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Masopustními průvody ožívají obce kolem Berounky již od led-
na, v únoru jsou na řadě například Lety (2. 2.) či Slivenec (3. 
2.). 

K masopustním pořadatelům se letos přidaly Všenory, kde se 
bude slavit 9. února. Zájemci se sejdou v poledne na návsi, kde 
bude připraven program. Vystoupí děti z MŠ Josefa Kubálka, 
Faraband – lidé z chráněného bydlení Slapy, zdravici přednese 
Masopustní spolek Mokropsy. Ve 14.00 vyjde průvod maškar v 
doprovodu hudebníků z návsi k Dubu a zpět.  

Masky v nadživotní velikosti již tradičně zdobí náš řevnický 
masopust. V režii spolku ZeMě se bude konat již pošesté, a to 
v neděli 10. února. Na akci se dále podílí město Řevnice a sou-
bor Klíček, jehož malí tanečníci se rovněž představí.Sraz maš-
kar je ve 14 hodin na náměstí, odkud se početný průvod v čele 
s muzikanty vydá po trase Sádecká, Mařákova až na louku nad 
Sportovní ulicí, kde sídlí lesní školka. „Masopust jsme původně 
dělávali pro rodiny dětí z lesní školky ZeMě. Protože v Řevni-
cích žádná taková akce nebyla, nabídli jsme v roce 2014 uspo-
řádat jej pro celé město a od té doby se každý rok k této tradi-
ci rádi vracíme,“ uvedla hlavní organizátorka Katka Kotková. 
Masopustní průvod provází někdy i osmičlenná kapela složená 
z profesionálních i amatérských hráčů a zpěváků. Tančí se pra-
dávný medvědí tanec, k němuž jsou zvány všechny maškary. V 
cíli kolem 17. hodiny budou vyhlášeni král a královna masopus-
tu, podávat se zde bude vegeguláš pro všechny. „Pokud byste si 
přáli přivítat nás na vašem dvorku, abychom i vám přinesli svě-
ží závan jara a veselosti, neváhejte a ozvěte se na telefon 775 69 
29 88 nebo katcha.zeme @gmail.com,“ dodává Katka.

Vyhlášený masopust v Mokropsech, který vstupuje již do dru-
hé třicítky, se letos bude odbývat 16. února; na tamním Maso-
pustním náměstí vypukne ve 14 hodin. Chybět nebudou scénky, 
muzika ani průvod. Ve stejný den bude veselo i na nedalekých 
Halounech. Začátek průvodu je tam ve 14.00 u mostku v ulici 
K Vodárně. O tři hodiny později už se bude juchat v hostinci U 
Zrzavého Paviána. Večer plný tance, soutěží a lahodných cen 
potrvá až do půlnoci.

Jubilejní třicítku letos slaví masopust v Zadní Třebani. Na 
návsi bude v sobotu 2. března živo již od 9. hodiny ranní, kdy 
zde vypukne stylový jarmark s třicítkou stánků. Návštěvníci se 
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mohou těšit na spoustu dobrot od zabijačkových pochoutek až 
po teplé nápoje, děti na projížďky na koních i oblíbený řetízko-
vý kolotoč. Kulturní program začne v 10 hodin, během dopoled-
ne uvidíte a uslyšíte kapelu Třehusk, soubor Notičky, Proměny, 
Třebasbor, kejklíře Peta. Vše vyvrcholí fraškou a symbolickým 
pochováním Masopusta. Letos je kromě soutěže o krále maso-
pustu vyhlášeno také klání o nejoriginálnější alegorický vůz. 
A přijet jich má z okolí víc než požehnaně. Po odpoledním prů-
vodu pořádá místní škola v sále Společenského domu Maso-
pustní ples. Na něm by měla změřit síly družstva sousedních 
obcí, své zástupce budou mít i Řevnice. e

Letos se můžeme těšit na dlouhé období masopustního veselení. Období hojnosti a radovánek končí v noci před 
Popeleční středou 6. března, kdy začíná půst. Termín se vypočítává podle Velikonoc. Velikonoční neděle neboli 
Boží hod velikonoční může nastat v období od 22. března do 25. dubna – jde o první neděli po prvním úplňku po 
jarní rovnodennosti. Letos připadá na 21. dubna. Nejzazší termín Božího hodu velikonočního může být dokonce až 
25. dubna, ovšem toho se dožijeme až v roce 2038. Pamětníci ho naposledy zažili v roce 1943.

Kdy a kde
2. 2. Lety
3. 2. Slivenec
9. 2. Všenory
10. 2. Řevnice
16. 2. Halouny, Mokropsy, Třebotov
23. 2. Všeradice, Lipence
2. 3. Zadní Třebaň, Vysoký Újezd
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Město řeší, jak přilákat pediatry
Problémem nedostatku dětských lékařů se již zabývala i řev-
nická radnice. „Na radě jsme se zatím neoficiálně bavili o mož-
nostech finanční podpory ordinací pediatrů. Uvažovali jsme 
o částce přibližně sto tisíc na ordinaci ročně za podmínky, že 
lékař po dobu podpory  udrží ordinaci v provozu,“ potvrdil 
starosta Tomáš Smrčka. „Každopádně se tomuto problému vě-
nujeme, protože situace je svízelná v celém regionu a my po-
třebujeme lékaře u nás udržet,“ dodal Smrčka.  

U cyklostezky by mohlo 
vyrůst zázemí pro cyklisty
Projekt na vybudování zázemí pro cyklisty si nechala zpraco-
vat řevnická radnice. Vybudovat je chce na obecních pozem-
cích pod Palackého náměstím v sousedství nově budovaného 
pivovaru a v blízkosti cyklostezky. „Studie je hotová, v součas-
nosti máme podanou žádost o poměrně vysokou dotaci na rea-
lizaci z kraje,“ potvrdil starosta Smrčka. Zda město uspěje, by 
mohlo být zřejmé pravděpodobně na jaře. Součástí celkového 
cykloprojektu je i vybudování parkoviště u řevnického hřbito-
va, v místech aktuálně využívaných jako mezideponie.  

Povolení na cyklotrasy je, 
nyní se čeká na dotaci
Černošický stavební úřad vydal stavební povolení pro část pro-
jektu Výstavby bezpečných cyklotras Řevnice. Stavební povo-
lení je jednou z podmínek pro získání dotace, o kterou město 
zažádalo. Stavební povolení se týká úseku vedoucího od ná-
draží do Selce, zahrnuje rekonstrukci lávky přes Nezabudický 
potok v Havlíčkových sadech a opravy ulic  28. října a ulice 
Pod Strání, tam včetně dešťové kanalizace. V rámci projektu 
má v Řevnicích vzniknout nebo být rekonstruováno celkem 
2340 metrů cyklotras. V případě tohoto stavebního povolení 
se jedná o stavby na páteřní trase, která povede od řevnického 
nádraží dále ulicí 28. října, do ulice V Luhu. „Počítá se s vy-
dlážděním prudké ulice Pod Strání vedoucí do Tyršovy ulice. 
Dál má cyklotrasa pokračovat ulicí Revoluční, Školní, Masary-
kovou a Švabinského do Selce,“ popsal starosta, podle které-
ho má cyklotrasa sloužit především školákům pro bezpečnější 
cestu do školy a k nádraží. Dotaci město žádalo v rámci tak-
zvaných Integrovaných teritoriálních  investic. Pokud by měs-
to se žádostí uspělo, měly by se výše zmiňované úseky budovat 
ještě letos.

Od března se mění vedoucí 
pečovatelské služby
Déle než rok se řevnická radnice pokoušela najít kvalifikovanou 
osobu pro vedení pečovatelské služby. Dlouho marně. Uspěla 
až nyní. Od března na pozici vedoucí nastupuje Mgr. Monika 
Gorošová, která ve funkci nahradí dlouholetou vedoucí Lidmi-
lu Svobodovou. Od března se v domě s pečovatelskou službou a 
byty bude budovat nový výtah. Práce mají trvat zhruba tři měsí-
ce, provoz nebude omezen.

Zprávy z radnice
Slovo starosty 
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
přelom ledna a února je ve škole spojený s pololetním vysvědče-
ním a hodnocením. Nepochybuji, že všichni žáci se toho v prv-
ním pololetí mnoho naučili a stejně tak tomu bude i v pololetí 
druhém. Řada z nich bude skládat přijímací zkoušky na víceletá 
gymnázia či jiné střední školy. Všem přeji hodně štěstí a úspě-
chů v jejich studijním snažení.

Druhé pololetí bude ve škole hektické nejen kvůli výše zmiňo-
vaným přijímačkám. Žáci, učitelé i rodiče se budou muset vy-
rovnat také s právě zahájenou rekonstrukcí staré budovy dru-
hého stupně. Jak jsem již psal v předešlém úvodníku, měli jsme 
velké problémy s vítěznou stavební firmou, která na poslední 
chvíli odstoupila od smlouvy, a tím se nám zahájení celé akce 
opozdilo. Nakonec vše dobře dopadlo a městu se podařilo uza-
vřít smlouvu s firmou na druhém místě. Těžištěm rekonstrukce 
je hlavně podkroví, kde vzniknou tři nové učebny. Až do pod-
kroví bude vybudován nový výtah. Celá škola bude díky tomu 
kompletně bezbariérová. Rekonstrukce se dočkají i všechny stá-
vající učebny ve staré budově. Součástí úprav je i nové připojení 
a rozvody internetu a nové vybavení (nábytek a nové učební po-
můcky) v hodnotě cca 5 milionů korun. Stavební práce budou 
probíhat tak, aby v minimální míře narušily organizaci školní-
ho roku, i když jeho zkrácení se nevyhneme. Některé práce za 
provozu dělat nelze, a právě ty proběhnou o prodloužených 
prázdninách. Vedení školy bude rodiče včas o těchto opatřeních 
informovat. 

