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Dostavba přednádraží může začít
Práce na vydláždění parkovacích míst a chodníků a instalaci 
městského mobiliáře (včetně stojanů na kola) v ulici Pod Lipami 
a před řevnickým nádražím mohou konečně začít. Do opakova-
ného výběrového řízení se přihlásily čtyři firmy. Zakázku získala 
společnost Invessales za cenu 11 984 000 Kč + DPH. 

Stavět se bude během prázdnin, začátek prací a předpokládaný 
harmonogram bude oznámen na webu města. 

Nový sběrný dvůr otevře v červenci
V areálu EKOS finišují práce na dostavbě a vybavení moderní-
ho sběrného dvora. Pro občany se otevře na začátku prázdnin. 
Zlepší se příjezd a komfort při odkládání odpadu a zvýší se počet 
kontejnerů, což umožní lepší evidenci a roztřídění odpadů na 
více druhů. 

Otvírací doba sběrného dvora by se měla rozšířit ze současných 
dvou na více dnů v týdnu. Město bude jednat i o nabídce služeb 
pro okolní obce, které vlastní sběrný dvůr nemají. 

Provoz sběrného dvora bude zajišťovat pracovník Technických 
služeb. Zároveň bude v druhé polovině tohoto roku převedeno 
vlastnictví areálu včetně skládky z městské společnosti EKOS na 
město Řevnice. Stávající zaměstnanci firmy EKOS se budou nadá-
le věnovat pouze správě a provozu vodohospodářské infrastruk-
tury.

Kanalizační řady na Vrážce se budou 
kolaudovat v květnu
Dostavba kanalizace na Vrážce je prakticky hotová, na konci 
května se budou moci připojit obyvatelé této lokality na nové ka-
nalizační řady. Město chystá projektovou dokumentaci na obno-
vu komunikací a chodníků na Vrážce, které byly dotčeny stavbou.

Úspěšně, i díky vhodnému počasí, pokračuje rekonstrukce a 
dostavba čistírny odpadních vod. V areálu čistírny právě vznikají 
čtyři nové dosazovací a kalové nádrže. Celá stavba by měla být do 
září hotová.

Na podzim by měla vzniknout ve spolupráci s obcemi Zadní 
Třebaň a Hlásná Třebaň nová společnost, která se bude starat o 
provoz a správu vodohospodářské infrastruktury v Řevnicích, 
Zadní Třebani a části Hlásné Třebaně.

Začala rekonstrukce řevnického jezu
Výstavba rybích přechodů, vodácké propusti a rekonstrukce části 
řevnického jezu byla zahájena v polovině dubna a je naplánova-
ná až do léta 2021. Povodí Vltavy z tohoto důvodu uzavřelo jez 
pro vodáky. Lodě není možné přenést po pravém břehu, kde je 
staveniště. Bude možné zastavit na levém břehu nad jezem, pře-
nést lodě Karlštejnskou ulicí, přes lávku a nasadit je na vodu až 
za mostem vpravo. Povodí doporučuje po dobu výstavby ukončit 
plavbu po Berounce v Zadní Třebani.

Podmínky pro koupání v okolí mola na tzv. koupací louce v 
Karlštejnské ulici by se změnit neměly. Omezený pohyb je po pra-
vé straně řeky pod cyklostezkou, kde je zřízena pro stavbu provi-
zorní komunikace. Práce provádí firma Metrostav (kontakt Ing. 
Tomáš Beržinský, 601 591 170).
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Slovo starosty 
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří v hojném 
počtu dorazili v posledním dubnovém čtvrtečním podvečeru do 
školní jídelny na prezentaci budoucích změn v železniční dopravě 
od zástupců SŽDC coby investora a projekční kanceláře SUDOP. 
Představení projektu optimalizace železniční trati, úpravy ná-
draží, stavby nové komunikace spojující lávku s ulicí Pražskou a 
především výstavby podjezdu na místě současného hlavního že-
lezničního přejezdu bylo velmi fundované a podrobné. Následná 
živá diskuse otevřela celou řadu důležitých otázek souvisejících se 
stavbami. Z diskuse bude zhotoven záznam námětů a připomínek, 
který bude předán projektantům. Prezentovaný projekt i záznam 
bude možné vyhledat na webových stránkách města. Jsem pře-
svědčen, že tato veřejná setkání mají pro občany velký informační 
přínos a v jejich pořádání bude vedení radnice ve spolupráci s vý-
borem pro územní plán pokračovat. V červnu proběhnou hned dvě 
setkání: 3. června bude prezentována studie protipovodňových 
opatření v lokalitě mezi řekou a železniční tratí a 20. června budou 
představeny veřejnosti možnosti předpokládané transformace are-
álu bývalé Eurovie obsažené v návrhu nového územního plánu.

Asi každého z nás trápí dlouhotrvající sucho, které se již několi-
kátým rokem opakuje a ani předpověď pro letošní rok není přízni-
vá. V lese hynou mladé stromky, množí se kůrovec, naše zahrady 
se neobejdou bez pravidelného zalévání, které však může být také 
omezováno. Sucho se neblaze podepisuje i na stavu ovzduší, a to 
zejména v místech, kde jsou stále nezpevněné a prašné komunika-
ce. Naším cílem je tyto komunikace postupně všechny rekonstru-
ovat, vzhledem k jejich vysokému počtu a možnostem rozpočtu 
to bohužel ještě nějaký čas potrvá. Dobrá zpráva pro obyvatele v 
těchto lokalitách v tomto roce je, že Technické služby využijí nabíd-
ky aplikace speciálního postřiku, který zabrání prášení. Postřik je 
plně ekologický a zjednodušeně řečeno funguje tak, že na sebe na-
vazuje vzdušnou vlhkost a tím zamezuje prášení, po dvou měsících 
se postřik musí obnovit. O aplikaci budou obyvatelé dotčených ulic 
informováni přenosnými značkami a v den aplikace kvůli průjezdu 
techniky a postřiku nebude možné v ulicích parkovat. 

V průběhu května začne rekonstrukce prostoru přednádraží 
(nové dláždění parkovacích míst a chodníků, nové veřejné osvět-
lení, monitorované parkování pro kola, nový městský mobiliář). 
Město vybíralo ze čtyř nabídek a v těchto dnech probíhají jednání s 
vítězným uchazečem o termínu zahájení prací. Chtěl bych poprosit 
všechny obyvatele o trpělivost a strpení. Stavební práce přinesou 
na nezbytně nutnou dobu omezení provozu i parkování. O všem 
budeme včas informovat jak v místě, tak i na stránkách města. 

Na závěr bych rád všechny zájemce pozval na dvě květnové 
akce, které se konají ve stejný den. V sobotu 25. května se na ná-
městí uskuteční již čtvrtý ročník Pivního festivalu. Jeho organizá-
torům se daří každým rokem přilákat na festival víc a víc vystavo-
vatelů i konzumentů. Akce je to velmi povedená a pro propagaci 
Řevnic, jako atraktivní turistické lokality v okolí Prahy, velmi pří-
nosná. Následně večer proběhne v Lesním divadle druhý ročník 
koncertů Filharmonie v lese. Uspořádat filharmonický koncert v 
tak malém městě, jako je to naše, není vzhledem k nákladům a 
složitosti příprav rozhodně jednoduché. Velké poděkování v tomto 
ohledu patří panu dirigentovi Debashihi Chaudhurimu, bez jehož 
entuziasmu a nadšení pro věc by se tradice koncertů vážné hudby 
v „Lesňáku“ nepodařila obnovit. 

 S úctou Tomáš Smrčka



budeme z 844 kandidátů z 39 volebních uskupení. V Řevnicích 
se volby konají v budově základní školy ve Školní ulici č. 600. Vo-
liči s českým státním občanstvím se před volbou musí prokázat 
platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým 
či služebním pasem České republiky. Hlasovací lístky budou do-
dány do poštovních schránek nejpozději 3 dny před dnem koná-
ní voleb do Evropského parlamentu. Podrobné informace na 
webu města (www.revnice.cz v sekci Aktuality). 

vše Marie Reslová

Vzpomínka na oběti 2. světové války
Tradiční setkání u pomníku při příležitosti 74. výročí konce 
2. světové války se uskuteční dne 8. 5. 2019 v 17 hodin na náměs-
tí Krále Jiřího z Poděbrad. Promluví starosta Ing.Tomáš Smrčka.

