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Našli jste zraněné zvíře?
A víte, jak mu co nejlépe pomoci?
Možná se vám stalo, že jste venku nalezli zraněné volně žijící zvíře a chtěli mu co nejlépe pomoci. Pokud jste na
území Prahy nebo Prahy-západ, můžete využít služby Pražské zvířecí záchranky. Kdykoliv naleznete volně žijící
zvíře, o kterém usoudíte, že je mu třeba pomoci, zavolejte nejdříve na číslo 774 155 185, kde vám odborníci poradí, jak se zachovat. Pokud to bude potřeba, záchranka živočicha převezme a převeze ho do nejbližší záchranné stanice, kde už se o něj postarají.
Text: Prokop Pithart | Foto: Pražská zvířecí záchranka

Pražská zvířecí záchranka v loňském roce již několikrát zasahovala také v Řevnicích. Například když zde děti z lesní školky
Země objevily zraněnou veverku obecnou. Byla převezena do
záchranné stanice, kde se jí dostalo potřebné péče.
Ne vždy je ale dobře míněná „záchrana“ zvířete na místě. Již
od února se můžeme i na místech, kde bychom to nečekali, setkat s mláďaty zajíců polních. Pražská zvířecí záchranka, která má na starosti výjezdy pro volně žijící živočichy v nouzi, se
často setkává s případy, kdy lidé ve snaze pomoci někdy zakročí
zbytečně. Na dispečink 774 155 185 se často dovolají lidé, kteří
tvrdí, že našli opuštěného malého zajíce. Ale pozor, i když se to
na první pohled zdá, mládě nemusí být opuštěné, protože matka je většinou někde opodál. Mládě často čeká na místě, kde si
ho potom samice vyzvedne. Bohužel když zasáhne někdo, kdo

ho vezme do rukou a odnese, matka už ho nenajde. Mláďata
zajíců, která se takto zbytečně dostanou do záchranných stanic,
mají velmi malou šanci přežít. Jsou velmi stresovaná a nedaří se
je úspěšně odchovávat. Nejlépe jim je, když zůstanou tam, kde
jste je našli. Může se samozřejmě stát, že mládě naleznete na
místě, kde mu hrozí nebezpečí – třeba u silnice nebo na chodníku, kudy chodí psi. V takovém případě doporučujeme použít nějakou látku nebo rukavice a mládě přenést do nejbližšího
keře nebo někam, kde bude více skryté. Věřte, že jeho máma si
ho včas najde.
Pokud vás zajímá činnost Pražské zvířecí záchranky, můžete
sledovat facebookovou stránku „Záchrana zvířat v Praze“. Pražská zvířecí záchranka je neziskový projekt, závislý do značné
míry na dobrovolných příspěvcích od firem i jednotlivců. V případě, že se budete chtít na fungování tohoto projektu podílet,
můžete ho podpořit darem na č. ú.: 33553322/0800, v.s. 1111.
Děkujeme! e

Jak přikrmovat ptactvo
na zahradě i u řeky

K řece Berounce směřují během zimy každý den děti se svými rodiči nebo s paní učitelkou krmit kachny, labutě a jiné
vodní ptáky. Bohužel občas jim, snad v dobré víře, nabídnou
i potravu, která jim může uškodit, v horším případě je i zabít.
Podle řevnického veterináře a vášnivého ornitologa Zdeňka Valeše je pro vodní ptactvo nejlepší rostlinná strava. Saláty, listy zeleniny, cizrna. „S pečivem opatrně. Nemělo by
být plesnivé nebo slané, ideálně celozrnné, a ne tvrdé jako
kámen,“ upřesňuje Valeš s tím, že je třeba, aby bylo změklé, případně navlhčené. Rozhodně bychom jim neměli dávat
zbytky z kuchyně. A to ani do krmítek. Tam patří slunečnicová semínka. „Lze přidávat i ovesné vločky, nesolenou strouhanku, různá jiná semena, lojové koule,“ říká Valeš s tím, že
ideální by bylo umístit v každé zahrádce aspoň jedno krmítko. Dokrmováním totiž pomáháme ptákům v naší krajině
přežít. Ideálně je dobré začít již v listopadu a vydržet až do
března či dubna.
pan
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Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na přírodě je patrné, že paní zima se pomalu loučí a bude vystřídána jarním obdobím. Začínají tedy pravidelné jarní úklidy.
Rád bych znovu připomněl, že místo pro ukládaní odpadů je pro
občany dočasně zajištěno v areálu Technických služeb v ulici
V Zátiší a s omezením pouze na nedělní dopoledne. Po dokončení výstavby bude nový sběrný dvůr fungovat opět v areálu bývalé
skládky Na Bořích a v obvyklé provozní době. Bude plně a moderně vybaven a bude přijímat všechny druhy odpadu s důrazem
na jejich důsledné třídění.
Další novinkou v odpadovém hospodářství je právě vyhlášená
veřejná soutěž na svoz směsného komunálního odpadu a barevných kontejnerů na tříděné odpady. V polovině roku městu končí tříletá smlouva se stávajícími svozovými firmami AVE (směsný odpad z popelnic) a Technické služby Hostivice (papír, plast,
sklo). Bioodpad z hnědých kontejnerů sváží naše městské Technické služby. Podařilo se nám domluvit a zorganizovat společnou
soutěž s obcemi Černošice, Dobřichovice, Lety, Karlík a Hlásná
Třebaň, které tak tvoří sdružení zadavatelů. Naše město celé
sdružení zadavatelů zastupuje. Soutěž je vypsána opět na tři roky
a předpokládaná hodnota zakázky pro všechny zmíněné obce je
60 mil. Kč s DPH. Hlavním cílem sdružování obcí je vytvořit větší
balík poptávaných služeb a tím získat na trhu výhodnější nabídky. Na konci března bychom měli vědět, zda jsme uspěli.
Čas do chvíle, než přijde období teplejších dnů, se Technické
služby opět budou snažit využít k péči o městskou zeleň. Hlavním cílem je nyní souvisle zarostlý porost v okolí areálu hřbitova
na Šiberném, kde již probíhá výrazná redukce náletových dřevin,
plánována je částečná obnova sadů a pěšiny ke křížku před hřbitovem. Kromě estetické funkce je cílem především odstranění zarostlých a těžko přístupných ploch, kde má svůj úkryt černá zvěř.
Ta pak páchá škody jak v areálu hřbitova, tak v Havlíčkových sadech. Vedle toho rada města schválila vypsání výběrového řízení
na odbornou údržbu zeleně v areálu hřbitova a v Havlíčkových
sadech. Na jaře bude také odstraněna dočasná deponie zeminy z výkopu nové kanalizace vedle areálu hřbitova. Tato plocha
bude v budoucnu sloužit pro výstavbu parkoviště.
Na konci února proběhlo v jídelně základní školy další osvětové setkání k lesním tématům, tentokrát jsme se věnovali lesním
cestám. Přítomný odborník doc. Ing. Karel Zlatuška, který tato
témata přednáší na lesnické fakultě, vysvětlil obecnou legislativu a normy a věnoval se také plánované rekonstrukci lesní cesty
okolo Lesního divadla, výstavbě nové lesní cesty okolo Strážného
vrchu i probíhající rekonstrukci historické výletní cesty „Burešovky“. Další setkání plánujeme před prázdninami, tentokrát na
téma hospodaření v lese s ohledem na kalamitní stavy, zejména
kůrovcovou kalamitu. Touto cestou děkuji přítomným občanům
za jejich zájem o tato témata.
Nakonec bych rád poděkoval všem občanům v lokalitě Vrážky za trpělivost v průběhu výstavby kanalizace a nového vodovodu. Hlavní řady kanalizace a vodovodu jsou již dokončené a
nyní bude probíhat výstavba přípojek k objektům. Současně byla
zahájena výstavba na čistírně odpadních vod. Termín úplného
dokončení všech prací je se stavební firmou dojednán na konec
prázdnin. Věřím však, že na Vrážce skončí práce dříve. Jak díky
dodavateli, tak i díky „dobré“ zimě probíhají práce bez zdržení.
S úctou Tomáš Smrčka

Město hledá firmu na
údržbu sadů a hřbitova
Město Řevnice bude poptávat firmu, která bude mít v letošním
roce na starost údržbu veřejné zeleně v Havlíčkových sadech a
na městském hřbitově. Záměr poptávkového řízení schválili radní počátkem února. „Firmu poptáváme každoročně, což má své
opodstatnění. Nejen kvůli tomu, že se mění obsah poptávky, ale
jde i o dosažení co nejlepší cenové nabídky,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka. Revitalizaci Havlíčkových sadů a jejich doplnění o
netradiční mobiliář a sochy ocenil sochař Pavel Karous v jednom
z posledních dílů svého pořadu Vetřelci a plameňáci vysílaného
na Stream.cz. „Tady se umístění soch do veřejného prostoru povedlo. Díla jsou nedílnou součástí krajiny, se kterou pracují. Nejsou samoúčelná, fungují jako dětské herní prvky, mobiliář,“ uvedl v pořadu Karous.

