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Pokud nechcete čekat až do neděle, můžete se zajet podívat na 
doprovodné akce v dalších obcích. Dvanáctý ročník Královské-
ho průvodu pořádá po páté město Dobřichovice ve spolupráci 
s agenturou Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností 
za finanční podpory Středočeského kraje, svazku obcí Region 
Dolní Berounka, městských částí Radotín a Zbraslav a hradu 
Karlštejn. 

Průvod vyjde v sobotu 2. 6. z Radotína a pokračovat bude na 
Černošice. V tamním Sportparku Berounka bude probíhat ce-
lodenní program pro všechny věkové skupiny včetně dětského 
dne. Přes mokropeské Masopustní náměstí dojde průvod čítají-
cí na 300 kostýmovaných lidí, několik desítek koní a povozů do 
Dobřichovic. Na louce pod zámkem se bude nacházet středově-
ké městečko, zde je naplánován také bohatý kulturní program. 
Ten završí tradiční uvedení muzikálu Noc na Karlštejně.  

Průvod v čele s praporečníky, trubači a bubeníky zamíří v 
neděli dopoledne přes Lety do Řevnic. Na náměstí bude probí-
hat tou dobou trh, a to nejen s výrobky z proutí, ale také dalšími 
stylovými dekoracemi a občerstvením. Chybět nebude ani kul-
turní program.

Císař se vydá na hrad Karlštejn, 
doprovázet ho můžete i vy
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Obcemi podél dolního toku Berounky bude první červnový víkend znovu procházet průvod v čele s císařem Kar-
lem IV. a jeho chotí. Do Řevnic zavítá v neděli 3. června, kdy se bude na náměstí konat tradiční Košíkářský trh.

Průvod přivítá žesťové Trio BRASSTET a také zástupci míst-
ních spolků, stejně jako představitelé města. Role císaře se opět 
zhostí řevnický rodák, zkušený ochotník Karel Král. Moniku 
Vaňkovou v roli císařovny nahradí její dcera Nikola, bravur-
ní jezdkyně na koních. Odpoledne zamíří průvod přes Zadní a 
Hlásnou Třebaň na Karlštejn, kde budou uloženy v kapli sv. Kří-
že korunovační klenoty.  

Jádro průvodu vždy tvoří šermířská skupina Alotrium, Dobři-
chovická divadelní společnost, bubeníci, koňáci a mnoho nad-
šenců, které spojuje stejná myšlenka – prožít dva středověké 
dny mimo uspěchanou realitu. Přidat k průvodu se může kdo-
koli. Můžete se aktivně zúčastnit v průvodu, nebo se k průvo-
du přidat čistě jako turisté a zpestřit si tak víkendový program. 
„Pokud se rozhodnete k aktivní účasti přímo v průvodu, máte 
možnost si buď zajistit dobové oblečení sami, nebo se včas obrá-
tit na nás a my vám se zapůjčením vhodného ošacení pomůže-
me. Není nutné účastnit se obou dnů, stačí si vybrat nějaký úsek 
a udělat si na chvíli radost,“ říká Radka Alexy z Dobřichovické-
ho domku. Více informací získáte na 770 105 175 nebo mailové 
adrese info@dobrichovickydomek.cz. e
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Řevnice podají žádost 
o dotaci na singletracky
Řevnická radnice má velkou šanci získat až desetimilionovou 
krajskou dotaci na výstavbu stezek pro terénní cyklistiku v řev-
nických lesích. Součástí vybudování takzvaných singletracků je i 
vytvoření sportovního zázemí a parkoviště. Středočeský kraj totiž 
ve své strategii pro cyklistiku podobné projekty vítá a podporuje.

Řevnice na vyhotovení projektu stezek spolupracovali s Českou 
mountainbikovou asociací, která radnici doporučila odborného 
projektanta. Ten vytvořil projektovou dokumentaci k realizaci 
stezek pro terénní cyklistiku v lesích, které jsou v majetku města. 
Projekt zahrnuje vyznačení a úpravu modrých tras pro děti, čer-
vených pro dospělé a černých pro opravdové nadšence v celkové 
délce 15 kilometrů. „Většina je jich vedena mimo turistické trasy 
nebo je řešena mimoúrovňovým křížením. Projekt ještě dozná 
úprav po projednání s členy mysliveckého sdružení k jednomu z 
vyznačených míst pod Babkou,“ doplnil starosta Smrčka.

Do projektu radnice zahrne i vybudování nástupního parko-
viště u hřbitova s až 60 místy a vybudování hygienického zázemí 
na pozemcích města pod Palackého náměstím. „Zde by moh-
lo vzniknou zázemí se sprchami, záchody a skříňkami, které by 
sloužilo i dalším sportovcům,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka. 

Velké investiční akce startují
Rok 2018 bude pro Řevnice rokem velkých investic. Město v sou-
časnosti začíná vybírat stavební firmy na největší projekty, kte-
rými jsou rozšíření ČOV Řevnice včetně výstavby kanalizačních 
řadů pod Vrážkou i rozšíření a modernizace sběrného dvora. 
Evropské dotace v řádech několika desítek milionů korun má již 
město odsouhlasené. Předběžné souhlasné stanovisko se získá-
ním dotací mají Řevnice i na další akce. Město proto vyhlásí výbě-
rové řízení na zhotovitele další etapy úpravy přednádraží. Práce 
zahrnují nejen vybudování parkovacích míst, pěších stezek a cyk-
lostezky, ale také vybudování veřejného osvětlení, přesun auto-
busové zastávky či pořízení mobiliáře a cykloboxů. Připravuje se 
také zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele 
stavebních prací v rámci projektu Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice. V tomto projektu se 
počítá s vybudováním nových odborných učeben v podkroví a vý-
tahu v budově 2. stupně ZŠ ve Školní ulici. Další z dotací na poří-
zení kompostérů je ještě dál. Počátkem května by měla hodnoticí 
komise vybrat konečného dodavatele kompostérů, které si pak 
budou moci přihlášení zájemci odebrat.

V Sádecké vzniknou nová 
parkovací místa pro lékaře
Kvůli rekonstrukce strouhy v Sádecké ulici je nyní tato komuni-
kace jednosměrná ve směru od Pražské ulice. Koryto bylo v ha-
varijním stavu, rozpadalo se jeho opevnění. Při stékání vody do 
odvodňovacího příkopu docházelo k erozi nezpevněné krajnice 
a koryta a splavený materiál zanášel dešťovou kanalizaci. Po za-
trubnění části úseku strouhy, by zde mělo vzniknout zhruba pět 
nových parkovacích míst. Radnice je má v plánu nabídnout k uží-
vání lékařům ze zdravotnického zařízení. Mimo ordinační hodiny 
by mohly sloužit i dalším řidičům. Práce by měly být hotovy bě-
hem května, poté bude v ulici opět zaveden obousměrný provoz.  
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Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod bych chtěl poděkovat skupinám nadšenců, kteří se letos 
postarali o stavbu hranic Na Vrážce i na Plácku Za Vodou. Zvláš-
tě stavitelům hranice na Vrážce patří obdiv za množství času a 
práce, které tato parta již mnoho let přípravě akce věnuje. Pálení 
čarodějnic je tradiční jarní slavnost a přilákala na obě místa stov-
ky lidí. Všichni si to i díky spíše letnímu počasí náležitě užili.

V souvislosti s pálením ohňů bych rád upozornil na nebezpečí 
šíření požárů v důsledku aktuálního suchého počasí. Jaro jsme 
letos prakticky neměli, zima přešla rovnou v léto s teplotami blí-
žícími se 30 °C a k tomu skoro vůbec neprší. Jestli to takto půjde 
dál, bude nutné se připravit na šetření s vodou, její přirozené 
zásoby se stále zmenšují. Sledujte, prosím, všechny informační 
kanály města, o případných opatřeních vás budeme včas infor-
movat. 

Rád bych také poděkoval za dobrovolnou činnost občanů, kteří 
se zúčastnili akce Ukliďme Česko, jež proběhla v dubnu. Další 
velmi významnou dobrovolnickou akcí, která přispěje ke zlepšení 
veřejného prostoru, je úprava Malého náměstí. Skupina rodičů, 
organizovaná panem Tomášem Chaberou, se snaží upravit tento 
prostor pro sportovní vyžití dětí. 

Pomalu se blíží konec letošního školního roku a vedení školy se 
již připravuje na ten příští. Na naší základní škole proběhl zápis, 
kterého se zúčastnil rekordní počet žáků z Řevnic i okolních spá-
dových obcí. Tento zájem nás jako zřizovatele těší. Podle infor-
mací z vedení školy budou otevřeny tři první třídy, v současné 
chvíli se řeší jejich obsazení třídními učiteli. Situace v prvostup-
ňovém školství je na Praze západ velmi složitá, učitelé nejsou. V 
radě města se snažíme být vedení školy v personální otázce ma-
ximálně nápomocní. Pro nové učitele jsme schválili jednorázový 
stabilizační příspěvek ve výši až 50 000 Kč, přemýšlíme i nad dal-
šími možnostmi. Rád bych vás na tomto místě všechny požádal: 
Znáte-li ve svém okolí někoho s pedagogickým prvostupňovým 
vzděláním, hledajícího nové zaměstnání, odkažte ho, prosím, na 
vedení naší základní školy.

Na stránkách Ruchu i na webových stránkách města průběžně 
přinášíme informace o velkém množství slavnostních a kultur-
ních akcí, které se připravují v našem městě na letošní sezonu. 
Rád bych vás zdvořile pozval na dvě květnové městské akce. V 
úterý 8. 5. od 18 hodin se uskuteční tradiční setkání u pomníku 
na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, kde si připomeneme výročí 
konce druhé světové války. V Lesním divadle v Řevnicích v sobo-
tu 26. 5. začne v 19 hodin slavnostní koncert Komorní filharmo-
nie Pardubice pod dirigentským vedením Řevničana pana Deba-
shishe Chaudhuriho. Koncert je věnován oslavám stého výročí 
vzniku Československa. 

S úctou Tomáš Smrčka 

Lesní divadlo má nový 
protipožární řád
Jasná pravidla pro pořadatele akcí v Lesním divadle včetně do-
kumentace požární ochrany pro divadelní areál schválili řevničtí 
radní. Každý pořadatel se bude muset s požárním řádem sezná-
mit a dodržovat z něj vyplývající protipožární opatření. Zpraco-
ván byl odborníkem také dokument, který obsahuje například 
požadavky na to, jak mají organizátoři akcí postupovat s ohledem 
na okolní lesní pozemky, které jsou ve vlastnictví města. 



