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Jak prožívali poslední dny konce Velké války a první dny samostat-
ného Československa obyvatelé Řevnic? Kdo ze zdejších obyvatel 
bojoval v řadách odvážných legionářů? Jak se v Řevnicích slavilo 
nabytí svobody a samostatnosti? Odpověď nejen na tyto otázky 
najdete v publikaci, kterou ke stému výročí vzniku Československa 
vydalo město Řevnice pod názvem Rok 1918 v Řevnicích. Jejím au-
torem stejně jako autorem výstavy historických dokumentů v Mod-
rém domečku je místní sběratel a historik MUDr. Jindřich König.

„Na publikaci jsem pracoval od začátku roku. Pokusil jsem se 
připomenout dobu a vztahy řevnických občanů k první světové 
válce a ke vzniku ČSR na základě záznamů řevnických spolků, 
které vedly o událostech archivní zápisy,“ zmiňuje v úvodu ke 
knize König. Publikace obsahuje část o řevnických legionářích, 
protokoly ze schůzí zastupitelstva v roce 1918. Najdete zde i zápi-
sy jednotlivých řevnických spolků z roku 1918. Publikace, kterou 
město vydalo v nákladu 370 kusů a uvolnilo na její vznik částku 
50 tisíc korun, je zdarma k dostání v řevnickém knihkupectví i v 
podatelně MěÚ. „Jde o jeden z příspěvků města k letošním osla-
vám vzniku republiky,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka. Město 
se navíc podílelo na organizaci jedinečného koncertu Komorní 
filharmonie Pardubice pod dirigentským vedením Řevničana De-
bashishe Chaudhuriho, který se koncem května konal v Lesním 
divadle. Oslavám byl věnován i letošní ročník MIX festivalu.

Další akce k výročí jsou připraveny v říjnu. V Modrém domeč-
ku se 12. října uskuteční od 18.00 hodin Posezení nad kro-
nikami. Letopisecká komise připravila komentovanou prohlíd-
ku výstavy a besedu. Tématem bude právě Rok 1918. Jako host 
vystoupí Petr Hora Hořejš, český publicista, scenárista, spisovatel 
a také autor zatím čtrnácti dílů historického cyklu Toulky českou 
minulostí. 

Kromě toho se ve zdejším kostele svatého Mořice uskuteč-
ní 21. října od 17 hodin koncert Emauzského sboru a orches-
tru (ESO). ESO tvoří 15 až 20 členů orchestru a 25 až 30 členů 
sboru. V jejich repertoáru jsou církevní i světská díla především z 
období baroka a klasicismu. 

Vyvrcholením letošního maratonu oslav bude tradiční setká-
ní u pomníku na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Letos se má 
uskutečnit před vyčištěným pomníkem v neděli 28. října od 16 
hodin. Vedení města má v plánu pozvat na důstojný akt všech-
ny místní spolky a speciálně pro tuto příležitost uzavřít po dobu 
aktu průjezd náměstím.

Na oslavy do Dobřichovic 
přijede i Masaryk
Akce ke 100. výročí založení Československa se v říjnu konají i v 
sousedních obcích na dolním toku Berounky.  

Oslavy sto let republiky 
vyvrcholí na náměstí
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2   Aktuálně

Koncertem století nazvaly Černošice vystoupení Hudby Hrad-
ní stráže a Policie ČR, který se v rámci oslav uskuteční v neděli 
14. 10. od 19.00 v hale Věry Čáslavské. Vstup je volný.  

Oblíbené písně prvního prezidenta T. G. Masaryka, ale i 
kuplety z pera Karla Hašlera přednese ve svém speciálním po-
řadu věnovaném 100. výročí vzniku Československa kytarový 
virtuos Štěpán Rak. Pořad nazvaný Domov můj se koná v úte-
rý 23. října od 19.30 hodin v dobřichovickém zámku. Rovněž v 
Dobřichovicích se pod taktovkou místní Dobřichovické divadel-
ní společnosti a dalších spolků uskuteční oslavy 28. října, kdy 
na zdejší nádraží přijede ve 13.45 historický parní vlak s pre-
zidentem Masarykem a jeho doprovodem. Dobový průvod se 
pak vydá do dobřichovického parku, kde je připraven kulturní 
program a zasazen zde bude Strom republiky.

Také v Berouně pořádají 18. 10. Slavnostní večer u příle-
žitosti 100. výročí vzniku samostatného československého 
státu, během kterého vedení radnice předá Ceny města Be-
rouna. Ve zdejší galerii Holandský dům budou od 22. 10. vysta-
veny historické fotografie ze Sbírky Scheufler. e

Další výtvarná díla žáků ZUŠ na téma 100 let naší republiky si 
můžete prohlédnout na chodbách Zámečku.
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ní ulici. Věřím, že se budete řídit výsledky a reálnými návrhy, a ni-
koliv jen předvolebními sliby. Přeji vám dobrou volbu.

 S úctou Tomáš Smrčka 

Před nádražím vypuknou 
stavební práce v říjnu
Stavební práce na projektu úpravy prostoru před řevnickým ná-
dražím mají začít v říjnu. Cílem závěrečné druhé etapy projektu 
je dobudování přednádraží jako přestupního uzlu, který propojí 
veřejnou hromadnou a individuální automobilovou dopravu a 
současně i pěší trasy. Vznikne zde nově i trasa pro cyklisty včetně 
dvou přístřešků pro sedm desítek kol. Řevnický starosta jednal v 
půlce září se zástupcem firmy, která zvítězila ve výběrovém říze-
ní. Stavbu má firma převzít na počátku října a následně začít s 
pracemi mezi příjezdovou ulicí Pod Lipami a kolejištěm. Průjezd 
má být po celou dobu zachován. V projektu není zahrnuta obno-
va či odstranění domku bývalých uhelných skladů, neboť ten není 
v majetku města. Na protější pravé straně bude zachováno parko-
vání. Tato část by měla být hotova do konce roku, v následujícím 
roce se bude pokračovat na protější straně. Vzhledem k tomu, že 
počet míst bude kvůli rekonstrukci omezen, jedná město o dočas-
ném parkování po dobu prací v areálu bývalé Eurovie.

Pozor: Silnice na Třebaň bude 
dva měsíce neprůjezdná 
Obrovské louže na silnici ve směru do Zadní Třebaně, které se 
objevují při každém menším dešti, mají brzy zmizet. Středočeský 
kraj totiž ještě do konce roku vybuduje v ulicích Komenského a 
Třebaňská novou dešťovou kanalizaci, na jaře příštího roku pak 
položí nové asfaltové povrchy. Kvůli výstavbě dešťovky ale zůsta-
ne silnice ve směru na Zadní Třebaň v říjnu a listopadu uzavřena.

Černošické oddělení dopravy a správy komunikací informova-
lo řevnický úřad o tom, že uzavírka na Třebaň potrvá od 1. 10 do 
30. 11. Objížďka na Třebaň povede přes Svinaře. „Rekonstrukce 
těchto dvou ulic je nutná. Zvláště Třebaňská je v katastrofálním 
stavu. Neměli jsme proto snahu rekonstrukci nějak omezovat, 
aby se nové povrchy stihly na jaře udělat. Snažili jsme se alespoň 
zachovat průjezd místním obyvatelům,“ uvedl starosta města 
Tomáš Smrčka s tím, že i v Komenského ulici od prodejny k želez-
niční trati nahradí dlažbu asfalt.

Nové třídy se budou budovat 
až o prázdninách
Až do konce příštích letních prázdnin bude prodloužen termín 
dokončení rekonstrukce staré budovy 2. stupně základní školy ve 
Školní ulici. Vedení města proto počítá s tím, že hlavní stavební 
práce se posunou až na léto, aby co nejméně omezily chod školy. 
Na rozsáhlou rekonstrukci, která kromě vybudování nového vý-
tahu zahrnuje i vznik tří nových podkrovních učeben a moderni-
zaci stávajících tříd, získalo město dotaci z IROP – 15,35 milionu 
korun. Právě její administrace a schvalování zadávací dokumen-
tace výrazně posunuly termín zahájení prací. V současnosti měs-
to vybírá stavební firmu. Zájemci se mohou na profilu zadavatele 
hlásit až do 8. října.

Projekt řeší problém zastaralých odborných učeben, mezi které 
patří učebna chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, učebna jazy-

Zprávy z radnice
Slovo starosty 

Vážení řevničtí  občané, vážení čtenáři,
blíží se konec mého čtyřletého mandátu a toto je poslední sloupek, 
který pro vás na konci tohoto období píši. Mohl bych se pustit do 
dalšího bilancování, ale mám pocit, že bilančních článků už bylo v 
Ruchu za poslední dobu dost. Dnešní slovo bych tudíž rád věnoval 
„poděkováním“. Poděkováním všem, se kterými se mi za ty čtyři 
roky v čele města tak dobře spolupracovalo. 

Své díky chci vyjádřit všem zaměstnancům městského úřadu 
včetně technických služeb a také pracovníkům na částečné doho-
dy. Jsem přesvědčený, že úřad funguje dobře a poskytuje všem 
obyvatelům kvalitní služby. Kolektiv si také po významné reorgani-
zaci takzvaně „sedl“. Úředníci jsou ochotní, odborně zdatní a zod-
povědní. Technické služby odvádějí dobrou práci, která je vidět. Je 
třeba připomenout, že rozsah činnosti výrazně narostl a důvody 
nárůstu jsou různé. Od legislativních změn, vyšší investiční a do-
tační činnosti města, vzniku nových agend po prostý fakt, že řadu 
nových činností zajišťujeme vlastními pracovníky. 

Velké poděkování bych chtěl vyjádřit také všem strážníkům měst-
ské policie. Pod vedením vrchního strážníka pana Jiřího Dlaska se 
jim daří každodenně přispívat k naší bezpečnosti a udržování klidu 
ve městě. Některé větší akce si nedovedu bez jejich asistence dnes již 
představit. O tom, že dělají svoji práci dobře, nejlépe svědčí zájem 
okolních obcí o jejich služby. Založení vlastní jednotky bylo velmi 
dobré rozhodnutí a je potřeba jednotku do budoucna na základě 
meziobecní spolupráce dále rozvíjet. Velmi dobrou spolupráci jsme 
nastavili také s Hasičským záchranným sborem ČR a Policií ČR. 

Dále bych velmi rád vřele poděkoval všem ředitelům městem 
zřizovaných vzdělávacích institucí. Jmenovitě ředitelce mateřské 
školy paní Pavlíně Neprašové a její předchůdkyni paní Haně Kvas-
ničkové, ředitelce základní umělecké školy paní Ivaně Junkové a 
řediteli základní školy panu Tomáši Řezníčkovi. Se všemi jsem řešil 
celou řadu provozních či investičních opatření a vždy jsme na-
šli společnou řeč. Mám radost z toho, že se jim v jejich nelehkých 
manažerských pozicích daří a přeji jim, aby tomu tak bylo i nadále. 
Poděkovat musím i ostatním pracovníkům ve vedení škol, technic-
kým zaměstnancům a také zvláště všem učitelkám a učitelům.

Velké poděkování patří pochopitelně všem zastupitelům, a to jak 
koaličním, tak opozičním. Stejné díky patři rovněž členům všech 
odborných komisí, které jsme koaliční smlouvou ustanovili, a také 
výborům finančnímu a kontrolnímu. Se svým poděkováním mířím 
též k členům školských rad a redakční radě Ruchu. Poděkování je o 
to cennější, že všichni zmínění svoji práci zvládali ve svém volném 
čase a bez nároku na jakýkoliv výdělek.

Poděkovat musím i panu šéfredaktorovi Ruchu Matěji Bartáko-
vi a jeho kolegyni Pavle Nováčkové. Časopis si pod jejich vedením 
drží velmi vysoký standard.

Dobře a velmi aktivně se mi pracovalo také s většinou řevnic-
kých spolků. Vzpomenu zejména Sbor dobrovolných hasičů, Děl-
nickou besedu Havlíček, Obec baráčníků a Myslivecké sdružení, 
s jejichž aktivními členy jsme společně absolvovali řadu společen-
ských akcí a oslav různých výročí.     

Velmi mne těší také to, jakým způsobem se nám podařilo navá-
zat vzájemnou přínosnou spolupráci s okolními obcemi. Dobrým 
příkladem je již zmiňovaná městská policie, úspěšně spolupracuje-
me na organizaci svozu komunálního odpadu či aktuálně na rozší-
ření čistírny odpadních vod. Do budoucna připravujeme s okolní-
mi obcemi společný provoz vodohospodářské společnosti. 

Závěrem vás, vážení občané, zvu k účasti v komunálních vol-
bách, které nás čekají 5. a 6. října v budově základní školy ve Škol-



krát a projednali jsme velké množství finančních záležitostí 
města. Jsem rád, že se nám povedlo změnit formát schůzí. 
Téměř všech schůzí se totiž účastnil starosta Tomáš Smrčka 
a po svém nástupu i vedoucí ekonomického odboru paní Jas-
kevičová, která nám připravovala podklady. Díky jejich účasti 
mohly být zodpovězeny případné otázky hned, vyhnuli jsme 
se tak v minulosti preferovanému a zdlouhavému systému 
psaní otázek a ještě delšímu čekání na odpověď. Děkuji tímto 
i panu starostovi a paní Jaskevičové za jejich práci a účast na 
jednáních.

