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Dva týdny před koncem roku 2018 schválili řevničtí zastupi-
telé rozpočet na rok 2019. Pro hlasovalo 9 z 12 přítomných 
zastupitelů. Tři opoziční zastupitelé se hlasování zdrželi. Za-
tímco starosta Tomáš Smrčka hodnotí rozpočet jako investiční, 
který kromě 4 velkých investičních akcí počítá i s řadou men-
ších, podle exstarosty a opozičního zastupitele Libora Kvas-
ničky je rozpočet „přiměřeně konzervativní, ale neposkytující 
dostatečný výhled do dalších let“.

Rozpočet na rok 2019 je konstruován jako schodkový. Na 
příjmové straně je ve výši 80,3 milionu korun a na výdajové 
straně ve výši 114,7 milionu korun. Schodek je kryt přebytkem 
finančních prostředků uspořených v předchozích letech. 

„Na účtu má radnice kolem 40 milionů korun. Jde o peníze 
na investice, které hrneme před sebou. Schodek je proto kryt 
zůstatky minulých let,“ uvedl starosta Smrčka s tím, že rozpo-
čet počítá s řadou investic. Mezi ty nejzásadnější patří 4 velké 
investiční akce. Dvě z nich – modernizace a rozšíření sběrného 
dvora a výstavba kanalizace rozšíření ČOV – byly započaty již 
v roce 2018. Další dvě velké akce – úprava přednádraží a rozší-
ření a modernizace tříd, včetně výstavby výtahu v budově dru-
hého stupně základní školy – budou započaty letos. Právě kvů-
li spoluúčasti musely být některé kapitoly – například výdaje 
na místní komunikace – poníženy. Na druhou stranu se ale 
bude radnice snažit na opravu právě místních silnic získat do-
tace. „Nově se pro rok 2019 totiž otevřela možnost získat dota-
ci i pro obce s počtem obyvatel od 3000 do 10 000, což dosud 
nešlo,“ potvrdil Smrčka s tím, že Řevnice budou žádat dotaci 
na opravy ulic Havlíčkova, Jiráskova a Švabinského. Zvýšily 
se například výdaje na školství (MŠ, ZŠ, ZUŠ), a to z loňských 
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10,5 na letošních celkem 14 milionů korun. Podle starosty se 
v celkové sumě výrazně odráží spoluúčast na chystaném pro-
jektu, který počítá s výstavbou nových učeben a modernizací 
odborných tříd. Celkové náklady této investiční akce se pohy-
bují kolem 18 milionů korun.

Navýšena byla například i položka Podpora využití volné-
ho času mládeže a ostatní zájmová činnost, z níž jsou hraze-
ny granty, a to o 100 tisíc korun. Vyšší sumu má v rozpočtu 
i divadelní činnost. V částce 321 000 korun je totiž zahrnuto 
i financování koncertu Pardubické komorní filharmonie. Pro 
knihovnu jsou vyčleněny prostředky na výměnu dosluhujícího 
softwaru. 

Na první pohled výrazné je i navýšení sumy v položce Byto-
vé hospodářství. Zatímco v roce 2018 činily výdaje 3,7 milionu 
korun, pro rok 2019 jsou plánovány ve výši 10,7 milionu ko-
run. Důvod? „Opět je v sumě započtena finanční spoluúčast. 
Jde o projekt zateplení a výměny oken radnice a zateplení 
objektu bývalé školy v čp. 27, kde současně vzniknou dva nové 
podkrovní byty,“ vysvětlil Smrčka. e

PF žáků řevnické ZUŠ (Anežka Škorpilová, Filip Hrdlička)
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na počasí na jaře. Na poslední povolení čeká rekonstrukce cesty 
okolo Lesního divadla, kde má město zajištěnou dotaci i dodavate-
le. Po Novém roce začne výstavba nového výtahu a rekonstrukce 
ploché střechy v Penzionu pro seniory ve Školní ulici, smlouva s 
dodavatelskou firmou je již také uzavřena. Na začátku roku bude 
zahájena vítěznou firmou rekonstrukce elektroinstalace a výstavba 
nového hygienického zázemí a šaten v budově hasičů. Město bude 
v prvních týdnech nového roku vypisovat soutěže na dodavatele 
rekonstrukce dvou budov na náměstí, kde je poskytnuta dotace na 
zateplení. První je budova úřadu, zde by vedle zateplení, výměny 
oken a nového topného systému (který nahradí stávající neeko-
nomické přímotopy) mělo vzniknout v podkroví nové zázemí pro 
městskou policii. Druhou je budova, kde má město byty s regulo-
vaným nájemným zejména pro učitele, zde bude provedeno zatep-
lení fasád (mimo uliční) a střechy a v podkroví vzniknou dva nové 
byty.

Kromě výše zmíněných stavebních akcí se řada dalších pro-
jektů a dotací zejména v oblasti vodního hospodářství a dopravy 
připravuje a také o nich budeme dále i prostřednictvím Ruchu 
informovat. 

S úctou Tomáš Smrčka 

Radnice chystá participační 
setkání k bývalé Eurovii
Diskutovat o nové podobě areálu Eurovie budou moci obyvatelé 
Řevnic na přelomu ledna a února. Vedení města totiž chystá parti-
cipační setkání. Následně by měl být zveřejněn aktualizovaný ná-
vrh územního plánu pro opakované veřejné projednání.

Díky externistovi, kterého najalo město Řevnice na základě pří-
kazní smlouvy, se již podařilo napsat vypořádání všech připomí-
nek a námitek, které byly k původnímu návrhu územního plánu 
doručeny, a předat pokyny projektantům. „Díky svým dlouholetým 
zkušenostem zvládl externista materiály připravit velmi rychle,“ 
uvedl starosta města Tomáš Smrčka s tím, že nyní se vše zapracuje 
do návrhu územního plánu a dojde k jeho opakovanému uveřej-
nění. 

Participační setkání bude zaměřeno na problematické lokality, 
zejména na někdejší betonárku za nádražím. Téma se bude týkat 
i regulací v lokalitě Vrážky. „Nic jiného sporného v návrhu podle 
mne není. Zastupitelé doporučili dost námitek vypořádat kladně. 
Například na Vrážce se tak výrazně zpřísnila regulace, která neu-
možní masivní zástavbu,“ řekl Smrčka.

Podobné setkání již město uspořádalo například v případě revi-
talizace náměstí Jiřího z Poděbrad. Vedení města bylo tehdy s vý-
sledkem spokojeno, podle něj splnilo svůj účel, neboť většina námi-
tek obyvatel byla zohledněna. V současnosti město oslovilo několik 
odborníků na participaci. Přesný termín setkání ještě není znám, 
ale bude včas uveřejněn na webu města i vývěskách.

Sedmý člen výboru pro územní 
plán se představuje
Lukáš Vacek byl do Výboru pro ÚP doporučen jako urbanista 
se zkušeností z podobných úloh v rámci Pražského magistrátu, 
nebo také např. z Hradce Králové, kde pomohl vyjednat konsen-
suální řešení akceptovatelné pro širokou veřejnost. Pan Vacek 
má k Řevnicím i osobní vztah – jezdívá sem a do okolí na výlety. 
Při nabídce místa ve Výboru neváhal a se zájmem o věc téměř 
okamžitě souhlasil. Svoji roli vnímá jako určité pojítko mezi 
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Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
předně bych vám všem chtěl popřát mnoho úspěchů a především 
hodně zdraví a štěstí v celém novém roce 2019. Nový rok je tradič-
ně spjat s různými předsevzetími, plány či přáními. Rád bych také 
vyslovil tři konkrétní přání pro naše město. 

V letošním roce nás čekají významné volby do Evropského par-
lamentu. Přestože dlouhodobě patří Řevnice k městům s nadprů-
měrnou volební účastí, rád bych vás pozval k účasti na volbách, 
kde budeme volit naše zástupce do Evropy. Musíme si vážit sou-
časného svobodného a hospodářsky úspěšného období, to ovšem 
nelze brát jako samozřejmost. Proto je velmi nutné, aby naše země 
byla aktivní při nastavení a rozvoji prospěšných trendů evropské 
spolupráce. Přeji si tedy schopné, jazykově vybavené a kvalitní zá-
stupce s širokým přehledem, kteří budou předpokladem této ak-
tivní role. Evropský parlament by neměl být „skladem“ domácích 
politiků s výsluhou.  

Druhým přáním je dokončení nového městského územního plá-
nu, který připravujeme již přes jedno volební období. Bohužel se 
nesplnilo mé přání vyslovené před rokem na tomto místě, totiž aby 
se návrh územního plánu nestal před volbami tématem politických 
či osobních svárů. Územní plán je nejdůležitější městský plánovací 
a rozvojový dokument s přesahem do několika volebních období a 
zaslouží si odpovědný přístup ze všech stran. Po volebních zkuše-
nostech koalice proto zvolila ještě uvážlivější postup. Na základě 
povolebních jednání byl vytvořen výbor pro územní plán se zapoje-
ním všech subjektů včetně opozičních i petičních. Tento ojedinělý 
krok má za cíl, spolu se zapojením řady dalších odborníků, vytvo-
řit široké názorové fórum. Součástí diskusí nad územním plánem 
bude též participační setkání s veřejností. Poté bude následovat 
opakované veřejné projednávání upraveného návrhu nového 
územního plánu. Sledujte tedy prosím informační stránky města a 
pozvánky na tato setkání.       

A třetím přáním pro naše město je úspěšné dokončení všech 
naplánovaných investičních akcí. To je zřejmě přání nejodvážněj-
ší. Dlouhodobě se projevuje nedostatek stavebních kapacit, což v 
případě investic v našem městě znamená například, že se nepřihlá-
sí žádný uchazeč (na dodání prvků na environmentální výchovu 
do zahrady mateřské školy), nebo pouze jeden uchazeč a výběrové 
řízení se musí opakovat (výstavba chodníků, parkovacích míst a 
zařízení pro cyklodopravu před nádražím a v ulici Pod Lipami), či 
některý vítězný uchazeč odstoupí  těsně před podpisem smlouvy, 
neboť získá jinou zakázku (rekonstrukce učeben a výstavba výtahu 
v budově druhého stupně základní školy). 