Kompostéry už brzy dorazí do Řevnic
Dne 2. května vybereme z nabídek ve výběrovém řízení doda-
vatele, který bude mít měsíc na to, aby kompostéry přivezl do 
areálu technických služeb. Tam si je budou moci zabalené do 
krabic občané vyzvednout. Pro ty, kdo nebudou mít k dispozici 
dopravu nebo si netroufnou kompostér sami na zahradě složit, 
nabídnou technické služby za poplatek 200 Kč jejich dopravu a 
složení na určeném místě pozemku.

Kompostéry budou pro občany Řevnic k dispozici zdarma. 
Podle podmínek dotace, z které budou s malou spoluúčastí 
města uhrazeny, budou mít občané kompostér po dobu pěti let 
bezplatně zapůjčený a po pěti letech se stane jejich majetkem. 
Při jeho přebírání je potřeba v tomto duchu podepsat smlouvu 
a potvrdit převzetí kompostéru. Zároveň dostane každý návod, 
jak kompostér správně používat, aby získal kvalitní kompost na 
svoji zahradu. Listí, posečenou trávu, suché rostliny a biologic-
ký odpad z domácnosti tak budete moci vracet na své trávníky a 
záhony, kterým přirozené hnojení kompostem určitě prospěje.

Kompostérů bude k dispozici 300. Ještě jsou zhruba tři de-
sítky volné. Pokud máte o kompostér zájem, zaregistrujte se na 
podatelně městského úřadu. 

Architektky představí studii hřbitova
Studii rozšíření a úprav městského hřbitova a jeho okolí a stu-
dii rekonstrukce smuteční síně představí ve středu 30. května 
v 18 hodin architektky Daria Balejová a Alice Čermáková přímo 
na místě – v prostoru hřbitovní kaple. Hřbitovní areál na Ši-
berném má být doplněn o rozptylovou loučku a kolumbárium. 
Počítá se s novou úpravou prostoru před hlavním vchodem, v 
těsné blízkosti hřbitova vznikne také parkoviště. Novou podobu 
i vybavení by měla získat smuteční síň. S návrhy obou architek-
tek se budete moci seznámit a diskutovat nad nimi v prostoru 
smuteční síně. Od půl osmé bude možné využít dopravu z ná-
městí (od městského úřadu) na hřbitov. Po skončení prezentace 
a diskuze bude opět možnost se dopravit zpátky. 

Marie Reslová
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Řevnice lákají učitele na 
jednorázový motivační příspěvek
Řevnická základní škola, která se stejně jako jiné školy v Česku 
potýká s nedostatkem pedagogů, bude moci zájemce nalákat na 
jednorázový motivační příspěvek ve výši 50 tisíc korun. Rozhodli 
o tom radní města, kteří schválili poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 250 tisíc korun v oblasti mzdových prostředků k roz-
počtu ZŠ Řevnice. „Částka má být využita právě jako motivační 
prvek při hledání nových pedagogických pracovníků zejména 
pro první stupeň. Výše příspěvku by činila maximálně 50 000 pro 
jednu osobu,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka s tím, že podmínkou 
poskytnutí by bylo uzavření pracovní smlouvy s časovým závaz-
kem. Ředitel ZŠ Řevnice Tomáš Řezníček v únorovém rozhovoru 
potvrdil, že početní stav není stabilizován. Řevnice mají k dispo-
zici také školní byty, jejich kapacita je ale v současnosti naplněna. 
Uvolnit by se ale měl domek, který se nachází v areálu prvního 
stupně v Revoluční ulici. Podle Smrčky nyní město s vedením 
školy projedná, zda by i tento objekt mohl sloužit jako byt pro 
učitele. 

Město prodává pozemky 
nad hřbitovem
Dva rozlehlé pozemky nad hřbitovem se Řevnice pokusí prodat 
obálkovou metodou. Cena každého z nich se pohybuje kolem 
2,5 milionu korun.

Jde o dva pozemky, které vznikly rozdělením původního roz-
lehlého pozemku, na němž se nacházela stavba. Ta dříve sloužila 
jako služební byt pro obsluhu kravína. Město se již v roce 2016 
domluvilo na odkoupení stavby a následně ji nechalo zbourat. 
Každý pozemek má rozlohu přesahují 2600 m2 a nebude možné 
jej dál dělit. Podle územního plánu zde nebude možná výstavba 
bytových domů, určeny budou pro usedlosti v krajině. 

O stanovení minimální ceny pozemků se živě diskutovalo na 
veřejném zasedání zastupitelstva. Nakonec byla odhlasována 
částka 950 korun za m2. „Je třeba si uvědomit, že jde o pozemky 
mimo obec, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci a zhru-
ba třetina z plochy pozemků je stavebně nevyužitelná, neboť zde 
vede biokoridor,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka s tím, že pozem-
ky si zájemci mohou osobně prohlédnout. Prohlídka se uskuteční 
30. 5. od 16:00 do 18:00 hodin na místě samém. V rámci prohlíd-
ky proběhne rovněž informační schůzka, která slouží k zodpově-
zení případných dotazů týkajících se pozemků. 

V rámci tohoto výběrového řízení je možné se ucházet o jeden 
či o oba pozemky. Písemné přihlášky se podávají na předepsa-
ném formuláři s názvem do pondělí 18. 6. 2018 do 17:00 hodin.

(vše pan)
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Komunální volby se blíží
Počínaje červnovým číslem bude v Ruchu vycházet série 
článků, věnovaných předvolebním tématům. Ohledně vý-
běru témat a spolupráce na nich jsme oslovili všechny tra-
diční řevnické politické strany a sdružení, ale tímto bychom 
se chtěli obrátit i na představitele potenciálních nových po-
litických subjektů, které plánují kandidovat v říjnových vol-
bách. Budeme rádi, když se s námi jejich představitelé spojí 
na e-mailu ruch@revnice.cz nebo tel. č. 731 533 332.

Zaregistrujte se do Mobilního 
rozhlasu
Mobilní rozhlas od 25. 5. 2018 zcela nahradí původní 
informační systém města v podobě SMS a e-mailových 
zpráv. Chcete-li být i nadále informování o všech aktuál-
ních informacích souvisejících s provozem města, zare-
gistrujte se včas.
Můžete tak učinit prostřednictvím on-line formuláře na 
webových stránkách města nebo pomocí tištěného formulá-
ře, který je k dispozici v podatelně MÚ. Toto se týká i obča-
nů, kteří zadali své telefony nebo e-mailové adresy do stáva-
jícího systému, neboť kvůli nařízení GDPR je nutné provést 
registraci znovu. Mobilní rozhlas bude využívat i jiné infor-
mační kanály, než jsou SMS. Bude v něm možné zažádat o 
hlasové zprávy, zasílání e-mailů nebo si stáhnout mobilní 
aplikaci. Vyjma toho v něm lze pořádat 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 přímo v aplikaci vyfo-
tit například černou skládku, výmol na silnici a další, označit 
místo a odeslat. Kompetentní osoba se již postará o nápravu.  
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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

Pokud jste poplatky ještě 
neuhradili, učiňte tak neprodleně, 

jejich splatnost právě uplynula.
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jako ostatní zmiňované hudební osobnosti. Ve druhé polovině 
19. století se hudební vkus ve Francii velice rychle měnil a sklada-
telova tvorba začala být vnímána jako konzervativní a archaická. 
A to i přesto, že se jednalo o krásnou hudbu. Z mého pohledu to 
byl hudební génius, který si zaslouží více pozornosti,“ dodává 
Debashish Chaudhuri.

Teplická symfonie od Beethovena
Po přestávce zazní opravdová hudební lahůdka – Symfonie č. 7 
od Ludwiga van Beethovena. Německý skladatel napsal toto dílo 
při pobytu v lázních Teplice, kde se na počest jeho tehdejšího 
pobytu dnes koná Beethovenův hudební festival. „Z hudebního 
hlediska je to skvostné dílo. Skládá se ze čtyř částí. Zvláště po-
zoruhodná je pak část druhá, která se často uvádí i samostatně. 
Celé dílo má zajímavé historické pozadí. Při premiéře ve Vídni v 
prosinci 1813 se na jeho interpretaci podílelo několik věhlasných 
skladatelů Beethovenovy doby a koncert měl navíc ušlechtilý 
charitativní podtext. Výtěžek směřoval vojákům raněným v jedné 
z bitev tehdejší doby,“ vysvětluje pan dirigent a vyslovuje k tomu 
jedno přání: „I já bych byl rád, kdyby koncert v Lesním divadle 
přinesl nějaké prostředky pro charitativní účely. S pořadateli 
jsme se dohodli, že podpoříme nadační fond Světluška, pro který 
pracuje sólistka Alena Terezie Vítek. Všichni příchozí budou na 
místě informováni, jakou formou mohou Světlušce přispět.“

Návrat tradice
„Co říci na závěr? Rád bych především pozval všechny obyva-
tele Řevnic a širokého okolí na náš koncert. Zapomeňte prosím 
na nějakou formálnost. Smokingy, obleky a večerní róby nechte 
tentokrát klidně doma a přijďte si prostě užít výjimečné atmosfé-
ry hudební scény v lese. Pevně věřím, že budete svědky návratu 
tradice filharmonických koncertů v Lesním divadle a že se nám 
na ni podaří úspěšně navázat a vybudovat tradici novou,“ uzavírá 
Debashish Chaudhuri.

„Jsme šťastní, že se nám společně s panem dirigentem podařilo 
filharmonický koncert v lese uspořádat. Rádi bychom podobně 
zahajovali každou další sezónu v našem Lesňáku, byla by to hez-
ká tradice,“ doplňuje místostarostka Marie Reslová. „O tom, zda 
se to podaří, nakonec rozhodne zájem diváků. Přijďte, filharmo-
nie nehraje v lese každý den!“ e

V lese zazní díla skladatelů Dvořáka, Mozarta, Händela, Saint-
-Saënse a Beethovena. Úvodní slovo bude patřit Ivo Tamchynovi, 
nestorovi řevnických divadelníků, zazní československá hymna. 

Na otázku proč zrovna tito skladatelé, odpovídá pan dirigent: 
„Ačkoliv jsme zvyklí slýchat díla těchto skladatelů v koncertních 
halách a jiných vnitřních prostorách, jsem přesvědčený, že nád-
herně vyniknou i venku v přírodě. Tvorba všech těchto umělců 
je jí totiž zásadně ovlivněna. Jak Dvořák, tak i Beethoven a další 
vytěžili z kouzla a tajemství přírody svá zásadní mistrovská díla. 
Lesní divadlo bude tudíž báječnou kulisou pro jejich interpretaci.“

Zahájí Dvořák
Na úvod po československé hymně zazní Furiant od Antonína 
Dvořáka. Pan dirigent původně uvažoval o skladatelově díle Můj 
domov. Na to je však potřebný početnější orchestr doplněný o 
větší dechovou sekci. „Nakonec jsem proto vybral závěrečnou 
skladbu z České suity, která patří k jádru Dvořákovy orchestrální 
tvorby. Je to světově známá skladba, která se dokonale hodí pro 
komorní orchestr,“ vysvětluje Debashish Chaudhuri.