Další část textu věnuji současné finanční situaci města. Jako 
předseda finančního výboru, tedy někdo, kdo má komplex-
ní přehled o financích města, mohu s klidem konstatovat, že 
současná finanční situace „městské kasy“ je více než dobrá. 
Pro představu uvedu, že na začátku volebního období jsme 
přebírali peněžní prostředky ve výši 26,7 mil. Kč a nesplace-
né úvěry činily 9,8 mil. Kč (zdroj: výkazy FIN k 31. 12. 2014). 
V současné době má město na účtech 36,8 mil. Kč a hodnota 
nesplacených úvěrů činí 7,4 mil. korun (zdroj: výkazy FIN k 
31. 8. 2018). Z toho je jasně patrné, že v současné době máme 
na účtech více peněžních prostředků než při jejich převzetí v 
roce 2014. Když přihlédneme k faktu, že se v současném vo-
lebním období proinvestovalo více než 147 mil. Kč (viz minu-
lé číslo RUCHu), můžeme tento stav hodnotit s uspokojením. 
V první polovině dalšího volebního období budou realizovány 
investice přesahující 120 mil. Kč s podílem vlastních zdrojů, 
přesahujícím 35 mil. Kč. Financování vlastních zdrojů těchto 
investičních akcí je tedy zajištěno (viz stavy peněžních pro-
středků). Tyto peněžní prostředky budou ještě navýšeny o 
dosud neproplacené dotace již ukončených investičních akcí, 
prodejem pozemků nad hřbitovem, standardním příjmem 
z daňového určení daní a ostatními příjmy. Jak můžeme vi-
dět, máme jako město dostatečné rezervy i na jiné investiční 
akce, které se nebudou spolufinancovat pomocí dotací, např. 
opravy místních komunikací. Dodejme rovněž, že na celko-
vé profinancování plánovaných investic jsou již předjednány 
bankovní úvěry, které umožní překlenout dobu od zaplacení 
jednotlivých projektů do doby proplacení schválené dotace 
jejím poskytovatelem. Doufám, že tento článek potvrdil, že se 
financím města opravdu věnujeme a že si nevedeme nikterak 
špatně. To potvrzuje i srovnání zadluženosti s okolními obce-
mi na Praze-západ (Lety, Dobřichovice, Všenory, Černošice). 
Tento ukazatel mají Řevnice jednoznačně nejnižší.

Nakonec (ale i průběžně) bych velmi rád poděkoval všem 
zaměstnancům městského úřadu za vynikající spolupráci po 
celé čtyři roky. Děkuji.

Ing. Petr Hartmann, předseda finančního výboru

ků a počítačová učebna. Počítá se s vybudováním nové kuchyňky 
a environmentální učebny. Odborné učebny budou moderně vy-
baveny, což umožní zefektivnit výuku a zavést inovativní metody 
vyučování.

První úpravy ve smuteční 
síni budou už na podzim
Prvních úprav se interiér smuteční síně na řevnickém hřbitově 
dočká ještě na podzim. Podle slov místostarostky Marie Reslové 
zde bude nahrazeno dosluhující sezení novými dřevěnými lavi-
cemi. V příštím roce by měla smuteční síň doznat výraznějších 
změn díky celkové rekonstrukci. Projekt architektky Alice Čermá-
kové počítá například s otevřením a prosvětlením místnosti střeš-
ními okny. Řešit bude i vzlínající vlhkost, chybějící odvod dešťové 
vody od budovy, nefunkční zajíždění rakve, chybějící prostor pro 
rozloučení nejbližších se zemřelým, vytápění i osvětlení. Součas-
ně zde má být vybudováno nové sociálně-hygienické zázemí pro 
návštěvníky. Snahou města je, aby jedna toaleta byla pro veřej-
nost otevřena nepřetržitě a byla přístupná i zvenku. Ve studii 
městské architektky Balejové se počítá s revitalizací okolí a úpra-
vou pietního místa na řevnickém hřbitově. Studie obsahuje návrh 
koncepce úprav návrší kolem řevnického hřbitova, návrh koncep-
ce rozšíření pietního prostoru a návrh koncepce detailů a staveb.

Krátce
 • Na konci října by měl být na webových stránkách města zve-

řejněn návrh nového územního plánu tak, jak byl doplněn a 
přepracován na základě došlých námitek a relevantních při-
pomínek. Další veřejné projednání by se mělo konat přibližně 
v půlce listopadu. O přesném termínu budeme informovat v 
příštím vydání. 

 • Město Řevnice uzavřelo dodatek k partnerské smlouvě se spol-
kem Pikolínek za účelem vybudování nové soukromé mateřské 
školy. Podle starosty Tomáše Smrčky bude spolek s upraveným 
a doplněným projektem znovu žádat o dotaci na výstavbu škol-
ky a město jeho snahu nadále podporuje.

(vše pan)

Finanční stav města 
Dovolte mi, abych jako předseda finančního výboru nejprve 
poděkoval všem členům FV za společnou čtyřletou práci. Bě-
hem minulého volebního období jsme se sešli více než třicet-
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YUzavření sběrného dvora – rekonstrukce!
Od 8 října 2018 a v závislosti na počasí nejspíše do konce dubna 2019 bude probíhat rekonstrukce sběrného dvora Na Bořích v 
areálu EKOS. Po dobu této rekonstrukce budou moci obyvatelé Řevnic odvážet odpad do areálu technických služeb města V Zá-
tiší 1065, který bude sloužit v režimu tzv. dočasného úložiště odpadu.

Dočasný sběrný dvůr nebude přijímat odpad od obyvatel jiných obcí ani firem. 
Areál technických služeb má omezenou kapacitu. Prosíme občany, aby po dobu výstavby nového sběrného dvora využívali 

možnost odložení odpadu uvážlivě. Současně se omlouváme za komplikace při poskytování této služby.
Otevírací doba dočasného sběrného dvora: v úterý od 15.00 do 18.00 hod a v neděli od 9.00 do 12.00 hod. 

Přijímaný odpad:
 • směsný odpad
 • stavební suť
 • bioodpad včetně větví
 • dřevo
 • nábytek a velkoobjemový odpad
 • elektroodpad
 • omezeně plast a papír

Nebude přijato:
 • pneumatiky (je možné odevzdat v pneuservisech)
 • nebezpečný odpad (město organizuje 2x ročně sběr 

tohoto odpadu za obch. domem COOP)
 • drobný elektroodpad, baterie a akumulátory, žárovky, 

zářivky (je možno odevzdat v prodejnách elektra) 
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Údržbu zeleně, veřejného osvětlení, městského mobiliáře či 
zimní údržbu komunikací mají v Řevnicích na starosti pracovní-
ci Technických služeb. Společnost EKOS, s. r. o., na základě ná-
jemní smlouvy s městem Řevnice zajišťuje dodávky pitné vody a 
odvádění a čištění odpadních vod. Na starosti má i provoz sběr-
ného dvora pro Řevnice. Do konce roku 2016 také hospodařila 
na cca 450 hektarech lesních pozemků v katastru Řevnic, avšak 
od ledna 2017 hospodaření v lese přebralo pod svá křídla město 
Řevnice, EKOS obstarává již pouze prodej štípaného dříví.

Řevnice jsou také zřizovatelem tří školních zařízení: Základní 
školy Řevnice, Mateřské školy Řevnice a ZUŠ Řevnice. V budo-

Závěrečné předvolební téma se týká každodenního fungování města a kvality služeb, které obec svým občanům 
poskytuje. Ty jsou nedílnou součástí každodenního života Řevničanů, a tak není divu, že jsou nejčastěji cílem 
připomínek ze strany občanů. Zeptali jsme se proto představitelů kandidujících stran a hnutí, jak vidí proble-
matiku městských služeb oni – co funguje, jak má, co by se podle nich mělo změnit a jaké kroky v případě svého 
zvolení podniknou, aby k těmto změnám došlo.

Text: Pavla Nováčková, Matěj Barták

Předvolební téma:
mĚStSKé SlUŽbY 

Kultura
V otázce podpory kulturních akcí zhodnotíme funkčnost součas-
ného dotačního systému a budeme navrhovat jeho úpravy tak, 
aby byla jasná a objektivní kritéria pro poskytnutí podpory. Ruku 
v ruce s tím musí jít i propracovaný způsob nedotační podpory. 
Vstřícný přístup by měl být základem, zároveň by měla být jasně 
stanovena pravidla, která musejí pořadatelé akcí dodržovat.     

Sport
V oblasti sportu se chceme zaměřit zejména na volně přístupná 
venkovní sportoviště pro děti i dospělé. Ve městě připravíme vý-
stavbu např. venkovní posilovny, skateparku či basketbalového 
hřiště. Podporujeme a chceme také dále rozvíjet rekreační funkce 
řevnického lesa, a to jak pro pěší turisty, tak pro cyklisty.
Vše o programu ODS se dozvíte na webu odsrevnice.cz nebo na 
našem Facebooku a Instagramu. e

vě Zámečku má své sídlo i Městská knihovna a Městské kulturní 
centrum, které má na starosti nejen pořádání kulturních akcí, 
ale i správu Lesního divadla. Seniorům a osobám se zdravotním 
postižením poskytují v Řevnicích pomoc a služby pracovnice Pe-
čovatelské služby, sídlící ve Školní ulici. 

Od roku 2016 v Řevnicích znovu funguje v současnosti pě-
tičlenná městská policie. Na základě veřejnoprávních smluv 
hlídkují řevničtí strážníci také na katastrech obcí Lety, Všenory 
a Jíloviště. Od následujícího roku k nim má přibýt i obec Hlásná 
Třebaň. e

Komunální služby
Úroveň komunálních služeb se zlepšuje a jejich profesionaliza-
ce musí i nadále pokračovat. V oblasti svozu odpadů se budeme 
snažit o další rozšiřování dostupnosti a kultivaci sběrných míst na 
tříděný odpad. Do systému by také bylo vhodné zavádět motivační 
prvky tak, aby lidé, kteří minimalizují produkci odpadu či pocti-
vě odpad třídí, pocítili svoji snahu i v peněženkách. Přínosem je i 
spolupráce s okolními obcemi – společným zadáváním se dá do-
sáhnout významných úspor nákladů nebo zvýšení efektivity posky-
tovaných služeb.

Při péči o zeleň se musí zabránit případům, kdy došlo k poško-
zení či zničení soukromé zeleně. V případě větších zásahů, jako je 
např. kácení stromů, by měli být vlastníci přilehlých pozemků do-
předu informováni.

Vzdělávání
Chceme silnou a nezávislou základní školu, která bude svou kon-
cepcí směřovat k postavení centrální školy pro blízký region. Vy-
varovat se také musíme překotných změn, které pouze vyvolávají 
nestabilitu a zjitřené emoce. Výuka v základní škole by měla být 
propojena s nabídkou vzdělávání, kterou poskytují základní umě-
lecká škola a městská knihovna. Z té chceme vybudovat silnou 
instituci zachovávající řevnické paměti a poskytující volnočasové 
vzdělávání. Kapacita mateřské školy musí být plánována s dosta-
tečným předstihem podle demografického vývoje i plánovaného 
zvýšení počtu obyvatel díky nové výstavbě. Městská zařízení by 
měla být doplněna o nabídku soukromých školek či škol, se který-
mi by město mělo úzce spolupracovat v otázce plánování kapacity 
či hledání prostor pro výuku.

Vážení čtenáři a voliči,
poslední volební téma se věnuje městským službám, které pova-
žujeme společně s infrastrukturou z hlediska fungování obce za 
nejdůležitější. V uplynulých letech jsme v čele města věnovali velké 
úsilí jejich zkvalitňování a rozšiřování a na tuto aktivitu chceme 
navázat. V Plánu rozvoje Řevnic, který jste již jistě našli ve svých 
schránkách, jsme naše priority velmi konkrétně definovali.

Vodní hospodářství
V první řadě se budeme nadále intenzivně věnovat vodnímu hos-
podářství. Díky opravám na rozvodech jsme ročně ušetřili vodu 
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odpovídající spotřebě 1500 obyvatel. V opravách starých rozvodů 
budeme pokračovat, stejně tak máme připravené projekty na revi-
talizaci vodních zdrojů u Berounky i v Kejné. Chceme rovněž zvýšit 
bezpečnost celé soustavy připojením přes lávku oblasti Za Vodou, 
která je zásobována vodou z Karlíka, respektive Želivky. Jednak 
je voda z Želivky poměrně drahá, a jednak celé město propojením 
obou soustav získá bezpečnou alternativu zásobování vodou v pří-
padě nějaké ekologické havárie či jiného problému. 

Školství
Maximální podporu věnujeme školství. Zaměřujeme se především 
na neustálé zlepšování podmínek, ve kterých se naše děti vzdě-
lávají. Přistavujeme, rekonstruujeme, vybavujeme a zvelebuje-
me všechna školská zařízení. Největší pozornost byla upřena na 
základní školu. Pro všechny předškolní děti od 3 let jsme zajistili 
možnost cenově rovnocenného vzdělávání. Pro město jsme v před-
stihu získali zpět budovu staré školy, kde by měla mít v budoucnu 
zázemí nová knihovna, řevnické spolky a stále se rozšiřující ZUŠka. 