Výstavba Burešovky díky
dotaci pokračuje
Řevnice přijaly dotaci ve výši 1,6 milionu korun na druhou etapu
rekonstrukce takzvané Burešovky. Práce na druhé etapě, které
započaly na podzim a byly kvůli počasí pozastaveny, by měly být
v letošním roce dokončeny. Na cestě bude přírodní povrch, v místech s vyšším výskytem povrchové vody bylo zvoleno kamenné
vydláždění. Součástí projektu je i instalace několika dřevěných
zastřešených posezení.

Studie ukáže, jak by mohly bývalou
Eurovii ohrozit povodně
Participačnímu setkání, které město plánuje k rozvojovým územím města a zejména k dalšímu využití areálu někdejší Eurovie,
bude předcházet vyhotovení studie protipovodňových opatření
v této lokalitě. Diskuse o nové podobě areálu se měla původně
konat již v únoru. Členové Výboru pro územní plán se nakonec
shodli, že se setkání odloží, než budou zřejmé výsledky studie
protipovodňových opatření (PPO). Ta má ukázat, jak moc je oblast ohrožena povodněmi, charakterizovat průběh případných
povodní a specifikovat, jak lze tuto oblast chránit. To vše v rozsahu tří povodňových stavů – tedy při průtoku pětileté vody, padesátileté vody a stoleté vody. Studie by měla současně upřesnit,
jaké jsou technické možnosti řešení PPO, jaký by jejich realizace
měla vliv na okolní zástavbu a na životní prostředí. Kromě toho
by studie měla odpovědět i na otázku, kolik by případná výstavba
PPO stála a zda by měla ekonomický smysl. Studie by měla být
hotova do května, následně by se mělo uskutečnit participační
jednání. Až po něm je naplánováno další veřejné projednání návrhu územního plánu.

Na bezbariérové chodníky
shání město dotaci
Řevničtí radní schválili uzavření smlouvy na zajištění dotačního
managementu pro projekt výstavby bezbariérových chodníků
podél hlavního tahu II/115. V praxi to znamená, že společnost
Accon managers & partners, se kterou město spolupracuje například na revitalizace přednádraží, pro město připraví potřebné

4 Zprávy z radnice

dokumenty pro získání dotace na tento rozsáhlý projekt. Zjistí
tak, zda lze využít některé dotační tituly v rámci Státního fondu
dopravní infrastruktury. „Jde o několik kilometrů bezbariérových
chodníků podél hlavního tahu, na které bychom mohli dotaci získat. Někde to znamená vystavět zcela nové chodníky, jinde jejich
rozšíření, a to vše v potřebných parametrech bezbariérového provozu pro nevidomé i vozíčkáře s normovou šířkou,“ řekl starosta
Tomáš Smrčka. Město tak chce být připravené na chystanou rekonstrukci krajské silnice, kterou má kraj v plánu v následujících
letech, aby práce mohly proběhnout současně.

počtu na šest, a to v případě, že se s obcemi podaří domluvit na
navýšení rozsahu a ceny za služby.
•• Finanční úřad pro Středočeský kraj nabízí daňové veřejnosti službu poskytovanou v souvislosti s podáváním daňového
přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2018. Pracovník FÚ
pro Středočeský kraj bude přítomen dne 14. 3. 2019 v době od
13.00 do 18.00 v prostorách klubovny v Domě s pečovatelskou
službou, na adrese Vrážská 1805, 252 28 Černošice.
(vše pan)

Bude z domku školníka družina?
Projekt na přestavbu někdejšího domku školníka v areálu 1. stupně ZŠ v Revoluční ulici na družinu si nechala vypracovat řevnická
radnice. Z diskuse se zástupci školy vyplynulo, že ideální by bylo
využít opuštěný objekt pro potřeby družiny. „Město si nejprve
nechalo vyhotovit prováděcí studii, zda by bylo vůbec možné tuto
nízkou budovu na družinu přestavět,“ uvedl starosta Smrčka. V
současné době se podle něj již zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení. Ta by měla rovněž upřesnit, kolik by
případná přestavba stála. Až poté by město v případě zájmu o
přestavbu hledalo možné zdroje pro získání dotace.

Tibetská vlajka připomene
60 let od povstání
Tibetská vlajka opět zavlaje na řevnické radnici 10. března, kdy
si připomeneme 60. výročí tibetského povstání. O jejím vyvěšení
rozhodli jednomyslně řevničtí radní. Město se tak připojí k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, která vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších
symbolických akcí na podporu Tibetu. Akce probíhá v den výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. V loňském roce se
k akci připojilo 737 obcí, měst, městských částí nebo krajů.

Smuteční síň má nové lavice

Krásné jasanové lavice nahradily v řevnické smuteční síni nevhodná červená křesla. Navrhla je architektka Alice Čermáková
a vyrobil pan Tomáš Samek z Líšnice. Nově byla zařízena malá
čekárna pro pozůstalé. V úpravách smuteční síně bude vedení
města pokračovat. V dohledné době začne oprava střechy, která
dostane nový nátěr a dešťové svody. Připravuje se také výměna
oken.

Dřevák by se mohl díky dotaci
dočkat rekonstrukce
Řevnice hledají další možné dotační tituly na financování menších projektů, které nelze z jiných zdrojů financovat. Nově se
ucházejí o dotace z takzvaného Komunitně vedeného místního
rozvoje (CLLD). Jde o integrovaný nástroj navazující na metodu
LEADER, který je v určen k podpoře místního rozvoje nejen za
pomoci evropských fondů prostřednictvím takzvaných místních
akčních skupin (MAS). Prostřednictvím MAS Karlštejnsko žádají
Řevnice o dotaci na rekonstrukci Dřeváku podle návrhu architektky Sodomkové a další etapu rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Tam město v současnosti buduje novou elektroinstalaci, toalety
a sprchy. Z další dotace ve výši asi 3,5 milionu korun chce město
vybudovat novou pevnou temperovanou budovu, která nahradí
stávající plechový sklad.

Telegraficky
•• Novou členkou Letopisecké komise se stala Mgr. E. Hanykýřová. V komisi nahradila dlouholetou členku komise Miladu Horkou, která na členství rezignovala.
•• Městská policie Řevnice, jejíž působnost se od nového roku
rozšířila i na Hlásnou Třebaň, bude mít k dispozici nové vozidlo. Jeho koupi schválili řevničtí radní. Městská policie má
v současnosti pět strážníků, vedení města uvažuje o rozšíření

Lavička k narozeninám

Na kraji lávky přes Berounku, hned za závorami, se objevila nová
lavička. Je z ní krásná vyhlídka na řeku a poslouží i těm, kteří zde
čekají, až přejede vlak a zvednou se závory.
Způsob, jakým byla pořízena, je inspirativní. Markéta Sedláčková Davidová a Dana Krejsová požádaly své přátele, aby jim
místo dárků k narozeninám přispěli na nějaké vylepšení řevnického veřejného prostoru. Za částku, kterou takto vybraly, po
konzultaci s městskou architektkou paní Balejovou zakoupily
lavičku, věnovaly ji městu a Technické služby se postaraly o její
instalaci. Děkujeme!
Marie Reslová
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2019
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 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 cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný
na dobu delší než 90 dní nebo pobývá na území ČR přechodně 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 individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům nebo v důsledku přihlášení 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 narození
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 napíšete 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 napíšete 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 poplatku.
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.

