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tuto nabídku společně s rozhodnutím o nepřijetí do MŠ Řevnice,“ 
doplnila Neprašová.  

K zápisu se dostavily nejen děti pětileté – plnící povinnou před-
školní docházku, ale také čtyřleté, tříleté a čtyři děti, které se bu-
dou doma nebo v jiném zařízení individuálně vzdělávat. „Přesto 
se osm předškoláků nedostavilo a tímto prosím jejich zákonné 
zástupce, aby do školky nahlásili, kde jejich dítě plní povinou do-
cházku,“ uvedla ředitelka Neprašová.

S přijetím/nepřijetím budou rodiče seznámeni na webu školy 
nebo na vývěsce desátého června a zároveň se dostaví pro roz-
hodnutí o nepřijetí. S rodiči nově přijatých dětí se vedení školky 
sejde na prvním informačním setkání 20. června, přímo v budově 
školky ve třídě Žabiček. „Na schůzce se rodiče dozvědí, jak školka 
funguje, co dítě potřebuje, zodpovíme jednotlivé dotazy a při-
hlédneme k požadavkům rodičů na umístění dítěte ve třídě, aby 
dítě bylo co nejvíce spokojené,“ dodala Neprašová.

Pak už čeká školku prázdninový provoz, který je letos stanoven 
na první dva týdny v červenci a poslední týden v srpnu. Budova 
ale odpočívat nebude, čeká ji výměna podlahových krytin v prv-
ním patře, malování a další drobné úpravy. „Tak, abychom přiví-
tali děti v ještě krásnějším, barevnějším a bezpečnějším prostředí. 
Přeji všem pohodový konec školního roku a krásné léto,“ uzavře-
la Pavlína Neprašová. e
 

Pro vysvědčení o týden dřív
O pět více předškoláků než loni – přesně 104 dětí – přišlo letos 
k zápisu do první třídy Základní školy Řevnice. Podle ředitele 
Tomáše Řezníčka byli přijati všichni, kteří splnili zákonné pod-
mínky. „To však neznamená, že všechny děti do naší školy také 
nastoupí, některé budou mít odklad školní docházky, některé 
nastoupí do jiných škol, neboť absolvovaly zápis na více ško-
lách, nebo budou mít jinou formu vzdělávání,“ vysvětlil Řezní-
ček s tím, že předpokládá otevření tří prvních tříd. „Určitě bude 
otevřen přípravný ročník, kam již je již nyní přihlášeno jedenáct 
dětí, je tedy již splněna podmínka minimálně deseti žáků,“ do-
plnil ředitel.

Kvůli rekonstrukci školy a výstavbě nových učeben se letos 
mohou řevničtí školáci těšit na delší prázdniny. Ještě před nimi je 
čekají ale třídní exkurze a výlety, někteří žáci jedou v červnu na 
pobyt do Skotska. Školní rok bude ukončen 21. 6., kdy děti dosta-
nou vysvědčení. Od tohoto data práce poběží naplno i v původní 
části školy. Zatím pokračují podle plánu – intenzivně se pracuje 
na půdní vestavbě. Tam vzniknou tři nové třídy, jeden kabinet, 
spisovna, serverovna a hygienické zázemí. 

Práce by měly být ukončeny v polovině měsíce srpna a školá-
kům od nového školního roku plně k dispozici. 

Během prázdnin je plánována i úprava školní jídelny, zejména 
celé výdejní sekce. „Aktuálně se ještě dělají úpravy na pozemku 
v Revoluční ulici, jde o výměnu herních prvků, stavbu venkovní 
učebny, instalaci chodníku pro bosé nohy,“ sdělil Tomáš Řezníček.

Tak jako každý rok završí řevničtí žáci školní rok oblíbenou 
Školní akademií. V Lesním divadle se uskuteční 18. 6. od 17.00. 
Téhož dne se konají také volby do školské rady – některým jejím 
členům totiž končí mandát. Vedení školy dál hledá posily. „Jde o 
učitele na 1. i 2. stupeň a velmi pravděpodobně také další asisten-
ty pedagoga,“ dodal Řezníček.

Rekord u zápisu do MŠ. Město nabídne 
nepřijatým tříletým dětem alternativu
Celkem 72 dětí přišlo letos k zápisu do Mateřské školy Řevnice. 
Loni se jich přitom zapsalo o 14 méně. „Opět, jako v minulých 
letech, poptávka vysoce převyšuje nabídku volných míst. Na ne-
celých čtyřicet uvolněných míst budou zřejmě přijaty pouze děti 
pěti a čtyřleté,“ potvrdila ředitelka školky Pavlína Neprašová.

Podle vyjádření starosty města Tomáše Smrčky se do budo-
vy školky v Mníšecké ulici nepodaří umístit  tříleté dětí. Město 
pro ně opět chystá alternativu v podobě dohody se soukromou 
školkou Bambinárium. „Zákonní zástupci dětí tříletých, které se 
z kapacitních důvodů nedostanou do mateřské školy, dostanou 
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Před prázdninami se děti ze 
školky vydají do Fištronparku
Všichni rodiče, děti a hlavně paní učitelky dobře vědí, že se 
na jaře ve školkách a školách život jakoby zrychluje. Teplo a 
slunce nám umožňuje trávit více času venku, podnikat pozná-
vací výlety, užívat si více aktivit na zahradě a pomalu plánovat 
zakončení školního roku a rozloučení s předškoláky.

Na konci května společně oslavíme Mezinárodní den dětí. 
Děti čeká dopoledne plné her, soutěží a zábavy. V rámci pro-
jektu Open ZUŠ zhlédneme koncert v kině a ve školce nás če-
kají divadélka (divadlo Krab, Hejbejte se s Hejblíkovic a Jak se 
Barborka zatoulala).

Pěkný červnový výlet si uděláme do Fištronparku v Olešné 
u Hořovic a budeme se těšit na rozlučku s předškoláky, kterou 
prožijeme s hudbou, písničkami, soutěžemi, zábavou a šerpo-
váním. 

Ve školce pokračuje hravá angličtina a na zahradě si v rámci 
environmentální výchovy jednotlivé třídy sázejí semínka, ze-
leninu, bylinky a kytičky. A můžeme vyhlížet prázdniny. Podle 
návrhů dětí přejeme úplně VŠEM slunečné, kvetoucí, jahodo-
vé, třešňové, lesní, výletové, vodní, voňavé, dobrodružné, bo-
růvkové a odpočinkové letní prázdniny! 

Monika Kramolišová, Eva Krásna – učitelky třídy Berušek

Text: Pavla Nováčková
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Protipovodňová opatření 
a transformace průmyslového 
areálu za nádražím
V souvislosti s projednáváním územního plánu zve město Řev-
nice občany na dvě veřejné prezentace spojené s diskusí. Obě se 
konají ve školní jídelně na rohu ulic Školní a Legií.

3. června v 18 hodin 
Veřejnosti bude představena studie proveditelnosti protipovod-
ňových opatření na pravém břehu Berounky, zejména v oblasti 
průmyslového areálu za nádražím po území za letovským mostem 
(k řevnické čistírně odpadních vod). Možnosti ochrany stávající i 
uvažované zástavby před povodněmi pro město Řevnice prověřila 
firma Hydropro Engineering, s. r. o., a přítomné s ní seznámí Ing. 
Filip Kysnar, Ph.D., který také odpoví na případné dotazy.   

Studie zvažuje kombinaci řady dílčích protipovodňových opat-
ření. Zabývá se jejich technickou realizovatelností a finančními 
náklady, ale také dopady jejich výstavby na okolí v případě prů-
chodu velkých vod nebo zhodnocením vlivu na životní prostře-
dí. „Na základě znalosti místních poměrů jsme se přiklonili ke 
kombinaci zemní hráze, betonové zdi, mobilního hrazení, sana-
ce podzákladí stávajícího ochranného protipovodňového valu 
a úpravě na infrastruktuře odvodu vnitřních vod ze zájmového 
území,“ doplňuje pan Ing. Kysnar.

20. června v 18 hodin 
Občané se seznámí se záměrem transformace průmyslového 
areálu za nádražím na území využitelné pro bydlení a služby, ve 
kterém by byla nově zajištěna průchodnost od nádraží k řece a 
řešena i možnost parkování podél druhé strany nádraží. Studii za-
stavitelnosti tohoto prostoru představí architektka Jana Kafková z 
ateliéru Pavel Hnilička Architekti, který ji pro Řevnice zpracoval.

Studie navrhuje urbanistické řešení této lokality – uliční síť, 
zastavitelné plochy, veřejné prostory nebo parkování. Zvažuje 
parametry budoucí zástavby, například její výšku, hustotu či po-
díl zelených ploch. Diskuse bude zaměřena na zvážení výhod a 
nevýhod dílčích variant využití území.   

Obou prezentací a následujících debat, které bude modero-
vat Martin Nawrath (Partnerství, o. p. s.), se zúčastní starosta 
Tomáš Smrčka a další zástupci vedení města i členové výbo-
ru pro územní plán.