Péče o seniory
Myslíme i na naše nejstarší občany. Pro pečovatelskou službu jsme 
zajistili 2 nová auta. Zrealizujeme již připravený projekt na rekon-
strukci penzionu pro seniory. Ve spolupráci s krajem usilujeme 
o zavedení pravidelné autobusové linky mezi Řevnicemi, Lety a 
Dobřichovicemi. 

Odpady
Další prioritou je pro nás zachování nebo dokonce i snižování po-
platků za svoz komunálního odpadu, což bude podmíněno jiným 
nastavením motivačního systému. Náklady města na svoz se nám 
podařilo snížit díky spolupráci s okolními obcemi. Již nyní se při-
pravujeme společně s obcemi regionu na legislativní změny v roce 
2024, kdy se bude komunální odpad pouze spalovat a výrazně 
tak naroste cena za jeho likvidaci. Díky výstavbě nového sběrného 
dvora zlepšíme třídění odpadů a snížíme tak objem komunálního 
odpadu a tím i cenu za jeho likvidaci. 

Bezpečnost a pořádek
V neposlední řadě dbáme na pořádek a bezpečnost. Výrazně jsme 
investovali do techniky na údržbu města a posílili jsme i řady pra-
covníků technických služeb. To bylo nezbytné v souvislosti se 
zavedením nové agendy, např. svoz bioodpadu 3x týdně či řada 
činností, které si dříve město objednávalo od firem. Na specifické 
zahradnické práce s nároky na zvýšenou odbornost z důvodů dota-
cí pak najímáme odborníky. 

Založili jsme funkční jednotku městské policie, kterou se nám 
daří díky finanční spoluúčasti okolních obcí, kam naše policie za-
jíždí, neustále personálně rozšiřovat. Začínali jsme na dvou stráž-
nících, nyní jich máme již pět. Naším cílem je takový počet, který 
obci zajistí téměř nepřetržitou 24hodinovou službu. 

 
Městský úřad
Zákonné změny a zvýšená investiční a dotační činnost města zvý-
šily požadavky na fond pracovní doby zaměstnanců městského 
úřadu. Postupnou reorganizací úřadu a zrušením místa tajemníka 
(vedení úřadu zajišťuje starosta) byl vytvořen prostor pro přijetí 
nových zkušených pracovníků zejména do ekonomického odbo-
ru na investice. Rádi bychom tento osvědčený systém udrželi i do 
budoucna. 

Kultura
Je to pro občana jedna z nejzajímavějších služeb. Troufáme si 
říci, že byla v uplynulých letech doslova skokově navýšena a tuto 
kvantitu a především kvalitu chceme zachovat. Každá z nových 
akcí si našla své nadšené publikum. e

Zeleň
Z pohledu občana Řevnic oceňujeme novou výsadbu stromů 
a péči o zeleň. V té budeme i nadále pokračovat. Z pohledu 
správy města určitě stojí za zamyšlení, kolik nás péče o zeleň 
a údržbu města stojí. Zda je třeba účelné platit firmu na pletí 
porostu v Havlíčkových sadech nebo jestli je některé trávní-
ky nutné kosit na výšku golfového hřiště. Delší interval seká-
ní by prospěl městské kase, klimatu i přírodě. Dalších námětů 
na zlepšení péče o veřejná prostranství se jistě najde ještě celá 
řada.

Technické služby
V technických službách je v tuto chvíli dostatek zaměstnanců. 
Také investice do techniky v tomto volebním období byly po-
měrně vysoké. Proto je bezpodmínečně nutné provést provoz-
ní optimalizaci technických služeb, která by napomohla větší 
efektivitě práce.

Odpady
Už dnes je třeba pamatovat na to, že od roku 2024 bude v ČR 
zakázáno skládkování a pravděpodobně se výrazně zvýší ná-
klady na likvidaci odpadu. Musíme tedy začít přemýšlet, jaká 
opatření učiníme, abychom občanům umožnili ještě lépe od-
pady třídit a snižovat množství těch neroztříděných, vyhazo-
vaných do běžných plechových nebo černých popelnic. Chybí 
nám tu např. kontejnery na kovové obaly (plechovky, obaly od 
sprejů apod.). 

Školy
Co se týče školských zařízení, kapacitu základní školy mírně 
přesahující 600 žáků považujeme za dostatečnou a věříme, 
že se podaří zabránit případným developerským projektům, 
které by vytvořily tlak na další navyšování kapacity naší ško-
ly. Škola má zajistit kvalitní vzdělání především místním dě-
tem, pak dětem z těch obcí, které mají s Řevnicemi uzavřenou 
smlouvu, a teprve když zbude místo, tak dětem z dalších okol-
ních obcí.
Jako priority vidíme získání financí na výstavbu tělocvičny, 
která škole citelně chybí, a na modernizaci školní jídelny, kte-
rá praská ve švech.

Kapacita mateřské školy je nedostatečná již dnes a situace 
se v příštích letech patrně hned tak nezlepší. Plán vybudovat 
kontejnerové třídy v zahradě školky v zásadě nemusí být špat-
ný, ale rozhodně odmítáme umístění kontejnerů do prostoru 
hájku, který děti využívají ke hrám a skotačení mezi stromy. 
Jistě by se našlo nějaké vhodnější místo. Dlouhodobě, vzhle-
dem k demografickým prognózám, bude třeba pro zajištění 
dostatku míst ve školkách pro řevnické děti hledat komplex-
nější řešení.

Městská policie
Za to, že v Řevnicích funguje městská policie, jsme rádi, ostat-
ně jsme o to usilovali už v předcházejícím volebním období. 
Jen by možná mohli být strážníci v našich ulicích víc vidět. 
Poté, co Řevnice začaly tuto službu poskytovat i okolním ob-
cím, se zdá, jako by strážníci měli na své mateřské město méně 
času. S přijetím dalších obcí musí vzrůst počet strážníků, ji-
nak není možné tuto službu dále nabízet. Také se stále nedaří 
vymáhat dodržování vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřej-
ném prostranství a rezervy má i dodržování času parkování na 
náměstí. e
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Pro dobré fungování služeb, které město zajišťuje, jsou nejdůležitěj-
ší a nejcennější lidé, kteří dělají svou práci dobře a rádi. O učitele, 
všestranné pracovníky technických služeb, pečovatelky nebo stráž-
níky je nouze. Proto chceme v rámci možností městského rozpočtu 
vytvářet takové pracovní a finanční podmínky, aby od nás schop-
ní lidé neodcházeli, ale naopak, abychom je pro práci v Řevnicích 
získávali. 

Důležitá je také kontinuita. Za užitečné považujeme promyšlené 
personální doplňování a postupné zlepšování i rozšiřování všech 
druhů poskytovaných služeb. Dělo se tak v minulých čtyřech letech 
a v tomto duchu chceme i pokračovat.

Hodně jsme investovali do zastaralého a nedostatečného vyba-
vení technických služeb (traktor, žací traktůrky, automobil, vyso-
kozdvižná plošina). Technickým službám, které prošly částečnou 
personální proměnou, přibyla spousta práce: rozšířily se udržované 
plochy zeleně, svoz bioodpadu, opravy odvodňovacích koryt, došlo 
k úpravě a úklidu areálu v Zátiší. Ukázalo se, že mezi pracovníky je 
spousta šikovných řemeslníků. Svědčí o tom například obnovené 
plakátovací plochy, mobiliář na trojúhelníku u závor, nebo úprava 
zábradlí na Stránce. V oblasti péče o zeleň, například při údržbě 
Havlíčkových sadů, se osvědčila spolupráce s odbornými firmami. 

Rezervy vidíme ve veřejném osvětlení. Celosvětový trend použi-
tí LED osvětlení šetří nemalé finanční náklady na energie a snižují 
světelný smog. Naše lampy jsou mnohdy nefunkční a zastaralé. 

Mateřská škola by měla být dostupná pro všechny řevnické děti 
starší tří let. Je připravená studie na rozšíření městské školky o kon-
tejnerové třídy, ale nabízí se také možnost spolupráce se soukromý-
mi akreditovanými školkami formou částečného hrazení školného 
městem, kterou jsme již vyzkoušeli a funguje. 

Do pracovního zázemí pro učitele a žáky – dostavby a rekon-
strukce základní školy investovalo město během našeho působení 
na radnici bezkonkurenčně nejvíce prostředků. Do roka bude stará 
budova druhého stupně bezbariérová, získá využitelné podkroví a 
nové vybavení odborných učeben. Je připravena studie sportovní 
haly – tělocvičny, která škole chybí. Po nástupu nového ředitele se 
výrazně zlepšila atmosféra ve škole, je čas soustředit se ještě více na 
kvalitu výuky.

Základní umělecká škola je jedním z pilířů kulturního života 
města, jen nemá dost prostoru k uspokojení všech zájemců o studi-
um. Zrekonstruujeme budovu Zámečku a celou ji poskytneme pro 
provoz ZUŠ. I nadále počítáme s výtvarnými ateliéry ve Staré škole 
na náměstí , je připravena rekonstrukce skladu na nádraží pro vý-
stavní účely a kulturní i společenské akce. 

Velké rezervy vidíme v provozu městské knihovny. Stísněné 
prostory vyřeší přestěhování do zrekonstruované budovy Staré 
školy na náměstí. Knihovna by se ale měla více otevřít veřejnosti, 
zapojit se do života obce a intenzívněji spolupracovat se základní i 
mateřskou školou. 

Zaměstnáváme vstřícné a obětavé pečovatelky. Ulehčili jsme 
jim práci nákupem nových automobilů. Řešíme personální problé-
my a vypsaná výběrová řízení zatím řešení nepřinesla. Uvažujeme o 
doplnění poskytovaných služeb, například o seniorské taxi k lékaři. 

Dodávky vody a provoz kanalizace, které zajišťuje městská firma 
EKOS, probíhají až na výjimečné havárie bez problémů. Provoz se 
významně zefektivnil, omezily se ztráty vody, firma plní své závaz-
ky vůči městu. Podporujeme chystané vytvoření specializované 
vodohospodářské firmy, která bude poskytovat provozní služby i 
okolním obcím. e 

Za TOP 09 a Nezávislé Alice Čermáková, 
Martina Skovajsová a Josef Tlustý

Město, ve kterém chtějí Svobodní žít, nekomplikuje život svým ob-
čanům, investuje do svého rozvoje a poskytuje kvalitní služby, pro 
které je ze své podstaty zřízeno. Každý si pod službami představí 
to své – někdo město bezpečné, další zase město zajišťující kvalitní 
vzdělávání či město pečující o seniory. Všechny tyto představy má 
naše město naplňovat. Zároveň se musí vypořádat s často rozporu-
plnými, avšak oprávněnými pohledy občanů, např. na hluk z kul-
turních akcí, městskou policii pokutující místní za stání na chod-
níku či úředníky městského úřadu, kteří nestíhají v návalu práce 
porozumět občanům. Vedení města není jednoduchou záležitostí a 
vyžaduje značné manažerské zkušenosti. Čerpáme z dlouhodobé 
manažerské praxe svých kandidátů, a proto podporujeme obnove-
ní funkce tajemníka, aby zaměstnanci úřadu měli jasně vymezené 
kompetence. S obnovením této funkce se zasadíme o zrušení dvou 
placených pozic místostarostů.

Budeme podporovat městskou policii za podmínky, že na mís-
to pokutování slušných občanů bude zajišťovat jejich bezpečnost, 
že nebude přehlížet bezdomovce popíjející na lavičkách a že bude 
sloužit občanům i v takových zdánlivých margináliích, jako je od-
chyt pobíhajících psů či řešení sousedských šarvátek. 

Přejeme si čisté město, a tak budeme podporovat technické služ-
by jen za předpokladu, že budou mít kvalitní manažerské vedení, 
které umí dobře rozdělit práci a tuto práci dokáže kontrolovat. 
V čele technických služeb musí stát osoba, která přesvědčí rad-
ní o nutnosti obnovy technického zázemí a obhájí své kroky před 
veřejností. Jinak budeme usilovat o outsourcování většiny náplně 
technických služeb. 

Za několik posledních roků se v Řevnicích zlepšila péče o odpa-
dové hospodářství a vodohospodářskou infrastrukturu. Někteří si 
jistě vzpomenou na prázdninové dny, kdy ve vyšších polohách Řev-
nic netekla voda třeba dva týdny. Toto je již minulostí i díky tomu, 
že správa vodovodu a kanalizace přešla pod městskou společnost 
EKOS. Zasadíme se o to, aby podobně, jako je tomu dnes u správy 
lesa, alespoň jeden den v týdnu mohl občan Řevnic navštívit pra-
covníka EKOSu na městském úřadě a vyřešit s ním aktuální problé-
my. Nedostupnost sídla společnosti je podle naší zkušenosti vel-
kým handicapem. 

Vnímáme aktuální hrozbu nedostatečné kapacity zdejších škol 
a školek, zvláště v době, kdy se město plánuje postupně rozrůstat 
o nové lokality. Každé rodině, která nebude mít možnost umís-
tit své dítě do městské školky, poskytneme příspěvek na umístění 
dítěte do některé z místních soukromých školek. Rodičům, kteří se 
o své děti budou starat doma, nabídneme část těchto peněz for-
mou dodatečných poukázek na sport a kulturu. 