6 Procházka s architektkou

ZAPOMENUTÉ
SOUVISLOSTI
„Máme dnes mnoho faktů, ale málo kontextů,“ napsal o moderní společnosti filozof Václav Bělohradský. Lze to
vztáhnout i na přemýšlení o městě. Žijeme v Řevnicích a známe tu každý kout. Na satelitních mapách můžeme
najít ohromné množství informací: jak to kde vypadá, co kdo vlastní, kde co stojí, jak je to daleko… Ale: proč? –
nebývá snadné odpovědět. Hledání souvislostí vyžaduje trochu studia. Například v archivu, nad starými plány,
záznamy schůzí, úředními dopisy a katastrálními mapami. Co z nich lze (někdy mezi řádky) vyčíst a jak to souvisí s dneškem a třeba i s budoucností města? Zveme vás na další procházku s městskou architektkou.
Text a grafika: Daria Balejová | Plány: Státní archiv Praha-západ a archiv ČÚZK Praha

Cestou k nádraží
Železnice do Řevnic dospěla, jak známo, v roce 1862. Staré nádraží (dnes
Pivovar na Palackého náměstí) ještě
stálo na jakés takés dopravní „tepně“:
cestou k přívozu přes Berounku. Že byla
cesta od vlaku nevlídná, dokládá dopis Okrašlovacího spolku z roku 1886:
„Slavné obecní zastupitelstvo v Řevnicích! … Jsouť místa, která by potřebovala, aby spolek si jich povšíml, aby je
zřídil a tak způsobilými učinil tomu,
čemu určeny jsou. Tohoto povšímnutí
zasluhuje především ulice, vedoucí od
nádraží do náměstí. Ulice tato, kterouž
se nejvíce chodí, jest, co se cesty pro

chodce týče, v tom nejhorším stavu ze
všech ulic našeho městečka – ačkoliv by
měla, jako ulice, v níž nejčilejší ruch,
nejvzorněji upravena býti. Spolek sám,
kdyby hmotných prostředků k tomu
měl, by vynaložil na ulici tuto a zřídil by
chodníky podélní. Poněvadž však spolek
nemůže: Račiž slavné obecní zastupitelstvo řevnické samo ujati se nadzmíněné
ulice, račiž ji seříditi a v ní cestky pro
chodce upraviti. Račiž spolku ve snahách jeho napomáhati, račiž nadzmíněnou opravu, nutnou opravu skutečně
provésti, aby stesky obecenstva domácího a cizího, ježto nesou se na neschůdnou cestu v ulici nádražní, jedenkráte
ustaly…“ Pár let nato vzniklo nové ná-

Z archivu, bez datace, asi začátek 20. století: Zvažovalo se např. propojení náměstí s nádražím přes hřbitov a podél hotelu Berounka. Motiv, který o mnoho let
později rozvíjel architekt Pleskot (námětová studie – průchod skrze hřbitov do
Nádražní ulice, 2005).

draží, jak je známe dodnes: trochu z
ruky a bez vhodného pěšího přístupu z
centra. Od té doby tu stála otázka, jak je
„přiblížit“ k centru.
Steskům na propojení nádraží s centrem nastal konec až loni, kdy byl vybudován kultivovaný průchod podél Corsa. Prostorná cesta, ušlechtilé materiály
a pestré prostory (náměstíčko, plácek,
most, korzo, zahrádky, zkratka…) odpovídají konečně, po 132 letech, na apel
Okrašlovacího spolku. Rekonstrukce celého přednádražního prostoru, která by
měla začít letos na jaře, na toto dobré
dílo (ve skromnější verzi) naváže.

Sochorka
Architekt Sochor byl vzdělaný pán a
světoběžník. Když se chystal usadit se
zpět ve vlasti, nevybral si dobřichovický Brunšov (tehdy v rozkvětu parcelace
a výstavby), ale sousední Řevnice: venkovské prostředí, kde kromě kostela a
zámečku stála jen jedna vila, škola, a
pak už jen statky, domky a chalupy. Na
severním svahu pod lesem, v místě zvaném Za humny, pořídil rozsáhlý pozemek. Zde krátce po svatbě postavil první
vilu a nastěhoval se do ní. Časem navrhnul vily další a prodával je movitým
zájemcům z Prahy. Tak vznikla ulice,
která už za života páně architektova nesla jeho jméno. Sochor stavěl „na zelené
louce“, v místě bez souvislostí se starými
Řevnicemi a bez urbanistického kontextu. Byl to vlastně satelit, jak jej známe
dnes. Zásluha a dobrá práce architekta spočívala v tom, že kromě parcelace
svého majetku promyslel i návaznosti na
tehdejší městys: ulice Legií, Veselého,
Školní jsou jeho dílem. Mají své úběžníky (výstavní Sochorovy vily), velkorysé dimenze (šířku 11 m!) a příjemnou
atmosféru – dodnes. Co si asi pomyslel
řevnický sedlák, natož domkář, když
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Za humny rostla cimbuří, balustrády a
věže, zahrady bez zeleniny, zato však
se sochami krásných žen? Někdo je asi
obdivoval, někdo se pohoršoval, jak už
to bývá. My dnes víme, že město k Sochorově ulici časem dorostlo: urbanisticky i mentálně. Sochorova čtvrť pro nás
patří do starých Řevnic a výstavba osamocených vil ve velkých zahradách se
(např. v novém územním plánu) žádá.
Možná však latentně zůstává i venkovská konzervativnost a jistá nedůvěra
k architektonickým novinkám?

Urbanistická embolie
Také ulice J. Veselého patří do Sochorova urbanismu: původně spojovala
(stejně jako ulice Legií) Sochorovu ulici
s náměstím a lemovat ji měly zahrady s
vilami. Když však ve 30. letech 20. století Řevničtí získali pozemek pro stavbu
nové školy (dnešní 2. stupeň), rozhodlo
tehdejší zastupitelstvo, že podél školní zahrady ulici netřeba a severní část
(tehdy ještě bezejmenné) ulice prostě
zrušilo. Tak vznikl onen obří, neprokrvený blok mezi Lidovým domem, školou
a náměstím, tak byla zaslepena ulice B.
Němcové. Na druhou stranu: tak zůstal v centru města volný, nezastavěný
prostor. Zde by mohla jednou stát např.
městská sportovní hala (studie, 2018):
blízko na školní tělocvik i na kroužky a kurzy veřejnosti. Jak by se hodilo,
kdyby byl vnitroblok přístupný také ze
severu – ulicí Veselého! Její zaniklou
stopu symbolicky respektuje i přístavba
ZŠ (architekta P. Starčeviče, 2016): jako
volný prostor ji lemuje fasádou a stromořadím. Rozhodnutí zrušit ulici je po
90 letech nevratné, budiž ale poučením,

Nová doba přišla do Řevnic ze severu – od železnice, a také z jihu – od staré polní cesty. Sochorova výstavba přivedla nové obyvatele, nový způsob života a s nimi možná i
soupeření mezi venkovskou a městskou mentalitou.
že ulice, podobně jako tepny, se nemají
rušit, ale udržovat.

Kulaťák
Stavba nové školy ve 30. letech byla
velká událost. Způsobila nejen zrušení
ulice, ale také jednoho náměstí. V křížení ulic Školní a Legií – tedy na nároží
2. stupně ZŠ – byl původně plánován
kruhový plácek (průměru 30 m!), který mohl nové čtvrti dodat pestrosti.
Stavební komise však v roce 1932 přes
Sochorovy námitky rozhodla, že „…

Původní ulice měla dvě varianty vyústění do
náměstí: skrz tzv. Faustovnu (dnes dům č. 27
na náměstí), nebo parcelou vedle. Tak vznikla
dnešní průchozí proluka, kudy by jednou bylo
opět možné spojit (pěšky) školu s náměstím.

náměstí toto vadí při projektování nových škol a nemá v dnešní době významu“. To si však nejspíš nemyslel architekt Milan Babuška, který novou školu
tehdy projektoval: umístil ji dál od křižovatky, přesně na hranici Sochorova
kulaťáčku, a budově vytvořil dvě hlavní
průčelí. - Pro případ, že by si to následující generace s tím náměstíčkem rozmyslely… Zdalipak tušil, že jednou mu za
ten odstup od silnice, místo pro stromy
a prostorný trávník před školou budeme
vděční? e

Stopa po zrušeném kruhovém náměstí (modře) se zachovala v oblé katastrální hranici v areálu dnešních kurtů.