I přes tyto dílčí problémy se zajišťováním stavebních dodava-
telů běží již od podzimu roku 2018 výstavba kanalizace, vodovo-
du a modernizace čistírny odpadních vod s jejím rozšířením, celá 
akce bude dokončena do září t. r. Rovněž probíhá výstavba nového 
sběrného dvora s dokončením do června t. r. Těsně po Novém roce 
by měla být uzavřena smlouva o dílo se stavební firmou, která se 
ve výběrovém řízení umístila na druhém místě, na rekonstrukci 
učeben, vestavbu nových učeben do podkroví a dodávku výtahu 
v budově druhého stupně základní školy s termínem dokončení 
po letních prázdninách. Po Novém roce bude vypsáno opakované 
výběrové řízení na dodavatele stavby chodníků, parkovacích míst, 
nové autobusové zastávky a zařízení pro cyklodopravu před nádra-
žím a v ulici Pod Lipami.

Kromě těchto velkých a klíčových investic čeká město řada men-
ších akcí. Druhá etapa rekonstrukce turistické lesní pěšiny Bure-
šovka běží již od loňského podzimu a dokončena bude v závislosti 



ních částkách jednat a radě pak předloží návrh. Potřebné formulá-
ře a termíny zájemci najdou na webových stránkách města. 

Tři králové se znovu vydají 
do ulic Řevnic
Také v roce 2019 se v Řevnicích a okolí koná tradiční Tříkrálová 
sbírka na pomoc rodinám a jednotlivcům v nouzi. Farní charita 
Řevnice ji pořádá od 1. do 6. ledna 2019. Koledníci převlečení za 
tři biblické krále budu chodit od domu k domu, sbírat peněžní pří-
spěvky a označovat domy zkratkou K+M+B+2018, což lze vyklá-
dat jako iniciály Tří králů (Kašpar, Melichar, Baltazar), ale spíše jde 
o formuli požehnání – Ať Kristus požehná tomuto příbytku (Chris-
tus Masionem benedicat).

Ze získaných peněz podpoří charita především rodiny, které 
potkalo nějaké neštěstí jako nemoc, rozvrat manželství, ztráta za-
městnání, úmrtí apod. Zvláště dětem v těchto rodinách pomůže 
charitní pomoc vyrovnat se s těžkou situací. Část výtěžku (35 %) 
využije celostátní Charita ČR na pomoc potřebným v různých kou-
tech České republiky a v zahraničí. 

Řevnický masopust se koná 10. února
Až do 5. března letos potrvá bujaré období masopustní. V Řevni-
cích se ale masopust uskuteční přibližně v jeho polovině. Lesní 
školka a škola Ze-Mě, která právě v březnu oslaví 10 let od svého 
založení, jej společně s městem pořádá v neděli 10. února. Sraz 
maškar je na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad ve 14 hodin. Orga-
nizátoři vyzývají případné účastníky: Kdože by masky v nadživot-
ní velikosti průvodem poponesl?

Dlouhý maraton masopustního veselení začne u Berounky již v 
lednu. Mezi prvními se průvod maškar projde Srbskem 19. ledna. 
Ve Svinařích se koná  26. ledna od 13 hodin. První únorová sobo-
ta patří letovskému masopustu.

(vše pan)
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názorovými proudy a rád by svými zkušenostmi a odborností 
přispěl k dokončení ÚP tak, aby na výsledné podobě byla pokud 
možno co nejširší shoda.

Odebrat obcím stavební úřady? 
Nesmysl, říká Smrčka.
Řevnice stejně jako sousední Dobřichovice a další obce s pověře-
ným úřadem by mohly být v budoucnosti bez stavebního úřadu. 
Tedy alespoň v případě, že projde záměr, který nyní prosazuje Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj. To chce – ve snaze urychlit zdlouhavé 
čekání na stavební povolení – odebrat všem obcím stavební úřady 
a jejich řízením pověřit přímo stát. Obce, včetně řevnické radnice, 
jsou proti. 

„Již jsme podepsali petici prostřednictvím sdružení samospráv. 
Byl by to jen další krok, který by oddálil službu občanům. Museli 
by jezdit ještě dál. Černošický stavební úřad je již teď zcela zahl-
cen,“ míní Smrčka, který krok ministerstva považuje za nesystémo-
vý a nesmyslný.

Starostové jsou proti zvyšování 
rychlosti na optimalizované trati
Starostové obcí z dolního Poberouní odeslali další společné sta-
novisko k projektu optimalizace trati Praha-Beroun Ministerstvu 
dopravy a SŽDC. Žádají v něm, aby se na zrekonstruované trati 
nezvyšovaly limity pro rychlost vlaků a byla stanovena maximální 
rychlost na 90 kilometrů v hodině pro nákladní vlaky a 105 kilo-
metrů v hodině pro osobní vlaky. „Považujeme za důležité projekt 
nadále připravovat s důrazem na budoucí využití trati především 
pro příměstskou osobní dopravu,“ píše se ve stanovisku, které po-
depsalo všech 11 starostů obcí z regionu Dolní Berounka. „Snaha 
starostů je, aby dálková a nákladní doprava byla vytěsněna mimo 
stávající příměstskou trať do plánovaných tunelů,“ uvedl řevnický 
starosta Smrčka. Starostové nadále apelují na to, aby optimaliza-
ce byla provedena citlivě k cennému přírodnímu a rezidenčnímu 
charakteru oblasti. „Oceňujeme, že projekt tento požadavek zatím 
akceptuje a vysoké protihlukové stěny nejsou navrhovány,“ píše se 
dále v dopise.

Obce z dolního Poberouní chystají 
společnou soutěž na svozovou firmu
Na poměry obcí v dolním Poberouní se chystá poměrně obří ve-
řejná zakázka. Společnou soutěž na novou svozovou firmu bude 
společně vypisovat hned několik obcí sdružených v regionu Dolní 
Berounka. Řevnice jsou mezi nimi. Může jít o zakázku až za 70 mi-
lionů korun. „Soutěž i podmínky se nyní finalizují, neboť k 30. 6. 
2019 nám končí stávající smlouvy,“ řekl starosta Řevnic Tomáš 
Smrčka. Cílem společného tendru bude podle Smrčky snaha o 
udržení stávajících cen. Vzhledem k blížícímu se zavedení zákazu 
skládek, se kterým počítá nový zákon o odpadech, se totiž očekává 
výrazný nárůst cen likvidace odpadů.

Na granty je letos o 100 tisíc korun víc
Tradičně v prvním měsíci roku vypisuje řevnická radnice granty na 
akce a podporu celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a 
mládeží. Jinak tomu nebude ani v roce 2019. Jedna změna přesto 
může uchazeče potěšit – město na granty letos uvolnilo o 100 tisíc 
korun víc než loni. Pozměněné nejspíš bude i složení grantové ko-
mise (v době uzávěrky ještě nebylo známé), která bude o konkrét-

PF Anežky Jirasové, žákyně řevnické ZUŠ
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PoPlatek za Provoz systému shromažďování, 
sběru, PřePravy,  třídění, využívání a odstra-

ňování komunálních odPadů

PoPlatník:
1.  Fyzická osoba, která má trvalý pobyt v městě Řevnice,
2. fyzická osoba, která má  ve vlastnictví stavbu na území 

města Řevnice určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídajícího poplatku 
za jednu fyzickou osobu

3. fyzická osoba, které byl podle zákona upravující pobyt ci-
zinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný 
na dobu delší než 90 dní nebo pobývá na území ČR pře-
chodně po dobu delší 3 měsíců.

Poplatník je povinen ohlásit měÚ řevnice:
a) Nejpozději do 15 dnů skutečnost, že se stal poplatníkem,
b) nejpozději do 15 dnů zánik jeho poplatkové povinnosti v 

důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individu-
ální rekreaci, byt nebo rodinný dům nebo v důsledku při-
hlášení nebo odhlášení fyzické osoby k trvalému pobytu 
do této stavby nebo v důsledku jiné skutečnosti.

Poplatek na jednoho poplatníka činí 700,- kč za rok.
sPlatnost do 30. 4. 2019

Platba:
1. v hotovosti v pokladně měÚ řevnice:
Po a st 7.30–12, 13–18
Út a Čt 7.30–12
Pátek zavřeno

2. bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo: 
0388051399/0800
do variabilního symbolu uveďte:
– u rodinných domů, kde je přihlášena osoba k trvalému 

pobytu (včetně cizinců): číslo popisné + datum naro-
zení 
Příklad č.p. 74, narozen(a) 5. 6. 1952 = 74050652
Jestliže platíte za více osob, stačí, když pošlete celkovou 
částku, vyberete si jeden VS a do zprávy pro příjemce na-
píšete jména osob, za které platíte.

– chata, kde je přihlášena osoba k trvalému pobytu 
(včetně cizinců): 9 + třímístné číslo evidenční + datum 
narození
Příklad č.e. 074, narozen(a) 5. 6. 1952 = 9074050652
Jestliže platíte za více osob, stačí, když pošlete celkovou 
částku, vyberete si jeden VS a do zprávy pro příjemce na-
píšete jména osob, za které platíte.

– u rodinných domů, kde není nikdo trvale hlášen: číslo 
popisné + 000000
Příklad č.p. 74 = 74000000

– chata, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu: 9 + 
třímístné číslo evidenční + 000000
Příklad č.e. 074 = 9074000000

– cizinec, který zde má přechodný pobyt delší než 90 
dní nebo 3 měsíce: číslo popisné + datum narození
Příklad č.p. 74, narozen(a) 5. 6. 1952 = 74050652

PoPlatek ze Psů

PoPlatník:
Fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má na 
území města Řevnice trvalý pobyt nebo sídlo.

Poplatek ze psů je splatný do 1. 5. 2019.

Poplatník je povinen oznámit do 30 dnů po dovršení 
3 měsíců stáří psa měÚ řevnice držbu psa.
Poplatník je povinen nahlásit do 15 dnů měÚ řevnice 
jakoukoliv změnu (skutečnost), která má vliv na výši po-
platku.

Poplatek za 1 psa (prvního ) na rok 2019 činí 360,- kč.
za druhého a každého dalšího na rok 2019 činí 500,- kč 
(držitel je stejná osoba).

důchodci – jediným příjmem je důchod – poplatek na 
rok 2019 činí 200,- kč.
za druhého a každého dalšího na rok 2019 činí 300,- kč 
(držitel je stejná osoba).

Platba:
1. v hotovosti v pokladně měÚ řevnice:
Po a st 7.30–12, 13–18
Út a Čt 7.30–12
Pátek zavřeno

2. bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo: 
0388051399/0800
do variabilního symbolu uveďte: 12 + čtyřmístné vaše 
číslo popisné + 9501 
např. č.p. 13 = 1200139501, např. č.p. 131 = 1201319501, 
např. č.p. 1131 = 1211319501
chata: do variabilního symbolu uveďte: 129 + třímístné 
vaše číslo evidenční + 9501
např. č.ev. 13 = 1290139501, např. č.ev. 131 = 1291319501)

měÚ řevnice nemá povinnost rozesílat 
složenky k zaplacení poplatku! 

každý poplatník si musí splatnost místního 
poplatku za odpad a psa hlídat sám.

