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První adventní 
víkend se blíží

Renata Kolečkářová:

Na papíře se 
dá řešit skoro 
všechno



Stánky s vánočním tematikou, dekoracemi, občerstvením a dal-
ším svátečním zbožím budou tentokrát umístěny na Palackého 
náměstí a otevřou se v 9 hodin. V prodeji zde bude tradičně i 
jmelí a také poukázky na vánoční stromečky z městského lesa. 
Další výrobci originálních vánočních dárků jsou vítáni a mohou 
se hlásit na e-mailu kultura@revnice.cz.

O hodinu později, v 10 hodin, začne doprovodný kultur-
ní program. Během něj vystoupí písničkářka Eva Suková, pro 
loňský velký úspěch znovu vystoupí dvojice Veronika a Barbo-
ra s pásmem Laskavé koledy, zahraje i takřka domácí uskupení 
muzikantů Los Fotros. 

„Náměstí je přece jen pro tyto akce poklidnější, bez aut. Vě-
řím, že to bude pro návštěvníky příjemná změna,“ uvedla ve-
doucí řevnického kulturního centra Veronika Stará. Navíc o 
občerstvení se postarají mimo jiné i v sousední Kůlně. „O prv-
ním adventním víkendu nebudeme v Kůlně zahálet, otevřeme 
pro veřejnost na celý víkend. K zahřátí nabídneme náš svařák či 
grog a něco teplého k zakousnutí. Pro otužilce nabídneme čepo-
vané pivo,“ uvedl Marek Adam. 

Charitativní bazar potrvá celý týden
Vánoční charitativní bazar pro Náruč zopakuje pro loňský velký 
úspěch Modrý domeček i letos. Nově v něm budete moci naku-
povat po celý týden.

I v letošním roce pro velký úspěch opakujeme vánoční chari-
tativní bazar, jehož výtěžek byl použit na podporu a rozvoj soci-
álních služeb našeho spolku Náruč. Skvělou přidanou hodnotou 
celé této akce bylo navíc to, že po jejím oficiálním skončení měli 
naši zaměstnanci příležitost vybrat si zdarma oblečení pro svoji 
potřebu. Budeme moc rádi, když nás letos navštíví co nejvíce 
našich podporovatelů a příznivců a za velmi symbolické ceny 
nakoupí kvalitní oblečení, obuv a doplňky. Novinkou letošního 
roku je to, že bazar se otevře v termínu adventního trhu – 1.12. 

První prosinec: Trhy, koledy, 
bazárek i Mikuláš

Text: Pavla Nováčková, Marie Hrdá| Foto: Modrý domeček
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Adventní období, tedy dobu radostného očekávání Vánoc, v Řevnicích stylově zahájí tradiční adventní trhy. Konat 
se budou již první prosincový den, poprvé na Palackého náměstí. Během soboty 1. 12. se uskuteční také charitativ-
ní bazárek Modrého domečku a oblíbený Pochod za Mikulášem.

Program adventních trhů
10.00 Eva Suková – Blondýna, ta slavná nabídne alterna-
tiv folk, snadšanson, blond rock and roll
11.00 The Villans. Skupina se v létě představila Za vodou. 
Kdo je slyšel, přijde zas
12.00 Laskavé koledy v podání Báry Valentové a Veroniky 
Sluka
13.00 Los Fotros neboli dvojice Jan Flemr a Pavel Brenner 
a další muzikanti

od 9 do 14 hodin, ale bude otevřen ještě celý následující týden 
až do pátku 7.12. vždy v otevírací době kavárny. Kvalitní a znač-
kové kousky oblečení nám stejně jako v minulém roce poskytují 
kromě známých blogerek a stylistek také osobnosti z řad našich 
obchodních partnerů, sponzorů a přátel. Model drobného ob-
čerstvení zdarma na této akci zachováme rádi i letos. 

Děti si s Mikulášem mohou opéct buřty
Nejen čerti, andělé a svatý Mikuláš, ale i další pohádkové bytos-
ti a strašidýlka budou čekat na děti během oblíbeného Pochodu 
za Mikulášem. Jeho pátý ročník se uskuteční v sobotu 1. prosin-
ce a naváže na dopolední trhy. Akci pořádá Mladý hlas Řevnic 
ve spolupráci s městem.

Sraz všech pochodníků je v 17 hodin na Palackého náměstí. 
Odtud povede trasa kolem Nezabudického potoka vzhůru do 
Lesního divadla. Na cestě čekají na děti nejen pohádkové bytos-
ti, ale také plnění rozmanitých úkolů. V cíli děti přivítá důstojný 
svatý muž s doprovodem. A samozřejmě i s nadílkou. Navíc si 
budete moci tradičně opéci buřtíky, k dostání bude i menší ob-
čerstvení. Akce je určena pro děti v doprovodu rodičů (dospě-
lých). Organizátoři žádají, aby účastníci s sebou nebrali pejsky. 
„Všechny srdečně zveme a na všechny se těšíme,“ vzkazuje za 
organizátory Marie Wágnerová a dodává, že vstupné je dobro-
volné. e
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Povodí odstraní některé 
stromy na ostrovech 
O kácení křovin a stromů na ostrovech ležících nad letovským 
mostem informoval v dopise vedení Řevnic správce toku, státní 
podnik Povodí Vltavy. Údržba, kterou je povodí povinné provádět 
ze zákona, se bude týkat pouze dřevin na pozemcích ve vlastnic-
tví Povodí Vltavy. Dřeviny určené k odstranění budou vyznačeny 
signální barvou. Z informace vyplývá, že Povodí Vltavy bude v roce 
2018 až 2019 provádět údržbu břehového porostu na dolním toku 
Berounky, konkrétně na dvou ostrovech. „V rámci údržby dojde k 
odstranění závadných, poškozených, neperspektivních a nepůvod-
ních stromů a křovin na ostrovech. Nová výsadba plánovaná není,“ 
píše se v dopise s tím, že akce svým charakterem neovlivní životní 
prostředí, naopak dojde k obnově břehového porostu, který svým 
charakterem bude autochtonní a jednotlivé druhy dřevin budou 
odpovídat stanovištím a klimatickým podmínkám. Naplavený 
komunální materiál z povodní, který není přírodního charakteru, 
odvezou pracovníci na skládku. Případné dotazy zodpoví Jan Zvo-
lánek 724 920 969 nebo Blanka Huttrová 607 847 154.

Město znovu vypíše soutěž 
na přednádraží
Hned pět firem se přihlásilo do veřejné soutěže na projekt Revita-
lizace Základní školy Řevnice. V současnosti město jedná s vítěz-
nou firmou, stavební práce začnou nejspíše začátkem příštího roku 
rekonstrukcí podkroví. Ty by podle starosty Tomáše Smrčky měly 
probíhat při zachování výuky. Výstavba specializovaných učeben 
by měla následovat až v době letních prázdnin. 

Naopak se zkomplikovalo zahájení prací na projektu druhé eta-
py úprav přednádraží, které se podle starosty bude muset po pro-
vedení nutných změn v zadávací dokumentaci vypsat znovu. Drob-
ných změn dozná projekt, město musí v zadávací dokumentaci 
po konzultaci s poskytovatelem dotace jinak naformulovat vlastní 
dodávku materiálu, konkrétně žulových kostek naskladněných v 
areálu čistírny odpadních vod. Náhradní parkovací plochy v areálu 
někdejší Eurovie již řidičům slouží. 

Pořizovatel územního plánu ještě 
nevypořádal všechny námitky
Pořizovateli nového územního plánu Řevnic, kterým je odbor 
územního plánování MěÚ Černošice, se dosud nepodařilo napsat 
vypořádání všech námitek, které k návrhu nového územního plá-
nu obdržel. A tak se zveřejnění přepracovaného návrhu územního 
plánu posouvá. Odbor je zavalen běžnou agendou. Situaci by měla 
zlepšit novela stavebního zákona platná od 1. září, díky níž už se 
úřad nemusí vyjadřovat ke studnám, doplňkovým stavbám na 
pozemku rodinného domu nebo chaty a k dělení pozemků v neza-
stavěném území. Právě to černošické úředníky nejvíce zaměstná-
valo. Navíc má od září černošický úřad konečně naplněnu kapacitu 
5 pracovníků pro řešení stanovisek. Nejen v Řevnicích věří, že se to 
pozitivně odrazí i na přípravě územního plánu, k němuž se mezi 
tím konala v Řevnicích v říjnu koordinační schůzka. Po komunál-
ních volbách se řešila i otázka určeného zastupitele pro územní 
plán. Ondřeje Skripnika by v této funkci měl nahradit starosta 
města Tomáš Smrčka.

