4/19
Zpravodaj města Řevnic | 30. ročník | ZDARMA

Aktuálně

Odpady:

Řevnické pověsti

Filharmonie se
vrací do lesa

Jak se třídí
v Řevnicích –
čísla a informace

O čertově putně

2 Aktuálně

Filharmonie se vrací do lesa

Poslední květnová sobota bude v Lesním divadle opět patřit symfonické hudbě. Řevnický dirigent indického původu Debashish Chaudhuri vystoupí společně s Pardubickou komorní filharmonii a dvěma sólistkami – Ester Pavlů
a Evou Blažkovou. Těšit se můžete na hudební díla Rossiniho, Verdiho, Mozarta či Mendelssohna. Zazní i jedno
hudební překvapení vztahující se k oslavám 30letého výročí sametové revoluce.
Text: Jan Schlindenbuch

Pane dirigente, mohl byste na úvod zavzpomínat na minulý
ročník?
Loňská premiéra symfonického koncertu v Lesním divadle se
nadmíru vydařila. Organizátoři i já jako tvůrce programu jsme
byli v napětí, jestli dorazí diváci a jak budou na hudbu reagovat.
Hlediště se zaplnilo do posledního místa a atmosféra byla úžasná. Na pódiu byla cítit pozitivní energie, která k nám směřovala
z publika. Na tohle jsme my hudebníci hodně citliví a pochopitelně nás to motivuje k maximálnímu nasazení.
Jak se v Řevnicích líbilo členům Pardubické komorní filharmonie?
Byli nadšení. Nadchlo je nejen publikum a atmosféra koncertu,
ale také úžasné přírodní prostředí Lesního divadla. Jejich příjezd provázely drobné komplikace, autobus trochu zabloudil.
Do divadla museli se svými nástroji šlapat zezdola od dětského hřiště, někteří malinko trpěli. Když jsem ale s nimi nedávno
vystupoval, říkali mi, že si tu procházku klidně rádi zopakují.
Řevnice je nadchly!
Chvíli to přitom vypadalo, že letos nepřijedou.
Je to tak. Původně měli vystupovat v našem termínu někde jinde, ale přehodili si to. I na tom je vidět, jak moc se jim v Řevnicích líbilo...
O zpěv se letos postarají hned dvě pěvkyně. Můžete je prosím představit?
O zpěv se podělí sólistky Ester Pavlů a Eva Blažková. Ester Pavlů
nemusím, myslím, řevnickému publiku příliš představovat. S
Ester spolupracuji rád a opakovaně. Aktuálně nás spojuje nejen
hudba, ale také radostná událost v rodině. Jak Ester, tak mé
ženě se narodili synové.
Eva Blažková je nevidomá zpěvačka z Plzně. Známe se už víc
než 10 let. Eva je velmi talentovaná, vyjma zpěvu hraje rovněž
na flétnu. Jako nevidomá to má v profesionální hudební branži
velmi složité, moc rád jsem jí tudíž nabídl spolupráci.
Jak se obě sólistky na pódiu podělí o zpěv?
To bude velmi zajímavé. Společně zazpívají celkem tři duety.
Prvním z nich bude duet z opery Lakmé od romantického skladatele Delibese. Děj této překrásné opery se odehrává v Indii.
Druhý duet bude z opery Don Carlos od Verdiho a třetí velmi
slavný duet je z opery Hoffmanovy povídky Jacqua Offenbacha.
Duety se budou prolínat se sólovými výstupy. Obě zpěvačky se
podělí o árie z hudebních děl Mozarta a Rossiniho.
Na co se můžeme těšit na úvod a co bude hlavním chodem
po přestávce?
Koncert zahájí předehra k opeře Lazebník sevillský od Gio-

acchina Rossiniho. Druhá polovina koncertu bude patřit čtvrté symfonii – Italské – od Felixe Mendelssohna-Bartholdyho.
Toto dílo jsem vybral hned z několika důvodů. Zaprvé letos
slavíme 210 let od narození Mendelssohna a já bych rád zavzpomínal na tohoto výjimečného německého skladatele,
který je slavný především díky svému Svatebnímu pochodu.
Druhým důvodem je, že tuto symfonii složil Mendelssohn při
své cestě po Evropě, když pobýval v Itálii. Inspirací mu byla
tamní krásná příroda a uvolněný život Italů. Něco podobného
zažívám i já tady doma v Řevnicích, takže je mi to blízké. No
a za třetí, je to prostě krásná hudba, kterou si všichni určitě
zamilují.
Zazní i jedno hudební překvapení?
Na něj se mohou diváci těšit po přestávce před vzpomínanou
symfonií. Nebudu prozrazovat, o co se bude jednat. Důležité je
ovšem říct, k čemu se bude vztahovat. Zazní jako vzpomínka na
sametovou revoluci, od které letos uběhne 30 let.
Vy sám jste dobu totality tady nezažil. Máte o tomto období
nějaké povědomí?
Na úvod musím hlavně říct, že je velmi důležité si výročí Sametové revoluce připomínat. Mladá generace často vůbec netuší,
že nějaká totalita byla a jak hrůzný to byl režim. Je pravda, že já
jsem v opravdové totalitě nikdy nežil. Indie 70. a 80. let ovšem
byla také socialistickou zemí a za hlavního spojence měla Sovětský svaz. U nás v Kalkatě (Západní Bengálsko) vládla až do
začátku 21. století komunistická strana. Nebyl to žádný teror,
ale některé věci byly podobné jako v socialistickém Československu. Úřady například vyvlastňovaly části domů, které považovaly za nadbytečné pro vlastníka. Na vysoké školy se přijímali pouze potomci členů strany či mladí straníci. Byla to divná
doba.
Slovo na závěr…
Chtěl bych všechny srdečně pozvat do Lesního divadla. Uspořádat filharmonický koncert v takto malém městě a navíc v
přírodě je skutečně výjimečné. Je úžasné, že se radnici podařilo obnovit starou tradici, kdy se v Lesňáku vážná hudba hrála
pravidelně. e

Filharmonie v lese

sobota 25. května od 19.00 hod.
Vstupenku 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 městské kulturní středisko v Zámečku či
Knihkupectví LeAmos na náměstí.
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Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
začátek dubna je již čtvrtým rokem celorepublikově vyhrazen
velkému jarnímu úklidu. Jsem velmi rád, že akce Ukliďme Česko si i v Řevnicích našla řadu dobrovolníků. Jménem města jim
za jejich aktivitu velmi děkuji. Stejně tak musím poděkovat i
žákům naší základní školy, kteří se do úklidu společně se svými
učiteli také pravidelně zapojují.
Když je řeč o základní škole, musím zmínit právě probíhající
rekonstrukci původní budovy druhého stupně, která škole přinese nový výtah a tím bezbariérovost, tři nové učebny v podkroví a nové vybavení a rekonstrukci všech stávajících. Výběr
zhotovitele provázely velké komplikace. Původně vítězná firma
těsně před uzavřením smlouvy odstoupila, takže přišla řada
na druhou v pořadí. Dnes mohu říct, že to bylo šťastné řešení.
S pracovním nasazením a kvalitou odvedené práce jsme zatím
velmi spokojeni. Díky tomu, že práce probíhají po večerech i o
víkendech, to vypadá velmi nadějně s dodržením termínu dokončení do konce letních prázdnin. Ty začnou pro všechny žáky
ZŠ o týden dříve, což, jak věřím, všichni rodiče vzhledem k popsanému zvelebení školní budovy pochopí.
Městu se aktuálně podařilo získat dotaci 3 miliony korun z
MPSV na realizaci projektu „Efektivní, bezpečné a atraktivní
Řevnice“. Co si pod tímto názvem představit? Celou řadu pro
město strategicky důležitých studií. Jedná se o pasportizaci
zeleně, pasportizaci veřejného osvětlení, návrh kamerového
systému, dopravní generel, digitální povodňovou mapu nebo
koncepci rozvoje sportu. Mimochodem posledně jmenovaná
koncepce rozvoje sportu je pro obce ze zákona povinná.
Na konci dubna, přesněji ve čtvrtek 25. 4. od 18 hodin, vás
všechny srdečně zvu do školní jídelny ZŠ. Uskuteční se zde veřejná prezentace projektu „Optimalizace železniční trati“ od
zástupců Správy železniční a dopravní cesty. Projektanti představí řevnické veřejnosti stavební plány rekonstrukce železniční
cesty a jejího okolí na území města. Největší změna nastane v
křížení krajské komunikace s dráhou. Tato křižovatka je navržena jako mimoúrovňová a konkrétně je řešena silničním podjezdem. S jeho stavbou jsou pochopitelně spojeny rozličné změny
současné situace, které budou na setkání prezentovány. Prezentovány budou návrhy protihlukových opatření, dále rekonstrukce nádražní budovy a úpravy všech nástupišť s bezbariérovým
přístupem. Příchozí budou seznámeni i s plánem výstavby nové
pozemní komunikace od podjezdu k řevnické lávce skrz areál
bývalé Eurovie a nového parkoviště.
Na závěr bych již teď v dubnu rád připomněl několik kulturních akcí, které nás čekají v květnu a vlastně tak zahajují letní
venkovní kulturní sezonu. První květnový den se na náměstí
uskuteční tradiční Majáles v režii dobrovolných hasičů. Poslední
květnovou sobotu bude náměstí pro změnu patřit všem milovníkům piva. Již čtvrtý ročník pivního festivalu jistě přiláká, tak
jako každoročně, davy lidí. Ve stejný den se do Lesního divadla
po loňské velmi vydařené premiéře vrátí Pardubická komorní
filharmonie. Více o programu a dalších účinkujících se dozvíte
uvnitř časopisu v rozhovoru s řevnickým občanem, dirigentem
panem Debashishem Chaudhurim.
S úctou Tomáš Smrčka

SŽDC představí projekt
optimalizace trati

Jak by měla vypadat berounská železniční trať po chystané
optimalizaci prvního úseku? Jaké další dopravní projekty
s tím spojené investor – Správa železniční dopravní cesty
– chystá? Obyvatelé Řevnic se to budou moci dozvědět na
veřejné prezentaci. Konat se bude konat 25. dubna od 18
hodin v jídelně ZŠ Řevnice.
Prezentaci iniciovalo vedení města Řevnic, které vyzvalo SŽDC k představení optimalizace řevnického úseku. Cílem
města je, aby investor představil návrh optimalizace v úseku
Mokropsy–Karlštejn včetně chystaného mimoúrovňového přejezdu. Nový podjezd v ulici Pražská má nahradit stávající přejezd a současně umožnit odbočení k areálu bývalé Eurovie. Tam
by měla vést i nově navržená komunikace mezi tratí a řekou od
lávky. I ta by měla být na projednání představena.
Řevnická radnice má podle vyjádření starosty Tomáše Smrčky s podobnými veřejnými prezentacemi dobrou zkušenost.
„Osvědčilo se nám například v případě revitalizace náměstí.
Veřejně jsme představovali také projekty přeměny bývalé školy
na náměstí nebo rekonstrukce smuteční síně,“ uvedl Smrčka s
tím, že stejně chce radnice předložit veřejnosti i právě zpracovávanou studii protipovodňových opatření pro pravobřežní část
Řevnic v oblasti bývalé Eurovie. Po ní se chystá i participační
jednání k budoucímu využití této oblasti.