Nezmínili jsme zde řadu dalších služeb, kterými město usnadňu-
je život místním občanům. Je však zřejmé, že řídit město není zále-
žitostí osobních ambicí jednotlivce a uspokojování partikulárních 
zájmů. Řídit město a poskytovat kvalitní a efektivní služby vyžadu-
je mnoho zkušeností a dovedností. Dejte nám ve volbách svůj hlas 
a my vám dokážeme, že na to máme. e

Volby do obecního zastupitelstva proběh-
nou 5. 10. od 14 do 22 a 6. 10. od 8 do 
14 hodin. Volební místnosti jsou opět v 
nové přístavbě základní školy ve Školní ulici.
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Jde o víc!
V komunálních volbách nejde jen o chodníky a územní plán. 
Jde o víc! Jde o celou zemi. Zemi, které vládne trestně stíhaný 
estébák a prezidentem je nenávistný a pomstychtivý člověk.

Občanská demokratická strana je nejsilnější pravicová strana, 
která vždy stála na straně svobody a demokracie. Strana, kte-
rá se snaží omezovat moc státu nad občany a jejich nesmyslné 
sledování, kontrolování a šikanování. Strana, která se staví proti 
oligarchizaci politiky, plíživému zisku moci komunistů a relati-
vizaci jejich zločinů.

Pokud je chceme zastavit, potřebujeme silné politické strany. 
A každá strana je silná jen tak, jak je silná na komunální úrovni. 
Hlas pro ODS v komunálních volbách je hlasem proti Babišovi 
a Zemanovi. Ukažme společně, že nám není lhostejná budouc-
nost našeho města ani země. 

Pokud dostaneme vaši důvěru, budeme v Česku i v Řevni-
cích realizovat odpovědnou a rozumnou pravicovou politiku. 
Chceme svobodné a demokratické Česko. Chceme svobodné a 
prosperující Řevnice. Řevnice, které budou vyhledávaným rezi-
denčním městem díky kvalitní architektuře, využívání moder-

Na závěr předvolební rubriky Ruchu jsme poskytli stranám a hnutím prostor k tomu, aby oslovily řevnické voliče 
podle svého, bez mantinelů vymezených redakčními tématy. Zde jsou jejich příspěvky. Doufáme, že vám tema-
tické předvolební rubriky v posledních třech číslech pomohou s výběrem kandidátů na zastupitele.

Poslední slovo před volbami

Vážení čtenáři, vážení voliči,
náš závěrečný příspěvek za Perspektivu pro město věnujeme 
Mladému hlasu Řevnic. Jak již jistě víte, členové tohoto spolku 
nejdou do voleb sami, ale rozhodli se spojit síly se současným 
starostou Tomášem Smrčkou. Více se dozvíte v níže uvedeném 
prohlášení:

Před čtyřmi lety jste zvolili Mladý hlas Řevnic do zastupitel-
stva města Řevnic. Spolek převážně mladých Řevničanů šel do 
minulých voleb s několika nápady, které jsme mohli i díky vaší 
podpoře realizovat. Jsou jimi Fabiánova naučná stezka (otevře-
na na podzim 2017), informační ukazatele ve městě (realizováno 
2015), obnovení mikulášského pochodu (každoročně od 2014), 
spoluorganizace řevnických bazárků se ZUŠ nebo úklid Řevnic 
v rámci akce „Ukliďme Česko“.

Čas plyne skoro tak rychle jako voda v naší krásné Berounce. 
Ze studentů se stávají skuteční dospěláci, slavíme svatby, zapíjí-
me nové potomky, realizujeme své sny. A přitom stále s láskou a 
mladickou drzostí přemýšlíme nad dalšími volbami, nad dalším 
směřováním našeho města Řevnic.

A tak pro vás máme důležitou zprávu – s ohledem na výše 
zmiňované důvody nepůjdeme do voleb sami. Rozhodli jsme se 
spojit síly a podpořit současného starostu pana Tomáše Smrčku. 
Velmi dobře se nám s ním a lidmi kolem něj po celé 4 roky spo-
lupracovalo. V letošních volbách tak najdete Mladý hlas Řevnic 
na společné kandidátce Perspektiva pro město. Mladý hlas bude 
ovšem v Řevnicích stále slyšet, ač se většina členů rozhodla být 
pouze občansky, nikoli politicky aktivními.

Chceme zde žít – naše heslo, v jehož duchu budeme jako Mla-
dý hlas Řevnic nadále aktivně působit a s vaší pomocí realizovat 
nápady pro lepší život v Řevnicích. Budeme rádi za vaši podporu, 
v nadcházejících volbách volte Perspektivu pro město! e

S úctou za všechny členy MHŘ
Vratislav Hrubý 

Zveme všechny obyvatele na diskuzi 
s kandidáty Perspektivy pro město.

PŘEDVOLEBNÍ SETKÁNÍ 
V MODRÉM DOMEČKU

ve středu 3. října v 17.00 hodin
Přijďte vyzpovídat nad kávou a zákuskem 

našeho kandidáta na starostu Tomáše 
Smrčku a ostatní členy týmu. 

Místo nejen na bydlení. Místo pro život.
Pestrý a bohatý život se dá žít i za Prahou. Řevnice jsou na dob-
ré cestě tento předpoklad naplnit. Za předpokladu, že je pove-
dou lidé s vizí, entuziasmem a plným nasazením. Lidé, kteří 
v Řevnicích už něco dokázali a kteří místo velkých slov dávají 
přednost malým, ale soustavným a zásadním krokům. Projekty 
jako Kůlna, Meandr, Pivovar Řevnice, půjčovna paddleboardů 
Řevnice a další a další jsou důkazem, že to naše „parta“ kolem 
Petra Kozáka myslí s povznesením našeho města vážně.

Jít dál a klást si větší cíle však není možné bez propojení 
radnice a zastupitelů s aktivními občany. Setkávání, diskuze, 
hledání realistických kompromisů a nakonec společná akce, to 
je jediný možný způsob jak uvést věci skutečně do pohybu. Na 
spolupráci musí být dva. Naše volební číslo 2 lze symbolicky 
„přeložit“ jako společně. Společně k plnohodnotnému životu ve 
vzkvétajících Řevnicích.

Nemíníme čekat jen na dotační pomoc zvenčí, chceme se do 
nových projektů obout i sami, zapojit vlastní invenci a kontakty, 
neměřit svůj čas věnovaný Řevnicím úředními hodinami. Chce-
me s maximálním občanským nasazením začít u sebe. Aby se 
takto daly věci do pohybu, potřebujeme vaši podporu. e

ních technologií i příjemnému životnímu prostředí. Řevnice, 
kde bude radost být živnostník či malý podnikatel. Řevnice, kde 
budou na vysoké úrovni veřejné služby, jako je školství, zdravot-
nictví či doprava. Řevnice, kde bude bohatá nabídka sportovní-
ho a kulturního vyžití.

Budoucnost Česka i Řevnic je ve vašich rukou. Jde o víc! 
Přijďte 5. a 6. října k volbám. e
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Co nás spojuje, je silnější než to, co nás rozděluje.
 V „politice“ si člověk s plnou vahou uvědomí, jak je vedle dodr-
žování a nezneužívání slova důležité odolat pokušení mít posled-
ní slovo. Prostor, který jsme dostali, bychom proto rádi věnovali 
poděkování. 
Poděkovat chceme panu starostovi za nadhled a praktičnost, s 
jakou naše město vedl. Jemu i radním děkujeme, že na radách 
města jsme se skutečně radili a vzájemně si naslouchali. Straně 
TOP 09 patří poděkování za získanou zkušenost se správou obce 
a možnost dát dohromady partu lidí sdílejících podobné hodno-
ty. 
Děkujeme všem zastupitelům za jednotnost při hlasování o důle-
žitých záležitostech obce i za snahu přispět společné věci. 
Našim voličům děkujeme za podporu, byla pro nás důležitá. Ně-
které věci jsme se museli učit za pochodu, proto to občas nešlo 
tak hladce, jak bychom si přáli.  
Marketéři mají letos za to, že volič slyší na slovo „změna“.  Naším 
heslem naopak je „držíme směr“.  Jsme rádi, že se mezi námi na-
šlo dost těch, kteří mají odvahu a chuť pokračovat v rozpracova-
ných projektech a starat se o dobré fungování města. 
Budeme rádi, když nám dáte znovu důvěru.

TOP 09 a nezávislí

P.S. Myslíme, že po volební kampani nemají zůstat jen hromady 
potištěného papíru, ale i společný zážitek a něco konkrétního.  
Uspořádali jsme na Palackého náměstí trh, který nabídl nejen 
zboží, ale i možnost sdílet radost z hudby, povídání a divadla. 
Jeho účastníkům jsme nabídli možnost přispět na dobrou věc: 
výlet pro 40 řevnických seniorů spojený s exkurzí do rodinné 
sklárny Rückl v Nižboru. Vybrali jsme částku 5318,- Kč, zájezd se 
uskuteční v první polovině listopadu. e

Vážení občané Řevnic,
v následujícím volebním období se chceme zaměřit zejména na 
tyto oblasti:

Územní plán
Podporovali jsme petice k územnímu plánu a nesouhlasíme s 
bytovou výstavbou v areálu Eurovie. O případné změně v jeho 
využívání by se mělo rozhodnout formou referenda. V oblas-
ti Vrážky budeme podporovat řešení s nižší hustotou zástavby, 
vyšším zastoupením veřejného prostoru a rozvržením zástavby 
do etap. Budeme bránit developerským projektům a projektům, 
které nezapadají do charakteru Řevnic jako zahradního města.

Pozemní komunikace
Budeme prosazovat pořízení projektové dokumentace u všech 
nezpevněných komunikací a vytvoření plánu, jak bude jejich 
zpevňování postupovat. Tam, kde nebude možné provést včas 
rekonstrukci starých vodovodů, budeme preferovat povrch ze 
zámkové dlažby.

Vodovody a kanalizace
Podpoříme rozšíření ČOV a výstavbu kanalizace v lokalitě Pod 
Vrážkou. Necháme posoudit vydatnost zdrojů pitné vody a je-
jich odolnost proti suchu a poklesu hladiny v Berounce. Cílem 
je získat přehled o možných rizicích, vyplývajících z klimatic-
kých změn, ale i z případné výstavby.

Kultura, sport, volný čas
Zasadíme se o vytvoření jasných pravidel pro pořádání akcí v 
Lesním divadle, aby nedocházelo k neúměrnému zatěžování 
okolí hlukem či nepořádkem a zároveň aby bylo umožněno ko-
nání zajímavých akcí.

Otevřená radnice
Rádi bychom navázali na standardy zavedené při našem pů-
sobení na radnici. Otevřenější komunikace pomůže nacházet 
řešení, která budou v souladu se zájmy občanů. Dosavadní dis-
kuse okolo úpravy náměstí, územního plánu, cesty k Lesnímu 
divadlu či Singltreku jsou bohužel příklady, kdy se komunikace 
radnice s občany příliš nedaří.

Ekonomika
V posledních letech se neúměrně zvyšují provozní náklady rad-
nice. Městu se zvyšují mandatorní výdaje. My bychom rádi pře-
směrovali více finančních prostředků na investice, a to převážně 
do oprav nevyhovující infrastruktury. e

Vážení spoluobčané,
již za pár dní se rozhodne, kdo z kandidujících občanů zasedne 
v městském zastupitelstvu, kdo bude řídit město z postu radního 
a kdo bude novým řevnickým starostou. Připomeňme si naše tři 
poslední starosty. Postupně město vedli: pan Cvanciger za ODS, 
pan Kvasnička za PRO Řevnice a současný pan starosta Smrč-
ka za stranu ANO Andreje Babiše. Od roku 2006 nám tak začalo 
období zápasení koalice s opozicí, kdy následující starosta vždy 

Pozn. redakce: Příspěvky byly řazeny abecedně dle názvu 
politických stran.

vyjadřoval názorový protipól předchozího vedení města. V tak 
malém městě, jakým jsou Řevnice, to nepovažujeme za nejšťast-
nější. Na příkladu sousedních Dobřichovic je vidět, že si kontinui-
tu vedení lze udržet, když starosta jedná rozumně, uvážlivě a na-
slouchá svým oponentům.

My do těchto voleb přicházíme s vizí moderního města. V na-
šem programu se dočtete o mnoha konkrétních nápadech, jak 
toho chceme docílit. Nechceme zde ale naše volební hesla a láka-
dla omílat, to umí každá strana. Jsme věkově nejmladší kandidu-
jící strana, polovina žen, polovina mužů, inženýři, doktoři, ma-
nažeři, podnikatelé, učitelé i vědci. Ale hlavně jsme parta lidí, co 
chtějí žít v krásném a vlídném městě.

Náš skutečný hlavní program je sjednotit zastupitelstvo a ob-
čany Řevnic v jednu přátelskou komunitu. Chceme starostu, co 
nám vydrží déle než 4 roky, proti kterému se nebudou psát petice 
či kvůli němu odvolávat ředitelé škol. Řevnice si to zaslouží.