Poplatek je totiž splatný bez vyměření!
včas nezaplacený poplatek nebo 

jeho nezaplacenou část může měÚ 
zvýšit až na trojnásobek a následně 

vymáhat v exekučním řízení.

Platbu za poplatek za odpady a psy platí 
i lidé, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně 
mÚ – nám. krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74.

místní PoPlatky v roce 2019



Uschlé stromky a dva požáry
Zmiňované sucho není jen „živou vodou“ pro lýkožrouta smrko-
vého. Stejně zničující účinky má i na nové výsadby, které se ze 
zákona musí provést na nově vzniklých pasekách. „Za poslední 
dva roky jsme vysadili více než 40 000 sazenic mladých stromků. 
Loni jich bohužel mnoho uschlo. Přesné ztráty budeme znát na 
jaře, kdy začneme s novým dosazováním,“ vysvětluje pan Zach. 

Sazenice je ideální vysadit co nejdříve na jaře, aby v době, kdy 
je v lese ještě alespoň nějaká vláha, zakořenily. Problém je, že 
nejsou lidi. Sehnat na tento typ práce větší počet pracovníků je 
nereálné, výsadby se tak provádějí postupně a ty sazenice, na 
které se dostane v pokračujícím jaru, mají při suchu, jaké pano-
valo vloni, velmi malou šanci na přežití. Jinými slovy, je potřeba 
věřit, že se loňské sucho nebude opakovat…

Posledním a rovněž velmi závažným problémem nedostat-
ku srážek jsou lesní požáry. „Letos byly dva. Oba dva se podaři-
lo místní jednotce profesionálních hasičů velmi rychle uhasit. K 
ohniskům dorazili do pěti minut po zavolání. Za to bych jim chtěl 
jménem města Řevnice moc poděkovat,“ říká pan Zach a dopl-
ňuje: „Jeden požár způsobil velmi pravděpodobně blesk. Druhý 
vznikl od ohně rozdělaného ve smrčinách. Jeho původcem je 
jeden z nezodpovědných táborníků, kteří v řevnickém lese pálí 
ohýnky. Lidé bohužel vůbec nerespektují zákonem zakázané roz-
dělávání ohňů i kouření cigaret v lesních porostech.“

Oba dva požáry byly naštěstí tzv. přízemní – oheň se šířil po 
kořenech a v hrabance. Do horního patra stromů se nedostal. 
V takovém případě by při nepříznivém větru hrozilo skutečné 
ohnivé peklo tak, jak ho známe z Kalifornie nebo Austrálie. „Ne-
lze vyloučit, že se toho při opravdu extrémním suchu můžeme 
dočkat i u nás v Čechách. Řevnický les je naštěstí díky převaze 
listnatých stromů ve výhodě. Požár se v listnatých porostech šíří 
daleko pomaleji než v jehličnatém lese,“ s úlevou konstatuje pan 
Zach. 
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Nelehká správa řevnického lesa

Lesy v celé České republice čelí v posledních letech jedné kalami-
tě za druhou. Obří škody na porostech napříč republikou napá-
chaly orkány Kyrill a Herwart, téměř ve všech smrkových lesech 
se až děsivým tempem množí kůrovec a většinu lokalit v posled-
ních třech letech devastuje dlouhotrvající sucho. Odborníci na 
lesní hospodářství bijí na poplach. Zaznívají katastrofické názory, 
že les tak, jak ho známe dnes, za pár let už nebude existovat. Jiní 
si myslí, že současný stav není ničím neobvyklým (velké kůrovco-
vé kalamity jsou známé i z dávné minulosti) a je naopak výzvou 
ke změně strategie, která naše lesy učiní druhově pestřejší a odol-
nější.

Hlavní problém českých lesů při současných klimatických 
extrémech se jmenuje smrk. Tento strom je z hlediska lesního 
hospodaření zdaleka nejlukrativnější, ale zároveň i nejproble-
matičtější. Roste rychle a jeho dřevo se dobře zpracovává, ale 
má mělký kořenový systém. Proto špatně odolává orkánům a 
vichřicím, jeho mělké kořeny jsou také mnohem náchylnější k 
půdnímu suchu než hlubokokořenící dřeviny. Je také hlavní „po-
choutkou“ lýkožrouta smrkového neboli kůrovce. Některé lokali-
ty zvláště na severní Moravě jsou doslova „přesmrkované“ a tím 
pádem prakticky odsouzené k zániku. Zásahy se tam provádějí 
už jen na místech, kde je nějaká šance zachránit alespoň část po-
rostu, jako dříve v totální válce, kdy se v nemocnici ošetřovali jen 
ranění s nadějí na přežití. 

Čtyři rojení kůrovce
Je něco takového možné v řevnickém lese? „Naštěstí ne,“ odpoví-
dá správce řevnického lesa a bývalý pracovník inspekce životního 
prostředí pan Miloš Zach a pokračuje: „Hlavní výhodou řevnic-
kého lesa je druhová pestrost a převaha listnatých stromů nad 
jehličnany. Smrk máme vysazený jen na 27 % rozlohy. Na druhou 
stranu i náš les letos postihla zcela bezprecedentní kůrovcová 
kalamita. Sotva jsme z lesa vytěžili všechny polámané stromy po 
orkánech z minulosti, museli jsme začít s likvidací napadených 
kůrovcových porostů. Hlavní příčinou dramatického množení 
populace lýkožrouta smrkového byl rychlý nástup teplého jara a 
následné dlouhotrvající sucho. Zatímco v běžných letech se kůro-
vec rozmnožuje dvakrát za rok, loni se zvládl vyrojit čtyřikrát. 
Ještě v září byl brouk v plné aktivitě.“

Kůrovec se v řevnickém lese vyskytuje každoročně. Za normál-
ních okolností je jeho výskyt samotnou přírodou regulován do té 
míry, že napadne a zničí pouze přestárlé a jinak nemocné stromy. 
Pokud mají totiž smrky dostatek vláhy, jsou schopny produkovat 
pryskyřici, která většinu brouků již na jaře zahubí. Lýkožrout se 
tak rozmnoží jen minimálně. Loni byla situace diametrálně od-
lišná, teplo začalo být na jaře velmi brzy a prakticky vůbec ne-
pršelo. Pro líhnutí kůrovce ideální podmínky. Pan Zach k tomu 
poznamenává: „Vždy jsem svým známým z oboru hrdě hlásil, jak 
se nám v řevnickém lese daří s kůrovcem válčit. Loni jsem poprvé 
musel uznat, že nad námi brouk začal mít navrch. Bojím se toho, 
co přijde letos. Kdyby alespoň přišla pořádná zima, ta by část 
populace zahubila. Nechci ani domýšlet budoucí ztráty na poros-
tech, jestli se bude ráz loňského jara a léta opakovat.“

Text: Jan Schlindenbuch 

Řevnický les – pro někoho místo oddychu a relaxace, pro jiného loviště divoké zvěře a pro majitele, město 
Řevnice, především velká starost. Ze zákona má totiž celou řadu povinností. Když se k tomu navíc přidají různé 
kalamity, naruší se již tak křehká ekonomika tohoto hospodářského celku. Aktuálně je největším problémem 
sucho – dramaticky se kvůli němu rozšířil kůrovec, usychají nově vysazené stromky a hrozí lesní požáry...

LE
S

Lesní hospodářský celek Řevnice
Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa je 
451 ha, z toho porostní půda (lesní porost) zabírá 443 ha 
(8 ha je určeno na cesty apod.).
Zařazení do lesa zvláštního určení – pro oddych a rekreaci.
Druhová skladba: smrk a dub 27 %, třetí nejvíce zastoupený 
strom je buk a po něm habr.

Letošní těžba dřeva
Těžba probíhá ve dvou typech porostu – v mýtném (starší 80 
let) a předmýtném (mladší 80 let)
V mýtné porostu bylo vytěženo celkem 205 m3 zlámaných a 
vyvrácených porostů po orkánu Herwart a v předmýtných 
porostech 176 m3.
Kůrovcového dřeva bylo za letošní kalendářní vytěženo cel-
kem 751 m3. 
Úmyslná a plánovaná těžba, která proběhla výhradně v list-
natých porostech, dosáhla v mýtném porostu 143 m3 a v 
předmýtném 354 m3.
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Komu udat vytěžené dřevo?
Les je hospodářský celek a jako takový je především zdrojem dře-
va pro těžbu. V barevném rámečku najdete přesná čísla. Z úda-
jů vyplývá, že dvě třetiny loňské těžby nebyly úmyslné, ale tzv. 
nahodilé. Jednalo se jak o polámané a vyvrácené stromy po orká-
nu Herwart, tak především o smrky napadené kůrovcem. Větši-
nu stromů vytěžil z lesa harvestor – víceoperační stroj, který při 
těžbě dříví kácí, odvětvuje, rozřezává a ukládá strom v jednom 
cyklu. Na méně přístupných místech byly stromy zpracovávány 
dřevorubci s motorovými pilami.

„Vytěžit napadené a poničené dřevo z lesa pro nás není zas 
takový problém. Daleko větší potíž je ho pak při současném pře-
bytku dříví na trhu prodat a vydělat alespoň na náklady spojené 
s těžbou. Smrkové dříví napadené kůrovcem je nutné co nejrych-
leji zpracovat. Prozatím se nám v letošním roce, ač s jistým zpož-
děním, dařilo v rámci možností vytěžené dříví udat na okolních 
malopilách. Horší je to s dřevem z listnatých probírek a polomů. 
To se u nás využívá čistě jako palivové dřevo a je velmi složité ho 
nějaké pile vůbec prodat,“ konstatuje pan Zach.

Vysoká a černá zvěř
Řevnický lesní hospodářský celek je zařazen do lesa zvláštního 
určení. Důvodem je jeho intenzivní turistické využití. Koncen-
trace značených turistických cest je zde nadstandardní. S tím 
pochopitelně souvisí zvýšený pohyb osob a psů. „Jak jsem již 

konstatoval, řada lidí bohužel nerespektuje zákony a nařízení, 
kterými se pobyt v lese obecně řídí. Kromě rozdělávání ohňů a 
kouření cigaret je dalším velkým nešvarem volné pobíhání psů. 
Když na to jejich majitele upozorníme, ještě se s námi hádají a 
ptají se, kde mají své psy nechat volně běhat. Já odpovídám, že 
kdekoliv, ale v lese určitě ne. Psi totiž obvykle ruší vysokou (je-
lení) zvěř, která má následně narušen pastevní režim a působí 
velké škody okusem sazenic mladých stromků a loupáním kůry 
v mlazinách,“ stěžuje si na majitele psů pan Zach.