Seniorům v „odříznuté“ části
Řevnic město pomůže
V pondělí 25. března začala druhá etapa rekonstrukce ulic Komenského a Třebaňská. Po výstavbě dešťové kanalizace nyní zahrnuje výstavbu opěrné zdi a položení nového povrchu. Stavbu
kompletně zajišťuje Středočeský kraj. Ulice budou neprůjezdné, s uzavírkou se počítá až do 7. 7. Oficiální objížďka je vedena přes Svinaře. Tam se ale od dubna plánuje oprava mostku v
obci, proto budou muset řidiči pokračovat po silnici na Hodyni, tam odbočit na Liteň. „Úplná uzavírka byla podle investora
nutná, protože technicky nešla oprava zajistit jinak. Je nutné
odkopat půl metru vozovky. Podél trati se navíc obávali přílišného zatížení odkryté vozovky,“ komentoval vyjádření investora Smrčka s tím, že vedení města si je vědomo svízelné situace.
„Citelně se to dotkne našich občanů z této oblasti. Nabídneme
pomoc našim seniorům, kteří v oblasti bydlí a bez auta se neobejdou. V okamžiku úplného uzavření ulic budou moci požádat
o dopravní asistenci,“ sdělil Smrčka.

Z dotace město zpracuje
pasportizace i povodňový plán
Dotaci ve výši takřka tři miliony korun se podařilo získat řevnické radnici na projekt Efektivní, bezpečné a atraktivní Řevnice. Z dotace poskytnuté z Operačního programu Zaměstnanost MPSV by mělo být financováno zpracování potřebných
dokumentů, jako je například pasportizace veřejného osvětlení,
pasportizace zeleně v intravilánu města či digitální povodňový plán. V rámci projektu Řevnice získají také koncepci rozvoje
sportu, kterou obcím ukládá zákon.
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Zapojí se obce na Berounce k projektu Příměstského parku Soutok?
Proti plánovanému splavnění Berounky se počátkem března
vyslovili poslanci. Schválili totiž novelu zákona o vnitrozemské plavbě a s ní i pozměňovací návrh z dílny poslanců STAN,
který od pražského Radotína výše škrtá Berounku ze seznamu
významných tuzemských vodních cest. Počátkem května bude
novelu projednávat Senát, následně ji musí podepsat prezident.
Řevnická radnice rozhodnutí vítá. Obce sdružené v dobrovolném svazu obcí Region Dolní Berounka totiž od počátku proti
záměru Ministerstva dopravy vystupovali. „Největší problém
jsme měli s možnou výstavbou zdymadel a mnoha technických
zařízení podél řeky,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka. Doplnil, že
starostové se naopak na svém posledním setkání zástupců regionu seznámili s projektem Příměstského parku Soutok, jehož
vznik iniciuje Institut plánování a rozvoje Města Prahy. Jde o
rozlehlé území na soutoku Berounky a Vltavy, mezi Lahovicemi a Radotínem. „Přilehlé Černošice zvažují zapojení do tohoto
projektu, proto nás institut oslovil, zda by se k záměru nepřidaly i další obce na Berounce,“ řekl Smrčka. Oblast kolem soutoku Vltavy a Berounky v Praze má rozlohu cca 1300 hektarů, je
rozdělena mezi pět městských částí a existuje tu množství subjektů, které mají často protichůdné zájmy. Území je nadměrně
využíváno a hrozí znehodnocení krajiny.

Město vybere firmu na zateplení
budov i výstavbu cyklostezky
Výběrové řízení na stavební firmu pro projekt revitalizace přednádraží vypisuje řevnická radnice. Podmínky soutěže již schválila rada. Soutěž město vypisuje již podruhé. V prvním případě
se přihlásila jediná firma, se kterou ale město nakonec smlouvu
po zvyšujících se finančních nárocích firmy nepodepsalo.
V následujících týdnech bude město vypisovat rovněž výběrové řízení na projekt zateplení a částečné rekonstrukce bytového domu č.p. 27 na náměstí a městského úřadu. Poptávat chce
město také firmu na výstavbu cyklostezky a opravu komunikací
Švabiského a Havlíčkova, přestože zatím není jisté, zda na tyto
projekty obdrří Řevnice dotaci. „V dotačních podmínkách je
totiž nastaven velice krátký termín na realizaci, proto nám bylo
doporučeno jít do soutěže i za těchto podmínek,“ doplnil starosta Smrčka.
Naopak již byla ve výběrovém řízení vybrána firma pro celoroční údržbu zeleně v Havlíčkových sadech a na hřbitově.
Přihlásily se celkem 4 firmy. Stávající firma předložila nejvyšší
cenovou nabídku, vybrána proto byla konkurenční firma, která
pro daný rozsah prací nabídla cenu o polovinu nižší.

Mapové podklady na jednom místě
Novinkou na webových stránkách města Řevnice je mapový
portál města. Záložku najdete v sekci Město.
Geoportál od společnosti Gepro, který využívají i další obce v
dolním Poberouní, slouží k přístupu k prostorovým informacím
a dalším mapovým datům, jako jsou ortofotomapa, topografická mapa nebo katastrální mapa. Na jednom místě a velmi jednoduše pouhým kliknutím si tak můžete zaškrtávat a prohlížet
jednotlivé vrstvy. Jednou z možností je například i zobrazení
územního plánu nebo záplavových území. Nechybí zde ani historické mapy nebo technické mapy s vyznačením rozvodů elektro, plynu, kanalizace a vodovodu.

Telegraficky
•• Novým předsedou Komise pro životní prostředí byl jmenován
na návrh členů Bc. Jan Hlaváček.
•• Řevničtí radní schválili společný investiční záměr s obcí Lety,
kterým je projekt opravy ulice Kejnská, která leží na obou
katastrech. Administrativně akci zajistí obec Lety, Řevnice se
budou finančně podílet podle rozsahu prací na jejich katastru. Rekonstrukce má zahrnovat odvodnění a následně pokládku nového povrchu.
(vše pan)

Pečovatelská služba nabízí své služby
Pečovatelská služba Řevnice sídlí na adrese Školní 928, 252
30 Řevnice. Služba je určena osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku (senioři), nebo osobám se zdravotním postižením, které vyžadují pomoc druhé osoby. S ohledem
na personální obsazení a technické vybavení nejsme schopni
zajistit kvalitní pečovatelskou službu osobám se smyslovým postižením (nevidomým nebo hluchoněmým) a osobám, jejichž
stav vyžaduje celodenní ošetřovatelskou a zdravotní péči. Těmto osobám můžeme např. vozit obědy nebo nákupy, pokud se o
ně stará ještě někdo další.
Pečovatelskou službu zajišťujeme ve městě Řevnice a v okolních obcích, které mají s městem Řevnice uzavřenou smlouvu
o poskytování pečovatelské služby, což jsou Zadní Třebaň, Lety,
Dobřichovice, Všenory, Černolice, Čisovice, Kytín a Mníšek
pod Brdy. Služby poskytujeme v pracovní dny v čase od 7.30
do 16.00 hod., buď terénním způsobem přímo v domácnostech
uživatelů, nebo ambulantní formou (ve středisku osobní hygieny na adrese: Pečovatelská služba, Školní 928, 252 30 Řevnice).
Služby, které nabízíme, mají různorodý charakter. Největší
zájem je o rozvoz obědů. V této oblasti spolupracujeme se ZŠ
Řevnice, ZŠ Dobřichovice a s jídelnou v Mníšku. Dále máme v
již zmíněné Školní ulici středisko osobní hygieny, kde se zájemci
mohou vykoupat, zde také zajišťujeme kadeřnické služby a pereme prádlo. Ostatní služby, které dále poskytujeme, jsou například pochůzky, doprovody (k lékařům, na úřady aj.), úklid,
nákupy, pomoc s hygienou. Služby jsou poskytovány prostřednictvím našich pečovatelek na základě písemné smlouvy mezi
námi a zájemcem požadujícím pečovatelskou službu. Služby
poskytované pečovatelskou službou jsou placené podle ceníku
schváleného Radou města Řevnice. Jedinou výjimkou jsou váleční veteráni, kterým jsou služby poskytovány zdarma na základě zvláštního předpisu.
Služba může být zavedena pouze na základě písemné žádosti
a sociálního šetření, které musí proběhnout v domácnosti žadatele. Pokud dojde mezi zájemcem o službu a zástupcem pečovatelské služby k dohodě o podmínkách pečovatelské služby, bude
mezi oběma stranami uzavřena písemná smlouva o poskytované službě. Teprve po jejím podpisu budoucím uživatelem služby
a zástupcem poskytovatele služby může být sjednaná pečovatelská služba zahájena.
Lidé mají možnost zažádat o příspěvek na péči a z něj služby hradit. O příspěvek lze zažádat na Úřadu práce podle místa
trvalého bydliště. S administrativou ohledně vyplnění žádostí o
příspěvek velmi rádi pomůžeme.
Bližší informace o zavedení pečovatelské služby vám ráda poskytne vedoucí pečovatelské služby Mgr. Monika Gorošová., tel.
257 721 569, 739 571 947, e.mail: ps@revnice.cz.
Monika Gorošová
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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.
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Jak se třídí v Řevnicích
Třídění odpadu je dnes pro většinu řevnických domácností samozřejmostí. Ale děláme to správně? Co všechno lze v Řevnicích třídit? Jak často se tříděný odpad vyváží? Kolik město likvidace tříděného odpadu stojí?
Text: Marie Reslová

Jak často se tříděný odpad vyváží?