Obdobnou trpělivost musejí v těchto chvílích vynakládat i 
obyvatelé lokality na Vrážce. Výstavba nové kanalizace a vodo-
vodu jim notně komplikuje život. Počasí naštěstí přeje a prová-
děcí firma již dokončuje položení hlavních řadů. V blízké době 
začne budovat domovní přípojky. 

Ve druhé polovině března by měla být zahájena druhá část 
rekonstrukce krajských komunikací – Třebaňská a Komenského 
od křižovatky s Husovou. Práce budou probíhat cca 3 měsíce a 
budou rozděleny na dvě etapy. Plán projednaný s dodavatel-
skou firmou je, že se nejdříve opraví Třebaňská. Jejím obyvate-
lům a lidem z přilehlých ulic bude umožněno parkovat v Ko-
menského. Ve druhé etapě se opraví Komenského. Jelikož se 
budou měnit i konstrukční vrstvy, vždy se bude jednat o úplné 
uzavírky.

Rád bych také připomněl všem žadatelům o granty z roz-
počtu města, aby neváhali a podali své žádosti. Město letos pod-
poří celoroční činnost organizací s dětmi a mládeží i organizá-
tory konkrétních akcí v oblastech kultury, sportu či vzdělávání 
vyšší částkou než loni. Uzávěrka obou grantových programů je 
začátkem března. 

Na závěr bych chtěl poděkovat na tomto místě také organi-
zátorům Rockového Slunovratu, kteří se letos rozhodli založit 
nadační fond a s jeho pomocí vybrat peníze na vozík pro hendi-
kepovaného spoluobčana. Přispět může každý, více se dozvíte v 
článku uvnitř časopisu. 

Všem vám taky přeji příjemně strávené období masopustu 
spojené s načerpáním sil na aktivnější část roku. Věřme, že síly 
za pomoci sněhových a dešťových srážek nabere i naše příroda, 
loni tak těžce zkoušená dlouhotrvajícím suchem, a dojde ale-
spoň částečně k obnově zásob podzemní vody. Průběh je zatím, 
vzhledem k množství srážek, pro přírodu uspokojivý.

 S úctou Tomáš Smrčka 



Do kasiček vykoledovali 
králové přes 146 tisíc
Koledníci v převlecích tří králů procházeli letos městečka a obce 
na březích Berounky. Kromě Řevnic to byla i Zadní Třebaň, Lety, 
Dobřichovice, Karlík, Všenory, Mokropsy a Černošice, Karlštejn, 
dále podbrdské vesnice Liteň, Hatě, Osov a Všeradice a vísky 
Českého krasu, Mořinu a Mořinku. 

V jejich tříkrálových kasičkách se po rozpečetění našlo celkem 
146 314 Kč. Z toho 35 % použije Charita ČR na podporu charit-
ních domů v pražské arcidiecézi a také nemocnice v Ugandě. Míst-
ní charitě připadne 95 104 Kč. Částka se rozdělí místním lidem 
v tíživé životní situaci a podpoří také Farní charitu Neratovice, 
která v regionu zajišťuje domácí zdravotní péči a sociální terénní 
pečovatelskou službu. V našem regionu míří prostředky nejčastě-
ji do rodin, které potkalo nějaké neštěstí jako ztráta zaměstnání, 
nemoc, úmrtí apod. Zvláště děti v těchto rodinách jsou často si-
tuací nejvíce ohroženy a právě jim může charitní pomoc zlepšit 
kvalitu života, než se rodina vzpamatuje. Pomáhá se i lidem, kteří 
se dostali do dluhů vlivem závislosti některého člena rodiny. Po-
moc míří také k rodinám, které žijí bez jakékoli finanční rezervy a 
podpory svých blízkých. Pokud v této situaci ještě někdo v rodině 
onemocní, často se rodina dostane do bezvýchodné situace. Do 
nesnází se dostávají také lidé, nejčastěji ženy, které zůstanou po 
rozpadu vztahu s partnerem samy a mají v péči děti. Kdo zná ve 
svém okolí lidi, kterým by pomohl peněžní dar z této sbírky, nevá-
hejte se ozvat kterémukoli dobrovolníkovi charity nebo na adrese 
revnice@praha.charita.cz, nebo tel. číslo 739 615 846.  

Eva Vaculíková
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Tři komise již fungují, zájemci 
se mohou stále hlásit
Již tři nové komise jako své poradní orgány zřídila svým usnese-
ním řevnická rada. Jde o komisi sociální, pro životní prostředí a 
kulturní. V případě kulturní komise byla již jejím řízením pově-
řena bývalá místostarostka Marie Reslová. Rada uvažuje ještě o 
zřízení komise dopravní. Počet členů není definitivní, zájemci, 
kteří mají chuť se pracovně zapojit do některé z komisí, se stále 
mohou hlásit.

Složení komisí:
Sociální: Lada Vávrová, Monika Kučerová, Libuše Arnoldová, 
Lidmila Svobodová, MUDr. Jaroslava Dercová 
Kulturní: Marie Reslová, Jan Schlindenbuch, Ing. arch. Alice 
Čermáková, Adam Langr, Václav Hlaváček
Pro životní prostředí: Jan Hlaváček, Martin Arnold, Martina 
Skovajsová, Emil Ráž, Ing. arch. Alice Čermáková 

O granty můžete žádat do 11. března
Od 11. 2. do 11. 3. mohou zájemci žádat o tzv. granty. Žádosti 
i pravidla najdou na webových stránkách města. Stejně jako 
v minulých letech bude město ze svého rozpočtu poskytovat 
v roce 2019 dotace v rámci 2 dotačních programů. Na Pod-
poru celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mlá-
deží město vyčlenilo 350 tisíc Kč. Pro Podporu konkrétního 
projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, 
tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí je v roz-
počtu 250 tisíc Kč. Žádost musí obsahovat všechny požado-
vané údaje a všechny povinné přílohy, uvedené v pravidlech. 
O rozdělení dotací bude rozhodovat komise ve složení: Ing. 
arch. Alice Čermáková, Mgr. Veronika Stará, Ing. Alice Beč-
ková, Václav Hlaváček, Mgr. Anna Schlindenbuch. Výsledky 
přidělení dotací budou zveřejněny na úřední desce Městského 
úřadu Řevnice nejpozději dne 29. 3. 2019 – s výjimkou dota-
cí, jejichž přidělení je v rozhodovací pravomoci zastupitelstva 
města. 

Telegraficky
 • Veřejné zasedání Zastupitelstva města Řevnice se bude konat 

18. února od 19 hodin v sále řevnického Zámečku.
 • Přibližně od poloviny března chystá kraj rekonstrukci po-

vrchů ulic Komenského a Třebaňská, kde loni vybudoval 
dešťovou kanalizaci. Kraj počítá s úplnou uzavírkou ulic, a to 
přibližně na tři měsíce.  

 • O koupi elektromobilu namísto klasické, ale již dosluhující 
multikáry uvažují řevnické Technické služby. Rada města již 
schválila podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národ-
ního programu Životní prostředí. Podpora je poskytována až 
do výše 40 % způsobilých výdajů na pořízení vozidla. Vedoucí 
pan Mikula se inspiroval v sousedních Černošicích. 

 • V řevnické základní škole již začaly práce na rekonstruk-
ci učeben a půdní výstavbě. Práce provádí firma BUILDER 
CONSTRUCTIONS s.r.o. z Prahy. O přesném harmonogra-
mu prací zatím škola se stavební firmou ještě jedná. Nicmé-
ně podle starosty města by měl školní rok skončit přibližně v 
půlce června. „Nyní škola požádala o možnost dočasně vyu-
žít  učebny v budově radnice na náměstí,“ řekl starosta Tomáš 
Smrčka.

(vše pan)
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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
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PRŮVODCE ŘEVNICKÝm 
POHOSTINSTVÍm

Říká se, že škola, kostel a hospoda jsou tři zásadní instituce pro 
život každé obce. Zatímco ty první dvě stojí stále na svých mís-
tech a víme, co od nich očekávat, mapa a nabídka řevnických 
hospod a restaurací se mění před očima. Zdá se, že za to částečně 
může očekávané otevření restaurace Corso a Pivovaru Řevnice. 
Někteří hospodští to v očekávání silné konkurence vzdali, jiní si-
tuaci naopak přijali jako výzvu. Vydali jsme se proto na průzkum 
řevnických pohostinství, abychom vás mohli seznámit s tím, co 
svým hostům aktuálně nabízejí i co chystají.

Nezpochybnitelnou jistotou mezi řevnickými hospodami je už 
celé století rodinný hostinec U Jelínků v ulici Komenského. Kdy-
si se jmenoval Na Větrově, protože se nacházel na samém kraji 
obce. Michal Jelínek, který se s otcem střídá „na place“, vzpomí-
ná, že tu působily čtyři generace jeho předků. U Jelínků v kuchy-
ni vládne paní Jelínková s druhým synem a na poledne vaří tra-
diční domácí jídla a polévky. Čepují tu Krušovice z tanku. „Chodí 
k nám na oběd většinou řemeslníci z okolí a večer štamgasti na 
pivo. Když je plno a zábava, jsme tu klidně do jedné, když lidi ne-
přijdou, zavíráme třeba v devět,“ líčí Michal Jelínek režim hospo-
dy, která žije se svými hosty a umí jim vyjít vstříc. 

