korun vyčlenila řevnická radnice stejně jako v minulých letech na granty, a to v rámci dvou programů. 
Zatímco loni o finanční podporu žádali organizátoři tří desítek konkrétních projektů a akcí, letos byl počet žádostí 
výrazně nižší. Z celkového počtu 18 podaných projektů od 15 subjektů jich radnice podpořila 13.

zájem pořádat kulturní a společenské akce. Čas ukázal, o které je 
zájem, které jsou životaschopné. Navíc očekáváme, že někteří po-
řadatelé využijí možnost podat žádost v druhém kole v červnu.
Výrazně si v hodnocení polepšily projekty Hravě zdravě z 
25 000 na letošních 40 000 a Rockový slunovrat z loňských 
20 000 na letošních 40 000. Co komise při tom zohlednila 
nejvíc?
Hodnocení nebylo lepší, ale vzhledem k menšímu množství žada-
telů mohla grantová komise vyhovět žádostem pořadatelů vyšší 
částkou. Oba jmenované projekty patří k hojně navštěvovaným 
kulturním akcím, mají vysokou úroveň a dělají Řevnicím dobré 
jméno. 
Naopak neuspěla se žádostí na koncerty v kině Lucie Kukulo-
vá a ZUŠ na Mix festival. Jaké byly hlavní argumenty komise? 
V letošním roce grantová komise nekompromisně vylučovala z 
hodnocení všechny žádosti, u nichž byly pochybnosti, zda splňují 
pravidla pro přidělení grantů na kulturní, sportovní nebo spole-
čenské akce či projekty. Nicméně komise zároveň vyzvala radu 
města, aby zvážila možnost podpořit tyto žadatele individuální 
dotací nebo darem. 

Z možnosti žádat o příspěvek v grantovém řízení jsou napří-
klad vyloučeny akce, které pořádají příspěvkové organizace měs-
ta, tedy i ZUŠ. Ta sice žádala o příspěvek na MIX festival pro-
střednictvím Klubu při ZUŠ Řevnice, ale na svoji akci. U cyklu 
koncertů, které připravila pro řevnické kino Lucie Kukulová, to 
bylo složitější. Grantová komise ocenila výjimečnou kvalitu dra-
maturgie, ale hodnotila financování náročného projektu jako 
nerealistické, pochybovala o možnosti zaplatit koncerty pouze z 
prodeje vstupenek. V tomto ohledu ztratil projekt v hodnocení 
důležité body. Domnívám se, že pokud paní Kukulová úspěšně 
uspořádá první polovinu projektu a požádá znovu o grant ve dru-
hém kole, je velmi pravděpodobné, že ho získá, protože mezitím 
rozptýlí pochybnosti o reálnosti svého rozpočtu. e

Dotace na jednorázovou akci
SKI KLUB Řevnice, Lesní slalom 4 000
Notičky, příprava a realizace představení Divotvorný hrnec 2 000
Notičky, příprava a realizace koncertu 20 let radosti s Notičkami 10 500
Porta, finále festivalu Porta 30 000
SDH Řevnice, Majáles 9 000
Rockovrat, z. s., 12. ročník festivalu Rockový slunovrat 40 000
Náruč, o. s., 4. ročník rodinného festivalu HRAVĚ ZDRAVĚ 40 000
Náruč, o. s., – Modrý domeček RYBOFKA  5 000
Země Ze-mě, o. s., Masopustu v Řevnicích 5 000
Rockabilly CZ, festival Rockabilly CZ Rumble 15 000
Jan Flemr, 3. ročník pivního festivalu v Řevnicích 5 000
Sportclub Řevnice, o. s., Václavský turnaj rodinných párů v tenise 6 000
Notičky, příprava a realizace Hudebního plesu 5 000

Dotace na celoroční činnost 
příjemce / počet dětí do 18 let / suma
Taneční skupina PROMĚNY 15 10 090
Sportclub Řevnice, o. s. 75 50 448
TUTTE LE NOTE, dětský sbor 5 3 363
Junák ČR – oddíl Bobři 31 20 852
Folklorní soubor Klíček 25 16 816
Národní házená Řevnice, o. s. 17 11 435
Fenri-klub sportů v přírodě 23 15 471
TJ Slavoj Řevnice 29 19 507
TJ Sokol Řevnice 105 70 628
Dětská lidová muzika Notičky 13 8 744
SDH Řevnice 6 4 036
Neptun klub Řevnice, o. s. 31 20 852
LTC Řevnice, tenis. klub M.N. 25 16 816
REBELS OK ROPE SKIPPING 30 20 179
TAEKWON-DO I.T.F. 16 10 762
Celkem 446 299 999
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Radnice chce využít podkroví 
tří budov na náměstí
Projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na půdní ve-
stavby v budově řevnického úřadu a současně v budově býva-
lé školní družiny (nyní bytovém domě na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad) si nechala zpracovat řevnická radnice. Je potřeba 
naprojektovat v podkroví obou budov základní funkce. V případě 
takzvané Faustovny by to měly být další dva byty, nad úřadem by 
mělo vzniknout zázemí pro městskou policii. Rozlehlé podkroví 
by mělo po rekonstrukci sloužit i v budově staré školy.

Radnice má současně v plánu získat na zateplení těchto budov 
evropskou dotaci. „Kromě fasád jde i o výměnu všech oken a dveří 
a nové topení. Namísto neekonomických přímotopů uvažujeme 
o plynovém kotli,“ doplnil starosta Tomáš Smrčka s tím, že na 
zateplení se město pokusí získat dotace z Operačního programu 
Životní prostřední.  

První část Burešovky 
se začne opravovat
Dotaci ve výši třičtvrtě milionu korun získaly Řevnice na prv-
ní etapu rekonstrukce pěší stezky, takzvané Burešovky. Dotaci 
městu přiklepl Státní zemědělský a intervenční fond. V první 
části někdejší promenádní cesty bude opraven povrch cesty, 
někde rozšířen, počítá se i s instalací odpočívadel. Současně již 
město nechalo zpracovat projekt na druhou etapu rekonstruk-
ce. Na tuto část chce rovněž během jara podat žádost o dotaci. 
V obou případech se jedná o výhodné stoprocentní dotace na 
neproduktivní funkce lesa.

Dvě cesty k Lesnímu divadlu 
dostanou nový povrch
Dvě lesní cesty vedoucí z Mníšecké ulice k Lesnímu divadlu čeká 
rekonstrukce. Na rozšíření a opravu těchto cest se městu podařilo 
získat dotaci ve výši 2,8 milionu korun ze Státního zemědělského 
a intervenčního fondu. Jde o zpevněnou cestu od staré hájovny 
a svažitou horní cestu z Mníšecké. Stávající stav je podle vedení 
města nevyhovující nejen pro vozy Technických služeb, ale i svo-
zové vozy či vozidla pořadatelů velkých akcí. 

Zatímco na cestě od staré hájovny bude položen mechanicky 
zpevněný kámen, horní cesta dostane nový asfaltový povrch, kte-
rý nahradí ten stávající. Zde se počítá také s vybudováním nového 
sjezdu, s rozšířením a odvodněním cesty a s vybudováním výhy-
ben. Práce by měly začít ještě před začátkem hudební a divadelní 
sezony, skončit by měly do října. „Do toho přijde řada velkých akcí 
ať už je to Porta, nebo Slunovrat. Proto bude nutné sestavit s do-
davatelskou firmou podrobný  harmonogram prací,“ říká starosta 
Tomáš Smrčka. Doplnil, že město ze stejného fondu žádá i dotaci 
na výstavbu hospodářské cesty mezi Strážným vrchem a Kamen-
nou. Obě dotace jsou ve výši osmdesáti procent.

Studie prověří, zda kapacitu školky 
mohou zvýšit obytné kontejnery
Prověřit proveditelnost rozšíření kapacity řevnické školky umís-
těním dvou obytných kontejnerů má studie, kterou si nyní měs-
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Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
v době, kdy se k vám dostane toto číslo Ruchu, proběhne ve 
městě pravidelný jarní úklid. Jsem velmi rád, že si akce Ukliď-
me Česko našla v Řevnicích již třetím rokem celou řadu dob-
rovolníků, kterým jménem města za jejich aktivitu velmi dě-
kuji. V průběhu dubna začnou práce na rekonstrukci strouhy 
v Sádecké ulici mezi Pražskou a Školní. Prosím tudíž o trpě-
livost v dopravě, tato část Sádecké ulice bude přechodně po 
dobu prací jednosměrná. Pravděpodobně v květnu se začne s 
realizací chybějící kanalizace na Vrážce. Dne 16. dubna je uzá-
věrka nabídek a jejich hodnocení. Květnové zahájení je reálné 
v případě, že se nikdo z dodavatelů neodvolá a neoddálí tak 
zahájení prací. 

Hlavním tématem aktuálního vydání je budoucí transforma-
ce bývalého areálu betonárky (dříve Eurovie, dnes ve vlastnic-
tví společnosti NS Řevnice), řešená v návrhu nového územní-
ho plánu.

Předně chci říci, že je zcela iluzorní se domnívat, že vlast-
ník, který vydá na pořízení areálu více než 20 milionů Kč, 
připustí znehodnocení své investice. Proto návrhy na využití 
tohoto prostoru k rekreaci nebo sportu jsou bohužel nereálné. 
Město prostředky na výkup a transformaci území tímto smě-
rem nemá a dlouhodobě mít nebude. I mně by se toto využití 
velmi líbilo, ale musíme být realističtí.

Současný územní plán popisuje využití celého areálu v sou-
ladu s jeho minulým průmyslovým zaměřením. Já osobně a se 
mnou celá rada města jsme přesvědčeni, že rozvíjet v této ob-
lasti průmysl je špatná cesta, a to hned z několika důvodů.

Prvním a nejzávažnějším důvodem je ekologické riziko 
průmyslových provozů s ohledem na blízkost hlavních měst-
ských zdrojů pitné vody dolů po proudu řeky. Dalším důvo-
dem je možné zatížení sousední obytné oblasti prašností či 
zápachem. Neméně podstatným důvodem je svízelná doprav-
ní dostupnost pro nákladní dopravu a v neposlední řadě je tu 
povodňové riziko. Pro průmyslový areál je ve svých důsledcích 
mnohem závažnější než pro polyfunkční, převážně obytný 
areál, zrealizovaný za použití účinných regulačních nástrojů 
(regulační plán, plánovací smlouvy).

Jako nejvhodnější cestu a smysluplné řešení pro město jsme 
proto zvolili, v souladu se zpracovatelem územního plánu, 
cestu spolupráce s aktuálním vlastníkem areálu. Cestu, která 
umožní transformaci území na smíšenou zástavbu s vyváže-
ným segmentem služeb, kanceláří a bytů. Důležité pak bude 
zajistit podíl investora na vytvoření veřejné infrastruktury 
(inženýrské sítě, posílení kapacit zdrojů a kapacit školských 
zařízení), na realizaci městotvorných prvků (veřejná prostran-
ství, ulice, parkovací plochy, zeleň) a konečně podíl investo-
ra na zajištění bezpečnosti (zejména z pohledu blízké řeky). 
Samozřejmostí je citlivě zvolená intenzita zástavby z pohledu 
jak hmotového řešení, tak počtu bytových jednotek. K tomu 
všemu slouží již zmíněné regulační nástroje, které budou mít 
v rukou příští zastupitelé. Transformace území neproběhne 
hned, plánování a regulace je běh na dlouhou trať několika 
let. Věřím, že přístup znamenající spolupráci a společnou dis-
kuzi bude pro město, namísto hrozeb, dobrou příležitostí.