Toto poslední slovo bychom tak rádi věnovali apelu na všech-
ny občany města. Pojďte, prosím, k volbám a volte ty, kdo chtějí 
spolupráci všech stran a názorovou kontinuitu. My to dokážeme. 
Volte Svobodní Řevnice – volební č. 4. e



Trasa jednoho z nejoblíbenějších výletů mého táty, na které nás 
o víkendech brával, vedla po žluté značce z Popovic přes Kobylu, 
Koněpruské jeskyně, Kotýz a Kodu do Srbska. Něco málo přes 12 
kilometrů jsem jako malý chlapec šlapal pravidelně několikrát do 
roka. Cesta se nikdy neomrzela, protože bylo vždy co objevovat. 
Myslím, že kdyby Koněpruské jeskyně objevili dříve než v roce 
1950, i autor původní brožurky J. V. Bohuslav by sem vyrazil na 
výlet. A tak sedněme na druhém nástupišti na vlak směr Beroun, 
jímž s přestupem dojedeme až do zastávky Beroun-Popovice. 

Koukolova hora
Od železniční zastávky nás čeká táhlé stoupání. Ještě se spoustou 
čerstvých sil vyšlápneme do sedla pod Koukolovou horou. Udělej-
me si malou odbočku a po zelené značce se vydejme až na vrchol. 
Stojí tu kaple sv. Blažeje. Pod ní v křovinách se skrývá opuštěný 
lom a v něm lezecké stěny a jedna z nejvýše položených jeskyní v 
Českém krasu. Se štěstím zde můžeme najít i různé zkameněliny. 
Lilijice a trilobity. Až se vrátíme zpět na rozcestí, pokračujme dále 
po žluté značce dolů k neobvyklé křižovatce pěti silnic. My si vy-
bereme tu, která klesá do údolí Suchomastského potoka. Dovede 
nás až k „Zázračnému prameni“ – vyvěračce, pro jejíž vodu, opře-
denou mnoha pověstmi, si jezdí lidé z širokého okolí. 

Koněpruské jeskyně
Posilněni vodou z pramenu u Havlíčkova mlýna bude pro nás 
snadné vystoupat příkrým svahem na vrch Kotýz. Nahoře se nám 
nejdříve zjeví Axamitova brána. Největší skalní brána Českého 
krasu vznikla propadnutím stropu jeskyně. Opatrně ji prozkou-
máme a posléze vyšplháme po skalnatých stupních na stepní 
návrší. Podél jeho hrany dojdeme k Jelínkovu mostu. Další geolo-
gické zajímavosti. Pozor na pád z vysokých skal připomínajících 
sloní hlavy. Přes louku dojdeme na hřeben Kotýzu, kde nám cestu 

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor
přehradí polorozpadlé valy pravěkého hradiště. Stezka nás pak 
dovede podél hřebenu až k pokladně Koněpruských jeskyní. Kdo 
si je ještě neprohlédl, ať vyčká průvodce a vydá se s ním do pod-
zemí. Komu se nechce mrznout mezi stalagnity a stalaktity, může 
zatím vystoupat na vrch zvaný Zlatý kůň. Do posvátného návrší, 
které bylo kdysi útesem v prvohorním moři a své jméno dostalo 
ještě dávno před příchodem Keltů, se z boku zakusuje velkolom 
Čertovy schody. Nejspíš se tu tak před naším zrakem odehrává 
antropocénní souboj dobra se zlem. 

Od jeskyní sestoupíme k silnici. Opusťme na chvíli žlutou znač-
ku a po naučné stezce se vydejme do opuštěného lomu Kobyla. 
Do jeho nitra projdeme dlouhým tunelem. Prohlédněme si něko-
lik malých jeskynní nacházejících po jeho obvodu. Z lomu se vy-
dáme směrem k silnici Koněprusy-Měňany, ze které se odpojuje 
polní cesta směrem k vesnici Tobolka. 

Koda
Od Tobolky půjdeme kousek po silnici a pak odbočíme na cestu, 
která začne pomalu klesat do údolí Kodského potoka ke stejno-
jmenné osadě. Před prvními domky narazíme na rozcestí s mod-
rou značkou. Pokud nám zbývá ještě dost sil, vydejme se vpravo 
po modré značce ke Kodské jeskyni. Po necelých pěti stech me-
trech nesmíme přehlédnout nenápadnou odbočku k nevelké, 
volně přístupné jeskyni, kterou obývali již pravěcí lovci. K její 
prohlídce ani nepotřebujeme baterku. Stejnou cestou se vrátíme 
zpět a sestoupíme do osady Koda. Na návsi najdeme malý rybní-
ček napájený jednou z nejsilnějších vyvěraček Českého krasu. Prý 
má v zimě v létě stabilní teplotu 10 °C. Tady po cestě podél poto-
ka vytékajícího z rybníčku sestoupíme dolů do údolí. Projdeme 
rozbořeným penzionem a sejdeme k potoku, kde pěnovec vytváří 
neopakovatelné zátiší kaskád, tůněk a vodopádů. Cesta nás vrá-
tí zpět na žlutou značku, po které přes chatovou osadu „Údolí 
děsu“ dojdeme do Srbska. Odtud, po důkladném občerstvení 
v jedné z mnoha restaurací, nám pojede vlak zpět do Řevnic. e

Výlet dvacátý devátý: 
Jeskyněmi Českého krasu

10   33 výlety a procházky z Řevnic (po 100 letech) 



Řevnický spolek Havlíček, založený již 
v roce 1904, má dlouhou tradici. Organi-
zátory jeho vzniku byli řevničtí občané, 
v jejichž čele stáli zahradník Josef Giesl 
a zedníci Čeněk Procházka a Josef Pet-
rák. Účelem spolku bylo šířit vědomosti 
a pokrokové myšlenky, budovat vzájem-
nou podporu mezi členy, zejména v ob-
dobích nouze, zachovávat národní tradi-
ce a památku Karla Havlíčka Borovského. 
Vznik spolku nebyl v době rakouské mo-
narchie jednoduchý, úřady měly obavy 
z protistátního shromažďování. Pravdou 
je, že se k původním sociálním myšlen-
kám přidávaly i snahy národně osvobo-
zenecké. 19. března 1904 schválilo c. a k. 
zemské místodržitelství v Čechách po 
předchozích třech zamítnutích předlo-
žené stanovy a Dělnická beseda Havlíček 
v Řevnicích měla povolenou činnost s 
jednací řečí českou. Pvním předsedou se 
stal Josef Giesl. 

V Pamětní knize spolku Havlíček zalo-
žené již v roce 1904 se dočteme o událos-
tech z konce I. světové války včetně roku 
1918, kdy vznikl náš samostatný stát. Uvá-
dím zde některá data z tohoto období.

1914 
 • 28. 6. v den sarajevského atentátu byli 

členové Havlíčka na výletě do sanatoria 
Na Pleši.

 • 26. 7. Rakousko-Uhersko vyhlásilo vál-
ku Srbsku. Do jeho armády narukovali v 
první etapě všichni muži do 37 let věku.

 • U příležitosti svých 60. narozenin byl 
spisovatel Ignát Herrmann jmenován 
čestným členem spolku.

 • Na podzim se 10 členů přihlásilo dobro-
volně k bezpečnostní službě v obci.

 • 12. 9. bylo oznámeno úmrtí bratra 
Františka Topola, který zemřel na frontě 
v Srbsku.

1915
 • Členové spolku Havlíček, kteří jsou na 

frontě, nemusí nadále platit příspěvky.
 • 18. 8. spolek obdržel 80 K jako posmrt-

ný odkaz velmistra řádu křižovníků 
Františka Marata, který byl jeho čle-
nem.

1916
 • 5. 3. valná hromada rozhodla o darech: 

30 K pro chudá školní dítka, 10 K na 
Červený kříž, 4 K na pamětní list Červe-
ného kříže, 15 K pro Invalidní fond.

Dělnická beseda Havlíček 
v Řevnicích v roce 1918
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
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ky, kde byly přítomny místní korporace 
a spolky.

 • 4. 12. obnoveno pojištění spolkového 
majetku s ročním poplatkem 7,75 K.

1919
 • V březnu nařídilo československé mi-

nisterstvo financí okolkování všech 
bankovek na území státu. Za spolek do-
stal plnou moc pokladník spolku koší-
kář Josef Hartman.

 • 23. 10. zástupci spolku pozváni na 
schůzi obecního zastupitelstva kvůli 
postavení pomníku legiím.

1924
 • 29. 6. byl na slavnostní valné hromadě 

k 20. výročí založení spolku odhalen 
první spolkový prapor, který byl zhoto-
ven v klášteře Milosrdných sester v Ře-
pích. Zhotovení praporu objednal teh-
dejší předseda Čeněk Procházka. e

Slavnostní rozvinutí spolkového praporu v Řevnicích v roce 1924

„Jaký to den! 
Českým krajem, městy i nejmenšími dědinami, kde duše česká sídlí, 
=DNES= je velký a dojemný den jako pohádky z dávných zašlých dob, 
jež radost nese podzimním nevlídným časem dál a stále ku sluchu všech 
věrných a utiskovaných dětí matky Čech! 
Máme svůj stát my Češi! Na zdar!
Jste ode dneška volnými občany. Ukažte, že vážíte si té Svobody, kterou 
Vás Osud nevyzpytatelný obdařil, vyzbrojte se heslem „dobro pro dobro, 
vše pro vlast a bližního!“

1917
 • Havlíček se stal řádným členem Ra-

kouského červeného kříže a členem 
Fondu vdov a sirotků.

 • 30. 7. úřady zakázaly veškeré taneční 
zábavy.

1918
 • 13. 1. valná hromada konstatovala, že 

ve válce se nachází 55 bratří, z toho je 
48 na frontě a 7 na pracích.

 • Spolek věnoval 50 K na Fond invalidů a 
20 K na oslavu výročí 50 let od postave-
ní  Národního divadla v Praze (1868).

 • 6. 10. dar 50 K na Deylův ústav slepců.
 • V říjnu hlášeno 9 případů španělské 

chřipky mezi členy spolku.
 • 28. 10. pondělí – oslavy vyhlášení čes-

ké samostatnosti, které byly zapsány 
do Pamětní knihy pod heslem „Jsme 
ode dneška volnými občany“.

 • 1. 11. v řevnickém kostele se konaly 
slavnostní služby Boží po skončení vál-
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„diváci SobĚ“
Tak trochu proti proudu. Dělají to z nadšenectví a nezištně. Nabíjí je totiž nadšení diváků. Řeč je o „klucích“, 
kteří zachránili řevnické kino. Na otázky odpovídali ve složení Michal Šára, Pepa Dušek a Robert Bargel (za 
tichého souhlasu Franty Jungmanna).

Text: Jan Schlindenbuch | Foto: Kino Řevnice už unikát, a jsou za to náležitě vděční. A 
my zase jim.

A máme také radost z velké fanouškov-
ské základny na sociálních sítích a našem 
mailing listu. Tyto informační kanály se 
staly nedílnou součástí komunikace s na-
šimi diváky.
Soudě podle programu je o návštěvu 
kina stále větší zájem. V sobotu hrajete 
dokonce tři představení. Jaké bývají v 
sobotu návštěvy?
Návštěvnost je víceméně pořád na stejné 
úrovni, v průměru 35–40 diváků na film. 
V zimě hrajeme v sobotu dokonce čtyři 
představení, a to z několika důvodů. Zim-
ní období je oscarová sezona a distributoři 
pouštějí do kin to nejlepší. Oscary se pře-
dávají v únoru a tak od října jdou do kin ty 
nejlepší kusy. Nechceme diváka ochudit a 
některé filmy proto hrajeme vícekrát. Dále 
chceme využít kino na maximum a hrát 
pro co nejširší spektrum lidí. Velký prostor 
věnujeme v sobotu také dětem a filmům 
pro ně. 
Jak byste srovnali návštěvy teď a před 
těmi 11 lety, když jste začínali?
Diváci jsou vlídní stejně jako v našich 
začátcích a stejně tak i shovívaví k našim 
občasným zádrhelům. Snad jen ubylo těch 
pochybovačných, jak dlouho to vydržíme, 
a přibylo více hipsterů.  
Již třetím rokem provozujete na náměs-
tí a plácku Za vodou letní kino. Mají o 
promítání venku pod širým nebem lidi 
zájem?
Určitě zájem mají, návštěvnost projekcí 
pod širým nebem je vždy nejvíce ovlivně-
na aktuálním počasím, proto těžko soudit, 
jaký vliv má například výběr filmů či den 

Řevnické kino provozujete jako spolek 
Gong od roku 2007. Můžete ve struč-
nosti popsat, co nejzajímavějšího se od 
té doby odehrálo? 
Bylo toho více, ale nejzásadnějším byl pro 
nás rok 2013, kdy přecházel filmový prů-
mysl v Česku na digitální technologii a 
přestalo se tak promítat z filmového pásu. 
Abychom nemuseli kino zavřít, bylo nutné 
je zdigitalizovat. To znamenalo sehnat ně-
kde přes 2 miliony korun, což pro nás jako 
neziskovku – navíc provozovanou v našem 
volném čase – nebyla žádná legrace. Velmi 
nás tehdy podpořili diváci, kteří prostřed-
nictvím adopcí sedaček darovali více než 
200 000 Kč. S trochou patosu tak říkáme, 
že by nad promítacím plátnem mělo stát 
„Diváci sobě“. Zbývající, větší část peněz se 
nám pak podařilo získat formou dotace od 
MAS Karlštejnsko. 