8 Výtvarné umění

PORTRÉT ŘEVNIČANKY
Až do 7. dubna je v horním zámku v Panenských Břežanech k vidění výstava obrazů řevnické malířky Alby
Bedřichové. Statečné a vzdělané ženy, která neváhala v době protektorátu nasadit vlastní život pro záchranu
židovské přítelkyně a znovunabytí svobody. Ženy, od jejíhož narození v únoru uplynulo 130 let a která by si
právem zasloužila stát se čestnou občankou Řevnic.
Text a foto: Pavla Nováčková

Alba Bedřichová se narodila 11. února
1889 v Korkyni na Příbramsku. Vzdělání
získala v ústavu Anglických panen v Praze, kam byly dívky přijímány bez ohledu
na své vyznání. Zde dívky studovaly například češtinu, jazyky, ekonomiku, těsnopis,
psaní na psacím stroji, dějepis, přírodopis,
ale i vaření, ruční práce, zpěv nebo dějiny
umění.
„Alba vynikala v ekonomii, hovořila
několika jazyky. A proto jí byla nabídnuta pozice správkyně majetku významné
židovské cukrovarnické rodiny Blochů,
kterou reprezentovala Paula, provdaná
Löwensteinová,“ připomíná ředitelka muzea v Panenských Břežanech Hana Bílková. Paula byla dcera Adolfa Blocha. Jejímu
strýčkovi Ferdinandu Blochovi-Bauerovi
patřilo panství v Panenských Břežanech.
Paula byla křehká žena s uhrančivým
pohledem. Stejně jako její tetička Adele,
mecenáška umění a veliká obdivovatelka
malíře Gustava Klimta, který její podobu
zachytil na jednom ze svých nejznámějších obrazů Zlatá Adele.
Paula Löwensteinová bydlela v řevnické
vile čp. 676, kde dnes sídlí mateřská škola.
Správkyně jejího majetku Alba Bedřichová
nejprve obývala domek čp. 116 v Berounské ulici, později si postavila vlastní vilku
i s malířským ateliérem v Sádecké ulici,

neboť její celoživotní láskou a náplní byla
malba. „Alba byla ženou činu, i když takovou rozhodnost by na první pohled od jejího jemného chlapeckého vzezření člověk
spíše neočekával. Ale zdání klamalo. Byla
schopná své sny nejenom snít, ale také je
uskutečňovat,“ popisuje ředitelka Bílková.
Alba na svých dílech zachycovala převážně venkovská zátiší proložená květinovými motivy, ale i podoby místních
spoluobčanů a svých přátel. Na výstavě
jsou například k vidění portréty přítelkyně
Pauly, ale i vlastní autoportrét. Právě Paulu se po nástupu nacistů snažila všemožně
ochránit před koncentračním táborem.
Poté, co jí nacisté zabavili majetek, vzala ji
k sobě domů, a dokonce ji nechala i pokřtít. Vše bylo marné. V září 1942 musela
Paula nastoupit do transportu, jen několik
dní nato ji Němci popravili.
Alba Bedřichová dál riskovala svůj život
pro druhé. Zapojila se do odbojové činnosti, pomáhala postiženým v rámci domácího odboje. Stejně jako její přítelkyně skončila v koncentračním táboře Ravensbrück.
„Tam se poznala s mojí maminkou, Eliškou Kopřivovou, se kterou si navzájem
několikrát zachránily život. Po společném
pochodu smrti se slečna Alba, jak jsme jí
říkali, vrátila do Řevnic,“ vzpomíná řevnická umělkyně Dagmar Renertová, ro-

zená Kopřivová. V Řevnicích byla Bedřichová jako první žena zvolena v roce 1948
starostkou. Po únorovém komunistickém
puči, který připravil o střechu nad hlavou
i její nerozlučnou přítelkyni z koncentračního tábora, se funkce po třech měsících
sama vzdala a rozhodla se odejít do ústraní ke svému malování. Svůj domek navíc
darovala rodině Kopřivových, kteří byli
nuceni se z Prahy vystěhovat.
Alba Bedřichová zemřela dne 18. 5.
1966 v sesterské péči a doslovně v náruči
přítelkyně Elišky Kopřivové. Její ostatky
spočívají v rodinném hrobě Kopřivových v
Řevnicích.
Některé její obrazy, které zapůjčila nebo
darovala Dagmar Renertová, jsou nyní k
vidění v Památníku národního útlaku a
odboje, který byl v horním zámku v Panenských Břežanech otevřen na konci
roku 2016. Zdejší expozice nazvaná Zločin
a trest, připomínající hrůzy druhé světové války, byla právem oceněna v prestižní
národní soutěži muzeí Gloria musaealis v
kategorii Muzejní počin roku 2016. e

Výstava
Alba Bedřichová

je k vidění do 7. 4. 2019
Otevřeno je středa–neděle
9.00–12.00, 12.30–16.30
Více na http://panenske-brezany.
muzeumbrandys.cz
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15. březen 1939 – smutné výročí
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

V historii našeho národa je třeba si připomínat i neradostná
výročí. Platí, že z chyb, nesprávných rozhodnutí a selhání v
životech našich předků se máme poučit, aby se situace znovu
neopakovaly. Den 15. března 1939 znamenal v naší historii konec novodobého samostatného Československa, které existovalo
20 let po skončení 1. světové války. Stal se současně datem vzniku
protektorátu Čechy a Morava. Tehdy vojska nacistického Německa překročila hranice české části ČSR a obsadila Čechy, Moravu a
Slezsko. Touto okupací Německo porušilo mnichovskou dohodu,
kterou 30. září 1938 samo uzavřelo. V noci na 15. března prezident
dr. Emil Hácha podepsal v Berlíně dohodu o vzniku protektorátu.
Stalo se tak pod nátlakem, zejména na základě výhrůžky velitele
letectva Hermanna Göringa, že při odmítnutí podpisu bude německé letectvo okamžitě – bez vypovězení války – bombardovat
Prahu a další česká města. Proto po tomto podpisu naše armáda na rozkaz nejvyššího velení složila zbraně. Jedinou výjimku z
toho vytvořila 14. března v Místku 12. kulometná rota kapitána
Karla Pavlíka, který neznal situaci v celé zemi a postavil se se svou
jednotkou na odpor proti postupujícím německým vojákům. Následujícím zjištěním situace a pro nedostatek munice musel své
vystoupení ukončit. Kapitán Pavlík působil za války v ilegálních
protinacistických skupinách. V září 1942 byl zatčen gestapem a po
krutých výsleších transportován do koncentračního tábora Mauthausen, kde byl 26. ledna 1943 zabit střelou do týlu. V nejbližší
době po vojenské invazi dorazily na naše území německé bezpečnostní složky – gestapo a Sicherheitsdienst, zavedly okupační
režim a vyhlásily stanné právo. Začaly zatýkat německé exulanty,
české Židy a komunisty na základě nově vytvořených výnosů a nařízení.
Píše se, že Adolf Hitler přijel 15. března odpoledne na Pražský
hrad, a ač vegetarián a abstinent, si dal pražskou šunku a sklenici
plzeňského piva. Vyjádřil se, že v Mnichově byli pro něj Daladier
a Chamberlain jen degenerovaní aristokrati. V létě roku 1939 byl
potom uzavřen pakt Ribbentrop–Molotov. Protektorát postupně
uznala řada zemí.
Poměry v Řevnicích v letech 1938–1939 odpovídají celkové politické situaci v českých zemích.
Uvádím některé skutečnosti a události z té doby, které jsem našel v zápisech obecního zastupitelstva.
Ve funkci řevnického starosty působil po celou válku Karel Janda, který byl starostou již od roku 1931.
Ve funkcích náměstků jsou jmenováni Karel Černý a Antonín
Slepička, později Ing. Alois Říha, František Hora a Matěj Ráž.
Na konci roku 1938 vláda tzv. druhé československé republiky
rozhodla o rozpuštění komunistické strany v Čechách a v důsledku

Smutnou památkou na březnové dny jsou i dopisy vyplacené
současně českými i protektorátními známkami.