(pan)

Zprávy z radnice
Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod mi dovolte, abych poděkoval všem voličům, kteří při-
šli v říjnu ke komunálním volbám. Účast byla v Řevnicích, jako 
již tradičně, vyšší než je celostátní průměr. Výsledky voleb a své 
předvolební úsilí si každá ze stran či uskupeních jistě vyhodnotí. 
Mě osobně těší, že koalice, která město spravovala v uplynulých 
čtyřech letech a představuje pro město pozitivní a progresivní 
program, dostala od vás voličů důvěru pokračovat v dalším čtyř-
letém období. Na základě povolebních jednání a shody nad pro-
gramovými cíly a personálním obsazením vedení města se nám 
podařilo koalici posílit o dvě další strany. 

Koaliční smlouvu podepsali čtyři zastupitelé za Perspektivu pro 
město, dva za TOP 09 a za Naše Řevnice a po jednom zastupiteli 
za ODS a Svobodné Řevnice. Ustavující schůze městského za-
stupitelstva s volbou starosty, místostarosty, městské rady a po-
třebných výborů, se uskuteční 5.listopadu t.r. od 19 hodin v sále 
„Zámečku“. Opozičnímu uskupení PRO Řevnice koalice nabídla, 
i přes místy zbytečně vyostřenou předvolební kampaň, důstojnou 
opoziční roli, vedení kontrolního výboru a další místa ve výbo-
rech zastupitelstva a také podanou ruku k jednáním ve věci sil-
ných předvolebních témat, jako je územní plán a spolupráci na 
projektech důležitých pro naše město. Osobně jsem přesvědčený, 
že o všech zdánlivě sporných otázkách, které byly předmětem 
předvolebního souboje, je možné vést konstruktivní dialog.

Mezi hlavní priority nové koalice bude patřit především rea-
lizace všech již připravených projektů z minulého období a pří-
prava i realizace projektů nových z oblastí vodního hospodářství, 
školství, veřejného prostoru a zeleně, dopravy, ale také intenziv-
nější zaměření se na sociální oblast, sport a volný čas, udržení vy-
soké úrovně kulturního vyžití a další zlepšování informovanosti 
a elektronizace úředních agend. Podrobnější informace o obsahu 
koaliční smlouvy se dozvíte v prosincovém čísle Ruchu. 

Rád bych vás rovněž seznámil s aktuálním stavem významných 
investičních akcí. Stavba nového sběrného dvora v areálu EKO-
Su již běží na plno. Po dobu rekonstrukce slouží jako sběrný dvůr 
areál technických služeb. Na začátku října se rozeběhla dlou-
ho očekávaná dostavba nové splaškové kanalizace v lokalitě Na 
Vrážce. Současně se pokládají nové vodovodní řady. Po dokon-
čení hlavních řadů a kontrole jejich těsnosti budou v příštím roce 
připojovány domácnosti. Současně proběhne přestavba objektu 
čistírny, který bude modernizován a rozšířen pro sousední obce 
Zadní Třebaň a Hlásnou Třebaň – Rovina. Naše město má a bude 
mít i nadále zachovánu dostatečnou kapacitu pro napojení všech 
domácností a stavebních parcel podle územního plánu včetně 
dostatečné rezervy. Sousední obce napojené na čistírnu poskytují 
našemu městu odpovídající finanční příspěvek. 

Vyjma těchto dvou městem realizovaných staveb naplno běží i 
pokládka dešťové kanalizace v krajských komunikacích Komen-
ského a Třebaňská. Práce by zde podle vyjádření investora měly 
skončit na konci listopadu a na jaře příštího roku se zde můžeme 
těšit na nový asfaltový povrch. 

V těchto dnech se měla rozběhnout i druhá etapa rekonstruk-
ce přednádraží a sice výstavba nových dlážděných parkovacích 
ploch, nových chodníků a osazení mobiliáře včetně nových prvků 
pro uložení kol. Po dohodě s poskytovatelem dotace IROP dojde 
k vypsání nové soutěže na dodavatele. Zahájení prací tedy bude 
pravděpodobně až po novém roce. 

 S úctou Tomáš Smrčka 
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vá (PRO Řevnice), Petr Kozák (Naše Řevnice), Tomáš Smrčka, 
Iveta Kovářová, Petr Hartmann (PERSPEKTIVA PRO MĚSTO), 
Jan Lojda (Svobodní Řevnice), Miroslav Cvanciger (ODS) a 
Alice Čermáková (TOP 09 a Nezávislí).

Hned po volbách začala povolební jednání v rámci stávající 
koalice. K rozhovorům byli postupně přibráni i zástupci dal-
ších dvou stran: ODS a Svobodných.

Nové vedení města se bude volit na veřejném ustavujícím 
zasedání zastupitelstva v pondělí 5. listopadu od 19 hodin 
v Zámečku. 

V Řevnicích v komunálních volbách získalo nejvíce hlasů dosa-
vadní opoziční uskupení PRO ŘEVNICE vedené Liborem Kvas-
ničkou. Oproti minulým komunálním volbám se jim podařilo o 
dva navýšit počet mandátů. Mají pět zastupitelů.

Dosavadní koalici (PERSPEKTIVA PRO MĚSTO, TOP 09 a 
Nezávislí, Naše Řevnice) se podařilo obhájit 8 mandátů z cel-
kových 15 křesel. Po jednom zastupiteli získala ODS a Svobod-
ní. 

V patnáctičlenném zastupitelstvu zasedne šest nováčků – 
Kateřina Šupáčková, Jan Chroust, Pavel Černý (PRO Řevnice), 
Vratislav Hrubý (PERSPEKTIVA PRO MĚSTO), Roman Řezáč 
(Naše Řevnice) a Josef Tlustý (TOP 09 a Nezávislí). Původně 
jich mělo být sedm. Eva Hanykýřová, která se do zastupitel-
stva probojovala na kandidátce uskupení Svobodní Řevnice 
až ze 13. místa, se ale mandátu vzdala a nahradil ji staronový 
zastupitel Jan Lojda. Náhradníci museli přijít na řadu také na 
kandidátce Naše Řevnice. V zastupitelstvu nakonec zasedne – 
rovněž jako nováček – Roman Řezáč. Ten měl přitom pořadové 
číslo náhradníka 6.

Post zastupitele obhájili Libor Kvasnička, Jaroslava Derco-

Všech šest kandidujících uskupení bude mít v řevnickém zastupitelstvu svého zástupce. Řevnické zastupitelstvo 
tak bude „nejpestřejší“ v dolním Poberouní. Pro srovnání, v násobně větších Černošicích je v zastupitelstvu pět 
uskupení, v sousedních co do počtu voličů srovnatelných Dobřichovicích jen tři.

Text: Pavla Nováčková

V zastupitelstvu je všech šest 
uskupení, v radě čtyři

Volební účast
V dolním Poberouní volilo v říjnových komunálních volbách 
více lidí, než byl republikový a krajský průměr. Také v Řevnicích 
byla účast s 57,30 % vyšší než krajský a okresní průměr, nicmé-
ně přímo ve městě jde o druhý nejnižší výsledek v historii ko-
munálních voleb od roku 1990. Ještě méně lidí hlasovalo už jen 
v roce 2014, tehdy byla účast 56,46 %.

se příliš rozrůstáme, zvyšuje se doprava, přibývá lidí, ubývá 
služeb. Dopravními značkami a zákazy nám chtějí měnit ži-
voty. Ne všichni řevničtí obyvatelé mají v dnešní době napří-
klad vodovod, kanalizaci a příjezd k domovu bez zbytečných 
zákrut, nebo po zpevněných komunikacích. Chci to změnit. 
Nechci podporovat novou výstavbu na úrodných polích nebo 
zahušťování centra v bytových domech. Nechci lidem měnit 
život jednosměrnými komunikacemi, aby museli hledat cestu 
domů. Chci žít stejně nebo lépe.

Pavel Černý (PRO Řevnice)
53 let
šéfredaktor odborného časopisu PRO města a obce
1. Děkuji voličům za hlasy, které jsem dostal, a budu se snažit 
je nezklamat. 
2. V zastupitelstvu budu usilovat zejména o transparentnost 
a informovanost. Rád bych, aby se co nejvíce informací dostá-
valo z radnice mezi občany a aby lidé věděli, co a proč se ve 
městě děje. Jedině otevřenost a informovanost může zabránit 
různým fámám, nedorozuměním a následně roztržkám a zá-
kopovým válkám. Chci, abychom spolu mluvili a hledali řeše-
ní problémů a abychom jiný názor brali jako inspiraci či téma 
k zamyšlení, nikoliv jako osobní útok.

Vratislav Hrubý (PERPEKTIVA PRO MĚSTO)
26 let
umělecký kovář
1. V Řevnicích jsem se narodil.
2. Před čtyřmi lety jsem kandidoval za Mladý Hlas Řevnic 

Nováčci v zastupitelstvu

1. Odkdy žijete v Řevnicích?
2. Proč jste se rozhodl/a kandidovat a čemu byste se 

chtěl/a v zastupitelstvu nejvíce věnovat?