Díky tomu můžeme nejen pokračovat 
v provozu, ale je to znát i na kvalitě pro-
jekce.

Velmi důležitá je i spolupráce s majite-
lem prostoru kina – TJ Sokol Řevnice, v 
tomto případě zejména Petrem Kozákem 
a Monikou Vaňkovou. Jejich přičiněním 
byla digitalizace kina doplněna o zrekon-
struované zázemí kina a o nové vytahovací 
plátno. 
Vydrží vám nadšenectví dalších 11 let?
Pokud vydrží nadšení divákům, vydrží, 
doufáme, i nám. Naši diváci jsou pro nás 
totiž velkou motivací a vždy nás moc potě-
ší slyšet, že jsou rádi, že mohou chodit do 
kina v Řevnicích. Vědí, že takovéto pravi-
delně hrající kino na malém městě je dnes 

a čas promítání. Letos jsme tedy víceméně 
díky počasí zaznamenali rekordní návštěv-
nost atakující hranici 100 diváků na před-
stavení. Moc rádi bychom touto cestou 
poděkovali za podporu, a to nejen finanč-
ní, městu Řevnice. Organizování venkovní 
scény je mnohem jednodušší, když máme 
za zády plnou podporu města. Těšíme se 
tedy i na další ročník. 

Jaký druh filmů je obecně nejnavštěvo-
vanější?
Nejnavštěvovanější jsou české filmy. 
Máme radost, že se jedná o kvalitní sním-
ky. Z poslední doby například Úsměvy 
smutných mužů, Chata na prodej, Plane-
ta Česko. í Dobré návštěvnosti se těší také 
dětská představení. A pak je tu kategorie 
Meryl Streep  , na tu se do Řevnic chodí.
Jaké jsou vaše plány do budoucna? Co 
byste chtěli v kině zlepšit?
Příští rok představíme zcela nový vizuál 
kina. Od loga přes leták až po web tak, 
aby vše bylo jednotné. Budeme i nadále 
spolupracovat s agenturou Porta Aurea 
Intermedia Lucie Kukulové, se kterou jsme 
letos začali pořádat oblíbené Ladies Movie 
Night a která do kina přivádí špičkové čes-
ké kapely a muzikanty – Lenku Dusilovou, 
Vlastu Redla, Radůzu, Vltavu a další.
Ladies movie night. Tím myslíte něco 
jako dámskou jízdu?
Ano, něco na ten způsob. Jedná se o ve-
čer určený primárně pro ženy zakončený 
filmem. Vždy je připraven welcome drink, 
dáreček, tombola o ceny a beseda na „žen-
ské“ téma. Děkujeme Lucce Kukulové za 
produkci. Je to pro nás opravdu zásadní 
pomoc při organizování této akce.e
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Kácení stromů související s opravou 
cesty k Lesnímu divadlu
Zaujal nás projekt obce Řevnice , Rekonstrukce lesní 
cesty,“Lesní divadlo“, který lze nalézt na webu http://www.rev-
nice.cz/cs/samosprava/projekty-dotace/realizovane-projekty-
-dotace/rekonstrukce-lesni-cesty-lesni-divadlo.html.
Coby vlastníci nemovitosti v těsném sousedství této lesní cesty 
jsme si projekt prostudovali. Je dosud nerealizovaný, „je v reali-
zaci“. Cituji z webu www.revnice.cz: „Cílem projektu je rekon-
strukce stávající lesní cesty ,Lesní divadlo‘ v délce 879 m a šíři 
3 m, celoročně sjízdné. Jako kryt lesní cesty bude v kratším úse-
ku, cca 300 m, použit asfaltobeton a v delším úseku mecha-
nicky zpevněné kamenivo. Celkové předpokládané náklady: 
4 172 992,- Kč vč. DPH (bude uplatněn nárok na vrácení DPH). 
Maximální předpokládaná výše dotace: 2 759 003,- Kč bez 
DPH. Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města: 
689 751,- Kč bez DPH.“ 

Zaujala nás rovněž informace, která není na zmíněném webu, 
že má být vykáceno 230 ks lesních dřevin, které budou zahr-
nuty do ročního těžebního plánu obce Řevnice.Toto potvrzují 
červeně označené stromy podél lesní cesty v obou směrech od 
staré hájovny v zatáčce na mníšecké silnici k Lesnímu divadlu a 
zpět nahoru na mníšeckou silnici, určené k těžbě.

Řevnický les je ale lesem, který kromě plnění funkce hospo-
dářské plní i funkci rekreační, a ačkoli má ze zákona schválený 
desetiletý lesní hospodářský plán, je nutné těžit zdravé stromy u 
Lesního divadla – centra kultury, v místech křížení turistických 
značek, v rekreační oblasti, kam chodí školky na výlety, místní 
občané se svými zvířátky na procházku, cyklisté, turisté, běžci a 
kde se vyskytuje množství lesní zvěře?

Ano, je třeba umožnit bezpečný vjezd záchranky, hasičů, 
technických služeb-odvoz odpadu, ale zmíněné vozy, včetně de-
setitisíců návštěvníků především Slunovratu a Porty, vjížděly a 
vjíždějí lesní cestou, podél níž se má nyní masivně kácet, i přes 
zákaz vjezdu již desetiletí.

Tu a tam se nějaký nemocný či uschlý strom potřebuje vyká-
cet, to se již v poslední době děje a v minulosti dělo, i bez dota-
cí, ale vytěžit podél této cesty 230 stromů nyní, v době sucha, 
klimatických změn?

Dále nás udivuje, že ačkoliv je o projektu téměř rozhodnuto, 
děje se tak bez širšího informování veřejnosti, řevnických ob-
čanů, kteří tento les hojně využívají. Rovněž nejbližší obyvatelé 
této lokality o akci podobného rozsahu vůbec nebyli informová-
ni. Nejedná se přeci o žádnou bezvýznamnou lokalitu uprostřed 
lesa. Cesta je ve tvaru U z mníšecké silnice k LD a zpět na mní-
šeckou silnici, skrz les, v těsném sousedství obydlí a Lesního di-
vadla. Bez finanční spoluúčasti města se tento projekt neobejde. 
Nekácejme duby, stromy proto, aby mohlo projíždět a parkovat 
více a větších aut v lese, snažme se vytvořit parkovací plochy 
tam, kde stromy nejsou nebo je půda jinak nevyužitelná. K Les-
nímu divadlu vede ulice Příkrá, kde nikdo nepotřebuje zvlášt-
ní povolení k vjezdu, nikdo nemusí porušit zákaz vjezdu a je to 
nejkratší cesta do lokality, např. pro záchranku či hasiče. Obča-
né bydlící v Příkré by jistě uvítali, kdyby se pohodlně a bezpeč-
ně dostali do svých domovů nejkratší cestou, tedy Příkrou, která 
vyžaduje opravu, a aby zůstala zachována přírodní krása lokali-
ty kolem Lesního divadla, bez pokácení 230 stromů.

Mgr.Michaela Korbová

Poznámka redakce:
 - Informace o projektu rekonstrukce lesní cesty vedoucí k Les-

nímu divadlu byly publikovány v městském zpravodaji Ruch. 
První článek o získání dotace na rekonstrukci vyšel v dubno-
vém čísle. Podrobnější informace jsou uvedeny na webu města 
v záložce Projekty/dotace.

 - Současně byl projekt projednáván na veřejném zasedání zastu-
pitelstva města. V zápise z veřejného projednání 19. 4. je uve-
deno, že pro přijetí dotace na tento projekt hlasovalo všech 12 
přítomných zastupitelů.

 - V polovině prázdnin se vedení města sešlo s obyvateli lokality 
u Lesního divadla a zástupci místních spolků a řešili nejen stíž-
nosti na hluk při Rockovém slunovratu, ale také projekt obnovy 
lesní cesty, který jim byl představen.

 - Na počátku září se uskutečnila veřejná prezentace a seminář 
na téma Hospodaření v řevnickém lese. Na něm byl projekt 
představen jeho autorem. Záznam z této přednášky pořádané 
5. 9. v Modrém domečku je k dispozici na webu města.

 - Podle vyjádření místostarostky Marie Reslové se uskutečnilo 
také několik schůzek s občany, kteří požádali o podrobné infor-
mace k projektu.

 - Projekt standardním způsobem projednávaly a schválily i do-
tčené státní instituce: Česká inspekce životního prostředí, Od-
dělení péče o krajinu na MěÚ Černošice.  

Seminář na téma Hospodaření 
v řevnickém lese se zaměřením na 
rozvoj lesnické infrastruktury
Dne 5. září se uskutečnil v Modrém domečku v Řevnicích vzdělá-
vací seminář na téma „Hospodaření v řevnickém lese se zaměře-
ním na rozvoj lesnické infrastruktury“. Seminář pořádal na po-
zvání předsedy komise životního prostředí Jana Lojdy Osvětový 
spolek pro rozvoj české krajiny, který má jako jeden ze svých cílů 
přibližovat způsoby lesnického hospodaření veřejnosti se snahou 
zlepšení obecného povědomí toho, co se v našich lesích odehrává 
a jakým úskalím musí lesníci v zájmu nás všech čelit. Seminář byl 
pořádán pod záštitou města Řevnice, zázemí pro konání semi-
náře poskytl Modrý domeček. Jedním z témat, které právě vli-
vem nedostatečné komunikace mezi lesníky a veřejností můžea 
mnohdy vyvolávat kontroverze, jsou lesnické stavby – tedy pře-
devším lesní cesty či vodohospodářská opatření. Těmto tématům 
se věnoval ve své přednášce a následné diskusi host, který má s 
touto problematikou mnohaleté zkušenosti, a kromě své bohaté 
praxe dlouhodobě působí i jako lektor na brněnské i pražské les-
nické fakultě, doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. 

Přednáška byla v první části věnována problematice lesních 
cest. Kromě úvodního seznámení se současnou legislativou a 
normami, které výstavbu lesních cest doprovázejí, se pan do-
cent zaměřil především na význam těchto staveb spočívající ve 
zpřístupnění lesa nejen pro lesní hospodaření, ale i pro veškeré 
zásahy spojené s ochranou a péčí o les, zásahy při hašení v po-
slední době se stále více rozmáhajících lesních požárů a v nepo-
slední řadě i záchranu majetku či lidí v případech nouze. Další 
funkcí lesa, která za poslední léta nabývá stále většího rozměru 
a která je funkcí přidruženou vzhledem k zmíněným funkcím 
předchozím, je využití pro turistiku a cykloturistiku. Vzhledem 
ke zvyšujícím se nárokům na zpřístupnění lesa, ať už veřejností 
nebo i lesním personálem, dochází na řadě míst k tomu, že stav 
a parametry lesních cest jsou z pohledu dnešních potřeb často 
nevyhovující. Nedostatek se projevuje v šíři cest, která neodpoví-
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dá parametrům dnešních návrhových vozidel, v bezpečnosti při 
souběhu produkční a rekreační funkce, v parametrech napojení 
na místní komunikace. Cesty nemají kvalitní odvodnění a nejsou 
dostatečně únosné pro pojezd současných vozidel (odvozní sou-
pravy, harvestory). V této souvislosti se v sále Modrého domečku 
rozvinula debata o aktuálnosti problému v místních poměrech. 
Stav lesních cest v majetku města není vyhovující, hustota cestní 
sítě v kategoriích 1L a 2L je hluboce pod optimem stanoveném 
Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Cesty v řevnickém lese, 
které jsou starší 40 let, neodpovídají současně platné vyhlášce a 
normě ČSN. V souvislosti s touto skutečností byl zmíněn i fakt, že 
řevnický les před dvěma lety čelil devastující sněhové kalamitě, 
nyní ohrožuje lesy vážný problém v podobě kůrovcové kalamity. 
Ten, kdo viděl, jak vypadaly cesty v loňském roce po nucené těž-
bě v oblasti Sochorových jezírek, kdy bylo nutno vytěžit a vyvozit 
z lesa během krátké doby obrovské množství rozlámaného dří-
ví, které hrozilo namnožením škůdců, musel dát diskutujícím za 
pravdu.

V druhé části semináře se pan docent Zlatuška věnoval pro-
blematice hrazení bystřin, strží a protipovodňovým opatřením. 
Toto téma v době stále častějších a výraznějších projevů sucha je 
rovněž vysoce aktuální. Stromy v lesích trpí nedostatkem vláhy a 
jsou náchylnější vůči mnohým škodlivým činitelům. Odtok vody z 
krajiny se vlivem mnoha nevhodných zásahů z minulosti zrychlil 
a voda v krajině na mnoha místech chybí, dochází k vodní nepro-
pustnosti půd a nedostatečnému vsakování a při náhlých přívalo-
vých deštích k povodňovým vlnám, které mívají negativní dopad 
na obyvatele a jejich majetek. Les hraje z hlediska zadržování 
vody v krajině podstatnou úlohu a i v něm je potřeba vodu zachy-
távat, zpomalit a podpořit vsakování do půdy. K těmto potřebám 
a vodohospodářským opatřením v lesích slouží celá řada staveb, 
které byly na semináři a v následné diskusi postupně probírány.

