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Obnova síně bude pokračovat v dal-
ších měsících a letech osazením splaško-
vé jímky a přípravou rozvodu kanalizace 
do míst budoucích toalet. Pokud finanč-
ní situace dovolí, budou osazeny i jímky 
na dešťovou vodu. Příští rok by měla být 
obnovena elektroinstalace a připraven 
kabel pro audio a video vybavení. Nasle-
dovat budou dispoziční úpravy síně a vy-
budování toalet, které zde dosud chybí. 
Rekonstrukci by mělo završit pořízení 
nové opony, úprava stropních podhledů 
a vznik pergoly s čisticími zónami před 
síní. e
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plyšových rudých křesel pořídilo dřevěné 
lavice z jasanové spárovky. 

Proti podmáčení smuteční síně byl osa-
zen hluboký betonový ecodren s litino-
vou mříží nad vjezdová vrata do hřbito-
va. Tímto opatřením se podařilo odklonit 
dešťové přívalové vody ze silnice mimo 
prostor hřbitova. 

První etapu rekonstrukce, do které měs-
to investovalo 780 tisíc korun, završí nátěr 
fasády a výmalba. Smuteční síň bude zno-
vu uvedena do provozu pravděpodobně 
na konci října. Přesný termín bude ozná-
men v sekci Aktuality na webu města.

Velká dřevěná okna proměnila vstup do 
zanedbávané smuteční síně na řevnickém 
hřbitově k nepoznání. Přes léto byla podle 
návrhu architektky Alice Čermákové vy-
měněna hliníková okna, součást přístavby 
ze 70. let. 

Původní malá budova hřbitovní kap-
le, kterou navrhl Vladimír Kredba, byla 
postavena ve 30. letech minulého století. 
Ochoz kolem ní byl přístavbou uzavřen, 
mezi sloupy vyzděny parapety a osazena 
ocelovohliníková okna a dveře. Protože 
původní pilíře nebyly odizolovány, stavba 
byla vlhká a zdi uzavřené kabřincem neu-
stále mokré. 

Architektka Čermáková návrh rekon-
strukce přizpůsobila omezeným finanč-
ním možnostem města, které ji provádí 
bez dotací, výhradně ze svého rozpočtu. 
Záměrem bylo kromě jiného obnovit pů-
vodní okna pod střechou kaple a vpustit 
do míst posledního rozloučení více světla. 

Střecha byla z úsporných důvodů jen 
opravena, hliníková krytina prohlédnuta, 
místy prošroubována. Nové okapy a svody 
jsou z titanzinku a hranaté jako ty origi-
nální ze 30. let. Dřevěná okna s trojsklem 
kromě estetických kvalit usnadní vytápění 
prostoru. Mramorová dlažba v síni zů-
stane. Již dříve město do interiéru místo 
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Smuteční síň v novém
Text: Marie Reslová | Foto: Alice Čermáková
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Smuteční síň má nová okna, další 
úpravy se ještě chystají
V současné době probíhá 1. etapa rekonstrukce smuteční síně 
na hřbitově. Při ní byla opravena střecha, provedeny nové žlaby 
a svody z titanzinku a osazena nová dřevěná eurookna. Ve stře-
dové části byla obnovena tři nová okna, která zajišťují prosvětlení 
prostoru.

Z fasády byl částečně odstraněn kabřinec ze 70. let, který 
působil silné vlhnutí stavby. Bylo provedeno opatření proti 
stékání dešťové vody do areálu hřbitova a následnému podmačo-
vání hrobů. Před vjezdová vrata byl osazen hluboký žlab, který 
úspěšně odvádí dešťovou vodu mimo ohradní zdi. Je to pouze 
1. část oprav, další etapa rekonstrukce bude následovat v zimních 
měsících a příští rok. Bude to zejména stavba jímky na splaškové 
vody a výstavba wc, jímek na dešťové vody, nová elektroinstalace 
a slaboproudé vedení, podhledy a v závěru stavby nová opona. 
Akce není financována z žádné dotace, město ji realizuje v rámci 
možností ze svého rozpočtu. Děkuji všem obyvatelům Řevnic za 
trpělivost a upozorňuji, že rekonstrukce interiéru není zdaleka 
ukončena. Proto síň funguje zatím v provizorním režimu. 