Výlet do opery 
Koncert bude pokračovat pěti vokálními skladbami od tří hudeb-
ních skladatelů. Jako první můžete slyšet slavnou árii z Hände-
lovy opery Rinaldo. Dále zazní tři árie z Mozartových oper La 
clemenza di Tito a Mitridate. Vokální část pak završí árie z opery 
Samson a Dalila od Saint-Saënse. O pěveckou interpretaci zmi-
ňovaných skladeb se postará Alena Terezie Vítek. „S Alenou jsem 
se před lety seznámil na koncertech pro nevidomé a slabozraké, 
které jsem celou dekádu organizoval v Plzni společně s Plzeňskou 
filharmonií. Od začátku mě fascinovala svým specifickým hu-
debním projevem a zároveň velkou skromností. My muzikanti to 
zpravidla nemáme v současném světě z hlediska uplatnění zrovna 
snadné. O nevidomých hudebnících to platí několikanásobně. 
Alena je úžasná pěvkyně. Slyšet její hlas v lese pod korunami stro-
mů bude určitě nezapomenutelný zážitek,“ těší se pan dirigent.

„Rád bych ještě krátce pohovořil o hudbě Camilla Saint-Saën-
se. Tento francouzský hudební skladatel není zdaleka tak známý 

Filharmonie v lese
Velký koncert v Lesním divadle se přiblížil. Pod vedením Debashishe Chaudhuriho, dirigenta indického původu, 
který se před nedávnem usadil v Řevnicích, vystoupí 26. května Pardubická komorní filharmonie společně s 
pěvkyní Alenou Terezií Vítek. Událost to bude v mnoha ohledech výjimečná. Hudební zážitek naváže na prvo-
republikovou tradici Lesního divadla a také zahájí oslavy 100. výročí vzniku Československa v našem městě. Co 
nás poslední květnovou sobotu čeká?

Text: Jan Schlindenbuch |Foto: archiv Debashishe Chaudhuriho
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Kdy: Sobota 26. května od 19.00 hodin
Kde: Lesní divadlo Řevnice
Vstupenky: Jsou v prodeji v Knihkupectví LeAmos a v řev-
nickém kině, rezervace na mailu kultura@revnice.cz.
Základní vstupné: 250 Kč; důchodci, ZTP, děti do 15 let 
150 Kč, děti do 6 let zdarma
Rodinné vstupné: 2 dospělí + dvě děti 6–15 let za 450 Kč 
(nemusí to být maminka a tatínek, ale i rodič s prarodičem 
a dětmi)

Vše podstatné
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Filharmonie v lese

hodla jsem se proto vytvořit veraikon. Jde o otisk Kristovy tváře 
na plátěném šátku, který mu podala svatá Veronika cestou na 
Golgotu. Výhoda byla, že jsem v tomto směru neměla svázané 
ruce, inspirovala jsem se trochu Turínským plátnem. Rouška je 
opět vytvořena z plechu. 
Jak dlouho práce trvaly?
Bylo to zdlouhavé. Nejprve jsem udělala papírový model, podle 
kterého umělečtí kováři Vratislavové Hrubých vytvořili plastic-
kou roušku. Potom už následovala základní úprava pro malbu. 
Zkoušky materiálů, tmelení a konečný barevný podklad v něko-
lika vrstvách. Studii tváře jsem si připravila jen v tužce. Přizná-
vám, že k malbě jsem přistupovala s bázní a pokorou. Čas běžel. 
Až jedno ráno někdy vloni na jaře jsem věděla, že to musím na-
malovat dnes, nebo nikdy! A tak se stalo. Dodržela jsem termín 
instalace před Zeleným čtvrtkem.
Na co se vrhnete nyní?
Obyčejně pracuji v příležitostných etapách. Loutky, kostýmy, 
loga. Většinou se však věnuji tapisériím techniky aradecor, kterou 
se zabývám přes třicet let. Je to technika složitá, jejíž poslední 
fáze musí projít speciálním strojem v textilním ateliéru v Kdyni 
u Domažlic. Ráda se vracím k různým grafickým návrhům, které 
mi připomínají krásných 25 let propagačního výtvarníka Domu 
módy v Praze.
Za dva roky oslavíte významné životní jubileum. Jak to dělá-
te, že jste pořád tak plná energie?
Kdybych neměla vyhřezlou páteř z baletu, cítila bych se tak na 
padesát. Cvičím, dělám cviky, které jsem byla zvyklá dělat vždy. 
Chodím s hůlkami, pracuji na zahradě. Cítím se fit. e

Jak jste se k vytvoření návrhu vlajky dostala?
Když v roce 1968 přijalo město Řevnice nový znak podle návrhu 
akademického sochaře Jindřicha Severy, má profese mi vnukla 
myšlenku připojit ke znaku také vlajku. Po delší odmlce, už jako 
členka letopisecké komise, jsem svou představu nejen vyslovila, 
ale i předložila několik nápadů. Těm však bylo souzeno odpo-
činout si v mém šuplíku. Až v roce 2006 rada města znovu na 
impulz letopisecké komise vyhlásila soutěž na návrh vlajky. Můj 
šuplík se sice otevřel, ale návrhy jsem omladila. K mému návrhu 
pak přibyly další návrhy, celkem jich bylo 42 od 7 soutěžících.
V čem je pro výtvarnici jiné navrhovat obecní vlajku, která 
musí splňovat určitá kritéria. Můžete povolit uzdu fantazii?
Samozřejmě, ale je třeba se držet pravidel, která jsem muse-
la prostudovat. Musíte dodržet určité rozměry, barvy, může se 
vycházet z motivu městského znaku. Vyhotovené návrhy se pak 
zasílaly k odbornému posouzení podvýboru pro heraldiku a 
vexilologii při Parlamentu ČR. Ten doporučil 5 návrhů a řevničtí 
zastupitelé pak definitivně vybrali můj návrh. Krátce nato jej po-
tvrdil parlament a 18. 12. 2007 převzal tehdejší starosta Miroslav 
Cvanciger dekret. 
Měla jste radost?
Velkou. Vlajku jsem šila a vyšívala jako výtvarný originál celou 
sama. Kromě originálu jsem vyrobila ještě další, obyčejnější 
vlajku, která měla sloužit k vyvěšování. V popisu vlajky dole 
jsou dva bílé a dva modré pruhy symbolizující řeku Berounku, 
nad nimi v červeném poli zlaté ostrve. V květnu 2008 požehnal 
v kostele sv. Mauricia při slavnostní mši originálu této vlajky 
farář Robert Hanačík. Originál jsem městu darovala a soutěžní 
odměnu předala na sbírku pro opravu architektonické památky, 
hrobky architekta Sochora. 
Jaký byl další osud vlajky?
Potom byla vlajka nějakou dobu důstojně instalována v zasedací 
místnosti. Když se ale rekonstruovaly prostory pro školu, zmize-
la. Dlouho jsme po ní pátrali, až jsme ji objevili ve skladu ve dvo-
ře. Byla velice poničená. Vyžádala jsem si ji tedy domů a opravila. 
Nyní ji čeká snad už definitivní důstojné ubytování ve výklenku 
v 1. patře radnice. Předtím se ještě jednou zastaví v kostele, pro 
připomenutí svého křtu. Bude to v neděli 13. 5. v 9.30 hodin. 
Přeji spoluobčanům dnešním i budoucím, aby je provázela jen při 
radostných událostech.
S vašimi výtvory se mohou lidé v Řevnicích setkávat i jinde. 
Jste třeba autorkou Poetického herbáře, ale i loga souboru 
Klíček, skupiny Proměny nebo restaurování Kristova těla na 
misijním kříži u kostela…
To je trochu složitější. Kristovo tělo bylo původně na kříži v 
Sádecké ulici. Nějaký nenechavec ho tehdy chtěl vyrvat a plech 
pravděpodobně odvézt do sběru. Korpus byl strašlivě poničený, 
nechala jsem ho proto sundat a dala jsem se do opravy. Ta byla 
náročná a trvala skoro dva roky. Báli jsme se ho dát zpět na pů-
vodní místo, proto jsme se rozhodli tělo zavěsit na kříž u kostela. 
Jenže kříž v Sádecké zůstal prázdný…
Takže jste se znovu pustila do práce?
Říkala jsem si, že by to chtělo něco originálního a jiného. Roz-

K malbě vlajky jsem přistupovala 
s velkou pokorou
Přesně deset let už mají Řevnice svou vlastní městskou vlajku. Její autorkou je řevnická výtvarnice Dagmar 
Renertová, která před časem dokončila i veraikon na kříž v Sádecké ulici. Výročí slavnostního posvěcení vlajky 
připomene farář Robert Hanačík v řevnickém kostele v neděli 13. 5. v 9.30 hodin.

Text a foto: Pavla Nováčková
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Lid obývající břehy řeky Berounky ji vždy nazýval svou Vodou. 
Jdeme k Vodě. Naši přátelé bydlí za Vodou. Půjdeme podél 
Vody. Mnoha generacím se tady u Vody líbilo a stále líbí. A i 
naši vzdálení předci zde stavěli svá sídla. Jedno z nich, síd-
lo bájné kněžny a léčitelky Kazi, hradiště Kazín, z něhož však 
zbyly spíš již jen pověsti, je nedaleko a my se k němu podél 
Vody vydáme.

Dobřichovice 
Vyrazíme po proudu řeky Berounky, pardon podle Vody, po 
cyklostezce směrem k letovskému mostu. Je lepší sejít k loukám 
u řeky, odkud můžeme pozorovat plavající kachny, přeletující 
ledňáčky a konipasy pobíhající po říčních štěrcích. Podejdeme 
most a pokračujeme dále po pravém břehu. Nejdříve po betonce 
okolo řevnické čističky a pak po polní, často rozbahněné cestě. 
Zanedlouho tak dojdeme k loukám V Náklí , za kterými se skrý-
vá v křovinách nenápadný zbytek říčního ramene. Projdeme 
dobřichovickým kempem na jezu Dobré naděje, vlevo spatříme 
dominantu zámku, a pokud nás nezdrží nabídka místní restau-
race, pokračujeme po stezce dále podél vody.

Všenory 
Podejdeme dobřichovický most, mineme lávku a po pěšince ko-
lem řeky dojdeme až na louky u Všenor. Bohaté křoviny lemu-
jící louky a zástavbu ve Větrném údolí jsou přes jaro domovem 
několika vynikajících ptačích zpěváků–slavíků. Stojí za to vydat 
se tudy brzy z rána nebo naopak navečer a poslechnout si ně-
kolik jejich krátkých vystoupení. Cesta nás dovede až ke dvěma 
tůním u mokropeského jezu. Přes léto můžeme navštívit proti-
lehlou mokropeskou městskou pláž. 