Na podobnou klientelu se orientuje i restaurace U pošty. Její 
provozovatel pan Zelený ale říká, že musel před časem zrušit tep-
lou kuchyni. Na stoupající náklady mu provoz nevydělal. Připraví 
vám pouze řízek nebo smažený sýr a hranolky, na čepu je Staropra-
men. Mají tu televizi, aby štamgasti mohli sledovat sportovní utká-
ní, občas tu hraje muzika nebo se koná malá diskotéka. Pan Zelený 
zmiňuje jednu okolnost, která stojí za pozornost – nejlépe se re-
stauraci dařilo, když se stavěla přístavba základní školy a dělníci, 
kteří na ní pracovali, ji využívali pro stravování i posezení po práci.

Lidový dům na Mníšecké ulici býval před časem synonymem 
dobré domácí kuchyně. Mezitím vzniklo v objektu a přilehlé 

Text: Marie Reslová | Foto: archiv Jindřicha Königa

V řevnickém pohostinství nastaly velké změny. Zavřely opory společenského života jako Malá Morava nebo 
Parlament, ale i restaurace U Rysů, z mapy možností se najíst vymizel Lidový dům. Naopak podezřelá Al Bunda 
u nádraží se proměnila v pivní ráj Františkovy lázně. A 7. února otevře na náměstí restaurace Corso, která slibuje 
v Řevnicích dosud nevídanou gastronomii i zážitek s výjimečnými destiláty v přilehlém baru. Za pár měsíců 
bude v provozu také Pivovar Řevnice v budově starého nádraží propojený s pár metrů vzdálenou zahradní Kůl-
nou, která se stala hitem minulého léta. 

nafukovací hale Sportcentrum a Hotel Liďák a všechno je jinak. 
„Nejsme klasická restaurace, ale spíš příležitostné pohostinství,“ 
říká Hana Havlová, která dohlíží na provoz, a dodává: „Vaříme 
jen na akce – svatby, sportovní turnaje nebo oslavy. Stravování 
během týdne nezaplatilo provoz.“ V restauraci je i tak možné do-
stat jednoduché občerstvení, pivo nebo limonádu. Od května do 
září je v provozu venkovní stánek s grilem.

Hostinec U Rysů na pohlednici zaslané v roce 1906

S prvorepublikovou solidností 
Synergii mezi stavební činností ve městě a prosperitou stravova-
cích služeb zaznamenal během budování nedalekého komplexu 
bydlení a služeb Corso pod lipami i Martin Novák, který provo-
zuje už devět let restauraci Republica na konci ulice Pod Lipami. 
Když vybíral její jméno, inspiroval se geniem loci. V domě, kde 
se nachází, kdysi pobýval T. G. Masaryk. Interiér, který nedávno 
prošel obnovou, zdobí reprodukce starých pohlednic. Pan Novák 
je vyučený kuchař a ve svém podniku také někdy vaří, jeho paní 
se stará o obsluhu. 

Republica nemá o hosty nouzi, spolehlivě se tu naobědváte 
i navečeříte. „Chci, aby si lidi pochutnali na tom nejobyčejněj-
ším jídle stejně jako na tom nejsložitějším,“ říká pan Novák. Vaří 
českou a staročeskou kuchyni a k tomu navíc „něco, co si doba 
žádá“. Sám zkouší recepty a spoléhá na kvalitní suroviny. Mys-
lí se tu i na děti, které mají pro sebe koutek se spoustou hraček. 
V létě je otevřená příjemná zahrádka.

Nově vznikající konkurence se Martin Novák nebojí, naopak 
se chystá provozovat také zatím zavřenou restauraci U Rysů na 
řevnickém náměstí, kterou už začal rekonstruovat. Její interiér 
chce omladit, možná dojde i na úpravu zahrádky. Rád by otevřel 
před letní sezonou. „Nejdůležitější je tým, který dává do své prá-
ce srdce. Bez něj a bez podpory rodiny bych do toho nešel,“ říká 
a směje se: „Nejvíc srdce ale stejně musí dát majitel firmy.“ Také 
kdysi oblíbená vinárna Malá Morava by se měla v dohledné době 

Hostinec Na Větrově v roce 1910 (nyní U Jelínků)
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dočkat nového provozovatele. Nájemní smlouva ale ještě není 
podepsána, jméno se tedy nesluší odtajnit. Charakter podniku by 
měl zůstat podle majitele objektu stejný. 

Zahrádka dnes již neexistujícího hotelu Horák, který býval na 
místě dnešního obvodního oddělení policie.

Hned u nádraží
V ulici Pod Lipami už více než sto let stojí secesní hotel Grand. Patří 
rodině Horákových, která ho i provozuje. V restauraci „ rodinného 
hotelu s rodinnou atmosférou“ nově čepují Bernarda 11 a na léto 
chystají „rotující pípu“ s pivy malých a středních pivovarů. S přícho-
dem nových kuchařek se proměnil i zdejší jídelní lístek, založený 
na domácí kuchyni s využitím kvalitních produktů od regionálních 
dodavatelů. Návštěvníci mají k dispozici restauraci s velkou letní 
terasou – letos chystají její rekonstrukci, přilehlý, již zrenovovaný 
salónek a vinárnu využívanou pro country večery, svatební hostiny, 
oslavy, setkání či školení. V hotelové zahradě se v létě využívá velká 
zastřešená pergola s barem, tanečním parketem a pódiem pro ka-
pelu a také ohniště. Pořádají se zde zahradní party s nabídkou rau-
tů a grilováním. Také hotelové pokoje prošly nedávno rekonstruk-
cí. V posledních letech je využívá především česká klientela oproti 
letům minulým, kdy zde pobývali hlavně zahraniční hosté.

Hned vedle nádraží otevřel František Kotršal, bývalý provozo-
vatel Malé Moravy a jeden ze zakladatelů řevnického Pivního fes-
tivalu, před půl rokem občerstvovnu Františkovy lázně. Chce v 
ní „přivést lidi k pití jiného piva, než jsou zvyklí, a poskytnout jim 
péči, jakou si zaslouží“. V prostoru vytapetovaném starými elpíč-
ky se schází velmi pestrá společnost milovníků zlatého moku – od 
řemeslníků po vysokoškolské učitele. František má na čepu stá-
le Plzeň 12, Všerada 11 a Bernarda 10 a k tomu na dalších třech 
pípách střídá piva podle ročního období a momentální výroby. 
Celkem lze ve Františkových lázních ochutnat produkci z šesta-
dvaceti pivovarů. Nepravidelně se tu pořádají koncerty menších 
kapel. V létě je k dispozici zahrádka. K jídlu je možné dostat piz-
zu, příležitostně pečená kolena. Jinak je k mání klasika: utopen-
ci, nakládaný hermelín, sleďová očka. 

Za vodou
Na druhém břehu Berounky jsou dvě pohostinství s velmi spe-
cifickým režimem. U Strejčků v Růžové ulici mají letos zimní 
pauzu a otevřou až prvního dubna. Chodí k nim hlavně chataři 
z blízkého okolí, kteří se do Řevnic vracejí až na jaře. Otevřeno 
je ve všední dny od 17 hodin, o víkendech od 12, zavírá se podle 
toho, jak se hosté baví. Na čepu je Staropramen, v létě i polotma-
vý Kozel. Jídlo se v tomto rodinném pohostinství vaří na objed-
návku – stačí zavolat nebo se zastavit. 

Restauraci Na hřišti najdete přímo vedle fotbalového hřiště 
a tenisových kurtů. Otevírá denně v 16 hodin. Nevaří se tu a na 
čepu je Staropramen. V létě je k dispozici terasa a bývá otevřeno 
déle, v zimě zavírají mezi osmou a devátou.

Něco navíc
Než se dostaneme k nabídce nově vznikající restaurace Corso, je 
třeba zmínit ještě dva speciální prostory, kde se lze v Řevnicích 
občerstvit nejen na těle, ale i na duchu. Od roku 2007 funguje v 
Řevnicích na náměstí kavárna Modrý domeček, kterou provo-
zuje Náruč, z. s., a která zaměstnává osoby se zdravotním zne-
výhodněním. Pověstné sladké i slané domácí zákusky si lze dát s 
kávou nebo vínem, v poledne je k dispozici jednoduché obědové 
menu. Maminky s dětmi  mají k dispozici místnost s hračkami 
i malé hřišťátko u venkovního posezení. Modrý domeček funguje 
i jako výstavní síň nebo prostor pro kulturní programy.

Ve dvoře v rohu náměstí lze mezi bambusy vejít do Čajovny 
Cherubín. Vynikající čaje a raw zákusky tu už deset let připra-
vuje Jan Emanuel Cherubín. Příležitostně vaří vegetariánskou 
kuchyni. Aktuálně bývají několikrát týdně k dispozici výborná 
menu inzerovaná na facebooku. V čajovně se pravidelně konají 
koncerty, diskuse a setkání s duchovními učiteli.

Corso otevírá
Místo, kde by si na své přišli i gourmeti, v Řevnicích dosud chybě-
lo. 7. února otvírá na náměstí Restaurace Corso, která by mohla 
uspokojit i náročnější zákazníky, ale zároveň by měla být cenově 
dostupná. Její koncept připravoval Marek Adam, který vedl dva 
roky Wine Food Market na Smíchově. „Jde o to, aby lidé zaex-
perimentovali a ochutnali i věci, které si doma neuvaří,“ říká a 
dodává: „Osobní kontakt s lidmi, kteří budou připravovat jídlo, 
vazba mezi personálem a hosty je to nejdůležitější, co by z naší 
restaurace mělo udělat funkční a hezký prostor.“ Šéfkuchařem je 
Daniel Holan, který se svým týmem už několik týdnů vaří nane-
čisto a vychytává budoucí recepty.