S úctou Tomáš Smrčka 



návštěvnost. Jednat by se mělo o variabilní společenský sál – čí-
tárnu a knihovnu se studovnou pro dospělé čtenáře, včetně záze-
mí a toalet. „S náměstím se snažíme oba prostory propojit okny 
protaženými až k podlaze. Dalším důležitým prvkem je umístění 
průhledů z obou místností směrem do vstupní chodby,“ popsal ar-
chitekt Adam Halíř. V zadní části vstupní dvorany může fungovat 
jednoduchá možnost občerstvení nebo kavárna, která by mohla 
být v létě otevřena až na venkovní terasu ve dvoře.

V dalším patře jsou navrženy dvě učebny s kabinetem pro ZUŠ-
ku, spolková místnost pro baráčníky a kancelář knihovny a kultur-
ního střediska.

Největších změn má doznat podkroví, kde by se mělo nacházet 
oddělení knihovny pro děti. „Vidíme ho i jako jakési nízkopraho-
vé centrum, kam by děti mohly chodit ve volném čase rovnou ze 
školy přes dvůr,“ nastínil jeden z autorů studie. V podkroví má 
být také zkušebna a skladové prostory pro ochotníky. „Za novým 
vikýřem navrhujeme umístit flexibilně využitelnou místnost s nej-
krásnějším výhledem na náměstí, která může sloužit jak pro akce 
dětské knihovny, tak ochotníkům,“ popsal architekt Adam Halíř.

Místostarostka Marie Reslová upřesnila, že využití budovy bylo 
se zástupci všech dotčených organizací v předstihu konzultováno 
a při návrhu se vycházelo pokud možno z jejich představ a po-
žadavků. Reagovala tak na dotaz, jak bude knihovna fungovat v 
několika podlažích. „Přirozeně jsme byli limitováni dispozicemi 
budovy. Oddělené místnosti pro dospělé a dětské čtenáře ale byly 
jedním z přání paní knihovnice. Jejich umístění v různých patrech 
lze vyřešit například odlišnou návštěvní dobou. Pomoci může i 
rozšíření úvazku pracovníka Městského kulturního střediska o za-
jištění provozu knihovny.“

Jaké náklady rekonstrukce vyžaduje, nelze podle architektů 
přesně stanovit. Podle nich se hrubý odhad může pohybovat od 
8 až do 15 milionů korun. Ve hře je totiž mnoho neznámých – na-
příklad stav střešního krovu, potrubí aj. Podle starosty Tomáše 
Smrčky je ale rekonstrukce možná pouze v případě získání dotace.  

Nebezpečné odpady lze v květnu 
odevzdat za prodejnou COOP
Svoz nebezpečných odpadů pro obyvatele Řevnic se letos usku-
teční 26. května od 8.30 do 12 hodin. Kontejner bude přistaven za 
prodejnou COOP. Zájemci si s sebou musí vzít občanský průkaz 
nebo jiný doklad o totožnosti a doložení trvalého bydliště. Ode-
vzdávat je možné: 
• Jiné převodové a mazací oleje
• Obaly obsahující zbytky NL
• Brzdové kapaliny
• Nemrznoucí kapaliny
• Laboratorní chemikálie
• Asfaltové směsi obsahující dehet (lepenky)
• Absorpční činidla, filtrační materiály
• Pneumatiky osobní bez disků
• Rozpouštědla
• Kyseliny
• Pesticidy
• Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125
• Barvy, tiskařské barvy……
• Krytiny obsahující azbest (pouze zbytky)
Od konce března je obnoven úterní provoz sběrného dvora. 
Otevřeno je zde v úterý od 15 do 18 hodin. Nedělní provoz zů-
stává beze změn, a to od 9 do 12 hodin.

(vše pan)
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to nechalo zpracovat. Studii zpracuje firma RVA architects s.r.o. 
„Jde o studii přechodného řešení, alternativu. Snažíme se zjis-
tit, zda by bylo možné v areálu umístit dva obytné kontejnery 
pro dvě učebny pro dvakrát dvacet dětí,“ sdělil starosta Tomáš 
Smrčka. Upozornil, že kapacita mateřské školy je i přes pří-
stavbu stále nedostačující. Loni se podařilo jen tak tak umístit 
všechny čtyřleté děti a nyní jsou požadavky i na umístění tříle-
tých. Studie má prověřit, zda a za jakých podmínek by rozšíření 
o kontejnery vyhovovalo hygienickým normám a kapacitě ku-
chyně. „Areál stávající budovy se nedá rozšiřovat donekonečna. 
Kontejnery by byly řešením na omezenou dobu, než by se městu 
podařilo i za pomoci soukromých investorů vybudovat ve městě 
další kapacity,“ dodal Smrčka. 

Švabinského a Havlíčkova se letos 
možná dočkají nového povrchu
Řevnická radnice by v letošním roce ráda provedla opravu po-
vrchů Švabinského a Havlíčkovy ulice. V případě první ulice závisí 
pokládka nového povrchu na získání dotace na vybudování cyk-
lostezky z nádraží do Selce. Součástí této dotace je i nová lávka 
přes Havlíčkovy sady. Tato dotace by mohla pokrýt zhruba 1/3 
prací, další část by město zaplatilo ze svého rozpočtu. Z vlastních 
zdrojů chce město financovat položení nového povrchu v Havlíč-
kově ulici, která je výrazně dopravně zatížena provozem z přilehlé 
stanice HZS a školky. Pro obě ulice jsou již zpracované projekty.

Smuteční síň i okolí 
hřbitova čekají úpravy
Studii revitalizace okolí a úpravu pietního místa na řevnickém 
hřbitově zpracuje řevnická městská architektka Daria Balejová. 
Jde o úpravu zejména jižní části hřbitova kolem křížku, kde by 
měla vzniknout také rozptylová loučka. Město současně chystá 
rekonstrukci smuteční síně podle návrhu architektky Alice Čermá-
kové. Oba záměry chce vedení radnice představit občanům, stejně 
jako tomu bylo v případě rekonstrukce staré školy. Datum veřejné-
ho setkání bude ještě upřesněno, ale podle místostarostky Marie 
Reslové by mělo připadnout na přelom dubna a května.  

Bývalou školu chce město využít 
pro kulturu i vzdělávání
Zhruba tři desítky lidí zajímalo, jaké využití navrhují renomo-
vaní architekti z ateliéru Projektil pro bývalou základní ško-
lu na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Všechna tři patra by 
měla být zabydlena naplno – kromě výrazně větších prostor 
knihovny by tu měly být ateliéry základní umělecké školy, zá-
zemí pro baráčníky, ochotníky, ale i kavárna.
Studii představili ve středu 21. března přímo v této budově. Mezi 
přítomnými byli nejen zástupci radnice, ale také místních spolků, 
například ochotníků, základní i umělecké školy, mořinská knihov-
nice či bývalí pedagogové.

O historii budovy nejprve promluvil řevnický historik a pamět-
ník Jindřich König, přítomné po ní provedla městská architektka 
Daria Balejová. Následovalo představení ateliéru, jeho oceňova-
ných prací i samotné studie. 

Do přízemí někdejší školy navrhují architekti umístit dva hlavní 
prostory, u nichž očekávají největší vazbu na veřejnost a vysokou 

4/18
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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

v pátek 27. 4. 2018 bude 
pokladna mimořádně otevřena 

od 7,30–12,00 hodin.
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budoucností tohoto území. Domluvili jsme se na společném za-
dání a financování studie, která by ukázala, jak by mohl být areál 
využit. Zasadili jsme se o to, aby zde byla rozvíjena vazba na řeku, 
důraz na veřejná prostranství a dopravní řešení, rozšíření parko-
vacích kapacit pro nádraží. Aby nová čtvrť fungovala, musí zde 
být v synergii různé typy staveb i jejich využití: stavby pro bydlení, 
služby, kanceláře, veřejný prostor, v němž se nám chce být.
Je pro Řevnice přírůstek až 300 obyvatel v této oblasti 
únosný?  
V návrhu územního plánu je výstavba podmíněna vytvořením 
regulačního plánu. Bez něj se tu stavět nesmí. Podmínka re-
gulačního plánu je tu proto, aby město mělo pravidla pro další 
výstavbu pod kontrolou a mohlo budoucí podobu více ovlivnit. 
Zároveň je tam i požadavek na plánovací smlouvu, která musí 
obsahovat podmínky, kdy investor může stavět. Přesně říká, na 
jaké infrastruktuře se musí podílet. Projekt by nám ale mohl 
pomoci vyřešit problém také např. s nedostatečnou kapacitou 
školky. Součástí plánovací smlouvy může proto být třeba poža-
davek na novou školku.
Jaké další podmínky může regulační plán obsahovat a kdo 
jej vytváří?
Jde do mnohem větších detailů než územní plán. V regulačním 
plánu se stanoví uliční a stavební čára, přesněji výšky staveb, 
vymezí se kapacity. Podstatné je vymezení veřejných prostran-
ství. Platit by ho měl investor dle zadání. V jeho zájmu je obsah 
plánu konzultovat s obcí. Proces projednání regulačního plánu 
je podobný jako u územního plánu. Při společném projedná-
ní se k němu vyjadřují zejména dotčené orgány, při veřejném 
projednání pak veřejnost, následuje vypořádání připomínek a 
námitek, nakonec regulační plán vydává zastupitelstvo. Odha-
duji, že se pohybujeme v horizontu 2–3 let, vymezení podmí-
nek pro zástavbu bývalé Eurovie tak připadne již novým zastu-
pitelům po podzimních komunálních volbách.
V jaké fázi je nyní vznik nového územního plánu?
Odbor územního plánování MěÚ Černošice je zavalen agendou, 
která na něj po novele stavebního zákona přešla z pověřených 
úřadů. Zatím nemáme k dispozici finální tabulku, kde by byly roz-
tříděné námitky ke konkrétním oblastem. Některým námitkám 
budeme chtít vyjít vstříc, a tak je zřejmé, že se návrh bude překres-
lovat a bude nové veřejné projednání. Nejprve bude nutné mezi 
zastupiteli dojít ke shodě, jak jednotlivé námitky vypořádat. Pak 
bude moci architekt Hnilička vše zapracovat. Věřím, že by mohl 
být návrh před letními prázdninami projednán a po nich vydán.

Architekt: Město by mohlo díky 
kompaktní zástavbě ušetřit
V současném územním plánu je areál veden jako průmyslo-
vý. Nyní je navržen jako plocha smíšená. Přicházelo v úva-
hu i jiné řešení? 
Jedna z možností byla ponechat areál pro průmysl. To by ale 
mohlo mít negativní dopad pro přilehlou obytnou zástavbu a 
centrum města. Zboží se dnes přepravuje téměř výlučně kamio-
ny, takže kdyby se areál opět ekonomicky postavil na nohy, tak by 
to jistě znamenalo velký problém s těžkou nákladní dopravou. 
Co v takové ploše může být?
Navrhli jsme zde smíšené využití, jako je v centru Řevnic, to 
znamená bydlení, drobné pracovní příležitosti, obchody a služ-

Vznikne místo Eurovie nová čtvrť?

„Důležité je říci, že stav, který v areálu panuje nyní, je dlouho-
době neudržitelný,“ míní řevnický starosta Tomáš Smrčka. S 
tím souhlasí i autor architektonické studie architekt Pavel Hni-
lička, podle kterého by výrazné oživení průmyslové zóny moh-
lo do budoucna přinést velké zatížení nákladní dopravou. 