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor Vzhůru na hradiště
Podejdeme železniční most a těm, kteří vědí, že se budou vracet 
zpět pěšky, doporučuji vydat se po kozí pěšince podél řeky. Za 
sucha je docela dobře schůdná. Od břehu nás, těsně před skala-
mi, vyvede vzhůru zapomenutá stezka až na hradiště Humensko. 
Těm, kteří hodlají počkat na Kazíně na přívoz a přejet na druhý 
břeh, doporučuji již tady vystoupat na hřeben. Široká lesní cesta 
se skrývá za bludištěm chat v osadě Montana. Chvíli potrvá, než 
najdeme tu správnou uličku, která nás na ni dovede. Po zdolání 
stopadesátimetrového převýšení dojdeme k nenápadnému kutil-
skému rozcestníku, odkud se vydáme ve směru jeho šipky vlevo 
podél chat po široké pěšině k vyhlídce na Hladké skále. Za dobré-
ho počasí odtud startují paraglidisté, a i my se můžeme z vrcholu 
pokochat nádherným ptačím výhledem na meandry Berounky 
v širokém údolí. Podél hrany sestoupíme k hradišti Humensko. 
Navršené valy lidé dříve považovali za mohylu kněžny Kazi. Ještě 
před navezenou hradbou sestoupíme vpravo po zahloubené cestě 
k řece. Dojdeme téměř až k její hladině. Úzká pěšina nás pak přive-
de pod kazínskou skálu. Je neuvěřitelné, že kdysi si někdo dal prá-
ci a vytesal do skály, jejíž úpatí padá až do hlubokých vod, terasu, 
po které jezdily povozy po takzvané bechyňské stezce . I my tudy 
pohodlně projdeme pod rozpukanou břidlicovitou skálou, která 
vypadá jako by ji někdo poskládal z drobných cihliček. Za ní je již 
přístaviště, restaurace Kazín a chatová osada Údolí hvězd, kterou 
musíme vystoupat, abychom se dostali na hřeben kazínské skály, 
k našemu cíli. Nevelká zarostlá náhorní plošina končící kolmým 
srázem dodnes přitahuje pozornost nejen milovníků historie.

Zpátky je možné jít stejnou cestou přes hřeben do Všenor. 
V létě, kdy jezdí přívoz, je možné se nechat přeplavit na vlak do 
Mokropes. Nebo dojít 2 kilometry po žluté značce do Černošic 
na železniční nádraží a vlakem se vrátit zpět do Řevnic. Komu je 
12kilometrová trasa málo, může vystoupat na Jíloviště a po hře-
benové červené značce dojít až na rozcestí Ke Šraňku a odtud 
dolů do Řevnic. e

Výlet dvacátý pátý: 
Podél vody na Kazín



Na konci 19. století byla většina domů a statků v Řevnicích 
dřevěná. Při vzniku požáru se oheň šířil velmi rychle a často 
postihl více objektů, než se jej podařilo uhasit. Jedním z důvo-
dů byl i fakt, že zprvu jezdili k ohni dobrovolní hasiči z Dobři-
chovic a jejich zásah byl opožděn. Proto se Řevničtí rozhodli 
založit vlastní hasičský sbor. Myšlenky se ujal dělník Josef 
Spilka, a tak 6. února 1896 za účasti 18 občanů byl v hostinci 
u pana Štefana (později u Skoupýho, u Jelínků) založen dob-
rovolný hasičský sbor. Přítomní zvolili výbor v čele se sta-
rostou obce rolníkem Matějem Bílým (ten byl starostou obce 
23 let od roku 1880 do roku 1903). Velitelem sboru se stal 
hostinský Václav Štefan. Řevnická radnice a dobrovolní dárci 
zakoupili nejnutnější výstroj a výzbroj. Členové sboru pomá-
hali při ohních, při povodních, při úrazech a drželi službu při 
veřejných akcích ve městě. Prvním jejich známým zásahem 
8. 3. 1896 – tedy měsíc po založení – byl požár na náměstí ve 
statku čp. 1 u Pacltů. Sbor se také aktivně účastnil hašení roz-
sáhlého požáru v roce 1911 v Zadní Třebani, kde tehdy lehlo 
popelem 18 stavení. Podrobně je práce řevnických hasičů v 
průběhu let popsána v brožurce „100 let dobrovolných hasičů 
v Řevnicích (1896–1996)“.

Zmíním se o aktivitách řevnických hasičů v roce 1918 při 
vzniku československého státu. Kromě výše uvedené publika-
ce jsem mohl nahlédnout i do zápisů sboru v té době. Zprávy 
pečlivě vedl a podrobně zapisoval jednatel Josef Hartman. 
Starostou sboru byl tehdy František Hřebík, který působil 
ve funkci v letech 1914–1926. Sbor měl koncem roku 1918: 
26 činných členů, 11 ochranných a 46 přispívajících. V armá-
dě v té době sloužilo 35 mužů a jejich návrat domů byl nejistý. 
V roce 1918 se konala jedna valná hromada, dále čtyři řádné 
a pět mimořádných schůzí. Schůzky se konaly nejčastěji v hos-
podě u Skoupýho. Dle zprávy pokladníka byla na konci roku 
1918 k dispozici hotovost 588,95 Kčs převzatá z roku 1917 a 
příjem z roku 1918 činil 1.051,96 Kčs, tj. celkem 1.640,91 Kčs. 
Z toho 725,65 Kčs se oddělilo na činnost, 240,26 Kčs zůstalo 
v hotovosti a 675 Kčs se uložilo na knížku sboru.e

Řevnický sbor dobrovolných 
hasičů v roce 1918
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
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Hlavní události ve sboru 
v posledních válečných letech
1913 – 5. 8. zásah při požáru hospodářské budovy statku 
Františka Mottla, kde uhynulo 7 kusů hovězího dobytka, také 
husy a slepice.
1916 – Do války bylo povoláno 9 členů, hasiči zasahovali u 
jednoho požáru v Řevnicích a u dvou v Hlásné Třebani. Také 
vytvořili stafáž na starém hřbitově při svěcení pomníku zemře-
lého Fr. Marata, velmistra řádu křížovníků s červenou hvězdou 
(Řevnice mu vděčí za opravu kostela a postavení fary).
1917 – 29. 7. zásah u požáru v lese u Mníšku, 3. 12. u strážní-
ho domku v Zadní Třebani.
1918 – Od září do prosince drželi hasiči mimořádné stráže, 
po vyhlášení samostatnosti 28. 10. se všichni členové při-
hlásili do služeb Národní stráže v Řevnicích organizované 
Sokoly. Stráže byly také přítomny při představeních v Les-
ním divadle. Členové zábavního výboru sboru v čele s Kar-

lem Vlasákem sehráli také dvě veřejná divadelní představení 
Psohlavci a Vojnarka. Z výtěžku z představení věnovali část 
radnici jako vánoční příspěvek na místní chudé. Ještě před 
koncem války, 22. 9., byl slavnostně vysvěcen na starém hřbi-
tově pomník padlým („hrob v dáli“), akci asistovala delegace 
hasičů. Na svátek Všech svatých 1. 11. vydali hasiči společně s 
Havlíčkem 150 Kčs (každý polovinu) na slavnostní hudbu na 
náměstí. Koncem roku dostali dozorci náčiní k výkonu funkce 
u sboru a poslíček „drahotní příspěvek“, každý ve výši 50 Kčs. 
Majitelé řevnických sálů a členové Lesního divadla opakova-
ně sbor finančně podpořili.

Poznámka: V roce 1975 byl po územní delimitaci do Řevnic 
přemístěn Okresní veřejný požární útvar Praha-západ. Vý-
znam dobrovolného sboru se nezměnil. Protože zasahuje jed-
nak v obci, a jednak zastupuje profesionální hasiče, je-li celá 
posádka u zásahu. Oba útvary sídlí ve společných prostorách 
na bývalém Marešově náměstí.

Motto: Hasiči byli, jsou a budou. Občané 
by měli mít k nim úctu a jejich práce si 
vážit v každé době.

Hasičská vlajka vzniklá u příležitosti oslav 100 let vzniku 
hasičského sboru v Řevnicích
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Krátce a jasně 
U pomníku vzpomenou na oběti války
Tradiční setkání u pomníku se letos uskuteční v Den osvobození, 
a to 8. května od 18 hodin. Dne 8. května 1945 byla podepsána 
úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa, a proto se tento 
den považuje za konec druhé světové války. Při příležitosti 73. vý-
ročí konce 2. světové války se sejdou zástupci města, spolků a 
nejširší veřejnosti. Všichni jsou srdečně zváni, aby si toto důležité 
výročí připomněli.

Na festivalu se představí 
přes 15 pivovarů
Třetí ročník Pivního festivalu Řevnice, který se na náměs-
tí uskuteční tradičně poslední květnovou sobotu, nabídne 
nejen kvalitní pivo, ale i pohodovou atmosféru. 
Pivní festival Řevnice se na náměstí a v přilehlých prostorách 
uskuteční od 11.00 do 19.00 hodin. Již tradiční přehlídka pivo-
varů zejména z regionu středních Čech se opět ponese v uvolně-
ném, pohodovém rytmu s důrazem na kvalitu, nikoli kvantitu. 
Vstup je zdarma.

Na festivalu se představí přes patnáct pivovarů – vedle stálic 
přijede nováček Zbraslavská koza, ale také zatím létající řevnický 
pivovar, který loni dorazil na poslední chvíli s pivem uvařeným v 
plzeňské Beer Factory a sklidil velkou chválu. Místní restaurace 
U Rysů nabídne Albrechta a speciálního Rysa z pivovaru Lužiny, 
vedlejší Malá Morava pak bude točit Matušku a Hendrycha.

Pěknou tradicí se stala účast místních domovarníků, kteří ná-
vštěvníkům festivalu nabízejí své pivo formou welcome drinků u 
vstupu na festival. Chybět nebude ani soutěž o nejlepší pivo festi-
valu, kterou loni vyhrála desítka z Kytína.

O občerstvení se postarají partnerské restaurace U Rysů a Malá 
Morava, ale také vyhlášení řevničtí řezníci a samotné pivovary, 
kterým pořadatelé pro letošek dali naprosto volnou ruku s pre-
zentací všeho dobrého, co dokážou vyrobit a přivézt do městečka 
na Berounce.

Aktuální informace k festivalu najdete na stránkách www.piv-
nifestivalrevnice.cz, případně na Facebooku: https://www.face-
book.com/pivnifestivalrevnice.