I z těchto důvodů se osázené mýtiny, které ještě neodrostly 
vlivu zvěře, začaly ve velkém oplocovat. „Aktuálně oplocujeme 
nejen nově osázené plochy, ale i ty s již vzrostlejšími stromky. 
Podle zákona musíme zajistit vysazeným sazenicím sedmile-
tou ochranu – do doby, kdy už je zvěř nemůže okusem omezit 
v růstu,“ vysvětluje správce lesa a dodává další informace o 
vysoké zvěři a dančím: „Vysoké zvěře a dančího je v součas-
né době v řevnickém lese mírně zvýšený stav. Tento stav však 
výrazně zvyšuje v letních měsících migrující zvěř z okolních 
lesů. Děje se tak především v době, kdy na polích u lesa dozrá-
vá kukuřice. Na té páchá vysoká větší škody než divoká prasa-
ta. Stav divokých prasat se rovněž podařilo vrátit do únosného 
počtu. Povedlo se to díky tomu, že se myslivci v poslední době 
zaměřili na intenzivní odstřel nejen mladé zvěře. Celkově 
tak mohu konstatovat, že jak černá, tak vysoká zvěř není pře-
množená a v případě popsaných opatření (především ochra-
na stromků plocením) nepáchá v lese nějaké závratné škody,“ 
uzavírá Miloš Zach. e

Chystá se obnova ovocného sadu 
pod hřbitovem

 V roce 1916 se Okrašlovací spolek v Řevnicích zasadil o vybu-
dování pěší cesty z ulice Čs. armády ke hřbitovu na vrchu Šiber-
ný. Dřevěné schůdky (jak píše p. Bohuslav ve své knize) časem 
ztrouchnivěly a v r. 1930, když byl založen hřbitov, byly obno-
veny. Cesta vedla přes krásný ovocný sad, kde na jaře kvetly 
třešně a jabloně. Sady byly nedílnou součástí krajiny Poberouní. 
Byl odtud také nádherný výhled směrem na Řevnice, zejména 
na část kolem cihelny s komínem. V horní části chodce čekalo 
krásné zákoutí s křížem a lavičkou. 

V současné době je celé území (vedené v KN jako zahrada a 
ovocný sad) naprosto zanedbané a zarostlé ostružinami a nále-
tovou zelení. Občas se sice najdou nadšenci, kteří nejbližší okolí 
cesty vyklučí, aby bylo možné po ní dojít až nahoru, ale tyto 
kosmetické úpravy nestačí. Po sto letech je potřeba větší zásah. 

V zimním období 2019 bude severovýchodní svah Technickými 
službami vyčištěn, náletové plevelné stromy a keře budou vyře-
zány. Bude rozhodnuto, které ovocné stromy tu mohou zůstat. 
Je zde i pár cenných dubů a lip, ty samozřejmě zůstanou. Stejně 
tak i drobné keře na okrajích sadu, ty jsou důležité pro hnízdění 
ptáků i pro život drobných živočichů. Celé území po levé straně 
cesty směrem nahoru bude srovnáno, pařezy a ostružiny od-
straněny. Poté bude rozhodnuto, kolik ovocných stromů bude 
dosazeno. Některé z nich budou pořízené ze zákonem nařízené 
náhradní výsadby po povoleném kácení. Chceme dosadit staré 
odrůdy jabloní, třešní a pár ořešáků. Ve výsadbě bych ráda použi-

Text: Alice Čermáková | Foto: archiv Jindřicha Königa

la i kdouloně, mišpule, oskeruše, plodové hlohy, moruše a dříny. 
Jedná se o pozapomenuté odrůdy s výbornými a zdravými plody, 
které se po letech opět objevují v naší kuchyni. 

Oblast kolem hřbitova má také své problémy s divočáky, kteří 
rádi vyhledávají zarostlá a nepřehledná křoví. I proti nim bude 
tento zásah směřovat.

V další etapě plánujeme novou cestu ke křížku, proloženou 
kamennými schody. Z cesty bude krásný výhled, chodec se bude 
moci pokochat ničím nerušeným výhledem do okolí nebo pose-
dět na dece ve stínu voňavého sadu. Okolí křížku bude také zkul-
tivováno a doplněno lavičkou. Byli bychom rádi, kdyby si toto 
místo řevničtí občané oblíbili a znovu k němu získali vztah. e

Řevnická radnice chce obnovit zanedbaný a zarostlý ovocný sad pod hřbitovem na Šiberném vrchu. Plánuje 
i novou cestu ke křížku proloženou kamennými schody.



realizovaný v letňanském lesoparku, kde řada lidí také měla obavy 
z přítomnosti cyklistů vzhledem k ostatním uživatelům lesoparku. 
Výsledek je pro všechny zúčastněné pozitivní. Cyklisté mají 5 km 
tratí a maminky s kočárky či inline bruslaři si užívají volných asfal-
tových cest. 

Tratě se staví i v chráněných krajinných oblastech nebo dokonce 
v přírodních rezervacích (KRNAP). Aktivní způsob trávení volného 
času tímto způsobem přitahuje mladou generaci, která jinak jen 
sedí před monitory.Nyní jsou celé Brdy protkány načerno posta-
venými single traily a každý doslova jezdí, kde a jak chce, což je v 
rozporu se zákonem a zároveň je to obtížně kontrolovatelné. Měs-
to má připravený projekt na realizaci single trailu. Hlavním cílem 
projektu je „učesat“ tento provoz, vykázat cyklisty na konkrétní tra-
sy a zajistit bezpečnost všem. 

Single trail je úzká stezka plná zatáček, vedoucí z kopce dolů, 
určená pro horská kola. Nejčastěji je vytvořena přeskupením mate-
riálu, který je přímo na místě, shrnutím vrstvy a vytvořením pro-
tierozních žlábků a vln. Vedením v terénu a sklonem se projektuje 
černá, červená nebo modrá, stejně jako u lyžařských tras. S čer-
nou, tedy nejtěžší, projekt nepočítá. Trail v Řevnicích by měl být 
určen pro rodiny s dětmi a rekreační cyklisty. Veřejnost ani město 
nestojí o ty, kteří hodlají jezdit na hranicích limitů. Stezka také vy-
užívá vhodné stávající pěšiny, je jednosměrná a není přístupná pě-
ším. Přímo na místě v lese si takové stezky vlastně ani nevšimnete, 
většinou vás na ni upozorní jen značky, které ji označují. 

Město připravilo projekt tak, aby byl nastavený pro rodiny s 
dětmi a rekreační cyklisty. Projekt je vypracován ve spolupráci s 
lokálními cyklisty tak, aby dával z pohledu využití smysl. Po před-
běžném projednání s mysliveckým sdružením a dalšími subjekty 
se vyhýbá biokoridorům a místům klidu pro zvěř. Single trail by 
měl být otevřený pouze od dubna do října. Především o víkendech 
pravděpodobně přitáhne větší počet návštěvníků. Čerpání služeb 
ve městě návštěvníky by mělo vést k lepší nabídce i pro místní oby-
vatele od restaurací, kaváren, prodejen, služeb a třeba lepší spor-
tovní nabídku. Hlavním způsobem dopravy k single trailu bude 
vlak, cyklostezka podél Berounky, ale i osobní automobil. Napevno 
projekt počítá s vybudováním záchytného parkoviště (to je také 
podmínka krajského úřadu) v oblasti hřbitova. Další cyklisté vyu-
žijí parkoviště u nádraží, jehož kapacita je o víkendu dostatečná. 
Jde o důležité rozhodnutí, aby nebyli obyvatelé Řevnic omezováni, 
ale pokud možno mohli využívat výhody takového projektu. Další 
možností je parkoviště na vrcholu Brd, kde by někdy v budoucnu 
mohl začínat jiný takzvaný přivaděč k trailu, tedy v případě, že se k 
projektu připojí okolní obce, které zde mají pozemky. 

Pro fundovanou debatu je jistě dobré seznámit se s dlouholetými 
existujícími projekty, jejich hodnocením, mnohé jsou, jak již bylo 
zmíněno, v oblastech CHKO nebo i KRNAP. Sociální sítě a weby 
desítek single trailů, jako je Nové Město pod Smrkem, v Jesení-
kách, Beskydech, V Boskovicích, Rychlebské stezky a mnohé další, 
mohou pomoci orientovat se v přínosech nebo negativních jevech. 
Některé z nich jsou také pouze rekreační. 

Pro doplnění: Na podzim 2018 se v Brdech za přispění krajského 
úřadu ustanovil spolek Brdy a Podbrdsko, který má za cíl komplex-
ní rozvoj cestovního ruchu v této destinaci. Rozvojovou a marke-
tingovou strategii spolek teprve připravuje, ale je celkem shoda 
na faktu, že hlavním potenciálem celého pohoří je pěší turistika a 
cykloturistika.

Mojmír Mikula

budou se cyklisti brzy prohánět 
po řevnických lesích?
Podle informací z Technických služeb zvažuje rada města vybu-
dování a provoz takzvaných single trailů pro horská kola v měst-
ském lese. Single trail je speciální sjezdová trať pro horská kola, 
která vede lesem. Podobné tratě existují na Moravě i v Krkono-
ších, ale v okolí Prahy jich zatím moc není. Město vypracovalo ve 
spolupráci s lokálními cyklisty projekt, který byl v loňském roce 
podán na úřady jako podklad k žádosti o dotace. V případě, že se 
peníze projektu přiklepnou, mohlo by se ještě letos s výstavbou 
tratí začít. Otázkou však je, co všechno je s podobným projektem 
spojeno, jaký vliv by měl na les jako takový a jaký na obec a její 
obyvatele. Nejde jenom o to, že někdo může mít obavu z narušo-
vání klidu v lese, kde mají vzniknout dvě trasy o celkové délce 9 
kilometrů (ta delší má vést od vrchu Babka k Lesnímu divadlu, ta 
kratší od Halounského jezírka dolů k nádrži Nezabudického po-
toka). K projektu se vážou i další otázky: jakým způsobem budou 
cyklisté do Řevnic cestovat? V projektu se počítá i s tím, že by se 
mohlo vybudovat parkoviště v oblasti hřbitova. Odtamtud by pak 
cyklisté stoupali po zelené značce kolem skládky směrem k vr-
cholům našich lesů. Jestli ovšem bude parkoviště zaplněné, tak 
možná budou cyklisté parkovat v ulicích obce. Další cyklisté by 
asi také parkovali na již existujícím parkovišti poblíž Skalky, tam 
by začínal takzvaný přivaděč k trailu, který má začínat hned na 
vrcholu Babky. Asi by se musela kapacita tohoto parkoviště zvět-
šit, protože i tak bývá o víkendech značné plné. 