Kam s ním

Žluté kontejnery na plasty a nápojové kartony se v současné době
vyvážejí dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek. Stejně často vyprazdňuje svozová firma modré nádoby na papír, ale v úterý a ve
čtvrtek. Sklo se vyváží jednou za čtrnáct dnů.
Kontejnery na textil patří firmám Charita Broumov a TextilEco,
které je vyvážejí cca jednou za deset dnů.
Bioodpad z hnědých nádob svážejí technické služby od března
do listopadu třikrát týdně. V určených dnech (viz tabulka) jsou na
čtyřech místech v Řevnicích jednou za měsíc k dispozici velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Třikrát do roka (viz tabulka) je
možné odložit směsný odpad, který se nevejde do popelnice, do
velkoobjemového kontejneru za obchodním střediskem COOP.

Občané Řevnic mají dnes k dispozici 30 sběrných míst a na nich
celkem 39 kontejnerů na papír, 49 na plast a nápojové kartony,
20 na sklo a 27 na bioodpad. Aktualizovaná mapa sběrných
míst je od dubna k dispozici na webových stránkách města
(https://www.revnice.cz/cs/technicke-sluzby/odpady/trideni-odpadu-ve-meste.html).
Zhruba před rokem bylo zrušeno obří sběrné místo na parkovišti za obchodním střediskem COOP, které navzdory zvýšenému
dozoru a instalaci fotopastí lákalo neukázněné občany z Řevnic
i okolí k masivnímu odkládání nepotřebných věcí a odpadků.
Za jeho úklid pak město zbytečně platilo vysoké částky. Zároveň
vznikla nová menší kontejnerová hnízda, takže počet nádob na
tříděný odpad zůstal nejen zachován, ale ještě se mírně navýšil.
Sběrná místa jsou nyní rozmístěna po městě tak, aby je občané
měli v dochozí vzdálenosti. Na většině z nich najdete základní
sestavu kontejnerů na plast a nápojové kartony, papír a bioodpad, případně na sklo (tam, kde neruší hluk z vhazovaných
lahví). Podle šéfa technických služeb Mojmíra Mikuly se pro některé lokality nejvhodnější umístění sběrného hnízda stále hledá, protože město opakovaně naráží na protesty občanů, kteří
nechtějí mít kontejnery v blízkosti svého domu. Proměňuje se
i počet nádob na jednotlivých místech, a to podle zkušeností s
jejich využíváním. „Zvažujeme zvýšení počtu sběrných hnízd,
máme objednané kontejnery na dvě další,“ říká starosta Tomáš
Smrčka. A dodává: „Strategie více menších sběrných hnízd by
měla pokračovat. COOP nám ukázal, že to je správná cesta.“
Na čtyřech místech (u COOPu, v ulicích Revoluční, U Prodejny a Rovinská) je možné do speciálních kontejnerů odložit
vypraný a nepoškozený textil a oblečení. Pod školní jídelnou
najdete zatím jediný kontejner na plechovky, ke kterému brzy
přibude další na Malém náměstí. Za obchodním střediskem
Coop je umístěn také kontejner na malé elektrospotřebiče a
elektromateriál.
Svoz nebezpečného odpadu probíhá dvakrát ročně, ten
nejbližší je 13. 4. 2019 v době 8.00–11.00 na parkovišti za
obchodním domem COOP. Na požádání je nutné se prokázat
občanským průkazem.

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad
Umístění
Rovinská svozové místo, křižovatka Sochorova Podbrdská,
Malé náměstí, Náplavní
Termíny
29.–31. 3.

5.–7. 7.

27.–29. 9.

26.–28. 4.

2.–4. 8.

25.–27. 10.

31.5. – 2. 6.

30.8. – 1. 9.

15.–17. 11.

Velkoobjemový kontejner na směsný odpad
Umístění: za obch. domem COOP
Termíny:

21. 4., 7. 7., 27. 10., vždy od 13.00 do 15.00

Sběrný dvůr
Řevnický sběrný dvůr v areálu firmy EKOS na Bořích je momentálně uzavřen kvůli výstavbě moderního zázemí pro třídění a
sběr odpadů. Nově vybudovaný sběrný dvůr by měl začít sloužit
veřejnosti během léta.
Služby sběrného dvora jsou poskytovány v areálu technických
služeb na konci ulice V Zátiší. Od 2. dubna bude toto dočasné
úložiště odpadů pro řevnické občany opět otevřeno 2x týdně –
v úterý a v neděli. Lze tu odložit stavební suť, dřevo a dřevěný
nábytek, železo, elektrospotřebiče, velkoobjemový směsný odpad
(do objemu 500 kg za rok pro osobu s trvalým pobytem v Řevnicích zdarma), bioodpad včetně větví, jedlé oleje a rostlinné tuky,
použitý textil, omezeně papír nebo plasty.
Pro nedostatek místa nelze na dočasném sběrném dvoře odevzdat pneumatiky (musí je ale přijmout každý pneuservis), žárovky, zářivky nebo baterie a akumulátory (lze odevzdat v elektroprodejnách). Z téhož důvodu jsou zdejší služby vyhrazeny
pouze řevnickým občanům, nikoliv právnickým osobám ani přespolním. „Pokud mohou lidé odložit využití dočasného sběrného
dvora do doby, než bude hotový ten nový, budeme rádi,“ komentuje pan Mikula stísněné podmíny v areálu technických služeb.

Kolik nás to stojí
Svoz a likvidace odpadů, a to včetně těch tříděných, tvoří v rozpočtu obce významnou výdajovou položku. Za tunu odvezeného a zlikvidovaného směsného komunálního odpadu z popelnic
zaplatíme svozové firmě 1637 korun, za tunu vytříděného papíru
3200 korun, plastu 4800 korun a skla 1400 korun. Část nákladů
formou odměn za třídění pokryje příspěvek společnosti EKO-KOM, jejímž prostřednictvím stát třídění odpadů podporuje.
Bioodpad částečně kompostujeme ve vlastní kompostárně v areálu EKOS (cca 150 tun ročně), zbytek odvážíme do kompostárny Osbet v Letech, kde za uložení jedné tuny platíme 350 korun.
K tomu je třeba počítat s náklady na svoz, které jsou v rozpočtu
technických služeb.
Nedá se říct, že pro městské finance je intenzivní třídění odpadu jednoznačně výhodné. Rozhodně neplatí přímá úměra:
čím víc vytřídíme, tím méně zaplatíme. Je ovšem důležité, ba
nezbytné pro životní prostředí a pro možnost dalšího zpracování
odpadů jako suroviny. „Je to určitě správný směr, přestože kvůli výkyvům na trhu s tříděnými komoditami nepřináší okamžitý
ekonomický efekt,“ říká starosta Smrčka. V současné době město
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čeká na výsledek výběrového řízení na svoz a likvidaci odpadů na dobu tří let, ke kterému se spojilo s dalšími pěti obcemi
Dolního Poberouní.

Kolik jsme odevzdali jednotlivých druhů tříděného odpadu (tuny/
rok) v posledních 10 letech:
rok

papír

plast

sklo
celkem

nápojové
kartony

kov

Neukáznění

2009

149,869

72,843

62,800

1,332

15,500

Místa určená pro sběr tříděného odpadu se snaží město kultivovat. Na zpevněných plochách postupně vyrostou zástěny,
aby kontejnery co nejméně esteticky rušily okolí. Technické
služby sběrná místa pravidelně uklízejí.
Bohužel se stává, že si je neukáznění občané pletou s černými skládkami, což zase přidává práci nejen zaměstnancům technických služeb, ale i městské policii, která sběrná
místa průběžně monitoruje. V posledním roce podle náčelníka řevnických strážníků Jiřího Dlaska udělili za neoprávněné odložení odpadů šest pokut v celkové výši 7 500 korun.
Zaznívají názory, že nepořádek na sběrných místech by
vyřešily podzemní kontejnery, jaké používají třeba v sousedních Letech. Řevnice se k podobnému kroku nechystají. Důvody shrnul starosta Smrčka: „Předně je to drahé zařízení a
dražší je pak i vyvážení odpadu. Také kapacita podzemních
nádob je problematická, ucpávají se na vhozu zejména u papíru. Kvůli podzemním sítím je také problematické najít pro
ně vhodný pozemek.“

2010

118,993

66,652

66,198

1,199

0,000

2011

152,944

156,187

79,000

2,810

0,000

2012

127,469

68,088

74,880

1,237

0,000

2013

105,297

71,936

68,201

14,338

0,000

2014

104,158

73,037

77,630

1,326

0,000

2015

107,406

64,229

74,051

1,157

35,155

2016

92,057

98,246

74,970

1,796

11,010

2017

86,985

96,139

81,960

0,399

11,843

2018

75,247

75,522

120,867

1,416

0,650

Rok od roku roste množství svezeného bioodpadu. V roce 2017 to
bylo 540 tun, v minulém roce už 632 tun.

Jak správně třídit
Nakonec jsme pro vás připravili stručný návod, co do tříděného
odpadu patří a co už je lepší odložit k odpadu směsnému ve vaší
popelnici.
Plasty a nápojové kartony (žluté nádoby)
Ano: fólie, plastové sáčky a tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích a kosmetických výrobků, kelímky od jogurtů a dalších
potravinářských výrobků, výrobky z plastů, polystyrén (výplně z
krabic, jednorázové termoobaly), nápojové kartony
Ne: obaly od žíravin, chemikálií a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny, novodurové trubky, stavební polystyrén
Mytí běžně znečištěného plastového odpadu není povinností s
výjimkou mastných obalů. Obaly by ale neměly obsahovat zbytky
potravin. Pokud se například rozhodnete vytřídit láhev od oleje,
měli byste ji vymýt, jinak patří do směsného odpadu.