Restaurace je zaměřená na evropskou kuchyni se silnou ital-
skou inspirací. „Budeme si vyrábět čerstvé domácí těstoviny, 
připravovat rizota a různé druhy mas.“, popisuje Adam. Jídelní 
lístek na večeře, víkendy a svátky má být cca na tři měsíce a mě-
nit se s ročními obdobími. Týdenní obědové menu tří až pěti jídel 
by nemělo výrazně vybočovat z místních cenových relací. 

Kávu bude dodávat pražírna Coffee Source. „Na jednom mlýn-
ku bude konzervativnější směs typu italské espresso a na druhém 
jednodruhová káva z nějakého konkrétního místa a plantáže. 
Začínat budeme Kostarikou,“ upřesňuje Adam. Zajímavá má být 
i nabídka rozlévaných vín – z Itálie, od českých a moravských 
vinařů a také z Německa a Rakouska. Na rozlev po skleničce má 
být až deset různých lahví, aby hosté mohli ochutnat i dražší vína 
nebo ta, která neznají, a nemuseli si kupovat celou láhev. 

Součástí Corsa bude i bar zaměřený na ušlechtilé destiláty. Pů-
jde o jednosladové skotské whisky, průřez karibskými a latinsko-
americkými rumy a prémiové giny a toniky. Čepovat se tu bude 
výhledově pivo z řevnického minipivovaru, zatím bude na čepu 
kytínská desítka a hostomický Fabián.

Na konci ledna by měly být spuštěny webové stránky, facebook 
a instagram restaurace, která má ambici oslovit i klientelu z Pra-
hy nebo okolí. Nad restaurací bude k dispozici ubytování.

Společně
„Rádi bychom, aby si po krásném létě v Kůlně našli místní cestu i do 
naší restaurace. Připadá nám, že náš koncept je něco, co zde zatím 
není. Od začátku se snažíme komunikovat s řevnickými kolegy z 
oboru. Cílem je vytvořit jedno z dalších míst, kde se můžou v Řevni-
cích lidé potkávat, protože dobré jídlo sbližuje,“ říká Marek Adam. 

Zdá se, že hospodští i restauratéři v Řevnicích jsou ve spojování 
lidí zajedno. Je až neuvěřitelné, že při průzkumu pohostinství jsme 
nenarazili na jediný projev vzájemné nevůle, natož zášti. Možná 
proto, že se všichni hlavně snaží vyjít vstříc svým zákazníkům. e
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Pediatři nejsou a jen tak nebudou

Jak jste se k medicíně dostala?
Tatínek byl řevnický sedlák, naše rodina tu byla už od dob 
napoleonských válek. Byl to moudrý chlap, který mi vštípil 
moudrá selská pravidla do života. Stále zjišťuji, jak jsou prav-
divá. Díky němu mám pevnou vazbu k tomuto kraji, byla jsem 
k tomu vychovávaná. Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu v 
Praze. Nikdy jsem nechtěla být něčí zaměstnanec, jenže za ko-
munistů, kdy jsme dostudovali, to ani jinak nešlo. Po promoci 
bylo třeba absolvovat nutná kolečka a atestace. Mohli jsme jít 
buď na obvod, nebo do nemocnice. Tchán, známý profesor v 
pražské nemocnici, nás s manželem přemlouval, že nám zajistí 
místo na klinice v Praze. Tehdy byla zcela opačná situace než 
dnes, nebyla místa a bylo obtížné místo ještě před atestacemi 
sehnat.
Kde jste jako lékařka nakonec začínala?
Manželovi jsem řekla, že do Prahy nepůjdu, chtěla jsem na ob-
vod. Díky našemu kamarádovi, známému gynekologovi Tonko 
Mardešićovi, jsme oba sehnali místo v berounské nemocnici – 
já na pediatrii a manžel na gynekologii. To byly naše začátky.
Pak přišel rok 1989. Řešili jste co dál?
Ano. Po revoluci přišla možnost buď zůstat ve státním zaříze-
ní, nebo privatizovat. Já jsem vyrůstala na statku, byla jsem 

Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv Heleny Fuchsové

Je to totální soumrak pediatrie. Tak hodnotí stávající kritický nedostatek pediatrů nejen v našem regionu řev-
nická dětská lékařka Helena Fuchsová. Po více než pětadvaceti letech úspěšné praxe je nucena svou ordinaci 
od března uzavřít. „Nikdy mě nenapadlo, že nebudu mít ambulanci komu předat. Pediatři nejsou,“ přiznává 
lékařka, podle které je situace svízelná v celém zdravotnictví.

vedená k zodpovědnosti, samostatnosti. Proto jsem se rozhod-
la pro privát. 
Co založení ambulancí v Řevnicích předcházelo?
Bylo to před více než 25 lety. Měli jsme po atestacích, ale ne-
měli jsme žádné peníze. Do toho jsme stavěli, měli dítě, půjč-
ky. Proto jsem na dva roky nastoupila do farmaceutických 
firem se zaměřením na pediatrii a dětskou výživu. Vzali mě 
přesto, že jsem tehdy ještě aktivně nezvládala cizí jazyk. Ale 
zvládala jsem management. Díky tomu jsem se dostala k mno-
ha novinkám. Odborně mě to velmi posunulo, obrovský přínos 
do budoucna pro mě mělo právě spojení s marketingem a ma-
nagementem. Projela jsem celou republiku, byla jsem u toho, 
když se zakládaly priváty. Většinou to znamenalo, že lékař se 
zprivatizoval a zůstal v původních prostorách, sem tam někdo 
začínal na zelené louce. Ve Středočeském kraji jsme s tím při-
šli první. Věděla jsem, že na jedné straně je Beroun a na druhé 
Praha, mezi tím 50 kilometrů nic. Všichni mi říkali, že jsem 
blázen, že to nemůže fungovat. 
A fungovalo? 
Měla jsem jasnou vizi. Chtěla jsem, aby v našich ambulancích 
bylo více profesí, abychom je sdíleli. Nemohli jsme si dovolit, 
aby byly prázdné. Tím, že je využívalo víc lékařů, jsme poní-
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žili náklady. Musela jsem projít neskutečným administrativ-
ním maratonem. Hlavně už na začátku si museli všichni lékaři 
zřídit účet, kam chodí všechny platby od pojišťovny. Tím chci 
říci, že každý soukromý lékař je od samého počátku ekono-
micky zcela transparentní. Proto vůbec nechápu, proč se jedná 
o zavedení EET. Postupně profese přibývaly, přibírali jsme dal-
ší lékaře. V základním týmu fungujeme přes 25 let.
Kolik je v Herrmannově ulici nyní ordinací a lékařů?
Šest ambulancí, donedávna tu byla ještě ambulance doktor-
ky Peškové. Tu jsme chtěli zrekonstruovat, řevnický staveb-
ní úřad ale požadoval, abychom ji celou zkolaudovali znovu 
a prošli strastiplné administrativní kolečko. Do toho už jsem 
nešla, tak je nyní předělaná na hobby místnost a je prázdná. 
Máme přes 70 000 ošetření ročně, což za těch víc než 25 let je 
kolem 2 milionů ošetření. Pacienty máme od Berouna až po 
Prahu včetně hlavního města. Méně pacientů je z Mníšecka, 
Brdy totiž tvoří přirozenou bariéru. Lékařů je tu nyní 16. Moh-
lo bych jich tu být i víc, ale nejsou.
Jsme u toho. Proč je tedy doktorů málo?
Těch důvodů je mnoho. Medicína je specifická, časově velmi 
náročná. Od promoce potřebuje lékař 8 až 10 let, aby zvládl 
potřebné atestace. Pak to jsou administrativní důvody, byro-
kracie, finanční důvody, kybernetické. Podrobně to vysvětlím.
Začněme tedy těmi, jak říkáte, kybernetickými.
Dřív nebyly počítače, internet. Dělali jsme si čárky na papí-
rek. Pak přišly počítače a začaly první programy. Osobně jsem 
měla stejně jako řada dalších lékařů Obolus. Byl nadčasový, 
uživatelsky přívětivý a zcela dostačující. Když se mi do počí-
tače dostal virus, byla jsem nucena program po mnoha letech 
vyměnit. Chyba. Programy jsou sice modernější, ale současně 
velmi komplikované, s mnoha zbytečnostmi, které nevyužije-
me, neobejdete se bez IT podpory, která samozřejmě výrazně 
navyšuje náklady. A zatímco elektronické bankovnictví je všu-
de zcela jednoduché, přátelské, aby ho lidé mohli lehce použí-
vat, pojišťovny mají programy zcela opačné, velmi složité. Na-
víc každá pojišťovna má svůj vlastní systém. Další průšvih jsou 
elektronické recepty, s nimiž se neztotožňuji nejen jako dok-
torka, ale i jako občanka. Přísahala jsem, že zachovám lékař-
ské tajemství, když ale centrálně kumulujete data – léky kaž-
dého občana, pak není těžké podle preskripce určit diagnózu. 
Přitom legislativně není dotaženo, kdo bude mít přístup k tak 
citlivým údajům, jak to bude v případě zastupujících lékařů, 
pohotovosti…
Jak lékaře zatěžuje legislativa a administrativa?
Výrazně. Když jsem začínala, musela jsem mít izolační míst-
nost, aby dítě se spalničkami, které před návštěvou lékaře po-
bíhalo všude, nikoho nenakazilo. Později už to naštěstí zákon 
nechtěl. Ale takových příkladů je mnoho. Zpočátku jsme jed-
noduše vykazovali výkony, pak si pojišťovny začaly vymýšlet 
další požadavky, vše výrazně lékaře zatěžovalo. Ve vyúčtování 
nesměl být jediný překlep či chyba, protože pak nepřišly něko-
lik měsíců žádné platby a lékařům chyběly peníze na leasin-
gy. Museli jsme si pořídit nejen IČ, IČZ, ale také IČP. Každého 
půl roku přišly nějaké změny. Tehdy se lékaři měli vzbouřit, 
už tehdy to mohlo být jinak. Pacient se pomalu začal vytrácet, 
bylo jedno, v jaké kvalitě léčíme, záleželo jen na správném vy-
účtování.
S pojišťovnami asi soukromí lékaři bojují nejvíce, ne?
V čem my jsme soukromí lékaři? Jen v tom, že neseme veške-
rá rizika. Musíme zabezpečit chod ambulance, od toaletního 
papíru až po jehly, sestru… Spíš jsme zaměstnanci pojišťovny, 
státu, protože ten řídí VZP a ta drží taktovku. Nikdy nedovo-
lila, aby jiné pojišťovny byly konkurenceschopné. První roky 
platily pojišťovny vše, co jsme udělali. Pak se systém upravo-
val. Najednou se začaly dávat limity, tzv. regulované srážky, 
kvůli jejich překročení pojišťovny spoustu peněz neproplati-