Kolik lidí by taková sportovní atrakce mohla do našeho města 
přilákat? Zdá se, že vedení města počítá s tím, že by se mohlo po-
dařit do Řevnic přitáhnout co největší počet návštěvníků. Zname-
nalo by to oživení naší obce zejména o víkendech letních měsíců. 
Za používání single trailů se obvykle nic nevybírá, ale předpoklad 
zřejmě je, že sportovci budou trávit ve městě a jeho okolí celý den. 
Projedou si trasy opakovaně a využijí lokální nabídku občerstvení 
či takzvaného cyklistického zázemí (sprchy, možnost převlečení, 
cykloservis atd.). Toto zázemí má vzniknout v oblasti nově rekon-
struovaného pivovaru u starého nádraží. Dále by profitovaly naše 
restaurace, možná i ubytovací zařízení, kdyby si cyklisté chtěli 
užívat sjezdování v našich lesech celý víkend.

Pro nás je podobný projekt provázán s několika otazníky. Kolik 
sportovců by naše lesy v sezoně (od jara do podzimu) navštěvova-
lo? Budou to desítky, nebo spíše stovky cyklistů, kteří se budou za 
den třeba 3x–4x projíždět našimi lesy? Jak se vyřeší problém se 
zvýšeným provozem a parkováním aut? Do jaké míry bude naru-
šený klid v lese, klid divoké zvěře? Jak bude taková lesní cyklis-
tika kolidovat s jinou rekreační činností v lese, jako je houbaře-
ní, rodinné výlety, výpravy turistů či spolků, jako jsou skautské 
oddíly, atd.? Asi bude otázek ještě více. A vzhledem k tomu, že se 
u tohoto projektu nejedná o soukromou činnost, ale o zacházení 
s majetkem města, velmi bychom ocenili, kdyby se diskuse nad 
projektem stala diskusí veřejnou. A sice co nejdříve, a ne až se uvi-
dí, jestli se dotace schválí, nebo ne. 

Ondřej a Jindřiška Masnerovi

Cyklisté se v řevnických lesích již 
prohánějí, single trail může být řešením
Větší část cyklistů jezdí a chová se slušně, ostatní často ničí přírodu, 
ohrožují pěší návštěvníky a turisty. Cyklisté a pěší uživatelé lesa 
spolu koexistují léta. Koncept výstavby přírodních trailů speciálně 
pro cyklisty se v zahraničí úspěšně uplatňuje již přes 20 let. U nás 
existují léta provozované i nové tratě po celé republice a každým 
rokem jich přibývá, neboť tamní obce o tyto aktivity velmi stojí. V 
okolí Prahy jich zatím moc není, nicméně za zmínku stojí projekt 

8   Projekt single trail

Odkazy:
Letňany – https://www.facebook.com/singltrailletnany/
Pod Smrkem – https://www.facebook.com/singltrekpodsmr-
kem/ 
Moravsky Kras – https://www.facebook.com/singlekras/
https://www.trailhunter.cz/tag/singletraily-v-cr/ 



Studánky byly odedávna důležitým a posvátným místem. Vy-
věrala z nich na zemský povrch voda dosud skrytá v různých 
geologických vrstvách. Studánky se tak staly imaginárním po-
čátkem koloběhu vody a přeneseně i počátkem života na Zemi. 
Naši předci si jich vážili a pečovali o ně. My, zhýčkáni vodovody 
a kohoutky, jsme na ně trochu zapomněli, ale v poslední době, 
kdy sucho se šíří naší krajinou, se opět snažíme chránit je a pe-
čovat o ně. I v okolí Řevnic na ně narazíte. Vydejme se podívat 
na ty nejbližší.

Studánka nad Červenou loukou
Z Řevnic okolo Moklického potoka nad Červenou louku vystou-
páme k první z nich. Od rozcestí nad házenou nás povede mod-
rá turistická značka. Slabý pramen se nachází nad širokou lesní 
cestou, vedoucí k několika domům ukrytým v lese. Někdy je 
nazývána i studánkou Moklickou. Jestli je její voda pitná, ne-
vím. Nerozvážná úprava v podobě betonové skruže se stala spíš 
pastí pro mnoho živočichů hledajících vodu. V současné době 
tak voda nevzbuzuje příliš velkou důvěru ohledně své nezávad-
nosti. 

Libušina studánka
K další studánce se vydáme směrem vpravo k silnici. Mníšeckou 
magistrálu překročíme a hned za můstkem vlevo najdeme pě-
šinku, která nás povede dále. Po dvou stech metrech narazíme 
opět na modrou značku. Po ní pokračujeme vlevo vzhůru. Po 
krátkém stoupání se cesta vyrovná a dovede nás k Babskému 
potoku. Na rozcestí Pod Strážným pokračujeme dále proti prou-
du potoka po zelené turistické značce. Vystoupáme na širokou 

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor lesní cestu a pokračujeme dále úzkým kaňonem podél potoka. 
Údolí se otevře a pěšina vystoupá na kamenitý násep. Tady se 
zastavme a rozhlédněme. Někde v těchto místech se kdysi na-
cházela Libušina studánka. Podle pověsti se zde zastavila kněž-
na Libuše se svou družinou, aby se napila. Prý i zde pronesla 
věštbu (zatím neobjevenou). Ještě před sto lety ke studánce 
vyráželi naši předci osvěžit se jemně železitou vodu. Dnes po 
ní není ani památky. Mnohokrát jsem se vydal ji hledat, ale mé 
proutkařské schopnosti jsou nevalné a tak se stále někde pod 
naplavenými kameny nachází památný pramen. Snad se ho ně-
kdy podaří pro naše potomky opět objevit.

Stříbrná studánka
Vrátíme se zpět na širokou lesní cestu a vydáme se po ní vle-
vo do kopce, směrem na Babku. Zanedlouho se k nám přidá i 
modrá značka, kterou pak můžeme následovat až k rozcestí Pod 
Babkou. Vlastně i dále. Jen milovníci vrcholů si odskočí podívat 
se na křemencový suk, odkud se otevírá výhled na brdské lesy. 
Ostatní čeká klesání do údolí Nezabudického potoka. Prudký 
sestup nás přivede na můstek přes potok, za nímž se po pravé 
straně, pod rozložitým dubem, nachází ve svahu pod cestou 
nenápadná Stříbrná studánka. Podle pověsti zde za nocí svítí 
tři světýlka, která lekají pocestné bloudící pod noční oblohou. 
Dodnes i za největších veder vyvěrá mezi vyskládanými kameny 
malá stružka. 

Od studánky pokračujeme dále po cestě údolím Nezabudické-
ho potoka až k lomu na Pišťáku. Kamenitá nádrž zadržuje vody 
potoka a my si můžeme před závěrečnou etapou oddechnout 
pod turistickým přístřeškem na jeho hrázi. Cesta nás pak pove-
de po žluté značce zpět do Řevnic.

Celá cesta je sjízdná i pro kočárek, a když v zimě napadne do-
statek sněhu, lze ji oběhnout i na běžkách. e

Výlet třicátý druhý:  
Okruh tří studánek

33 výlety a procházky z Řevnic (po 100 letech)   9
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1. 1. 1969 – v Řevnicích zřízeno Kulturní 
středisko v souvislosti s povýšením obce 
na město koncem roku 1968.
17. 1. 1959 – zemřel profesor JUDr. Vác-
lav Hora, významný právník, profesor 
Právnické fakulty UK v Praze a po dvě 
období její děkan. Od roku 1939 bydlel 
trvale v Řevnicích. Před válkou byl před-
sedou řevnického Okrašlovacího spolku. 
Po válce v létě 1945 byl jako právník v ko-
misi, která posuzovala míru kolaborace 
řevnických občanů s okupačním režimem 
během války.
19. 1. 1979 – slavnostní otevření nové ma-
teřské školy v Revoluční čp. 901.
13. 2. 1739 – císař Karel VI. potvrdil listi-
nou artikule mlynářského cechu v Řevni-
cích. Listina se dochovala dodnes. 
15. 3. 1939 – vznik protektorátu Čechy a 
Morava po obsazení vojsky velkoněmec-
ké říše. Byla ustavena protektorátní vláda 
dr. Emila Háchy a ministrem zahraničí se 
stal JUDr. František Chvalkovský, který 
řadu let bydlel v létě v Řevnicích za vo-
dou v domě čp. 292. Chvalkovský zemřel 
v Berlíně v lednu 1945 při náletu spoje-
neckých letadel na město.
5. 4. 1909 – se narodil profesor Jindřich 
Severa, autor řevnického městského zna-
ku.
13. 5. 1939 – zápis do první mateřské ško-
ly v našem městě. Přihlásilo se 20 dětí. 
Školka byla otevřena 1. 8. v domě čp. 27 
na náměstí („Faustovna“).
11. 6. 2009 – slavnostní otevření rekon-
struovaného Palackého náměstí.
15. 6. 1919 – první volby do obecního 
zastupitelstva v našem městě po vzniku 
ČSR. Voleb se zúčastnilo 779 voličů, zví-
tězila strana národních demokratů, která 
dostala 237 hlasů.
10. 7. 1909 – prvním praktickým lékařem 
v Řevnicích se stal MUDr. Ladislav Šimů-
nek. Do té doby jezdili řevničtí za léka-
řem do Dobřichovic.
23. 7. 1989 – zemřel Ing. arch. Vladimír 
Weiss. Je pochován na řevnickém hřbi-
tově.
7. 8. 1919 – se v Praze narodil Ladislav Si-
tenský, významný fotograf. Během druhé 
světové války dokumentoval činnost na-
šich letců v Anglii. Dalšími častými téma-
ty jeho tvorby byly krajina a město Praha. 
Dlouhá léta žil v Řevnicích a v roce 2010 
byl jmenován čestným občanem města in 
memoriam.
10. 8. 1929 – byla v Řevnicích založena 

Vybraná výročí končící devítkou 
s přihlédnutím k Řevnicím
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

Obec baráčníků (90 let).
19. 8. 1939 – řevnické Lesní divadlo 
uvedlo Jiráskovu Lucernu. Na předsta-
vení přišlo 900 platících diváků. Vysoká 
návštěva měla v tehdejší pohnuté době 
manifestační charakter. 
počátkem září 1949 – byl zřízen městský 
rozhlas.
28. 10. 1919 – na náměstí byla zasazena 
Lípa svobody.
28. 10. 2009 – Ing. František Šedivý pře-
vzal z rukou prezidenta republiky Václa-
va Klause Řád T. G. Masaryka II. třídy za 
vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a 
lidská práva. V roce 2010 byl jmenován 
čestným občanem města Řevnic.
8. 11. 1929 – zastupitelstvo schválilo 
stavbu nového hřbitova na vrchu Šiberný. 
Prvním pohřbeným byl v roce 1931 Karel 
Lichtenberg.
24. 12. 1889 – řevnický učitelský sbor 
uspořádal pro děti slavnost u vánočního 
stromku. Vánoční dárky dostalo 54 dětí 
z chudých rodin.
1894 – založen Sokol v Řevnicích 
(125 let). 