Používáte starý kotel? Máte poslední 
šanci získat peníze od státu!
3. června by měla být Středočeským krajem vyhlášena poslední 
vlna kotlíkových dotací. Od roku 2022 bude zakázáno používat 
staré kotle na pevná paliva. V případě porušování zákazu mohou 
hrozit pokuty až 50 tisíc Kč. Doporučujeme proto nezaváhat a o 
peníze od státu si požádat.
Pro koho je dotace určena?
Podporu mohou získat majitelé rodinných domů, kteří k vytápění 
používají staré kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Váš 
starý kotel musí být v emisní třídě 1 nebo 2. Jakou má váš kotel 
emisní třídu, zjistíte na štítku kotle nebo v jeho technické doku-
mentaci. Pokud máte starý kotel a nedaří se vám údaj najít, je 
pravděpodobné, že váš kotel je v těchto třídách.
Co si můžu za dotaci pořídit?
Za dotaci lze pořídit nový plynový kondenzační kotel, tepelné 
čerpadlo nebo kotel na biomasu. Nelze si pořídit kombinované 
kotle.
Kolik peněz dostanu?
Výše dotace závisí na tom, co si pořídíte. Na plynový kotel můžete 
dostat podporu až 95 tisíc, nejvýše však 75 % výdajů. Na tepelné 
čerpadlo nebo kotel na biomasu můžete dostat podporu až 120 
tisíc, nejvýše však 80 % výdajů.
Kdy se dozvím všechny podrobnosti?
Středočeský kraj v době uzávěrky tohoto čísla Ruchu nezveřejnil 
podrobnosti o způsobu podání žádosti a potřebných dokumen-
tech pro uznání vaší žádosti. Podrobnosti by měly být zveřejněny 
na přelomu dubna a května. Doporučujeme sledovat web Středo-
českého kraje.
Jak podám žádost?
Žádosti o podporu se budou přijímat od 3. června 2019 a budou 
vyplňovány elektronicky na webu Středočeského kraje. Po vypl-
nění budete mít 20 dnů na doručení vytištěné a podepsané žá-
dosti na krajský úřad. Žádost bude možné doručit osobně, nebo 
poštou. Kromě žádosti budete potřebovat zejména následující 
dokumenty:

 • fotodokumentaci současného kotle,
 • kopii o zřízení bankovního účtu,
 • kopii dokladu o kontrole technického stavu a provozu původ-

ního kotle od revizního technika.

Kam se obrátit s žádostí o pomoc?
Středočeský kraj zřídil kontaktní email kotliky@kr-s.cz a bezplat-
nou telefonní linku 800 440 430.

Jan Hlaváček
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Stavební práce ve škole běží podle 
plánu
Rekonstrukce podkroví a učeben historické budovy řevnické ško-
ly skončí v září. Nově budou všechny prostory dostupné bezba-
riérově. Výtahová šachta i podlahy v podkroví jsou už dokonče-
ny, rekonstrukce učeben začne po skončení školního roku, který 
bude kvůli stavbě zkrácený o poslední červnový týden.        
 

Probíhající stavby a připravované 
investice
Dokončuje se kompletní rekonstrukce interiéru hasičské 
zbrojnice (elektroinstalace, slaboproud a sociální vybavení). Je 
financována z nájemného od středočeského hasičského sboru.
Dokončuje se druhá etapa vyhlídkové lesní stezky Burešovka s 
odpočívadly a vodními propustky mezi ulicí Sádeckou a mostkem 
přes potok Kejná. Souběžně s ní vede kus nově upravené těžební 
cesty zajištěné ohrazením z kmenů.
Město zažádalo o dotaci na rekonstrukci ulic Švabinského a 
Havlíčkova a připravuje veřejnou soutěž na zhotovitele stavby.
Žádost o dotaci na úpravu páteřní cyklotrasy Řevnicemi prošla 
úspěšně prvním ze dvou stupňů hodnocení (ITI). Město se proto 
rozhodlo vypsat veřejnou soutěž na realizaci stavby. Její projekt 
obsahuje mimo jiné i novou lávku přes Havlíčkovy sady, která 
spojuje obě části ulice Švabinského. 
Soutěžit se bude rovněž o realizaci rekonstrukce budovy radni-
ce, na kterou už před časem město získalo dotaci. Půjde o za-
teplení a obnovu fasády, výměnu oken a topení, obnovu střechy 
a vestavbu podkroví, kam by se měla přestěhovat městská policie.

Město představí trasy 
plánovaného singletrailu  
Na komentovanou procházku po připravovaných cyklistických 
trasách v městském lese zve město Řevnice. Projektant Peter 
Polívka a vedoucí Technických služeb Mojmír Mikula představí 
veřejnosti dlouhodobý plán zřízení stezek pro terénní cyklistiku 
(více viz článek v lednovém RUCHu) a odpoví na dotazy k pro-
jektu.

Přibližně desetikilometrová cesta začne odborným výkladem 
projektanta. Bude pokračovat podle sil a zájmu zúčastněných po 
trase budoucího cyklotracku (Burešovou stezkou k silnici na Mní-
šek, dále ve směru Strážný vrch a Babka, okolo jezírka u Halounů 
a zpět podél skládky EKOS ke hřbitovu).

Cílem projektu je dát pravidla pohybu cyklistů po stávajících 
cestách a pěšinách, a pokud možno jej zklidnit, omezit ničení 
lesa načerno postavenými traily a také povzbudit cestovní ruch. 
Součástí projektu bude i nově vybudované parkoviště pod hřbito-
vem a zázemí pro cyklisty (sprchy, WC) u lávky přes Berounku.

Procházka se uskuteční v sobotu 1. června. Sraz je v 9.00 hod 
na mostku přes potok Kejná nad osadou Strong Boys. Je to v mís-
tě křížení cesty navazující na ulici Tyršovu s pěší stezkou Bure-
šovka.

Volíme do Evropského parlamentu
V pátek 24. května (od 14 do 22 hodin) a v sobotu 25. května (od 
8 do 14 hodin) budeme volit 21 poslanců Evropského parlamen-
tu. Voliči mohou hlasovat pro jedinou kandidátku a v jejím rámci 
udělit maximálně dva preferenční hlasy. Strana musí získat mini-
málně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. Vybírat 
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PoPlatek za Provoz systému shromažďování, 
sběru, PřePravy,  třídění, využívání a odstra-

ňování komunálních odPadů

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PoPlatek ze Psů

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

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

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

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

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

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

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

měÚ řevnice nemá povinnost rozesílat 
složenky k zaplacení poplatku! 

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

Poplatek je totiž splatný bez vyměření!
včas nezaplacený poplatek nebo 

jeho nezaplacenou část může měÚ 
zvýšit až na trojnásobek a následně 

vymáhat v exekučním řízení.

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

místní PoPlatky v roce 2019
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Modernizace železniční cesty mezi Prahou a Berounem je roz-
dělena na čtyři úseky. Nejdále jsou projektové práce na prv-
ním úseku mezi Smíchovem a Radotínem. Železniční cesta je 
zde naprojektována jako čtyřkolejná. Na prvním úseku se za-
čne pracovat pravděpodobně příští rok na Velikonoce, o pláno-
vaných výlukách budou cestující včas informováni.

Podjezd v roce 2024?
Druhý úsek mezi Radotínem a mostem přes Berounku v Mok-
ropsích je s ohledem na požadavky obce Černošice nejslo-
žitější. Řevnice jsou součástí třetího, nejdelšího úseku mezi 
mostem přes Berounku v Mokropsích a Karlštejnem včetně. 
Přestože projektové práce na tomto úseku již začaly, zástup-
ci SŽDC vzhledem k množství úprav trati a jejich schvalovací 
náročnosti počítají se zahájením prací v roce 2023. Práce na 
celém třetím úseku by měly trvat přibližně tři stavební sezony, 
přičemž úprava řevnického přejezdu potrvá jednu stavební se-
zonu. Vše, co bude řečeno v následujícím textu o Řevnicích, se 
tedy začne realizovat až za čtyři roky. 

Určitě největší změnou na území našeho města bude stavba 
podjezdu nahrazujícího stávající železniční přejezd na Pražské 
ulici, nechvalně známý svými nekonečnými čekacími dobami. 
Na setkání byla prezentována podoba podjezdu, který by ze 
strany od města měl začínat v místě křižovatky ulic Pražská a 
V Luhu, poté klesnout až do hloubky 6 metrů pod koleje a na 
úroveň terénu zpět vystoupat zhruba v místě, kde se kříží ulice 
Pražská s ulicí Náplavní. Křižovatka u přejezdu s ulicí Pod Dra-
hou by měla být pod úrovní terénu. V místě podzemní křižo-
vatky je rovněž vyprojektován přechod pro chodce a cyklisty, 
kteří ze směru od města najedou do podjezdu po levé straně a 
na druhé straně vyjedou napravo. 