ly. Nezaplatili nám odvedenou práci. Za poslední čtyři roky 
dluží pojišťovny specialistům přes 4 miliardy korun. Pak se 
kontrolovala preskripce, tedy předpisy na léky. Pokud tedy 
měl někdo náročnějšího, vážně nemocného pacienta, překro-
čil průměrnou preskripci a pojišťovna mu peníze strhla. Bylo 
třeba volat revizního lékaře a dokazovat, že ty léky byly třeba. 
Česká lékařská komora nás hájila, následovalo několik soudů. 
Poslední rozhodnutí zní, že pojišťovny jsou povinny proplatit 
péči, kterou prokazatelně uděláme. Uvidíme reálný výsledek 
za rok 2018.
Nezanedbatelné určitě budou i finanční důvody…
Do zdravotnictví jde ohromný rozpočet, kolem 320 miliard. 
Ovšem jen 8 procent jde na výplatu lékařů. Zatímco na počát-
ku jsme dostávali 0,97 haléřů za bod, dnes je to 1,02 koruny. 
Přitom, jak šly nahoru energie a další náklady. Za tyhle pení-
ze to v Česku nikdo nechce dělat. Studentů je sice dost, hned 
po promocích nebo po atestacích ale část odchází dlouhodobě 
do zahraničí. Lékaři, tahouni, kteří začínali v 90. letech a měli 
vize, postupně odcházejí do důchodu. 
Má v tomto směru pediatrie nějaká specifika?
Mnoho. Třeba očkování, ke kterému ještě donedávna musel 
být souhlas obou rodičů. Průměrný věk pediatrů je nyní 60 let. 
Navíc je to výrazně feminizovaný obor. I když bude matka-lé-
kařka jen minimálně doma s dětmi, výrazně se jí prodlužuje 
čas na atestace. Roli hraje i rozdělení pediatrie na univerzitě 
na nemocniční a praktickou. To je totální hloupost. 
Jak dlouho se snažíte za sebe najít náhradu?
Lékaře sháním již několik let, přes inzeráty, ale marně. Když 
před rokem kolegyně paní doktorka Štorchová kývla na nabíd-
ku pojišťovny a přibrala si další obvod na Hostomicku, hledá-
ní jsem zintenzivnila. Zase neúspěšně. Mohla bych pracovat 
třeba jen dvakrát týdně, to ovšem zákon neumožňuje. Jako 
praktický lékař musím mít zástup. To u specialistů není. Když 
v ordinaci nebudu více než dva dny, musím mít zástup zajiště-
ný, jinak nedostanu platby za celý měsíc. 
Kolik je u vás zapsaných dětí?
Když jsme začínali, doporučovalo se, aby měl pediatr 700, v 
koncentrovaných oblastech třeba až 1000 karet. Což je ale ma-
ximum. Já jsem na začátku měla jen 250 karet, protože jsem 
nechtěla vyšetření dělat „z rychlíku“. Chtěla jsem se tomu 
plně věnovat. Když jsem přibrala paní doktorku Štorchovou, 
rozšířili jsme počet pacientů přibližně na 600.
Co teď rodičům radíte?
Těžko radit. Pediatři nejsou a jen tak nebudou. Starší dokto-
ři byli nuceni pod tlakem pacientů i pojišťoven nabírat další 
pacienty. Někteří kolegové mají 1800, ale i přes 2000 pacien-
tů. Hasí jen požáry, na nic jiného není čas. A pojišťovnám to 
najednou nevadí. Taky začaly praxe skupovat velké řetězce, za 
nimiž je obrovský kapitál jen několika podnikatelů, ale ani ty 
již nemají vlastní pediatry, i když by je mohli přeplatit.
S praxí chcete tedy zcela skončit?
Nechávám si registraci, ale končím smluvní vztah s pojišťov-
nami. Chci dělat celostní medicínu. Dál chci ve zdravotnictví 
zůstat a fungovat tak jako kdysi rodinný lékař, člověk, který se 
nad vámi zamyslí celkově, musí mít zkušenosti… Dál se budu 
věnovat i ozdravným pobytům.
Jak tedy mají rodiče postupovat, kam děti hlásit?
Situace je nejen v našem regionu opravdu zoufalá. Mnoho 
dalších pediatrů navíc ještě odejde do důchodu. Město sice 
nabídlo 100 tisíc, ale stejně není kde doktory brát. Tento pro-
blém se musí řešit systémově a musí s tím přijít stát. Ten na to 
dosud kašlal. Občané by měli být aktivní. Volat a psát na pojiš-
ťovny, případně na ministerstvo zdravotnictví, zapojit do toho 
celostátní média a donutit tak stát a politiky, aby se tím začali 
konečně zabývat. e
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Blízké okolí Řevnic skýtá k pěším výletům a vycházkám spous-
tu dobrých míst. Některé z nich jsem se pokusil přiblížit v před-
chozích příspěvcích. Zároveň však vím, že ač se procházím po 
cestách i pěšinách mnoho let skoro každý den, všechny zajíma-
vé cíle jsem ještě nevyčerpal. Mnohá pozoruhodná místa jsou 
běžným očím neviditelná a cestu k nim nachází jen ti, kterým 
přirostla k srdci. Pokud o nich někdy vyprávějí, tak jako o svých 
tajných místech. 

Krajiny
Líbí se mi myšlenka vnějších a vnitřních krajin, kterou uvedl geo-
log Václav Cílek ve svých knihách. Myslím si, že tajné místo, nebo 
chcete-li místo, na které se rádi vracíte, je průsečíkem těchto 
dvou světů. Ať je tím místem kavárna či katedrála uprostřed ruš-
ného města, nebo zapomenutý kopec s neočekávaným výhledem, 
případně opuštěná louka daleko v krajině za posledními domy. 
Již antický člověk věřil, že každé takové místo má svého ducha – 
genia loci, který společně s okolím vytváří neopakovatelnou at-
mosféru charakteristickou jen a jen pro dané místo. Někoho oslo-
ví hned, jinému uniká i dlouhá léta. Přesto věřte, že tam je. 

Tajné místo
Vyrážím brzy po rozednění. Chci být na místě včas. Stoupám 
ještě ospalým městem podél plotů velkých vil. Za poslední z nich 

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor nacházím zapomenutou úvozovou cestu vedoucí prudce vzhůru. 
Vymleté kamení mi brání v rychlé chůzi. Přesto se za chvíli do-
stanu na malý hřeben nad Řevnice. Když se ohlédnu přes údo-
lí, vidím v oparu věžičku Karlštejna. Cesta se mění v pohodlnou 
stezku. Popadané jehličí z modřínů pokrývá její povrch a jde se 
měkce. Vykračuji po vrstevnici podél nedávno vysázeného lesa. 
Za ním se cesta začíná svažovat do jednoho z brdských údolí. Se-
stoupím až k potoku a skrz průrvu ve skále pokračuji proti prou-
du potoka. Cestička začne prudce stoupat bahnitým svahem nad 
potok. Pode mnou meandruje v úzkém údolí červený proud. Po-
kračuji stále vzhůru. Překročím jednu z velkých lesních cest pro-
tínajících naše lesy a šplhám po kamenitém hřebenu. Prodírám se 
skrze ostré trávy a maliní ke hraně skály. Les se najednou otevře. 
Mezi pokroucené borovice vniknou sluneční paprsky. Dojdu až 
na skalnatou hranu. Za zády mám zelený les, nad hlavou modrou 
oblohu a pod sebou bílou mlhu. V dálce z mlžného oparu vystu-
pují jako ostrůvky další brdské vrcholky. Připadám si, že stojím 
na konci světa. Mnohokrát jsem se vydal na cestu pro tento jedi-
nečný vzácný okamžik. A jen jedinkrát se mi podařilo přijít včas. 

Na své cesty se vydáváme, abychom prožili malé dobrodružství. 
Potěšili mysl neopakovatelným momentem, zapomněli na každo-
denní starosti. Nebo alespoň povzbudili tělo fyzickou námahou, 
zrychlili tep stoupáním do kopců. Po návratu pak uchovali vzpo-
mínku na jedinečný den. Někdy je těžké vyrazit, ale pokud jste již 
na cestě, přeji vám, ať se vám jde radostně. A nezapomeňte aspoň 
na chvíli zabloudit. e

Výlet třicátý třetí: Tajné místo



Pojem „artikule“ (artikuly) ve spojení se starými řemeslnic-
kými cechy označoval pravidla, předpisy, stanovy, pořádek a 
články, které upravovaly organizaci cechů. Cechy byly sdru-
žením řemeslníků, kteří vyráběli stejný druh zboží nebo vyko-
návali stejnou práci. Úkolem byla kontrola práce řemeslníků 
ve vztahu ke kvalitě jejich výrobků, přístupu k zákazníkům, k 
výchově učňů a úprava jejich vzájemných pracovních vztahů.