Bioodpad (hnědé nádoby)
Ano: listí, tráva, vypleté rostliny, zbytky ovoce a zeleniny, tenké
větve po ořezu rostlin (vždy rozstříhané na kousky do 50 cm), piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpka, pečivo, vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky
Ne: zbytky jídla (omáčky, pomazánky, vařené těstoviny, jedlé oleje), masné výrobky, uhynulá zvířata
Nebezpečný odpad
Pokud je na obalu nebo výrobku symbol přeškrtnuté popelnice, nepatří do žádného kontejneru, ani do popelnice. Jedná se
o nebezpečný odpad, jeho vlastnosti popisují symboly v oranžovém poli na etiketě, například lebka nebo symbol ohně. Prozradí, zda je látka toxická, žíravá, hořlavá, dráždivá, výbušná či
jinak škodlivá.
Do nebezpečného odpadu patří například zbytky syntetických
barev, ředidel, lepidel, laků, nátěrů a mořidel, chemikálií i jejich
obaly. Dráždivé či jedovaté látky obsahují i některé čisticí a úklidové prostředky.
Nebezpečným odpadem jsou také léky. V Řevnicích je zatím
odložit na sběrném dvoře nelze. Nespotřebované léky je třeba
odnést zpátky do lékárny. e

Papír (modré nádoby)
Ano: noviny, časopisy, použitý kancelářský papír (kovové sponky
nevadí), obálky (nevadí ty s celofánovým okénkem, naopak bublinkovou fólii je třeba odstranit), balicí papír, lepenkové obaly
Za spolupráci a poskytnuté materiály děkujeme Pavlu Kubáskovi
Ne: plata od vajíček a roličky z toaletního papíru (jsou z recykloze společnosti EKO-KOM.
vaného materiálu, který již nelze použít při výrobě papíru), použité papírové kapesníky, laminovaný a
Kolik jsme vytřídili: Tabulka ukazuje, jaké množství odpadu (kg/obyv./rok) jsme
voskovaný papír, mastné nebo znečištěné
v posledních dvou letech v Řevnicích vytřídili a kolik jsme odevzdali směsného
papírové obaly
komunálního odpadu (SKO) ve srovnání s podobně velkými obcemi, Středočeským krajem, ORP Černošice a celou Českou republikou.
Sklo (bílo/zelené nádoby)
sklo
nápojové
Ano: láhve, skleněné obaly, tabulové sklo
Skupina
papír plast
kov
SKO
celkem
kartony
Ne: varné sklo (zapékací mísy, konvice
apod.), zrcadla, autosklo, keramika, porMěsto Řevnice 2017
25,3
28,0
23,9
0,1
3,5 238,2
celán
Město Řevnice 2018
21,5
21,5
34,5
0,4
0,7
209,5
Nově není třeba rozlišovat sklo čiré a barevné, třídicí linky jsou vybaveny senzory,
vel. skupina
18,2
14,7
13,6
0,4
13,3 201,6
2001–5000 obyvatel
které střepy samy roztřídí. Spíš je důležité, aby v obou částech nádoby bylo stejné
Středočeský kraj
19,3
16,2
13,5
0,5
4,8
223,6
množství skla – pomůže to při výsypu konORP Černošice
26,4
21,2
18,2
0,6
6,2
221,9
tejneru. Obsah skleněných nádob by měl být
vylitý či pečlivě vyškrábaný, sklo může být
ČR
20,7
13,2
12,6
0,4
13,1 195,4
nevymyté, při jeho třídění nevadí ani víčka.
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O čertově putně
Text: Zdeněk Valeš | Ilustrace: Mikuláš Valeš

Na svých procházkách a výletech do
okolí Řevnic jsem se dostal i na místa,
ke kterým se vážou staré příběhy a pověsti. Některé jsem znal z vyprávění, na
jiné jsem narazil při pročítání historických pramenů o Řevnicích. Celkem jsem
objevil 11 pověstí. Většinou to byly jen
polozapomenuté útržky nebo krátké odkazy. Byl bych rád, aby se na ně nezapomnělo, a tak se pokusím některé z nich
převyprávět na stránkách Ruchu. Pokud
i vy znáte podobné příběhy, budeme
rádi, když je zašlete do redakce Ruchu.
Nedaleko Řevnic, v místě, kde Nezabudický potok vtéká do malé vodní nádrže, ve
svahu nad údolím, se vypíná nevelká skála.
Z cesty ji neuvidíme, protože je ukrytá mezi
stromy naproti lomu na Pišťáku. Tomuto
skalnímu útvaru se odedávna říká Čertova
putna a váže se k němu tato pověst:
V dobách, kdy se ještě Řevnice nazývaly
Dřevnicemi, žil se v jedné z chalup na břehu Hrnčířské strouhy chalupník Havel svou
matkou. Celé dny pletl košíky, jejichž prodej je skromně uživil a někdy zbylo i něco
navíc. Těch pár krejcarů se mu však v kapse
moc neohřálo. Havel měl nade všechno rád
pivo a karty. Ženu ani děti neměl a matka
mu nedokázala zabránit, aby každý večer
vyrazil do hospody na náměstí na partičku
mariáše.
Jednou ho matka poslala koupit kohouta. Ten předchozí skončil týden předtím v
polévce, a tak neměl kdo hlídat hejno vypelichaných slepic, které jim běhaly po zápraží. Na trhu na náměstí u kostela žádný
kohout k prodeji nebyl, a tak se Havel vydal
přes hřebeny na trh na Mníšek. Ale ani tady
nepochodil. Všichni kohouti už byli toho
dne vyprodáni. Až v Kytíně u posledního
stavení mu hospodář po dlouhém přemlouvání jednoho prodal. Černého, trochu
kulhavého.
Schylovalo k večeru, Havel proto rychle
ukryl kohouta do kožené brašny, kterou
nesl přes rameno, a pospíchal domů. Stihl
by se vrátit ještě za světla, kdyby cesta nevedla okolo hostince. Havel sice žmoulal
v kapse poslední tři groše, ale odolat nedokázal. Vstoupil do výčepu, aby ochutnal
místní vyhlášené pivo. U stolu vzadu se
hrály karty. Ani se nenadál a už seděl za
stolem. Karta mu zpočátku padala a drobné na další džbánky piva přibývaly. Jenže
pak se štěstí otočilo k Havlovi zády a zanedlouho mu zbyly jen prázdné kapsy. Čas
jít domů.
Bylo nedlouho před půlnocí a cesta přes
Brdy dlouhá. Bystře vystoupal k Červe-

nému kříži a pokračoval po hřebenu nad
Nezabudický potok. Pospíchal, ale únava a
vypité pivo mu začaly zkracovat krok, takže
se rozhodl odpočinout si na malé mýtině.
Opřel se o smrk, pohlédl vzhůru na hvězdy,
zavřel oči a v tu chvíli ho přemohl spánek.
Jak dlouho spal, nevěděl. Do snu mu
však vstoupily neznámé hlasy, a tak opatrně otevřel oči. Před ním seděli dva muži
neurčitého věku, oblečení do zelených
mysliveckých šatů. U nohou jim plápolal
malý ohníček, s jehož kouřem se mísila
vůně tabáku z fajfek, ze kterých oba muži
mocně bafali. Hádali se. Jeden na druhého vztekle křičel, cože je to za nápad
stavět na Mži přehradu. Prý aby si jeho
společník vzpomněl na minulou prohru s
mnichy na Vltavě. Ten druhý byl v klidu a
tvrdil, že se poučil a že vykoupil všechny

zatím pokojně bafal ze své dýmky. Havel
si mocně lokl. Vrátilo se mu trochu rozvahy. Nemohu prohrát kohouta, co mám v
brašně, matka by se mnou do konce života
nepromluvila. I tak se strachuje, kde jsem,
běželo mu hlavou. Popíjel s čertovým bratrem kořalku a přemýšlel, jak nejlépe zmizet. Zatím se křemencový suk Babky rozpadal pod žárem čertova dechu a kameny
mizely v putně, v níž je nosil do údolí Berounky pod Křivoklát.
Kohout v kožené brašně potichu zapípal. Potřeboval napít. Havel neopatrně
otevřel brašnu a kohoutí hlava vykoukla
ven. Byla sice tma, ale kohout byl rozzlobený, žíznivý a chtěl se z toho – z ptačího
pohledu nekonečného – příkoří vykokrhat.
Letící čert sebou trhl. To se mi snad jen
něco zdá, řekl si a pokračoval v letu. Jeho

kohouty v širokém okolí. Začal se naparovat, že konečně získá šlechtickou duši
pana purkrabího z Křivoklátu. Čerti, hrklo
v Havlovi. Najednou si jeden z nich všiml,
že se Havel probudil, a obrátil se na něj:
„A co si myslíš ty, vandráku, dokáže tady
můj bratr postavit za noc přehradu na
řece?“ V Havlovi byla malá dušička. Na
čele mu vyskakovala jedna kapka potu
za druhou. „Asi...nedokáže? “ odpověděl
tázavě. „Nechceš se vsadit, že to dokáže?“
rozpustile mu navrhl jeden s čertů. „Nemám peníze.“ „To nevadí, vsaď to, co máš
v brašně. Já do sázky vložím tři stříbrňáky.“ Havel opatrně přikývl. Kdesi v dálce
zvony odbily půlnoc. Jeden z čertů svlékl
parádní uniformu, na záda hodil putnu a
vznesl se do povětří. Zanedlouho bylo slyšet, jak se láme skála na nedaleké Babce.
Pak přeletěl stín někam na západní stranu.
A za chvíli znovu a pak zase. Rachot lámaného kamene se Havlovi zatínal do hlavy.
„Kořaličku?“ – nabídl druhý čert, který

bratr zíral na Havla s otevřenou hubou
a v očích mu hrály zlomyslné plamínky.
Kohout zakokrhal podruhé a svým mocným hlasem přivábil slunce, které zvědavě
vykouklo nad obzor. „To ne! Do Luciferovy zadnice!“ vykřikl čert zrovna letící nad
Havlem a vztekle po něm mrštil putnou plnou nalámaného kamení. Pak se zajiskřilo
a čert z nebe zmizel. Ve stejný okamžik se
smíchem zmizel i jeho bratr, jen o kamení
cinkly tři stříbrné mince.
Putna naštěstí Havla netrefila a zabořila se do svahu kousek pod jeho nohama.
Jen jehličí dopadlo na Havlovy boty. I tak
nemohl utíkat. Nohy mu zdřevěněly strachem, a ještě notnou chvíli seděl pod smrkem. Pak vzal do dlaně ty tři stříbrné penízky. Pálily jako rozžhavené uhlíky, takže
je raději hodil do nedaleké studánky. Ale to
už je jiná pověst. Pak vzal nohy na ramena
a utíkal domů i s kohoutem, který mu zachránil život. e
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Historie řevnického znaku
Text: Jindřich König | Ilustrace: Ruch