Kateřina Šupáčková (PRO Řevnice)
39 let
ekonomka
1. V Řevnicích žiji již 13 let, narodily se tu obě mé děti a mám 
to tu moc ráda. Téměř celou tuto dobu se aktivně účastním 
dění v Řevnicích – pořádám akce pro děti, jsem členkou něko-
lika spolků a komunální politice se již také dlouhodobě věnuji.
2. Proč jsem se rozhodla kandidovat? Protože mám elán a chuť 
pro Řevnice a lidi zde něco udělat. Ráda bych pokračovala 
ve své práci ve finančním výboru a chci se zaměřit hlavně na 
kontrolu hospodaření města a strategické plánování rozvoje a 
investic. 

Jan Chroust (PRO Řevnice)
36 let
živnostník, automechanik
1. Žiji v Řevnicích celý život.
2. O komunální politiku jsem mnoho zájmu nejevil. Okamžik, 
který změnil můj dosavadní postoj, byl projekt obnovy náměs-
tí. To byl ten okamžik, kdy jsem začal chodit na veřejná jedná-
ní a začal jsem se zajímat, číst veřejnou vývěsku, navštěvovat 
schůze opozice a tvořit si vlastní obraz toho, jak bych si přál, 
aby se naše Řevnice rozvíjely. Nechci lamentovat nad tím, že 
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a chtěl jsem kadidovat i letos. Bohužel se nám nepodařilo na-
plnit kandidátní listinu, a tak nás oslovil pan starosta Smrč-
ka, který nám nabídl pár míst na té své, pro nově založenou 
Perspektivu pro město. Znám Tomáše Smrčku už od malička 
z házené, ale hlavně se mi líbí jeho práce na radnici. Obdivuji 
jeho neskutečný přehled o všech řevnických projektech, jeho 
diplomatické vystupování, jeho píli a nasazení. Proto jsem se 
rozhodl ho do dalšího volebního období podpořit.
Čemu byste se chtěl v zastupitelstvu najvíce věnovat: Nejraději 
bych se věnoval řevnickým lesům. Za poslední čtyři roky se ve 
zdejších lesích odvedl opravdu velký kus práce, na které bych 
se chtěl do budoucna podílet. 

Roman Řezáč (Naše Řevnice)
30 let 
sládek
1. V Řevnicích se narodil.
2. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Aktiv-
ně se zapojoval v Mladém hlasu Řevnic. V současnosti pracuje 
v pražském Staropramenu, chystá se ale na dráhu sládka no-
vého řevnického pivovaru.  

Josef Tlustý (TOP 09 a Nezávislí)
41 let
architekt
1. Má rodina pochází od Březnice u Příbrami, já jsem se naro-
dil v Praze. Do Řevnic jsem se s rodinou přistěhoval před více 
než třemi lety z Dobřichovic. 
2. Svou prací v zastupitelstvu a na radnici bych rád přispěl k 
rozvoji a kultivaci veřejného prostoru města. Chtěl bych parti-
cipovat na slibně připravených projektech z minulého funkční-
ho období a pomoci je dotáhnout.

Vzkaz voličům
Vážení občané Řevnic, vážení voliči,
velmi děkujeme za obrovskou podporu ve volbách. Naši kan-
didáti získali absolutně nejvíc hlasů ze všech, což je pro nás 
velikým závazkem.

Bohužel i přes tento skvělý výsledek nám nebyl umožněn 
vstup do městské rady a účast ve vedení radnice. V Řevnicích 
opět zafungoval princip, kdy se spojením méně úspěšných 
stran vyšachuje ze hry vítěz voleb.

Náš volební program tedy budeme prosazovat z místa opo-
zice, což však neznamená, že bychom rezignovali a své úsilí 
vzdali. Jsme přesvědčeni, že mnoho se dá prosadit i z pozic řa-
dových zastupitelů. Díky hlasům získaným ve volbách je nás v 
zastupitelstvu tolik, že nás nebude možné jen tak přehlédnout 
a naše, ale i vaše názory nebrat v úvahu. Uvítáme, pokud vyjá-
dříte své občanské postoje při jednáních zastupitelstva města 
nebo při dalších veřejných jednáních.

Úspěchem už je třeba to, že starosta slíbil vytvoření vyjedná-
vacího týmu k územnímu plánu, jehož členy budou i zástupci 
petičního výboru. Zdá se, že radnice bude hůře prosazovat své 
záměry silou a že k tomu, aby se Řevnice posunuly dál, bude 
třeba širší dialog. A o takový dialog a zohledňování všech ná-
zorů, nejen těch, které vyjadřují zájmy lidí v čele radnice, bu-
deme usilovat.

Ještě jednou děkujeme za odevzdané hlasy a slibujeme, že 
důvěru, kterou jsme od voličů dostali, nezklameme.
Jaroslava Dercová, Libor Kvasnička, Kateřina Šupáčková, Pa-
vel Černý, Jan Chroust – zastupitelé za Hnutí PRO Řevnice s 
podporou Starostové a nezávislí

Poděkování končícím zastupitelům
Vážení spoluobčané, volby jsou za námi a do zastupitelstva 
bylo zvoleno šest nových zastupitelů. Dovolte, abych jim po-
přál při plnění jejich mandátu hodně elánu a energie. Zároveň 
mi dovolte poděkovat končícím zastupitelům za práci, kterou 
odvedli pro naše město. Netvrdím, že jsme vždy měli shodné 
názory, to ale neznamená, že si jejich práce nevážím. Osobně 
bych chtěl poděkovat Pepovi Benešovi, kterého se nám po pěti 
odsloužených volebních obdobích již nepodařilo přemluvit, 
aby znovu kandidoval. Těch dvacet let naší spolupráce v řev-
nické komunální politice by jistě vydalo na dlouhý článek, pro-
tože jsme toho spolu zažili opravdu hodně, ale myslím si, že ke 
vzpomínkám se lépe hodí komornější prostředí a sklenička ně-
čeho dobrého. Proto dovol, Pepo, abych ti touto cestou veřejně 
poděkoval za odvedenou práci, za to, že jsi nikdy nezaváhal a 
pomohl, když to bylo potřeba, bez ohledu na to, že tvoje kroky 
měly dopady na tvé podnikání a dotýkaly se i tvého osobního 
života. Děkuji.

Libor Kvasnička

Koalice, která bude vládnout 
Řevnicím, získala pevné obrysy
Pět uskupení, která mají svá zástupce v nově zvoleném řevnic-
kém zastupitelstvu, podepsalo poslední říjnový čtvrtek koalič-
ní smlouvu. Jde o uskupení PERSPEKTIVA PRO MĚSTO, TOP 
09 a Nezávislí, Naše Řevnice, Občanskou demokratickou stra-
nu a Svobodní Řevnice.

„Koaliční smlouva je výrazem společné vůle shodnout se 
na programových, personálních a organizačních podmínkách 
spolupráce v zastupitelstvu města Řevnice a radě města Řev-
nice pro období 2018–2022,“ píše se v dokumentu s tím, že 
koalice chce prioritně dokončit projekty, které byly započaty 
v minulém funkčním období, nebo pokračovat v jejich reali-
zaci a zavazuje se respektovat a rozvíjet koncepční materiály, 
které vznikly a byly přijaty zastupitelstvy města v minulých 
funkčních obdobích. 

Smlouva obsahuje čtrnáct hlavních programových bodů do-
plněných konkrétními kroky, které chce koalice uskutečnit, a 
nebo plánuje jejich realizaci připravit. Mezi prvními signatáři 
zmiňují opatření proti suchu a povodním. „Minimalizace do-
padů sucha a povodní a zajištění dostatečného množství pitné 
vody je jedna z hlavních výzev, před kterou stojí celé Česko. 
Chceme, aby byly Řevnice dobře připravené na tyto nepřízni-
vé situace,“ uvádí se v dokumentu. Samostatnou kapitolu má 
v dokumentu například veřejný prostor, školství, životní pro-
středí a zeleň, doprava nebo územní plán, jehož schválení je 
jednou z hlavních priorit koalice. 