Mlynářství v Řevnicích má velmi dlouhou historii. Již v lis-
tině krále Jana Lucemburského z roku 1305 je toto tradiční 
řemeslo uvedeno. Císař Karel VI. vydal v roce 1731 tzv. gene-
rální cechovní patent pro země Koruny české. Z patentu vy-
cházely další cechovní artikule. V této době v Řevnicích dobře 
prosperoval mlynářský cech, který měl své artikule (třicet 
číslovaných odstavců) potvrzeny přímo od samotného císaře 
v listině z 13. února 1739, kterou později – v únoru 1748 – po-
tvrdila i jeho dcera císařovna Marie Terezie. Oboje artikule 
jsou velké sešity v pergamenových deskách (velikost 30 x 35,5 

Artikule mlynářského cechu 
v Řevnicích
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
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x 2 a 1,5 cm), které mají jako přílohu císařské pečetě z červe-
ného vosku o průměru 11 a 14,5 cm v dřevěných pouzdrech. 
Pokládám za pozoruhodné, že celá první listina je napsána 
v českém jazyce, zatímco druhá listina má úvod v němčině 
a další text je český. V Okresním archivu pro Prahu západ v 
Dobřichovicích se dodnes obě listiny zachovaly v originálech. 
Je to řevnický klenot, o kterém málokdo ví.

Pro ilustraci uvádím fotokopie prvních stran obou cenných 
starých listin, které jsou psány ozdobným písmem. Na třetím 
obrázku je druhá artikule s pečetí císařovny. e

(Použity informace z článku Naše město, který napsal PhDr. 
Pavel Beneš v almanachu Řevnice 750 let, a z článku Řevnický 
mlýn od Jindřicha Königa – Ruch 2010, číslo 3/4.)

M Y  K A R E L 
šestý z Boží milosti zvolený římský císař po všechny časy roz-
množitel říše v Germánii, španělský, uherský, český, též dalmat-
ský, chorvatský a slovinský král, arcikníže rakouské, markra-
bě moravské, lucemburské a slezské kníže a lužické markrabě
O Z N A M U J E M E  T Í M T O  L I S T E M 
našim všem, že jsme od mlynářů městyse Řevnice v království 
našem dědičném českém poníženě poprošeni, abychom jim tu 
císařskou a královskou milost potvrditi ráčili…

Oprava: V Ruchu 1/2019 v článku „Řevnická výročí“ jsem 
uvedl jméno zemřelého pana Karla Lichtenberga. Jeho 
správné křestní jméno je Eduard. Za chybu se omlouvám. 

Jindřich König
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Proměny na plese zatančí 
s hůlkami a se stuhami
Na originální kostýmní proměny řevnických Proměn se může-
me těšit v pátek 15. února, kdy tato taneční skupina pořádá svůj 
reprezentační ples. V sále Liďáku začíná v 19.30. K tanci a po-
slechu bude hrát kapela Galaxie. „Na plese se opět předvedou 
všechny tři naše věkové skupiny. Malé děti nacvičují nový po-
chod mažoretek, středňáci letos ukážou novinku – tanec se stu-
hami,“ prozradila jedna z vedoucích Lenka Zrostlíková a dodala, 
že také nejstarší členové Proměn mají připravena předtančení, 
ta však zůstávají překvapením. „Nacvičovat jsme začali již na let-
ním soustředění. Na choreografiích se podíleli jak vedoucí, ta-
nečníci, tak i vysloužilé Proměny, tedy bývalí členové,“ dodala. 
Kromě předtančení se můžete těšit i na bohatou tombolu, ve kte-
ré vyhrává každý. Vstupenka stojí 150 korun a rezervovat si ji 
můžete na tel. 773191065.

Dva dny nato, v neděli 17. 2., organizují Proměny oblíbený 
karneval. Koná se opět v Lidovém domě od 14 hodin. Pro děti 
budou připraveny soutěže, tance a předtančení. Chybět nebude 
ani soutěž o nejoriginálnější masku.

Do soutěže o nejhezčí Moranu se 
můžete přihlásit do konce února
V dolním Poberouní se bude opět bojovat o nejhezčí Moranu. 
Šanci mají i nadšenci z Řevnic. Do klání se může zapojit která-
koli škola, školka, spolek, nebo jen parta kreativních lidí. Šestý 
ročník Slavností Morany se uskuteční 6. dubna 2019 v Černoši-
cích. Své přihlášky můžete posílat do 28. února na e-mail petra.
stehlikova@dobnet.cz, nebo se můžete přihlásit telefonicky na 
čísle 605 205 755. Pětičlenné hodnotící komisi bude předsedat 
režisér a dramatik David Drábek. Slavnosti Morany jsou kultur-
ně-zábavní akcí, která se každý rok koná v různých obcích dol-
ního Poberouní. Po loňských Všenorech tak pomyslnou štafetu 
převezmou Černošice. Také zde bude bohatý kulturní program, 
stánkový prodej, prezentace regionálních firem a atrakce pro 
děti. Proběhne také tradiční přehlídka Moran. A po vyhlášení té 
vítězné se všechny zapálí a vhodí do řeky. Proto v podmínkách 
stojí, že do soutěže nebudou připuštěny Morany, které budou 
vyrobeny z umělých hmot, obtížně spalitelných nebo nebezpeč-
ných materiálů. Současně by neměly mít obscénní nebo příliš 
provokující námět či dehonestovat nebo zesměšňovat kohokoli. 
Autoři tří nejlepších Moran získají krásné keramické Morany z 
dílny paní Radoslavy Vrabcové a věcné ceny. Všichni účastníci 
budou odměněni sladkostmi. Více informací najdete na iDOB-
NET.cz.

Co nového v řevnické škole
Další ročník Recitační přehlídky pořádá v únoru ZŠ Řevnice. 
Akce se uskuteční 13. 2. od 14 hodin v učebně č. 304 v nové 
přístavbě školy. Přehlídky se může zúčastnit žák školy, který se 
naučí vybraný text zpaměti a přihlásí se u paní učitelky Marce-
ly Mourečkové (3.C) nebo e-mailem na adrese: moureckova@
zsrevnice.cz do 8. 2. 2019.    

V únoru v řevnické škole startuje kroužek šití pro začátečníky 
z 1. až 6. tříd. Děti se naučí základy ručního šití, šití na stroji i 
patchworkovou techniku. Lekce se konají každé úterý od 14.30 
do 15.30. První lekce je plánovaná na 12. února. Cena kurzu je 
2550 Kč na půlrok.

Pivní festival nabídne několik novinek
Pivní festival se v srdci Řevnic sice koná až koncem května, už teď 
se ale pořadatelům hlásí desítky minipivovarů, které se u Beroun-
ky chtějí představit. Čtvrtý ročník Pivního festivalu Řevnice se 
uskuteční 25. května od 11.00 na náměstí. Oproti loňsku očekáva-
jí pořadatelé vyšší počet pivovarů i návštěvníků a chystají novinky 
v podobě živé hudební produkce, festivalových triček a sklenic, v 
jednání jsou také drobné atrakce pro děti. Poprvé by se také moh-
lo podávat i pivo uvařené přímo v Řevnicích: místní pivovar, který 
právě instaluje vybavení v pěkně zrekonstruované budově staré-
ho nádraží, by to měl stihnout. Chybět nebudou tradiční welcome 
drinky z produkce místních domovarníků. Novinkou bude hudeb-
ní produkce místních muzikantů a večerní vystoupení kapely Vep-
řové panenky. Více na www.pivnifestivalrevnice.cz.

Řevničtí senioři se sejdou 
v Zámečku i na faře
Pravidelné setkání řevnických seniorů se v únoru uskuteční mi-
mořádně již druhé pondělí v měsíci, a ne tradičně třetí. Setká-
ní začíná v pondělí 11. 2. od 9.30 hodin v sále zdejšího Zámeč-
ku. O čtyři dny později, v pátek 15. 2., se od 15.00 koná setkání 
seniorů na řevnické faře. V případě velmi nepříznivého počasí 
může být tento termín změněn, ohlášen pak bude v kostelích a 
na webových stránkách. 

(vše pan)

Univerzita třetího věku 
pokračuje pátým rokem
Na virtuální Univerzitě třetího věku se v Řevnicích schází více 
než 50 studentů ve věku od 50 do 90 let. Nový semestr začíná v 
únoru a jeho tématem jsou české dějiny v souvislostech. 

Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní 
kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském 
dění. Udržení kondice však vyžaduje aktivní a činorodý přístup 
k životu. Jedním ze způsobů je i vzdělávání, které se pro seniory 
stává prostředkem pro hledání cesty a poznávání možností kaž-
dodenního života. Virtuální Univerzita třetího věku Řevnice je 
jedna z forem celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně 
ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. V 
řevnickém kině se schází více než 50 studentů (nejen za vzdělá-
ním, ale i za partou svých vrstevníků, aby si popovídali, zasmáli 
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se nebo jen byli v kolektivu skvělých lidí). Studium je semestrál-
ní, takže se dá absolvovat buď jen 3měsíční kurz, nebo 3leté stu-
dium zakončené promocí. V následujícím semestru se budeme 
zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Začínáme 5. 2. v 
10 hodin v řevnickém kině a dále pravidelně (6x) každých 14 dní 
v úterý. Více na www.e-senior.czu.cz.  