toho byly počátkem roku 1939 i v Řevnicích provedeny doplňovací
volby do zastupitelstva a do školské rady. I v této nejisté a politicky vypjaté době pokračoval normální život v obci. Bylo navrženo a schváleno zřízení mateřské školy v domě čp. 27 na náměstí,
která byla otevřena již v září 1939. Řevnice se staly samostatným
zdravotním obvodem, ačkoliv měly praktického lékaře již od roku
1909. Byla postavena benzinová pumpa na křižovatce u lékárny a
obnovena kinematografická licence pro TJ Sokol.
Pozoruhodné bylo přiznávání domovské příslušnosti do Řevnic.
Podle 9 zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva v době od 15. 11.
1938 do 22. 12. 1939 bylo přiznáno domovské právo 117 žadatelům a odepřeno 7 osobám. S tím jistě souvisela i probíhající parcelace pozemků, např. v oblasti Na jamech, a jejich prohlášení za
stavební. Po mnichovské dohodě muselo opustit oblast zabraných
Sudet přes 200 000 Čechů. To se zřejmě projevilo i v Řevnicích ve
zvýšeném počtu žádostí o přiznání domovského práva.
Zmínku si zaslouží i příklad sokolské solidarity v této době. Ve
třicátých letech 20. století podporovali řevničtí sokolové menšinovou českou sokolskou jednotu v Horním Litvínově. Společně byly
pořádány tělocvičné a kulturní akce a Řevničtí finančně přispěli i
na stavbu litvínovské sokolovny. Po uzavření mnichovské dohody
připadl Litvínov do Sudet a české aktivity ve městě byly zrušeny.
Aby zachránili archiv a movitý majetek, převezli jej sokolové – dle
dohody – z Litvínova do Řevnic, kde byl po celou dobu války ukryt
a po ní vrácen zpět do Litvínova. e
„Šotek“ řádil
V Ruchu číslo 1 a 2 jsem psal v kapitole o Červeném kříži o paní
Stejnkové. Její správné křestní jméno je Jarmila, nikoliv Marie.
V minulém čísle Ruchu je v článku o Artikulech mlynářského cechu v Řevnicích uveden letopočet 1305 místo správného
1335.
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Novou vedoucí řevnické pečovatelské
služby je Monika Gorošová
Rodačka z malé vesničky nedaleko Havířova se před sedmi lety
kvůli zaměstnání přestěhovala do našeho regionu. Nyní žije v Letech.
„Rychle jsem se tam adaptovala, a to hlavně díky místnímu sboru dobrovolných hasičů, jehož aktivní členkou jsem se stala,“ prozrazuje Monika Gorošová, absolventka střední sociální školy. Již
během povinné praxe získala pracovní místo v Domově pro seniory
v Havířově. „Tam jsem získala také první zkušenosti v sociální oblasti a s prací se seniory,“ popisuje Gorošová. Při zaměstnání vystudovala Vysokou školu sociálně správní, na níž navázala dvouletým
magisterským studiem na Vysoké škole manažerské Varšava, obor
pedagogika-sociální práce.
Na své pracovním kontě má nejen práci v Domově pro seniory v
Havířově, ale také na Úřadu práce v Berouně, kde vyřizovala příspěvky na péči a dávky pro zdravotně postižené. Naposledy pracovala jako vedoucí sociální pracovnice v Domově pro seniory Dobřichovice. Současně již více než rok vypomáhá v pečovatelské službě
v Řevnicích. „Hned v prvních měsících mi tehdejší vedoucí paní
Svobodová nabídla, zda bych nechtěla vedení převzít. Zpočátku
jsem odmítla, jelikož jsem si nebyla jistá, zda mám dostatek zkušeností, a zároveň jsem ještě nebyla s fungováním této služby tolik
obeznámena. Po roce působení jsem nabídku již přijala,“ uvedla
Gorošová, která do funkce nastupuje 1. března. A jaké budou její
první kroky? „Ráda bych se ještě blíže seznámila s detailním chodem pečovatelské služby, abych mohla i nadále navázat na kvalitu
poskytované peče a zajistit spokojenost všech jejích uživatelů, ale i
zaměstnanců.“

Jez bude Povodí Vltavy
opravovat dva roky
Rekonstrukci řevnického jezu začne v letošním roce Povodí
Vltavy. Na to, co bude zahrnovat, ale i na nedávné kácení stromů na březích řeky jsme se zeptali mluvčího Povodí Vltavy
Hugo Roldána.
Kdy by rekonstrukce jezu měla začít?
Zahájení je plánované v průběhu dubna 2019. Stavební činnost
by měla ve svém úvodu zahrnovat vybudování zařízení staveniště, příjezdové komunikace a následně provedení stavebních jímek
zajišťujících ochranu nově budovaných konstrukcí před zatopením. Samotná stavba potrvá cca 2 roky, následně bude probíhat
po dobu cca 2 let tzv. biologický monitoring – kontrola funkčnosti
rybích přechodů z hlediska migrační prostupnosti.
Co bude stavba zahrnovat?
Stavba spočívá ve vybudování dvou rybích přechodů, jednoho u
pravého a druhého u levého břehu, a dále pak ve vybudování skluzu pro vodáky u pravého břehu a minimální opravě jezové koruny
u levého břehu. Nejedná se tedy prioritně o celkovou rekonstrukci
jezu.
Jak může stavba zasáhnout do běžného života u řeky?
Na pravém břehu dojde k omezení průchodu po existujícím chodníčku u náspu dráhy nad jezem. Omezené budou i možnosti průchodu po pravém břehu mezi jezem a letovským mostem. Tam
bude vybudována příjezdová staveništní komunikace. Nájezd je
veden pod most odbočkou z Alšovy ulice. Obecně je ale třeba počítat se zvýšenou hlučností a prašností související se stavební činností a dopravou materiálu a techniky, třebaže se budeme maximálně

snažit o omezení těchto negativních průvodních jevů stavby.
Nad jezem je relaxační louka s molem. Bude možné se zde
koupat?
Hranice stavby na levém břehu končí v úrovni existující lávky, projekt včetně vymezení obvodu staveniště nepředpokládá zásah dále
do prostoru nad lávkou, a tedy ani dále do prostoru louky s relaxačním molem. Koupání v nadjezí by mělo být ovlivněno pouze
zmíněnou existencí samotné stavby – tedy spíše negativním estetickým vjemem souvisejícím s pohledem na rozestavěnou stavbu a
dále hlukem stavební techniky.
V minulých dnech Povodí pokácelo desítky stromů na dolním
toku Berounky. Jaký byl důvod?
Za posledních několik let zde došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu topolů s převažujícím stářím 40–60 let vedoucího
k jejich prosychání a následnému pádu větví či části celé koruny
stromů. Tato situace představuje zvýšené riziko ohrožení nejen
majetku, ale i zdraví a bezpečnosti osob, zahrádkářů, rybářů, rekreantů, lidí na cvičišti atd. Na základě konzultací a následného
vydání písemného souhlasu CHKO Český kras jsme přistoupili k
odstranění rizikových stromů. V souladu s návrhem CHKO bude
následně provedena náhradní výsadba stromů podle doporučeného druhového složení pro danou lokalitu.

František Šedivý se stal Rytířem
U příležitosti zahájení XIII. ročníku Mene Tekel, mezinárodního
festivalu proti totalitě, zlu a násilí a pro paměť národa, byl Ing.
Františkovi Šedivému udělen titul Rytíř české kultury. Jde o státní
ocenění udělované Ministerstvem kultury umělcům s výrazným
podílem na rozvoji duchovních, etických a kulturních hodnot, s
ohledem na jejich statečné osobní postoje a životní osudy. Gratulujeme!

Po březnovém Dni otevřených dveří
následuje 4. dubna zápis
Prohlédnout si řevnickou základní školu před chystaným zápisem
do prvních tříd mohou budoucí školáci, jejich rodiče a další zájemci ve čtvrtek 21. března. Od 8 hodin se koná tradiční Den otevřených dveří, a to na obou stupních školy. „Zájemci budou moci nahlédnout do tříd, provádět je budou žáci. V obou budovách budou
připraveni zástupci školy k zodpovězení dotazů,“ uvedl ředitel ZŠ
Řevnice Tomáš Řezníček. Samotný zápis prvňáčků se uskuteční 4.
dubna od 14 do 19 hodin. Objednat se budou moci rodiče on-line,
jedna komise ale bude přijímat i ty, kteří přes rezervační systém
přihlášeni nebudou. „Chceme letos zápis pojmout trochu zábavnější formou,“ plánuje Řezníček, který očekává, že by stejně jako
loni mohly být naplněny 3 první třídy. „V tuto chvíli jde o hrubý odhad. Nevíme, kolik lidí k zápisu přijde a kolik bude odkladů,“ dodává ředitel školy, která v současnosti prochází rekonstrukcí. Kvůli
ní bude první březnový týden omezena výuka ve staré budově.
„Během jarních prázdnin a týden po nich se bude stavět schodiště
na půdu včetně výtahu. Šest tříd, které mají své učebny v historické
části budovy, bude mít připraven náhradní program mimo školu,“
uvedl ředitel s tím, že kvůli rekonstrukci bude zkrácen i školní rok.
S největší pravděpodobností o týden.
Co vedení školy trápí dlouhodobě, je nedostatek učitelů a nyní i
asistentů. Těch by škola potřebovala celkem šestnáct. „V tuto chvíli
jich máme jen patnáct. Takže hledáme další asistentku(-ta) pedagoga, platové podmínky dle letošní novelizace platů státních za-
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městnanců. Nabízíme milé vstřícné prostředí,“ říká ředitel. Dlouhodobě má v hledáčku také učitele matematiky, fyziky a češtiny
pro druhý stupeň.
(vše pan)