„Je nutné připomenout, že objekt má svého soukromého 
vlastníka, který jen stěží bude chtít za vynaložené dvě desítky 
milionů vybudovat na prostranství veřejný park. Ideální pro obě 
strany je proto rozumný a udržitelný rozvoj této lokality. Když 
najdeme společnou řeč s investorem, bude moci město usilovat 
v této lokalitě o to, co skutečně potřebuje,“ míní Smrčka s tím, 
že vybudování veškeré infrastruktury je samozřejmostí. „Osob-
ně bych zde rád viděl v rámci služeb třeba malou mateřskou 
školu nebo zázemí pro lékaře,“ vypočítává. Všechny tyto pod-
mínky by měl obsahovat regulační plán, jehož vytvořením je 
podmíněno další využití území.

Proti další bytové výstavbě za nádražím, která by mohla 
znamenat navýšení počtu obyvatel až o tři sta lidí, se postavili 
někteří opoziční zastupitelé. Za nejkontroverznější bod nového 
územního plánu ji společně se zástavbou na Vrážce označil na-
příklad zastupitel Libor Kvasnička. Odpůrci výstavby v Eurovii 
kritizují i to, že se areál nachází v záplavovém území.

Místostarosta: Regulační plán 
jde do detailů
Na to, proč by se průmyslová zóna měla proměnit v měst-
skou čtvrť a jak pokračuje proces vzniku nového územního 
plánu, odpovídá místostarosta Ondřej Skripnik, který je 
odpovědným zastupitelem pro vznik územního plánu.

Jaké jsou hlavní důvody, proč chce město změnit využití 
průmyslového areálu za nádražím?
Už minulé zastupitelstvo zvolilo jako zhotovitele nového územ-
ního plánu předního odborníka architekta Pavla Hniličku, který 
tuto změnu na základě zadání navrhl. Hlavní důvody jsou asi tři. 
Napadne vás to hned, když se podíváte na Řevnice z Hvíždince, 
krásné údolní město hyzdí stará jizva: bývalá Eurovia. Rozsáhlý 
pozemek je dnes uzavřen a zeď kolem dokola představuje pře-
kážku. Druhým důvodem je tak propojení města s řekou, obno-
vení této pro Řevnice velmi cenné vazby. Dnešní cyklostezka a v 
budoucnu jednoduše parkově upravený břeh Berounky budou 
snáze přístupné. V neposlední řadě je to potenciální nebezpečí, 
které bývá u všech nevyužitých průmyslových areálů takzvaných 
brownfieldů: od opuštěných, chátrajících areálů, které na sebe 
vážou riziko kriminality a padajících objektů, po nevhodně obno-
venou průmyslovou výrobu zatěžující okolí hlukem, znečištěním 
a dopravou. A všechno mezitím – v malém si toho stačí všimnout 
na přibývajících polovracích kolem dnešního servisu.    
Mnozí by rádi u řeky viděli třeba park, hřiště. Proč to nejde?
Bylo by to krásné, ale nejsme vlastníkem areálu. Dokonce jsme se 
pokoušeli na toto území dosáhnout. Několikrát jsme byli na jedná-
ní se zástupci Eurovie. Ale šlo o částku kolem 20 milionů korun a 
další miliony by spolkly náklady na revitalizaci. To nebylo v silách 
města. Areál koupil soukromý vlastník, a tak jsme se alespoň sna-
žili být s ním v kontaktu a mít tak alespoň částečnou kontrolu nad 

Nová městská čtvrť Řevnic by mohla vyrůst v areálu někdejší společnosti Eurovie. Nová uliční síť, náměstíčko, 
rodinné a obytné domy společně s kancelářemi, drobnými provozovnami, parkoviště P+R… Tento projekt má své 
zastánce, ale i kritiky.

Text: Pavla Nováčková
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významného vodního toku Berounka, ale mimo aktivní zónu a 
mimo území zaplavované při Q20.

Pro plánování výstavby v oblasti vod byly v souladu s vodním 
zákonem zpracovány mapy povodňového nebezpečí, mapy po-
vodňových rizik a nad rámec vodního zákona ještě mapy po-
vodňového ohrožení. Tyto mapy byly podkladem pro zpracová-
ní Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, který 
byl v r. 2015 schválen usnesením vlády. Ministerstvo životního 
prostředí pak vydalo souhrn z tohoto plánu jako opatření obec-
né povahy.  „Na základě tohoto plánu lze konstatovat, že se vět-
ší část areálu Eurovie nachází v území se středním ohrožením 
(kategorie č. 3, v němž je nevhodná výstavba citlivých objek-
tů – zdravotnická zařízení atd. a nedoporučuje se rozšiřovat 
stávající plochy pro výstavbu) a menší část se nachází v území 
s nízkým ohrožením, kde pro citlivé objekty je třeba přijmout 
speciální opatření, např. traumatologický plán ve smyslu krizo-
vého řízení.  

Podle Roldána je z pohledu Povodí ideální využití pozemků 
v záplavových územích vždy takové, … „kdy nedochází při po-
vodních k ohrožení zdraví osob nebo majetku, a zároveň nejsou 
zhoršeny odtokové poměry v dotčeném území.“ e

by. Podél řeky pak přírodní park. Jedná se o centrální polohu 
přímo napojenou podchodem na vlaky. Jestliže se nákladní do-
prava bohužel z kolejí vytrácí, tak naopak doprava osobní v zá-
zemí Prahy se stále zlepšuje. Takže nádraží se stane magnetem 
podobně, jako je tomu u stanic metra. Když se podíváme za 
hranice do Rakouska a Německa, tak tam bývá kolem nádraží 
v podobně velkých městech možnost nakupování, služeb a také 
tam bývá možné si pronajmout prostory kanceláří. 
Kolik bytových jednotek, respektive obyvatel by podle vás 
mohlo v této oblasti přibýt? Nemůže to mít negativní do-
pad na infrastrukturu a služby města?
Každá výstavba v Řevnicích musí být napojena na infrastruk-
turu, proto máme v územním plánu navrženu etapizaci, která 
mimo jiné závisí na dostavbě čističky odpadních vod. Podle 
našich předběžných výpočtů počítáme v tomto území s kapaci-
tou cca 290 bydlících a 160 pracujících. Z hlediska nároků na 
veřejný rozpočet je kompaktní forma zástavby pro město mno-
hem šetrnější než starání se o území s kilometry ulic a velkými 
parcelami. Každá ulice se musí uklízet od nečistot a od sněhu, 
osvětlovat a po čase opravovat, stejně to platí pro sítě v ulicích. 
Na toto téma jsme nedávno zpracovali spolu s ČVUT a IPR Pra-
ha výzkum. Náklady z veřejného rozpočtu na veřejnou doprav-
ní a technickou infrastrukturu mohou být v řídkých oblastech 
až 8x vyšší než v kompaktní zástavbě. V našem případě by měs-
to mohlo ušetřit až 4x více oproti výstavbě, která je na okraji 
města, kde stále mnoho ulic čeká na přízeň rozpočtu, aby byly 
zpevněné. Řídká zástavba je pro město drahá.
Může situaci zkomplikovat fakt, že jde o záplavovou oblast, 
i když ne aktivní? 
Voda jistě komplikací je, podobně jako je tomu v sousedních 
Dobřichovicích. Tam hranice povodně v roce 2002 sahala až k 
Pražské ulici. Skoro půlku centra zalije stoletá voda a dvaceti-
letá sahá na vstup do zámku. Je zajímavé se podívat na domy, 
které se stavěly těsně po povodni na náměstí. U nich byl vzne-
sen požadavek, aby byly o 1 m výše nad ulicí. Výsledkem je na-
výšení půdy za samoobsluhou a plné zdi podél chodníku. Nic 
příjemného. Další výstavba už sestoupila na úroveň chodníku a 
lidé mohou koukat do výloh a vstupovat do domů rovnou z jed-
né úrovně. To je mnohem příjemnější. S vodou v centru se tedy 
počítá a domy na to musí být připravené. Je věc techniky a lze 
to řešit. Podobných příkladů bychom našli mnoho. 
Jedním z požadavků regulačního plánu je návrh protipo-
vodňové ochrany. Jak by mohla vypadat?
Předpokládám, že to bude ochrana pouze lokální, tzn. mírné na-
výšení terénu po výkopech, drobné úpravy na hranici cyklo- 
stezky a hlavně řešení kanalizace a zpětných klapek. Ochránit se 
také musí jednotlivé domy. Spodní patra se dají například využít 
pro parkování. Nicméně na vybraných místech musí na veřejná 
prostranství navazovat pěkné fasády domů ideálně s obchody a 
službami, aby lidé nechodili kolem garáží. Výkladce obchodů je 
možné do určité výšky zajistit např. vkládanými deskami do U-
-profilů. Výraznější navýšení stávající protipovodňové hráze (cyk-
lostezky) by vyžadovalo komplexnější řešení na delším úseku 
Berounky, protože to spolu všechno souvisí. Na podobný případ 
jsme narazili v sousedních Dobřichovicích, kde mají projekt opra-
vy hrází, ale ten znamená jen mírné úpravy na stávající nejvyšší 
úroveň. Větší zásahy je třeba řešit v celku spodní části Berounky.

Povodí: Za nádražím by neměly 
vyrůst „citlivé“ objekty
O vyjádření k výstavbě v bývalé Eurovii jsme požádali i zástup-
ce Povodí Vltavy. Podle mluvčího společností Huga Roldána je 
využití pozemku plně v kompetenci orgánu územního pláno-
vání. Doplnil, že pozemek se sice nachází v záplavovém území 

Mají v Eurovii vyrůst byty?
Aktuálním tématem posledních týdnů je v Řevnicích územ-
ní plán, jehož příprava se chýlí k závěru. V této souvislosti 
bych se rád zastavil u lokality bývalé Eurovie, kde by podle 
architektonické studie zadané městem měl vyrůst obytný 
komplex pro téměř 300 lidí.

V návrhu územního plánu je výstavba v této lokalitě pod-
míněna vznikem regulačního plánu, který přesněji vymezí 
podmínky, za jakých bude možné stavět. Nicméně vzhle-
dem k závěrům architektonické studie je velmi pravděpo-
dobné, že i regulační plán zde bytovou výstavbu povolí.

Já bych však chtěl připomenout, že se jedná o záplavo-
vé území, kde v roce 2002 stála voda. Nové obyvatele tedy 
bude třeba ochránit – postavit protipovodňové stěny, insta-
lovat čerpadla či zajistit jiné technické řešení. Ať už to bude 
cokoli, určitě to bude něco stát, a i kdyby to celé platil in-
vestor bytového komplexu (čemuž nevěřím), na město stej-
ně spadne údržba, opravy a pravidelné zkoušky funkčnosti, 
což také nebude zadarmo. A nedejbože, že se místo před 
nějakou mimořádnou velkou vodou ochránit nepodaří. Pak 
bude radnice zajišťovat evakuaci, vysušování, úklid a další 
záchranné práce. V návaznosti na to se bude investovat do 
posílení ochranných opatření – zvýšení hrází, výkonu čer-
padel atd.

Jsem přesvědčen, že pro peníze, které se na to vše vy-
naloží, by se v Řevnicích určitě našlo mnohem užitečněj-
ší uplatnění. Třeba při výstavbě sportovní haly, která se 
plánuje v areálu školy. Značnou investici si jistě vyžádá i 
rekonstrukce sokolovny, ke které bude muset dřív nebo 
později dojít. S novou výstavbou na Vrážce přijde nutnost 
rozšířit čistírnu odpadních vod, a takto bych mohl pokračo-
vat dál a dál.

A i kdyby se areál Eurovie podařilo před všemi povodně-
mi ochránit, voda, kterou zábrany z tohoto místa „odklo-
ní“, se povalí níž po proudu, aby tam napáchala o to větší 
škody. Řekl bych, že posílat takto problémy sousedům ne-
patří zrovna ke zodpovědnému chování.