Další část seznamuje s personálním zajištěním rady města 
a dalších orgánů. Pětičlenná rada by se měla skládat ze dvou 
zástupců hnutí PERSPEKTIVA PRO MĚSTO (Tomáš Smrčka 

a Petr Hartmann), jednoho zástupce TOP 09 a nezávislých 
(Alice Čermáková), jednoho zástupce Našich Řevnic (Petr Ko-
zák) a jednoho zástupce ODS. (Miroslav Cvanciger). Na pozici 
starosty bude navržen Tomáš Smrčka a na pozici neuvolněné 
místostarostky Alice Čermáková.

pan



6  Rozhovor

Příroda je tedy pro vaši tvorbu největší inspirací?
Příroda je úžasná, harmonizující. Inspirace ale přichází skoro 
pořád. Spouštějí ji lidé, situace, příběhy, vizuální lahůdky, har-
monie i podivnosti, barevné kombinace. Na papíře se dá řešit 
skoro všechno. 
Jakému dalšímu tématu vyjma krajiny se věnujete?
Portréty, zátiší, figura, ale i symbolická abstrakce. Dělala jsem 
hodně studijních prací. Pořád zkouším, hledám. Uvidím, kam 
mě to dál zavede. 
Vystudovala jste oděvní návrhářství na oděvní a umělecko-
průmyslové škole. Jak jste se dostala k malbě?
Vždycky jsem si kreslila, malovala. Na uměleckoprůmyslové 
škole jsem díky té předchozí škole měla individuální studium. 
Věnovala jsem se jen kreativním předmětům. Bylo to skvělé. 
Přecházela jsem mezi malířským, sochařským, restaurátorským 
a oděvním ateliérem. Ve škole jsme měli možnost dělat tak 
dlouho, jak jsme chtěli. Takže můj klasický den začínal v osm 
a končil taky tak. Díky restaurátorským ateliérům jsem se nau-

Na Skalce jste vystavovala své obrazy a akvarely na téma 
brdské krajiny. Jak tento soubor vznikl?
Většina prací je z letošního roku. Chodila jsem po Brdech a hle-
dala pro mě zajímavá místa. Brzy jsem sešla z turistických cest, 
vlastně z cest vůbec. Náměty jsou tak často neznámá zákoutí 
lesa, roklinky, koryta potoků, pohledy z polí na horizont, vodní 
hladina...Malovala jsem rovnou v plenéru (venku na vzduchu) 
až na pár výjimek, kdy mě počasí zahnalo do ateliéru. To jsem 
zpracovávala právě navštívená místa zpaměti, někdy i s pomocí 
fotografie. Ale z toho, co vidím na místě, si na fotce přinesu ne-
skutečně zredukovanou realitu. Chybí barvy, stíny, hloubka… 
Takže pro mě je určitě zajímavější malovat rovnou v lese. Jedi-
ná nevýhoda je, že se vše potřebné docela pronese. V malování 
budu pokračovat. Zdaleka jsem nestihla vyčerpat ani ty mož-
nosti, které mě už napadly. 
Z tohoto hlediska jsou pro vás Řevnice asi ideálním místem 
pro život?
Ano, to jsou. Můžu jít k řece, do lesa. Jen moře mi tu chybí .

Na papíře se dá řešit 
skoro všechNo
Řevnická umělkyně Renata Kolečkářová v říjnu vystavovala své obrazy a akvarely na téma brdské krajiny v kláš-
teře na Skalce.  Jak sama říká, malba či kresba je teď její hlavní vášní. Její profesní život je velmi bohatý a pestrý. 
Zkušenost má s interiérovým designem, scénografií a především stylingem. Roky totiž pracovala v České televizi 
jako stylistka zpravodajských pořadů.  

Text: Jan Schlindenbuch| Foto: archiv Renaty Kolečkářové

Vzpomínka na večerní světlo poblíž cesty na Hvíždinec
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hledat řešení. Na začátku jsme měli na starost jen moderáto-
ry v primetime. Když jsem po osmi letech odcházela na mateř-
skou, oblékali jsme už skoro všechny moderátory na zpravodaj-
ství, a to v době ČT24 bylo víc jak 100 lidí. Celou tu dobu jsem 
pořád malovala, kreslila. 
Stylingu se stále věnujete, nebo už tento obor pozvolna 
opouštíte?
Hodně si rozmýšlím, do čeho se pustit. Je to něco, co už asi 
nezapomenu, takže když bude třeba, můžu se k tomu vždycky 
vrátit. 
Takže malba je pro vás hlavní náplní práce?
Ano. Jestli je to malba, kresba nebo něco jiného, je mi skoro jed-
no. Jsem vděčná za ten čas, který teď můžu tvorbě věnovat. e

čila starým postupům, takový ten technologický grunt. To se mi 
pořád hodí. 

Po škole jsem šla na chvíli do Londýna a pak do Prahy. Vý-
tvarnou profesi jsem aplikovala v různých projektech, od scé-
nografie po interiérový design. Nejvýznamnějším dílem z toho 
období byla malba vitráží, které zdobí hotel Royal Ritz v Brně. 
Několik let jste také působila v České televizi jako stylist-
ka zpravodajských pořadů. To musela být hodně zajímavá 
a tvůrčí práce? 
To ano. Práce to byla velmi zajímavá a dynamicky se vyvíjela. 
Velká škola. Začínali jsme skoro na zelené louce a bylo třeba 

Berounka mezi Řevnicemi a Třebaní

Renata na Letní akademii AVU

Drahlovický potok

Portréty
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Za brdským hřebenem na místě, kde se zlatonosné žíly mezi kře-
menci derou na zemský povrch, bylo kdysi založeno městečko. 
Prý mnichy, podle kterých pak získalo své jméno. Vzhledem ke 
své poloze na Zlaté stezce, která vedla z jihu do Prahy, se za dlou-
há století stalo svědkem mnoha pohrom, které přicházely společ-
ně i s lidmi po stezce. Mám na mysli Mníšek pod Brdy. Městečko 
možná trochu opomíjené lidmi ze severních svahů Brd, protože 
leží kdesi až za hřebeny. Přesto svou historií a památkami je zají-
mavé a z Řevnic, zkratkou přes les, je to k němu jen 6 kilometrů. 

Přes hřeben
Od nádraží se vydáme po zelené turistické značce přímo do kop-
ců. Původní poutní cesta nás povede okolo Lesního divadla až 
k rozcestí Pod Strážným. Údolím Babského potoka, podle mne 
jednou z nejkrásnějších brdských cest, vystoupáme na hřeben k 
baroknímu areálu Skalka. Sejdeme ke kostelíku sv. Maří Magda-
lény, odkud se nám otevře panoramatický výhled do údolí Bojov-
ského potoka. V údolí na úpatí Zlatého vrchu se rozkládá původ-
ní zástavba Mníšku. Na první pohled nás zaujme věž kostela sv. 
Václava a neobvyklý počet věží renesančního zámku. Jsou jen tři. 
Podle pověsti mu jednu sebral čert. Kdo ví. 

Zámek
Do centra obce pokračujeme stále po zelené značce, která od 
kostelíka vede vpravo podél hrany svahu a pak prudkým klesá-
ním dolů do města. Od potoka vystoupáme dlážděnou ulicí na 
velké mníšecké náměstí. Třicetiletá válka v 17. století zcela zni-
čila původní osídlení. Na jeho ruinách však tehdejší nový majitel 
panství, koželuh Servác Engel z Brabantska, postavil městečko 

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor znovu. A pro sebe nový zámek na místě původní tvrze. Ten se tyčí 
na skále vpravo od nás. Několikrát vypleněný, párkrát zapálený, 
za minulého režimu zpustošený se po roce 2000 dočkal rekon-
strukce a nyní si zde můžete prohlédnout interiéry z dob první 
republiky. Z jeho oken uvidíme hladinu tří rybníků na Bojovském 
potoce. A nad nimi nevelký Zlatý vrch, kde ještě v 19. století se 
nacházely staré těžní jámy. Vstup do podzemí. 

Podzemí
Mníšecké podzemí je totiž provrtané jako ementál. V téměř 
čtyřech desítkách pater štol, jdoucích až do hloubky 270 metrů, 
se po několik století těžila železná ruda. Největší rozmach zažila 
těžba v 50. letech minulého století, kdy byl založen podnik Ko-
vohutě Mníšek. Ze závodu k ložisku pod Skalkou vedl téměř 1,5 
kilometru dlouhý tunel, kudy se ruda dopravovala. Těžba však 
vedla téměř k úplné devastaci skaleckého areálu. Pamatuji si na 
rozvaliny kostela a okolních staveb, které jsem jako malý kluk 
prozkoumával. Na poslední chvíli byla nerentabilní těžba naštěstí 
ukončena. 

V současné době je možné se do některých důlních chodeb po-
dívat. Z náměstí se vydáme dolů Pražskou ulicí pod dálnici, kde 
odbočíme doleva k bráně bývalých Kovohutí. Zde má základnu 
Montánní společnost, u které si můžeme prohlídku objednat a 
vydat se důlním vláčkem do ztemnělých šachet. 