Co nás letos čeká na trati
Praha–Beroun?
Každé všední ráno odjíždějí z řevnického nádraží za prací či studiem stovky lidí. Dráha je pro řadu z nás hlavní a často i jedinou
dopravní alternativou. Jistě tedy každého zajímá, jaké výluky spojené s rekonstrukcemi nás letos čekají.
Letošní rok bude podle informací Radky Pistoriusové z tiskového oddělení SŽDC z hlediska výluk poměrně poklidný.
Výluky v červnu a červenci
V červnu proběhne oprava výhybek v železniční stanici Dobřichovice. Provoz na trati bude kvůli tomu omezen pouze v denních
hodinách o víkendu 22. až 23. června.
Oprava konstrukce přejezdu, běžná údržba železničního svršku
a trakčního vedení v úseku Dobřichovice–Řevnice je naplánovaná na prázdninový červenec. Začátek výluky se předpokládá 18.
července a konec 22. července. Hned další den bude zahájen stejný typ prací v úseku Radotín–Dobřichovice. S tím spojená výluka
potrvá nepřetržitě do 27. července.
V průběhu roku je možné očekávat další, zatím časově nespecifikované drobné krátkodobé výluky, zaměřené na odstranění
diagnostikovaných defektoskopických vad, běžnou údržbu železničního svršku či údržbu trakčního vedení a zabezpečovacích zařízení. V letošním roce bude rovněž dokončena rekonstrukce železniční stanice Beroun, aktuálně rovněž probíhá oprava výpravní
budovy ve stanici Karlštejn. Nové střechy a fasády se v průběhu
roku dočká i železniční zastávka Černošice.
Rekonstrukce stanice Radotín
V září letošního roku začne stavba nazvaná „Optimalizace trati
Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“. Součástí stavby je
kompletní rekonstrukce stanice Praha-Radotín. Vzniknou nová
nástupiště, podchod, nové bude zabezpečovací a sdělovací zařízení, informační systém, trakční vedení. Stávající zastávka Praha-Velká Chuchle bude v dosavadní poloze zrušena a nově postavena cca o 400 m blíže centru městské části. Realizace této stavby,
v ceně bezmála 3 miliardy Kč, proběhne v termínu září 2019 až
březen 2022.
Optimalizovat se bude postupně celá trať. Práce na jednotlivých úsecích, do kterých je optimalizace rozdělena, jsou v různých
stadiích. Někde už se finišuje s projektovou dokumentací, jinde
(nejkomplikovanější úsek vzhledem k zástavbě přes Černošice) se
teprve připravují podklady. Celá optimalizace by, i s ohledem na
připomínky svazku měst a obcí regionu Dolní Berounka, měla být
pojata pouze jako trať pro příměstskou dopravu. Je však třeba počítat s tím, že po dobu cca 15 let, než vznikne alternativní trasa pro
dálkovou a nákladní dopravu, bude sloužit ve stávajícím režimu.
Intenzivně se projektuje i část týkající se Řevnic. Rekonstruovat
se bude v Řevnicích stejně jako v Radotíně celá železniční stanice,
ve hře je i velká změna v křížení železnice s krajskou pozemní komunikací. V plánu je mimoúrovňové řešení. Konkrétnější informace přineseme, až bude v této věci jasněji, v některém z příštích čísel
Ruchu, kde se zároveň dozvíte aktuální informace o plánovaném
tunelu mezi Prahou a Berounem pro dálkovou a nákladní dopravu.
Jan Schlindenbuch

Kultura
Okénko ZUŠ
Jednoznačně o největší „bombu“ měsíce se postarala zpěvačka
Aneta Kalertová z pěveckého oddělení v Mníšku pod Brdy (paní
uč. Martina Bauerová a Miriam Bayle), která se stala vítězkou národního kola mezinárodní pěvecké soutěže Sanremo a bude reprezentovat Českou republiku – a vlastně i naši školu – ve finále přímo
v italském Sanremu!
Tradičně nám v tuto dobu dělají velkou radost nejstarší „výtvarkáři“. Studenti, kteří se chtějí i v budoucnu věnovat výtvarnému
umění, učinili významný krok. Úspěšně složili talentové zkoušky
a byli všichni přijati na umělecké školy, které si vybrali. Vydali se
náročnou cestu, tak jim držme palce. Ve velké konkurenci se umístili na předních místech mezi přijatými. Z jedné střední umělecké
školy nám dokonce volali a poděkovali nám za vynikající přípravu
studentů. V letošním roce se rozhodla zkusit štěstí na konzervatoř
(obor klavír) studentka Alice Divišová. I ta byla úspěšná a byla přijata. Letos jsme tak byli u talentovek opět 100%!
Novinka od nového školního roku 2019/20: otevíráme obor hra
na trubku. Trubka je hudební nástroj, který je nepostradatelnou
součástí každé kapely napříč všemi hudebními žánry. Chcete zazářit v jazzové nebo popové kapele? Zahrát si sólové nebo klasické
koncerty? Nikdy nebyla lepší příležitost začít hrát na trubku než
právě teď! Na konci května se budeme těšit u talentových zkoušek.
Nezapomeňte, že již probíhá 11. ročník naší regionální výtvarné soutěže. Uzávěrka je letos 12. 4. 2019 a slavnostní vyhlášení a
vernisáž proběhne 24. 4. Každý rok se soutěže účastní okolo 14
škol a ateliérů z našeho regionu, Míšku pod Brdy, Berouna. Letos
jsme nově pozvali školy z Břežan a Vraného. Vystaveny jsou všechny práce, které jsou do soutěže zaslány; ty nejlepší práce jsou vystaveny v prostorách Modrého domečku, ostatní v ZUŠ Řevnice.
Ivana Junková

Plesat se bude v rytmu melodií
světových orchestrů
Poslední březnovou sobotu 30. 3. se koná XIX. ples Klíčku a ZŠ
Řevnice. V 19.30 začíná v Lidovém domě. K tanci i poslechu budou
znít taneční melodie světových orchestrů, které speciálně pro tento
večer vybral taneční mistr Miloš Chroust. Hostem večera bude kapela Třehusk, která naopak zahraje lidové rytmy. O předtančení se
postarají děti z tanečního souboru Klíček. Na hosty čeká tradičně i
bohatá tombola, slosovatelné vstupenky, dámská volenka a tanec
podle tanečního pořádku.
Rezervace vstupenek je možná na tel. 604 702 569.

Na Radůzu zbývají poslední
volné vstupenky
Posledních několik vstupenek lze zakoupit v předprodeji na březnový koncert Radůzy. V řevnickém kině se koná 20. března od 19.30
hodin, vstupné 450/400Kč. Řevnice jsou jedním z pouhých tří koncertních zastavení, které Radůza v březnu v Čechách pořádá.
V dubnu se můžete těšit na sextet Skety, v kině zahrají 14. dubna od 18 hodin. Vstupenky lze již nyní nakupovat v předprodeji
za 300/230 korun. Na místě zaplatíte o 30 korun více. Největší
energizér se podle pořadatelky přivalí do Řevnic 2. května. Kapelu
minus123minut tvoří trio uznávaných muzikantů: zpěvák, kytarista a autor písní Zdeněk Bína, baskytarista a dvorní textař kapely

12 Kultura

3/19
Fredrik Janáček a výjimečný bubeník Dano Šoltis. Lístky v předprodeji jsou za 300/230 korun.
Nově pořadatelka nabízí zvýhodněné permanentky věrným
posluchačům. Při koupi vstupenek na všechny tři výše uvedené
koncerty ušetříte ještě více, zaplatíte jen 950 korun. V případě
zájmu kontaktujte L. Kukulovou na tel. 602 255 525 nebo e-mailu
luciana.kukulova@gmail.com. Předprodej ostatních vstupenek je
v Infocentru Dobřichovice a v knihovně Řevnice. Více na www. pa-intermedia.com a facebook.

šťastná žena. Vzdorovala všem kritikům a vytrvale následovala své
sny. Takže nejde jen o velmi zábavný, ale také o velice dojemný a
povznášející příběh.“ V hlavní roli Florence uvidíte Evžu Koblížkovou, dále hrají Dušan Navařík, Kateřina Filla Věnečková, Ondřej
Nováček, Irena Neradová a Lucie Hochmalová. Reprízy se konají
29. března v 19 hodin a 31. března v 17 hodin v kině v Řevnicích.