K napsání několika slov k tomuto tématu mě přivedla skutečnost, že v měsíci dubnu uplyne 110 let od narození akademického sochaře Jindřicha Severy, profesora kreslení na Fakultě
architektury ČVUT v Praze. Severa má zásluhu na vytvoření
řevnického městského znaku. Není řevnickým rodákem, narodil
se 5. dubna 1909 v Kopidlně v okrese Jičín a zemřel 9. listopadu 1980 v Praze. Žil ale po dlouhá léta v Řevnicích a bydlel ve
Fügnerově, dnes Wolkerově ulici čp. 282 a je také na řevnickém
hřbitově pochován.
Již v první písemné zmínce o
Řevnicích z roku 1253 se uvádějí Řevnice jako královské město.
Význam pojmu město se v průběhu historie mnohokrát měnil. Za
zmínku stojí, že v 18. století císař
a král Karel VI. propůjčil Řevnicím právo používat královský erb
– dvouhlavého císařského orla ve
zlatém poli. V roce 1927 zaslalo Ministerstvo vnitra ČSR dotaz
obecnímu zastupitelstvu Řevnic,
zda v předválečné době obec
rakouský znak používala. Tehdy Řevnice odpověděly, že ve
středověku jim někteří panovníci poskytli výsady jako důkaz
vladařské přízně, a tím i právo
používat znak s černým rakouským orlem, ale obec jej nikdy
oficiálně neužila.
V novodobé historii byly Řevnice 1. listopadu 1968 povýšeny
na město a získaly svůj vlastní
městský znak. Jeho autorem
byl Jindřich Severa. Na tomto
znaku vyobrazený stříbrný český
dvouocasý lev ve skoku doprava
se zlatou zbrojí (drápy), jazykem a
korunou na hlavě značí, že Řevnice byly původně majetkem krále.
V dolním poli je osm vlnitých pruhů, střídavě modrých a stříbrných
(symbol řeky Berounky), a přes
celý štít jsou položeny dvě zkřížené
zlaté ostrve.
Nejnověji navrhli řevničtí zastupitelé v roce 2017 obměnu znaku z
roku 1968. Návrh města schválil Parlament České republiky a 31.
května 2017 zvláštní listinou potvrdil předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Odborný popis aktuálního městského znaku zní takto: V červeno-modře vlnitě děleném štítě zkřížené zlaté
ostrve, obě bez středního vnitřního suku. V horním poli český lev,
v dolním poli tři stříbrná vlnitá břevna.e
Poznámka: Stojí za připomenutí, že město Řevnice má od roku
2007 i svou vlastní vlajku. Tehdy v konkurzním řízení zvítězil návrh paní Dagmar Renertové. O vlajce jsme psali v Ruchu 5/2018.

(Podle publikací: J. V. Bohuslav: Řevnice jako letovisko a turistická brána brdská. 1930 vydal Okrašlovací spolek v Řevnicích,
a Pavel Beneš: Z historie Řevnic, v Almanachu Řevnice 750 let,
vydal Městský úřad Řevnice v roce 2003)

Krátce a jasně
Ukliďme Řevnice
Není vám lhostejný vzhled našeho městečka? Chtěli byste pomoci s jeho úklidem? Tradičně na počátku dubna máte příležitost.
Řevnice se opět zapojují do celorepublikové akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko. Brigády se uskuteční ve většině obcí na dolním
toku Berounky. V Řevnicích se bude uklízet v sobotu 6. 4. Sraz
dobrovolníků je v 9 hodin na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
Pytle na odpadky jsou zajištěny. Organizátoři vyzývají, aby si
účastníci s sebou přinesli na úklid rukavice. „Děkujeme předem
za účast a za to, že pomůžete životnímu prostředí,“ dodává místostarostka Alice Čermáková. Do letošního ročníku bylo přihlášeno na 2500 úklidových míst.

Morany se předvedou v Černošicích
Jste škola, školka, spolek nebo jen parta kreativních lidí, kteří
rádi tvoří? Ukažte, co umíte, vytvořte Moranu a přineste ji na letošní poberounské Slavnosti Morany. Ty letos proběhnou v Černošicích 6. dubna od 13 do 18 hodin. Návštěvníky čeká bohatý
program, během kterého vystoupí taneční soubor Klíček, pěvecké
sbory Vokál klub SONS, Třebasbor a Mifun a od 16.00 jazzový
hudebník Jiří Stivín. Dojde i na dílničky pro děti a tradiční vzlet
horkovzdušných balonů. Vyhlášení vítězů soutěže proběhne
v 17.30, následovat bude odchod Moran k řece.

Jarní prodej mezi vraty se blíží
Co je pro jednoho starý krám, pro jiného může být poklad…Takové je heslo prodejní akce nazvané Garage sale neboli prodej
mezi vraty. V Řevnicích se bude konat již počtvrté, a to v sobotu
13. dubna od 10 do 15 hodin. Informace o akci a přihlášení na
čísle 775 349 331 nebo e-mailu Wildmannova.R@seznam.cz.
Uveďte své jméno, adresu, kde budete prodávat, a sortiment prodeje. „Dejte šanci věcem, které vám již jen leží doma, jiným třeba
poslouží,“ zve organizátorka Růžena Wildmannová.

Dubnový zájezd povede do Kutné Hory
a na zámek Žleby
MěKS Řevnice pořádá ve čtvrtek 25. 4. zájezd pro seniory. První zastávkou bude Kutná Hora, kde účastníci společně navštíví
Chrám sv. Barbory. Zájemci mohou individuálně navštívit sousední galerii GASK nebo si vybrat nějaký jiný kutnohorský cíl.
Posléze bude výprava pokračovat do Žleb, kde je připravena
prohlídka skvostného zámku. Přihlášky lze zasílat na mail
kultura@revnice.cz, předběžná cena 450 Kč (doprava, vstup do
kostela a zámku).

Pomlázka, vajíčka, bohoslužby
Velikonoční pondělí patří pomlázce, na kterou se do ulic Řevnic
vydají tradičně i početné skupiny místních házenkářů a muzikantů z lidové muziky Notičky. Jak slaví Velikonoce děti ve Spojených státech můžete i letos zažít díky akci pořádané Leťánkem.
Easter egg hunt aneb Kam schoval zajíček velikonoční vajíčka? se
koná 19. dubna. Začátek je v 10 hodin na Palackého náměstí
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v Řevnicích, kde si děti nejprve vyrobí košíčky, do kterých pak
budou vkládat nalezená vajíčka. V 10.30 je naplánován hromadný start. Akce není věkově omezena.
Bohoslužby v době velikonoční se v řevnickém kostele sv. Mauritia konají na Zelený čtvrtek a Velký pátek od 18.30, na Bílou
sobotu od 20.30. Bohoslužba na Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí začíná v 9.30.

Řevnické „čáry“ s turistickou vizitkou
znovu usilují o rekord
Vyhlášené pálení čarodějnic v Řevnicích nabídne letos zajímavou
novinku – turistickou vizitku. Navíc se nadšená partička stavitelů
pokusí překonat stávající český rekord týkající se výšky hranice.
Ten zatím s výškou 16,999 metru drží klub Rampušáků ze středočeských Mnichovic.
„Chceme se pokusit postavit hranici vyšší, překonat musíme
17 metrů,“ uvedl za partu dobrovolníků Pavel Jílek s tím, že při
stavbě by měly pomoci nejen motorové pily, ale také jeřáb.
Právě s Rampušáky se Řevničtí v souboji o nejvyšší vatru několikrát utkali. Nejstarší zápis v české knize rekordů z roku 2003
se totiž týká právě řevnické vatry, která tehdy měřila 11,60 metru. O rok později překonali rekord už zmínění Rampušáci, s
hranicí vysokou 14,15 metru. V roce 2006 postavili opět Řevničtí
hranici o výšce 15,245 metru, ale rok nato je o rekord připravili
opět Rampušáci. Jak to dopadne letos, bude jasné 30. dubna. Na
průběh rekordu bude přímo na místě dohlížet zástupce Agentury
Dobrý den.
Tradiční akce pořádané díky místní čarodějnické partičce se ti
nejzkušenější pamětníci účastní již od roku 1974. Letos tak oslaví
45. výročí. A rozhodně bude stát za to. Díky iniciativě Pavla Jílka
totiž vznikly turistické vizitky s motivem řevnických čarodějnic.
K dostání budou výhradně na akci samotné na kopci Vrážka. Přijďte se pobavit se svými přáteli a nabídnout si občerstvení u provozovatele Františkových lázní Františka Kotršala.
Nepatrně se změní i místo, kde bude stát mohutná vatra. „Je to
od roku 2003 už třetí místo, kde bude hranice postavena. Nejprve byla stavěna poblíž cesty, která vede od města Řevnic ze Selce.
V letošním roce hranice musela ustoupit zemědělským pracím,
protože louka je přeorána. Posunuta bude o pár metrů výše nad
remízek. Odtud bude zase o něco lepší výhled na město,“ vysvětlil na Facebooku Pavel Jílek.
Čarodějnická partička prosí občany města, kteří budou provádět nebo prováděli prořez stromů, okrasných plotů a jiných dřevin, o odvoz vyřezaného odpadu na místo konání
čarodějnického ohníčku. DĚKUJEME

Děti se vydají na cestu časem
Na cestu časem se mohou vydat děti v rámci Pohádkového lesa,
který na 1. květen chystá Leťánek. Desátý ročník povede tradičně
z Letů na Mořinku a děti budou muset projít všechna stanoviště,
splnit zapeklité úkoly a dojít do cíle, kde na ně čeká dobré občerstvení, jarmark nebo tvořivé dílny pro děti. Můžete se také těšit
na dvě vystoupení Dřevěného divadla Honzy Hrubce. V 15.30
je to Princezna na hrášku a v 17.00 klasická marionetami hraná
pohádka Honza a drak. Start je od 13 do 15 v údolí Pod Čabrákem. Pokud půjdete pěšky, vydejte se na start polní cestou Ke
Skalicům (cca 1,5 km). Poslední památeční medaile bude v cíli

předána v 18.00. Z Mořinky zpět do Letů se dostanete za mírný
poplatek opět kyvadlovou dopravou. Odjezdy kyvadlové dopravy
ke startu jsou ve 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40. Více na
webu www.lezanek.cz.