Některá všeobecná 
výročí 2019
16. 1. 1969 – na protest proti obsazení 
ČSR vojsky Varšavské smlouvy se upálil 
Jan Palach, student filozofie na UK v Pra-
ze. Zemřel v nemocnici 19. 1. 1969.
18. 1. 1409 – král Václav IV. vydal De-
kret kutnohorský, jímž změnil hlasovací 
právo na pražské univerzitě ve prospěch 
českého národa. Němečtí učenci tehdy na 
protest odešli z Prahy a založili univerzi-
tu v Lipsku.

6. 2. 1919 – byl založen Československý 
červený kříž z iniciativy Alice Masary-
kové, dcery prezidenta Masaryka. Jeho 
spoluzakladatelkou byla též paní Jarmila 
Stejnková, která léta žila v Řevnicích.
14. 3. 1879 – se narodil Albert Einstein. 
Nositelem Nobelovy ceny za fyziku se stal 
v roce 1921. V letech 1911–1912 praco-
val v Praze na německé univerzitě, kde se 
stal profesorem.
13. 4. 1829 – František Palacký byl jme-
nován stavovským historikem Království 
českého. Tím byl oficiálně uznán českým 
dějepiscem, což vytvořilo právní základ 
pro jeho dílo „Dějiny národa českého“.
4. 5. 1919 – při leteckém neštěstí zahynul 
Milan Rastislav Štefánik, spoluzaklada-
tel ČSR.
9. 5. 1939 – ostatky básníka K. H. Máchy 
byly manifestačně uloženy na vyšehrad-
ském hřbitově. Akce se stala národní 
manifestací, které se zúčastnilo asi čtvrt 
milionu Pražanů.
21. 6. 1949 – nezákonně popraven gene-
rál Heliodor Píka.
1. 9. 1939 – počátek druhé světové války. 
V tento den nacistické Německo vojensky 
přepadlo Polsko. 3. 9. Anglie a Francie 
vypověděly válku Německu.
28. 10. 1939 – národní manifestace v Pra-
ze proti nacistické okupaci, která byla po-
tlačena okupačními jednotkami. Při sráž-
kách byl těžce raněn student Jan Opletal 
a zabit mladý dělník V. Sedláček.
15. 11. 1939 – pohřeb studenta Opletala, 
který zemřel 11. 11., se stal mohutnou 
manifestací proti režimu.
17. 11. 1939 – nacisté nařídili okamžité 
uzavření všech českých vysokých škol, 
brutálně obsadili vysokoškolské koleje v 
Praze, zatkli a popravili 9 studentských 
předáků a postupně deportovali 1200 vy-
sokoškoláků do koncentračních táborů.
17. 11. 1989 – studentská demonstrace 
v Praze k výročí pražských studentských 
událostí v roce 1939, která byla na Ná-
rodní třídě napadena policií a stala se 
počátkem výrazných politických změn 
v Československu. Pro svůj nenásilný cha-
rakter (nebyl zmařen jediný život) byla 
později v zahraničí nazvána „sametovou 
revolucí“. Od roku 2000 je tento den stát-
ním svátkem jako Den boje za svobodu 
a demokracii.
10. 12. 1959 – profesor Jaroslav Heyrov-
ský dostal ve Stockholmu Nobelovu cenu 
za chemii.
29. 12. 1989 – Václav Havel zvolen prezi-
dentem Československa. e

MUDr. Ladislav Šimůnek
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Ráda hLEdám na pRáci 
Lidí to pozitivní

Před několika lety jsi pomáhala městu nastavit pravidla 
pro výběr ředitele řevnické školy v situaci, která byla 
poměrně zjitřená. Mohla bys z pozice člověka, který se 
řadu let zabývá vzděláváním, popsat, jak v tuto chvíli naši 
základní školu vidíš?
Mám velikou radost z toho, že se v ní výrazně zlepšila at-
mosféra a že i ve vztahu k městu je škola spíš klidným prv-
kem než problémem, který lidi rozděluje. Pan ředitel se umí 
dobře postarat o to, aby se ve škole dobře cítili učitelé, ale 
především žáci. To měl ostatně i ve svém konkurzním projek-
tu. Myslím, že bychom teď na nějakou dobu měli mít školu 
hodně rádi a chválit ji. Rozdíl mezi řevnickou základkou a 
školami v okolí je mimo jiné v tom, že na ty sousední jsou v 
jejich obcích hrdí a velmi vyzdvihují všechny úspěchy, jichž 
dosáhly. To samo na sebe nabaluje pocit: „Máme skvělou ško-
lu.“ Myslím, že je důležité, abychom oceňovali, co se škole 
daří, a radovali se z toho. Samozřejmě, nějaké nedostatky se 
najdou vždycky, ale od toho je tady – mimo jiné – i školská 
rada. Na tu se rodiče mohou obracet, pokud mají dojem, že 
se jim nějaký problém nebo nejasnost nedaří vyřešit přímo s 
představiteli školy.
Jaká konkrétní věc se podle tebe škole v poslední době 
povedla?
Zaujalo mě například, že škola společně s další organizací 
nabídla, aby děti, které chtějí pokračovat na gymnáziu, měly 
možnost navštěvovat přípravné kurzy pro přijímací zkoušky 
přímo v Řevnicích a nemusely za nimi jezdit do Prahy. Což 
opravdu neznamená, že by sama škola ve výuce dětí selháva-
la. Přípravu na gymnázia, zvlášť ta osmiletá, absolvují všech-
ny děti, které se na ně hlásí. A ještě se vrátím k té atmosféře 
– každý mnohem lépe a raději pracuje v přátelském prostředí 
než ve stresu z toho, že nějaká část rodičů nebo město chce 
najít na práci školy chyby. Ráda hledám na práci lidí to pozi-
tivní.
V současné době je nedostatek učitelů. S jejich získává-
ním má problémy i řevnická škola. Co by měla udělat pro 
to, aby přitáhla zájem dobrých pedagogů, a jak by jí v 
tom mohlo město pomoci? 
Potýkají se s tím všechny pražské i středočeské školy. Co ně-
které dělají – a doufám, že to bude dělat i ta řevnická – je 
větší spolupráce s pedagogickými fakultami. Tam je šance, že 
studenti, kteří mají chuť učit částečně i během studia, mohou 
zjistit, že dojíždění do Řevnic nijak zvlášť nebolí. Město tomu 
už pomáhá. Snaží se zajistit byty, které by mohlo poskytnout 
na omezenou dobu začínajícím učitelům nebo těm, kteří u 
nás začínají učit. Budování dobré pověsti školy je další z fak-
torů, které tomu mohou velice pomoct.
Společnost se rychle proměňuje, ale výuka ve veřejných 
školách vychází často ze stejných metod jako v reálném 

Text: Marie Reslová | Foto: Karel Šuster

Rada města opět jmenovala Hanu Ripkovou do školské rady ZŠ Řevnice jako zástupce zřizovatele. V minulém 
volebním období byla její předsedkyní. Se studenty a vzdělávacími institucemi pracuje Hana Ripková i v za-
městnání. Za své působení ve Fulbrightově komisi v ČR, kde je od roku 1997 ředitelkou, získala před měsícem 
vyznamenání – Cenu svobody Woodrowa Wilsona za výjimečný přínos k česko-americkým vztahům.

socialismu, ne-li za Marie Terezie. Rodiče tak hledají pro 
své děti často alternativní způsoby vzdělávání. Co by se 
mělo stát, aby běžná základní škola připravovala děti 
lépe na to, co je v životě skutečně čeká? 
Mě vlastně trápí, že rodiče hledají vzdělávací alternativy, kde 
se děti setkávají zase s dětmi podobně smýšlejících rodičů. 
Myslím, že to přispívá k tomu, že se společnost ještě více roz-
padá. Lidi, s kterými se kamarádíme, mají většinou podobné 
názory, volí stejné strany. Předpokládám, že když si vzpome-
neme na své spolužáky ze základních škol, tak to spektrum 

RNDr. Hana Ripková, Ph.D.
Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlo-
vy. Od roku 1997 pracuje jako ředitelka Fulbrightovy komise 
v ČR, která v rámci několika vzdělávacích programů vysílá 
české stipendisty do USA a americké do ČR. 
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Krátce a jasně
Poděkování a vzkaz pro neznámého
Touto cestou bych za celou rodinu chtěla moc poděkovat 
paní, která ve středu 5. 12. odevzdala na městské policii 
v Řevnicích nalezenou peněženku s doklady mého tchána. 
Každý, komu se to někdy stalo, ví, jaká to je úleva, proto-
že vidina běhání po úřadech není pro nikoho lákavá, navíc 
před Vánoci.Tím ale pozitivní část zprávy končí. Tchán totiž 
v peněžence mimo dokladů měl i nemalý obnos v hotovos-
ti. Peněženku ztratil o den dřív v blízkosti svého domova, 
mimo hlavní ulice, v ranních hodinách. Ztrátu zjistil během 
20 minut. Je tedy skoro jisté, že její první „nálezce“ bydlí 
někde v okolí a našel ji třeba cestou do práce nebo do školy.  
Přestože v peněžence byly doklady, dalo se tedy lehce zjis-
tit, komu patří, a možná že „nálezce“ i tchána (téměř 75le-
tého pána) zná, nebránilo mu to v nejmenším v tom, aby si 
několik tisíc přisvojil a pro něj už nepotřebný zbytek prostě 
zahodil... Možná si dokonce myslí, jaké ho to potkalo štěs-
tí! Ne nepotkalo, ač si to možná neuvědomuje, zařadil se 
jednou provždy mezi zloděje. Třeba dokonce, když slyšel o 
něčem podobném někdy dřív v televizi, pohoršeně zakroutil 
hlavou... Je to smutné. O to víc, že to byl s největší pravdě-
podobností někdo, koho v našem malém městě potkáváme.