Apeluji proto na řevnické zastupitele, aby při schvalová-
ní územního plánu měli toto vše na paměti.

Pavel Černý
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Veřejné přízemí
Vstupujeme z náměstí po několika schodech a interiérovými 
okny můžeme jako kukátky nahlédnout do hlavních prostor: 
zda je nalevo v knihovně pro dospělé ještě otevřeno či zda 
napravo v sále už začala přednáška/beseda atd. Vejdeme do 
vstupní dvorany, projasněné jižním sluncem, které svítí skrze 
původní velkorysé schodiště s novým výtahem v prosklené 
šachtě. Dvorana je přístupná i bezbariérově - s kočárky, vozí-
kem či berlemi je možné vejít dvorním vstupem. Srdcem příze-
mí je sál, který může fungovat jako čítárna i společenská část 
knihovny, variabilní prostor s přestavitelným nábytkem. Patří 
k němu malé „foyer“ s možností dát si čaj a u kavárenského 
stolku třeba nad časopisem nebo notebookem počkat na děti, 
které jsou o patro výše na výtvarce nebo na tréninku v blízké 
tělocvičně. 

Druhé patro: umělecká škola
Provoz výtvarného oboru ZUŠ bude umístěn do dvou tříd ve 
druhém patře. Výuka, tvorba a veselé soužití malých malířů, 
sochařů a kreslířů tak bude probíhat nerušeně, stranou od ve-
řejného provozu. Když večer umělecký život utichne, mohou se 
tu střídat řevnické spolky: ve sdílené klubovně s výhledem do 
dvora a s přístupem na terasu pro letní „sezení“. V tomto pod-
laží – na půli cesty mezi dospělým a dětským oddělením – bude 
mít svou kancelář knihovnice společně s pracovnicí městského 
kulturního střediska. Dnešní sídlo Městské policie bude přesu-
nuto do prostor městského úřadu, kde se projektuje adaptace 
podkroví.

Podkroví: ve dne děti, večer herci 
Do této části domu architekti zasahují nejrazantněji. Malé pod-
krovní výšky a neblahý stav krovu vedly k rozhodnutí pozmě-
nit tvar sedlové střechy třemi vikýři. Jeden velkorysý k severu 
do náměstí  a dva menší vikýře k jihu umožňují využít prostor 
hospodárněji a získat dostatek denního světla. Podkroví obsadí 
dětské oddělení knihovny a zkušebna divadelních ochotníků. 
Spojuje je čítárna s výhledem na náměstí, kterou mohou sdílet. 
Dalo by se tu s knížkou polehávat na polštářích, trávit čas na 
literárním/divadelním kroužku, nebo procházet texty či se pře-
vlékat při divadelní zkoušce… e

Studii rekonstrukce staré školy lze najít na stránkách města v 
záložce Samospráva/Připravované projekty. Dalším krokem 
bude zadání projektu pro stavební povolení a hledání vhodných 
dotačních titulů. e

Našim dítkám
Připomeňme si, že školu postavili Řevničtí v roce 1884. V každé 
ze tří prostorných tříd se učilo až 90  žáků (!) a ze stěny na ně 
vedle krucifixu hleděl z portrétu i císař František Josef I. Topilo 
se tu v kamnech a svítilo petrolejkami. V přízemí vpravo měl 
svůj byt řídící učitel (až do roku 1904, kdy z jeho bytu vznikla 
čtvrtá povolená třída a také byt školníka). Na průčelí se skvěl 
zlatý nápis „Našim dítkám“  (odstraněn za okupace v roce 
1941). I po válce byla budova využívána pro školní účely. Vý-
jimku ve školské historii tvoří dvacet porevolučních let, kdy zde 
(do roku 2015) v nájmu podnikala firma vyrábějící potravinové 
doplňky. Dnes se tento 134 let starý dům vrací k veřejné službě: 
nyní zde – zatím v provizorních podmínkách – sídlí Městská po-
licie a výtvarné oddělení základní umělecké školy.

Obecní dům ve staré škole
Architekti z ateliéru Projektil mají za sebou zkušenosti z mnoha 
podobných staveb (přístavba ZŠ Líbeznice, nová budova Národní 
tech. knihovny v Praze-Dejvicích, Centrum ekologické výchovy 
ve Sluňákově u Olomouce atd.). Pro Řevnice řeší fungování celé-
ho tzv. „městského a školního areálu“ mezi ulicemi Školní, Legií 
a náměstím. Lokalita by měla zahrnovat školní zahradu se spor-
tovištěm (u 2. stupně ZŠ), novou sportovní halu (ideálně ve vni-
trobloku mezi ZŠ a starou školou), související veřejné prostory, 
parkování a konečně i nové využití pro „starou školu“. Architekti 
se rozhodli zachovat původní objem a členění domu: velkorysé 
„třídy“ do náměstí, dvoranu a drobné obslužné prostory do dvo-
ra. Využít logiku stavby a doplnit ji jen drobnými funkčními zása-
hy (tu větším oknem, tu terasou, tam vikýřem). Je ovšem jasné, 
že objekt nelze příliš deformovat ani nafukovat a některé provozy 
je třeba přizpůsobit pevně stojícím zdem. Projděme se nyní po 
staré škole – jak by mohla jednou vypadat a fungovat?

STARÁ ŠKOLA
Na náměstí Jiřího z Poděbrad stojí vedle radnice dvoupatrová stavba č. p. 64. Nenápadná, a přesto nepřehlédnu-
telná budova bývala po mnoho let řevnickou školou. Dodnes působí důstojně: symetrické průčelí, novorenesanční 
detaily, velkorysé prostory. Každá z bývalých tříd má bezmála 60 m2 a světlou výšku 4 m! Vstupní dvorana s trojra-
menným schodištěm má téměř zámecký charakter. Ani necitlivé stavební úpravy minulých dob nedokázaly zničit 
krásu a řád této poctivé stavby. Strategická poloha v centru města, vhodná typologie (výhodné rozmístění velko-
rysých prostor a jejich zázemí) a v neposlední řadě i vzdělávací historie objektu vedly k rozhodnutí soustředit sem 
kulturní život obce, dnes roztříštěný po různých místech Řevnic. Najít zde místo pro malý sál, obecní knihovnu, jež 
se nyní tísní v nevyhovujících prostorách Zámečku, spolkovou klubovnu, kulturní středisko, zkušebnu divadelních 
ochotníků a také výtvarné ateliéry ZUŠky, kterým velké prostory s ideálním severním světlem velmi svědčí. 

Text a foto: Daria Balejová, projekt: Projektil architekti 2018
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STARÁ ŠKOLA

Půdorys druhého patra

Půdorys přízemí 

Půdorys podkroví

Řez v místě vstupu

Pohled z náměstí

Pohled ze dvora

05 03

06 04

02

01

07 
01... vstup z náměstí
02... bezbariérový vstup ze dvora
03... čítárna/sál
04... foyer s kavárnou
05... knihovna - odd. dospělí
06... knihovna - archiv

01... 2x výtvarný ateliér ZUŠ
02... kabinet
03... kancelář – knihovník +
 Městské kulturní středisko
04... spolková klubovna
05... terasa

01... knihovna – odd. děti
02... zkušebna divadelních ochotníků
03... čítárna dětí / zázemí herců
04... 2x sklad

01 01

03
04

05

02

01 02

03

04 04

Radnice STARÁ ŠKOLA Bytový dům

RadniceSTARÁ ŠKOLABytový dům

vstup

ateliér

sdílený prostor 
knihovna/ochotníci
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Nejdříve se musím přiznat, že mne Liteň nikdy k navštívení ne-
lákala. Ze svých cest do podbrdských vesniček lokálkou jsem 
znal jen její nádraží, které jsem měl spojené s nečekaným rozje-
tím vlaku nazpátek. Bavily mne překvapené pohledy neznalých 
spolucestujících. Dnes však mohu s klidným svědomím říci, že 
Liteň stojí za výlet. Navíc Litenští protkali okolí svého městy-
se sítí naučných stezek a tak naše putování můžeme obohatit o 
mnoho historických poznatků.  

Běleč
Na třebaňské nádraží, které je výchozím bodem naší cesty, může-
me dojít ze Řevnic cestou podél řeky, nebo pohodlně dojet onu jed-
nu zastávku vlakem. Z nádraží nás čeká prudké stoupání po zelené 
turistické značce mezi domy, které nás vyvede až na táhlý hřeben 
vrchu Voškova. Polní cestou pokračujeme do Bělče. Doporučuji 
vydat se tudy na jaře, kdy otevřenou krajinu hřejí jarní paprsky a 
meze lákají ke spočinutí a poklidnému pozorování krajiny. A je na 
co koukat. Před námi se otevírá široké panorama Svinařského po-
toka lemované na jedné straně brdskými hřebeny a na druhé roz-
volněnými pahorky Českého krasu. Z polí zanedlouho sejdeme do 
Bělče, nevelké vesnice, kde v prudké levotočivé zatáčce narazíme 
na značenou naučnou stezku, odbočující vpravo. Vydáme se po ní. 
První informační cedule na nás čeká hned za posledními domky u 
opuštěné obecní pískovny. Vysoké obnažené stěny v jarních měsí-
cích obývají drobní ptáci podobní vlaštovkám – břehule říční, které 
si v písku hrabou své nory a vyvádějí tu na svět mláďata.  

Liteň
Dále pokračujeme proti proudu potoka a brzy narazíme na za-
jímavou stavbu vodárny z roku 1894, která dodnes plní svou 
funkci. Za ní se již přiblížíme k polorozbořenému statku v Len-

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

cích, odkud se po silnici vydáme vlevo k Litni. Hned za cedulí 
obce odbočíme vpravo a podél vysoké kamenné zdi obejdeme 
objekt původního učiliště a zámecké zahrady. Dojdeme až ke 
kostelu sv. Petra a Pavla, k pomyslnému srdci Litně, kde ve stínu 
lip posedává kamenný Svatopluk Čech. Před ním najdete něko-
lik informačních panelů, které kolemjdoucí plně zasytí infor-
macemi o městě a o jeho význačných rodácích a návštěvnících. 
Zpod lip popojdeme kousek dál na liteňské náměstí, kde před 
budovou místního špejcharu se nachází výchozí bod všech čtyř 
naučných stezek, různě barevně značených. Podle nálady a zá-
jmu se můžete vydat po kterékoli z nich. Tentokrát vyrazíme po 
žluté směrem na Leč.

Na Leč 
Táhlým stoupáním po Dlouhé ulici směrem na jih vyjdeme na 
pahorek nad Litní, kde se říkávalo Na poušti. Žízní tu naštěstí 
nezhyneme, neboť hned pod námi v úzkém úvozu se nachází 
pramen. Nad ním se vypíná kamenná zeď, za kterou se rozklá-
dá pozoruhodný židovský hřbitov. V Litni se na staletí usadila 
početná židovská komunita. První hroby jsou zde již z konce 17. 
století. Její historie však končí s druhou světovou válkou. Z kon-
centračních táborů se zpět do Litně nikdo nevrátil a tak jako pa-
mátka na židovské obyvatele zůstala v Litni jen synagoga, v 50. 
letech přestavěná na hasičskou zbrojnici, a zmíněný hřbitov. Ze 
hřbitova sejdeme úvozovou cestou k roztroušeným balvanům – 
tzv. Skalkám, kde podle pověsti zkameněla babka Kvasničko-
vá, známá klevetilka. Pod Skalkou začíná rozsáhlá obora, kde 
její majitelé chovají daňky a další vysokou zvěř. Po cestě kolem 
plotu vyjdeme na silnici, která nás zavede na vlakovou zastáv-
ku Skuhrov, odkud se můžeme vrátit zpět do Třebaně lokálkou. 
Dlouhou chvíli před odjezdem vlaku můžeme vyplnit ještě pro-
cházkou do nedaleké Leče k Pustému rybníku. e

Výlet dvacátý čtvrtý: 
Do Litně po naučných stezkách



Při vzniku Československé republiky po 
skončení 1. světové války neexistovaly 
hranice mezi Slovenskem a Maďarskem. 
Slovensko bylo po staletí součástí Ma-
ďarska a nazývalo se Horní Uhry. Počát-
kem roku 1919 bylo třeba hranice mezi 
těmito státy vymezit. Maďarsko nechtělo 
na státní hranice vytyčené mezinárodní 
komisí přistoupit a jeho vojenské jednotky 
vtrhly na Slovensko. Náš nový stát neměl 
prakticky žádnou armádu. Proto jedním z 
prvních kroků nové československé vlády, 
která byla 14. 11. v Praze ustavena jako 
prozatímní, se stala obrana našeho státu, 
zejména na jižním Slovensku.