Monika Vaňková

Československý červený kříž – 100 let
Československý červený kříž byl založen 6. února 1919 z iniciati-
vy Alice Masarykové, dcery prezidenta Masaryka. Pro Řevnice je 
zajímavé, že její spolupracovnicí byla i pozdější řevnická občan-
ka Marie Stejnková, která se v našem městě dožila úctyhodného 
věku 98 let (1900–1998) a je pochována na řevnickém hřbitově.

Místní skupina ČsČK v Řevnicích byla založena v roce 1936 
z iniciativy Věry Prchlíkové, která získala ke spolupráci lékaře 
dr. Pražského a dr. Opatrného a paní Annu Jelínkovou. V řevnic-
ké kronice ČsČK  se v roce 1984 nalézá písemné svědectví sest-
ry Prchlíkové, které bylo v roce zápisu 86 let (narodila se 6. 6. 
1898). Postupně se skupina rozrostla až na 300 členů. Členové 
poskytovali první pomoc v nepřítomnosti lékařů, zajišťovali po 
zdravotnické stránce hromadné akce – divadlo, sportovní sou-
těže, školní zájezdy, oslavy státních svátků – a prováděli zdra-
votnickou osvětu a školení dětí a dobrovolníků. Organizovali 
odběry krve u dobrovolných dárců a přednášky na zdravotnická 
témata.  Za okupace byla činnost skupiny velmi omezena, pro-
tože nacisté zakázali jakékoli shromažďování občanů. Po válce 
byla činnost obnovena v plné míře. Aktivita členů bohužel v prů-
běhu let slábla, staří členové odcházeli a mládež měla a má jiné 
zájmy. ČsČK v Řevnicích i přes snahu předsedkyně paní Heleny 
Navrátilové ukončil svou činnost k 31. 12. 2008.

Jindřich König

Okénko ZUŠ
Přehoupli jsme se do nového kalendářního roku a uzavíráme 
zase další kousek vzdělávání. Když se v ZUŠce blíží vysvědčení, 
ať je to pololetí nebo konec školního roku, stejně jako ve škole 
základní se i u nás zkouší. Studenti musí předvést, co všechno 
se naučili. U nás to probíhá formou třídních přehrávek / kon-
certů, výstav, tanečních a divadelních představení. Výběr reper-
toáru je trochu jiný než na tematických přehlídkách, jako jsou 
třeba Vánoce. 

Pololetní prezentace výtvarných prací se jmenuje „Jak to 
vidím já“ – vystavují výtvarné ateliéry, keramika, filmová tvor-
ba a digitální fotografie. Srdečně zveme do Zámečku. Sešla se 
zde témata inspirovaná deskovými malbami, komiksem, záti-
ší – klasicky pojednané kresby tužkou, uhlem, pastelem, mal-
bou, k vidění jsou různé techniky – koláž, fotogram, ilustrace 
a další. Instalaci můžete zhlédnout do dubna, než ji vystřídá 
výstava naší regionální výtvarné soutěže, kterou škola pořádá 
již 11. rokem. Partnerem soutěže je již od začátku Modrý dome-
ček. Letos se těšte na téma SPORT. 

Tanec zhodnotil své výkony na pololetním vystoupení v řev-
nickém kině. Představili se žačky od nejmenších po nejstarší 
studentky, a samozřejmě klukovská sekce. 

Informovali jsme vás o úžasné možnosti našich studentek 
Magdy Routové, Terezy Petrové a Anežky Krutské ze třídy paní 
učitelky Lenky Kolářové účastnit se projektu „žáci ZUŠ hrají s 
Českou filharmonií“. Děvčata spolu s paní učitelkou mají za se-
bou první zkoušku a spoustu hodin práce. Sklidily velkou po-
chvalu za maximální připravenost.

Pro všechny zúčastněné žáky to je jedinečná příležitost a vel-
ká škola, kterou si zasloužili svým dlouhodobým úsilím a vyni-
kajícími výsledky.

V rámci dalších aktivit školy, které jsou podporované EU, 
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Šablony II OP VVV (peníze do škol), jsme získali značné finanč-
ní zázemí pro další dovzdělání (žáci, učitelé i veřejnost) – ICT 
technologie, projektové dny, komunitní setkání atd. 

Program připravujeme na dva roky dopředu, máte se spolu s 
námi, na některých akcích, na co těšit. V prosinci se tančilo a v 
lednu nás ALMI Duem (manželé Grešlovi) hrou na klavír pro-
vedli od klasiky po jazz; pro žáky a rodiče, kteří se zúčastnili, to 
byl neopakovatelný zážitek. 

Ivana Junková

Do Černošic zavítá držitel Andělů 
i hvězda britského blues
Za skvělou muzikou nemusíte z Řevnic jezdit až do Prahy, za-
jímavý hudební program nabízí i černošické Club Kino. Čes-
ko-francouzská filmová a divadelní herečka Chantal Poullain 
bude v klubu zpívat v pátek 8. 2. od 20 hodin. Doprovodí ji jaz-
zové uskupení ve složení: saxofon Štěpán Markovič, kontrabas 
Jan Kořínek, klavír Ondřej Kabrna. Irská folkrocková kapela, 
dvojnásobní vítězové All Ireland Music, skupina The Led Far-
mers zde vystoupí v neděli 10. 2. Domácí scénu bude repre-
zentovat držitel Andělů písničkář Jiří Smrž, v duu s americ-
kým houslistou Benem Lovettem se představí ve čtvrtek 14. 2. 
od 20.00. Do třetice zveme i na koncert hvězdy britského blues 
Mat Long tria, 21. 2. od 20.00.

Neděle patří v Poberouní pohádkám
Neděle obyčejně patří pohádkám, a to i v dolním Poberouní. Na 
ty klasické vás zveme nejen do řevnického Zámečku, ale také do 
sousedních Dobřichovic a Černošic. První únorovou neděli uve-
de Divadlo Dokola v řevnickém Zámečku své nejnovější předsta-
vení pro děti Dášenka čili život štěněte. Nejen loutková pohádka 
na motivy Karla Čapka je plná písniček a starostí o jedno malé 
chlupaté štěně.

V dobřichovickém sále MUDr. Fürsta děti pro změnu uvidí zná-
mé bajky. V podání divadla Láry Fáry bude k vidění například pří-
běh O lišce a sýru, ale i méně známé bajky – třeba O dvou kočič-
kách a netopýrovi, a to v neděli 10. února od 15.00. Ve stejný den 
od 16 hodin se bude v Černošicích hrát pohádka podle předlohy 
Karla Jaromíra Erbena Zlatovláska v podání divadlo Akorát Praha. 
O týden později. 17. 2. od 16 hodin. se dozvíte staré pořekadlo, že 
kdo chce víc – nemá nic. A to v klasické pohádce O rybářovi, rybář-
ce a zlaté rybě. Účinkuje Ilegumova divadelní společnost. Vstup-
né 80 Kč. Poslední únorová neděle nabídne Princeznu ze mlejna, 
přesněji její muzikálové zpracování pro divadelní prkna. Muzikál 
uvede berounský Kulturní dům Plzeňka 24. února od 14.00 hodin.  

Památník představí dílo 
řevnické umělkyně
Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany pořá-
dá výstavu obrazů Alby Bedřichové, která mistrovsky zachytila i 
krajinu Řevnic, kde dlouho žila. Po válce byla až do února 1948 
starostkou Řevnic.

Umělkyně se narodila 11. 2. 1889 v Korkyni na Příbramsku. 
Byla velmi vzdělaná, zvláště v oblasti ekonomiky, ve které úspěš-
ně pracovala. Ovládala několik jazyků. V době první republiky se 
usadila v Řevnicích jako správkyně majetku bohaté židovské ro-

diny Löwensteinů. Ve svém domě si vybudovala ateliér, neboť její 
životní láskou bylo malování. Krajina v okolí Řevnic pro ni byla 
velkou inspirací. Ve svých malířských představách byla později 
ovlivněna předzvěstí a hrůzami války (sama byla nakonec také 
zatčena a až do konce války přežila v koncentračním táboře Ra-
vensbrücku). Právě proto část její tvorby z tohoto období našla 
umístění v památníku odboje, bývalém majetku židovské rodiny 
Blochových, později sídle K. H. Franka.

Vernisáž výstavy se koná 7. února v 17 hodin, a to i za účasti 
řevnické umělkyně Dagmar Renertové. Výstava potrvá do 7. 4.  

Zakoupením obrazů 
podpoříte Konto bariéry
Od 29. ledna 2019 hostí interiéry kavárny Modrý domeček v Řev-
nicích účastníky 14. ročníku aukčního salonu výtvarníků. Obra-
zy, které poskytne Konto bariéry a případní zájemci si je budou 
moci zakoupit přímo v kavárně, budou k vidění do konce března. 
Výtěžek prodeje obrazů putuje na podporu lidí s hendikepem.  

Hlavní zahraniční hvězda Slunovratu 
přijede ze Švédska
Hlavní zahraniční hvězda letošního festivalu Rockový Slunovrat je 
již známá –  rocková formace Royal Republic. Čtyřčlenná kapela ze 
švédského Malmö se dala dohromady v roce 2007 a z malých klubů 
se vypracovala na hlavní stage nejvýznamnějších evropských festi-
valů. Na festivalu, který se koná 31. 5. a 1. 6. v Lesním divadle, vy-
stoupí na třech pódiích mnoho dalších zahraničních i tuzemských 
kapel a DJů. Mezi ty již zveřejněné patří Gaia Mesiah, Skyline, Hor-
kýže Slíže, N.O.H.A, Itchy (DE), Auxili (ES), Vosí hnízdo, Sto zví-
řat, Slapdash nebo Glad for Today a další. Pokračuje i charitativní 
soutěž mladých kapel Rockový Slunovrat léčí, která má za cíl nejen 
podpořit možné naděje české hudební scény, ale zejména pomoci 
nemocným cystickou fibrózou. Předprodej vstupenek je rozdělen 
do cenových vln. Nyní je lze pořídit za 490 Kč (+ poplatky) v síti 
Goout.cz. Více na www.rockovyslunovrat.cz nebo facebooku.