Notičky chystají na ples
úžasná překvapení

Přiměřeně neprofesionální, přiměřeně zapálení, přiměřeně nadšení a s přiměřenými ambicemi. Přiměřeně se snaží vytvářet vlastní
texty i muziku, přiměřeně zkouší a dnes už i přiměřeně vystupují a
hrají ku potěše sobě i jiným. Tak samo sebe charakterizuje na portále Bandzone.cz folkové duo Přiměřeně, které v neděli 24. 3. od
18 hodin zahraje v řevnickém Zámečku. Jihočeši Lenka Kubelková (zpěv, perkuse) a Marek Tyle (kytara, zpěv, hudba) jsou středoškolští kantoři, a tak je jasné, že nemají o inspiraci nouzi. Těm,
kteří se nemohou dočkat červnové Porty, poskytnou malou ochutnávku žánru a všem ostatním nabídnou příjemný nedělní podvečer s písničkami, které sice neznáte, ale jistě je rádi poznáte. Malou
ukázku můžete nalézt na Bandzone.cz.
(vše pan)

Řevnická dětská lidová muzika Notičky uspořádá 6. dubna v Řevnicích již 18. hudební ples. Vedle Notiček se na jevišti od 19 hodin
představí osvědčená rakovnická kapela IdealBAND, chybět nebudou tradiční překvapení, tombola či půlnoční losování vstupenek
o ceny. „Budeme mít letos dvě naprosto úžasná překvapení. Letos
si je děti samy zrežírovaly, napsaly scénáře a připravily kostýmy,“
říká o každoročně přísně utajovaných vystoupeních vedoucí souboru Lenka Kolářová. Ples nabídne vedle zmíněné tomboly a půlnočního losování také vystoupení nejmenších Notiček a populární
dámskou volenku, při níž tanečníci kupují tanečnicím květiny a
sladkosti. Vítáni jsou hosté v krojích – v průběhu večera bude již
poněkolikáté zvolen nejkrásnější krojovaný pár. Vstupenky lze objednávat na e-mailové adrese lenka@noticky.cz nebo na telefonu
603 245 784. Notičky, které loni oslavily dvacet let existence, se v
dubnu v Řevnicích představí ještě v rámci velikonočního koledování. V květnu pak soubor čeká vystoupení na mezinárodním folklorním festivalu Tuchlovická pouť a několik koncertů v rámci festivalu
Staročeské máje.

Neprodejné manželky naposledy v kině
Hned dvě komedie sehrají v březnu ochotníci z Řevnic a Dobřichovic v řevnickém kině. Naposledy budete mít možnost vidět
lechtivou komedii v režii Alice Čermákové Neprodejné manželky,
a to v neděli 17. března od 19 hodin. Pokud jste nestihli předchozí
uvedení této hry, rozhodně si to tentokrát nenechte ujít. Anglické
dílo pánů Chapmana a Loyda pro čtyři muže a čtyři ženy popisuje
pracovní setkání anglických obchodníků. Ti se v hotelovém pokoji
snaží co nejvýhodněji prodat svou firmu, a tak na žádost kupujících pozvou i dvě lehké děvy.

Dobřichovičtí přivezou komedii
o nejtragičtější zpěvačce všech dob
Neuměla zpívat, ale byla úchvatná! Kdo? Florence Foster Jenkins.
O skutečně žijící americké mecenášce označované za nejtragičtější
zpěvačku všech dob je komedie s názvem Je úchvatná. Po tři březnové večery ji v řevnickém kině uvede Dobřichovická divadelní
společnost. Premiéra se uskuteční 28. března v 19 hodin. Autorem
této divadelní hry je Angličan Peter Quilter. Florence Foster Jenkins žila v Americe na začátku 20. století a byla to velmi špatná
zpěvačka, přesto veřejně vystupovala a vyprodala dokonce legendární Carnegie Hall. A co napsal sám autor o příběhu Florence?
„Je to velký příběh vítězství nad nepřízní osudu a zároveň je to
jeden z těch úžasných příběhů, které člověka okamžitě rozesmějí
svou absurditou. Ale ještě zajímavější je skutečnost, že to byla tak

Folkové duo Přiměřeně
zahraje v Zámečku

Festival Jeden svět v Řevnicích
Dubnové čtvrtky v Řevnicích budou patřit akcím největšího festivalu dokumentárních filmů o lidských právech na světě – festivalu
Jeden svět, který pořádá Člověk v tísni.
Projekce filmů se pojí s diskusemi jak tvůrců filmů, tak jejich hrdinů s veřejností. Festival probíhá vždy na jaře v Praze a po deseti
dnech se stěhuje do dalších 36 měst po celé republice. Ráda bych,
aby příští rok mezi tato města patřily i Řevnice. Do festivalu jsou
vždy zapojeny i školy, dopolední projekce přinášejí dětem mnoho
nových informací a podnětů k zamyšlení a diskusi.
Podmínkou výběru Řevnic v příštím roce je projekce čtyř dokumentů podle našeho výběru. V nabídce je několik desítek filmů s
různou tematikou – od politických témat po porušování lidských
práv, ekologii, upcyklaci oděvů či životní styl. Máme velkou výhodu v digitalizovaném kině. Je zde i několik dalších prostor, kde
chceme projekce uskutečnit, a začíná se tvořit skupina dobrovolníků, kteří se chtějí do organizace festivalu zapojit.
Rozhodli jsme se pro dubnové čtvrtky. Program sledujte na
stránkách města, v Ruchu či na plakátech. Zatím známe termíny
projekcí: 4. a 11. 4. v řevnickém kině, 18. 4. v Zámečku a 25. 4. v
Modrém domečku, vždy od 19 hodin. Následovat budou besedy se
zajímavými hosty.
4. dubna zahájíme novozélandským filmem Hiphop-erace z r.
2014. Film pojednává o skupině téměř devadesátiletých seniorů,
z nichž většina vlastní kloubní náhrady všeho druhu, kteří se rozhodnou zúčastnit se světové soutěže v hip hopu. Přesvědčíte se, že
s humorem jde vše snáze, a film vás nabije pozitivní energií. Mezi
hosty přivítáme cvičitelku seniorů Olgu Kepkovou. Výběr nových
pořádajících měst probíhá v červnu, tak nám držte palce, ať je naše
město vybráno! Festival obohatí zdejší kulturní scénu a přiláká i
sousedy z okolních obcí. Věříme, že to stojí za to. Filmy inspirují a
sbližují lidi na celé planetě. Přenesou nás do míst, kam bychom se
nikdy nepodívali, seznámí nás s lidmi, které bychom nikdy nepotkali.
Alice Čermáková
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Sport
Rybářský kroužek startuje
Poznávat druhy ryb a život rostlin i živočichů u řeky budou moci
děti, které se přihlásí do nově vzniklého rybářského kroužku. Pod
hlavičkou rybářské organizace MO Řevnice jej od pondělí 4. března povede Jakub Bezděk. „Zveme všechny děti ve věku 7 až 15
let,“ vyzývá Bezděk a upřesňuje, že kroužek se bude konat každé
pondělí od 16 do 18 hodin v letovském sále U Kafků. Děti se naučí
poznávat druhy ryb, rostlin a živočichů, orientovat se v rybářském
řádu, poznají život kolem vody, naučí se práci s prutem a mnoho
dalších věcí. Informace a kontakty: vedoucí Jakub Bezděk, 773
738 941, e-mail krouzek.revnice@ seznam.cz. Zápis a první setkání se uskuteční v pondělí 4. března v 16.00 v sále U Kafků.

V sokolovně se bude hrát
o řevnický pingpongáč
Turnaj dospělých neregistrovaných hráčů ve stolním tenise O řevnický pingpongáč pořádá TJ Sokol Řevnice. Příjemné sportovní
dopoledne můžete v řevnické sokolovně v Opletalově ulici strávit
v neděli 24. 3. Již 3. ročník turnaje zahájí v 8.30 prezentace, herní
boje započnou v 9.00. Startovné činí 100 Kč, studenti a senioři zaplatí polovic. Na turnaj se můžete přihlašovat na revpingpongac@
seznam.cz. Turnaje se mohou zúčastnit všichni neregistrovaní
hráči starší 18 let. Vstup do prostor sokolovny je povolen pouze po
přezutí – platí pro všechny účastníky i doprovod. „Základní kolo se
hraje systémem skupinovým, finálová část systémem vyřazovacím.