Rakouská armáda se po skončení vál-
ky rozpadla a vojenské sklady na našem 
území byly prázdné. Rakouské úřady 
evakuovaly většinu zbraní a munice na 
své území. Dobře organizovaní příslušní-
ci českého Sokola přesto vytvořili několik 
vojenských praporů a společně s dobro-
volníky bývalé armády dali základy nové 
československé armádě. Ta ihned odjíždě-
la bránit Slovensko (i když problémy na-
staly i v našem německojazyčném pohra-
ničí a na Těšínsku). 

Nepodařilo se mi zjistit, jestli se někdo 
z řevnických sokolů-legionářů zúčastnil 
poválečných bojů na Slovensku. Nutno 
připomenout, že někteří, zvláště ruští le-
gionáři, např. Karel Barchánek a Bohuslav 
Česnovský, se vrátili do vlasti až ve druhé 
polovině roku 1920.

K domácí české armádě organizova-
né hlavně sokoly se záhy připojili italští 
legionáři, kteří se vraceli z vojny a měli 
to domů nejblíže. Tehdejší účast a úlohu 

Řevnický Sokol po 1. světové válce
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
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sokolů v bojích na Slovensku později oce-
nil i francouzský generál Maurice Pellé, 
vládou jmenovaný vrchní velitel českoslo-
venského vojska. Pro zajímavost uvádím, 
že Pellé v té době bydlel v Dobřichovicích. 

Ihned po vyhlášení československého 
státu 28. října 1918 byly pro jeho ochranu 
zřízeny Národní sokolské stráže. Působi-
ly od 28. 10. do 11. 12. Maďarské jednot-
ky rakouské armády v Praze, které měly 
ve městě udržovat pořádek, odmítly při 
vyhlášení samostatnosti zasáhnout pro-
ti občanům. Asi po týdnu Maďaři Prahu 
opustili a odvezli z kasáren veškerý provi-
ant, např. krmené husy a vepře, ale opo-
mněli odvézt ze smíchovských (tehdy Al-
brechtových) kasáren plukovní vojenský 
prapor. Ten později skončil v sokolském 

archivu na Smíchově. Národní stráž hlí-
dala nemocnice, veřejné budovy, nádra-
ží, mosty a snažila se zabránit možnému 
rabování.

Strážní služba řevnického Sokola půso-
bila od 31. října do 28. listopadu 1918. Ve 
službě se střídalo 24 sokolů a vypomáhali 
i členové místního Sboru dobrovolných 
hasičů. Služba konala dozor ve městě, 
dále na mlýnech ve Svinařích, v Zadní 
Třebani a v Řevnicích, a také ve velkostat-
ku ve Svinařích. Kontroly se prováděly i v 
sousedních Letech. Noční hlídky bránily 
na nádražích v Řevnicích a v Zadní Tře-
bani možným krádežím z vagonů. Kromě 
hasičů doplňovali stráže i členové dobro-
volných spolků Havlíček a DTJ Řevnice. 
Strážní službu řídil tehdejší náčelník So-
kola Vladimír Černý.

Již 14. listopadu 1918 byla svolána prv-
ní výborová schůze řevnického Sokola po 
válce. Sokolové vyjednávali s obcí o po-
zemek pro výstavbu tělocvičny a letního 
cvičiště. Požádali o poskytnutí pozem-
ků vedle Sochorových vil. Zastupitelstvo 
města žádosti vyhovělo. Ani představa 
stovek hodin těžké ruční práce na odstra-
ňování zeminy a poražených stromů členy 
Sokola neodradila a po letech úporné dři-
ny vybudovali letní cvičiště včetně přístu-
pových cest. V létě roku 1924 se zde kona-
lo první veřejné cvičení. Tak se uzavřela 
jedna z etap činnosti Sokola v Řevnicích.e

Prameny: Ant. Hřebík – 30 let sokolské 
župy Jungmannovy 1897–1927, Sborník 
Českoslovenští legionáři okresu Praha-
-západ (vydal Okresní archiv pro Prahu-
-západ 2001) a vzpomínky řevnických 
pamětníků.

Dopisnice adresovaná řevnickému dobrovolníkovi bránícímu slovenské hranice

Budování sokolského letního cvičiště vedle nynější Sportovní ulice
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Město a jeho výběrová řízení
Výběrová řízení
Historie
V předchozím volebním období nás tehdejší opozice, včetně 
současného starosty, kritizovala za průběh výběrových řízení. 
Na začátku tohoto volebního období rada města schválila novou 
směrnici pro zadávání veřejných zakázek. Tato směrnice urču-
je postup úředníků, ale i samosprávy při výběrových řízeních. 
Podle mého názoru je nová směrnice méně přehledná a zároveň 
benevolentnější k zadavatelům než ta předchozí.

 Aktuální stav
Dne 31. 1. 2018 radní udělili výjimku z výše zmíněné směrnice. 
Výjimka se týkala poptávky na práce při revitalizaci sídelní zele-
ně, předpokládaná cena zakázky byla odhadnuta projektantem 
na necelé 1,3 mil Kč. Podstatou výjimky bylo, že budou poptány 
konkrétní firmy a poptávka nebude zveřejněna na webu města, 
nebude tedy přístupná případným dalším zájemcům. Podle in-
formace z úřadu bylo poptáno šest firem. Dne 21. 2. 2018 rada 
města schválila vítěznou nabídku ve výši 765 968 Kč. Od šesti 

poptaných firem přišla pouze jedna další nabídka ve výši cca 
1 650 000 Kč.

Komentář
Dokážu pochopit ledacos, někdy honíte dotaci, a tak se snažíte 
v rámci zákona co nejvíce zkrátit dobu trvání výběrového říze-
ní. V některých případech, například u projekčních prací, může 
výběr špatného dodavatele vážně zkomplikovat následné vý-
běrové řízení. Ale to nebyl tento případ. Netvrdím, že došlo k 
porušení zákona, jen si úřad a radní ušetřili práci na nepravém 
místě. Takovému výběrovému řízení by slušelo zveřejnění na 
profilu zadavatele, což je server, na kterém se zveřejňují větší 
zakázky a který je firmami pravidelně monitorován. Ano, bylo 
by to více práce, ale pravděpodobně bychom obdrželi více na-
bídek a měli bychom větší jistotu, že cena je skutečně reálná. A 
možná bychom získali i lepší cenu. Mimochodem, proti postu-
pu jsem protestoval již po udělení výjimky. Bohužel jsem nebyl 
vyslyšen. 

Libor Kvasnička 

Kritika ano, ale ať je smysluplná
Reakce na článek Výběrová řízení 
zastupitele Libora Kvasničky 

Článek pana zastupitele bohužel obsahuje mnoho zavádějících 
údajů, proto se pokusím tyto osvětlit a uvést na pravou míru. 

Směrnice pouze pro úředníky
Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu upravuje po-
stup úředníků, nikoliv samosprávy. Samospráva nemůže zadat 
jakoukoliv zakázku, k tomu je oprávněn úřad resp. dle směrnice 
určený úředník. O nějaké benevolenci nemůže být diskuze, hor-
ní limity pro směrnici jsou totiž zákonem stanovené. Pro zadá-
vání zakázek na služby jsou to 2 miliony Kč a 6 milionů Kč pro 
zadávání zakázek na stavební práce. 

Výjimka v souladu se směrnicí
Samospráva vnitřní směrnicí určuje postup úřadu pod zákonem 
stanovené limity a následně schvaluje či neschvaluje výsledek 
zadávacího řízení. Podle článku VI. odst. 5 dané směrnice také 
uděluje k postupu úředníků výjimky. Zmiňovaná výjimka byla 
tudíž udělena zcela v souladu se směrnicí; mimochodem byla to 
jediná výjimka, kterou úřad k zadávání za dobu platnosti směr-
nice obdržel. Mezi internetovými stránkami města a zmíněným 

profilem zadavatele je velký rozdíl. Zveřejnění na profilu zada-
vatele směrnice nestanovuje ani nijak neupravuje. Co se sluší 
zveřejnit na tomto profilu zadavatele, stanovuje zákon eventu-
álně některé dotační podmínky, což je v tomto konkrétním pří-
padě mimo realitu. 

Naopak na internetových stránkách města je celé znění směr-
nice uvedeno, dále jsou zde transparentně umístěny veškeré 
smlouvy nad 50 tisíc Kč, ale i projekty a dotace. Což je výrazně 
kladná změna oproti minulým volebním obdobím. 

V péči o zeleň jdeme příkladem
Na závěr to nejpodstatnější. V uvedeném případě poptávky 
prací při revitalizaci sídelní zeleně neměla Rada města pochyb-
nost schválit nabídku vítězné firmy, která byla výrazně nižší než 
předpokládaný rozpočet projektanta. Je třeba si také uvědomit, 
že provádění revitalizace zeleně a kvalitním způsobem (proře-
zy, pěstební zásahy), je poměrně jiná disciplína než obvyklé sta-
vební práce. Její výsledky totiž nejsou mnohdy viditelné hned, 
ale s odstupem minimálně jednoho vegetačního období. Úřad 
proto oslovil jen firmy, které mají kvalitní reference. S vítěznou 
firmou město učinilo pozitivní zkušenost při revitalizaci Havlíč-
kových sadů, které jsou podle mého názoru velmi dobrou vizit-
kou péče o zeleň v našem městě.

Tomáš Smrčka
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Ukliďme Řevnice v sobotu 7. dubna
Již třetím rokem se město Řevnice zapojí do kampaně „Ukliď-
me svět, ukliďme Česko“. Akce, jejímž cílem je uklidit všechny 
odhozené odpadky, černé skládky a letité nepořádky, proběh-
ne po celé České republice pod záštitou Ministerstva životního 
prostředí v sobotu 7. dubna. 

Sraz všech účastníků bude ráno v 8.30 hodin na náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad u kašny. Na místě bude přítomen ve-
doucí technických služeb pan Mikula, který všechny příchozí 
nasměruje do jednotlivých předem vytipovaných lokalit a vy-
světlí jim, kam odkládat pytle se sesbíranými odpadky. 

Doporučujeme vhodnou obuv pro pohyb v terénu a pracov-
ní rukavice. Ty budou v omezeném množství k dispozici i na 
místě srazu u kašny. Rozdávat se zde budou i plastové pytle na 
odpadky.