(vše pan)

Filharmonie v lese
Předehra k opeře Lazebník sevillský, výběr árií od Mozarta, Ver-
diho či Offenbacha a Italská symfonie od Mendelssohna. Takové 
je hudební menu letošní Filharmonie v lese. Stejně jako loni zazní 
všechny skladby v podání Pardubické komorní filharmonie a pod 
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dirigentskou taktovkou Debashishe Chaudhuriho. Těšit se můžete 
hned na dvě nové sólistky – nevidomou sopranistku Petru Musilo-
vou a řevnickou mezzosopranistku Ester Pavlů. Ta si spolupráci s 
panem dirigentem již vyzkoušela na velkém vánočním charitativ-
ním koncertu v pražském hotelu Hilton. Těšit se můžete i na jedno 
hudební překvapení odkazující na oslavy 30. výročí sametové re-
voluce, které město touto akcí slavnostně zahajuje.  

Vstupenky do Lesního divadla na sobotu 25. května od 19.00 
hod. v ceně 270 Kč (zlevněná pro seniory a děti do 15 let za 170 Kč 
a rodinná 2+2 za 550 Kč) můžete snadno zakoupit online na 
webových stránkách GoOut.cz. Klasické tištěné lístky nabízí měst-
ské kulturní středisko v Zámečku. S jejich nákupem neváhejte, 
vzhledem k loňské návštěvnosti je velmi pravděpodobné, že na 
místě v den koncertu již nebudou žádné vstupenky k dispozici.

Jan Schlindenbuch

Křídla pro Patrika
Rockový Slunovrat není jen festival plný skvělé hudby. Tým 
lidí kolem Adama Langra se každoročně snaží nějak přispět na 
dobrou věc a motivovat k tomu i festivalové návštěvníky. Přímo 
v areálu je tak možné podpořit Klub nemocných cystickou fibró-
zou. Letos šli ve svém snažení ještě dál a založili nadační fond 
„Rockový Slunovrat Léčí“. Prvním projektem, který se rozhodli 
podpořit, jsou Křídla pro Patrika. 

Patrik Šimánek je mladý muž z Řevnic, který v roce 2008 ne-

základní škola a mateřská škola 
Josefa kubálka všenory hledá:

nástup okamžitě:
1. uklízečka – půl úvazku 

2. pomocná kuchařka – půl úvazku
(pracovní pozice pomocná kuchařka 
a uklízečka lze spojit v jeden úvazek)

nástup k září 2019:
1. učitel matematiky – částečný úvazek

2. speciální pedagog – půl 
úvazku, nebo dle dohody

3. učitel 1. stupně – úvazek dle dohody
• Nabízíme příjemný kolektiv, 

prostředí menší školy, přírodu hned 
za školou, partnerské jednání, 

možnost osobního růstu.
• Požadujeme chuť do práce, kladný 

přístup k dětem, týmového ducha 
a kolegiální jednání, spolehlivost 

a zodpovědnost, na pedagogické 
pozice odpovídající vzdělání. 

rodina hledá 
pronájem 

domu nebo bytu 
2+1 nebo větší 

od března 2019.
tel: 734 818 549

rozvážně skočil do příliš mělké vody a následkem toho ochrnul 
od ramen dolů. Ke svému životu nutně potřebuje elektrický vo-
zík. Stávající vozík už mu dosluhuje a svým ovládáním navíc ne-
vyhovuje jeho potřebám. S výrobcem vozíku je domluvený na 
novém stroji. Předběžná cena je odhadnuta na 500 000 Kč. Při-
bližně polovinu by měla přispět pojišťovna. A s tou druhou polo-
vinou mu může pomoci každý z vás. 

Pokud vám tedy není Patrikův osud lhostejný, pošlete pro-
sím libovolnou částku na transparentní účet 1112131421/5500 
s heslem „Křídla pro Patrika“. Každá kačka se počítá, v současné 
chvíli je na účtu již 86 000 Kč.    

Jan Schlindenbuch

Přes Brdy vedou trasy 
zimních pochodů
Zimní brdský přechod pořádá TJ Čechie Karlín, odbor turisti-
ky, pro nadšené turisty v sobotu 16. 2., a to již po třiapadesá-
té. Současně s tímto pochodem se koná i 42. ročník pochodu 
Zimní Brdská padesátka. Start je na nádraží v Řevnicích, pro 
„padesátku“ mezi 6.45 a 8. hodinou ranní. Nejdelší trasa vede 
přes Halouny, Kytín, Rymáně, Bojanovice do Davle. Start pro 
další trasy je až do 10. hodiny dopolední. Účastníci si mohou 
vybrat trasy dlouhé 35, 26 a 16 kilometrů. Všechny mají spo-
lečný cíl v Davli.

(pan)

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu 
typu tetra hnědá, dominant ve všech barvách 

a slepičky Green shell typu araukana. 
Stáří 14–19 týdnů. 

Cena 159–205 Kč/ks. 
Prodej: 27. února 2019

řevnice – u hasičů – 14.00 hod. 
výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod. 
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Ostatní
11/2 Setkání seniorů
Zámeček / 9:30

15/2 Setkání seniorů na faře
Řevnická fara / 15:00

16/2 Pochody přes Brdy
Řevnické nádraží / od 6:45

17/2 Karneval
Sál Lidového domu / 14:00

10/2 Řevnický masopust
Náměstí / 14:00

21/2 Hospodaření  
v řevnickém lese
Jídelna ZŠ Řevnice / 18:30
seminář se zaměřením na rozvoj lesnické 
infrastruktury

21/2 Za legionáři 
po 100 letech
Městský sál na Vráži / 19:00 

23/2 Všeradický masopust
Obec / 15:00

24/2 Když kámen hovoří…
Sál MUDr. Fürsta, Dobřichovice / 16:00  

2/3 Poberounský masopust
Zadní Třebaň / od 9:00

3/3 Karneval
Společenský dům v Zadní Třebani / 
14:00

Divadlo
3/2 Dášenka čili život štěněte
Sál Zámečku / 15:00

10/2 Strakaté bajky
Sál MUDr. Fürsta, Dobřichovice / 15:00

10/2 Pohádka Zlatovláska 
Club Kině Černošice / 16:00

17/2 O rybářovi, rybářce 
a zlaté rybě
Club Kino Černošice / 16:00 

Výstavy
Do 7/4 Výstava obrazů 
Alby Bedřichové
Památník národního útlaku a odboje 
Panenské Břežany  

Kino 
1/2 PAT A MAT
Kino Řevnice / 17:30 

1/2 Skleněný
Kino Řevnice / 20:00 

2/2 Psí domov
Kino Řevnice / 13:45 

2/2 Bohemian Rhapsody
Kino Řevnice / 15:30 

2/2 Ženy v běhu 130
Kino Řevnice / 18:00 

2/2 Ticho před bouří
Kino Řevnice / 20:00 

6/2 Ivan
Kino Řevnice / 20:00 

7/2 Metallica – 
koncert v Nimes
Kino Řevnice / 20:00 

8/2 Ladies Movie Night: 
Ženy v běhu
Kino Řevnice / 19:00 

9/2 Čertí brko
Kino Řevnice / 13:45 

9/2 LEGO® příběh 2
Kino Řevnice / 15:30 

9/2 Na střeše
Kino Řevnice / 17:30 

9/2 Bohemian Rhapsody
Kino Řevnice / 20:00 

13/2 Svátky klidu a míru
Kino Řevnice / 20:00 

15/2 Alita: Bojový Anděl
Kino Řevnice / 17:30 

15/2 Na střeše
Kino Řevnice / 20:00 

16/2 Psí domov
Kino Řevnice / 13:45 

16/2 Bohemian Rhapsody
Kino Řevnice / 15:30 

16/2 Narušitel
Kino Řevnice / 18:00 

16/2 Favoritka
Kino Řevnice / 20:00 
19/2 Don Quichote: balet 
přímý přenos
Kino Řevnice / 20:15 

16   Kulturní přehled

Kulturní přehled 2/19
20/2 Žena na válečné stezce
Kino Řevnice / 20:00 

22/2 Bohemian Rhapsody
Kino Řevnice / 17:30 

22/2 Mrazivá pomsta
Kino Řevnice / 20:00 

23/2 LEGO® příběh 2
Kino Řevnice / 13:45 

23/2 Jak vycvičit draka 3
Kino Řevnice / 15:30 

23/2 Úhoři mají nabito
Kino Řevnice / 17:30 

23/2 Ženy v běhu
Kino Řevnice / 20:00 

27/2 Zkáza Dejvického 
divadla
Kino Řevnice / 19:00 

Hudba
8/2 Koncert Chantal Poullain
Club Kino Černošice / 20:00

10/2 Koncert The Led 
Farmers
Club Kino Černošice / 20:00

14/2 Jiří Smrž s americkým 
houslistou Benem Lovettem 
Club Kino Černošice / 20:00 

16/2 Paleček a Jahelka
Sál restaurace U Janů Karlštejn / 18:00

19/2 Karel Plíhal
Sál České pojišťovny Beroun / 20:00 

21/2 Mat Long trio
Club Kino Černošice / 20:00

Plesy
15/2 Ples Proměn
Sál Lidového domu / 19:30

15/2 Sokolský ples
Sál U Kafků, Lety / 19:30  

16/2 Hasičský ples 
Všeradice/ 20:00

2/3 Školní masopustní ples 
Společenský dům v Zadní Třebani / 
20:00