Zpátky se vydáme opět přes náměstí, kde si můžeme na dolním 
konci prohlédnout nejstarší stavbu Mníšku. Velkou hospodu, kte-
rá je v provozu od dob Albrechta z Valdštejna. Bohužel se skrývá 
pod nánosem mnoha úprav. Po žluté značce se pak vydáme přes 
Stříbrnou Lhotu až na rozcestí Na Rovinách, odkud po červené 
dojdeme k Červenému kříži. Od něj pak po žluté přes Jezírko a 
údolím Nezabudického potoka zpět do Řevnic. e

Výlet třicátý: Do Mníšku



Úvodem
V době českého národního obrození koncem 19. a na počátku 20. 
století se vytvářely organizace a spolky, ve kterých se obyvatel-
stvo začalo věnovat českým myšlenkám a tradicím a snažilo se 
prosazovat české zájmy. Tvořily se nejrůznější kulturní a tělový-
chovné instituce. Rovněž u nás vznikající politické strany zaklá-
daly tělovýchovné jednoty. Mezi tyto strany patřila i strana soci-
álně demokratická, vzniklá v českých podmínkách v roce 1905, 
jejíž pobočky se utvářely hlavně v průmyslových oblastech země. 

Vznik DTJ v Řevnicích
Podnět k založení Dělnické tělocvičné jednoty v Řevnicích (DTJ) 
dala místní pobočka České strany sociálně demokratické. Dne 
2. června roku 1912 se sešla v hostinci Na Kovárně skupina ob-
čanů, kteří dali podnět k vzniku DTJ v Řevnicích. Bylo to 22 
řádných členů, 5 členů přispívajících a 8 dorostenců. Přítomní 
vytvořili první výbor, jehož starostou byl zvolen Josef Vojta, mís-
tostarostou Václav Svoboda, jednatelem František Vinš, poklad-
níkem F. Kratochvíl, domácím správcem F. Velebil, náčelníkem 
V. Brož a poslíčkem F. Strejček. Na počátku byla náplní práce jed-
noty veřejná cvičení, též cvičení na nářadí a rovněž společenská 
činnost. Ta byla v roce 1913 podpořena ustavením zábavního vý-
boru, který pořádal plesy, zábavy a představení pro děti. Problé-
mem v té době byla místa pro pěstování tělovýchovy. K setkáním 
docházelo nejčastěji v sálech hostinců a hotelů, např. Na Kovárně 
na Marešově náměstí, v sále hotelu Grand, v hostincích Na Větro-
vě a U Růžičků (kdysi U Svobodů, dnes Policie České republiky).

V polovině roku 1914 vypukla první světová válka a do rakous-
ké armády bylo povoláno 27 členů, prakticky všichni muži. Čin-
nost DTJ jejich odchodem do války prakticky ustala. Ve válce 
padli V. Brož, V. Grubner a V. Švehla. Po válce na následky zraně-
ní ještě zemřeli František Vinš a Josef Foukner. Teprve po návratu 
mužů v roce 1919 se aktivita jednoty obnovila. Měla 21 činných 

Dělnická tělocvičná jednota 
Řevnice z pohledu roku 1918
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
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členů, 21 přispívajících, 4 dorostence a 18 žáků. V této době sku-
pina divadelních ochotníků vytvořila dramatický odbor. V něm 
hráli např. S. Sklenář, J. Tomek, J. Zrostlík, A. Janda. Ten začal 
pořádat pravidelná představení a z jejich výtěžků byl položen 
finanční základ pro pozdější stavbu Lidového domu. V roce 1920 
došlo k založení odboru cvičení žen, 1922 členové založili staveb-
ní odbor, 1924 jednota získala od dominikánů pozemek v Mníšec-
ké ulici, 1926 založila velmi populární odbor házené a 1928 po-
stavila vlastními silami Lidový dům během 7 měsíců! Od té doby 
je „Liďák“ významným společenským střediskem v našem městě.

Řevnická házená se v průběhu let dokázala prosadit na celo-
státní úrovni, měla mezi mládeží u nás velkou oblibu a házen-
káři hráli opakovaně 1. ligu. V Řevnicích je stále populárním 
sportem.e

Podle článku Josefa Vojty „Z historie DTJ“, který byl uveřejněn 
v roce 2003 v almanachu Řevnice – 750 let.

Mládež Dělnické tělocvičné jednoty v roce 1924

Členové Dělnické tělocvičné jednoty v roce 1932, v pozadí vily v Sochorově ulici



Vyvrcholením oslav byl tradiční slavnostní ceremoniál u po-
mníku na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. V čele původu, kte-
rý prošel přes celé náměstí po tu dobu uzavřené pro auta, šli 
vlajkonoši a zástupci místních spolků (viz fotografie na titulní 
straně). Ti také promluvili k přítomným divákům, stejně jako 
starosta města Tomáš Smrčka. Zazněly verše i lidové písničky 
v podání místních školáků. V samém závěru zněla státní hym-
na, a to včetně slovenské verze, kterou lidé spontánně zazpívali 
i bez hudebního doprovodu. e
 

Sto let republiky lidé mohutně 
slavili i přes nepřízeň počasí

10   Výročí

Ani nepřízeň počasí neodradila desítky lidí od účasti na osla-
vách 100. výroční vzniku samostatného Československa, které 
se 28. října odpoledne konaly v Řevnicích. Ve městě v těchto 
dnech vlály vlajky nejen na veřejných budovách, symbol stát-
nosti vyvěsily i desítky dalších lidí na svých domech.

V rámci oslav se uskutečnil již 21. října koncert v řevnickém 
kostele, v pátek 26. října vysadili Strom republiky žáci zdejší 
základní školy (viz rámeček). Ta se oslavám věnovala po celý 
říjen. Třeťáci se například setkali s řevnickým pamětníkem Jin-
dřichem Königem, který jim přinesl ukázat svou poslední knihu 
Řevnice v roce 1918. „Vyprávěli jsme si o historii Řevnic, prohlí-
želi staré fotografie. Velmi se nám líbilo, jak vypadalo náměstí 
na kresbě Ing. Weisse, kterou nakreslil jako malý,“ napsaly děti 
na web školy. Zajímalo je třeba, jak si tehdy děti hrály a čím se 
bavily, zda tu byli před sto lety hasiči nebo jak se dřív v Beroun-
ce učily děti plavat.

Oslava 100. výročí republiky 
na ZŠ Řevnice
V pátek 26. 10. 2018 dostaly téměř stoleté lípy, vysazené na 
jaře roku 1936 na počest prezidentů Tomáše Garrigua Masa-
ryka a Edvarda Beneše, v těsné blízkosti řevnické školy důstoj-
nou společnost. V 10 hodin byla po slavnostním projevu dět-
mi a ředitelem školy Mgr. Tomášem Řezníčkem vysazena lípa 
velkolistá,  věnovaná prezidentu Václavu Havlovi.

Ke všem třem stromům budou umístěny desky z ušlechtilé 
žuly s dedikací a datem výsadby. Ke kořenům nejmladší lípy  
bude také umístěna pamětní schránka s listinami, které bu-
dou informovat budoucí generace o řevnické škole, jaká byla 
v době 100. výročí vzniku republiky.

Tato komorní slavnost završila období, kdy škola nejrůz-
nějšími formami ve výuce i mimo ni připomínala mimořádné 
výročí i jeho význam. Péče o nově vysazený strom republiky 
bude symbolizovat vždy i péči o zachování demokracie, která 
je zcela v rukou mladé generace.

Mgr. Jiřina Dopitová

Vlajky vyvěšovaly nejen instituce, ale i občané.

Text: Pavla Nováčková | Foto: Zdeněk Valeš, Matěj Barták, ZŠ Řevnice

Do Dobřichovic přijel i sám T. G. Masaryk.
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Jak to žije v mateřské škole

Do mateřské školy Řevnice jsme v novém školním roce přivíta-
li čtyřicet dva nových dětí, které doplnily čtyřicet čtyři starších 
kamarádů, kteří již mateřskou školku navštěvovali.
Všechny děti přivítaly nové třídy, které jsme pro ně přes prázd-
niny zrekonstruovali – dostaly barevné výmalby, nové dekora-
ce, nové značky a loga tříd. 

 Mateřská škola získala dotaci na obnovu zahrady. Vybudu-
jeme nové prvky k environmentálnímu vzdělávání dětí, ob-
novu zeleně a venkovní učebnu s částečným zastíněním pís-
koviště. Školka zaznamenala i personální změnu, dlouholetá 
paní kuchařka Eva Hušáková odešla po třiceti letech práce 
pro školku do důchodu. Přejeme jí krásný zasloužený odpoči-
nek a hodně radosti s vnoučaty. Na její místo nastoupila Jana 
Hertlová a na místo školnice nastoupila Lucie Šnajberková. 
Všem dětem se snažíme vytvořit příjemnou atmosféru milého 
přijetí a prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně a bezpeč-
ně, naším přáním je, aby se jim ve školce líbilo a chodily k nám 
rády.

Pavlína Neprašová, ředitelka 

Podzim v MŠ
 Skončilo nádherné horké léto. Všechny děti si prázdniny a 
volno s letními radovánkami jistě užily plnými doušky. Vydaři-
lo se nám i krásné a teplé babí léto.