Podjezd bude mít výšku 5 metrů a měl by být tudíž průjezd-
ný pro kamiony i hasičské vozy. Jeho technické řešení poma-
tuje jak na spodní, tak přívalovou vodu. Samozřejmostí jsou 
mobilní protipovodňové zábrany. Na setkání bylo rovněž uve-
deno, že všichni vlastnící pozemků v okolí této stavby budou 
v dostatečném předstihu o všech úpravách a omezeních infor-
mováni.

Budoucí proměna 
železnice

Text: Jan Schlindenbuch | Foto: Lukáš Váňa

Stejně tak zahájí zástupci investora (SŽDC) jednání s majite-
li zhruba 20 nemovitostí v okolí tratě, kterým budou na nákla-
dy investora vyměněna okna za protihluková. Tato výměna je 
náhradou za instalaci ohyzdných protihlukových stěn, které si 
ve městě jistě nikdo nepřeje. 

Nádraží 21. století
Rekonstrukce nádraží včetně všech nástupišť by měla do Řev-
nic přivést 21. století. Celkem by měly v jeho prostoru zůstat 
pouze tři koleje, dvě průjezdné a jedna sloužící k obratu sou-
prav končících v Řevnicích. Dvě zbylé koleje ze stávajících pěti 
tak budou odstraněné. Všechna nástupiště budou pochopi-
telně bezbariérová, obsluhovaná schody i osobními výtahy. V 
nádražní budově dojde ke změně dispozic pokladny a čekár-
ny, na základě připomínek občanů byla přislíbena i změna 
topného systému, který v současnosti funguje na tuhá paliva. 
Podchod po drahou by měl ústit ke zcela nové pozemní komu-
nikaci s chodníkem v areálu bývalé Eurovie. Stavba této komu-
nikace spojující ulici Za Drahou s přejezdem u řevnické lávky 
celou rekonstrukci v Řevnicích zahájí. Po dobu stavby podjez-
du bude totiž využívaná vozidly Integrovaného záchranného 
systému, která by neměla jinak možnost dostat se na druhou 
stranu kolejí. Po skončení rekonstrukce tato silnice vstoupí do 
majetku obce nebo kraje v závislosti na jejím určení a pravdě-
podobně bude podél ní na náklady Středočeského kraje vybu-
dováno záchytné parkoviště P+R. e

Na konci dubna proběhlo ve školní jídelně setkání veřejnosti se zástupci SŽDC jako investory a SUDOPu jako 
projektanty nové podoby železniční trati a jejího okolí v našem městě. Prezentována byla modernizace nádraží 
a nástupišť, vznik nové pozemní komunikace areálem bývalé Eurovie spojující ulicí Pražskou s řevnickou lávkou, 
a především podjezd, který nahradí stávající železniční přejezd.

Mokropeský most
Na setkání byl vznesen dotaz, jakým způsobem bude rekon-
struován most přes Berounku v Mokropsích a jak to zasáhne 
do železniční dopravy. Celá ocelová konstrukce bude podle 
zástupce SŽDC sejmuta z pilířů a nahrazena novou železnou 
replikou. Tato akce bude obnášet náročnou několikaměsíční 
přípravu. Samotná výměna mostu by prý měla trvat pouze tři 
týdny. Po tuto dobu nebudou jezdit žádné vlaky do Prahy. 



V letošním roce uplyne 80 let od založení mateřské školy v na-
šem městě.

Její zřízení navrhlo řevnické obecní zastupitelstvo na svém 
zasedání 3. února 1939. Umístění školy se plánovalo v býva-
lém bytě ředitele měšťanské školy na náměstí v čp. 27 v přízemí 
(Faustovna). Vybavení měl poskytnout okres za podpory mi-
nisterstva školství. Dne 13. 5. 1939 byl proveden první zápis do 
školy. Přihlásilo se 20 dětí ve věku od 4 do 6 let. Dne 26. května 
1939 zastupitelstvo města návrh schválilo a uvedlo, že učitel-
ka bude placena z rozpočtu ministerstva školství a opatrovnice 
z rozpočtu obce. Na učitelské místo byla navržena slečna Anna 
Nejdlová z Trmic u Ústí nad Labem. Školka byla otevřena 1. září 
1939. Pro velký zájem byla již 10. listopadu 1939 rozšířena o 
druhé oddělení, takže celkem do ní chodilo 56 dětí.

Poválečný školní rok byl zahájen 3. září 1945 a v něm bylo 
zapsáno 45 dětí (28 chlapců a 17 dívek). Správkyní školky byla 
jmenována paní Marie Klimtová-Žufanová. V roce 1946 se škola 
přestěhovala do vily Pavly Löwensteinové v Mníšecké ulici čp. 
676. Tuto vilu projektoval a v roce 1937 postavil řevnický ar-
chitekt a stavitel Stanislav Smolík. V dalších letech prošla vila 
několika stavebními úpravami (1942, 1976, 1993–4, 2013) a je 
sídlem mateřské školy dodnes. 

V roce 1954 přistavělo město v suterénu jídelnu, ve kte-
ré se stravovaly i děti základní školy. Ředitelka M. Klimtová 
vedla školku až do roku 1965, kdy odešla do důchodu. Po ní 
nastoupila Anna Hájková a v roce 1969 Stanislava Lebedová, 
která vedla školku až do svého důchodu v roce 1998. V ředitel-
ské funkci pokračovala Libuše Švarcová a po ní od roku 2006 
Hana Kvasničková. Od 1. 9. 2016 je ředitelkou školky Pavlína 
Neprašová. 

V roce 1976 provedená rekonstrukce budovy školky zvýšila 
její kapacitu, protože počet dětí v Řevnicích narůstal. Praktic-
ky zároveň rozhodlo zastupitelstvo o výstavbě nového zařízení 
v Revoluční ulici čp. 901. Nová mateřská škola byla 19. ledna 
1979 slavnostně otevřena. Jejím projektantem byl akad. archi-
tekt František Fencl. V té době tedy krátce sloužily dětem dvě 
mateřské školy. V Mníšecké ulici ji vedla Jaroslava Petelová a v 

Mateřská škola v Řevnicích
Text: Jindřich König | Foto: MŠ Řevnice
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Revoluční ulici Stanislava Lebedová. Od roku 1981 byly všechny 
děti zařazeny do jediné školky v Revoluční ulici.

S ohledem na sníženou populaci v Řevnicích počátkem deva-
desátých let a na roztříštěnost výuky dětí na prvním stupni ZŠ 
rozhodl v roce 1992 Městský úřad o postupné úpravě obou bu-
dov pro nové účely. V květnu 1994 zahájila mateřská škola výu-
ku ve významně přestavěné budově čp. 676. Do budovy v Revo-
luční ulici začaly chodit děti prvního stupně základní školy. 

Mateřská škola v Mníšecké ulici nese podle rozhodnutí kra-
je z roku 2003 oficiální název „Mateřská škola Řevnice, okres 
Praha-západ“ a je samostatným právním subjektem. Kromě 
velmi dobrého vnitřního vybavení využívá i zahradu o rozloze 
4 580 m2. S její údržbou pomáhají řevnické Technické služby a 
Klub přátel při mateřské škole.

V posledních letech vznikly v rostoucích Řevnicích také sou-
kromé mateřské školy, které se podílejí na řešení problému s ne-
dostatkem míst pro předškolní děti. e

Snímek budovy z doby krátce před rekonstrukcí v roce 2013

Prahu s Berounem by mohl 
spojit železniční tunel 
V říjnu loňského roku se v Praze odehrála odborná konference, 
která se zabývala problematikou tunelového železničního pro-
pojení mezi Prahou a Berounem. Odborníci ze SŽDC, Českých 
drah, zástupci nákladních dopravců a samosprávy hovořili o 
hlavních výhodách tunelové varianty. 

Hlavním iniciátorem konference byl zastupitel Středočeské-
ho kraje a poslanec Parlamentu ČR za hnutí ANO Přemysl Ma-
liš z Černošic. Ke své vlastní preferenci tunelové varianty po-
znamenává: „Stávající trať je v žalostném stavu a všichni dobře 
víme, jak často mají vlaky zpoždění. A i když se trať postupně 
rekonstruuje, i po její modernizaci se tam všechny vlaky zkrát-
ka nevejdou, protože už dnes je její kapacita na samotné hranici 
udržitelnosti.“

Právě proto nyní SŽDC pracuje na studii proveditelnosti ně-
kolika variant tunelového řešení mezi Prahou a Berounem. Do 
tunelu by se podle odborníků měla schovat zejména dálková 
a nákladní železniční doprava. V úvahu připadají v současné 
době tři varianty. Nejdelší předpokládá 26 kilometrů dlouhý 

tunel mezi pražským Smíchovem a Berounem. Tato varianta by 
byla nejdražší, pro dopravu ale nejrychlejší a nejefektivnější. 
Další dvě levnější varianty uvažují o tunelu mezi Radotínem a 
Berounem, nebo mezi Radotínem a Řevnicemi.