Tipy na příměstské tábory
Školička Pikolín 
Pořádá letní příměstský tábor pro děti od 4 let. Denně od 8–16 
hodin. Program bude co nejvíce venku v přírodě, budeme hodně 
chodit a poznávat okolí. Dále budeme tvořit, sportovat, hrát hry 
a chodit k vodě. Vše dle počasí. Celodenní stravování a pitný re-
žim zajištěn. Cena za týden 1 500 korun plus 50 Kč strava na den. 
Přihlášky je možné zasílat na email pikolin@email. Veškeré infor-
mace na tel. 721 294 109. Termíny: první turnus 9.–13. 7., druhý 
turnus 23.–27. 7., třetí turnus 6.–10. 8., čtvrtý turnus 13.–17. 8. 
Každý týden se otevře podle zájmu přihlášených dětí. 
Letní táborová nabídka Bambinária 2018
Tábor č. 1 „příměstský“ – v průběhu letních prázdnin. Tematic-
ké týdenní příměstské tábory v prostorách MŠ od 7.30 do 17.30. 
Tentokrát s tématem Večerníček. 
Tábor č. 2 „letní“ – tradiční prázdninový pobytový tábor pro děti 
od 5 do 12 let. Tábor bude probíhat v termínu od 28. 7. do 4. 8. 
2018. Tématem je pravěk.

Více informací najdete na www.bambinarium.cz nebo volejte 
tel.: 722 218 499.
Letní filmová škola / příměstský tábor ZUŠ Řevnice
Letos budeme tvořit na téma Sci-fi od 9. 7. do 13. 7. 2018 v ZUŠ 
Řevnice – Zámečku na adrese Mníšecká 29, Řevnice, tel: 257 
720 922, email: zus.rev@seznam.cz. Cílem je zažít super týden s 
bezva kamarády. Budeme natáčet filmy, tvořit, ať již obrazy nebo 
plastiky, a tančit! Kdo se na tábor přihlásí, vybere si obor, kde se 
bude chtít realizovat. Můžete si vybrat FILM, TANEC, VÝTVAR-
KU. Každou partu vede jiný učitel. Filmaři, tanečnice, tanečníci 
a výtvarníci tady potkají nové spolutvůrce, zábavnou formou jim 
přiblížíme film, animační techniky, tanec a taneční choreografie, 
dozví se něco nového, budou se učit od ostatních, tvořit v týmu a 
intenzivně pracovat.
Jojo Gym Dobřichovice 
Pořádá příměstský tábor v termínu 9.–13. 7., pondělí–pátek 8–17 
hodin. Nabízíme dětem týden s gymnastikou a parkourem. Vhod-
né pro děti od 6 do 13 let. Ani méně zdatní sportovci se pod ve-
dením našich trenérů nemusí pohybu bát. Cena: 3 650 Kč. Ke dni 
25. 4. máme ještě 7 volných míst. Kontakt: recepce@jojogym.cz, 
778 769 522.
Golf Karlštejn 
Týdenní příměstské tábory se konají od 9 do 13. 7., od 16. do 20. 
7. V srpnu jsou termíny 6.–10. 8. a 13.–17. 8. Začínají ráno a končí 
mezi 16. a 17. hodinou. Děti mají k dispozici nejen golfové hole, 
tréninkové plochy a hřiště, ale i posilovnu nebo místnost pro spo-
lečenské hry. V ceně 3 900 korun je zahrnuta také dopolední a 
odpolední svačina, oběd, pitný režim a ovoce.

Školku čeká zápis i proměna tříd
Zápis do Mateřské školy Řevnice se uskuteční ve čtvrtek 
10. května od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 
„K zápisu přineste vyplněnou přihlášku i od lékaře, rodný list 
dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů. Bez těchto dokumen-
tů nebude moci být zahájeno řízení ke přijetí,“ uvedla ředitelka 
mateřinky Pavlína Neprašová s tím, že na všechny nové děti se již 
těší. Na webových stránkách najdou rodiče přihlášku ke stažení, 
registraci k přijímání a další informace ohledně zápisu a provozu 
školky. „Také bych chtěla požádat rodiče všech dětí, které budou 
v roce 2018/19 plnit povinnou předškolní docházku a nechtějí se 
do Mateřské školy Řevnice zapsat, aby nás informovali o tom, jak 
a v které školce bude jejich dítě povinnou docházku plnit,“ dodá-
vá ředitelka.

Během školního roku došlo ve školce k několika personálním 
změnám. Po odchodu nové učitelky na mateřskou dovolenou a ně-
kolika kratších zástupech tým rozšířila paní učitelka Eva Krásna. 

První rok školka čerpá dotace na zvýšení kvality výuky, a to 
formou tematických přednášek pro rodiče dětí. Uskutečnily se 
již tři, a to s psycholožkou, logopedkou a učitelkou z první třídy. 
„Využíváme projekt k dalšímu vzdělávání učitelek a můžeme si 
dovolit školní asistentku. Navíc žádáme společně s městským 
úřadem o dotaci na rozvoj zahrady školky, který je ve fázi žá-
dosti,“ uvedla ředitelka Neprašová s tím, že na zahradě se stále 
pracuje. Poděkování zaslouží všichni rodiče, kteří pomáhají při 
brigádách a velké poděkování patří panu Semerádovi za zpra-
cování dřevěných prvků, panu Modrému za nádhernou opravu 
kolotoče a houpaček a panu Brabcovi za výrobu dřevěných zá-
honků k drobným pěstitelským pracím. Také spolupráce s rodiči 
a Klubem rodičů je na vysoké úrovni.

Prostředí interiérů školky se postupně opravuje. Na začátku to-
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hoto školního roku čekaly na děti nově zrekonstruované chodby, 
třídy Soviček a Medvídků mají novou barevnou výmalbu, dětské 
dekorace i nový nábytek. O letošních letních prázdninách čeká 
proměna i další dvě třídy – Sluníčka a Motýlky. 

(vše pan)

Jak jde čas ve školce…
Konečně tady máme teplé a slunečné jaro. Těší se z něj nejen 
dospělí, ale především všechny děti. K loučení se zimou patřilo 
již druhým rokem tradiční Vynášení Morany. Dubnové pondělí 
vyrazily děti ze všech tříd spolu se svými učitelkami a některými 
maminkami do průvodu naším městem. Zastavily se s koledou 
v knihkupectví, zazpívaly před úřadem i Modrým domečkem. 
Poté vhodily obě Morany do Berounky a vpustily tak jaro do naší 
školky opravdu naplno! Důkazem toho je jarní výzdoba oken a 
vestibulu mateřské školy. Pro děti je zprovozněná zahrada s nově 
opraveným kolotočem a houpačkami, dále oblíbené pískoviště a 
celý lesík. Na zahradu přibydou i nové záhony, které osázíme by-
linkami nebo květinami. 

Konaly se také kulturní akce. Děti zhlédly divadelní představe-
ní Medvídek Ťupínek a mohly si pohladit živého králíčka, kterého 
vyčaroval kouzelník z tria Adonis. 

Pro rodiče byly uspořádány besedy na téma Plynulý vstup dí-
těte do ZŠ. Přejeme tak našim budoucím prvňáčkům, ať se jim ve 
škole daří. 

Do konce dubna mají jednotlivé třídy možnost cvičit v řevnic-
kém Sokole. Účastníme se tím akce Svět nekončí za vrátky, cvičí-
me se zvířátky. K pravidelným programům patří také již několi-
kátý rok setkávání s hlínou. Kroužek keramiky probíhá v ZUŠ pod 
odborným vedením lektorky Blanky Lacigové. Letos se naše děti, 
stejně loni, umístily ve výtvarné soutěži pořádané ZUŠ.

Proběhla Malá technická univerzita pro předškoláky na téma 
Stavění mostů, malý architekt a stavitelé měst. Děti navštívily za 
řekou Berounkou cirkus a jeho zvířata. 

Ještě nás čeká projekt Praha – naše hlavní město. Děti navštíví 
například Národopisné muzeum v Kinského zahradě, Vyšehrad, 
Karlův most nebo Národní muzeum. Budou pracovat s knihou 
Domaluj si Prahu, se kterou nás naučí pracovat a předvede lekci 
její autorka, akademická malířka M. Laštůvková.

Na zahradě školky oslavíme spolu s rodiči svátek všech mami-
nek. Paní učitelky i kuchařky připraví dílničky pro společné tvo-
ření. Nebude chybět ani malé překvapení pro maminky. Společně 
se na zahradě rozloučíme 14. 6. i s letošními předškoláky, kterým 
zahraje duo Katka a Gábina. Přejeme všem hodně pozitivních pa-
prsků od slunce, aby vás zahřívaly u srdce.

Za kolektiv MŠ Řevnice 
Kateřina Chvojková, Jana Černá 

Rekordní zápis do ZŠ
O řevnickou základní školu je zvýšený zájem. V letošním roce 
se k zápisu přihlásilo celkem 99 dětí, z toho 61 z Řevnic a zby-
tek z okolních spádových obcí. K samotnému zápisu se dostavilo 
98 budoucích prvnáčků. Tyto počty ředitele Tomáše Řezníčka 
na jednu stranu těší, na druhou mu přidělávají vrásky na čele. S 
největší pravděpodobností otevře škola letos tři třídy, které bu-
dou velmi početné. Pan ředitel k tomu poznamenává: „Z hlediska 
žáků i vyučujícího to jistě není ideální. Bohužel nejsou učitelé. Si-
tuace na pracovním trhu je ve všech profesích obecně velmi kom-

plikovaná a ve školství to platí dvojnásob. Region Prahy západ je 
na tom vůbec nejhůř, prvostupňoví a už i druhostupňový učitelé 
zde prostě nejsou.“

Závažnost situace si uvědomuje i Rada města, která se rozhod-
la podpořit mladé a perspektivní zájemce o učitelskou profesi na 
první stupni zdejší školy jednorázovým stabilizačním příspěvkem 
ve výši 50.000 Kč. „Této investice do lidských zdrojů od zřizovate-
le si ve vedení školy velmi vážíme a věříme, že se nám v nadchá-
zejícím školním roce podaří personálně pokrýt celý první stupeň 
ku prospěchu žáků i spokojenosti rodičů,“ dodává Tomáš Řezní-
ček.

Stejně jako v uplynulých letech si budou moci zapsaní žáci vy-
zkoušet „Školu nanečisto“. Kurz pro budoucí prvňáky proběhne 
ve čtyřech lekcích v průběhu května. Pro děti s odkladem škol-
ní docházky by škola chtěla opět otevřít přípravný ročník. Cílem 
přípravné třídy je systematicky připravovat přihlášené děti na 
úspěšný vstup do první třídy. Podmínkou jejího otevření je přijetí 
minimálně deseti dětí. 

Jan Schlindenbuch

Environmentální výchova 
na ZŠ Řevnice
Tak jako jiné školy, má i ZŠ Řevnice zakomponované do svého 
školního vzdělávacího programu průřezové téma Environmen-
tální výchova (ENV). Žáci se s tímto tématem setkávají několi-
ka způsoby. Mezi první patří ENV jako součást života školy. Žáci 
aktivně třídí odpad, šetří vodou a energiemi a udržují estetické 
prostředí školy. 