Jan Schlindenbuch

Výtěžek z burzy poslouží 
Kalamáři a škole
Spolek Řevnický kalamář při Základní škole Řevnice pořádá 
již tradiční Burzu dětského oblečení na jaro a léto, hraček a 
sportovního vybavení, jako jsou kola, kolečkové brusle, kočár-
ky aj. Prodej se uskuteční v sobotu 14. dubna od 9 do 11.30 v 
jídelně školy. Zboží budou organizátorky přijímat v jídelně v 
pátek 13. 4. od 15.30 do 19 hodin. Vybírat se bude minimálně 
5 korun za kus dle ceny zboží. Výdej peněz a zboží je napláno-
ván na sobotu od 12.30 do 13.00 hodin. Formuláře a podrob-
ná pravidla prodeje naleznete v TJ Sokol Řevnice, MŠ Řevnice, 
Pikolín u pošty, popř. lze zaslat mailem – info na telefonu 728 
872 422. Pro urychlení příjmu věcí můžete lepítka s cenou na-
lepit na oblečení předem doma a očíslovat dle seznamu věcí. 
Výtěžek z prodeje bude opět použit ve prospěch Kalamáře a 
základní školy.

Pohádkový les uvítá Večerníčky
Květen odstartuje rodinné centrum Leťánek oblíbeným pocho-
dem Pohádkovým lesem. Tradičně se bude konat na prvního 
máje – 1. 5. Děti půjdou po loňské trase z Letů na Mořinku. Le-
tos se cesta ponese v duchu Večerníčka. Start je mezi 13. a 15. 
hodinou v údolí pod Čabrakem. V rámci doprovodného pro-
gramu v cíli na Mořince vystoupí divadlo Víti Marčíka.

Na Majálesu bude k vidění 
záchranářská technika
První květen se v Řevnicích pro mnohé stal synonymem pro 
tradiční hasičský Majáles. I tentokrát se v režii dobrovolných 
hasičů uskuteční od 9 hodin na náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad. Od rána bude k tanci i poslechu vyhrávat živá kape-
la, vystavena bude hasičská technika dobrovolníků i profe-
sionálních hasičů. „Připraveny jsou i atrakce pro děti, třeba 
skákací hrad,“ uvedl velitel SDH Řevnice Alois Barot s tím, že 
tradičně bude k dostání i pivo a klobásy. Majálesu se zúčast-
ní i hasiči z okolních sborů nebo pracovníci Trans Hospitalu 
Řevnice.

Nadšenci budují nové 
hřiště za čtvrt milionu
Nové hřiště by se mělo ještě letos před prázdninami otevřít 
na Malém náměstí za prodejnou Potraviny.cz, dříve prodej-
nou J. Noska. Jedná se o projekt místních nadšenců žijících 
převážně kolem náměstí. Ti s nápadem vybudovat zde místo 
pro sportovní vyžití dětí přišli již před rokem. Podařilo se jim 
na výstavbu sehnat sponzorské dary, jak finanční, tak ve for-
mě prací od místních firem v přepočtu za více než čtvrt mili-
onu korun. Umístěny zde budou napevno dvě branky, chybět 
zde nebude ani mobiliář, jako jsou lavičky, stojany na kola či 
ohniště. Doplněna bude i zeleň – keře podél jižní strany hřiště 
a do budoucna i několik stromů. Podrobnosti o projektu i slav-
nostním otevření přineseme v příštím vydání Ruchu.

Proběhne zápis i volby 
do školské rady
Zápis do 1. tříd ZŠ Řevnice se koná ve čtvrtek 5. dubna od 
14.00 do 19.00 hodin v budově školy v Revoluční ulici. O dva 
týdny později 18. dubna se uskuteční volby do školské rady. 
Uskuteční se v den konání třídních schůzek, a to od 7.30 do 
18.30 hodin. Vedení školy si od změny termínu slibuje přede-
vším vyšší volební účast. Volební lístky se jmény kandidátů 
budou ke stažení na webových stránkách školy a v den voleb 
přímo ve škole. V současnosti jsou zde zveřejněny krátké me-
dailonky tří uchazeček: Lucie Chroustové, Markéty Sedláčkové 
Davidové a Markéty Uriánkové.

Poslední plesy pořádají 
Notičky a hasiči
Poslední příležitost zazářit na tanečním parketu budete mít 
během dvou prvních dubnových sobot. Hudební ples pořádá 
v sobotu 7. dubna od 19 hodin lidová muzika Notičky v Lido-
vém domě. O hudební doprovod se spolu s Notičkami postará 
kapela Ideal Band. Připraveno je několik překvapení. O týden 
později si můžete zatančit na Hasičské zábavě. V Liďáku se 
koná 14. dubna od 20 hodin. Hrát živě bude Posádková hudba 
záchranné služby. V neděli si od 14 hodin přijdou na své děti 
na maškarním karnevale v režii DJ Karla Moravce.

V dubnu se bude znovu 
prodávat mezi vraty
Jarní Garage sale se v Řevnicích uskuteční v neděli 15. dubna. 
Mezi vraty se bude prodávat na předem přihlášených místech 
od 10 hodin. Zájemci o prodej se mohou hlásit u pořadatel-
ky Růženy Wildmannové na čísle 775 349 331 nebo e-mailu 
wildmannova.r@seznam.cz.

Nové knihy v řevnické knihovně
Romány:  Whitton – Kněžna Ludmila, Peters – Sběratel duší, 
Gabaldon – Mořeplavec, Schott – Máma Masajů, Dvořák – Srd-
ce v kleci, Roberts – Stále v tvém stínu, Požárová – Rozmačka-
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né ego se slaninou, Gillerová – Cizí ložnice, Woods  – Slečna 
M., Wood  – Vzdálená řeka, Vondruška – Dračí náhrdelník, 
Ferrante – Geniální přítelkyně – Příběh nového jména – Příběh 
těch, co odcházejí – Příběh ztracené holčičky, Třeštík – Zdi tvé, 
Suchý – Klaun si povídá s Bohem, Murakami – Kronika ptáčka 
na klíček, Torro – Tvář vody, Dubská – Člověk Gabriel – Dce-
ry, Kearsley – Zimní moře, Vondruška – Husitská epopej VI., 
Koernerová – Dlouhá cesta – Kočár do neznáma – Druhý břeh, 
Vasilková – Jsi jako slunce, Mintová – Falešný román – Falešný 
sňatek, Meacham – Alyin dům. 
Záhady: Tajemství posmrtného života.
Životopisy: Miko – České milenky nacistů, Deitch – Z lásky k 
Praze. 
Cestopisy: Stingl – Očarovaná Havaj, Zibura – Už nikdy pěšky 
po Arménii a Gruzii.  
Detektivky: Patterson – Smečka, Phillips – Tři hodiny v Zoo, 
Minier – Noc, Kallentoft – Větrné duše – Páté roční období – 
Vodní andělé, Mankell – Švédské holínky, Ellwood – Co zbylo 
z mojí sestry, Nazaro – Skrytá píseň, De la Motte – Konec léta, 
Dionne – Dcera krále močálů, James – Povolání pro ženu ne-
vhodné, Granger – Taková je vražda – Neklidné zlo – Pod tě-
mito kameny, Ahnhem – Oběť bez tváře, Tremayne – Ledové 
sestry, Penny – Oživlý kámen – Vražedný chlad, Klevisová – 
Ostrov šedých mnichů – Zlodějka příběhů – Štěstí je zadarmo 
– Kocour z Montmartru – Čekání na kocoura.
Čtení pro dívky: Bardugo – Griša II., Strachotová – Devět dní, 
Cast – Z vůle Luny, Spooner – Na lovu, Oliver – Replika, McAl-
lister – Valentýnské prokletí, Sutherland – Skoro úplný se-
znam těch nejhorších nočních můr, Hamilton – Zrádce trůnu, 
Raasch – Led nebo oheň, Barnhill – Dívka, která upíjela měsíc.
Knihy pro děti: Brooks – Minecraft Ostrov, Ralphs – Dcera 
ohně, Hawkins – Vyplašený jezevec, Hunter – Zákon smečky 1. 
a 2. díl., Stehlíková – Naslouchač, Hunterová – Zákon smečky 
1. a 2. díl, Blade – Beast Quest 12. a 13. díl, Castle – Stínový 
drak 2. a 3. díl.  

(vše pan)

Vítání ptačího zpěvu
S příchodem jara (letos už snad konečně) se začíná ze stromů 
a keřů ozývat ptačí zpěv. Zprvu nenápadně a tiše, ale tak jak 
přilétají z jižních krajin další a další stěhovavý ptáci, nabývá 
na intenzitě. Někoho budí z lehkého spánku, jiné doprovází 
při cestě na vlakové nádraží. Většině z nás však vytváří kulisu 
při každodenní činnosti. Při práci na zahradě určitě zazname-
náme zdánlivě jednoduchou písničku sýkor nebo zvonkohru 
zvonka zeleného. Jindy je melodie komplikovanější, to nejspíš 
obhajují své území pěnice. Nebo nás překvapí nečekaný zvuk. 
Některé ptačí druhy jsou výbornými imitátory a dokáží se na-
učit i pohvizdování nebo vyzvánění mobilu či dokonce štěkot 
psa. Pokud okolo vás zrovna nikdo nestojí a váš mobil mlčí, 
pozvedněte svůj zrak vzhůru do korun stromů, kde se nejspíš 
dobře baví špaček. 

Každý rok na první májový víkend připravuje Česká společ-
nost ornitologická akci nazvanou Vítání ptačího zpěvu. I letos 
můžete vyrazit do terénu a seznámit se s nejčastějšími hlasy 
ptáků ve vašem okolí. Vycházky povede MVDr. Zdeněk Valeš. 

V sobotu 5. května v 7:30 ze Řevnic. Sraz na Palackého ná-
městí u řevnické lávky. 
V neděli 6. května v 7:30 ze Všenor. Sraz na vlakovém nádra-
ží. Trasa povede kolem řeky. 
V případě vhodného počasí ukázka odchytu a kroužkování 
ptáků.

Zdeněk Valeš

Poděkování

Touto cestou chci poděkovat lékařům a celému týmu záchran-
né zdravotnické služby v Řevnicích pod vedením pana Bulíčka 
za ochotu a profesionalitu při pomoci mé mamince Miluši Pe-
kárkové, která zemřela počátkem března ve věku nedožitých 
94 let.

Jménem rodiny Míla Šťastná, dcera

Prach, to já znám
V minulém čísle Ruchu mě zaujal příspěvek „Díra u Tře-
baně“ od pana Jana Hrušky. Pan bývalý místostarosta si 
stěžoval na stav komunikace v místě jeho bydliště. Prach 
a bláto. To znám velmi dobře. Bydlím totiž v oboustranně 
průjezdné ulici Švabinského, která se na rozdíl od slepé 
ulice Antonína Dvořáka zatím živičného recyklátu nedo-
čkala a její povrch je nezpevněný. Práší se v ní tudíž dvoj-
násob. 

Takových ulic je v Řevnicích stále bohužel dost. Překva-
puje mě, že to bývalý pan místostarosta neví. Možná by se 
na své trampoty díval z jiného úhlu pohledu.  

V době, kdy pan Hruška vykonával svoji funkci, jsem 
si na prach v naší ulici na zastupitelstvu obce také stě-
žoval. Pan místostarosta mi tehdy s úsměvem na rtech 
poradil, abych si ulici pokropil. Podobných rad ho ušet-
řím. Přeji mu, aby se jeho problém brzy vyřešil. Na roz-
díl od něj mám v současné vedení obce důvěru. Pevně 
věřím, že pokud získá v dalším volebním období mandát 
od občanů, dojde i na rekonstrukci naší ulice Švabinské-
ho, a nejen té.