„Výsledek studie bude znám někdy v červnu 2019,“ říká Pře-
mysl Mališ a dodává: „Vyhodnocení a předložení ke schvalovací 
komisi Ministerstva dopravy proběhne v průběhu října 2019, kdy 
by mělo být jasno, jestli je tunelové řešení ekonomicky reálné. 
Případné zahájení prací na tunelu se odhaduje na roky 2030–
2032. Délka výstavby pak na 8 až 16 let v závislosti na zvolené 
variantě. Výpočet návratnosti investice sice počítá se zapojením 
evropských peněz, ale již dnes je téměř jisté, že v době realizace 
bude projekt financován pouze z vlastních národních zdrojů...“

Pokud tedy letos v říjnu komise Ministerstva dopravy podpoří 
jednu z variant tunelového řešení, uskuteční se aktuální moder-
nizace stávající železniční cesty v režimu trati pro příměstskou 
dopravu. „Díky tomu dojde ke splnění většiny připomínek svaz-
ku měst a obcí regionu Dolní Berounka. Každopádně je třeba 
počítat s tím, že stávající trať bude po dobu dalších cca dvaceti 
let sloužit pro veškerou dopravu,“ uzavírá Mališ. e

Jan Schlindenbuch
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Okénko ZUŠ

Základní umělecká škola Řevnice vyhlašuje 
TALENTOVÉ ZKOUŠKY pro školní rok 2019/2020:

HUDEBNÍ OBOR 
Úterý 21. 5. 2019 kytara / klavír / zobcová flétna
Středa 22. 5. 2019 bicí / housle / klarinet / hoboj / sólový zpěv 
/ příčná flétna / saxofon / kontrabas / violoncello / viola / nově 
trubka a fagot 
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR / Pátek 24. 5. 2019 
TANEČNÍ OBOR / Pondělí 10. 6. 2019
VÝTVARNÝ OBOR / Čtvrtek 30. 5. 2019 / výtvarná tvorba / ke-
ramika / filmová tvorba / digitální fotografie

Talentové zkoušky jsou připraveny hravou formou a konají se 
bez přítomnosti rodičů. Před zkouškou vyplníte krátký formulář 
s kontaktními údaji. Přihlášku do studia vyplníte až po vyrozu-
mění (e-mailem) o přijetí! Výsledky talentových zkoušek budou 
uveřejněny 25. 6. 2019.

Od 9. 5. bude na webu školy vyvěšen rezervační systém, kde je 
možné si zvolit čas zkoušky, škola rezervační systém upřednost-
ňuje. Ideální začátek pro studium na ZUŠ je 5–7 let.
Veškeré podrobnosti na www.zus-revnice.cz

Srdečně zveme na absolventské koncerty
14. 5. 2019, 18,30 hod., sál Zámečku / Tereza Koňasová, Mari-
anna Krutská – housle, Vojtěch Brenner – zobcová flétna, Tereza 
Součková, Kryštof Lorenc – klarinet, klavírní doprovod učitelka 
Marcela Škabroudová. Jedním z vrcholů bude vystoupení veleú-
spěšného kvarteta zobcových fléten ve složení Kamila Kolářová, 
Vojtěch Brenner, Kristin Kuthanová a Barbora Stará, které letos 
postoupilo do celostátního kola soutěže v komorní hře. 
24. 5. 2019, 18 hod., sál Zámečku / Kamila Kolářová – zobcová 
flétna, Tereza Petrová – housle. Obě hudebnice sbírají vavříny na 
mezinárodních soutěžích a připravují se na studium na pražské 
konzervatoři. Repertoáru bude dominovat Antonio Vivaldi a dív-
ky se představí nejen jako sólistky, ale rovněž v triu s cembalist-

kou Alicí Divišovou. Tato sestava mimochodem naprosto ovládla 
krajské kolo letošní soutěže ZUŠ. V rámci koncertu zahraje také 
komorní orchestr složený z žáků a učitelů ZUŠ.
29. 5. 2019, 18 hod., sál Zámečku / Petra Kalbáčová – zpěv, Kate-
řina Kovalová, Tadeáš Richter, Petr Čechmánek – kytara, Tomáš 
Němec – bicí
1. 6. 2019, 11 hod., sál zámku v Litni / Hana Pavlová a Julie Slo-
venčíková – klavír, Karolína Martinková a Stela Stropková – zpěv 
23. 5., 18 hod., taneční vystoupení, Kino Řevnice
1. 6., 11–18 hod., ZUŠ OPEN, přehlídka základních uměleckých 
škol Středočeského kraje, zámek Liteň
8. 6., 15–20 hod., MIX FESTIVAL před budovou Zámečku
24. 4. – 26. 5., VÝSTAVA – regionální výtvarná soutěž na téma 
SPORT / v ZUŠ Řevnice a Modrém domečku

Ivana Junková

Co nového ve školce?
Od masopustního karnevalu se u nás ve školce událo mnoho 
věcí. Prvním předjarním výletem byla návštěva pražské zoologic-
ké zahrady. Počasí bylo nevlídné a chvilkami deštivé. Tímto jsme 
měli, díky malému počtu návštěvníků, zvířátka úplně pro sebe. 
Opravdové jaro jsme přivítali týdnem s názvem „Otvírání studá-
nek“. Děti se v něm seznámily se životem vodních živočichů při 
přírodovědné vycházce v okolí Berounky. Absolvovaly také před-
nášku pana Kodyma u řevnického vodojemu a s vílou Voděnkou 
odemkly studánku v lese nad Řevnicemi. Paní Skripniková při-
pravila pro třídu soviček a motýlků interaktivní program „Jak 
vznikají mraky“, který děti díky pokusům doslova uchvátil. 

Jako každý rok navštěvujeme s našimi předškoláky 1. stupeň 
základní školy – a to před zápisem do prvních tříd. Děti zde pro-
žijí, jak to vypadá ve „velké škole“, a poznávají své bývalé kama-
rády ze školky. Čekalo nás velmi milé přivítání v prvních třídách, 
kde si předškoláci vyzkoušeli sezení v lavicích, společně si s prv-
ňáčky zazpívali a ukázali, co všechno umějí. Školní děti jsme na 
oplátku pozvali k nám do školky, kde nám pod vedením paní 
učitelky Flemrové připravily čtenářskou dílnu a předvedly, jak 
krásně čtou.

Krátce a jasně

Skupinové foto oceněných mladých umělců. 11. ročník regionální výtvarné soutěže. Odborná porota vybrala celkem 54 prací ob-
rázky, fotografie a prostorové objekty. Vystavena jsou všechna díla zaslaná do soutěže.



Krátce a jasně   9

V polovině dubna skončil plavecký výcvik skupiny našich dětí v 
Příbrami, který završilo „mokré vysvědčení“ všech malých účast-
níků. 

Předvelikonoční období si děti z některých tříd zpříjemnily vý-
letem na Karlštejn do Muzea betlémů. Byl spojen s jarním tvoře-
ním a kolážemi ve výtvarné dílně.

Úplné rozloučení s paní Zimou se uskutečnilo v pondělí 8. 
dubna. Děti z celé školky, i s učitelkami a paní ředitelkou, prošly 
městem. Před městským úřadem zazpívaly jeho zaměstnancům 
lidové písničky a průvod se vydal k řece Berounce, kde z mostu 
shodily do vody Moranu. 

Velikonoční zajíček ukryl na Škaredou středu pro děti na za-
hradě mateřské školy sladká překvapení a děti si jejich hledání 
velmi užily. 