Marie Reslová

Město hledá ubytování 
pro lektora angličtiny
Město Řevnice shání ubytování pro lektora angličtiny, který 
bude vyučovat na prvním stupni řevnické základní školy. „S ná-
padem zapojit do výuky rodilého mluvčího přišli rodiče. Něco 
podobného funguje v Černošicích. Mělo by se jednat o dvou-
jazyčnou výuku žáků třetích ročníků,“ uvedl starosta Tomáš 
Smrčka s tím, že lektoři by jako asistenti mohli spolupracovat 
například v předmětech prvouka, výtvarná výchova a tělocvik. 
Pokud se projekt osvědčí, mohl by být rozšířen i do dalších tříd. 
Zatímco rodiče již mají případné lektory vytipované, zatím chy-
bí možnosti, kde je ubytovat. Proto se město obrací na možné 
poskytovatele podnájmu.
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Slovo starosty 
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
konec června je každoročně spojený s koncem školního roku. 
V naší škole tomu letos tak nebude, prázdniny začnou dětem 
o týden dříve. Důvodem je rekonstrukce původní budovy dru-
hého stupně, která již několik měsíců úspěšně probíhá a o 
prázdninách bude finišovat. Uvědomuji si, že zkrácení školní-
ho roku je pro řadu rodičů komplikací. Podle původního har-
monogramu měly probíhat stavební práce ještě v prvním týd-
nu v září, dnes je však již zřejmé, že to dodavatel bude muset 
stihnout do konce srpna a děti tak budou moci od 1. září vyu-
žívat všechna zlepšení studijních podmínek, která jim rekon-
strukce přinese. Prosím tedy všechny rodiče o pochopení a 
dětem zároveň přeji krásné prodloužené prázdniny, končícím 
deváťákům také hodně štěstí v dalším studijním životě. Všem 
pedagogům pak musím velmi poděkovat za jejich obětavou 
celoroční práci. Mé osobní poděkování patří také panu ředite-
li základní školy Tomáši Řezníčkovi, paní ředitelce mateřské 
školy Pavlíně Neprašové a paní ředitelce základní umělecké 
školy Ivaně Junkové a všem vedoucím pracovníkům. 

V průběhu června by se měly postupně začít napojovat 
všechny domácnosti na splaškovou kanalizaci v lokalitě pod 
Vrážkou. Město tak konečně splatí svůj dlouholetý dluh obyva-
telům této oblasti. Napojování na nové rozvody vody již pro-
bíhá.

Další rekonstrukce bude v průběhu června zahájena v loka-
litě přednádraží. V rámci druhé etapy úpravy tohoto veřejného 
prostoru budou finalizována parkovací místa pro automobi-
ly, opraveny všechny chodníky či vybudovány přístřešky pro 
jízdní kola. Stavební práce budou probíhat na etapy a o jejich 
načasování budou všichni informování na mobilních tabulích 
či na webu města.

V červnu bych vás také rád srdečně pozval na dvě veřejná 
představení možných budoucích projektů. V pondělí 3. června 
v 18 hodin bude v jídelně ZŠ představena studie proveditel-
nosti protipovodňových opatření na pravém břehu Berounky, 
zejména v oblasti od bývalého průmyslového areálu za nádra-
žím až k řevnické čistírně odpadních vod. Ve čtvrtek 20. červ-
na se bude ve školní jídelně od 18 hodin zase diskutovat nad 
budoucností průmyslového areálu bývalé Eurovie s ohledem 
na finální podobu územního plánu. 

Na závěr mi dovolte ještě několik pozvánek na kulturu. Ve 
chvíli, kdy obdržíte do schránek nový Ruch, bude již v plném 
proudu Rockový Slunovrat. Tato největší kulturní akce v Řev-
nicích přináší městu celou řadu pozitivních, ale i negativních 
skutečností. Ve vedení města jsme učinili maximum, abychom 
společně s pořadateli ty negativní, spojené především s nad-
měrným hlukem, co nejvíce zredukovali. Věřím, že se letošní 
Slunovrat obejde bez výraznějších excesů. 

O týden později bych vás všechny rád pozval na náměstí na 
rodinný festival Hravě Zdravě, který se na druhou červnovou 
sobotu posunul z původně zářijového termínu. Druhou novin-
kou navíc je, že se akce spojí s tradičním Mix festivalem po-
řádaným základní uměleckou školou v prostoru před Zámeč-
kem. Den to bude skutečně napěchovaný kulturou a zážitky a 
věřím, že si jej všichni náležitě užijí.

 S úctou Tomáš Smrčka



během června. Do výběrového řízení se přihlásily čtyři firmy. 
Těsně po uzávěrce červnového Ruchu mělo dojít k výběru té 
nejvýhodnější nabídky. Ještě předtím chce město na vlastní 
náklady vyměnit vodovodní potrubí v ulicích K. Světlé a Šva-
binského, neboť to stávající je na hranici své životnosti. Předpo-
kládané náklady dosahují takřka 3 milionů korun. Jak potvrzují 
starostové z okolních obcí, vybrat firmu je v poslední době stále 
obtížnější. Například Beroun bude muset znovu vypsat výběro-
vé řízení na rekonstrukci venkovního koupaliště, protože napo-
prvé se přihlásila jediná firma. Její nabídka byla výrazně vyšší 
než částka schválená v rozpočtu, a navíc přesáhla rámec zada-
ného typu výběrového řízení.  

Komplikace s parkováním u nádraží
V nejbližších dnech by měly být odstartovány práce na další eta-
pě rekonstrukce přednádraží. Lhůta pro odvolání uběhla před-
poslední květnový týden, na přelomu května a června se město 
chystá podepsat smlouvu s vítěznou firmou. „Ta je připravena 
nastoupit do týdne,“ uvedl řevnický starosta Tomáš Smrčka. 
První etapou bude část mezi objekty bývalých uhelných skladů 
a tzv. Dřevákem. Pro parkování budou moci řidiči použít ná-
hradní prostory v areálu někdejší společnosti Eurovia.

vše pan

Projekt rekonstrukce cesty k Lesnímu 
divadlu provázejí otazníky
Na šest desítek lidí se sešlo 20. května v jídelně řevnické školy 
a diskutovalo nad projektem rekonstrukce lesní cesty u Lesní-
ho divadla. Akci svolal spolek Srdce Řevnic, který je proti káce-
ní stromů souvisejícímu s tímto projektem. Úvodem pohovořil 
Jan Lojda, který se správě městského lesa dlouhodobě věnuje. 
Uvedl obecné informace o hospodaření v lese a shrnul historii 
i důvody těžby v minulých letech. Během následující diskuse 
od přítomných opakovaně padaly dotazy na hlavní cíl projektu. 
Přítomné občany především zajímalo, proč je nutná výstavba 
nové široké komunikace pro jízdu velkých nákladních automo-
bilů a těžebních strojů a s ní spojené kácení přibližně 260 stro-
mů. Hlavním důvodem, proč tento projekt realizovat, je podle 
radnice jeho ekonomická výhodnost, pramenící jak z těžby v 
dotčené oblasti, tak z opravy silnice převážně z grantových 
prostředků. Bez dotace totiž město není schopné cestu opravit. 
„Nemá smysl udělat asfaltový povrch, pokud cesta nebude od-
vodněná, a to za 700 000 neuděláme,“ řekl Smrčka s tím, že to 
je v případě získání dotace výše spoluúčasti města. 

Podle odpůrců je ekonomická výhodnost sporná a projekt 
považují za zbytečný a předimenzovaný. Poukazují přitom na 
to, že těžba by šla obhospodařit s menšími stroji, kvůli kterým 
by nebylo nutné lesní cestu rozšiřovat. Dostatečným důvodem 
podle nich není ani zlepšení dopravní obslužnosti Lesního diva-
dla, neboť až dosud byly všechny i větší akce zvládány za stá-
vajících podmínek, a podobný postoj diskutující zaujímali i k 
argumentu lepší dopravní obslužnosti pro místní obyvatele. Ti 
totiž s rekonstrukcí cesty většinou nesouhlasí a obávají se i na-
rušení genia loci Lesního divadla.

To, zda město projekt zrealizuje, zatím není jisté. Město totiž 
zatím neobdrželo kvůli odvoláním potřebné rozhodnutí černo-
šického odboru životního prostředí. Práce tak zatím nemohou 
začít a mnoho času na ně přitom není. Podmínka získané dota-
ce, jejíž přijetí schválili zastupitelé loni a své rozhodnutí nezmě-
nili, je dokončení projektu v letošním roce, což je vzhledem ke 
složité situaci na stavebním trhu nejisté.

red
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Telegraficky
 • Novým předsedou kulturní komise byl jmenován Václav Hla-

váček, který nahradil Marii Reslovou, která na tuto funkci v 
dubnu rezignovala.   

 • Kontejnery na likvidaci použitých potravinářských olejů a 
tuků budou nově k dispozici v Řevnicích. Město uzavřelo 
smlouvu o poskytnutí těchto služeb s firmou Kapex, s. r. o. 
Speciální kontejnery by se měly nacházet nejen ve sběrném 
dvoře, ale také na kontejnerovém stání u školní jídelny. Ole-
je bude nutné předtím slít do obyčejné PET lahve a uzavřít 
uzávěrem.