Seminář byl veden ve velmi přátelském duchu a příjemné at-
mosféře, kterou nastolilo jak hezké prostředí a vlídná pohostin-
nost personálu Modrého domečku, tak i otevřenost posluchačů a 
jejich snaha se o daných tématech více dozvědět, což bylo cítit z 
bohaté diskuse. Pan starosta ocenil snahu Osvětového spolku pro 
rozvoj české krajiny přibližovat veřejnosti někdy obtížně přístup-
ná lesnická témata a vyjádřil podporu i více podobným akcím s 
lesnickou tematikou. Věříme, že se spolku v blízké době opět v 
Řevnicích podaří uskutečnit setkání na další zajímavé lesnické 
téma.

Ing. Jan Lojda, zastupitel

Pátrání po legionářích
Před sto lety vzniklo svobodné Československo a velmi významně 
k tomu napomohlo statečné chování tisíců legionářů, na které je 
důležité vzpomínat. V březnovém vydání RUCHu zveřejnil ředi-
tel Státního okresního archivu (SOkA) Praha-západ pan PhDr. 
Pavel Buchtele článek „Hledají se legionáři“ s přiloženým sezna-
mem legionářů z Řevnic a okolí, s výzvou k případnému doplně-
ní a upřesnění. Nabídl jsem tedy, že pro potřeby města Řevnice 
a SOkA potřebné údaje ověřím ve Vojenském ústředním archivu 
v Ruzyni. Většinu v seznamu uvedených legionářů se mi podaři-
lo vyhledat a pořídit elektronické kopie. Upřesněný seznam ne-
chám vyvěsit na webových stránkách RUCHu a jednu sadu kopií 
předám panu Buchtelemu. Nad vlastní sadou kopií archiválií 
mohu se zájemci čtenářů RUCHu pohovořit, nebo jim některé 
kopie předat. 

Kamil Miroslav Černý 

Po kouzelné geometrii se 
studenti vrhnou na genealogii
Parta studentů a studentek univerzity třetího věku v Řevnicích 
ukončila semestr, během kterého se věnovali tématu s názvem 
Kouzelná geometrie. V říjnu na ně čeká nové téma. Studenti se 
již tradičně scházejí v klubovně řevnického Sokola, aby oslavili 
zakončení semestru či promoci svých spolužáků řevnické uni-
verzity. Posezení bylo tentokrát obohaceno o přednášku PhDr. 
Aleny Šarounové, CSc., která nás hravou formou, pomocí praví-
tek a nůžek, zasvětila do pestré geometrie. Přednášky z Kouzelné 
geometrie nás naučily dívat se kolem sebe jinýma očima. Objevo-
vat krásu geometrie v přírodě (např. geometrické tvary stromů, 
ovoce), v módě (vzory na látkách) i v architektuře. Téma bylo 
velice zajímavé. Zimní semestr bude ve znamení tématu Gene-
alogie – hledáme své předky. Přihlásit se můžete 9. října v 9.30 
hodin v řevnickém kině. Přednášky se zde konají každých 14 dní, 
vždy v úterý od 10 hodin. Více informací naleznete na www.e-se-
nior.czu.cz

Malí hasiči se scházejí jednou týdně
Pro mnohé malé kluky jsou hasiči velkým vzorem. Nejen pro ně 
v Řevnicích znovu otevírají Kroužek mladých hasičů. Je určen pro 
děti ve věku 6 až 15 let. Schůzky se konají jednou týdně od 16.30 
hodin. Za pololetí rodiče zaplatí 500 korun. Cena zahrnuje člen-
ský příspěvek na kalendářní rok, startovné, dopravu na závody a 
jiné akce, občerstvení na závodech, materiál na výuku, vybavení. 
Čemu se děti v kroužku budou věnovat a co se mají šanci naučit? 

 • Dovednosti v požárním sportu
 • Zdravověda
 • Topografie
 • Dopravní a bezpečnostní výchova

Čeká je účast na hasičských závodech, branných závodech, ex-
kurze do profesionálních hasičských stanic a činnost na akcích 
spolku Sboru dobrovolných hasičů. Přihlásit své děti můžete na 
sdhrevnice@seznam.cz, tel. 604 936 277, nebo na horejsikateri-
na@seznam.cz. Podmínkou pro otevření kroužku je minimálně 
10 dětí.

Kalamář chystá tradiční burzu
Dvakrát do roka pořádá spolek Řevnický kalamář burzu dětského 
oblečení. Po jarním bazárku je na řadě ten podzimní. Uskuteční 
se v sobotu 13. 10. Příjem věcí se tradičně uskuteční již v pátek. 
Mnohé prodávající a nakupující již scénář oblíbeného bazárku 
znají, přesto rádi zopakujeme. Prodej se uskuteční v sobotu 13. 
10. od 9 do 12 hodin v jídelně Základní školy Řevnice. Příjem 
zboží bude na stejném místě již v pátek 12. 10., a to od 15.30 do 
19.00 hodin. Prodávající zaplatí minimálně 5 korun za kus podle 
ceny zboží. Pro urychlení příjmu věcí můžete nálepky s cenou na-
lepit na oblečení předem doma a očíslovat podle seznamu věcí. 
Výdej peněz a neprodaného zboží bude následovat v sobotu od 
13.00 do 13.30 hodin. Prodávat se bude dětské oblečení, sportov-
ní vybavení (kola, brusle, lyže), kočárky a hračky na období pod-
zim a zima.

10/18 Krátce a jasně 



Krátce a jasně / Kultura   15

Zájezd do nižborské sklárny
1. 11. proběhne exkurze řevnických seniorů v rodinné sklárně 
Rückl v Nižboru, která byla předobrazem sklárny ve známém te-
levizním seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře. Zájemci se mo-
hou hlásit v Městském kulturním středisku u paní Veroniky Staré 
(kultura@revnice.cz, tel. 257 720 179).
Exkurze bude zdarma, autobus odjíždí v 9.00 od Zámečku. Infor-
mace pro zájemce se sníženou pohyblivostí – v rámci prohlídky 
bude nutné překonat i 25 schodů.

Podpořte organizaci, která 
poskytuje lékařskou pomoc 
tam, kde se jí nedostává 
Na kontě má pět misí s Lékaři bez hranic na Haiti, do Afghánistá-
nu i Jižního Súdánu. Nejen o nich bude chirurg Tomáš Šebek, 
jenž pracuje v pražské Nemocnici na Františku, hovořit na bese-
dě, která se koná v řevnickém kině 18. 10. od 19 hodin. Součástí 
besedy je i promítání filmu Směr: Válečná zóna. Výtěžek z akce 
je určen pro Lékaře bez hranic. Na první misi s Lékaři bez hranic 
odjel Šebek v roce 2010 na zemětřesením zdevastované Haiti. 
Později se do této země vrátil. Dvakrát pracoval i v traumacentru 
Lékařů bez hranic v afghánském Kundúzu. Celkem absolvoval s 
organizací pět misí, naposledy poskytoval lékařskou péči lidem 
v Agoku na pomezí Súdánu a Jižního Súdánu. Svou zkušenost ze 
všech misí popsal v blozích, které vyšly i knižně. 

Leťánek chystá nové kurzy i bazárek
Na nové kurzy v započatém školním roce zve Rodinné centrum 
Leťánek. Pro nový školní rok připravilo tyto novinky: Kurz těho-
tenské jógy s certifikovanou lektorkou Martinou Chomátovou. 
Koná se v úterý od 18.30 do 19.30 v letovské knihovně. Hravá an-
gličtina je určena pro děti od 3 do 6 let, doučování AJ pro 1. stu-
peň ZŠ. Oba kurzy se konají v úterý odpoledne. Na sobotu 13. 10. 
chystá Leťánek oblíbený dětský bazárek v sále U Kafků v Letech. 
Více informací na www.letanek.cz.

Třebaňské posvícení nabídne 
kuchařskou soutěž i muziku
Posvícení oslaví velkolepě v Zadní Třebani, a to v sobotu 13. října. 
Program začne ve 14 hodin na tamní návsi. K tanci i poslechu 
bude hrát kapela Třehusk, Třebasbor, vystoupí i děti z místní ško-
ly a školky. Připraveno bude i dlabání dýní a podzimní tvoření, na 
Ostrově projížďky na koních. Součástí oslav je i kuchařská soutěž 
Balíčkova vařečka, pojmenovaná a podle zesnulého starosty Sta-
nislava Balíčka, kterému je věnovaná. Téma pro letošní ročník je 
česká (staročeská) kuchyně. Pokrmy bude hodnotit porota i pří-
chozí hosté. Soutěžící se mohou přihlásit na adrese: pet.frydlo-
va@seznam.cz. Vítěz obdrží putovní pohár. Do soutěže můžete 
nosit i posvícenský koláč. Od 20 hodin se koná posvícenská tan-
covačka ve Společenském domě, zahraje kapela Šarm. Celý vý-
těžek z akce a dobrovolné příspěvky půjdou letos na stavbu ven-
kovní učebny v zadnotřebaňské malotřídce.

(vše pan)

Největší řevnický festival Hravě 
a zdravě má za sebou 4. ročník
Letošním tématem festivalu byla Latinská Amerika. Organizátoři 
chtěli dát všem návštěvníkům nahlédnout do tohoto překrásného 
koutu světa, alespoň prostřednictvím festivalového programu a 
stánků na náměstí, kterých bylo v tomto roce opět téměř 90. Od 
jedenácti až do večerních sedmi hodin se na pódiu střídali jak 
místní, tak i okolní provozovatelé kroužků se svými vystoupení-
mi a take hosté, kteří prezentovali Latinskou Ameriku. Obrov-
ský úspěch letos zaznamenala gastronomická část trhu. Jednak 
velmi mile překvapily místní podniky, stálice festivalu rozhodně 
nezklamaly; velmi příjemným zpestřením byli zástupci latinskoa-
merické kuchyně přímo z Chile nebo Argentiny.

Celá akce, která se uskutečnila za podpory města Řevnice a 
dalších soukromých subjektů, se vydařila ke spokojenosti ná-
vštěvníků i organizátorů. Vzhledem k tomu, že řevnické náměstí 
bývá tento den již tradičně uzavřeno pro veškerou dopravu, byl 
prostor pro stánky, workshopová stanoviště a prezentační prosto-
ry příjemný a komfortní. K dokonalé atmosféře přispělo příjem-
né, ještě letní slunečné počasí. 

Součástí každoročního programu bývá již tradičně Rodinná 
hra, která provede všechny zájemce po stanovištích rozmístěných 
po celých Řevnicích. Letos se této hry účastnilo rekordních 112 
týmů. 

Za spolek Náruč Marie Hrdá 

Hudebně nabitý říjen: 
Dusilová, Vertigo, Redl
Nabitý hudebními akcemi bude říjen v řevnickém kině. Díky 
pořadatelce Lucii Kukulové do Řevnic zamíří oceňovaní špič-
koví muzikanti.
Hned ve čtvrtek 4. října se v kině od 19.30 představí Lenka Dusi-
lová, šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl. Kri-
tici ji označují za „… výjimečný úkaz české hudební scény, z po-
zice rockové a popové hvězdy putuje k osobnímu vyjádření, jež 
svobodně přijímá impulzy z nejrůznějších stylů a mimohudeb-
ních zážitků“. Zatím poslední desku V hodině smrti natočila jako 
Lenka Dusilová & Baromantika v roce 2014; opět patřila mezi 
desky, o kterých se nejvíce mluvilo. Na cenu Anděl byla nomino-
vána ve dvou kategoriích a také na cenu Apollo. 

Na další držitele prestižních Andělů v kategorii jazz a blues se 
můžeme těšit již v neděli 21. října. To do řevnického kina zavítá 
uskupení Vertigo. Posluchačům zahraje již od 18 hodin. Vertigo je 
jedna z nejoriginálnějších česko-slovenských skupin. V roce 2002 
ji založili pianista Vojtěch Procházka, saxofonista Marcel Bárta, 
kontrabasista Rastislav Uhrík, bubeník Daniel Šoltis, postupně se 
přidali trumpetista Oskar Török a zpívající violoncellistka Dorota 
Barová. Dali si za cíl hledat vlastní hudební jazyk. Výchozím bo-
dem jim byl jazz, ale postupem času se svými hudebními přesahy 
dopracovali ke zcela svébytnému zvuku. Jeho součástí je kreativi-
ta, totální improvizace, ale též sofistikované kompozice zasahují-
cí místy až do oblasti soudobé vážné hudby. Vydali šest alb, zís-
kali tři hudební ceny a čtyřikrát na ně byli nominováni. Odehráli 
desítky koncertů na české i zahraniční scéně.