Na podporu tohoto tématu se na naší škole konají pravidelné 
sběry papíru, jsme zapojeni do programu Recyklohraní a Ekoško-
la. Právě program Ekoškola umožňuje žákům vyzkoušet si trvale 
udržitelné chování. V rámci Ekoškoly jsme založili ve škole tzv. 
Ekotým, který je složen z dobrovolníků z řad žáků a učitelů. Čle-
nové Ekotýmu zjišťují ekologický dopad naší školy na životní pro-
středí, navrhují opatření pro zlepšení stavu a přenášejí tato opat-
ření mezi své spolužáky. Ekotýmu je při práci nápomocné vedení 
školy, pan školník, paní uklízečky a kuchařky i ostatní žáci. Kaž-
doročně se za pomoci odborné rady paní Sklenkové a za pomoci 
rodičů a žáků konají brigády na školní zahradě.

 Dalším způsobem, jak realizujeme průřezové téma ENV, je 
pomocí projektů. Na škole probíhá každoročně již po deset let 
celoškolní projektový den Den Země. Některé roky se tento den 
zaměřoval na osvojení si vědomostí a postojů z jednotlivých té-
mat ENV, jiné roky jsme se připojili k tématům, která každoročně 
vyhlašuje OSN např. Mezinárodní rok lesů. V posledních letech 
se při tomto dni zaměřujeme na akce se smysluplným praktickým 
výstupem, které někdy přesahují rámec školy např. vytvoření na-
učných  textů k Fabiánově naučné stezce Řevnice. Ve Školní ulici 
nyní vzniká ve spolupráci s paní architektkou Balejovou interak-
tivní část této naučné stezky. Hotový je již zmenšený  model velké 
Fabiánovy naučné stezky a část Neživá příroda Brd a okolí – Po-
znáš horniny a nerosty? Tento rok jsme se při Dni Země zamě-
řili na zmapování společenstva školní zahrady, aby se naše obě 
zahrady staly druhově rozmanitější a pro živočichy bezpečnější. 
Dále se znovu pokoušíme přilákat k hnízdění rorýse obecného 
instalací nových rorýsích budek. V tomto směru spolupracujeme 
s MVDr. Zdeňkem Valešem. 

 V neposlední řadě integrujeme ENV přímo do výuky školních 
předmětů, ať metodou výkladu, rozhovoru, využitím metod kri-
tického myšlení a badatelských metod nebo besedami, školními 
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výlety, exkurzemi, výukovými programy. Využíváme např. pro-
gramů Lesů hl. města Prahy, Environmentálního centra Křivoklát 
atd. Kromě Ekoškoly jsme zapojeni i do programu Les ve škole 
společnosti Tereza, díky níž máme pro učitele velkou řadu me-
todických materiálů využitelných ve škole i v terénu. Žáci mají 
rovněž možnost navštěvovat v odpoledních hodinách dva příro-
dovědné kroužky.

Naše škola získala pro roky 2014–2017 titul Škola udržitelného 
rozvoje 2. stupně. Tento titul bychom chtěli následující rok opět 
obhajovat.

Mgr. Petra Flemrová

Corso se již brzy otevře
Novou restauraci, bar, vinotéku, prodejnu potravin, ale i pro-
story pro fyzioterapii či sdílené kanceláře nabídne již brzy 
bytový komplex Corso Pod Lipami. První dva domy budou 
zkolaudovány během léta, kdy se plánuje i otevření nové 
pěší cesty z náměstí k nádraží. Do té doby bude v provozu 
provizorní cesta, jež by měla veřejnosti opět začít sloužit dru-
hý květnový týden.
Pět bytových domů Corsa s názvy Cecílie, Otýlie, Rudolf, Sylvie 
a Otakar svítí novotou. Podle investora Petra Kozáka je v součas-
nosti prodáno přes 60 procent bytů. Dokončuje se také rekon-
strukce objektu čp. 2 na náměstí včetně nové přístavby. Právě v 
přízemí původního objektu plánuje investor otevření restaurace 
s názvem Corso. „Restaurace bude podávat evropskou kuchyni 
se zaměřením na Itálii. Budeme si vyrábět domácí těstoviny, rádi 
bychom navázali spolupráci s možnými dodavateli kvalitních 
surovin z okolí,“ uvedl Marek Adam, manažer gastro provozu 
Corsa. Pivo bude restaurace čepovat vlastní, uvařené v novém 
Pivovaru Řevnice v budově starého nádraží. Ve sklepení, v němž 
investor zachoval původní klenby, bude fungovat malá vinárna, a 
v nové přístavbě se otevře bar s kompletní nabídkou piv místního 
pivovaru a ušlechtilých destilátů. „Naše snaha je zahájit provoz 
restaurace během podzimu,“ plánuje Adam. Kromě výše zmí-
něných provozů bude pod manažera Marka Adama spadat také 
nová pivnice v přízemí starého nádraží. „Základní pivní nabídku 
budou tvořit 10° a 12° ležáky. Vařit budeme i svrchně kvašená 
piva a další speciály dle sezony, “ informoval Adam. Jako první se 
otevře koncem května stánek s občerstvením mezi železničním 
přejezdem a budovou starého nádraží, který nabídne s předsti-
hem ochutnávku sortimentu z budoucího Pivovaru Řevnice. 

Jaké další provozovny by se mohly podél cesty k nádraží ote-
vřít? V objektu nejblíže nádraží by měla vzniknout provozovna 
sítě potravin Žabka. Nacházet by se zde měla prodejna kosmetiky 
a kosmetický salón, v jednání jsou prostory sloužící cvičení a fyzi-
oterapii. Další prostory jsou ještě k mání. Největší nebytová plo-
cha přes dvě podlaží bude fungovat jako pracovní sdílený prostor. 
Zájemci zde budou mít k pronájmu kanceláře, zasedací místnost 
a jednotlivá pracovní místa. „Prostor by měl být multifunkční. 
Sloužit by měl nejen těm, kteří pracují z domova a potřebují si 
někde sjednávat schůzky. Konat by se zde měly vzdělávací kultur-
ní akce, workshopy, rádi bychom pořádali tematické přednášky 
a v případě zájmu jazykové kurzy či další akce. Firmy zde mohou 
pořádat teambuildingy nebo konference,“ vyjmenovala Pavlína 
Tylková. Podle ní bylo cílem investora dosáhnout uceleného kon-
ceptu služeb pro Řevnice. „Nebytové prostory proto neprodává-
me, ale pronajímáme, abychom mohli částečně zasahovat a ovliv-
ňovat to, co v nich bude,“ doplnila Tylková.

Centrum pomáhá dospělým 
s duševním onemocněním
Na novou hrací plochu pro nejmenší, ale i výtečnou zmrzlinu s 
příchutí manga láká na jaře řevnický Modrý domeček. 

Před ním v dubnu vyrostlo moderní, a hlavně bezpečné mini 
hřiště pro děti s beruškou, skluzavkou, houpačkou. „Všechno 
vymyslela a zorganizovala naše skvělá provozní, která sehnala 
firmu, pracanty a nezanedbatelnou část projektu sponzorsky,“ 
uvedla ředitelka neziskové organizace Náruč Zuzana Dudáková.  

V Modrém domečku je nyní k vidění část výstavy soutěžních 
prací žáků ZUŠ na téma Sen. „Jako každý rok jsme uvítali part-
nerství místní ZUŠ na již 10. ročníku regionální dětské výtvarné 
soutěže. Téma je dětmi zpracováno velmi zajímavě a poutavě,“ 
potvrzuje Dudáková. Doplnila, že obrázky dětí budou v kavárně 
k vidění až do 3. června. V plném proudu jsou již přípravy velko-
lepého festivalu Hravě a zdravě, který se 8. 9. uskuteční již po-
čtvrté.  Náruč společně s rodinným centrem Leťánek již aktivně 
pracuje na programu, oslovuje provozovatele kroužků a spolků, 
dává dohromady prodejce a shání finanční partnery.

Zatímco loni si Modrý domeček připomněl 10 let od svého 
otevření, letos slaví 15 let jeho dobřichovická část − Centrum 
sociální rehabilitace. „Na sklonku léta plánujeme den otevřených 
dveří se zajímavým programem pro návštěvníky. Chceme pozvat 
všechny, kteří stáli u zrodu našeho prvního projektu, klienty, 
spolupracovníky a zájemce o seznámení se s našimi službami,“ 
plánuje Dudáková. V centru je poskytována podpora dospělým 
lidem s duševním onemocněním nebo mentálním postižením, zá-
roveň nabízí pomoc lidem, kteří se ocitnou v náhlé sociální krizi. 
Službu již využilo na 80 klientů. V současné době jich dochází do 
Dobřichovic 20.  

Účastníci květnového 
zájezdu zamíří do Plas
Máte chuť si na jaře vyrazit na výlet? Přidat se můžete k účastní-
kům zájezdu, jehož cílem je prohlídka kláštera Plasy včetně Kon-
ventu a Hodinové věže a Centra stavitelského dědictví. Uskuteč-
ní se v úterý 22. května, cena je 400 korun. Přihlášky je možné 
zasílat na mail kultura@revnice.cz nebo poštou na adresu MěKS, 
Mníšecká 29, Řevnice. Nezapomeňte uvést telefonní kontakt. 

Folklorní festival zavítá do 
devíti obcí a měst
Pokud máte rádi folklor, dudáky, cimbálovky a krojované druži-
ny, pak si nenechte ujít další ročník poberounského folklorního 
festivalu Staročeské máje. Během května se uskuteční v devíti 
okolních obcích a městech na Berounsku a pod brdskými Hřebe-
ny. Potřetí navíc festival zavítá i do Prahy. Na v pořadí 19. ročník 
dorazí desítky souborů. Zahájen bude 5. května v Berouně tak-
zvaným Koláčefestem. Ve stejný den projde krojovaná družina s 
muzikou Vinařicemi. O týden později 12. 5. jsou na řadě Všera-
dice, Hlásná Třebaň a Svinaře. V neděli 13. května hostí festival 
Mokropsy, v pondělí 14. května pražská náplavka u Hergetovy 
cihelny. Zadní Třebaň se roztančí a rozezpívá v sobotu 19. května. 
Poslední květnový víkend se bude muzicírovat v sobotu v Letech 
a v neděli na Karlštejně.