 • Město pokračuje v dalších úpravách smuteční síně na míst-
ním hřbitově. Po osazení nových lavic je nyní na řadě výměna 
oken a dveří. Plánuje se též výměna žlabů. Obě akce budou 
město stát v součtu víc než půl milionu korun. Opravy smu-
teční síně město naplánovalo na několik let. V dalších letech 
se chystá například vybudování sociálního zařízení i úprava 
místa poslední piety. Celkově má město v plánu do oprav síně 
investovat přes 4 miliony korun.

Opravy povrchů po výstavbě 
řadů vyjdou na dvacet milionů
Rada města Řevnic odsouhlasila záměr zadání projekčních pra-
cí na rekonstrukci povrchů ulic v Selci, kde v současnosti finišu-
je výstavba kanalizace a vodovodu. Jde o ulice U Prodejny, Na 
Vrážku, Škrétova, Dr. Pecla, Klicperova, Seifertova, Škroupo-
va a Malé náměstí. Podle starosty města Tomáše Smrčky bude 
projekt rozdělen na dvě části. V letošním roce město zaplatí půl 
milionu, v příštím roce milion. Jde o rozsáhlý projekt opravy 
ulic včetně odvodnění, jehož celkové náklady jsou odhadnuty k 
dvaceti milionům korun. „Proto chceme vše pečlivě naprojek-
tovat, neboť pokládání povrchů musí předcházet vyřešení vsa-
ku povrchové vody,“ potvrdil Smrčka s tím, že město se pokusí 
v příštím roce alespoň na část oprav získat dotaci. „Nicméně tu 
bude možné získat z IROpu a zřejmě jako letos do výše 5 milio-
nů korun,“ doplnil Smrčka.

Na pozici referenta stavebního 
úřadu se nikdo nepřihlásil
Městský úřad v Řevnicích musí podruhé vypsat výběrové řízení 
na obsazení pozice referenta stavebního úřadu. Napoprvé se to-
tiž nikdo nepřihlásil. Podle starosty je obtížné nové lidi na úřad 
sehnat, v minulosti dlouhodobě úřad sháněl například vedoucí 
pečovatelské služby. Referent, který musí mít vysokou školu v 
magisterském nebo bakalářském studijním programu v oboru 
stavebního, architektonického nebo právnického směru, bude 
mít na starost zajišťování odborných agend na úseku územního 
plánování a stavebního řádu, například ve věcech umístění, po-
volení, kolaudace a odstranění stavby a sankcí včetně poraden-
ské a konzultační činnosti. Přihlášky je možné podávat do 20. 
června, předpokládaný nástup je od září nebo podle dohody.

Dotace ještě není jistá, město 
raději vybralo firmu v předstihu
Město Řevnice sice ještě nemá potvrzené získání dotace, přesto 
si raději v předstihu vybralo firmu na rekonstrukci ulic Švabin-
ského a Havlíčkova. Zda uspěje v dotačním řízení z Integrova-
ného regionálního operačního programu, by město mělo vědět 
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Kolem roku 1900 začaly vznikat v českých zemích tehdejšího 
Rakouska-Uherska dělnické vzdělávací a podpůrné spolky.

V Řevnicích se koncem roku 1903 sešli tři organizátoři – za-
hradník Josef Giesel, zedníci Čeněk Procházka a Josef Petrák, 
aby se poradili, jak postupovat při vzniku spolku s ušlechtilou 
myšlenkou svépomocného sociálního zabezpečení postižené-
ho člena v nouzi, tj. v nemoci, nezaměstnanosti, popř. v přípa-
dě úmrtí v rodině.

Dne 26. prosince 1903 (na sv. Štěpána) byla svolána ve-
řejná schůze do hostince pana Josefa Kučiny, poblíž starého 
nádraží. Pozváni byli do věci zasvěcení řečníci z Prahy, je-
jichž souhlas přišel na poslední chvíli, kdy byl již nejvyšší čas 
informovat veřejnost vylepením plakátů. Tento úkol vzal na 
sebe Čeněk Procházka, avšak v době, kdy šel na radnici žádat 
o povolení, nebyl tehdejší starosta pan Alois Říha přítomen a 
přítomný tajemník pan Picka zásadně odmítl dát souhlas s vy-
lepením plakátů, jednak z nedůvěry k věci, jednak se ohradil 
tím, že nemá úřední oprávnění. V této kritické situaci se Č. 
Procházka rozhodl vylepit plakáty na  svou odpovědnost, vě-
dom si eventuálního postihu.

Svolaná schůze, složená z dělníků a části c. k. státních za-
městnanců, se sešla v hojném počtu, v napjaté atmosféře, 
plné dychtivosti a očekávání, v čem bude její kladný přínos. 
Když však Čeněk Procházka pozvedl hlas, aby přivítal přítom-
né, rozlétly se dveře a v nich se objevil všecek zrudlý zlostí 
pan obecní tajemník, jenž nařídil – z moci úřední – rozpuště-
ní schůze. V nastalém chaosu však nebyl jeho hlas vyslyšen, a 
nežli se pan tajemník nadál, byl davem z místnosti doslova vy-
nesen. V pokračujícím jednání poté promluvili pozvaní řečníci 
na téma „Účel a úkoly spolků a spolku podpůrného zvláště“.

Pro založení spolku bylo nutné vypracovat stanovy a ty pak 
předložit na c. k. Zemské místodržitelství v Praze ke schválení, 
čímž byli pověřeni pánové Procházka, Giesel, Petrák a rolník 
Jan Kocourek.

Zatímco se následujícího dne roznesla zpráva o bouřlivé 
schůzi, putoval po silnici do Řevnic četnický strážmistr Velík 
z Dobřichovic za účelem trestního stíhání Č. Procházky pro 
neuposlechnutí úředního nařízení a neoprávněné rozšiřování 
tisku, za což byl nakonec odsouzen Trestním soudem na Ovoc-
ném trhu v Praze k jednomu dni vazby.

To však pana Č. Procházku neodradilo a s nevšední chutí 
podnikl další kroky k tomu, aby dokázal, že spolek ten oprav-
du ku prospěchu občanům sloužiti bude.

Na 14. ledna 1904 byla svolána druhá veřejná schůze, tento-
krát do hostince pan Skoupého Na Větrově (nyní restaurace U 
Jelínků), které se zúčastnil i pan starosta Alois Říha, spíše jen 
ze zvědavosti. Účast byla velká, již před započetím schůze byly 
všechny přilehlé prostory zaplněny.

Zde již byl položen pevný základ k jednání. Pro řízení schů-
ze a všech záležitostí spolku byl zvolen pan Josef Giesel pro-
zatímním předsedou, a zatímco bylo trojí vyhotovení stanov 
odesláno 18. ledna 1904 ke schválení na c. k. Zemské místodr-
žitelství, doma se pilně pracovalo na založení hlavních potřeb 

Dělnická beseda Havlíček Řevnice 
slaví 115 let od svého založení

Text: Miroslav Cvanciger, předseda | Foto: archiv Dělnické besedy Havlíček

spolkového inventáře a vyhlédnutí spolkové místnosti, kde by 
bylo možné klidně a důstojně pracovat s důvěrou, že klamné 
pověsti o spolku rozšiřované obecním zastupitelstvem vyzní 
naprázdno a občané pochopí důležitost tohoto činu. Myšlenka 
však nebyla příznivě chápána c. k. nadřízenými úřady, žádost 
třikrát zamítnuta a přední členové upozorněni na důsledky 
neoprávněné činnosti a shromažďování.

Dne 4. března 1904 konečně došly schválené stanovy, povo-
lující zřízení vzdělávacího a vzájemně se podporujícího spolku 
Dělnické besedy Havlíček v Řevnicích s jednací řečí českou. 
Hned nato došlo k památné I. ustanovující valné hromadě, 
konané dne 16. března 1904 v restauraci Na Kopečku (nyní 
v těchto místech stojí sokolovna), a do čela spolku postaveni 
první osvědčení jeho tvůrci:

Giesl Josef, zahradník předseda
Petrák Josef, zedník místopředseda
Ráž František, obchodník I. jednatel
Koza Václav, tesař II. jednatel
Bastl František, listonoš pokladník
Spálenka Josef, obchodník zapisovatel  
Cicvárek Augustin, železničář předseda zábavního odboru

Dále členové výboru: Procházka Čeněk, zedník, Cmíral Jo-
sef, železničář, Lebeda Josef, sadař, Kocourek Jan, obchodník, 
Černý Jan, železničář, Brož Josef, zedník, náhradníci: Štípl 
Antonín, povozník, Hartman Josef, košíkář, Šůra František, 
rolník, Cihelka Jan, krejčí. Revizoři účtů: Kadeřábek Josef, 
skladník na dráze, Bláha Josef, rolník.

Toto byla prvá avantgarda Dělnické besedy Havlíček, která 
vstoupila na pódium veřejného života v Řevnicích.

Tolik tedy k založení našeho spolku (zkrácený výňatek ze 
spolkové kroniky). Další pokračování o činnosti spolku v příš-
tích číslech. e

Proto bych rád seznámil čtenáře našeho zpravodaje s okolnostmi vzniku našeho spolku a jeho stručnou historií.