Proto chci využít tuto cestu a takto ho oslovit. Pokud by 
se k němu tato zpráva jakkoli dostala a třeba ho dodatečně 
dostihlo svědomí, ať dá třeba jen část těch peněz na charitu 
a trochu tím svému svědomí ulehčí. Pěkný nový rok, „pocti-
vý“ člověče!

Simona Hrubá

Okénko ZUŠ
Prosinec se nese po celé škole v duchu a znamení Vánoc. 
Studenti Dramaťáku moderovali hned tři adventní koncerty, 
výtvarka vyráběla vánoční dekorace v podobě krásných papí-
rových origami a populární „péefka“, hudebníci s tanečníky 
nacvičovali svá vystoupení na vrchol vánočního měsíce.

Závěr roku 2018 jsme oslavili dvěma velkými koncerty. 
V Mníšku pod Brdy se koncert konal v krásném prostoru 
kostela sv. Václava, který ještě umocnil vánoční atmosféru. 
V Řevnicích jsme se opět sešli v Lidovém domě na společ-
ném koncertu se sborem Canto Carso, Třebasborem a hosty 
poslední pátek před Štědrým dnem.  Přípravy takto velkých 
akcí jsou velmi náročné, ale rozhodně vždy stojí za to, což 
nám dosvědčila i pozitivní odezva početného publika. 

Tanec se v rámci komunitního setkání naopak přenesl ze 
zimy do tepla dalekého Karibiku! 

Akce byla realizována pro žáky tance, jejich rodiče i další 
zájemce.  Navštívil nás tanečník Ruben Ordonéz, který nás 
provedl základy latinskoamerických rytmů. Všichni byli tak 
nadšení, že budeme taneční setkání určitě brzy zopakovat.

Oslava Vánoc je již skoro za námi (nenechte se mýlit, 
Štědrým dnem nekončí), a máme tady rok 2019 a s ním dal-
ší vize a plány. Co nás čeká? 

Chceme připravit, ve spolupráci se zřizovatelem školy, 
projekt na obnovu a rekonstrukci budovy Zámečku, plánu-
jeme modernizaci v ITC technologiích, a to nejen ve výtvar-
ných oborech, ale také v hudebních, hlavně ve výuce hudeb-
ní nauky, chceme alespoň dílčí nahrávací studio, kde bude 
možné zaznamenávat i na kameru, plánujeme novou pod-

bylo širší. Pokud se rozpadne na jednotlivé ostrůvky už dět-
ská společnost, zaděláváme si, myslím, na ještě větší průšvih, 
než je ten současný. Chodit s různorodými dětmi alespoň do 
ZŠ rozdělenou společnost tmelí, učí děti komunikovat i s lid-
mi, kteří jsou jiní. Doufám, že to státní základní školy zvlád-
nou. Zaznamenala jsem nedávno jednu hezkou vlaštovku: 
Česká školní inspekce vyjádřila pocit, že látky v rámcových 
vzdělávacích programech je moc. S tím bych vřele souhlasi-
la. Myslím, že obecně méně faktů a více způsobů, jak ta fakta 
najít, je jedna z cest, kudy by se školy měly vydávat. Zatím to 
dělají jen někde. To je také jeden z rozdílů mezi naším a brit-
ským nebo skandinávským školstvím. 
V prosinci jsi od amerického velvyslance Stephena Kinga 
převzala Cenu svobody Woodrowa Wilsona. Ta vznikla v 
roce 2005 a ty jsi teprve pátou její laureátkou. Na základě 
čeho se uděluje?
Poprvé ji dostal amerikanista Josef Jařab, první předseda 
správní rady Fulbrightovy komise. Nejspíš za to, že vydal 
spoustu knížek o americké literatuře, ale částečně i proto, že 
pomohl na svět našemu stipendijnímu programu. Byla také 
udělena Evě Slámové, která vedla edici americké literatury v 
nakladatelství Argo, nebo Miloši Caldovi, který založil ame-
rikanistiku na Univerzitě Karlově v 90. letech.
Jsi ředitelkou Fulbrightovy komise už více než dvacet let. 
Co přesně komise dělá? 
Dostáváme peníze od české i americké vlády a potom za ně 
vybíráme lidi, kteří přijedou buď učit, provádět výzkum nebo 
studovat do České republiky, a obráceně Čechy, kteří vyjíždě-
jí do Spojených států. Společně se správní radou vymýšlíme 
zaměření jednotlivých stipendijních programů – kromě těch 
akademických máme například i program pro lidi pracující 
v neziskových organizacích nebo speciální program pro stře-
doškolské učitele. Posíláme také asistenty, mladé Američany, 
pomáhat s výukou angličtiny na našich středních školách. 
Nepochybuji o tom, že je pro nás americká zkušenost za-
jímavá. Je to tak i z druhé strany?
Obecně je v tuto chvíli několikanásobně vyšší zájem od Ame-
ričanů. Čechů v Americe studuje každý rok tak 800. Ame-
rických studentů je u nás skoro pět tisíc. Podobně je tomu 
i s přihláškami do našich programů. Například na 30 míst 
asistentů pro výuku angličtiny se nám většinou hlásí kolem 
dvou stovek mladých Američanů.

Na začátku k nám jezdili lidé, které zajímaly otázky 
transformace, ekonomiky a politiky nebo studium umění. 
V současné době je častější, že sem jezdí lidé, kteří pracují 
ve vědeckých oborech a vědí, že chtějí jet k našemu svě-
toznámému odborníkovi, protože je to nejlepší botanik v 
jejich podoboru, nebo k vědci z Jihočeské univerzity, který 
má výsledky ve studiu parazitů jako nikdo jiný. Většinou jde 
o tvrdé nebo technické vědy. Podobné je to i z české strany – 
studenti těchto oborů umí lépe obhájit svoje kvality i zájem.
Můžeš jmenovat několik vašich úspěšných stipendistů?
Byla to spousta překladatelů, za všechny například Jiří Jo-
sek, který učil v Americe češtinu a projížděl si státy, aby 
nasákl jejich reáliemi. Mnozí z vědců, které jsme posíla-
li za oceán v jejich studentských letech, jsou dnes rektory 
univerzit nebo děkany fakult. Když stipendisty vybíráme, 
zajímá nás i to, čemu Američané říkají leadership, schop-
nost člověka posunout nejen svůj obor, ale i svoji fakultu 
nebo univerzitu, změnit své okolí. Naším programem prošel 
rektor olomoucké Univerzity Palackého, několik děkanů 
Masarykovy univerzity v Brně a mnoho skvělých osobnos-
tí, které působí na Univerzitě Karlově, například proděkan 
Fakulty humanitních studií Marek Skovajsa, který zrovna 
bydlí v Řevnicích. e
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lahu v sále Zámečku, navyšujeme kapacitu školy, a s tím je 
spojená i úvaha o posledním rozšíření studijního zaměření 
– výuky hry na ……. – a tak dále.

Ve výtvarném oboru se řada žáků připravuje na talentové 
zkoušky. Protože je jich tolik a opravdu na sobě pracovali a 
udělali velký kus práce, tak jim letos poprvé připravujeme 
zkoušky nanečisto. Chceme studentům maximálně pomo-
ci, aby se jim podařilo naplnit jejich sen – studovat na umě-
leckých školách a dostat se na obor, na který chtějí. Zájem 
je dokonce i o sochařskou školu v Hořicích, také o grafický 
design, řezbářství a design výrobků. O tom, jak to dopadlo, 
vás budeme informovat.

Pololetní hodnocení se již blíží, a tak se v lednu může-
te těšit na třídní koncerty, vystoupení a výstavy. Žáky jako 
každoročně čekají školní, okresní a dále možná i krajská a 
národní kola celostátních soutěží základních uměleckých 
škol. Letos se zaměřujeme na komorní hru s převahou de-
chových nástrojů. Okresní kolo soutěže organizuje naše ško-
la, uskuteční se 30. 1. Pro tento den zůstane budova Zámeč-
ku pro běžnou výuku uzavřena.

Co se u nás bude dít a jaký program vás spolu s námi čeká 
se dozvíte nejen v  Ruchu, ale především na našem webu 
nebo facebooku.

Pohodový, šťastný a báječný nový rok 2019 VŠEM přeje 
řevnická ZUŠka!

Ivana Junková

Fiharmonie v lese 
Již podruhé se v Lesním divadle rozezní v sobotu 25. května 
v 19.00 slavné skladby a árie světových hudebních sklada-
telů v provedení Pardubické komorní filharmonie. Hlavním 
iniciátorem a tvůrcem programu „Filharmonie v lese“ bude 
opět řevnický dirigent indického původu Debashish Chaud-
huri. Na pódiu ho letos doplní další řevnická hudební perso-
na – operní pěvkyně Ester Pavlů. Více o programu letošního 
koncertu se dozvíte v únorovém vydání Ruchu. Vstupenku 
v ceně 270 Kč (zlevněná pro seniory a děti do 15 let za 170 
Kč a rodinná 2+2 za 550 Kč) si můžete koupit snadno online 
pomocí služby GoOut. Klasické tištěné vstupenky je možné 
zakoupit i v městském kulturním středisku v Zámečku. 

Jan Schlindenbuch

Plesovou sezonu zahájí myslivci, 
ukončí Notičky
Plesovou sezonu v Řevnicích tradičně zahájí myslivci. Jejich 
Myslivecký ples se koná v sobotu 26. 1. od 20.00 hodin v 
Lidovém domě v Řevnicích. Další termíny plesů ještě nejsou 
známy. Jisté je, že plesovou sezonu by měl znovu završit Hu-
dební ples Notiček, který je naplánovaný na 6. dubna. Konat 
se bude rovněž v Lidovém domě.  