My vám přejeme, abyste si užívali krásné jarní dny s námi.
Jana Černá a Kateřina Chvojková

Kastrace koček je důležitá
Problémem snad všech obcí a měst jsou přemnožené a bezprizor-
ní kočky, které se volně potulují a hledají potravu. Někteří lidé ta-
kové kočky krmí, ale většina obyvatel je odhání a kočky jim vadí. 
Bohužel většina toulavých koček se v takové situaci ocitne právě 
kvůli nezodpovědným majitelům, kteří své kočky nechají volně 
pobíhat a množit se. Některá koťata se podaří rozdat a některá 
končí v útulku. V horším případě je přejede auto nebo zakousne 
pes. Mnoho útulků má ale stop stav a žádná další zvířata již ne-
přijímá. Toulavé kočky, i když jim lidé zajistí jídlo a vodu, mnoh-
dy trpí nemocemi, jsou plné blech, svrabu a parazitů, a taková 
kočka skutečně trpí. Velké množství koťat se podaří rozdat přes 
prázdniny, kdy jsou děti z velkých měst u prarodičů na vesnici, 
ale v září se problém prohlubuje. Děti se vracejí domů a kočky 
zůstávají opuštěné, nebo na krku prarodičům, kteří kočku jen tak 
vypustí ven. 

Nekontrolovanému množení koček jde jednoduše zabránit 
kastrací. Bohužel mnoho lidí stále žije v domnění, že kastrace je 
proti přírodě. Někteří majitelé nekastrovaných koček dokonce 
novorozená koťata topí či jinak likvidují, čímž se dopouštějí po-
rušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.  Kočka může rodit 
i třikrát ročně a tím přivést na svět v průměru až 15 koťat. Za 
jeden kočičí život to může být zhruba 200 mláďat. Poprvé může 
zabřeznout již půlroční kočka, proto je nutné s kastrací neotá-
let. Nejedná se o nikterak složitý zákrok, kočka i kocour můžou 
za několik hodin po probuzení běhat venku. Kastrace kočky stojí 
podle zvolené veteriny zhruba od 1000 do 1500 Kč, kocoura pak 
700–900 Kč.

Kastrace může dokonce vyřešit i problémové chování koček, 
jako jsou rvačky nebo značkování. Kastrované kočky a kocouři 
se mnohem méně toulají, drží se více u domu a nekončí tak často 
pod koly aut. V žádném případě však neplatí stará pověra, že kas-
trované kočky nechytají myši. 

Veterinární ordinace TerVet 
MVDr. Tereza Sophová 
tel. 607 106 741
www.tervet.cz

Pivní festival představí 
rekordní počet piv
Řevnické náměstí v sobotu 25. května opět ožije pivními 
specialitami z malých pivovarů. Pivní festival začne v 11 ho-
din dopoledne. Uvítací drink nabídnou domovarníci. Jaký 
bude 4. ročník, jsme se zeptali Jana Flemra, jednoho z orga-
nizátorů akce.
Chystáte nějaké novinky?
Festival se nám pro letošní ročník především rozrostl, předsta-
víme deset nováčků. Nově nabídneme festivalové sklenice, pro 
děti bude připravené dětské hřiště. Řevnický pivovar bude nabí-
zet prohlídky objektu, vlastní pivo ale zřejmě ještě nestihne – to 
si tedy necháme na ten ročník pátý, jubilejní. A pokud se ptáte, 
jaký bude 4. ročník – trendy jsou teď kyselá piva a nám přijede 
několik pivovarů, které je umí výborně. Takže čekáme festival 
ve znamení „kyseláčů“.
Na webu jsem napočítala pro letošek 24 zúčastněných pi-
vovarů. A zároveň jsem si přečetla zprávu, že už další při-
hlášky nepřijímáte. Je o prezentaci piva mezi malými pivo-
vary tak velký zájem?
Je, zaplaťpánbůh. Nám se pivovary od loňska hlásí i samy, z če-
hož máme velikou radost – někde musely slyšet, že je to tu fajn, 
jinak by nám jejich majitelé nevolali a nepsali. Samozřejmě je 
to taky velký závazek, no a trochu smutní jsme z toho, že nemů-
žeme vzít všechny. Mimochodem, bude jich ještě o trochu víc 
než 24.
Jak se rozhoduje, který pivovar se festivalu zúčastní? Stačí 
se přihlásit, nebo posuzuje nějaká pivní „komise“ dopředu 
kvalitu piva?
V drtivé většině máme účastnické pivovary „napité“, nebo 
máme aspoň reference od lidí, o nichž víme, že pivu rozumějí. 
Takhle jsme letos odmítli jeden perspektivní malý pivovar – ne-
bylo kde ho ochutnat a nechtěli jsme riskovat, že budou zkla-
maní návštěvníci, potažmo samotný pivovar. Nejdřív ze všeho 
jsme obeslali pivovary, které se zúčastnily loni, pak jsme měli 
několik vyhlídnutých oblíbenců – třeba Trilobit nebo Čestmí-
ra. No a pak se nám ozvaly další, potěšil nás třeba Crazy Clown 
nebo Jihlava, která vaří pověstnou desítku Jiskra i kyselá piva. 
A ano, komise existuje – celý festival děláme ve čtyřech a o vět-
šině pozvaných se radíme, nebo si aspoň dáme navzájem vědět.
Které pivo bude podle vás letos největším překvapením?   
Tohle nedokážu říct, ještě nevím, co kdo přiveze. Loňský ročník 
byl ve znamení slabších, letních piv, hodně úspěšná byla třeba 
osmička z Lochkova, nejlepší pivo festivalu ovšem uvařil do-
movarník Jirka Chyba z Karlštejna. Letos to nejspíš bude o těch 
kyselých, ovocných pivech. Ale coby pořadatelé se necháváme 
sami rádi překvapit – a dopředu tušíme, že nebudeme zklama-
ní.
Kdo vlastně za festivalem stojí? Můžete představit organi-
zátory?
Projekt vznikl u Fandy Kotršala, tehdy ještě v Malé Moravě, 
dnes už se scházíme ve Františkových lázních. Od začátku jsme 
pracovali ve třech, ještě s Ondrou Nováčkem, dnes podsládkem 
od Všerada, a loni jsme přizvali Pavla Kubáska, který nám od 
začátku stejně se vším pomáhal. Takže jsme čtyři, sdílíme lás-
ku k pivu a festival je takové naše hýčkané dítě. Bavila nás od 
začátku představa, že ten náš oblíbený nápoj přijede za námi, a 
když z toho budou těžit i ostatní, bude to fajn.
Kde se vlastně vzala ta myšlenka organizovat v Řevnicích 
Pivní festival?
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Když festival vznikal, neměly Řevnice myslím ještě ani poně-
tí, že by tu někdy stál pivovar. Pivo se ale už vařilo v Letech, v 
Zadní Třebani, a nám to bylo líto, takže jsme se vydali opačným 
směrem, řekli jsme si, že když se tu nevaří, bude se aspoň de-
gustovat. Je fajn, že festival roste, loni jsme měli kolem 1500 
lidí, letos by nás potěšilo 2000 návštěvníků. A pořád máme vel-
mi nízký rozpočet, i díky pomoci města a spousty kamarádů. 
Akce se bude tradičně konat na náměstí a ve dvoře u bývalé 
vinárny Malá Morava. Festivalu se vždy účastnila i restau-
race U Rysů. Oba podniky jsou zatím zavřené – nebude toto 
zázemí festivalu chybět?
Tohle vnímám jako jeden z největších problémů, a to ze dvou 
důvodů. Samozřejmě by nám pomohlo, kdybychom mohli vyu-
žívat zázemí obou podniků – doufáme, že v tomhle směru ještě 
není všechno ztraceno. Ale je mi líto také to, že do obou podni-
ků v době konání festivalu chodily rekordní počty lidí, loni byla 
Malá Morava narvaná od rána do večera, takže by to byl pro ně 
určitě přínos, navíc měli na čepu piva, která jinde na festivalu 
nebyla k dostání. Ale bude otevřené Corso, které chystá i stánek 
s pivem, Kůlna, kde se točí piva z Podlesí, a taky Modrý dome-
ček, doufám, že zase napečou ty jedinečné škvarkové placky!

Marie Reslová

Čarodějnické rekordy
Cestu od zatáčky silnice k lesnímu divadlu lemují krásné vzrost-
lé borovice. Rovné, zdravé. Pokácené. Na Velký pátek se nad 
Řevnicemi místo velikonočních řehtaček rozezvučely motorové 
pily. Přívětivý pán v oranžové reflexní vestě nadšeně vysvětloval, 
že stromy kácejí na čarodějnickou vatru.  Copak nevíte, že letos 
chtějí Řevnice pokořit celorepublikový rekord ve výšce hranice?  