V pondělí 20. května se 
rodina, Dělnická beseda 
Havlíček (DBH) – a četní 
přátelé rozloučili v pře-
plněné řevnické obřadní 
síni s bratrem Jaroslavem 
KUTMANEM. Byl to pra-
covitý, přátelský a veselý 
chlapík. Více než třicet let 
vzorně vedl DBH Řevnice, 
staral se o rodinu a řev-
nický fotbal. Brzo by se 
dožil osmdesáti let, bude 
nám všem scházet. 



přátelství, uměním a sportem zahánět 
zoufalství. Také Eva chodila na kur-
zy kreslení, Hanuš hrál fotbal za míst-
ní oddíl Spedition. Strávili v Terezíně 
dva roky. 4. října 1942 byly Eva (†14) s 
maminkou Elsou (†44) odvezeny trans-
portem do Osvětimi a tím o nich jakéko-
liv zprávy končí. Hanuš (†20), Eduard 
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Bulovovi z Řevnic
Adolf a Elsa měli tři děti: Hanuše, Edu-
arda a nejmladší Evu. Bulovovi (někdy 
také Bulovi) byli Židé. Nevíme, zda jen 
původem, nebo i náboženstvím. Když 
bylo jejich Evě 9 let, obsadila Českoslo-
vensko Hitlerova armáda. V protektorá-
tu začalo pomalé, ale neustálé omezo-
vání židovských spoluobčanů po vzoru 
nacistického Německa. Někteří uprchli 
za hranice, jiní nemohli nebo čekali, jak 
se situace vyvine. Na konci léta roku 
1942 dostali i řevničtí Židé povolání do 
transportu a za většinou z nich se zavře-
ly brány Terezína.

Eva, Schülerin, 
transport En-1145
V Terezíně rodinu Bulovů rozdělili. Eva 
byla odvedena do baráku číslo 28, ma-
minka a Eduard neznámo kam, jsou 
svědectví, že tatínek s Hanušem bydleli 
spolu v baráku pro pracovníky stěhová-
ní (spedice). Jejich spolubydlícím byl 
shodou okolností známý dirigent Karel 
Ančerl. V terezínském ghettu žilo mnoho 
obětavých lidí, kteří se v místních zou-
falých podmínkách snažili organizovat 
kulturní a společenský život. Také školy 
a kroužky pro děti. Udržovat mezi nimi 

ZMIZELÍ SOUSEDÉ

Text: Daria Balejová | Zdroje:  výzkum J. Beneše, archiv J. Königa, Památník Terezín, Židovské muzeum v Praze

Možná jste si cestou přes řevnickou lávku všimli drobných mosazných destiček na zemi pod zábradlím. Jsou 
na nich jména a data. Názvy měst Terezín, Osvětim nebo Dachau dávají tušit neveselé souvislosti. Za každou z 
destiček je příběh, osud. Zveme vás na procházku do míst, která možná denně míjíte. Dokážou malé cedulky 
vrátit paměť místa? Kde končí architektura a začíná společenské téma? 

(†23) a tatínek Adolf (†46) zahynuli v 
Dachau v posledním roce války. Jejich 
jména jsou zapsána na zdech pražské 
Pinkasovy synagogy mezi 78 tisíci jmen 
dalších obětí šoa. Kdyby byl Evě Bulovo-
vé dopřán požehnaný věk, letos v čer-
venci by jí bylo 89 let.

Několik obrázků Evy Bulovové, které vytvořila v Terezíně, se zachovalo a dnes jsou v 
archivu pražského Židovského muzea. Zde koláž podle renesančního malíře Barto-
lomea da Venise. Podle vzpomínek pamětníků braly terezínské děti školu i kroužky 
velmi vážně: byl to způsob, jak v nenormálních podmínkách udržet alespoň trochu 
normálního života. Kreslení a promyšlenou arteterapii v Terezíně vyučovala malířka 
Friedl Dicker Brandeisová, absolventka Bauhausu. Zahynula v roce 1944 v Osvětimi.

Bulovovi bydleli v ulici V Potočině. Pan Bulova, místní aktivní sokol, měl živnost 
na výrobu likérů a ovocných šťáv. Od 18. století bylo tzv. vinopalnictví jedním z 
mála řemesel, která směli vykonávat i Židé. Mnozí je zdědili a provozovali i za 
první republiky. Bulovův likér z ořechů z Potočiny byl v Řevnicích známý.

Šťastná rodinka na reklamním pla-
kátu na americkou hodinářskou fir-
mu Bulova watch. Založil ji v roce 
1875 židovský emigrant z Čech (snad 
z Loun): Joseph Bulova. Jeho firma 
je dodnes světoznámá a vyráběla i 
hodinky pro astronauty. Příbuznost 
jejího zakladatele s řevnickými Bulo-
vy není prozkoumána, ale je pravdě-
podobná.



ti holokaustu, které žily poblíž. Sousedy, 
kteří jednoho dne museli odejít ze svých 
domovů a nikdy se nevrátili. Kamenů exis-
tuje po celé Evropě přes 60 tisíc, z toho 
několik set v Česku. Záměrně vám leží 
v cestě, nutí ke sklonění, k zamyšlení. K 
udržování paměti. Lidé jim po židovském 
způsobu vzdávají úctu: položením kamín-
ků, které Židé kladou na hroby stejně jako 
my svíčky. Řevnickou verzi „kamenů“ by 
mistr Demnig označil za plagiáty, proto-
že vznikly neoficiální, svépomocnou ces-
tou. Ani neleží v dlažbě, protože v okolí 
žádná není. Pořídil je anonymní dárce a 
byly položeny při řevnických Dnech archi-
tektury v roce 2017 (Markusovi) a 2018 
(Bulovovi). Kameny zmizelých je možné 
adoptovat: prostě tak, že je občas přeleš-
títe a očistíte okolí. O pět plaket u Bulovů 
se stará řevnický oddíl orientačního běhu. 
Do budoucna mohou přibýt další podob-
ná místa řevnické paměti: s náměty a také 
s historickými údaji se můžete obrátit na 
redakci Ruchu.

Markusovi Za vodou
V osamělém domku na druhé straně řeky 
– Za vodou – bydlela další židovská rodi-
na: Markusovi. Hana a Bedřich měli dva 
syny: Jana a Tomáše. Pan Markus měl v 
Praze úspěšnou firmu Excelsior s paten-
tem na realizaci červených tenisových kur-
tů. Markusovi odjeli do Terezína stejným 
transportem jako Bulovovi. V Terezíně 
pobyli jen asi měsíc a v říjnu byli odvleče-
ni do Osvětimi, kde rodiče Hana (†43) a 
Bedřich (†57) zahynuli. Synové – už mla-
díci – se v lednu 1945 zachránili z trans-
portu práceschopných vězňů z Osvětimi 
do Bavorska. Šťastnou náhodou jejich vlak 
zastavil v nočních Řevnicích, kde se jim 
za pomoci místního železničáře podařilo 
utéct. Hladoví a zubožení mladíci ve vě-
zeňských mundúrech se uprostřed mrazi-
vé noci vydali k příteli svého otce – panu 
Josefu Klápovi, který měl na náměstí dro-
gerii. Ujal se jich a za pomoci dalších obě-
tavých lidí se Jan a Tomáš krátce ukrývali 
ve skautské klubovně u řeky (dnes klu-
bovna Bobrů). Nakonec tajně odcestovali 
směrem na Novou Paku, kde měli příbuz-
né a kde se dočkali konce války. 

Spravedliví mezi národy
Onoho září 1942 odjeli do Terezína Bulo-
vovi, Markusovi, Funkensteinovi, Grün-
feldovi, Hirschovi, Löwyovi, Steinerovi, 
Pacovští, Polákovi, Neumannovi, paní 
Steinová, paní Strejčková, paní Weisso-
vá, paní Kratochvílová a další. Co si o tom 
mysleli jejich sousedé? Jak se loučili? Kdo 
z nich tušil, jak tragicky to skončí? Byli i 
hrdinové: paní Alba Bedřichová ukrývala 
svou židovskou přítelkyni Pavlu Löwen-
steinovou. Paní Růžena Šmídová se svým 
adoptivním synem Bohdanem Bohunem 
ve vykopaném bunkru pod svým domem 
v Mníšecké ulici ukryli řevnické chlapce 
Maxe a Honzu Neumannovy spolu s židov-
skými uprchlíky Teou Kimlovou a Dorou 
Kaufmanovou. V roce 1943 byl úkryt pro-
zrazen, všichni byli zatčeni a odvezeni do 
koncentračních táborů. Jako zázrakem 
však přežili. Pan Bohun s paní Šmídovou 
(in memoriam) byli v roce 1997 za svou 
statečnost oceněni titulem „Spravedlivý 
mezi národy“ (udělovaným izraelským 
památníkem hrdinů Jad Vašem) a jejich 
jména jsou vytesána na Zdi spravedlivých 
v Jeruzalémě.