(vše pan)
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Okénko ZUŠ
Co je to SEN...
... nebo jak SEN vypadá, se můžete přijít podívat do Modrého do-
mečku a ZUŠ Řevnice. Slavnostně jsme otevřeli již 10. ročník naší 
regionální výtvarné soutěže. Letos se do výstavy zapojilo 17 škol 
a ateliérů i jednotlivců. Odborná porota ve složení prof. ak. soch. 
Kurt Gebauer, MgA. Marie Reslová, místostarostka města Řevni-
ce, MgA. Kateřina Krutská, MgA. Pavel Karous a MgA. Filip Černý 
se sešla v sobotu 7. 4. 2018 a dlouhé hodiny se probírala krásnými 
pracemi. Jako každý rok ani letos to porotci neměli jednoduché, 
sešlo se zde přes 300 děl v technikách kombinovaných, kresba, 
malba, fotografie a objekty, kterých letos bylo méně než v minu-
lých ročnících. Oceněno bylo rekordních 60 dětí. Cenu poroty 
získal za svou knihu žák ZUŠ Václava Talicha. Oceněnou tvorbu 
naleznete v Modrém domečku, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
3, a ostatní v ZUŠ Řevnice, Mníšecká 29 až do konce května. Při-
jďte se podívat. Jména žáků, kteří byli oceněni, se tentokrát ne-
dozvíte… a to z důvodu zavedení GDPR, což je Obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů a nová revoluční legislativa EU, která 
nejen výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů, ale i povin-
nosti všem „správcům“ osobních údajů. S tím bude do budoucna 
souviset i omezená obrazová prezentace školy, ač bychom se rádi 
chlubili úspěchy našich dětí, jejich dílky a fotkami z akcí a soutě-
ží, bude to patrně možné jen ve velmi omezeném rozsahu, a to i 
na stránkách Ruchu… A co nás čeká příjemnějšího?

TALENTOVKY
Pro uchazeče o studium bude od poloviny května na webových 
stránkách školy k dispozici rezervační systém pro talentové 
zkoušky na hudební obory. Zde si budete moci zvolit čas, který 
vám bude vyhovovat. Systém pomohl výrazně snížit čas, který 
musí rodiče a děti strávit čekáním na vlastní talentovou zkoušku. 
V případě, že již bude rezervace naplněna, budou vypsány další 
termíny. 
TANEC 4. 6. / 16.30–18 / sál Zámečku
VÝTVARKA 5. 6. / 15.30–17 / výtvarné ateliéry, nám. Krále Jiří-
ho z Poděbrad 64 
DIVADLO 8. 6. / 16.15–17.15 / sál Zámečku
HUDBA 4. – 8. 6. / dle rozpisu na webu školy / využijte prosím 
rezervační systém – přístupný od 21. 5.
Více na www.zus-revnice.cz

MIX FESTIVAL
9. 6. na festivalu oslavíme 100. narozeniny naší republiky. Pro-
jdeme každé desetiletí a zavzpomínáme, od současnosti se do-

staneme až na začátek vzniku státu. Uvidíte a uslyšíte například 
Orchestr Dolní Berounky, pěvecký sbor Krákorky ze ZUŠ Be-
roun, Taneční centrum Praha, Pražskou konzervatoř, samozřej-
mě žáky naší školy, ZUŠky Dobřichovice a Černošice a mnoho 
dalších účinkujících. Začínáme jako vždy v 15 hodin vernisáží 
výstavy v sále Zámečku s komorním koncertem a vystoupením. 
Venkovní program odstartujeme v 16.00! Moderuje R. Rychlá a 
J. Šafránek. Těšíme se na vás!

Ivana Junková

Jan Nepomucký již 10 let v novém
V květnu je to 10 let, co byla slavnostně požehnána (16. 5. 
2008) rekonstruovaná socha svatého Jana Nepomuckého sto-
jící vlevo od vchodu do starého hřbitova v Řevnicích. Socha je 
jednou z mála zapsaných kulturních památek v našem měs-
tě. Originál sochy vytvořené z terakoty odborně zrestaurova-
li akademičtí sochaři manželé Vojtěch a Kateřina Adamcovi, 
kteří zároveň vytvořili přesnou kopii. Původní socha, snad z 
poloviny 18. století, byla umístěna v kostele a její kopie, odol-
nější vůči vnějším vlivům, stojí venku na podstavci na původ-
ním místě. 

V roce 2008 vydalo město hezkou publikaci s obrazem sochy 
na její titulní straně.

Jindřich König

Hopsa hejsa do lesa…
Letošního ročníku celostátního happeningu základních umě-
leckých škol ZUŠ Open se zúčastní i řevnická umělecká škola, 
která chystá pestrý výchovný koncert nazvaný Hopsa hejsa do 
lesa. Konat se bude ve čtvrtek 24. května dopoledne v Lesním 
divadle a určen je pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ Řevnice a dalších 
okolních škol. Představí se kapela LES, saxofonový soubor ŘEV 
BAND, soubor dechových nástrojů Gaudium. Dále vystoupí s 
recitálem žáci pěvecké sekce, experimentální choreografie na 
hudbu Pražského výběru – Zubatá, skeč na motivy pohádky Sůl 
nad zlato a další. Výtvarný obor bude své práce prezentovat vý-
stavou v lese přímo v areálu Lesního divadla.

Ve hře o vzniku ČSR se diváci setkají 
s císařem i prezidentem Havlem 
Letošní 100. výročí vzniku Československa připomene nápadité 
pásmo, které v Lesním divadle pod názvem vévévé.Českosloven-
sko.cs uvede divadlo Jedeme k vám. Představení, jehož hlavními 
postavami jsou jen česká studentka a slovenský student věnující 
se studiu dějepisu, se koná v pátek 11. května od 10.30 hodin. 
Hra popisuje rozpad rakousko-uherské monarchie, vznik samo-
statného Československa a průřez důležitých historických mo-
mentů do roku 1992. Herci zpívají a tančí a každá píseň či tanec 
dokresluje danou etapu vývoje naší země. 
Diváci se setkají i s historickými postavami císaře Franze Jo-
sefa, T. G. Masaryka, Karla Hašlera, Adolfa Hitlera, Václava 
Havla a mnoha dalšími. Hra je primárně určena pro žáky 2. 
stupně základní školy, nicméně pořadatel město Řevnice zve k 
účasti srdečně všechny, kteří mají čas a zájem. Jednotné vstup-
né činí 50 Kč.

(vše pan)



Notičky oslaví 20 let křtem CD 
a Divotvorným hrncem
Řevnická dětská lidová muzika Notičky letos slaví dvacáté výročí 
svého založení. K červnovým oslavám v Lesním divadle v Řevni-
cích si soubor připravil ke křtu zbrusu nové cédéčko se zhudeb-
něnými básněmi Jaroslava Seiferta a tři představení Divotvor-
ného hrnce. Cédéčko s názvem Maminčina píseň pak vznikalo 
v pražském studiu Soundsquare pod taktovkou zadnotřebaň-
ského rodáka Jana Martínka a Mishana Pajdiaka. Soubor je po-
křtí 16. června v „lesňáku“ na koncertě s názvem 20 let radosti s 
Notičkami. „Bude to průřez 20 lety Notiček, představí se jednot-
livé primášky se svou generací muzikantů,“ říká vedoucí soubo-
ru Lenka Kolářová. V divadle zazní výběr toho nejlepšího včetně 
koled dle výběru primášek Barbory Kolářové, Kateřiny Klailové, 
Kristýny a Mileny Kolářové a současné primášky Magdy Routo-
vé. Slavnost olemují tři představení muzikálu Divotvorný hrnec, 
který Notičky uvedly v premiéře loni. Soubor doplněný o rodiče a 
přátele je sehraje 14. a 15. června od 19.00 hodin a 17. června od 
17.00 hodin. V hlavní roli Čochtana se představí Alexandr Skutil, 
třeboňského rodáka Josefa Maršálka zahraje Roman Tichý a role 
Káči se v této sezoně ujme Lucie Flemrová – původní Káča.

Jan Flemr

14   Kultura

Tutte Le Note v nových kostýmech 
a s novou písničkou
S novými písničkami se na Velikonočních trzích v Dobřicho-
vicích představil soubor Tutte Le Note. Nejmenší zpěváčci z 
Dobřichovic a Řevnic zazpívali pod vedením sbormistryně Zory 
Strnadové několik písní spolu s koncertním oddělením pod ve-
dením umělecké vedoucí Jany Egemové. Na klavír doprovázeli 
Klára Lášková a Martin Vydra, na příčnou flétnu David Kraffer. 
Počátkem dubna se děti zúčastnily festivalu dětských pěveckých 
sborů Zahrada písní. Zpěváčci z Černošic, Řevnic a Dobřicho-
vic vystoupili pod vedením sbormistryně Jany Egemové. Před 
zaplněným sálem na Chodově a odbornou porotou zazpívali 
čtyři písně. Zazněla tu mj. píseň mladé skladatelky Darii Moi-
seevy na slova Jiřího Žáčka Žirafa v opravě, kterou nám osobně 
věnovala. V konkurenci více než 700 dětí z 38 souborů se děv-
čata a chlapci od Berounky neztratili, získali bronzové pásmo i 
sladkou odměnu. Děti se na soutěži představily ve svých nových 
kostýmech, které bylo možné pořídit díky kampani Oblékáme 
zpěváčky, včetně originálního obrázku na tričkách od Lucie Bie-
dermann Doležalové. 

Simona Kysilková Šnajperková

Rockový Slunovrat 2018 bude nejspíš největší letošní kul-
turní akci v Řevnicích. Organizátoři slibují, že bude dokon-
ce třikrát větší než minulý ročník, kdy do Řevnic zavítalo 
přes 5000 lidí. Poprvé v novodobé historii bude akce, na 
které vystoupí mnoho známých interpretů z Čech i ze svě-
ta, dvoudenní. „Věřím, že akce již k Řevnicím patří a obyva-
telé si na ni zvykli a 1. a 2. června se těší do Lesního diva-
dla,“ říká ředitel festivalu, Řevničan Adam Langr.