Jaroslav Hrubý
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Poznámka k dotacím
S velkým zájmem a s ještě většími obavami jsem sledovala dis-
kusi o budoucí podobě našeho centrálního náměstí a výsledek 
konfrontace projektu s názory občanů, prezentovaný v letoš-
ním Ruchu č. 2, mě naplnil nadějí, že je možné se nakonec 
dohodnout na řešení přijatelném pro obě strany. O to děsivěji 
na mě zapůsobila zpráva v č. 3, že město požádalo o dotaci na 
zřízení cyklostezky vedoucí ulicí Švabinského po její celé dél-
ce. 

Údajně má začínat u nádraží a vést kolem školy, což zna-
mená, že cyklista by musel nejdřív projet nepřehlednou a 
pro cyklisty velmi nebezpečnou zatáčkou, než by se dostal na 
náměstí k ústí ulice Legií. Každého napadne, že vhodnější by 
byla přímá trasa od nádraží směrem k ulici Na Stránce a odtud 
(pokud by se vůbec někdo mínil od nádraží dostat do Selce) 
některou z přímých pobočních ulic, místo kličkování přes frek-
ventovanou Mníšeckou a vzhůru Masarykovou. 

Chápu, že je třeba opravit (či zbourat) lávku v Havlíčko-
vých sadech, ale v případě cyklostezky by musela být nejméně 
dvakrát tak široká, takže založená od základů. Je mimořádně 
ošklivá, ale stejně jako maminkám s kočárky by mi jí bylo líto, 
jenže v případě cyklostezky by pro chodce stejně nebyla. Když 
už zbourat, dala bych přednost úpravě, jaká je u 3 můstků přes 
potok, které už v parku existují. Ostatně úrovňové přemostění 
je jen o ulici výše a zasloužilo by také účelnou úpravu vozovky 
i chodníků. 

Ludmila Vaňková

V kině zahrají špičkoví 
orchestrální hráči 
... Nejen ze stříbrného plátna je název koncertu, se kterým 
do Řevnic zavítá žesťový soubor Czech Brass. V kině vy-
stoupí 26. 4. od 19.30. V předprodeji za vstupenku zaplatíte 
380 Kč, děti do 12 let a senioři nad 60 let 320 Kč. Na místě 
budou vstupenky stát 420 Kč a 360 korun. Jde o další ze 
série koncertů, které v biografu pořádá řevnická rodačka 
Lucie Kukulová.
Na co se mohou posluchači těšit?
Czech Brass tvoří špičkoví orchestrální hráči i sólisté našich 
nejlepších orchestrů, České filharmonie, Pražské komorní 
filharmonie, FOK, Orchestru Národního divadla a pedagogů 
AMU a dalších. Třeba Marek Zvolánek patří ke sdružení TEN 
OF THE BEST, což je deset nejlepších trumpetistů světa. Takže 
to rozhodně bude velký zážitek. Navíc soubor vlastně v České 
republice ani moc nekoncertuje, jezdí hlavně po Evropě. Zazní 
pestrý kaleidoskop složený hlavně z amerických a francouz-
ských filmových melodií.  
Jak vznikla myšlenka pořádat koncerty v řevnickém kině 
a podle čeho vybíráš účinkující?
Monika Vaňková se mě zeptala, jestli nechci zorganizovat ně-
jaká divadelní představení nebo koncerty v kině. Mně vždyc-
ky stačí impuls a už to jede samo. Účinkující vybírám jednak 
podle „listu přání“ návštěvníků prvního dvojkoncertu, ale 
hlavně podle sebe – svého vkusu a taky osobních vazeb s větši-
nou účinkujících.

4/18
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Proč právě řevnické kino?
A kde jinde? Kino je nádherné! Skvělá akustika, sál tak akorát 
pro komorní koncert, genius loci, zázemí. 
Jak jsi spokojená s dosavadní návštěvností?
Ono to vždycky vypadalo, že je sál zaplněný, ale vyprodáno 
nikdy nebylo. Ale stále věřím tomu, že se to ještě rozjede, že 
se lidé na koncerty do kina chodit či jezdit naučí. Samozřejmě 
budu vděčná za každý nápad či radu, jak do kina dostat lidí víc. 
Koho do Řevnic letos ještě pozveš? 
Czech Brass uzavřou jarní část koncertního cyklu. Na podzim při-
jede kapela Vltava, Lenka Dusilová, Vlasta Redl. Pokud se uzdraví, 
tak i Karel Plíhal, znovu Ondra Ruml, tentokrát s One man show 
NA HUBU, a koncem listopadu cyklus uzavře Radůza. Ráda bych 
ale pokračovala i příští rok, pokud mě to finančně nezruinuje.
Co je na organizaci nejnáročnější?
Určitě finance. Platím nejen umělce, ale také světla, zvuk, nájem, 
propagaci, poplatek OSA, a k dobrému vychování patří i pěkné 
pohoštění pro umělce. Kdyby se našel někdo, kdo by se chtěl fi-
nančně podílet na této bohulibé činnosti, ruce bych líbala. Jinak 
jde organizace hladce a „šířit krásno” beru jako své poslání. 

pan

Filharmonie v lese
V minulém čísle jsme psali o filharmonickém koncertu, který 
proběhne v sobotu 26. května v Lesním divadle. Pod dirigent-
skou taktovkou Debashishe Chaudhuriho zde zahraje Pardubic-
ká komorní filharmonie. Tento orchestr patří mezi špičku české 
klasické scény. Pravidelně se účastní nejvýznamnějších festivalů 
v České republice – Pražského jara, Smetanovy Litomyšle, Ja-
náčkova máje nebo Mezinárodního hudebního festivalu Český 
Krumlov. Úspěšně vystupuje i v zahraničí. O zpěv se postará 
nevidomá zpěvačka Alena Terezie Vítek, kterou můžete pravi-
delně slyšet na koncertech nadace Českého rozhlasu Světluš-
ka. Úvodní slovo pronese řevnická divadelní legenda Ivo Tam-
chyna. Lístky na koncert jsou k dostání v Městském kulturním 
středisku, knihkupectví LeAmos a v době promítání i v kině, kde 
běží filmová pozvánka na akci. 
Základní vstupné: 250 Kč
Důchodci, ZTP, děti do 15 let: 150 Kč
Rodinné vstupné: 2 dospělí + dvě děti 6–15 za 500 Kč
Děti do 6 let zdarma

Jan Schlindenbuch

Jazzový koncert připomene 
výročí potopení Titaniku
Trumpetista a ochotnický herec Alexandr Skutil, který se na-
posledy blýskl v Lesním divadle v roli legendárního Čochtana z 
Divotvorného hrnce, přiveze do Řevnic svoji kapelu Tango Jazz 
Band. Jejich koncert se v sále řevnického kina uskuteční v ne-
děli 15. dubna od 17 hodin. „Vzhledem k datu jsme se koncert 
rozhodli uspořádat ke 106. výročí potopení Titaniku. Odpolední 
hodinu jsme volili zejména proto, aby mohli přijít nejen ti starší, 
ale i nejmladší posluchači,“ uvedl Skutil, který dixielandovou 
kapelu vede již od roku 1996. V jejich podání uslyšíte přede-
vším dixielandové skladby aranžované ve stylu „chicagského 
dixielandu“. Vstupné je 120 korun. „V dolním Poberouní a řev-
nickém kině hrajeme rádi. Dokonce jsme zde nahrávali naše 
cédéčko,“ doplnil Skutil, který u Berounky naposledy hrál kon-
cem března na slavnostech Morany ve Všenorech.

Okénko ZUŠ
Březen byl v naší škole ve znamení příprav na krajská kola ná-
rodních soutěží základních uměleckých škol v sólovém zpěvu a 
hře na dechové nástroje. Výsledky jsou nad naše očekávání.  Z 
okresního kola postoupila v sólovém zpěvu Evelína Fialová paní 
učitelky M. Bauerové, která v krajské soutěži, konané v ZUŠ Be-
nátky n. J., získala krásné 2. místo ve 2. kategorii.

A jak dopadlo 9 „dechařů“ v Kolíně? Za Středočeský kraj bylo 
v soutěži 62 zobcových fléten, do celostátního kola ve všech 
kategoriích postoupilo osm interpretů, z toho jsou čtyři ze ZUŠ 
Řevnice, žáci paní učitelky Kristiny Němečkové. Gratulujeme 
Vojtěchu Brennerovi, Kamile Kolářové,  Marianě Snášelové a 
Barušce Staré. Ve hře na klarinet obsadil K. Lorenc 3. místo a při 
své premiéře v soutěži ve hře na saxofon obdržela B. Kostlánová 
čestné uznání.

Soutěže nejsou prioritou základního uměleckého vzdělává-
ní, ale jsou jeho nedílnou součástí a velkou inspirací. Žáci škol 
se navzájem mohou potkat, slyšet se a podívat se, jak se to dělá 
jinde. Krásný úspěch je pak zásluhou i týmové práce a podpory 
rodičů. 

Výtvarné oddělení čeká pracovně náročný měsíc, plný setkání 
a tvůrčích inspirací. Proběhne již 10. ročník výtvarné regionální 
soutěže pořádané ZUŠ Řevnice, partnerem akce je Modrý dome-
ček, který autorům nejlepších děl upeče dort! Slavnostní vyhlá-
šení výsledků a otevření výstavy bude ve středu 18. 4. 2018 od 
16 hod. v sále Zámečku.

Fotografové a výtvarkáři poslali své práce do mezinárodní 
dětské výtvarné výstavy v Lidicích, je to jedna z největších akcí 
tohoto typu u nás věnovaná dětské tvorbě. Letos se fotka poprvé 
představí pod vedením nového pedagoga MgA. K. Tůmy.

Dvě sobotní knihvazačské dílny byly zpestřením výuky pro 
žáky školy, ale i pedagogy. Dílny v ateliérech na náměstí vedl p. 
Hybner, pedagog na VŠUP v Praze.  Byl to super zážitek, vyrobi-
li jsme si harmonikovou, motýlkovou vazbu a leporelo. Některé 
studentky si připravily do svých knih i ilustrace. Jedním slovem 
byla to PAPÍROVÁ KRÁSA a krásné řemeslo. Pro velký úspěch se 
chceme v dubnu nebo květnu nad vazbou knih určitě ještě sejít.

Škola se zapojila do dalšího vzdělávání pedagogických pracov-
níků akreditovanými semináři MŠMT v oborech Malba, Filmo-
vá tvorba, Socha a Kresba. Impulsem bylo zjištění,  že seminářů 
tohoto typu není dostatek, nebo nejsou vůbec. Paní ředitelka ve 
spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání, který je 
garantem, připravila vzdělávací nabídku napříč výtvarným spek-
trem, a škola tak může vzdělávat pedagogy nejen ze Středočes-
kého kraje a Prahy, ale i z celé republiky.

21. března proběhlo v prostoru „staré školy“ veřejné setkání s 
občany nad studií rekonstrukce této budovy. Již druhým rokem 
mají výtvarné obory ateliéry na této adrese.  „Je to úžasný prostor, 
kde můžeme výtvarku poprvé adekvátně vyučovat.“ Probíhá zde 
i výuka nástrojová. Zájem o studium na naší škole rok od roku 
roste, i ve vztahu k předpokladům demografického poklesu. Pro-
to nás velice těší podpora a zájem města, které začlenilo ateliéry 
a výuku ZUŠ do projektu rekonstrukce. Prezentace byla odborně 
a čitelně pro publikum připravena, pan doktor König nám v rám-
ci přednášky o historii připomněl krásné heslo, které škola nesla: 
Našim dítkám. Děti byly a jsou vždy prioritou každé obce, tedy 
nastavení projektu a myšlenky, že se děti do budovy zase vrátí, v 
našem případě zůstanou, vítáme. Budova by měla sloužit knihov-
ně pro děti a dospělé, výuce ZUŠ Řevnice a spolkům.