Kameny zmizelých
Tradici umísťování tzv. Stolpersteine (do-
slova „kameny, o které se zakopává“) vy-
myslel v roce 1992 německý umělec Gun-
ter Demnig. Betonové kostky s mosaznou 
plaketou se umísťují do dlažby na chod-
níku a připomínají (nejen židovské) obě-

V každé době
Smyslem pokládání Stolpersteinů nemůže 
být jen nostalgické vzpomínání na dáv-
né události. Nestačí ani poukaz na to, jak 
klidný život žijeme my a jak těžký ho měli 
Bulovovi, Markusovi a miliony dalších. 
Smyslem je nezapomínat na to, co kdysi 
básní popsal německý teolog a odpůrce 
nacismu Martin Niemöller: „Nejdřív při-
šli pro komunisty, a já jsem se neozval, 
protože jsem nebyl komunista. Pak při-
šli pro Židy, a já jsem se neozval, protože 
jsem nebyl Žid. Pak přišli pro odboráře, 
a já jsem se neozval, protože jsem nebyl 
odborář. Pak přišli pro katolíky, a já jsem 
se neozval, protože jsem byl protestant. 
Pak přišli pro mě, a tehdy už nezbýval 
nikdo, kdo by se mohl ozvat.“ A nakonec: 
smyslem je připomínat, že lidské životy ve 
zlých dobách závisí na statečných srdcích 
obyčejných lidí. e
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Stolpersteiny – místa paměti… 

… a domy, kde žili: 1 – Bulovovi, 2 – Markusovi.



louce u kupecké stezky, ještě než se za-
nořila do brdských lesů, stanový tábor. 
Věřil, že studánka je to správné místo, o 
kterém psaly staré pergameny. Lákalo ho 
dostat se do pekla bez úpisu a odnést si 
z něj něco z jeho bohatství, trochu nepo-
hodlí kvůli tomu rád přetrpí. A opravdu, 
jedné předletní noci se dočkal. Když se 
přiblížil s Pierem a jedním ze sluhů ke 
studánce, zahlédli trojici stříbrných světý-
lek pohybujících se nad studánkou. Láka-
la je. Přesně tak, jak to Piero popsal. Nyní 
šlo o to, jak se ke studánce dostat, aniž by 
světla zmizela. Pierův otec byl na to při-
pravený. Měl v plánu využít benátského 
zrcadla, které vzal s sebou do tlumoku. 
Oba se otočili zády ke studánce, sluha 
vzal do rukou zrcadlo, které si dal před 
obličej, aby neviděl na studánku, a Piero 
s otcem vykročili pozpátku. Cestu viděli 
v zrcadle. A skutečně – světla nemizela a 
zářila dál nad studánkou. Pomalu došli až 
k nim. Teď bylo podle starých spisků nut-
né chytit je do dlaně. „Na tři…. Uno, due 
tre!“ zavelel otec a oba se prudce otočili a 
chňapli rukou po malých světlech. Úspěš-
ně. V dlaních jim zazářily stříbrné mince. 
V tu chvíli se s nimi svět propadl a oni ze 
zemského povrchu kamsi zmizeli. Sluha 
se polekal, upustil zrcadlo, které se rozbi-
lo na tisíc malých střípků, a s křikem utí-
kal pryč. Les potemněl a ztichl, jen puštík 
temně houkal nad krajinou.

Dodnes nikdo přesně neví, co se té noci 
stalo. Ale ráno již stanový tábor na kraji 
lesa místní vesničané nenašli. Ani na Karl-
štejn se Piero nevrátil. Dodnes se v Itálii 
nedaleko Florencie v kraji Vinci vypráví o 
muži, který se vrátil odněkud z Čech a vů-
bec nestárl. Stal se notářem a v roce 1452, 
kdy mu bylo více než 120 let, se mu naro-
dil syn, kterému dal jméno Leonardo. Ale 
jaké tajemství si z Čech přinesl, to nikdy 
nikomu neprozradil. 

A Stříbrná studánka? Místo tří světýlek 
září některé noci svým stříbrným plame-
nem pouze jedno jediné. Stále láká ko-
lemjdoucí, jestli mezi nimi nebude někdo 
statečný, kdo by se přiblížil k bráně do 
předpeklí a získal některý z pokladů strá-
žených temnými bytostmi. Mnoho odváž-
ných se o to za ta léta pokusilo. Kdo ví, co 
se s nimi stalo, protože stříbrný plamen 
svítí dodnes. Vím to, sám jsem ho viděl. e

8   Řevnické pověsti

Když král Karel IV. začal stavěl Karlštejn, 
rozhodl se vybudovat ve věži neobyčejnou 
kapli zasvěcenou sv. Kříži. Družina be-
nátských klenotníků, které si na toto dílo 
pozval, se usídlila v podhradí Karlštejna 
a ihned se pustila do práce. Přestože si s 
sebou přivezli mnoho drahého kamení, 
na obložení celé kaple to nestačilo, a tak 
se rozhodli použít i místní polodrahoka-
my. Vyslali do okolí své prospektory, aby 
našli vhodné horniny. Někteří vyrazili 
až do dalekých Krušných hor, o kterých 
se doslechli už v Itálii, jiní hledali v blíz-
kém okolí. Jeden z nich, mladý florenťan 
Piero, objevil při svých cestách, na jed-
nom z lesních potoků, neobvykle krásné 
kousky jaspisu. Ihned věděl, že nedaleko 
proti proudu musí být ložisko, odkud se 
tyto krásné kousky odlomily. A neúnav-
ně je začal hledat. Po několika dnech pod 
vrchem zvaným Babka objevil skalku, ve 
které doslova zářily velké nádherné po-
lodrahokamy, vhodné pro výzdobu kaple. 
Po souhlasu ostatních najmul horníky a 
začal jaspisy dobývat. Každý den přijížděl 
od Karlštejna na povozu. Krajina se mu 
zalíbila. Pod lomem objevil i studánku s 
lahodnou vodou. I když dával přednost 
vínu, voda mu zachutnala. Jen mu bylo 
divné, že ho místní před studánkou opa-
kovaně varují, aby okolo ní nejezdil v noci. 
Šlehají z ní prý stříbrné plameny. Pocestní 
věřili, že je tak ďábel láká na scestí. Zau-
jalo ho to. Začal přespávat v nedalekých 
Dřevnicích a tajně se v noci vydával ke 
studánce. Nikdo mu nechtěl dělat spo-
lečníka ani za tučnou odměnu. Ale žádné 
světlo se mu nezjevovalo, a tak své noční 
výpravy začal pomalu vzdával. Až jednou. 
Vykračoval po cestě ke studánce a spat-
řil tři jasná stříbrná světla. Když se k nim 
chtěl opatrně přiblížit, v okamžiku zhasla. 
Na místě samotném pak nic podezřelého 
nenašel. Otočil se a vracel se zpět, když tu 
najednou mu za zády zase něco zablesk-
lo. Plamínky zasvítily. Když se chtěl vrátit, 
opět zhasly. Napětím mu bušilo srdce, ale 
stříbrné světlo již nezahlédl. Vrátil se do 
městečka a napsal o té neobyčejné přího-
dě svému otci do italské Florencie. „Drahý 
otče, vím, že tyto neznámé jevy tě zajíma-
jí. Nemám pro to žádné vysvětlení. Míst-
ní tvrdí, že studánka je branou do pekla. 
V noci tudy ze strachu ani kupci nechtějí 
jezdit. Nikdy jsem neslyšel, že by kdekoli 

O Stříbrné studánce

Text: Zdeněk Valeš | Ilustrace: Alžběta Cíglerová

na světě byla nějaká studánka spojována s 
nečistými silami.“ 

Otcova odpověď přišla brzy. Již dlouhá 
léta se zabýval alchymií a tušil, že jeho 
syn narazil na pozoruhodné místo. I když 
se mu ze slunné Itálie nechtělo, vydal 
se na cesty. Do Čech dorazil na začátku 
zimy. Benátští klenotníci se z chladného 
Karlštejna přestěhovali do Prahy a čekali 
na jaro, až budou moci pokračovat. I Pie-
ro musel přerušit dobývání jaspisů, a tak 
svého otce přivítal v Praze. 

Trávili společný čas v císařových 
knihovnách a hledali alchymistické spi-
sy o studánkách, kameni mudrců nebo 
smaragdové desce. Našli poznámku o 
bráně do pekla, kudy se lze bez upsání 
duše dostat do pekla a získat jeho bohat-
ství. Věřili, že jsou na stopě velmi vzácné 
příležitosti. Když přišlo jaro, vyrazili opět 
nad Dřevnice. Piero se na Babku vrátil 
hledat jaspisy pro císařovu kapli a otec 
se přestěhoval do městyse, aby byl blíz-
ko studánce a mohl ji zkoumat. Každý 
den odebíral vodu a ve své alchymistické 
laboratoři ji podroboval různým testům. 
Místní se ho báli a vyhýbali se mu. Navíc 
když se rozneslo, že chodí ke Stříbrné 
studánce i v noci, ani chleba mu nechtě-
li prodat. Pierův otec čekal, zda spatří 
stříbrný plamen. Měl už svůj věk, takže 
mu cesta připadala každým dnem delší 
a delší, a proto se rozhodl postavit si na 

V lesích nad Řevnicemi ve svahu pod Babkou, kde Nezabudický potok překonává široká úvozová cesta, se nachá-
zí nenápadná studánka. Musíme ji chvíli hledat. Dříve byla lidem dobře známa, protože původní cesta vedla po 
břehu potoka a studánka vyvěrala téměř u ní. Přesto se jí lidé vyhýbali. Za některých nocí se zde prý zjevovaly 
stříbrné plameny. Říkalo se, že studánka je branou do pekla.