Pokud silnici přejdete a vydáte se lesní cestou na opačnou stra-
nu směrem na Pišťák a po nějakých dvou stech metrech sejde-
te pěšinkou k potoku, ocitnete se v líbezné divočině. Místy je tu 
neproniknutelné habrové houští, o kus dál vysoké smrky a jedle, 
z nichž některé neodolaly silným větrům a těžké sněhové pokrýv-
ce. Mnohé jsou zlomené, vyvrácené, zaklíněné korunou mezi své 
vytrvalejší bratry a sestry. Jiné popadané. V těchto místech jich 
napočítáte nejméně deset. Vzrůstem i majestátem zcela srovna-
telných s borovicemi, ležícími úhledně podél cesty k divadlu.

Kdo rozhodl o tom, že na oheň je třeba kácet zdravé stromy? 
A kdo naopak po léta ignoruje mrtvé stromy, postižené lesní ka-
lamitou? Nebylo by ideální spojit příjemné s užitečným a zabít 
dvě mouchy jednou ranou? Vyčistit les a přitom získat palivo na 
oheň? Nebo se založením pralesních zákoutí ve Středočeském 
kraji chtějí Řevnice pokusit o další rekord?

Gisela Kubrichtová

Na problematiku kácení v dotčených lokalitách jsme se ze-
ptali zastupitele Ing. Jana Lojdy: 
„Veškeré dříví pokácené na čarodějnice bylo mrtvé dříví – uschlé 
borovice nebo kůrovcem napadené smrkové mlází. Dotčené bo-
rovice v okolí lesní cesty mezi zatáčkou mníšecké silnice a Lesním 
divadlem zaschly už v letech 2017 a 2018, ale protože v jejich 
případě nehrozilo šíření kalamitních škůdců, byla jejich těžba z 
kapacitních důvodů odložena a byly poraženy až nyní. Dříví na-
padené kůrovcem je odstraňováno průběžně neustále, ve stejnou 
dobu, jako proběhlo kácení pro čarodějnice, byly kolem Neza-
budického potoka odklízeny polámané smrky. Zmíněné habrové 
houští se nachází na soukromém pozemku.“

Vzpomínky pamětníků z Dolní 
Berounky a Mníšecka ožijí díky audio 
reportážím žáků základních škol
Ve čtvrtek 30. května 2019 od 16 hodin se v Club kině Černošice 
uskuteční slavnostní prezentace projektu Příběhy našich souse-
dů, ve kterém se děti ze základních škol seznámily s životními 
příběhy devíti pamětníků z Černošic a okolí a zpřístupnily je 
také široké veřejnosti. Projekt vznikl pod taktovkou Post Bellum 
a jeho cílem bylo zpřístupnit touto formou moderní dějiny co 
nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a stu-
dentů.

Do projektu Příběhy našich sousedů, který se v Černošicích a 
okolí konal letos poprvé, se zapojilo celkem devět žákovských 
týmů z pěti základních škol. Pod vedením svých učitelů zazna-
menali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ Černošice, ZŠ Řevnice, 
ZŠ Dobřichovice, ZŠ Davle a ZŠ Mníšek pod Brdy. V průběhu 
šesti měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětní-
ků a dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze 
shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární 
díla, která odborné i široké veřejnosti představí právě na slav-
nostní prezentaci v posledních květnových dnech.

Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, je například 
paní Renata Horešovská, dlouholetá učitelka na ZŠ Černošice, 
jejíž rodina byla během komunistického režimu perzekvována, 
nebo paní Dagmar Renertová, význačná umělkyně a mimo jiné 
autorka vlajky Řevnic, jejíž rodiče byli za druhé světové války 
vězněni nacisty.

V rámci slavnostního podvečera odborná porota posoudí 
zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před pu-
blikem a nakonec z nich vybere tři vítězné projekty. Prezentace, 
kterou bude v černošickém Club kině na adrese Fügnerova 263, 
Černošice, moderovat Anna Konigsmarková, je přístupná veřej-
nosti. Výsledné dokumenty je možné zhlédnout na webu www.
pribehynasichsousedu.cz.

Na Staročeských májích vystoupí 
i Řevničané 
V kraji kolem dolního toku řeky Berounky a pod brdskými hře-
beny se všechny květnové víkendy budou konat už dvacáté Sta-
ročeské máje. Vedle souborů z blízkých i vzdálených krajů Čech 
i Moravy na nich vystoupí i místní matadoři. „Domácí barvy“ bu-
dou hájit Notičky, Klíček, Proměny, Pramínek i Třehusk. A k tomu 
dechovky, pěvecké sbory, vystoupení dětí z mateřských i základ-
ních škol, průvody krojovaných účastníků, pobožnosti, jarmar-
ky, ceremoniály žádání o právo, česká i moravská beseda, kácení 
májek, večerní zábavy, posezení s muzikou… To vše můžete vidět 
a zažít na Staročeských májích. Z těch blízkých jsme vybrali:

SVINAŘE, areál Sokola – sobota 11. května 2019
ČERNOŠICE-MOKROPSY, Masopustní náměstí – neděle 12. 
května 2019
ZADNÍ TŘEBAŇ, náves – sobota 18. května 2019
LETY u Prahy, náves – sobota 25. května 2019
HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves – sobota 25. května 2019
KARLŠTEJN, náměstí – neděle 26. května 2019

mbat
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Hravě a zdravě společně 
s Mixfestivalem
Největší Řevnický rodinný festival Hravě a zdravě, který každo-
ročně přivede na hlavní řevnické náměstí téměř 2000 lidí, se při 
svém letošním pátém ročníku rozhodl zaexperimentovat a spojit 
se s podobně programově orientovanou a vyhlášenou akcí pořá-
danou místní ZUŠ – Mixfestivalem. Obě akce proběhnou 8. červ-
na. „Část účastníků, návštěvníků a obyvatel tuto fúzi vítá, část 
je proti. Kažodpádně hodnotit budeme až po proběhlé události. 
Spojení obou akcí jsme plánovali dlouhodobě, šlo jen o to, který 
ročník k tomu dojde. Věříme, že si obě akce přivedou vzájemně 
nové návštěvníky a dojde tak k naplnění jednoho z hlavních cílů 
obou událostí, tedy šíření povědomí o kvalitě místních a okolních 
skupin, kroužků, organizací a spolků. Důležitým faktorem je také 
vzájemná sousedská, přátelská a komunitní pospolitost, která ten 
den bude mít dveře otevřené. Rádi zkoušíme nové věci, tak nebyl 
nejmenší důvod, proč naše vzájemné propojení nezrealizovat,“ 
říká Marie Hrdá, organizátorka festivalu Hravě a zdravě ze spol-
ku Náruč, který provozuje v Řevnicích na náměstí kavárnu Mod-
rý domeček. Rodinné centrum Leťánek, které pro festival Hravě a 
zdravě zastupuje Kateřina Plzáková, se take k propojení s Mixfes-
tivalem staví čelem. Ředitelka místní ZUŠ Iva Junková se také ex-
perimentu nebála a fandí mu od samého začátku. Program obou 
akcí bude skutečně velmi aktraktivní. Hravě a zdravě začne v 11 
hodin a od 15.00 začne Mixfestival. Společně zbývá jen věřit, že 
počasí bude všem zúčastněným přát tak jako každý rok. 

Marie Hrdá

Kalamář pořádal burzu
Poslední březnový víkend pořádal spolek Řevnický kalamář bur-
zu dětského oblečení a vybavení. Příjem zboží probíhal jako vždy 
v pátek navečer a i tentokrát se sešlo kolem třicítky prodejců. 
Hned od prvních minut prodeje v sobotu ráno byla školní jídelna 
plná kupujících. Celkem se prodalo za téměř 30 tisíc Kč a výtěžek 
pro Kalamář byl rekordních 6 tisíc Kč. Poděkování patří paní Pír-
kové, která darovala zbylé dětské oblečení z ukončeného second 
handu ve prospěch Kalamáře.

Veškeré peníze budou využity pro potřeby Bezpečného místa v 
ZŠ Řevnice. 

V rámci školy působí spolek již třetím rokem a výdělky z pod-
zimní a jarní burzy jsou bohužel zatím největší příjmovou polož-
kou. Veškeré naše snažení a možnosti jsou limitovány výší získa-
ných prostředků. Věříme, že v tomto školním roce oslovíme více 
přispěvovatelů z řad rodičů a budeme tak moci škole a hlavně 
dětem pomoci v mnohem větší míře. Nápadů a plánů, co bychom 
mohli udělat či pořídit, je spousta…    

Kateřina Šupáčková

Přátelský dialog výšek a hloubek
V neděli 12. května od 18 hodin bude v sále řevnického Zámečku 
dávat koncert Lukáš Hynek-Krämer, flétnista a sólista opery Ná-
rodního divadla (bas). Vystoupí též jeho hosté: Jana Vychodilová 
(klavír), Alžběta Vlčková (violoncello) a Marie Hynková (hous-
le). Zazní skladby Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a fran-
couzských impresionistů. Rezervace platné do 17.30 hod. jsou 
možné na kultura@revnice.cz, vstupné 100/50 Kč.