Hledáte dětskéHo lékaře
ve svém okolí? přijímáme
mUdr. lenka Jačková

nové
pacienty

praktický lékař pro děti a dorost
Loděnice
vstřícný přístup k dětem i rodičům
moderní vybavení
prodloužené ordinační hodiny
laktační poradenství pro naše pacienty zdarma

RegistRace je u nás jednoduchá:
• zavolejte nám na 311 672 246 nebo
• vyplňte on-line registrační formulář
https://www.mediclinic.cz/lekar/lodenice-jackova

adresa ordinace: Za GZ 69, 267 12 Loděnice

Všechny zápasy budeme hrát na tři vítězné sety z pěti. Systém soutěže lze změnit podle počtu přihlášených závodníků,“ popisuje za
pořadatele Pavel Knýbel s tím, že rozhodčí k jednotlivým zápasům
určuje hlavní pořadatel. Nejúspěšnější hráči obdrží poháry, vítěz k
tomu hlavní cenu.

Pochod povede po značených
i neznačených cestách
Na turistický pochod, který vede po značených i neznačených
cestách v okolí Berounky, zve oddíl TurBan při KČT Praha-Karlov.
Pochod Turbanské Černošice se koná 16. 3. 2019 již poosmé a nabídne celkem 4 trasy: 9, 15, 38 a 50 kilometrů. Letos se startuje od
nádraží v Mokropsech. I cíl je v této části obce v hostinci od 11.30
hodin do 20.00 hodin, můžete zde posedět při tónech živé kapely.
„Nechceme, aby lidé jen polykali kilometry, ale chceme, aby se seznámili s přírodními a kulturním zajímavostmi na trase,“ popisuje
za organizátory Marta Kravčíková. Nejdelší trasa vede například
přes Hvíždinec, Liteň, Halouny, Zadní Třebaň, Dobřichovice, Karlík. Trasa 15 km zase údolím Staré řeky Brunšovem, kolem kapličky sv. Jana Křtitele a památného dubu ve Všenorech. Nejdelší trasy
startují v rozmezí od 6 do 10 hodin, kratší mezi 9.30 a 11 hodin.
„Za svoji námahu budete odměněni dobrým pocitem, že jste udělali něco pro své tělo, a k tomu ještě diplomem, razítky do svých
wanderbuchů, drobností. Pokud sbíráte turistické vizitky, u nás si
jich můžete opatřit hned několik,“ dodává Marta Kravčíková. Více
na tel. 739147514 nebo e-mailu kravcikm@centrum.cz.
(vše pan)

Do nově zrekonstruované
restaurace v Řevnicích U Rysů
přijmeme:
Kuchař/ka
Číšník/Servírka
Na HPP i brigádně
Životopis zasílejte:
novakova.romi@gmail.com
Bližší informace na tel.: 728 939 174

Rodina hledá
pronájem
domu nebo bytu
2+1 nebo větší
od března 2019.
Tel: 734 818 549

14 Inzerce

Základní škola a mateřská škola
Josefa Kubálka Všenory hledá:
Nástup okamžitě:
1. uklízečka – půl úvazku
2. pomocná síla – půl úvazku
(pracovní pozice pomocná síla
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.
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Kino

16/3 Skleněný pokoj
Kino Řevnice / 20:00

Divadlo

1/3 Jak vycvičit draka 3

20/3 RADŮZA – koncert

Kino Řevnice / 17:30

Kino Řevnice / 19:30

1/3 Bohemian Rhapsody

22/3 Captain Marvel (dabing) 24/3 Divadlo Tondy NovotKino Řevnice / 17:30
ného – Kvak a Žbluňk
Sál MUDr. Fürsta Dobřichovice/ 15:00
22/3 Co jsme komu zase
udělali?
28 a 29/3 Je úchvatná

Kino Řevnice / 20:00

2/3 Lego 2

Kino Řevnice / 13:45

2/3 Spider-man: Paralelní
světy
Kino Řevnice / 15:30

2/3 Zrodila se hvězda
Kino Řevnice / 17:30

2/3 Co jsme komu zase
udělali?
Kino Řevnice / 20:00

6/3 Favoritka

Kino Řevnice / 20:00

8/3 Captain Marvel
Kino Řevnice / 17:30

8/3 Zelená kniha
Kino Řevnice / 20:00

9/3 Psí veličenstvo
Kino Řevnice / 13:45

9/3 Captain Marvel
Kino Řevnice / 15:30

9/3 Na střeše

Kino Řevnice / 18:00

9/3 Bohemian Rhapsody
Kino Řevnice / 20:00

17/3 (Ne)prodejné manželky
Kino Řevnice / 19:00

Kino Řevnice / 20:00

Kino Řevnice / 19:00

23/3 Kouzelný park

31/3 Je úchvatná

Kino Řevnice / 13:45

Kino Řevnice / 17:00

23/3 Putování se sobíkem
Kino Řevnice / 15:30

23/3 LOVEní

Kino Řevnice / 17:30

23/3 Zelená kniha
Kino Řevnice / 20:00

27/3 Bohemian Rhapsody
Kino Řevnice / 20:00

30/3 Psí veličenstvo
Kino Řevnice / 13:45

30/3 Dumbo

Kino Řevnice / 15:30

30/3 Ženy v běhu
Kino Řevnice / 17:30

30/3 Pašerák

Kino Řevnice / 20:00

4/4 Festival Jeden svět –
Hiphop-erace
Kino Řevnice / 19.00

Ostatní
2/3 Poberounský masopust
v Zadní Třebani
Náves v Zadní Třebani / 9:00

3/3 Dětský karneval

Společenský dům Zadní Třebaň / 14:00

3/3 Beseda Aleny Šarounové
Když kámen hovoří…
Sál Dr. Fürsta v Dobřichovicích / 16:00

12/3 Beseda RNDr. Jiřího
Grygara, CSc.

Sál MUDr. Fürsta Dobřichovice / 18:00

14/3 Vernisáž výstavy Stavební vývoj Dobřichovic,
III. etapa

Dobřichovický zámek / 17:30

21/3 Letovská akademie –
beseda s fotografem
a pilotem

10/3 Jak vycvičit draka 3
Kino Řevnice / 14:00

Hudba

10/3 Lego příběh 2

20/3 Radůza

Kino Řevnice / 16:00

Kino Řevnice / 19:30

10/3 Ženy v běhu

23/3 After 40 BLUESROCK

Lidový dům / 19:30

Kino Řevnice / 18:00

Sál U Kafků, Lety / 19:30

6/4 18. hudební ples Notiček

13/3 Jižní vítr

23/3 Bluesový koncert
Michael Fridrik TRIO
z Rakouska

Lidový dům / 19:00

Sport

Kino Řevnice / 20:00

15/3 TRABANT: Velká cesta
domů! – Beseda
Kino Řevnice / 19:00

16/3 Psí domov
Kino Řevnice / 13:45

16/3 Kouzelný park
Kino Řevnice / 15:30

16/3 Ženy v běhu
Kino Řevnice / 17:30

Sál MUDr. Fürsta Dobřichovice / 19:30

24/3 Folkové duo Přiměřeně
Zámeček Řevnice / 18:00

31/3 Podvečer českých
melodramů

Dobřichovice, společenský sál Zelený
ostrov, ul. Anežky České / 18:00

Sál U Kafků v Letech / 17:00

30/3 XIX. ples Klíčku a ZŠ
Řevnice

16/3 Pochod Turbanské
Černošice
Start Mokropsy / 6:00 – 11:00

24/3 Turnaj dospělých
neregistrovaných hráčů ve
stolním tenise

Sokolovna Řevnice / 8:30 prezentace

Nordic
5G internet
vzduchem
+ TV zdarma
Začněte
se 100 Mb/s za

255 Kč

Lety
Řevnice
Dobřichovice

za měsíc

+ Sleva 300 Kč na internet na první
3 měsíce
+ Rychlost 40 Mb/s za 395 Kč/měs.
+ Rychlost 100 Mb/s za 555 Kč/měs.
+ Bez závazků a datového limitu
+ Výkonný Wi-Fi router a venkovní
anténa v ceně služby
+ Vysoká stabilita díky
vyhrazenému pásmu
+ Sleva 75 % na instalaci z původní
ceny 1850 Kč
+ Nordic TV 80+ na první 3 měsíce
zdarma

100 Mb/s

Jednoduše.
volejte 800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