Před 10 lety, 11. června 2009, bylo slavnostně otevřeno rekon-
struované Palackého náměstí. Jeho výstavba byla významným 
krokem k úspěšnému řešení využití tohoto prostoru. Vedení 
města se starostou Miroslavem Cvancigerem tehdy postupovalo 
podle návrhů renomovaných architektů Josefa Pleskota a Petra 
Starčeviče. Slavnosti se zúčastnilo několik čestných hostů, mezi 
nimiž byl i senátor Jiří Oberfalzer. Město tak učinilo první krok 
k oživení náměstí.

Chci se krátce ohlédnout za historií tohoto místa. Podle ně-
kterých pamětníků se část náměstí směrem k Nezabudickému 
potoku kdysi nazývala V Kateřinkách. Podle starých map se lze 
domnívat, že před dokončením výstavby železnice roku 1862 se 
plocha dnešního náměstí pozvolna svažovala až k řece Beroun-
ce. Koncem 19. a v průběhu 20. století vznikla na náměstí řada 
živností. Asi první a nejznámější byl bývalý hostinec U Kučinů 
v domě čp. 39, vzpomínaný již v roce 1884, který se stal díky 
železnici a své poloze vedle budovy starého nádraží důležitým 
řevnickým střediskem. 

V hostinci byla možnost stravování, ubytování a pravidelně 
od něj odjížděly dostavníky do Mníšku pod Brdy v době, kdy 
ještě neexistovala tamní železnice. Sál v pozadí z roku 1894 se 
stal na dlouhou dobu místem setkávání občanů. Konaly se zde 
schůze řevnických spolků, ale také se zde tančilo a hrálo diva-
dlo. Vpředu na budově hospody je upevněna mramorová deska, 
na které je napsáno, že zde v létě roku 1885 bydlel profesor T. 
G. Masaryk. Deska zde byla instalována v roce 1935 (na jeho 
85. narozeniny), po válce obnovena roku 1945 a po jejím po-

Palackého náměstí v Řevnicích
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora a Matěj Barták
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škození za totality v roce 1995 znovu rekonstruována. Na ná-
městí v domě čp. 37 býval železniční konzum, později známá 
prodejna potravin U Šteklů. 

V domě čp. 35 měl vetešnictví Bohumil Strejček, který byl zá-
roveň majitelem a provozovatelem plovárny na břehu řeky proti 
horní Černé skále. 

Na západní straně náměstí v domě čp. 59 byl obchod smíšeným 
zbožím Františka Straky a v čp. 690 měli do roku 1945 živnosti 
kloboučník Josef Dvořák a pánský krejčí Boháček. Je zajímavostí, 
že v domě čp. 65 bydlel JUDr. Karel Dunovský, který před druhou 
světovou válkou byl krátce ministrem pošt a telegrafů ve vládě 
ČSR. Dunovský v roce 1960 v Řevnicích zemřel.

Za domy čp. 62 a 66 stál kdysi domek u potoka, ve kterém kon-
cem 19. století údajně byla židovská modlitebna a ještě před ní na 
počátku 19. století tzv. flusárna, dílna na výrobu drasla, majitele 
Abraháma Freschla. V rohovém domě čp. 67 proti lávce přes řeku 
pracoval holič František Bůrka a bydlel zde František Pospíšil, 
malíř pokojů. 

V současné době je na náměstí obchod se stylovým nábytkem 
v domě čp. 39. Na volném prostoru náměstí je postavena mezi 
třemi lipami pěkně renovovaná kaplička se čtyřmi soškami sva-
tých ve výklencích stěn. Jsou tam Panna Marie, archanděl Micha-
el, svatý Josef a svatý Kryštof. Pod každou soškou je u jména sva-
tého krátká modlitba. Kaplička původně stála na chodníku blíže 
k řece. V ulici nad ní byla umístěna obecní váha. 

V nejbližší době ožije náměstí zahájením provozu pivovaru 
v adaptované budově bývalého starého nádraží. Vedle již exis-
tuje zařízení „Kůlna“, ve kterém v létě venku najdou občerstvení 
zejména turisté. e

Hostinec U Kučinů na pohlednici z roku 1902

Palackého náměstí dnes

Plovárna pana Strejčka proti Černé skále

Dříve nádraží, nyní pivovar
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Výsledky voleb do Evropského 
parlamentu
Zatím nejvíce řevnických voličů v historii evropských voleb 
přišlo koncem května k volebním urnám v Řevnicích. Volební 
účast zde dosáhla 43,69 %. Hlas odevzdalo 1 157 voličů. Při 
minulých eurovolbách v roce 2014 byla účast jen 29,15 %. 
Jasným vítězem se u nás stali Spojenci pro Evropu, koalice 
Starostů s regionálními partnery a TOP 09 zde získala 22,41 
%. Následuje je ODS a Piráti, kteří shodně získali po 18,67 %. 
Vládní strany u řevnických voličů propadly. Čtvrté ANO sice 
získalo 14,24 % , ale ČSSD se dostala jen těsně nad 2 procenta, 
stejně jako KSČM. Víc než obě zmiňované strany získal v 
Řevnicích HLAS Pavla Teličky, a to 2,51 %. Pátá příčka patří 
Okamurově SPD s 5, 73 %, za nimi skončila s 4,43 % KDU-ČSL. 

Karel IV. opět pozdraví 
řevnické poddané
Karel IV. se svou družinou opět projede obcemi podél Berounky na 
hrad Karlštejn. Z pražského Radotína vyjede v sobotu 1. června po 
poledni. První noc stráví v Dobřichovicích, kde je připraven dopro-
vodný program, večer bude tradičně uveden muzikál Noc na Karl-
štejně. V Řevnicích je průvod očekáván v neděli 2. 6. kolem 11.30. 
Na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad se v ten den budou již od 9 
hodin konat tradiční košíkářské trhy. Kromě košíkářského zboží se 
bude nabízet široký sortiment drobností i občerstvení. V kulturním 
programu vystoupí Brasstet Trio, Julian Záhorovský, zástupce Por-
ty a Karla IV. s doprovodem uvítá sbor řevnických seniorů.

Hravě a zdravě již popáté
Spolek Náruč a rodinné centrum Leťánek pořádají 8. června od 
11 hodin pátý ročník rodinného festivalu Hravě & zdravě. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na pestou nabídku gastronomických 
stánků, bohatý zábavný program v čele se speciálním hostem 
Erikou Stárkovou, hvězdou seriálu Most!, a samozřejmě také na 
oblíbenou rodinnou hru, při níž její účastníci navštíví místní spol-
ky a kroužky. Ke všeobecné pohodě jistě přispěje i skutečnost, 
že bude náměstí Krále Jiřího z Poděbrad po celý den vyhrazeno 
pouze pro pěší. 
 

Jubilejní oslavy Havlíčka 
potrvají po celý den
Výročí 115 let trvání si v půlce června připomene řevnická Děl-
nická beseda Havlíček. Jubilejní oslavy, které se konají pod zášti-
tou senátora Jiřího Oberfalzera, potrvají po celý den, zahájí je v 9 
hodin přivítání hostů ve Školní ulici. Následovat bude slavnostní 
schůze, na které budou mimo jiné předány zlaté spolkové odzna-
ky a čestná uznání členům i hostům. Od 10 do 12 hodin se bude 
před Zámečkem konat koncert dechové hudby Křídlovanka. Ve 
14 hodin vyjde od Lidového domu slavnostní krojovaný průvod 
na náměstí, kde účastníci položí věnec k pomníku padlých hrdi-
nů. Další doprovodný program se odehraje před Zámečkem od 
15 do 18 hodin a během něj vystoupí opět Křídlovanka, folklorní 
soubor Klíček a taneční skupina Proměny. Od 15.30 bude pose-
zení s hudbou pokračovat v Lidovém domě. Po dobu oslav bude 

k tanci a poslechu kromě Křídlovanky hrát i Podbrdská melodie. 
V září pořádají jubilejní oslovy řevničtí baráčníci.

pan

Cyklozávod a koncert 
na Plácku za vodou
Již potřetí budou děti na Plácku závodit na cyklodráze. 15. 6. od 14 
hodin organizuje zdejší spolek Řevnice Za vodou dětské závody v 
několika kategoriích. Ti nejmenší tradičně přijíždějí na svých odrá-
žedlech, větší děti závodí na kolech. Pro všechny bude připravené 
občerstvení, pro vítěze ceny. Závodníci by neměli zapomenout své 
helmy a všem dětem bychom poradili, aby se na Plácek vypravi-
ly ještě před závodem a v některém z předcházejících dnů si cyk-
lodráhu vyzkoušely. Spolek Řevnice Za vodou cyklodráhu postavil 
v roce 2016 za přispění grantu nadace Via a všechny nás velmi těší, 
že na cyklodráze často běhají i jezdí děti (i dospělí!) z okolí. Večer 
po závodě bude na Plácku ještě přídavek pro všechny sousedy: od 
18 hodin organizujeme koncert skupiny Kompaktor! Těšíme se na 
všechny závodníky, jejich rodiče i účastníky koncertu!