Nový rok zahájí šansonový koncert 
Kuřárna v blázinci
Rok 2019 zahájí řevnické Městské kulturní centrum koncer-
tem šansoniérky Zlatky Bartoškové, která zazpívá písně z 
alba Kuřárna v blázinci za doprovodu klavíru a houslí. Šan-
sonový koncert nazvaný Kuřárna v blázinci se koná v nedě-
li 6. ledna od 18 hodin v sále řevnického Zámečku. Album 
mělo skvělého kmotra – neurochirurga Vladimíra Beneše, 
a tři kmotřičky – Danu Drábovou, Petru Hapkovou a Miriam 
Bayle. Petra i Miriam už si v našem sále také zazpívaly. Od 
programu Šanson – věc veřejná (Rudolf Pellar, Milan Jíra, 
Jan Petránek, Marta Balejová, Tereza Duchková) uteklo 
hodně vody a všichni jmenovaní pánové už nezazpívají. Při-
jďte tedy zase jednou prožít šansonový večer!  

Klasickou hudbu doplní francouzská 
poezie v podání herce Jana Čenského
První akcí pořadatelky Lucie Kukulové a její společnosti Por-
ta Aurea Intermedia v řevnickém kině bude koncert Wind 
Quintetu. „Klasika mezinárodní úrovně. A k tomu s charis-
matickým hercem Janem Čenským, neboť koncert je spojen s 
uměleckým přednesem francouzské poezie,“ popisuje Lucie 
Kukulová. Členové tohoto tělesa jsou laureáty národních i me-
zinárodních interpretačních soutěží, působí také jako přední 
hráči v mnoha dalších komorních a symfonických tělesech, 
například v České filharmonii, Symfonickém orchestru hl. m. 
Prahy FOK, Národním divadle aj. S velkým ohlasem se v roce 
2016 setkal kombinovaný projekt francouzské poezie a hud-
by s hercem Janem Čenským. Právě s ním se hudebníci v Řev-
nicích představí. Kdy? Ve čtvrtek 31. ledna od 19.30 hodin v 
řevnickém kině.

Další koncert tam pořadatelka chystá na březen, kdy se do 
kina vrátí Radůza. Bude to 20. března. 

Slunovrat má již termín – 
přelom května a června
Termín jedné z největších kulturních akcí v Řevnicích – hudeb-
ního festivalu Rockový Slunovrat – je již znám. Jeho 13. ročník 
se uskuteční ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2019 v prostorách Lesního 
divadla v Řevnicích a v jeho bezprostředním okolí. Předprodej 
vstupenek na celý festival je rozdělen do cenových vln. Mo-
mentálně běží 1. vlna celofestivalových vstupenek, které lze 
pořídit za 490 Kč (+ poplatky) v síti Goout.cz. 

Program akce je zveřejňován postupně. Již  se ví, že vystou-
pí tuzemská crossoverová formace Gaia Mesiah, španělská 

1/19
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ska-reggae kapela Auxili, jež si v  Čechách odbude svoji pre-
miéru, dále královéhradecký post-hardcore od Glad for Today 
a poberounští matadoři Vosí Hnízdo. Divácky kladně přijaté 
loňské vystoupení si zopakují Skyline, což znamená, že zpě-
vačka Marka Rybin, která dominuje i v Gaia Mesiah, si na fes-
tivalu zazpívá hned dvakrát. Poprvé se zde objeví i slovenské 
punkrockové stálice Horkýže Slíže a v neposlední řadě také 
němečtí mladíci Itchy, kteří si pomalu podmaňují Evropu. Po-
kračuje i charitativní soutěž mladých kapel Rockový Slunovrat 
léčí, která má za cíl nejen podpořit možné naděje české hudeb-
ní scény, ale zejména pomoci nemocným cystickou fibrózou. 
Veškerý výtěžek poputuje na konto Klubu nemocných cys-
tickou fibrózou. V rámci této „nadace“ lze nově přispívat i na 
elektrický vozík pro handicapovaného Patrika Šimánka. Více 
informací o akci je na www.rockovyslunovrat.cz nebo na face-
booku.

(vše pan)

Úspěch na mezinárodní soutěži 
ve standardních tancích
Nadšenci z Řevnic a okolí, kteří se účastní tanečních kurzů 
a pravidelných tanečních soustředění manželů Svatošových, 
pořádaných v Řevnicích, Černošicích a Radotíně, se v listopa-
du vydali na předvánoční soutěž ve standardních tancích do 
Freibergu nedaleko Drážďan. Byla to jejich první zkušenost se 
soutěží ve skupině hobby nad 25 let a cílem bylo strávit příjem-
ný víkend s kamarády tanečníky a zažít atmosféru tanečního 
závodu plnou adrenalinu, příprav na soutěž – vzájemné česá-
ní, líčení, ladění choreografie na míru sálu, hodnocení profi 
rozhodčích, vyčerpání a snad i úspěchu. Zástupci z Řevnic se 
v konkurenci umístili nad očekávání dobře, se svým waltzem, 
tangem a quickstepem skončili na druhém a osmém místě. 

Barbora Šimůnková

Malí z Tutte Le Note 
zazpívali na zámku
Prosinec bývá pro pěvecké sbory velkou příležitostí se prezen-
tovat. Jinak tomu není ani v případě Dětského pěveckého sbo-
ru Tutte Le Note. Děti z přípravek v Řevnicích a Dobřichovicích 
pod vedením sbormistryně Zory Strnadové tradičně zazpívaly 
na adventních trzích v Dobřichovicích. Na Mikulášských trzích 
v Černošicích se představily děti z černošické přípravky. Na klá-
vesy a zpěvem nás doprovodil Martin Vydra. V obou případech 
šlo pro mnohé začínající zpěváčky o jejich první veřejné vy-
stoupení – a dopadlo na výbornou. Děti z koncertního oddělení 
6. prosince doprovodily Tamaru Klusovou při křtu její Knihy ži-

mudr. helena Fuchsová,
dětská lékařka v řevnicích, 

oznamuje, že k 1. 3. 2019 uzavírá svoji praxi. 

důvod: 
Nesehnala jsem v České republice 
dětského lékaře, který by moji praxi 
zastupoval a výhledově ji i převzal. 

K tomuto datu ukončuji 
vsechny svoje smluvní vztahy 
se zdravotními pojišťovnami.

vota v pražském Vnitroblocku. Společně jsme tu poprvé veřejně 
naživo uvedli její písničku Psi a Kočičí láska. V polovině prosin-
ce jsme v Betlémské kapli vystoupili mezi hosty na koncertě Go-
spel Night zpěvačky Leony Gyöngyösi a těsně před Vánoci jsme 
stačili hostovat v Úvalech na Vánočním koncertě našeho kore-
petitora (a zpěváka) Martina Vydry. Zároveň jsme v pondělí 
17. prosince slavnostně „pokřtili“ zpěvem nově zrekonstruovaný 
domeček Základní umělecké školy Černošice.

V novém roce nás čekají mnohé výzvy, na které se velmi tě-
šíme. 

Simona Kysilková Šnajperková a Eva Pýchová



5G internet vzduchem
již brzy u vás

 Stabilní 5G internet na doma
 Výkonný Wi-Fi router v ceně
 Neomezený datový limit
 Bez smluvních závazků
 95 Kč měsíčně na prvních 6 měsíců

Kde lítá náš internet? Řevnice, Lety, Hlásná Třebaň

40 Mb/s 95 Kč za měsíc

www.nordictelecom.cz/revnice

volejte 800 667 342



26/1 Narušitel
Kino Řevnice / 20:00

30/1 Favoritka
Kino Řevnice / 20:00

Divadlo
27/1 Pohádka Vojta 
a Strašidla
Sál MUDr. Fürsta v Dobřichovicích / 
15:00    

Hudba
6/1 Šansonový koncert 
Kuřárna v blázinci
Sál Zámečku Řevnice / 18:00

 25/1 Jiří Schmitzer
Club Kino Černošice / 20:00

26/1 Hudba Praha band
Club Kino Černošice / 20:00

31/1 Wind Quintet
Kino Řevnice / 19:30
Kombinovaný projekt francouzské hudby 
a poezie v podání Jana Čenského

Ostatní
1–6/1 Tříkrálová sbírka
13 a 20/1 besedy Aleny 
Šarounové 
Zámek Dobřichovice / 16:00 
Beseda z cyklu Když kámen hovoří... Během 
pořadu se dozvíte více o tehdejších znalos-
tech geometrie a technických dovednostech 
starých stavitelů, a to z období od starého 
Egypta do středověku.  

19/1 Srbský masopust
Srbsko u nádraží / 11:30

26/1 Svinařský masopust
Náves / 13:00

26/1 Myslivecký ples
Lidový dům Řevnice / 20:00

2/2 Letovský masopust
Náves / 13:45

10/2 Řevnický masopust
Náměstí Řevnice / 13:00

Kino 
2/1 The Doors: 
Live at the bowl ‚68
Kino Řevnice / 20:00

4/1 Aquaman (dabing)
Kino Řevnice / 17:30

4/1 bohemian Rhapsody
Kino Řevnice / 20:00

5/1 Čertí brko
Kino Řevnice / 13:45

5/1 bumblebee (dabing)
Kino Řevnice / 15:30

5/1 Asterix
Kino Řevnice / 17:30

5/1 Znovu ve hře
Kino Řevnice / 20:00

9/1 Roma
Kino Řevnice / 20:00

11/1 Spider-Man: 
Paralelní světy (dabing)
Kino Řevnice / 17:30

11/1 Cena za štěstí
Kino Řevnice / 20:00

12/1 Pat a Mat
Kino Řevnice / 13:45

12/1 Raubíř Ralf a internet
Kino Řevnice / 15:30

12/1 Aquaman (dabing)
Kino Řevnice / 17:30

16   Kulturní přehled

Kulturní přehled 1/19
12/1 beautiful boy
Kino Řevnice / 20:00

16/1 Svátky klidu a míru
Kino Řevnice / 20:00

18/1 bohemian Rhapsody
Kino Řevnice / 17:30

18/1 Kursk
Kino Řevnice / 20:00

19/1 Ledová sezóna: 
Medvědi jsou zpět
Kino Řevnice / 13:45

19/1 Raubíř Ralf a internet
Kino Řevnice / 15:30

19/1 Cena za štěstí
Kino Řevnice / 17:30

19/1 Skleněný
Kino Řevnice / 20:00

23/1 Cesta vede do Tibetu
Kino Řevnice / 20:00

25/1 Raubíř Ralf a internet
Kino Řevnice / 17:30

25/1 Složka 64
Kino Řevnice / 20:00

26/1 bumblebee (dabing)
Kino Řevnice / 13:45

26/1 Psí domov
Kino Řevnice / 15:30

26/1 bTS Love Yourself Tour 
koncert ze Soulu 2018
Kino Řevnice / 17:30

rodina hledá 
pronájem 

domu nebo bytu 
2+1 nebo větší 

od března 2019.
tel: 734 818 549