Náměstí zaplní 1. května hasiči
První květnový den patří v Řevnicích tradičně Majálesu. Jinak
tomu nebude ani letos. Na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad začne
ve středu 1. května v 9 hodin. I tentokrát se v režii dobrovolných
hasičů bude vyhrávat kapela, vystavena bude hasičská technika
dobrovolníků i profesionálních hasičů. Připraveny jsou i atrakce
pro děti a občerstvení.

Těšit se můžete na slavičí
zpěv, možná i na ledňáčka
Za ptačím zpěvem se můžete tradičně vydat na počátku května s řevnickým ornitologem Zdeňkem Valešem. Jménem České
společnosti ornitologické pořádá první květnový víkend tradiční
Vítání ptačího zpěvu. Pokud se chcete dozvědět více o svých ptačích sousedech, umět je rozpoznat podle hlasu a podívat se na ně
opravdu hodně zblízka, vydejte se pod vedením ornitologa Zdeňka Valeše na jednu z vycházek v blízkém okolí. V sobotu 4. 5. se
koná vycházka v Řevnicích. Sraz je v 7.30 před řevnickým nádražím. Vycházka povede do blízkého okolí, a pokud bude vhodné
počasí, proběhne ukázka kroužkování ptáků. V neděli 5. 5. je
připravena vycházka podél řeky Berounky ze Všenor. Sraz zájemců bude na všenorském nádraží v 7.30 a můžete se těšit na slavičí
zpěv, ukázku odchytu a kroužkování několika druhů ptáků a třeba uvidíte i ledňáčka.
(vše pan)

Děti se přišly podívat na
školku a nechtěly domů
Děti z řevnické školky si užívaly v zimě sníh, karneval v maskách
i krmení ptáčků. Užívají si také keramickou dílnu, hravou angličtinu a nyní i pravidelné plavání v Příbrami.
Leden přinesl dětem spoustu sněhových zážitků. Na zahrádce
jsme bobovali, stavěli sněhuláky, koulovali se a všemožně si užívali bílé nadílky. I ve třídě jsme se věnovali zimním sportům. Povídali jsme si, kdo z dětí už někdy lyžoval či bruslil, kdo má jaký
sport nejraději, které známe sportovce a čemu by se kdo chtěl
v budoucnu věnovat. Děti si také poslechly tříkrálovou legendu,
vyrobily si korunu a prošli s koledou městem. V týdnu nazvaném
„Ledové království“ jsme si povídali o životě na jižním a severním pólu, poznali jsme některá zde žijící zvířata, naučili jsme
se eskymáckou písničku, prováděli jsme různé pokusy s vodou
v rozdílných teplotách, využívali jsme mapy, atlasy a encyklopedie. Týden jsme zakončili plesem princů a princezen. Děti už od
rána dováděly v kostýmech, děvčata byla převážně za princezny
či víly, chlapci za prince nebo rytíře. Hrály se hry, soutěžilo se a
hlavně se tančilo. Další ze zimních témat bylo „Ptáčci u krmítka“.
Ukázalo se, že hodně z nich děti znají, buď z obrázků, nebo ze
zahrady. Děti vědí, že někteří z nich, aby přežili zimu, odlétají do
teplých krajin a ti, kteří zůstávají, potřebují naši pomoc v podobě
vhodného dokrmování. Na zahradu jsme proto umístili budky a
rozvěsili různé dobroty.
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Únor je měsíc masopustu a karnevalu. I my jsme naši školku
vesele vyzdobili a seznámili se s lidovými zvyky a tradicemi vztahujícími se k tomuto období. Uspořádali jsme karneval a množství rozličných masek bylo vskutku pestré. Děti si zasoutěžily, vydováděly se, navštívily svoje kamarády z ostatních tříd. Na závěr
si všichni užili diskotéku a byla i promenáda v maskách. Koncem
února proběhl v MŠ Den otevřených dveří. Účast byla vzhledem
k probíhajícím jarním prázdninám nižší, přesto čtrnáct dětí se
přišlo v doprovodu svých rodičů seznámit s prostředím a trochu
si pohrát. Některým se ani nechtělo odejít.
Pravidelně také pokračujeme s tvořením v keramické dílně,
chodíme cvičit do Sokola, každý týden probíhá hravá angličtina a
zahájili jsme plavání v Příbrami.
Eva Haňkovská, DiS. – třídní učitelka Medvídků
Zápis do MŠ Řevnice
Děkujeme všem rodičům za vstřícnou spolupráci. Na nové rodiče a děti se budeme těšit u zápisu na školní rok 2019/2020, který
proběhne 13. května 2019 v budově mateřské školy od 9.00 do
12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Prosíme rodiče, aby k zápisu
přinesli vyplněnou žádost o přijetí, rodný list dítěte a občanský
průkaz zákonných zástupců.
Pavlína Neprašová – ředitelka

V Řevnicích chybí pediatr, rodiče žádají o pomoc ministerstvo a pojišťovny
Podpisy pod otevřený dopis ministrovi zdravotnictví, vedení
zdravotních pojišťoven, ale i zástupcům Středočeského kraje a
města Řevnic sbírají rodiče v Řevnicích. Žádají v něm o pomoc
v zoufalé situaci – nemají kam přihlásit své potomky k dětskému lékaři. Po ukončení praxe MUDr. Fuchsové a onemocnění MUDr. Krause přišly Řevnice o zajištění lékařské péče pro
děti. „V případech akutního onemocnění jsme tak odkázáni na
ochotu a vstřícnost lékařů z širokého okolí, ke kterým naše děti
spádově nepatří, a oni tak nemají přístup k jejich zdravotní dokumentaci. Léčba se proto zpravidla omezuje pouze na akutní
zákrok bez možnosti sledovat dlouhodobý vývoj a souvislosti,
reagovat na anamnézu a průběh prodělaných onemocnění v
minulosti,“ píše se v dopise. „Jelikož není v naší moci lékařskou
péči pro děti v Řevnicích zajistit, obracíme se na Vás a žádáme
Vás o pomoc při řešení tohoto akutního problému,“ stojí v závěru listu, který lze v Řevnicích podepsat hned na několika místech. V prodejně M. Jelínka, sokolovně, kadeřnictví vedle České
pošty nebo knihkupectví LeAmos. Oslovovány jsou také další
provozovny, kde by se podpisy mohly sbírat. Iniciátoři věří, že
se jim podaří získat co nejvíce podpisů.
pan

Dvě z největších akcí v centru
Řevnic se spojily!
Zásadním datem se stává 8. 6. 2019. Pátý ročník Řevnického rodinného festivalu Hravě a zdravě a osmý ročník Mixfestivalu se
rozhodly spojit síly a uspořádat akci, jakou Řevnice a široké okolí
ještě nezažily. Od 11.00 hod. bude zahájen na řevnickém náměstí Krále Jiřího z Poděbrad program a velký trh v rámci tradičního
Hravě a zdravě. Náměstí bude opět uzavřeno pro veškerou dopravu (výjimku tvoří složky Integrovaného záchranného sboru). Ve
13 hodin odstartuje oblíbená Rodinná hra po Řevnicích. Festival

se soustředí převážně na prezentaci místních a okolních kroužků,
spolků, obchodníků, organizací a podnikatelů. Dává ale prostor
take zájemcům z řad komerční sféry, která se jakkoli ztotožňuje s
akcemi podobného komunitního rázu. Tématem letošního roku je
přátelství, rodina, sousedské vztahy. Hlavně ale hravě a zdravě!
V 15.00 hod. bude v prostranství kolem ZUŠ (Zámečku) zahájen Mixfestival, jehož letošním tématem jsou ŽIVLY. Jedná se o
volnou přehlídku hudby, tance, divadla a výtvarného umění, která je určena pro nejmladší a mladé začínající umělce základních,
středních uměleckých škol a profesionálních i amatérských tanečních a divadelních spolků regionu nejen Dolní Berounky, ale
i celého Středočeského kraje. Mixfestival má za cíl podpořit děti
a mládež v oblasti vzdělávání a kultury. Festival je multižánrový
a vznikl z důvodu absence podobné akce nejen v našem regionu,
ale i v celém Středočeském kraji.
Mixfestival bude probíhat na dvou zstřešených pódiích, Hravě
a zdravě bude mít své pódium tradičně na náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad. Obě akce budou mít program sestavený tak, aby se
vzájemně respektovaly, doplňovaly a aby přinesly všem návštěvníkům dokonalý kulturně-zábavný program po celý den. Hravě a
zdravě skončí v 18.00 a Mixfestival ve 21.00 hodin.
Přijďte se přesvědčit o tom, jak se podaří skloubit vše dohromady. Dopřejte si to nejlepší z Řevnic v jeden den.
Svatý Medard bude jistě na svůj svátek milostivý!
Marie Hrdá