 U nás v MŠ je v provozu všech pět tříd tak, jak je známe. 
Proběhla jen malá změna v názvu jedné třídy. Třída Sluní-
ček se přejmenovala na třídu Berušek, aby se svým názvem 
lépe začlenila mezi ostatní zvířátkové třídy (Žabky, Medvě-
dy, Motýlky a Sovičky). Je za námi adaptace nových dětí a 
ve školce se stále máme na co těšit. Zažili jsme plno zábavy s 
projektovými týdny (např. houbičkový, jablíčkový, bramboro-
vý, kaštánkové hrátky…aj.). Pestrý program je od konce října 
doplněn kurzem keramiky a angličtiny. Od začátku listopadu 
v rámci projektu „Cvičíme se zvířátky“ začneme opět chodit 
jednou týdně do tělocvičny. Krátkou reportáž s námi si v so-
kolovně na jaře natočila i ČT. Každá třída si na školní zahradě 
vybrala strom, jehož se stala patronem a bude se o něj starat. 
Celá mateřská škola se podílela na vysazení nového stromu. 
Byla vybrána jabloň. Tak budeme moci sledovat proměnu z 
květů až k plodům. V říjnu jsme ještě navštívili Čechovu stodo-
lu u Příbrami, kde jsme prožili zajímavý program s tématem 
„Dýně“. Všem rodičům, přátelům a dětem přejeme barevný 
podzim, štědrý na plody i na zážitky.

Paní učitelky – Monika Kramolišová, Eva Krásná

Děti ze Sokolíku pekly 
maminkám štrúdly 
První školní rok úspěšně zahájily děti v nové dětské skupině SO-
KOLÍK, která funguje v prostorách řevnické sokolovny. V měsíci 
září a říjnu jsme prožili spoustu pěkných dní. Na našich interne-
tových stránkách www.sokolikrevnice.cz si můžete prohlédnout 
náš sportovní den v tělocvičně, pečení štrúdlu pro maminky, 
naše tenisové začátky i výlety do přírody. V následujícím měsíci 
nás čeká ukázka jógy, divadélko a začneme pravidelně navště-
vovat solnou jeskyni v Zadní Třebani. 

Pokud máš chuť se k nám přidat, rádi tě mezi sebou přivítáme. 
Iva Belková

Peníze z burzy posloužily 
na nákup branek
Tradiční podzimní burza dětského oblečení a vybavení pořá-
daná spolkem Řevnický kalamář se letos uskutečnila v polo-
vině října opět v jídelně ZŠ Řevnice. I přes téměř letní počasí, 
které zimní radovánky nikterak neevokovalo, se sešlo jak do-
statek prodávajících, tak i kupujících. Mnoho zimního obleče-
ní i lyžařského vybavení změnilo majitele, a to v celkové výši 
převyšující 22 tisíc Kč. Prodávající platí paušální částku za 
zboží dané do prodeje a tato částka zůstává Kalamáři. Letos se 
takto podařilo „vydělat“ téměř 5 tisíc korun. Tyto prostředky 
byly využity na nákup fotbalových branek na zahradu prvního 
stupně školy. Po brankách kluci touží již dlouhou dobu, pro-
tože každou velkou přestávku hrají venku fotbal. Jsme rádi, 
že Kalamář pomohl jejich sen splnit. Kluci se vyjádřili, že to je 
úplně jiný pocit, hrát s brankami. Prý odpadají dohady, jest-
li to byl ještě gól, nemusí potom lovit míč v křoví a radost ze 
vstřelené branky v síti je mnohem větší, protože je nezpochyb-
nitelná. 

Kateřina Šupáčková

Svatomartinský lampionový 
průvod se koná už podeváté
Plápolající svíčky v ulicích Řevnic vyznačí v úterý 13. 11. tra-
su již tradičního Svatomartinského lampionového průvodu. 
Podeváté v řadě jej pořádá Pikolín spolu s dětskou skupinou 
Sokolík. Sraz všech zájemců je v 17.00 hodin u Zámečku. Ne-
zapomeňte na lampiony a jiná barevná světýlka a dobrou 
náladu. „Moc prosíme šikovné maminky, babičky ale klidně i 
tatínky a dědečky o pomoc s napečením svatomartinských ko-
láčků,“ vyzývá hlavní organizátorka Kateřina Šupáčková a do-
dává, že upečené příspěvky do společného koše můžete nosit 
v průběhu úterního dne do školky Sokolík v řevnické sokolov-
ně. Uvidíme, jestli se letos konečně dočkáme Martina na bílém 
koni... Více informací na tel. 777 646 126 nebo 725 849 439.

pan

Školy, školky a školičky



Notičky v Praze představí nové 
koledy a průřez svou historií
Řevnická dětská lidová muzika Notičky se chystá na tradiční 
vánoční koncert v pražském kostele sv. Šimona a Judy, který se 
letos koná v sobotu 1. prosince od 18.00 hodin. Divákům před-
staví zbrusu nové koledy, ale také osvědčené hity ze své dvaceti-
leté historie. „Na koncertě zahraje kolem 55 Notiček včetně těch 
nejmenších dětí, které vystoupí s několika koledami v doprovo-
du velké muziky,“ říká vedoucí souboru Lenka Kolářová. „S Ven-
kovskou polkou se také představí malá muzička, v níž hraje šest 
houslistů ve věku do 9 let.“ Notičky letos oslavily dvacet let své 
existence na červnovém koncertě v řevnickém Lesním divadle; 
jeho součástí byl i křest nového CD se zhudebněnými básněmi 
Jaroslava Seiferta. Ty zazní i u sv. Šimona a Judy – v kostele, kte-
rý si Notičky oblíbily i díky úspěšným společným vystoupením s 
cimbálovými muzikami Hradišťan a Harafica nebo gospelovým 
sborem Gospel Limited. Vstupenky na koncert lze objednat přes 
e-mail na adrese lenka.noticky@seznam.cz. 

Jan Flemr 

Pěvecký sbor Canto Carso 
se představil v Paříži
Řevnický smíšený pěvecký sbor Canto Carso si k sedmým naro-
zeninám nadělil výlet do Paříže. Společně s černošickým dívčím 
sborem Chorus puellaris, s nímž se dělí o sbormistra Romana 
Michálka, tu zazpíval v Českém centru, v katedrále v městečku 
Choisy-le-Roi, ale také na Eiffelově věži.

Zájezd se uskutečnil ve dnech 10.–14. října díky loni navázané 
spolupráci s místním sborem Atout Choeur, jenž sídlí v Choisy a 
jehož jednatelkou je paní Déborah Tigrid, dcera polistopadového 
ministra kultury Pavla Tigrida. Hostitelé se vyznamenali, připra-
vili řevnickým zpěvákům skvělé zázemí od ubytování v příjem-
ném hotelu na břehu Seiny přes dva velmi vydařené večírky s 
prezentací domácí francouzské kuchyně až po sobotní koncert v 
katedrále a nedělní ranní mši. Už v pátek 12. října se Canto Carso 
a Chorus puellaris představily v Českém centru v rámci koncer-
tu s názvem „Du pays d’Antonín Dvořák“, tedy „Ze země Antoní-
na Dvořáka“. Ten v programu koncertu dominoval, ale zazněly 
zde i české lidové písně a několik písní ve francouzštině, včetně 
společné Dirait-on současného amerického skladatele Mortena 
Lauridsena. Sobotní koncert v katedrále, na němž se prezento-
valy oba české sbory i hostitelský Atout Choeur, byl postaven na 
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liturgickém repertoáru a gospelech, ale díky vstřícnosti místního 
pana faráře se podávaly i lidové písně. Dvouapůlhodinové vy-
stoupení završil společný přednes písně Okolo Hradce s originál-
ní choreografií, kterou vytvořili zpěváci z francouzského sboru. 
Před odjezdem domů pak ještě všechny tři sbory spojily síly se 
sborem katedrály v Choisy, aby zazpívaly na ranní mši v zaplněné 
katedrále svatého Ludvíka. Nejen zpěvem však žili účastníci zá-
jezdu – zpěváci obou českých těles se představili také coby zdatní 
turisté. Pod vedením průvodkyně z nejpovolanějších, řevnické ar-
chitektky Darii Balejové, si během prvního dne prohlédli Vítězný 
oblouk, bulvár Champs-Élysées či zahradu Tuileries, druhý den 
například vystoupali na Eiffelovu věž, aby zde zazpívali v prvním 
i druhém patře, a konečně na závěr zdolali i nejvyšší kopec v Pa-
říži, totiž slavný Montmartre, kde se k jejich radosti konal festival 
jídla a vína... 