František Nedvěd slaví 50 let na 
hudební scéně a vy můžete slavit s ním
Brontosauři, Příbuzní, Spiritual kvintet a koncertování s brat-
rem Janem… Tisíce vyprodaných koncertů, stovky zlidovělých 
písniček, které se zapsaly do srdcí posluchačů všech generací. 
Tak by asi vypadal alespoň částečný obraz neuvěřitelné hu-
dební cesty Františka Nedvěda. Za půl století na hudební scé-
ně toho stihl a zažil opravdu hodně, ale to nejcennější zůstává 
– když si lidé jeho písničky zpívají u táboráku nebo jen tak pro 
radost. 

V sobotu 8. června 2019 ve 20.00 zavítá tato legenda čes-
ké country, folku a trampské písně do Lesního divadla. Během 
koncertu zazní hity, které budou představovat průřez Fran-
tiškovou padesátiletou hudební kariérou. Vstupenky si může-
te zakoupit v knihkupectví LeAmos na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad 48 v Řevnicích, nebo ve všech obvyklých před-
prodejích, a to jak osobně, tak přes internet. Cena vstupe-
nek je do 31. května 349,- Kč, od 1. června 399,- Kč, na místě 
v den koncertu 449,- Kč.

Františku, už plánujete léto? Jaké u vás letos bude?
Na letošní léto plánujeme řadu koncertů, nějaký den odpočinku 
s rodinou i bez, myslím tím rybaření, a zase koncerty.  
Co nejraději děláte, když máte volno? Jak dobíjíte baterky?
Mám několik různých zájmů, ryby, vaření, trochu sport, trochu 
televize a muzika. Z toho všeho čerpám i energii!   
Vaše koncerty si nenechají ujít skalní fanoušci, vidíte mezi 
posluchači také novou generaci milovníků vašich písniček?
Na našich koncertech se objevují lidé všech věkových kategorií. 
Je vidět, že v tomto žánru se orientují lidé od malých dětí až po 
seniory.  
Jsou pro vás jiné letní koncerty pod širým nebem než ty 
odehrané uvnitř? 
Je úplně jedno, kde se koncerty odehrávají, záleží na lidech, 
kteří přijdou. Venkovní hraní má určitě své kouzlo, obzvlášť pak 
vyhlášené řevnické Lesní divadlo. Moc se na vás všechny těší-
me, jak si spolu zazpíváme a užijeme si neopakovatelný letní 
večer. 
Nedávno jste oslavil životní jubileum, jak se cítíte a co plá-
nujete v muzice? Na co se mohou vaši příznivci těšit?
V mém věku se už nedá moc plánovat a tak jen doufám, že 
budu moci hrát a zpívat stále dál, a když bude něco navíc, hned 
to ukážu… Těším se na všechny z vás, 8. června 2019 od 20.00, 
Lesní divadlo Řevnice!

Rockový Slunovrat je už za měsíc
Třináctý ročník multižánrového hudebního festivalu Rockový 
Slunovrat proběhne v pátek a v sobotu 31. 5. a 1. 6. 2019. Na 
třech pódiích se představí plejáda zahraničních i tuzemských 
kapel a DJů. Headlinerem letošního ročníku je švédská rocko-
vá formace Royal Republic, která v rámci svého festivalového 
turné představí albovou novinku, jež oficiálně spatří světlo 
světa pouhý den před vystoupením na Rockovém Slunovratu. 
Návštěvníkům se představí druhý festivalový den, tedy v sobo-
tu. V sobotu dále vystoupí kapely Wohnout, Auxili a La Rega-
dera ze Španělska, Circus Problem, Kapitán Demo, N.O.H.A., 
kteří jsou napůl ze Spojených států, nebo estonští I Wear Ex-
periment.

Kultura
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Pátečnímu programu vévodí kapely Horkýže Slíže a Gaia Me-
siah. V závěsu za nimi jsou němečtí punkrockeři Itchy, Sto Zví-
řat, hiphopový Prago Union, Skyline nebo Ting. 

Pokračuje i charitativní soutěž mladých kapel Rockový Slu-
novrat léčí, která má za cíl nejen podpořit možné naděje čes-
ké hudební scény, ale především pomoci nemocným cystickou 
fibrózou. Veškerý výtěžek poputuje na konto Klubu nemocných 
cystickou fibrózou. V rámci této nadace lze nově přispívat i na 
elektrický vozík pro handicapovaného Patrika Šimánka.

Vstupenky lze pořídit za 550 Kč na celý festival v síti GoOut 
(+ poplatky) nebo ve vybraných kamenných prodejnách. K dis-
pozici jsou také jednodenní vstupenky. Více informací o akci na-
jdete na www.rockovyslunovrat.cz nebo na FB profilu festivalu.

Karel IV. projede Řevnicemi 2. června
Na 300 účinkujících v historických kostýmech doprovodí krále 
českého a císaře římského Karla IV. a jeho choť Elišku Pomořan-
skou na dvoudenní pouti z pražského Radotína na Karlštejn.

Ve dnech 1. a 2. června 2019 proběhne pod záštitou města 
Dobřichovice již 13. ročník Královského průvodu, který volně 
navazuje na historickou tradici poutě spojené s vystavováním 
císařských korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu 
(dnes Karlovo náměstí). Průvodem bude nesena replika koru-
novačních klenotů i slavné relikvie, Longinova kopí.

Početný historický průvod se již tradičně vydá od Radotína 
přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, kde přenocuje. Dru-
hý den pak zamíří přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň 
až na Karlštejn. Z druhé strany jde císaři v ústrety Poselstvo vé-
vody Štěpána II. bavorského, které začíná v Králově Dvoře, po-
kračuje přes Beroun do Tetína a druhý den pak přes Srbsko do 
Karlštejna, kde se oba průvody spojí. V každé obci je pro císař-
ský pár i „prostý lid“ připraven bohatý program.

Lesní divadlo navštíví v září kabaret
Divadelní spolek VOSTO5 navštíví 20. září Lesní divadlo se 
svým improvizačním představením Stand’artní kabaret. Začá-
tek bude ve 20 hodin a vstupenky jsou již nyní v předprodeji na 
portálu GoOut.

Praha uvidí výstavu největšího 
řevnického fotografa
Výstava s názvem Sitenský 100 bude k vidění od 8. 5. do 23. 6. 
v Galerii ve věži Novoměstské radnice. U příležitosti 100. výročí 
narození Jaroslava Sitenského, čestného občana města Řevnic, 
na ní bude vystaveno 100 fotografií, které představují repre-
zentativní průřez jeho tvorbou i životem. Kurátorkou výstavy 
je autorova vnučka Adéla Kándlová. Do expozice zařadila jak 
snímky zcela rané, pořízené Sitenským přímo ve škamnách 
reálného gymnázia, tak autorovy nejznámější fotografie z pro-
středí českých letců RAF i díla poválečná, na kterých fotograf 
zachycoval krásu Prahy i hor. Galerie je otevřena každý den od 
úterý do neděle od 10 do 18 hodin, plné vstupné 60 Kč, snížené 
40 Kč, rodinné 130 Kč.

mbat

Uhánějte se Šemíkem
38. ročník turistického a dálkového pochodu Kudy uháněl Še-
mík, organizovaného oddíly TJ Čechie Karlín a SK Horymír 
Neumětely, proběhne v sobotu 25. května. Pěší trasy v délce 
18, 28 a 50 km startují u železniční stanice Zadní Třebaň v 6.45 
až10.30. Nejkratší 10kilometrová trať startuje v 8.00 u želez-
niční stanice Zdice. Milovníci bicyklů mohou zvolit jednu z 
cyklotras v délce 35 a 55 km, start je ve stejný čas a na stejném 
místě jako u pěších tras. Cíl je jak jinak než v Neumětelích, do 
18.00. Pro bližší informace se můžete obracet na tel. 728 218 
113 nebo e-mail vanesa.dobrovic@seznam.cz. 