Okénko ZUŠ
Hned na začátku dubna nás čeká první absolventský koncert, a to
5. dubna v sále Zámečku od 19 hodin studium 1. stupně uzavře
ve hře na klavír Barbora Digrinová (paní učitelka Kateřina Soukupová). Na koncertu vystoupí také školní kapela Graceful, která
pod vedení Miriam Bayle a Kateřiny Soukupové hraje převážně popový repertoár. Budete tak moci slyšet písně například od
M. Jacksona, K. Perry, skupiny Queen či Adele. Zazpívá i čerstvá
vítězka národního kola mezinárodní pěvecké soutěže Sanremo,
Aneta Kalertová!
Již se nám také blíží uzávěrka regionální soutěže, do pátku 12.
4. 2019 do 15 hodin mohou školy, ateliéry i jednotlivci odevzdávat své práce v ZUŠ Řevnice. Komise vybere nejlepší práce 13. 4.
Na slavnostní otevření výstavy na téma SPORT a vyhlášení vítězů se můžete těšit v ZUŠ Řevnice, sál Zámečku ve středu 24. 4.
2019 v 16 hodin. Vernisáž bude i s kulturním programem. Všechny oceněné práce, jako již tradičně, budou vystaveny v Modrém
domečku, všechny ostatní pak v ZUŠ Řevnice do 26. 5.
Ivana Junková

Filmové projekce a zajímavé besedy
V dubnu se v Řevnicích budou promítat čtyři projekce v rámci
sekce festivalu Jeden svět: Promítej i ty. Startujeme novozélandským filmem Hiphop-erace 4. 4. v 19.00 v kině. Další projekce,
americký film Zemřít pro design, se uskuteční v kině 11. 4. Elektroodpad je v současnosti nejrychleji rostoucím druhem odpadu.
Podle OSN jen jedna šestina se dostane k recyklaci, zbytek končí
na skládkách a ve spalovnách. A podle předpovědí bude tento
odpad dramaticky narůstat. Elektronický odpad obsahuje velké množství těžkých kovů a nebezpečných látek. Jejich účinkům
mohou být vystaveni lidé při recyklaci, nehledě na nelidské podmínky v továrních komplexech, zejména v Číně.
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Trochu veselejšího tématu se bude týkat projekce 18. 4. v Zámečku. Uvidíte německý film Rebelská střední v Berlíně. Je to
jediná střední škola v Německu, která dává šanci lidem, kteří
vypadli ze státního vzdělávacího systému. Škola funguje na demokracii zdola, není zde žádný ředitel a studenti si sami tvoří
osnovy. A jaké jsou alternativní školy v České republice? O tom i
o filmu si popovídáme s hosty – Hanou Ripkovou, výkonnou ředitelkou Fulbrightovy nadace, ředitelem ZŠ v Řevnicích Tomášem
Řezníčkem a studentkou alternativního programu Gymnázia Na
Zatlance Ellou Hrdinovou.
Poslední čtvrteční projekce se týká upcyklace. 25. 4. promítneme v Modrém domečku estonský film Co se nenosí. Hrdinka filmu, estonská módní návrhářka, využívá ke své tvorbě textil, který
by jinak skončil na skládce. O nutnosti upcyklace chce přesvědčit
módní řetězce. Uvědomuje si totiž, jak nadprodukce hazarduje se
zdravím lidí i se zdroji naší planety. Do debaty se tentokrát zapojí
Tereza Bourová a Andrea Šlechtová, které dávají starým košilím
nový život. Ve firmě KOSHIless vytvářejí trendy kousky.
Alice Čermáková

Skety se do Řevnic těší,
natáčely tu první nahrávku
Po vyprodané Radůze pokračuje série koncertů v kině vystoupením vokální skupiny Skety, která se na podzim blýskla i v
oblíbené soutěži StarDance. Šestičlenné těleso působící na
domácí i mezinárodní scéně od roku 2014 do Řevnic zavítá
14. dubna. Koncert začíná v 18 hodin. Zeptali jsme se „sketího“ manažera, zvukaře a pěveckého záskoku Lukáše Prchala,
Řevničanům známého jako dirigenta příležitostného sboru při
uvedení štědrovečerní rybovky, na co se můžeme těšit.
Co v řevnickém kině uslyšíme?
Už dávno nejsme jen jazz. Naše koncerty jsou hodně taneční a
troufám si říct, že i vtipné. Těžiště repertoáru se přesunulo k naší
autorské tvorbě. Převažují v ní skladby Petra Wajsara, který je ale
jako skladatel tak vytížený objednávkami od orchestrů a divadel, že vlastně nechápu, kdy ještě stíhá psát skladby pro Skety.
Za hudbu k filmu Hastrman v režii Ondřeje Havelky má aktuálně
nominaci na Českého lva a 17. dubna bude mít v Národním divadle premiéru jeho opera Tramvestie.
Jak se dala tato šestice dohromady a jak jste se k ní dostal vy?
Skety vznikly na VOŠ Jaroslava Ježka, ale proces to byl zdlouhavý.
Existovala i varianta osmi hlasů a sestava se několikrát obměnila,
než se v roce 2011 ustálila na té aktuální. Veronika Vítová vždycky
chtěla vokální ansámbl, postupně nacházela kompatibilní kolegy
a ti zase znali další. Takhle se informace o „sborečku džezovém“
dostala od Petra Wajsara k mé ženě Alici Bauer. Chodila pak pořád na zkoušky a já se ptal, kdy že bude už nějaký koncert. Bydleli
jsme tehdy čerstvě v Řevnicích a bylo to zrovna v době, kdy se mi
po mnoha letech z důvodu hromadného těhotenství rozpadl ženský vokální soubor Brécy. Jednoho dne mi zavolala Ester Kočičková a chtěla Brécy znovu na nominační večer Českého lva, který měla moderovat. Povídám: Brécy, ty už nejsou, ale mám tady
něco hodně zajímavého. A tak jsem Sketám dohodl historicky
druhé veřejné vystoupení, a rovnou v přímém přenosu ČT.
Je to náhoda, že těleso je vyvážené – tři muži a tři ženy?
Není to náhoda. Genderová vyváženost je v tomto případě opodstatněná vyvážeností hudebních aranžmá a celkového zvuku.
A proč právě název Skety?
Název Skety vychází z anglického slova scat, které označuje zpěv

jazzových instrumentálních sól na nesmyslné slabiky a zároveň
je prý tak trochu odkazem na Brécy. Já jsem to ale nevymyslel, to
má na svědomí Michal Strnad!
Koukala jsem na řadu významných zahraničních ocenění.
Jaké to potom je hrát někde v kině, jako jsou Řevnice nebo
Dolní Břežany? Je to v něčem jiné?
My v tom rozdíly neděláme. Myslím, že nikdo z muzikantů.
Vždycky chcete hrát tak, aby to bavilo vás i lidi. Ano, projeli
jsme kus Evropy, vloni jsme byli na turné v Austrálii, předloni
na Tchaj-wanu, zpívali jsme už v jedenácti zemích. Do Řevnic se
ale těšíme moc. V Řevnicích jsme natáčeli první demonahrávku
v garážovém studiu Honzy Kořínka a měli jsme tam první focení
na rampě u popelnic za sámoškou nad Zámečkem. K řevnickému
biografu mám navíc ještě osobnější vztah, protože byl prvním dějištěm festivalu BioBlues a dal mu i jméno.
Chystané koncerty v kině:
2. 5. 19.00 – minus123minut
230/300Kč v předprodeji
260/330Kč na místě

Držitel Magnesia Litera
v Modrém domečku
Jiří Padevět, český spisovatel, knihkupec a nakladatel, zavítá v polovině dubna do Řevnic. Ve čtvrtek 18. dubna se s ním koná beseda v řevnickém Modrém domečku. Jiří Padevět získal v roce 2014
cenu Magnesia Litera za knihu Průvodce protektorátní Prahou. Za
stejnou publikaci obdržel i ocenění Slovník roku 2013. Vede nakladatelství Academia, pro Seznam TV natáčí pozoruhodný seriál
Krvavá léta, je členem redakční rady nezávislého Deníku N.
Pro besedu v Řevnicích, která začíná v 18 hodin, si vybral téma
Období 1945–1956 v Československu. Veselé povídání to zřejmě
nebude, ale víte přece, že „národ, který nezná svoji minulost, je
odsouzen ji prožít znovu“. (George Santayana, nar. 1863)

Vosí Hnízdo a Morčata na útěku
zahrají pro Život dětem
Charitativní rockový koncert Rock v srdci se v Řevnicích koná
13. dubna. V sále Lidového domu začne v 16 hodin. Rockový koncert Rock v srdci je určený pro všechny příznivce rockové hudby.
Na koncertu vystoupí kapely: Morčata na útěku, Tragedis, Vosí
Hnízdo, Curlies, Honem a Daily Coffee. Celý výtěžek akce bude
věnován na konto organizace Život dětem. Kromě hudebního
programu se ti, kteří dorazí, mohou těšit na bohatý doprovodný
program. Vstupné na koncert je 200 Kč.