Iveta Kovářová

Chvála kompostování
Se slovem kompost jsem se prvně setkala – coby nezkušená dívka 
z města – u kamarádky v Srbsku. Trávily jsme tam spolu za stu-
dentských let víkend. Ta černá kyprá hromada čehosi mě přímo 
fascinovala a nemohla jsem uvěřit tomu, že se TO samo vytvo-
ří z listí a trávy. Po letech zahradničení mám na zahradě přímo 
kompostové doly, tedy 3 dřevěné kotce z prken, kde zraje to čer-
né kypré voňavé zlato. Kompostuji veškeré listí včetně ořechu, 
trávu, skořápky, lógr z kávy, zelené zbytky z kuchyně i slepičince. 
Moje zahrada je za to vděčná, každý rok jí vracím kompost s ži-
vinami zpět. Na záhony, k trvalkám, ke stromům i do květináčů.  
Myslím, že v dnešní době jedné ekologické katastrofy za druhou 
je to minimum, co mohu pro nejbližší přírodu kolem sebe udělat. 

A proto se přimlouvám: kompostujte, kompostujte, kompostuj-
te!  Zahrada bude zdravější a krásnější a vaše ekologická stopa 
menší. Dnes si můžeme koupit i vermikompostér do bytu, kde 
organické zbytky z kuchyně „zlikvidují“ žížaly. Často to je přímo 
designový kousek.  Sami si tak vytvoříme velmi kvalitní organic-
ké hnojivo na květiny. 

Biologický odpad tvoří 45–60 % hmotnosti komunálního od-
padu.  Není to škoda? Kdyby každý svůj zelený bioodpad vracel 
své zahradě zpět ve formě kompostu, bylo by to skvělé. Ušetřená 
částka za hnědé biokontejnery by se dala využít jinak. Za loňský 
rok jsme za jejich provoz zaplatili skoro 230 tis Kč.  

Alice Čermáková

Hiporehabilitace Jupiter 
znovu otevře své ohrady
Den otevřených ohrad chystá letos řevnický spolek Hiporehabili-
tace Jupiter. Akce se koná tradičně při příležitosti oslav Dne otců, 
tentokrát 16. června od 14.00 hodin na louce u Lesního divadla. 
Více informací najdete na hipojupiter.cz. A co vás čeká? 

Interaktivní hra, soutěž kroužkových dětí, agility, přednáška o 
přirozené komunikaci s koňmi. Od 17 do 18 hodin se budete mít 
možnost povozit na koni za poplatek 50 Kč.

Krátce a jasně
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Okénko ZUŠ a MIX festival
Letos absolvuje 31 studentů, ať již na prvním, nebo na druhém 
stupni studia. Proběhlo celkem pět absolventských koncertů, 
které byly odměnou jak pro rodiče, tak pro pedagogy. Závěrečná 
výstava nás teprve čeká v pátek 14. 6. ve Skladu_13 / Dřeváku na 
nádraží od 17 hodin.  

Srdečně zveme na MIX FESTIVAL7, letos na téma ŽIVLY 
Vernisáž – František Domažlický – Melodie pro 4 flétny 15.00
S. Tenshii – Howls moving castle – klavír
P. I. Čajkovský – Říjen (z cyklu Roční doby) – klavír
Ester Pavlů a děti / píseň o vodě Pod horú studénečka 15.30
Andy Beck – Firefly – sbor ZUŠ Řevnice
Orchestr – Vodní hudba 15.50
ZUŠ Harmony – Play With Fire / tanec 16.05
Saxofon band – hasičské písně 16.10
Básničky na téma živlů
ZUŠ V. Talicha – choreografie Duha a Déšť / tanec 16.25
Klarinetové trio – oheň 16.35
Smolíček
Baletní škola Olgy Kyndlové – Čas / tanec 16.50
ZUŠ Liberec – Aries – bicí (1.) 16.55
Básničky na téma živlů
Baletní škola Olgy Kyndlové – Shadow / tanec 17.15
ZUŠ Liberec – Aries – bicí (2.) 17.20
Mníšek – Mráz / tanec 17.35
Přednáška o rozdělávání ohně
Baletní škola Olgy Kyndlové – Perly / tanec 
Kapela LES 17.50 
Tarantella / tanec 18.10
Scénka – živelní katastrofy
Kapela Graceful – 4 písně 18.20
GOLEM – scénka na tanečním pódiu 18.40 
Kapela No Pressure 18.45
Oheň / tanec 19.20
Hlavní host – Pražská dixielandová společnost 19.25

Pořadatelé akcí mohou žádat 
o granty v druhém kole
Do druhého kola grantového řízení na podporu konkrétního 
projektu nebo akce v oblastech kultury se mohou pořadate-
lé hlásit od 3. června do 1. července. Mělo by jít o akce, které 
se budou konat v druhé polovině roku. V rozpočtu na ně zby-
lo 15 000 korun. Celkem letos na tyto dotace město vyčlenilo 
v rozpočtu 250 000 korun. Částku 235 000 korun ale již roz-
dělilo v prvním kole, a to mezi patnáct žadatelů. Celkem na 
radnici doputovalo 20 žádostí od 17 subjektů v celkové část-
ce 347 500 korun. Nejvyšší sumy – 55 tisíc, respektive 40 tisíc – 
obdrželi pořadatelé rodinného festivalu Hravě zdravě a Rocko-
vého Slunovratu.

Řevnická radnice na jaře rozdělila také 350 tisíc korun mezi 
organizace pracující s mládeží. Je to o 50 tisíc korun více než 
v loňském roce. Nejvyšší sumu – 77 tisíc, respektive 64 tisíc – zís-
kají na počet dětí do 18 let s trvalým bydlištěm v Řevnicích TJ So-
kol Řevnice a Sportclub Řevnice. Více než 30 tisíc korun obdrží i 
Neptun klub Řevnice. Celkem město podpořilo 16 žadatelů. Mezi 
nimi jsou nejen sportovní oddíly, ale například i folklorní sou-
bory Notičky, Klíček nebo dobrovolní hasiči. Pravidla pro posky-

tování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2019 i samotnou 
žádost najdete na webu města, v záložce Samospráva/granty.

Lesní slalom – 44. ročník  4 000 
10. ročník festivalu Rockabilly CZ Rumble 15 000 
RYBOFKA 5 000 
Národní finále festivalu Porta 30 000 
Cyklus 5 koncertů v řevnickém kině 20 000 
Letní kino na náměstí a na Plácku 12 000 
Festival HRAVĚ ZDRAVĚ 55 000 
Dětský cyklistický závod na Plácku 5 000 
Pálení čarodějnic 5 000 
6. ročník masopustu 5 000 
Festival Rockový Slunovrat 40 000 
Happening k 30. výročí 17. listopadu 7 000 
Oslavy 90. výročí založení Obce baráčníků 10 000 
Oslavy 115. výročí založení spolku 
Dělnická beseda Havlíček 10 000 
Tradiční hasičský majáles 12 000

Lesní divadlo v červnu
V červnu se v řevnickém Lesním divadle zabydlí tanečníci, rocke-
ři a punkeři, ale také milovníci folku a žáci řevnické školy. Na vy-
brané akce lze objednat vstupenky na portále goout.net.

Do Lesního divadla se v červnu vrátí jedna z legend folku, 
country a trampské písně. Koncert Františka Nedvěda se koná 
v režii Městského kulturního střediska Řevnice 8. 6. od 20 hodin. 
Jedinečným koncertem tak oslaví půl století na hudební scéně a 
fanouškům zazpívá nejlepší a nejznámější písničky. Ke svým se-
dmdesátinám, které Nedvěd oslavil předloni, sestavil výběr pís-
niček ze všech období svého hudebního života a ve spolupráci s 
vydavatelstvím UNIVERSAL vyšla předloni 2 CD.  

Také taneční škola Double Cookies si pro velkolepou závěreč-
nou show vybrala Lesní divadlo. Akce se zde uskuteční v neděli 
9. června. Uvidíte vystoupení dětí ze všech měst, ale nejen to. 
Organizátoři slibují, že se rozhodně nudit nebudete. Program pro 
diváky začíná v 17 hodin, představení bude trvat cca 2 hodiny. 
Cena vstupenky je 200 Kč, děti do pěti let mají vstup zdarma. Ta-
neční školu navštěvuje v současnosti přes 250 dětí v deseti měs-
tech, například v Berouně či na Dobříši.

Završení školního roku se letos uskuteční již 18. 6., kdy se 
v lese uskuteční Školní akademie. Začíná v 17 hodin.