Nordic walking poslepu
Sportovní minifestival a závod v nordic walking s názvem Nor-
dic Walking Challenge proběhne 18. 5. v Řevnicích od 9.30. 
Připravena je dobře značená 6,2 km dlouhá trasa, která vede 
přírodou brdských lesů. Tu si účastníci mohou projít buď na čas 
jako závodníci, nebo na pohodu jako výletníci, s holemi nebo 
bez nich. Akce je určena primárně nevidomým, ale zúčastnit se 
jí mohou i zájemci bez poruchy zraku. Půjčení holí a seznáme-
ní se správnou technikou je možné na místě, zrakově hendike-
povaní účastníci mohou prostřednictvím webového formuláře 
www.nwccr.cz/registrace/ požádat organizátora závodu o ško-
leného traséra, který je bude během celé akce doprovázet. 

Kromě nordic walking budou mít účastníci možnost vyzkou-
šet si nejrůznější zážitkové pohybové aktivity z oblasti sportu a 
zdravého životního stylu, kupříkladu slackline, bosá turistika, 
praktický workshop první pomoci nebo ukázka bojového umě-
ní od mistryně ČR v karate, 10leté Amálky. Pro bližší informace 
můžete kontaktovat Ivanu Černíkovou, tel. 603 958 179, e-mail 
info@nwccr.cz, nebo sledujte stránky www.nwccr.cz.

Řevnický úspěch na soutěži 
v bikini fitness
Na druhé soutěži jarní sezony Mistrovství Čech mužů a žen v kul-
turistice, physique, bodyfitness a bikiny fitness, které se konalo 
v sobotu 20. dubna v kulturním domě v Mladé Boleslavi, získala 
Klára Vyletová 1. místo v kategorii bikini fitness do 160 cm. Spor-
tuje odmala a kulturistice se věnuje 2 roky. Trénuje 6x týdně a 
jejím cílem je dostat se v bikini fitness na profesionální úroveň.

mbat, foto ronnie.cz
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Kino 
1/5 Monetovy lekníny
Kino Řevnice / 20:00

3/5 UglyDolls
Kino Řevnice / 17:30

3/5 Avengers: Endgame
Kino Řevnice / 20:00

4/5 Avengers: Endgame
Kino Řevnice / 14:00

4/5 Teroristka
Kino Řevnice / 17:30

4/5 TheBeach Bum
Kino Řevnice / 20:00

8/5 Ženy v běhu
Kino Řevnice / 20:00

10/5 Pokémon: 
Detektiv Pikaču
Kino Řevnice / 17:30

10/5 Co jsme komu zase 
udělali
Kino Řevnice / 20:00

11/5 Avengers: Endgame
Kino Řevnice / 16:00

11/5 Bohemian Rhapsody
Kino Řevnice / 20:00

15/5 Modlitba
Kino Řevnice / 20:00

17/5 UglyDolls
Kino Řevnice / 17:30

17/5 Zelená kniha
Kino Řevnice / 20:00

18/5 Pokémon: 
Detektiv Pikaču
Kino Řevnice / 16:00

18/5 Teroristka
Kino Řevnice / 20:00

22/5 Moje století
Kino Řevnice / 20:00

24/5 V oblacích
Kino Řevnice / 17:30

24/5 Syn temnoty
Kino Řevnice / 20:00

25/7 Aladin
Kino Řevnice / 16:00

25/7 Bolest a sláva
Kino Řevnice / 20:00

29/5 Klimt a Schiele – 
Éros a Psyché
Kino Řevnice / 20:00

31/5 Aladin
Kino Řevnice / 17:30

31/5 Rocketman
Kino Řevnice / 20:00

1/6 Pokémon: 
Detektiv Pikaču
Kino Řevnice / 16:00

1/6 Bolest a sláva
Kino Řevnice / 20:00

Ostatní akce
24/4 – 26/5 Výstava SPORT
ZUŠ Řevnice a Modrý domeček

8/5 Setkání u pomníku
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 17:00

18/5 Nordic Walking 
Challenge
Lesní divadlo / 9:30

23/5 Taneční vystoupení žáků 
základní umělecké školy
Kino Řevnice / 18:00

25/5 Pivní festival
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 11:00

30/5 Příběhy našich sousedů 
– prezentace projektů
Club kino Černošice / 16:00

1/6 Představení plánovaného 
singletrailu
Můstek přes potok Kejná nad osadou 
Strong Boys / 9:00

1/6 ZUŠ Open
Zámek Liteň / 11:00–18:00 
Přehlídka základních uměleckých škol 
Středočeského kraje

2/6 Košíkářský trh a průvod 
Karla IV.
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 9:00

3/6 Participační setkání nad 
studií protipovodňových 
opatření 
Jídelna ZŠ

8/6 Hravě a zdravě
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 11:00
trh s programem a rodinnou hrou

8/6 MIX festival
Prostranství před Zámečkem / 15:00
Multižánrový umělecký festival žáků ZUŠ 
a jejich hostů

Hudba
12/5 Přátelský dialog 
výšek a hloubek
Sál Zámečku / 18:00
Koncert flétnisty a basisty Lukáše Hynka-
-Krämera

14/5 Absolventský koncert 
základní umělecké školy
Sál Zámečku / 18:30
Vystoupí Tereza Koňasová, Marianna 
Krutská – housle, Vojtěch Brenner – zob-
cová flétna, Tereza Součková, Kryštof Lo-
renc – klarinet

24/5 Absolventský koncert 
základní umělecké školy
Sál Zámečku / 18:00
Vystoupí Kamila Kolářová – zobcová flét-
na, Tereza Petrová – housle, Alice Divišová 
– cemballo

25/5 Filharmonie v lese
Lesní divadlo / 19:00
Komorní filharmonie Pardubice pod ve-
dením Debashishe Chaudhuriho prove-
de skladby Rossiniho, Verdiho, Mozarta, 
Offenbacha a Mendelssohna-Bartholdyho. 
Jako sólistky vystoupí zpěvačky Ester Pa-
vlů a Eva Blažková.

29/5 Absolventský koncert 
základní umělecké školy
Sál Zámečku / 18:00
Vystoupí Petra Kalbáčová – zpěv, Kateřina 
Kovalová, Tadeáš Richter, Petr Čechmá-
nek – kytara, Tomáš Němec – bicí

31/5–1/6 Rockový Slunovrat
Lesní divadlo

1/6 Absolventský koncert 
základní umělecké školy
Sál zámku v Litni / 11:00
Vystoupí Hana Pavlová a Julie Slovenčí-
ková – klavír, Karolína Martinková a Stela 
Stropková – zpěv 

8/6 František Nedvěd 50 let 
na scéně
Lesní divadlo / 20:00
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Květnové knižní tipy v akční nabídce 
knihkupectví Leamos

Přiveď mě zpátky – B. A. Paris, nyní jen za 262,- Kč
Byli mladí a zamilovaní. Na dovolené ve Francii zastavili u 
benzinové pumpy a Finn si odskočil. Když se vrátil, byla Lay-
la pryč a už ji nikdy neviděl. O mnoho let později najednou 
zavolala policie, že někdo Laylu spatřil...

Obchodníci se strachem – Vítězslav Kremlík, nyní jen za 
238,- Kč
Nepropadejte panice. Apokalyptické zprávy v médiích je 
třeba brát s nadhledem. Kniha Obchodníci se strachem od-
haluje, jak se vyrábějí zprávy o katastrofách pomocí statis-
tických triků.

Kniha Prachu 1 – Philip Pullman, nyní jen za 318,- Kč
Kniha Prachu, první díl zamýšlené trilogie, nás zavádí do 
stejného prostředí, v němž se odehrávaly jeho temné esence 
(tedy Zlatý kompas a spol.), autor ale děj posunul do doby 
o deset let dříve.

Příběhostroj – René Nekuda, nyní jen za 236,- Kč
Příběhostroj dětem otevírá dveře do kouzelného světa pří-
běhů, kde je možné úplně všechno. Vykouzlí setkání se 
zajímavými postavami v neobvyklých situacích, díky nimž 
mohou děti zkoumat hranice své fantazie. Originálně zpra-
covaná kniha rozvíjí čtenářskou gramotnost, kreativitu a 
obrazotvornost. 

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 48, Řevnice  
tel.: 604 127 824, po–pá 8.30–17.00, so 8.30–11.30

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

možnost 
registrace ke 

KOMPLEXNÍ 
ZDRAVOTNÍ PÉČI 

DOROSTENCŮ 
OD 15 DO 20 LET
www.praktikdobrichovice.cz

ordinace praktického lékaře 
v dobřichovicích u lékárny

tel.: 257 712 007 

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





volejte 800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Jednoduše. 

 + 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

Lety
Řevnice
Dobřichovice

100 Mb/s

Nordic
5G internet
 vzduchem
 + TV zdarma

Začněte
se 100 Mb/s za

255 Kč
za měsíc
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