Šouflík s písněmi Davida Nolla
David Noll, pianista divadla Sklep, který vystupuje sólově nebo
například s Lenkou Vychodilovou a mnoha dalšími umělci, zavítá do Řevnic. Jeho kabaret bude uveden v neděli 28. dubna od
17 hodin v sále řevnického Zámečku. Půjde o výběr toho nejúspěšnějšího z dosavadních Šouflíků. Účinkují: Honza Jícha, Klára
Jíchová a Michal Kadeřábek. Na klavír hraje své písně David Noll,
zpívá Lucie Soljaková.
(vše pan)
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Na Kampě vystavují dílo řevnického
sochaře Jiřího Seiferta
Výstava v Museu Kampa představí práce Jiřího Seiferta (1932 až
1999) z mramoru, pískovce, alabastru, dřeva i břidlice ze všech
tvůrčích období. Připravila ji kurátorka Miroslava Hajek a bude
otevřena od 6. dubna do 16. června 2019.
Jiří Seifert studoval sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Do Řevnic se Jiří Seifert s rodinou přestěhoval v roce
1970. V té době nadlouho ztratil možnost vystavovat kvůli svému angažmá proti srpnové okupaci sovětským vojskem a poté,
co na výstavě Socha a město instaloval Kalvárii a Morový sloup
a v rakouském St. Margarethen vytvořil monumentální Zvonici pro Jana Palacha. V následujících letech Jiří Seifert tvořil v
rodinném domě v Řevnicích, restauroval pro Karlovu univerzitu sbírku antických odlitků v klášteře v Hostinném nebo realizoval kopie gotických reliéfů pro tympanon Týnského chrámu
v Praze. Po roce 1989 byl zvolen místopředsedou Unie výtvarných umělců. Zúčastnil se sochařských sympozií v Hořicích,
Německu a Itálii, působil jako externí pedagog na AVU v Praze
v ateliéru restaurování sochařských děl. V roce 1995 byl zvolen
předsedou obnoveného SVU Mánes. Jeho práci na sochařských
projektech v Praze a Paříži ukončila nemoc. Jiří Seifert zemřel v
červenci 1999 v Řevnicích.
Marie Reslová

Hvězdou Slunovratu bude švédská
rocková formace Royal Republic
Festival Rockový Slunovrat, který se již potřinácté uskuteční ve
dnech 31. května a 1. června 2019 v Lesním divadle, již zveřejnil
kompletní program. Na třech pódiích vystoupí mnoho zahraničních i tuzemských kapel a DJů. Headlinerem letošního ročníku
je švédská rocková formace Royal Republic, která v rámci svého
festivalového turné představí albovou novinku. V závěsu za nimi
jsou němečtí punkrockeři Itchy, španělské ska v podání Auxili
nebo elektronika od I Wear* Experiment z Estonska. Napůl ze
Spojených států jsou i Noise of Human Art alias N.O.H.A. Zahanbit se nenechá ani česká a slovenská scéna. Skupiny jako Gaia
Mesiah, Horkýže Slíže, Wohnout, Circus Problem, Prago Union,
Kapitán Demo, Skyline, Sto zvířat a mnoho dalších zaplní nabitý
dvoudenní program.

Hledáme dům se zahradou
k pronájmu na jeden školní
rok v Řevnicích a okolí.
Jsme česko-čilská rodina se třemi dětmi,
žijící trvale v Německu. Od léta 2019
do léta 2020 budeme pobývat v České
republice. Uvítáme i dostatečně velký,
celoročně obyvatelný rekreační objekt.

Nabídky prosíme na:
bklarkaludmila@gmail.com
nebo 0049-178-4540642

Předprodej vstupenek na celý festival je rozdělen do cenových
vln. Do konce měsíce března běží 1. vlna celofestivalových vstupenek, které lze pořídit za 490 Kč (+ poplatky) v síti Goout.cz
nebo na vybraných místech kamenného prodeje.
Více informací o akci je k nalezení na www.rockovyslunovrat.
cz nebo na facebookových stránkách festivalu.
pan

Tutte Le Note přijímá nové zpěváčky
Profesionálně vedený sbor rozšiřuje svoje řady, proto zveme děti
ve věku 8–14 let na předzpívání v pondělí 8. a 29. dubna v čase
14.30–15.00 a 17.15–18.00 hodin do ZUŠ Černošice, Střední 403.
Připravte si 1-2 lidové písně a recitaci krátké básně, vyzkoušíme
hlasový rozsah a rytmické cítění. Svůj čas si rezervujte na e-mailu: tuttelenote@gmail.com, nebo telefonicky: 739 352 614. Mladší zpěváčky přivítáme na zkouškách každou středu 14.00-15.00
v ZŠ Řevnice, budova Revoluční. Náš sbor se pravidelně účastní
atraktivních vystoupení a soutěží, audiokniha Děti světla je před
vydáním. Poslechnout si nás můžete v sobotu 13. dubna od 16 hodin na Jarních trzích ve svatebním sále dobřichovického zámku.
Simona Kysilková Šnajperková

Řádková inzerce
Pro pravidelnou údržbu zahrady a domu v Řevnicích hledám manuelně a fyzicky zdatného muže, práce 1–2x týdně dle dohody. Informace na telefonu 602 247 244.

ZŠ Řevnice hledá pro 1. i 2. stupeň
(F, AJ) kvalifikované učitele/ky
s aktivním zájmem o děti a výuku.
Vhodné i na částečný úvazek.
Plat dle platných tabulek. Naše škola je příjemná,
stále se rozvíjející a na žáky zaměřená. Jako
benefity nabízíme podporu v individuálním výběru
kurzů DVPP, výhody z fondu FKSP a hlavně prima
budoucnost v naší škole. Nástup 8/2019. Kontakt:
kancelar@zsrevnice.cz nebo 775 882 535.

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 159–209 Kč/ks.
Prodej: 9. dubna, 3. května a 4. června a 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

14 Inzerce

Dubnové knižní tipy v akční nabídce
knihkupectví Leamos
Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět –
Jonas Jonasson, nyní jen za 299,- Kč
Velmi očekávané pokračování světového bestselleru Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel. Přesně před rokem
utekl stoletý Alan Karlsson z domova důchodců v Malmköpingu a užívá si se svým přítelem Juliem života na Bali.
Jenže….pak se to zvrtne.
Olga – Bernard Schlink, nyní jen za 225,- Kč
Příběh lásky na pozadí dramatických německých dějin od
konce 19. století do sedmdesátých let 20. století od autora
známé knihy Předčítač. Smutný příběh, který zaujme vypravěčskou formou, vydal Odeon.
Zloději dýmu – Sally Greenová, nyní jen za 260,- Kč
Princezna, zrádce, lovkyně a zloděj mají v rukou osud světa. Čtyři národy stojí na pokraji konfliktu. První díl fantasy
série pro mládež. Všem osud rozdal karty, se kterými hrát
nechtějí, a oni z nich musí dostat to nejlepší.
Kouzelnická parta – Neil Patrick Harris, nyní jen za 225,- Kč
Kouzla a dobrodružství v podání populárního herce a kouzelníka Neil Patricka Harrise! První díl fantasy série pro
děti. Slavný herec a také kouzelník vyčaroval úžasnou knihu, která má spoustu triků v rukávu!
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 48, Řevnice
tel.: 604 127 824, po–pá 8.30–17.00, so 8.30–11.30
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Kulturní přehled 4/19
Kino
3/4 Manželské etudy:
Nová generace
Kino Řevnice / 20:00

4/4 Hiphop-erace
(festival Jeden svět)
Kino Řevnice / 19:00

5/4 Putování se sobíkem
Kino Řevnice / 17:30

5/4 Arctic: Ledové peklo
Kino Řevnice / 20:00

6/4 Velké dobrodružství
Čtyřlístku
Kino Řevnice / 13:45

6/4 Jak vycvičit draka 3
Kino Řevnice / 15:00

6/4 Teroristka

Kino Řevnice / 17:30

6/4 Zelená kniha
Kino Řevnice / 20:00

10/4 Žena na válečné stezce
Kino Řevnice / 20:00

11/4 Zemřít pro design
(festival Jeden svět)
Kino Řevnice / 19:00

12/4 Ženy v běhu
Kino Řevnice / 17:30

12/4 Skleněný pokoj
Kino Řevnice / 20:00

13/4 Velké dobrodružství
Čtyřlístku
Kino Řevnice / 13:45

13/4 Shazam!

Kino Řevnice / 15:00

13/4 Trabantem
Kino Řevnice / 17:30

13/4 Teroristka

Kino Řevnice / 20:00

17/4 Trabantem

Kino Řevnice / 20:00

18/4 Mrňouskové 2
Kino Řevnice / 15:30

18/4 Shazam!

Kino Řevnice / 17:30

18/4 Rebelská střední v Berlíně (festival Jeden svět)
Zámeček / 19:00

6/4 Ples Notiček

Lidový dům Řevnice / 19:00

13/4 Garage sale Řevnice

18/4 My

Řevnice / 10–15:00

19/4 Jak vycvičit draka 3

18/4 Beseda s Jiřím
Padevětem

19/4 Teroristka

19/4 Easter egg hunt

19/4 Bohemian Rhapsody

24/4 Vernisáž výstavy SPORT

Kino Řevnice / 20:00
Kino Řevnice / 15:30

Kino Řevnice / 18:00
Kino Řevnice / 20:00

Modrý domeček / 18:00

Palackého náměstí Řevnice / 10:00

20/4 Hledá se Yeti
Kino Řevnice / 14:00

Sál Zámečku / 16:00
Oceněné práce budou vystaveny v Modrém domečku, ostatní v ZUŠ Řevnice, do
26. 5.

20/4 Velké dobrodružství
Čtyřlístku

25/4 Představení projektu
optimalizace berounské trati

Kino Řevnice / 16:00

20/4 Ženy v běhu
Kino Řevnice / 18:00

20/4 Zelená kniha
Kino Řevnice / 20:00

24/4 Šťastný Lazzaro
Kino Řevnice / 20:00

25/4 Co se nenosí
(festival Jeden svět)
Modrý domeček / 19:00

26/4 Avengers: Endgame
(dabing)
Kino Řevnice / 16:30

26/4 Trabantem
Kino Řevnice / 20:00

27/4 Mrňouskové 2:
Daleko od domova
Kino Řevnice / 13:45

27/4 Hledá se Yeti
Kino Řevnice / 15:30

27/4 Co jsme komu zase
udělali
Kino Řevnice / 18:00

27/4 Avengers: Endgame
Kino Řevnice / 20:00

Jídelna ZŠ Řevnice / 18.00

30/4 Čarodějnice na Vrážce
1/5 Majáles

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 9:00

1/5 Pohádkový les

Lety, údolí pod Čabrákem / start 13:00
až 15:00

4/5 Vítání ptačího zpěvu
Řevnice, u nádraží / 7:30

5/5 Vítání ptačího zpěvu
Všenory, u nádraží / 7:30

Hudba
5/4 Absolventský koncert
ZUŠ Řevnice / 19:00

12/4 Koncert legendární
skupiny Poutníci
Fürstův sál Dobřichovice / 19:30

13/4 Charitativní koncert
Rock v srdci
Lidový dům Řevnice / 16:00

14/4 Skety

Kino Řevnice / 18:00

28/4 Kabaret Šouflík
s písněmi Davida Nolla

Ostatní akce

Zámeček Řevnice / 17:00

6/4 Ukliďme svět, ukliďme
Česko

Kino Řevnice / 19:00

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad / 9:00

2/5 minus123minut

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