Ivana Junková
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Rejžek pustí méně známé skladby
Skladby, které v rozhlase nejsou běžně slyšet, bude v řevnic-
kém Zámečku pouštět a komentovat Jan Rejžek. Český hudeb-
ní i filmový kritik a novinář, který vydal dvě básnické sbírky, 
ale také nekompromisní autor řady kontroverzních výroků, za-
vítá do Řevnic se svým pořadem nazvaným Kaleidoskop Jana 
Rejžka ve čtvrtek 12. dubna. Program začíná v 19.30. Přijďte si 
poslechnout skladby z domova i ze světa, se kterými se na roz-
hlasových vlnách běžně nesetkáte.

Účastníci Faust festu 
přispějí na animoterapii
Legendární The Plastic People of the Universe nebo kapela 
Ýmo Mihai založená členy kapely Vypsaná fiXa budou prv-
ními hosty řevnického Lesního divadla. S dalšími hudebníky 
vstoupí během Faust festivalu, který se v Lesňáku koná v sobo-
tu 28. dubna od 13 do 22 hodin. Na festivalu zahrají kultovní 
kapely české alternativní rockové scény, kromě Plastiků také 
J. H. Krchovský se svou kapelou Krch-off band. Hrát budou i 
odnože Vypsané fiXy Ýmo Mihai, Kočkolit, Svatá kráva, Flygy 
Tars, Asstma. Až do 27. 4. lze zakoupit vstupenky za 230 ko-
run v předprodeji. Na místě budou stát 280 korun. Výtěžek z 
festivalu bude použit neziskovou organizací Hiporehabilitace 
Jupiter, z. s., na budování podmínek pro vytvoření chráněných 
pracovních míst. Organizace se zabývá animoterapií, rehabili-
tací osob zdravotně postižených a vzděláváním dětí, a to pře-
devším pomocí pozitivního působení koní. 

Umělkyně vystavují obrazy 
z plenérů i od plotny
Pozdní sběr se jmenuje výtvarná skupina šesti talentovaných 
dam, kterou tvoří tři pedagožky, dvě architektky a módní ná-
vrhářka. Většina z nich žije v Řevnicích. Jejich obrazy z ple-
nérů i od plotny si můžete prohlédnout na výstavě konané v 
kostelíku v barokním areálu Skalka. Vernisáž se tam uskuteč-
ní v neděli 8. 4. od 13 hodin. „Pozdní sběr vznikl asi před pěti 
lety. Potkaly jsme se na kurzech malování pro dospělé v Řev-
nicích. Pod vedením Jana Slovenčíka, Filipa Černého a Aldina 
Popaji jsme pronikaly do tajů kreslení, malby a posléze i sochy. 
Tak se nám to zalíbilo, že jsme spolu začaly jezdit do přírody 

na plenéry. Navštívily jsme Valtice, Slavonice, Sutom, Žítko-
vou a Blatnou. A všude tvořily,“ uvedla členka uskupení Alice 
Čermáková. Kromě „matky skupiny“ Alice Čermákové své dílo 
vystaví i Zuzana Hrdinová, Lucie Kirova, Ingrid Valešová, Pet-
ra Plachá a Jana Kletenská. Výstava potrvá do 29. 4. 

Rockový Slunovrat bude 
poprvé dvoudenní
Festival Rockový Slunovrat 2018 slibuje uprostřed lesa ve dvou 
dnech velké hvězdy české i zahraniční scény! Poprvé v novo-
dobé historii bude dvoudenní, konat se bude 1. a 2. června. Ke 
kouzelnému prostředí Lesního divadla a přilehlého lesa si letos 
návštěvníci budou moci užívat většího prostoru a pohodlí na 
překrásné louce, kde vyroste nová velká stage. Do lesa se vrátí 
bosenská Dubioza Kolektiv. Velkým tahákem bude světově pro-
slulá hvězda dubu, street performer a beatboxer, Dub FX. Dal-
ším zahraničním interpretem bude rakouská Russkaja, charak-
teristická energickým mixem polky, ska, punku a zvuků tradiční 
ruské hudby. Z Maďarska přiveze keltské punkové rytmy kapela 
Paddy and the Rats. Žánrově si bude rozumět s českými Pipes 
and Pints. Již potřetí si na Rockovém Slunovratu zahrají miláč-
ci české hudební scény, Mig 21. Amfiteátr Lesního divadla bude 
využit jako stage pod hlavičkou Rádia Beat, které je generálním 
mediálním partnerem festivalu. Na své si díky tomu přijdou 
milovníci rocku, punk rocku, post-hardcore nebo indie-rocku. 
Návštěvníci se můžou těšit na Portless, kteří vzešli z oblíbených 
Support Lesbiens. Zahrají také stálice české hudební scény, 
Skyline, TiNG! Fast Food Orchestra. Dalšími interprety, kteří 
první červnový víkend návštěvníky potěší, jsou drum´n´bassoví 
Le Pneumatiq, rock‘n´rollové divy Sour Bitch, post-hardcoro-
ví Skywalker, indie-rockoví I Love You Honey Bunny nebo ska-
-souloví Discoballs. Z místních rodáků, kteří ale nejsou známí 
jen v Poberouní, zavítají na lesní pódia Lety Mimo, Timudej 
nebo Klika. I letos pomůže festival lidem, kteří trpí cystickou 
fibrózou. Na menším pódiu, nesoucím stejný název jako soutěž, 
tedy Rockový Slunovrat léčí, vystoupí 5 finalistů, které vybere 
odborná porota. Vstupné na Rockový Slunovrat stojí v předpro-
deji 490 Kč na oba dny.

Domácí zápasy házenkářů
Řevničtí národní házenkáři již zveřejnili jarní rozpis zápasů. 
Nově přihlášená jsou družstva koeduků Čakovice B a mlad-
ší žáci Modřan. Z toho důvodu se zrušili 3 turnaje mladších 
žáků, které byly nahrazeny jedním turnajem v Modřanech. V 
sobotu 5. 5. je oblastní volno, protože se bude hrát Superpo-
hár, tzn. turnaje výběrů. 

Domácí zápasy
14. 4.
9.50 koeduci NH Řevnice – TJ Stará Huť
11.00 muži NH Řevnice – TJ Stará Huť
28. 4. 
9.00 koeduci NH Řevnice – TJ SP Modřany
10.05 st. žáci NH Řevnice – TJ SP Modřany
11.10 ml. žáci NH Řevnice – TJ SP Modřany
12.15 dorostenci NH Řevnice – TJ SP Modřany
13.30 muži NH Řevnice – TJ SP Modřany

(vše pan)



Stolní tenisté oslavují druhý 
postup do vyšší soutěže
Stolní tenisté Řevnické sportovní, s. r. o., po přihlášení nově 
založeného oddílu do soutěže v roce 2015 již podruhé za se-
bou postupují do vyšší soutěže, tentokrát do OP1, kde budou v 
sestavě Vácha ml., Vácha st., Roziňák, Merta a Váchová dál há-
jit sportovní pověst města Řevnice i v tomto zde doposud zá-
vodně neprovozovaném odvětví. Podobné úspěchy se dějí i na 
poli bowlingovém, kde stejnojmenný oddíl v herní režii rodiny 
Váchovy již druhou sezonu úspěšně drží přední příčky nejvyšší 
republikové soutěže 1. ABL, kde jim aktivně pomáhá J. Kozák 
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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: 19. dubna, 19. května a 16. června 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.

z Letů. Dík patří jak Řevnické s. r. o., tak těmto hráčům, proto-
že podobné postupové úspěchy sportovních klubů v Řevnicích 
na této herní úrovni byly zřejmě naposled v době aktivního 
sponzorského zapojení mecenáše řevnického fotbalu Pavla 
Dragouna, kterému právem patří i dodatečné poděkování za 
podporu sportovních aktivit.

Vladimír Vácha
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13/4 Koncert Schodiště
Club Kino Černošice / 20:00

15/4 Koncert: Tango Band 
Kino Řevnice / 17:00

26/4 Koncert: Czech Brass − 
Nejen ze stříbrného plátna
Kino Řevnice / 19:30

Ostatní
5/4 Zápis do 1. tříd
ZŠ Řevnice/ 14–19

7/4 Ukliďme Řevnice
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 8.30
Na místě srazu se účastníci dozví instrukce 
i předem vytipované lokality. K dispozici 
budou plastové pytle na odpadky.

7/4 Ples Notiček
Lidový dům / 19:00

8/4 Vernisáž výstavy 
Barokní areál Skalka/ 13:00

12/4 Kaleidoskop 
Jana Rejžka
Zámeček/19:30

14/4 Hasičská zábava
Lidový dům/20:00

14/4 Burza dětského 
oblečení
Školní jídelna / 9–11:30

15/4 Hasičský dětský 
karneval
Lidový dům / 14:00

15/4 Garage sale
Řevnice / 10:00

18/4 Slavností vyhlášení 
výsledků dětské výtvarné 
soutěže na téma SEN
Sál Zámečku / 16:00

28/4 Faust fest
Lesní divadlo/ 13–22

28/4 Oslava 5. výročí 
pivovaru Všerad
Zámecký dvůr Všeradice / 11:00 

30/4 Čarodějnice Vrážka
1/5 Hasičský majáles
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad/9:00

1/5 Pohádkový les
Lety, pod Čabrakem/ 13:00-15:00

Kino
6/4 Jo Nesbø: 
Doktor Proktor a vana času
Kino Řevnice / 17:30 

6/4 Ready Player One: 
Hra začíná
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 

11/4 S láskou Vincent
Kino Řevnice / 20:00 

13/4 Fakjů pane učiteli 3
Kino Řevnice / 17:30 

13/4 Nejtemnější hodina
Kino Řevnice / 20:00 

14/4 Cesta za králem trollů
Kino Řevnice / 15:30 

14/4 Planeta Česko
Kino Řevnice / 17:30 

14/4 Pepa
Kino Řevnice / 20:00 

18/4 Do větru
Kino Řevnice / 20:00 

20/4 Cinetube
Kino Řevnice / 16:00 

20/4 Pepa
Kino Řevnice / 20:00 

21/4 V husí kůži
Kino Řevnice / 15:30 

21/4 Tátova volha
Kino Řevnice / 17:30 

21/4 Hastrman
Kino Řevnice / 20:00 

20   Kulturní přehled

Kulturní přehled 4/18
25/4 Bufo Alvarius
Kino Řevnice / 20:00 

27/4 Fakjů 3
Kino Řevnice / 16:00 

27/4 LADIES NIGHT: 
Dvě nevěsty a jedna svatba
Kino Řevnice / 18:45 

28/4 Jo Nesbø: 
Doktor Proktor a vana času
Kino Řevnice / 15:30 

28/4 Avengers: Infinity War
Kino Řevnice / 17:30 

28/4 Wim Wenders: 
Až na dno
Kino Řevnice / 20:00 

29/4 Hastrman
Kino Řevnice / 19:00 

2/5 Měsíc Jupitera
Kino Řevnice / 20:00 

4/5 Křupaví mazlíčci
Kino Řevnice / 17:30 

4/5 Hastrman
Kino Řevnice / 20:00 

5/5 Jim Knoflík, Lukáš 
a lokomotiva Ema
Kino Řevnice / 15:30 

5/5 Pepa
Kino Řevnice / 20:00 

Hudba
8/4 Bluesový koncert
Zámek Dobřichovice / 19:30
J. Hrubý, J. Ballard, J. Kučera 

11/4 Koncert kytaristy a zpě-
váka Guy Kinga
Club Kino Černošice / 20:00