Říjnovou trojku završí koncert všeuměla Vlasty Redla a jeho Ti-
ché party v pondělí 29. října. Koncert skladatele, textaře a zpěvá-
ka, spisovatele, producenta, kterého není snadné „polapit“, začne 
v 19.30. Tak si to nenechte ujít.
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Mladí tenisté z Řevnic 
jsou nejlepší v kraji
Třicet týmů se letos přihlásilo do bojů o středočeského mistra 
v nejmladší tenisové kategorii tzv. minitenistů. A nakonec vše 
vyhrál Sportclub Řevnice! Postarala se o to parta sedmiletých 
kluků ve složení Hugo Hovorka, Petr Bělohlávek, Daniel Matu-
ra a Oskar Nejedlý. Ještě před prázdninami družstvo suverénně 
prošlo základní skupinou, hladce zdolalo všech pět soupeřů a 
vybojovalo si postup na finálový turnaj o krajského šampiona 
ve Zdicích. Tam začátkem září nejprve zdolalo 9:0 Hořovice a 
v samotném finále i favorizované Zdice 7:2. Mladí tenisté z Řev-
nic tak budou hrát i o titul českého mistra spolu s dalšími sedmi 
kluby, mezi nimiž jsou TK Sparta Praha, Agrofert Prostějov a 
další tenisoví giganti. Za největším týmovým úspěchem v dese-
tileté historii Sportclubu stojí především práce trenéra Michala 
Mottla a výchova dětí v tenisové školce, kde všichni kluci před 
časem začínali. Tenisovou školku pořádá Sportclub každý pá-
tek od 13 hodin na kurtech u Liďáku a zájemce od 4 let přijímá 
během celého roku. 

(šv)

Závodníky čekají v lese 
netradiční překážky
Závod pro správné holky a kluky je tu. Pořádají jej cvičitelé a 
nadšení příznivci z řevnického Sokola. Dětský Sokolrace se 
koná v sobotu 6. 10. od 14.30 na řevnickém Sokoláku. Podle 
organizátorů půjde o závod v lese plný netradičních překážek. 
Účastníci by měli počítat s tím, že se během něj mohou tro-
chu ušpinit. Vezměte si proto s sebou starší oblečení i boty. Po 
závodě čeká na účastníky společné opékání buřtů, vítězové se 
mohou těšit na medaile. Startovné činí 50 korun a připraveno 
je hned několik věkových kategorií, od předškoláků až po žáky 
9. tříd. 

Na podzim nasadili řevničtí 
házenkáři pět družstev
Do podzimní části soutěže vstupují řevničtí národní házenkáři s 
pěti družstvy. Mladší žáci budou zkoušet hrát o kategorii výš, ne-
boť jsme přihlásili dvě družstva starších žáků. Silnější bude druž-
stvo dorostenců, kteří mohou rovněž směle měřit síly se silnější-
mi soupeři v dresech mužů.

6. 10. 14.00 Řevnice – Stará Huť (muži)
13. 10. 9.00 Spoje – Řevnice A (starší žáci)
 10.05 Spoje – Řevnice (muži)
 11.20 Spoje – Řevnice B (starší žáci)
 12.25 Spoje – Řevnice (dorostenci)
20. 10. 9.00 Řevnice A – Modřany (starší žáci)
 10.05 Řevnice – Modřany (mladší žáci)
 11.10 Řevnice – Modřany (dorostenci žáci)
 12.25 Řevnice B – Modřany (starší žáci)
 13.30 Řevnice – Modřany (muži)

Podrobné informace o říjnových koncertech najdete na www.
pa-intermedia.com. Zde naleznete i informace o předprodeji stej-
ně jako informace o listopadových koncertech, kdy se v Řevni-
cích objeví Radůza a znovu se k nám chystá i Ondřej Ruml. „Jeho 
druhý koncert v kině jsem domluvila hned po jeho březnovém vy-
stoupení a z Ondrovy vlastní iniciativy – tak moc se mu v Řevni-
cích líbilo! Publikum a atmosféra byla opravdu úchvatná. Věřím, 
že se magie bude opakovat,“ přeje si Lucie Kukulová. 

Po aktech a portrétech vystaví 
Valeš s Váňou krajiny
Zdeňka Valeše znají čtenáři Ruchu především jako autora seriá-
lu 33 výlety a procházky z Řevnic (po 100 letech) nebo jako váš-
nivého ornitologa. V říjnu se představí coby fotograf. Společně 
s dalším řevnickým rodákem, akademickým sochařem Petrem 
Váňou, budou vystavovat v areálu na Skalce. „Výstavu krajinek 
jsme s Petrem připravovali již několik let. Poslední roky se sna-
žíme vystavovat společně. Již jsme realizovali společnou výsta-
vu aktů a portrétů,“ říká Zdeněk Valeš. Výstava nazvaná Kraji-
nou brdskou bude zahájena v neděli 7. října v 15.00. O hudební 
úvod se postará pěvkyně Lucie Soljaková, doprovázená Petrem 
Krutským. 

Zatímco v kostelíku sv. Máří Magdalény představí svá díla 
Valeš s Váňou, v klášteře budou k vidění malby a akvarely Rena-
ty Kolečkářové. „Když jsme dostali nabídku na výstavu krajinek 
na Skalce, hned jsme souhlasili. Na mých cestách po Brdech mi 
v archívu vyčnívá několik povedených fotek, které v jejich čer-
nobílé podobě budu chtít prezentovat společně s představením 
několika výletů ze seriálu Výletů a procházek z Řevnic po 100 
letech. Petr by chtěl vystavit kresby krajin doplněné o zazname-
naná sochařská díla v krajině,“ popsal jeden z umělců. 

Koncert na konci babího léta
Osvědčená hudební dvojice Ester Godovská a Michal Trnka 
opět vystoupí v řevnickém Zámečku. Koncert řevnického rodá-
ka, violisty, člena orchestru Národního divadla Michala Trnky 
se pod názvem Koncert na konci babího léta uskuteční v neděli 
7. října od 17 hodin v Zámečku. 

Hvězda Okresního přeboru 
pobaví ve hře Sudí
Fotbalové monodrama s humorem a nadsázkou můžete vidět v 
neděli 14. 10. od 19 hodin ve Společenském domě v Zadní Třeba-
ni. Ve hře Sudí, která vypráví zejména o fotbale, ale nejen o něm, 
se představí herec Ladislav Hampl, kterého můžete znát z oblí-
beného seriálu a filmu třebaňského rodáka Jana Prušinovského. 
Co o hře řekl hlavní protagonista? „S režisérem Thomasem Zie-
linským a dramaturgem Vláďou Čepkem jsme hledali nějaký text 
pro radost, který by nás jako velké fotbalové fandy bavil. A po 
několika měsících hledání se objevila povídka Thomase Brussiga, 
kterou přeložil Tomáš Kafka, Sudí Hotový: žalozpěv. Společnými 
silami jsme to zdramatizovali, a nakonec je z toho regulérní diva-
delní představení.“ Vstupné je 200 Kč, rezervace a prodej vstupe-
nek na adrese jirkapetris@seznam.cz.

(vše pan)
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Úspěch na dračích lodích
Dvakrát zlato a k tomu ještě dva bronzy. To je bilance lodi „Tragé-
dek“ na mistrovství České republiky v závodech dračích lodí. 
Závodilo se dva víkendy na různě dlouhých tratích. A kdo že jsou 
vlastně ty Tragédky? Dvacet dva žen ve věku 18 až 50 let, které 
dvakrát týdně trénují v Praze-Chuchli. Proč o tom píšeme v Ru-
chu? Protože dvě členky z mistrovské posádky pocházejí z Řev-
nic. Na přiložené fotografii jistě poznáte Lucii Stratilovou a Ivetu 
Kovářovou. Gratulujeme!

Jan Schlindenbuch

Inzerce



Výstavy
7/10 Vernisáž výstavy 
Krajinou brdskou
Skalka / 15:00

Hudba
4/10 Lenka Dusilová
Kino Řevnice / 19:30

7/10 Koncert na konci 
babího léta
Sál Zámečku /17:00
Ester Godovská – klavír, Michal Trnka – 
viola

11/10 Žalman a spol. 
na zámku
Dobřichovický zámek / 19:30

13/10 Koncert
Karlický kostel / 17:00
Houslové Duo Eco ve složení Eva a Pavla 
Franců a Gabriela Filippi  

21/10 Vertigo
Kino Řevnice / 18:00

29/10 Vlasta Redl 
a „Tichá parta“
Kino Řevnice / 19:30

Divadlo
14/10 Fotbalové monodrama 
s humorem a nadsázkou
Společenský dům Zadní Třebaň / 19:00

21/10 Plaváček
Sál Dr. Fürsta Dobřichovice / 15:00

Ostatní akce
13/10 Festival svíčkové
Dobřichovický zámek / 14:00

13/10 Podzimní bazárek 
Kalamáře
Školní jídelna Řevnice

13/10 Posvícení
Náves v Zadní Třebani / 14:00

13–14/10 Oslavy výročí 
160 let KND a 50 let vlečky 
Mořina
Jízda parními vlaky ze stanice Nučice do 
Mořiny

Kino
3/10 Studená válka
Kino Řevnice / 20:00 

5/10 Ladies Movie Night: 
Zrodila se hvězda
Kino Řevnice / 18:45 

6/10 Yeti: Ledové 
dobrodružství
Kino Řevnice / 13:45 

6/10 Jan Palach
Kino Řevnice / 15:30 

6/10 Toman
Kino Řevnice / 17:30 

6/10 Jack staví dům
Kino Řevnice / 20:00 

10/10 Tvář
Kino Řevnice / 20:00 

12/10 Venom
Kino Řevnice / 17:30 

12/10 Po čem muži touží
Kino Řevnice / 20:00 

Kulturní přehled 10/18
13/10 Malá čarodějnice
Kino Řevnice / 13:45 

13/10 Alfa
Kino Řevnice / 15:30 

13/10 Úsměvy smutných 
mužů
Kino Řevnice / 17:30 

13/10 První člověk
Kino Řevnice / 20:00 

17/10 Toman
Kino Řevnice / 20:00 

18/10 Lékaři bez hranic
Kino Řevnice / 19:00 

19/10 Yeti: Ledové 
dobrodružství
Kino Řevnice / 17:30 

19/10 Zrodila se hvězda
Kino Řevnice / 20:00 

20/10 Vilík: Rychle a vesele
Kino Řevnice / 13:45 

20/10 Čarodějovy hodiny
Kino Řevnice / 15:30 

20/10 Hovory s TGM
Kino Řevnice / 17:30 

20/10 Ticho před bouří
Kino Řevnice / 20:00 

24/10 A dělo bylo ještě 
žhavé...
Kino Řevnice / 20:00 

26/10 Toman
Kino Řevnice / 17:30 

26/10 První člověk
Kino Řevnice / 20:00 

27/10 Malá čarodějnice
Kino Řevnice / 13:45 

27/10 Když draka bolí hlava
Kino Řevnice / 15:30 

27/10 Johnny English 
znovu zasahuje
Kino Řevnice / 17:30 

27/10 Zrodila se hvězda
Kino Řevnice / 20:00 

31/10 Hovory s TGM
Kino Řevnice / 20:00 

18   Kulturní přehled

Oslavy 100 let ČSR
12/10 Posezení nad 
kronikami – rok 1918
Modrý domeček / 18.00  

14/10 Koncert století 
Hala V. Čáslavské Černošice / 19.00
Vystoupení Hudby Hradní stráže a Po-
licie ČR 

21/10 Koncert k 100. výro-
čí ČSR
Kostel sv. Mořice / 17.00
Vystoupí Emauzský sbor a orchestr

23/10 Domov můj
Dobřichovický zámek / 19.30
Oblíbené písně T. G. Masaryka, výběr 
z písní Karla Hašlera aj. v podání kyta-
rového virtuosa Š. Raka.

28/10 Historický vlak s TGM
Dobřichovice, nádraží / 13.45
Průvod herců v dobových kostýmech 
do dobřichovického parku, hudební 
program.

Výstava ke 100. výročí ČSR
Modrý domeček, Řevnice – výstava 
historických fotografií a dokumentů, 
souvisejících s rokem 1918



Zavedené zdravotnické 
zařízení ambulantních 
specialistů v Řevnicích 

hledá ke koupi 
v tomto městě 

dům s pozemkem 
pro přemístění svých ambulancí 

do vlastních prostor, nejlépe 
s dobrou dostupností kolem centra 

města nebo prosíme o nabídku 
ke koupi pozemku k výstavbě 

nového zdravotnického zařízení. 

e-mail: rakosnik@uvn.cz 
mobil: 602 275 113.

Inzerce   19

Řádková inzerce
Wanted: Native English speaker to babysit our 21 month old 
daughter. We live in Černošice-Vráž. 723 756 856

Omluva
Chybou při sazbě došlo k tomu, že v Ruchu 9/2018 vyšel na s. 4 
text o hrozbě požárů dvakrát pod dvěma různými názvy. Pod 
titulkem Výročí vzniku republiky připomene beseda i publikace 
měl správně být článek odpovídajícího obsahu. Nedopatřením 
vynechané informace naleznete na s. 2 aktuálního čísla. Za chy-
bu se omlouváme.

redakce



Areál Penny Market 
Černošice

Radotínská ul. č. 29
774 460 246 
cernosice@barvyadex.cz

Otevřeno denně: 7–19 hod. 
www.barvyadex.cz

NOvě OteřeNO 7 dNí v týdNu

Široká nabídka 
výrobků pro 
kompletní 
ochranu dřeva.

emulzní barva 
nové generace, 
odolná proti 
nečistotám.

Prodejna 
barev 

KuPON
sleva 20%
na produkty značky 
luxol a easycare.

Platí do 31. 10. 2018.
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