Koho letos považuješ za největší hudební magnet ?
Největší úspěch je pro mě to, že přijede opět bosenská Dubioza 
Kolektiv a DUB FX. Obě kapely jsou velkého formátu a v celém 
světě obráží velké festivaly, a najednou se objeví i u nás v lese!
V čem bude letošní ročník jiný? 
Letošní Rockový Slunovrat se změnil od základu. Naší sna-
hou bylo přesunout hlavní scénu na vedlejší louku, celý areál 
tak rozšířit a dosáhnout co největšího pohodlí pro návštěvní-
ky. Na louce tedy vznikne hlavní scéna, Lesní divadlo se stane 
druhým pódiem. To třetí neboli CFK stage zůstává na stejném 
místě jako v uplynulém ročníku. Další změnou je to, že jsme se 
dostatečně poučili z minulých ročníků, kdy nám vykradli are-
ál, a navíc jsme přišli o hodně vstupenek, které se prodávaly 
na černo. Letos je cena vstupenky 490 korun. K tomu je třeba 
říci, že se akce koná dva dny, nabídneme kapely jednu lepší 
než druhou a můžete se těšit na program, za který by se nemu-
sely stydět žádné velké festivaly. Změnu jsme udělali také ve 

stanovém městečku, které je odstupňované podle jednotlivých 
sektorů. Budeme se snažit zajistit maximální bezpečí. Bohužel, 
vždy se může najít nějaký trouba, který se bude chtít obohatit a 
ostatním akci znechutit. 
Co je nejtěžší na organizaci a kolik lidí se na ní podílí?
Nejtěžší je vydržet. Je to opravdu hodně časově náročný koní-
ček, celoroční práce, která zaměstnává hodně lidí okolo mě. Za 
jejich pomoc jsem jim nesmírně vděčný, jelikož všichni to dělají 
dobrovolně a jsou zapálení pro věc. Na organizaci se podílí Ema 
Klementová, Denisa Vašková, Tomáš Hejlek, Matěj Šaroun, Ště-
pán Poul, Adam Knetl, Tomáš Spěvák, Kryštof Chvojka. Bez nich 
by se to neobešlo. Nevím, jestli si někdo ještě pamatuje, jak to v 
Lesním divadle vypadalo před lety. Byla to jedna velká džungle, 
která se postupně mění v udržovaný les, o který se staráme pod 
hlavičkou Rockovrat z.s. Do budoucna máme v plánu kolem di-
vadla umístit koše, lavičky a altány pro turistiku.
Kolik očekáváte návštěvníků, jak jste na ně připraveni?
Kapacita areálu je letos 7000 lidí. Areál je opravdu obrovský, 
snažili jsme se vybudovat více chill zón pro návštěvníky. Přije-
de spousta stánkařů a foodtrucků, jejich nabídka bude bohatá.  
V minulosti se objevilo několik stížností ohledně hluku a 
nepořádku. Jak jste se s tímto problémem poprali?
Pokud byly nějaké stížnosti, tak se ke mně nedostaly. Vždy se 
snažíme o hladký průběh akce a dodržujeme přísná pravidla a 
nařízení, která jsme si sami nastavili. Na akci jsou jak záchra-
náři z řad dobrovolných hasičů Lety, tak i dvě záchranky včetně 
jednotlivých týmů. Letos jsme se také domluvili s další bezpeč-
nostní agenturou a navýšili jsme razantně počet jejích členů. 
Vaše akce je rovněž benefiční. Na co konkrétně budou 
moci návštěvníci přispět?
Ano, letos se opět uskuteční akce Rockový Slunovrat léčí. Jde o 
projekt na podporu nemocným cystickou fibrózou. Podpořit je 
budete moci i vy, a to přímo na místě koupí svítících tyčinek. 

(pan)

KOHO USLYŠíTE
DUB FX (AUS), DUBIOZA KOLEKTIV (BiH), RUSSKAJA (AT), 
Pipes and Pints, Paddy And The Rats (HU), Mig 21, SKYLINE, 
Portless, Fast Food Orchestra, Discoballs, Pub Animals, Ti-
mudej, Skywalker, TiNG, Lety Mimo, Sour Bitch, I Love You 
Honey Bunny, Le Pneumatiq, Klika, GATE (UK), Jay Delver, 
MALALATA, Akvamen, Forrest Pine, Masto Crew, Duneni.cz.
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„Výhodou je, že si děti u nás mohou první hodiny zkusit zdar-
ma. Seznámí se s hrou, půjčí si hole, a když je golf nadchne, 
mohou chodit pravidelně. Máme tu děti třeba z liteňské i řev-
nické školy,“ říká Sviták s tím, že je možné se domluvit na tele-
fonu 731 601 672. Golf na Karlštejně navíc pořádá i příměstské 
tábory (viz s. 10).

Závodníci poběží na Rochota
Víkendový wellness pobyt pro 2 v penzionu Rochota čeká na ví-
těze chystaného závodu Brdy UP! – běh na Rochotu. Uskuteční 
se v neděli 27. května. Start je v 11 hodin v Řevnicích v komplexu 
Corso Pod Lipami. Cíl je v restauraci a penzionu Rochota. Jde o 
první ročník běhu do kopců překrásnou krajinou brdských Hře-
benů. Připraveny jsou tři kategorie pro dospělé a tři dětské kate-
gorie. Běžet tak mohou dospělí, děti, ale i celé rodiny. Podle věku 
a výkonnosti jsou i přizpůsobené délky a jejich náročnost. Tra-
sa hlavní kategorie Elite měří 7,5 kilometru a její převýšení činí 
350 metrů. Více na www.brdyup.cz.

(vše pan)

Na hřišti nad Karlštejnem si 
děti mohou vyzkoušet golf
Nabídku sportovních aktivit si mohou řevničtí školáci rozšířit o 
golf. Dětské golfové tréninky se konají na hřišti v Karlštejně pro 
děti od 6 do 15 let. „Je to sport jako každý jiný, navíc děti nepotře-
bují žádné speciální vybavení. Nabízíme zapůjčení holí zdarma,“ 
uvedl Tomáš Sviták, řevnický rodák, který kouzlu golfu zcela pro-
padl. Golfovému trenérovi Pavlu Landovi, bývalému akrobatické-
mu lyžaři a trenérovi olympijského vítěze Aleše Valenty, pomáhá 
s tréninky vždy v pondělí a ve čtvrtek. „Golf má mnoho předností. 
Naučí děti trpělivosti, společenskému chování, koordinaci pohy-
bu. Navíc se dá hrát napříč generacemi. Je sice fyzicky náročný, 
protože jedna hra trvá i pět hodin, ujdete mnoho kilometrů, ale 
můžete si při tom krásně popovídat,“ vyjmenovává Tomáš Sviták, 
který hrál aktivně fotbal i národní házenou. Podle něj panuje zce-
la zkreslená představa, že je to sport finančně náročný a snobský.
Pro představu, pokud děti navštěvují jednu hodinu týdně, a to v 
sezoně od dubna do října včetně prázdnin, zaplatí rodiče 3900 
korun, tedy necelých 150 korun za hodinu. Pokud chtějí chodit 
hned dvakrát týdně, činí poplatek 5500 korun.

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.

DDŠ Dobřichovice přijme

vychovatele, 
speciálního peDagoga 

a psychologa
Vzdělání dle zákona o pedagogických 

pracovnících 563/2004 Sb.
Životopisy zasílejte na adresu svpd@svpd.cz.

Bližší informace na tel. č. 775 440 703 
a 257 891 066.

do kavárny modrý domeček přijmeme 

pomocného číŠníka, 
pomocného kuchaře 

a baristu. 
Nabízíme flexibilní pracovní dobu, přátelskou 

atmosféru a zaměstnanecké benefity. 
Tyto pozice jsou vhodné prouze pro OZP. 
Pro více informací kontaktujte Veroniku 

Kaftanovu na tel: 602 603 257 nebo 
na email: veronika@os-naruc.cz.

proDeJ 2 poZemkŮ
Město Řevnice nabízí k prodeji 
formou veřejného výběrového 

řízení obálkovou metodou:
• pozemek parc. č. 1463/2 

o výměře 2731 m2 v k.ú. Řevnice,
• pozemek parc. č. 1463/4 

o výměře 2661 m2 v k.ú. Řevnice.
Pozemky jsou určené k zástavbě.

Podmínky výběrového řízení jsou k dispozici 
na www.revnice.cz 

(úřední deska).
Uzávěrka nabídek:

Pondělí 18. června 2018 v 17:00 hod. 

Sport
Sport   15



Ostatní akce
5/5 Dračí lodě
Dobřichovice

8/5 Setkání u pomníku
Náměstí / 18:00

10/5 Zápis do Mateřské 
školy Řevnice
Vchod z ulice J. Veselého / 
9:00–12:00, 13:00–17:00

16/5 Šansonový koncert 
Ester Kočičkové
Zámek Dobřichovice / 19:30 

17/5 Seminář Agrese je OK 
Letovská knihovna / 18:00–21:30

19/5 Poberounský 
folklorní festival
Zadní Třebaň, náves 

19/5 Setkání veteránů
Zámek Dobřichovice

19/5 Dobřichovická 
degustační míle a sraz 
vozů Corvette
Ulice 5. května / 17:00

22/5 Zájezd s prohlídkou 
kláštera Plasy 
26/5 Řevnický pivní festival
Náměstí / 11:00

26/5 Poberounský folklorní 
festival
Lety, náves 

27/5 Poberounský folklorní 
festival
Karlštejn

27/5 Brdy UP! – 
běh na Rochotu
Corso Pod Lipami / 11:00

1–2/6 Rockový slunovrat
Lesní divadlo Řevnice

3/6 Košíkářský trh 
a Průvod Karla IV.
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
 
  

Kino
2/5 Měsíc Jupitera
Kino Řevnice / 20:00 

4/5 Avengers: Infinity War
Kino Řevnice / 17:30 

4/5 Hastrman
Kino Řevnice / 20:00 

5/5 Planeta Česko
Kino Řevnice / 16:00 

5/5 Pepa
Kino Řevnice / 20:00 

9/5 Neznámý voják
Kino Řevnice / 20:00 

11/5 Kazišuci
Kino Řevnice / 17:30 

11/5 Tiché místo
Kino Řevnice / 20:00 

12/5 V husí kůži
Kino Řevnice / 16:00 

12/5 Psí ostrov
Kino Řevnice / 20:00 

16/5 Bratři Lumiérové
Kino Řevnice / 20:00 

18/5 Avengers: Infinity War
Kino Řevnice / 17:30 

18/5 Psí ostrov
Kino Řevnice / 20:00 

19/5 Pračlověk
Kino Řevnice / 16:00 

16   Kulturní přehled

Kulturní přehled 5/18
19/5 Deadpool 2
Kino Řevnice / 20:00 

23/5 Gauguin
Kino Řevnice / 20:00 

25/5 Solo (dabing)
Kino Řevnice / 17:30 

25/5 Dámský klub
Kino Řevnice / 20:00 

26/5 Planeta Česko
Kino Řevnice / 16:00 

26/5 Solo (titulky)
Kino Řevnice / 20:00 

30/5 Pod jedním stromem
Kino Řevnice / 20:00 

1/6 Neuvěřitelný příběh 
o obrovské hrušce
Kino Řevnice / 17:30 

1/6 Solo (titulky)
Kino Řevnice / 20:00 

2/6 Solo (titulky)
Kino Řevnice / 16:00 

2/6 Než přišla bouře
Kino Řevnice / 20:00 

Hudba
24/5 ZUŠ Open 
Hopsa hejsa do lesa
Lesní divadlo

26/5 Filharmonie v lese
Lesní divadlo / 19:00

Divadlo
11/5 Pásmo ke 100. výročí 
samostatného státu
Lesní divadlo / 10:30