Jan Flemr

Okénko ZUŠ
První měsíce školního roku jsou za námi. Čas opravdu rychle letí 
a my se již pomalu začínáme chystat na Vánoce. Na prvním kon-
certě jsme se sešli v polovině října a zahájili tak sezonu umělec-
kých aktivit, která potrvá až do konce školního roku. Je již tradi-
cí, že koncertní šňůru zahajují pedagogové školy, kteří si se žáky 
na chvilku vymění role a svým žákům a jejich rodičům zahrají; 
jejich slovy – „bylo to úžasné“. V jazzovém úvodu jste mohli slyšet 
naše nové kolegyně Miriam Bayle a Kateřinu Soukupovou, kte-
ré vedou nově otevřené studijní zaměření popový a jazzový zpěv 
a klavír. O studium klavíru je stále velký zájem a hlásí se mnoho 
šikovných žáků, a tak další novou tváří v našem sboru je klavírist-
ka Rie Lacinová Michimura, která zahrála Fantasii Op. 28 od A. 
Skrjabina. Dále vystoupili Radek Žitný na klarinet za klavírního 
doprovodu Marcely Škabroudové, Jan Peš na kytaru, vystoupení 
uzavřela klavírní skladbou S. Rachmaninova Etuda Op. 39, č. 5 
es moll, č. 9 D dur Barbora Císařovská. 

Škola  se zapojila do dotačního programu Šablony II, jehož 
cílem je podpora společného vzdělávání, další vzdělávání peda-
gogických pracovníků a podpora jejich osobnostně-profesního 
rozvoje a personální podpora škol, spolupráce s rodiči a veřej-
ností, propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do 
výuky a další témata, která zcela jistě pomohou posílit kompeten-
ce pedagogů.

ZUŠka se mimo důležité oblasti dalšího vzdělávání pedago-
gických pracovníků zapojí i do oblasti financování odborníků ve 
výuce, projektové výuky a využití ICT technologií ve vzdělávání 
žáků. 

Ti se tak budou moci těšit na „jinou“ výuku, obohacenou vstu-
py z oblastí, které v běžné výuce není možné obsáhnout.  Pro vý-
uku bude pořízena nová ICT technika, aby výuka např. hudební 
nauky dostala nový impuls, když dnešní děti vnímají vyučování 
prostřednictvím multimediálních prostředků mnohem lépe než 
klasickou výuku. Budou se moci do hodiny více zapojovat právě 
prostřednictvím ICT. Projekt je na dva roky. Vzdělávání by mělo 
být celoživotní náplní, stejně jako je soužití s uměním, proto vás 
zveme již nyní. 

Budeme se na vás těšit první adventní neděli 2. 12. 2018 na 
Adventním matiné. 

Jako vždy se koná hodinu před polednem v sále Zámečku. 
Iva Junková

Kultura 



Na počest Elišky narazí pivo Karlíček

Návštěvníky Královského adventu na Karlštejně tradičně uví-
tá první adventní neděli císařovna Eliška a místní sládek Jiří 
Chyba narazí své pivo Karlíček. Karlštejnský královský advent 
začne na náměstí v neděli 2. prosince ve 13 hodin, kdy zazpívá 
skupina Čenkomor z Čenkova. Na pódiu je během odpoledne 
vystřídá country kapela Kapičky, staropražský Třehusk a po 
16. hodině muzikálová herečka a zpěvačka. Chybět nebudou 
ukázky v podání šermířských skupin Alotrium a Reginleif ani 
pohádkové písničky skupiny Ajeto. První adventní veselení 
pod hradem vyvrcholí v 16.45 příchodem průvodu s královnou 
Eliškou. Na její počest bude naražen soudek s karlštejnským 
pivem Karlíček a vystoupí místní děti. Na závěr bude rozsvícen 
vánoční strom.

Komedie o tchyních 
i neprodejných manželkách
Zpříjemnit si listopadové sychravé dny můžete v řevnickém 
kině, kde se kromě filmů budou v listopadu hrát po dvě neděle 
i divadelní komedie.

Komedii Tchyně v domě uvedou ochotníci z divadelního 
spolku Gaudium v neděli 4. listopadu od 17 hodin. Komedie o 
tom, že příliš myší v domě nemusí být zdaleka to nejhorší, má 
být suchá, poklidná a lehce upjatá komedie z anglického ven-
kova. Režie Ondřej Potůček a Vlasta Pilařová.

Místní ochotníci si zopakují lechtivou komedii Neprodejné 
manželky. Pokud jste nestihli její zářijové uvedení v Lesním di-
vadle, máte jedinečnou příležitost v neděli 18. listopadu od 19 
hodin. Anglická komedie pánů Chapmana a Loyda pro 4 muže 
a 4 ženy popisuje obchodní setkání anglických majitelů spedi-
térské firmy se zahraničními zájemci o koupi. Prodej v hotelo-
vém pokoji, kam jsou pozvané i lehké děvy, zašmodrchá ne-
plánovaná návštěva manželek prodejců. V rolích manželských 
párů uvidíte Zdeňka Valeše s Luckou Kirovou, Sašu Skutila s 
Alicí Čermákovou, v rolích kupců Martina Tamchynu a Ondru 
Nováčka. Rolí lehkých žen se zhostily Pavla Nováčková s Mo-
nikou Vaňkovou.

V kině vytvoří Ruml pouze 
svým hlasem celý orchestr  
Neotřelý projekt představí zpěvák Ondřej Ruml v řevnickém 
kině v úterý 20. listopadu od 19.30 hodin. Na svou letošní již 
druhou návštěvu Řevnic přiveze písně ze svého aktuálního 
alba zvaného Nahubu. Jde o naprosto ojedinělý koncert, one 
man show zpěváka a performera, který si na něm veškerou 
hudbu vytváří sám. Jediným nástrojem je zde pouze Rumlův 
hlas nebo zpěvák sám. Dokázal vytvořit jedenáct hudebních 
nástrojů a samozřejmě „normální“ mužský a místy i ženský 
zpěv plus asi deset zvířecích zvuků. „Tento koncert v kině byl 
domluvený hned po jeho březnovém vystoupení a z Ondrovy 
vlastní iniciativy - tak moc se mu u nás líbilo,“ rekapituluje po-
řadatelka Lucie Kukulová. V předprodeji stojí vstupenka 300 
korun, snížená 230, na místě pak o 30 korun více. Informace 
najdete na www.pa-intermedia.com.
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Kino Řevnice uvede dokument, 
který se poblíž natáčel
Po světové premiéře na letošním Mezinárodním festivalu do-
kumentárních filmů Jihlava koncem října míří dokumentární 
snímek Pasažéři režisérky Jany Borškové přímo do řevnického 
kina. Kino Řevnice uvede snímek 14. listopadu od 20 hodin. A 
jak si Řevnice výsadu vysloužily? „V listopadu se konají projek-
ce filmu v místě současného bydliště hlavních hrdinů. Pasažéři 
tak zavítají například do kina Sněžník v Děčíně (13. listopadu) 
nebo do kina v Řevnicích (14. listopadu), kde se poblíž v dět-
ském domově Lety začalo natáčet,“ uvádí se v oficiální tiskové 
zprávě. Režisérka vidí své čtyři protagonisty jako pasažéry, kteří 
hledají svoje místo v životě ze zadního sedadla, protože nedo-
stali příležitost svůj život řídit. Začíná je natáčet těsně předtím, 
než opustí dětský domov, a po šest let časosběrnou metodou 
sleduje, kam se jejich osudy pohnou. Dokument je nepřímou 
kritikou systému ústavní náhradní péče, který se sice dokáže 
dobře postarat o děti v době jejich dospívání, ale pro přechod 
do samostatného života jim neposkytne prakticky žádné záze-
mí. Více informací o snímku najdete na www.filmpasazeri.cz a 
Facebooku.

Závody v orientačním 
běhu ve Všenorech
Orientační běžci z USK Praha zvou v neděli 4. listopadu do 
Všenor na závody v orientačním běhu. Centrum akce bude na 
louce u sportovního centra Olympia Wellness, kde bude zaji-
štěno na soukromém pozemku i parkování, zastávka vlaku je 
odsud 400 metrů. Kromě závodních tratí finálového závodu 
oblastního žebříčku pro Prahu a středočeskou oblast jsme při-
pravili i tratě pro příchozí veřejnost – dvě snadnější a neměřené 
a dvě již trochu náročnější tréninkové tratě. Prezentace bude 
otevřena pro soutěžní a tréninkové tratě od 9.00 do 10.30, pro 
neměřené tratě P1 a P3 bude zřízena zvláštní prezentace, kte-
rá bude přihlášky přijímat až do 12 hodin. Startovat začneme 
od 11 hodin intervalově, start a cíl budou v lese, cca 20 minut 
pěšky od prezentace. Všichni účastníci do 120 cm obdrží v cíli 
sladkou odměnu a diplom. 