Poprvé bude letos Lesní divadlo hostit benefiční festival Šlinc 
fest; výtěžek jeho 1. ročníku bude věnován místním dobročin-
ným organizacím – kavárně Modrý domeček a neziskové organi-
zaci Jupiter. Festival se koná v sobotu 22. 6. od 13.00. Hudební 
akce ve stylu hardcore, punku a rocku nabídne několik kapel a 
umělců. Mezi nimi budou domácí FVTVRE, Thanx, Controlled 
Existence, Lakka, Murder Inc., Sekeromlat, slovensko-český Hyd-
rauliter a japonský umělec Hisataka.

Vosí hnízdo představilo 
nový singl Helena
Skupina Vosí hnízdo pracuje na svém v pořadí již pátém CD, je-
hož vydání je naplánováno na prosinec letošního roku. Už teď 
ale kapela připravila pro své fanoušky malou ochutnávku v po-
době právě vydaného singlu Helena. K němu natočila i videoklip 
uvedený v prvních květnových dnech. Video vzniklo pod režijní 
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a producentskou taktovkou Mikuláše Ikym Pejchy za střihové a 
postprodukční asistence Daniela Nováka a celé se odehrává v na-
šem kraji. U toho, jak hudebníci z Vosího hnízda v něm coby čle-
nové policejního sboru hledají Helenu, se určitě dobře pobavíte. 
Klip je k vidění na Youtube a bude uveden i v hudebních TV.  

V Zámečku zahraje přední 
český amatérský orchestr
Orchestr Quattro corde, jeden z předních českých amatérských 
orchestrů, se v červnu představí v Řevnicích. Koncert se koná 
v neděli 9. 6. od 16 hodin v sále Zámečku. Kořeny komorního or-
chestru sahají do roku 1962. Tehdy ho při lidové škole umění ve 
Voršilské ulici v Praze založil Zdeněk Tomáš. Quattro corde pra-
videlně koncertuje v Praze i mimo ni, zúčastňuje se celorepub-
likových festivalů, muzikanti absolvovali i několik zahraničních 
koncertních zájezdů. Za dobu své existence nastudovali více než 
150 skladeb a uspořádali přes 200 koncertů. Nikdo z hráčů se ne-
živí hudbou profesionálně. Orchestr úzce spolupracuje s asociací 
neprofesionálních komorních a symfonických těles a výkonným 
pracovištěm pro tuto oblast.

Porta otevírá své brány 
v Řevnicích už po dvanácté
Již po dvanácté se v Lesním divadle v Řevnicích rozezní hudební 
festival Porta, tentokrát již její 53. ročník. V soutěžní části se před-
staví 28 finalistů a semifinalistů, kteří se budou ucházet o draho-
cennou keramickou sošku. Kromě soutěžících bude festival opět 
plný slavných hostů. Ženský element na Portě je vždy osvěžují-
cí podívaná. A tak se letos můžeme těšit na nehasnoucí hvězdu 

country hudby Naďu Urbánkovou se svou Bokomarou, stále vese-
lé dámy s názvem Přelet M. S. přinesou krásnou sborovou tvorbu 
a těšit se můžete také na Pavlínu Jíšovou, která nedávno pokřtila 
své nové album. Dalšími hosty na Portě budou Spirituál kvintet, 
Jaroslav Wykrent, Hop Trop, COP, Petr Bende, Slávek Janoušek, 
Fleret, Marien, Nezmaři, Rangers Band, vítězka loňské Porty Tere-
za Balonová, Aleš Petržela (vítěz Porty z roku 2017) a také vítěz 
kytarové soutěže SAI Peter Vaško. Hudba je lék a Porta je nejlepší 
apatyka… Tak nezůstávejte doma a přijďte na finále Porty 28.–
30. 6. do Lesního divadla! Vše o Portě a muzice najdete na www.
eportyr.cz a www.porta-festival.cz. Vstupenky si můžete výhodně 
objednat na telefonu 608 550 847, Jiří Vondráček

vše pan

Na závěrečném koncertu Tutte Le 
Note se představí všechna oddělení
Závěrečný koncert pěveckého sboru Tutte Le Note se odehraje 
v kostele sv. Martina a Prokopa v Karlíku v neděli 9. června od 
16 hodin. Zazpívají všechna oddělení, pro přípravku z Řevnic to 
bude velká premiéra v novém prostředí. Na konci března se kon-
certní oddělení zúčastnilo soutěže sborů ZUŠ v Berouně, kde 
obdrželo bronzové pásmo. Na Velikonočních trzích v Dobřichovi-
cích v polovině dubna zazpívala černošická přípravka i koncert-
ní oddělení pod vedením Lídy Plzákové, která zastoupila našeho 
uměleckého vedoucího Martina Vydru. Ten tou dobou vystoupil 
spolu s jiným sborem v partnerském městě západočeského Nepo-
muku až v daleké Brazílii. O sboru jste mohli slyšet v rámci Po-
hádkového lesa, 1. června jste se mohli v zámecké zahradě v Litni 
zaposlouchat mj. do zpěvu dětí z koncertního oddělení v rámci 
regionálního setkání projektu Magdaleny Kožené ZUŠ OPEN. 

Simona Kysilková Šnajperková
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Kino 
1/6 Pokémon
Kino Řevnice / 16:00 

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

5/6 Problémy prvního světa
Kino Řevnice / 20:00 

7/6 X-Men: Dark Phoenix
Kino Řevnice / 17:30 

7/6 Godzilla
Kino Řevnice / 20:00 

8/6 Hravě zdravě 
(pásmo animovaných filmů)
Kino Řevnice / 13:30 

8/6 Teroristka
Kino Řevnice / 20:00 

14/6 Pokémon
Kino Řevnice / 17:30 

14/6 Ženy v běhu
Kino Řevnice / 20:00 

15/6 TvMiniUni: Zloděj 
Otázek
Kino Řevnice / 16:00 

15/6 Rocketman
Kino Řevnice / 20:00 

19/6 Co jsme komu zase 
udělali?
Kino Řevnice / 20:00 

21/6 Psí poslání 2
Kino Řevnice / 17:30 

21/6 Brankář
Kino Řevnice / 20:00 

22/6 Tajný život mazlíčků 2
Kino Řevnice / 16:00 

22/6 Bohemian Rhapsody
Kino Řevnice / 20:00 

26/6 Prado – sbírka plná divů
Kino Řevnice / 20:00 

28/6 Aladin
Kino Řevnice / 17:30 

28/6 Yesterday
Kino Řevnice / 20:00 

29/6 Tajný život mazlíčků 2
Kino Řevnice / 16:00 

29/6 Yesterday
Kino Řevnice / 20:00 

Divadlo
21/6–27/7 Dobřichovické 
divadelní slavnosti  
Zámek Dobřichovice

Hudba
31/5–1/6 Rockový Slunovrat
Lesní divadlo

7/6 Hudební festival 
Na pleš Fest
Areál nemocnice Na Pleši / 14:00

8/6 Koncert Františka 
Nedvěda
Lesní divadlo / 20:00 

8/6 Živá hudba
Františkovy lázně Řevnice / 20:00

9/6 Koncert Tutte Le Note 
Kostel sv. Martina a Prokopa v Karlíku 
/ 16:00  

9/6 Quattro corde
Zámeček / 16:00

22/6 Šlinc fest
Lesní divadlo/ 13:00–22:00

1. ročník benefičního festivalu, výtěžek 
půjde pro Hiporehabilitaci Jupiter a Mod-
rý domeček.

22/6 Komorní podvečer
Kostel sv. Martina a sv. Prokopa Karlík 
/ 19:00 

28–30/6 Porta
Lesní divadlo

Ostatní akce
2/6 Košíkářský trh
8/6 Hravě zdravě
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 11:00

8/6 Mix festival
Před Zámečkem / 15:00–21:00 

9/6 Double cookies
Lesní divadlo / 17:00

15/6 Oslavy Dělnické besedy 
Havlíček
Řevnice / od 9:00

15/6 Dětský cyklozávod 
a koncert 
Plácek za vodou / 14:00

16/6 Dny otevřených ohrad
Louka u Lesního divadla/ 14:00–18:00

18/6 Školní akademie
Lesní divadlo/ 17:00

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

Dne 1. 5. byl odvolán na věčnost pan Rudolf Němec, 
duchovní Církve československé husitské, ve věku 
97 let. Bohoslužba se vzpomínkou a poděkováním za 
jeho službu se bude konat v neděli 16. 6. 2019 v 10 ho-
din v Řevnickém Husově sboru v Nerudově ulici, kde 
jako farář působil v letech 1953–1999.
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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 

RODILÝ MLUVČÍ 
V ZŠ ŘEVNICE

Město Řevnice 
hledá jednoduché 

ubytování pro 
lektora/lektorku 

anglického jazyka 
od konce 08/2019 

do 06/2020.
Kontakt: Jana Chárová, 

tel. 734 818 549
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Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G  
internet bez závazku 

spolehlivě počká doma. 
Takže vy se můžete naplno 
věnovat životu.
www.5Gvevzduchu.cz

Víkend 
nepočká

395
měsíčně

Kč