Petr Bořánek 

Potlučený dorostenec Sviták 
obětavě pomohl v zápase mužů 
V posledních podzimních zápasech se řevničtí národní házen-
káři utkali s modřanskými borci, kteří začali skládat silný do-
rostenecký tým. Z něj těží i družstvo mužů, jež se netají dru-
holigovými ambicemi. Vítězství pro Řevnice vybojovalo áčko 
starších žáků v poměru 26:3 a mladší žáci 16:9. Dorostenci byli 
dost oslabeni o Humla, zraněného Adamce a zranění ze zápa-
su si odnesl i střelec Palička. Potlučený ze zápasu dorostu vyšel 
i Ondra Sviták, který ještě obětavě pomohl v zápase mužů. Ti 
sice vstoupili do zápasu sérií nepřesností a prohrávali 0:4, ale 
nakonec odehráli vyrovnané utkání, ve kterém se Modřany mu-
sely strachovat o výsledek. Mezi zápasy se ještě rozdaly medaile 
za loňský ročník. Mladší zlato, starší a dorostenci stříbro. Řev-
ničtí národní házenkáři bodovali s výjimkou jednoho mužstva 
také o týden dříve na pražských Spojích. Neuspělo pouze druž-
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stvo mladších žáků „přestrojených“ za starší žáky, tedy žákov-
ské béčko. Ostatní splnili očekávání, áčko starších žáků vyhrálo 
26:5, dorostenci své soupeře rozstříleli 36:11, muži vyhráli pou-
ze o jedinou branku 25:24 i díky dorosteneckému střelci Svitá-
kovi, který bezpečně proměňoval trestné hody a stal se naším 
nejlepším střelcem, a již zmíněné béčko prohrálo 6:11. 

František Zavadil

Děti soupeřily v překážkovém závodu 
Na tuto roční dobu přálo počasí až nadstandardně a to byl první 
předpoklad ke zdárnému průběhu. Trasa byla dlouhá téměř tři 
kilometry a bylo na ní celkem 20 překážek: od chůze po kladi-
ně, šplhání na laně, plazení se pod sítí až k cílovému přeskoku 
ohně, což si téměř všechny děti náležitě užily. 

Závodu se zúčastnilo celkem 92 dětí, což bylo nad očekávání 
pořadatelů. Přišly děti od pěti let až po jednoho deváťáka. Mír-
ně v převaze byli kluci (47) nad dívkami (43). Celkem se soutě-
žilo v devíti kategoriích o stejný počet sad medailí. 

Ti nejmenší absolvovali závod v doprovodu rodičů a nezřídka 
se stalo, že děti musely svůj doprovod popohánět. Do cíle do-
běhly spokojené a někdy s vyčerpaným výrazem ve tváři. Nelze 
nezmínit fakt, že máme v Řevnicích opravdu šikovné a spor-
tovně založené děti. Odměnou všem byla účastnická medaile, 
vlastnoručně opečený špekáček a pro rodiče snad i příjemně 
strávené odpoledne. 

Dovolte poděkovat všem dospělým, kteří věnovali svůj čas a 
pomáhali na trati i mimo ni. Byly jich téměř tři desítky. Jednalo 
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Řádková inzerce
Rodina se třemi dětmi (4, 7, 9 let) hledá pronájem domu 
nebo bytu s terasou/sdílenou zahradou od března 2019. 
Tel.: 734 818 549.

DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Dobřichovice 
přijme vychovatele/ku 

a psychologa/žku.
Vzdělání a způsobilost dle zákona 

o pedag. prac. 563/2004 Sb.
Výhody: Příspěvek FKSP 

+ 40 dní dovolené.
Nástup možný ihned. Životopisy 

zasílejte na svpd@svpd.cz.
Informace na tel. 257 891 066.

ŘEVNICE – NÁMĚSTÍ 

PRONAJMU NEBYTOVÉ 
PROSTORY 

(KANCELÁŘE + PRODEJNU) 

TEL: 608 372 744

se o první podobný závod v Řevnicích a vesměs pozitivní ohlasy 
od dětí i rodičů budou mít snad vliv na rozhodování o případ-
ném dalším ročníku. 

Níže přikládáme medailová umístění v jednotlivých katego-
riích: Dívky 0.–1. třída: 1. Manglová Kateřina; 2. Černá Anna; 
3. Podnecká Kristýna. Chlapci 0.–1. třída: 1. Šik David; 2. Kočí 
Marek; 3. Florián Lukáš. Dívky 2.–3. třída: 1. Geffertová Marta; 
2. Bělohlávková Anna; 3. Knýbelová Anna. Chlapci 2.–3. třída: 
1. Stehlík Petr; 2. Bělohlávek Petr; 3. Cigler Filip. Dívky 4.–5. 
třída: 1. Ciglerová Alžběta; 2. Šírová Alžběta; 3. Sklenářová 
Tereza. Chlapci 4.–5. třída: 1. David Richard; 2. Nahi Adam; 3. 
Knýbel Štěpán. Dívky 6.–7. třída: 1. Leinweberová Julie; 2. Svo-
bodová Adriana; 3. Ciglerová Viktorie. Chlapci 6.–7. třída: 1. 
Kaftan Pavel; 2. Buchal Lukáš; 3. Zeiberlich Filip. Chlapci 8.–9. 
třída: 1. Kočí Lukáš. Kompletní výsledková listina včetně časů 
na www.sokolrevnice.cz 

Ciglerovi, Knýbelovi



Divadlo
4/11 Tchyně v domě
Kino Řevnice / 17:00
Komedie

18/11 Neprodejné manželky
Kino Řevnice / 19:00

Hudba
20/11 Ondřej Ruml: Na hubu
Kino Řevnice / 19:30

1/12 Vánoční koncert 
Notiček
Kostele sv. Šimona a Judy v Praze / 
18:00 

Ostatní
10/11 Svatomartinské 
posvícení
Lety / 13:00

13/11 9. ročník Svatomartin-
ského lampionového  
průvodu 
Řevnice u Zámečku / 17:00

1/12 Adventní trhy
Palackého náměstí / 9:00

1/12 Charitativní bazar
Modrý domeček / 9–14:00

Do 7/12 Charitativní bazar
Modrý domeček / v otevírací době 
kavárny. 

1/12 Pochod za Mikulášem
Palackého náměstí / 17:00

1/12 Adventní trhy
Dobřichovice, Zámek /10:00
Večer se uskuteční ohňostroj  a 23. ročník 
Mostového plesu v hale Bios.

2/12 Královský advent
Karlštejn, náměstí / 13:00

Sport
3/11 Lesní slalom
Řevnice, Lesní divadlo / 10:00

4/11 Orientační běh
Všenory u sportovního centra Olympia 
Wellness / 9:00

Kino  
2/11 Čarodějovy hodiny
Kino Řevnice / 17:30

2/11 Zlatý podraz
Kino Řevnice / 20:00

3/11 Když draka bolí hlava
Kino Řevnice / 13:45

3/11 Louskáček a čtyři říše
Kino Řevnice / 15:30

3/11 Toman
Kino Řevnice / 17:30

3/11 Bohemian rhapsody
Kino Řevnice / 20:00

7/11 Já, Maria Callas
Kino Řevnice / 20:00

9/11 Johnny English 3
Kino Řevnice / 17:30

9/11 Po čem muži touží
Kino Řevnice / 20:00

10/11 Louskáček a čtyři říše 
Kino Řevnice / 13:45

10/11 Grinch
Kino Řevnice / 15:30

10/11 Ten, kdo tě miloval
Kino Řevnice / 17:30

10/11 První člověk
Kino Řevnice / 20:00

14/11 Pasažéři
Kino Řevnice / 20:00

16/11 Ten, kdo tě miloval
Kino Řevnice / 17:30

16/11 Climax
Kino Řevnice / 20:00

17/11 Grinch
Kino Řevnice / 13:45
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17/11 Fantastická zvířata: 
Grindelwaldovy zločiny
Kino Řevnice / 15:30

17/11 Zlatý podraz
Kino Řevnice / 17:30

17/11 Dívka v pavoučí síti
Kino Řevnice / 20:00

21/11 Balón
Kino Řevnice / 20:00

23/11 Louskáček a čtyři říše
Kino Řevnice / 17:30

23/11 Oni a Silvio
Kino Řevnice / 20:00

24/11 Pat a Mat: 
Zimní radovánky
Kino Řevnice / 13:45

24/11 Fantastická zvířata: 
Grindelwaldovy zločiny
Kino Řevnice / 15:30

24/11 Zrodila se hvězda
Kino Řevnice / 17:30

24/11 Bohemian Rhapsody
Kino Řevnice / 20:00

25/11 Grinch
Kino Řevnice /16:00

25/11 Hovory s TGM
Kino Řevnice / 18:00

28/11 Zjevení
Kino Řevnice / 20:00

30/11 Pat a Mat: 
Zimní radovánky
Kino Řevnice / 17:30

30/11 Ten, kdo tě miloval
Kino Řevnice / 20:00

1/12 Čertí brko
Kino Řevnice / 13:45

1/12 Fantastická zvířata: 
Grindelwaldovy zločiny
Kino Řevnice / 15:30

1/12 Robin Hood
Kino Řevnice / 17:30

1/12 Vdovy
Kino Řevnice / 20:00