Ing. Arch. Alice Čermáková, 
místostarostka města 

Řevnické děti by v budoucnu 
mohly využívat letovskou školku
Vypracování projektu na novou kontejnerovou třídu pro mateř-
skou školu si v září zadalo město Řevnice, kterému se podařilo 
získat pro příští školní rok dotaci na dětskou skupinu. Kontejner by 
měl být umístěn při vstupu do budovy, tam, kde je dnes asfaltová 
a betonová plocha. „Není zde žádná zeleň, herní prvky, a navíc je 
to v sousedství kuchyně,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka. Vedení 
města se navíc snaží naplánovat další strategii týkající se rozmístě-
ní školáků a předškoláků. V Základní škole Řevnice je totiž z celko-
vého počtu 642 žáků takřka polovina z okolních obcí. To je podle 
starosty vysoké číslo. Spádovost mají s Řevnicemi přitom podepsá-
ny jen Zadní a Hlásná Třebaň, které přispívají 3000 korun na žáka. 
Město nyní zvažuje podepsání dohody s Karlštejnem. Starosta má 
v plánu jednání i s letovskou starostkou. Lety totiž v současnosti 
staví novou mateřskou školu, která by měla zahájit provoz od září 
2020. „Přitom takřka čtyřicet dětí z Letů navštěvuje naši základní 
školu. Rád bych se domluvil na nějaké reciprocitě, částečném vyu-
žití jejich kapacity ve školce,“ potvrdil starosta. Město by tak mohlo 
ušetřit přes tři čtvrtě milionu korun, který letos platí za tříleté děti 
umístěné v řevnických soukromých mateřinkách. 

Nejfrekventovanější silnice v Selci 
se dočkají provizorního povrchu
Provizorně opravit silnice kolem prodejny COOP a v ulici Škré-
tova má v plánu řevnická radnice. Pěticentimetrový asfaltový 
povrch chce nechat položit ještě na podzim. Sloužit by měl do 
té doby, než budou kompletně opraveny všechny komunikace 
v Selci, kde se budovaly nové řady. „Jde o nejfrekventovanější 
komunikace, proto jsme přistoupili na toto provizorní řešení, 
které bude splňovat parametry pro bezpečnou jízdu a zabrání 
prašnosti,“ potvrdil Tomáš Smrčka. Doplnil, že město si nechává 
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Slovo starosty 
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod bych rád poděkoval všem organizátorům a pořadate-
lům rozličných kulturních i společenských akcí, které se letos 
ve městě odehrály. Za všechny bych jmenoval květnový Pivní 
festival, MIX festival, Rockový Slunovrat a nově také na červen 
přesunuté Hravě Zdravě. Všechny tyto akce svým významem 
daleko přesahují hranice nejen Řevnic, ale celého Poberouní. 
Tradičně živo bylo i letos v Lesním divadle, stále bohatší filmo-
vý program nám servíruje řevnické kino, které je navíc nově 
zrekonstruované. 

Jak jsem již předeslal v minulém slovu, stavba kanalizace 
a nové rozvody vody v lokalitě pod Vrážkou nejsou jedinou 
změnou, kterou město pro tamní obyvatele přichystalo. Ve ve-
dení města jsme se rozhodli k celkové rekonstrukci všech ulic 
v této oblasti, které jsou po rekonstrukci inženýrských sítí ve 
velmi špatném stavu. Je jasné, že pouze z městského rozpočtu 
není možné takovou akci ufinancovat. Chceme tudíž využít do-
tační titul vyhlášený v operačním programu životního prostředí, 
jehož nedílnou součástí je hospodaření s povrchovými vodami.

O co se jedná? Dotace podporuje takové povrchy, které 
umožní maximální vsakování povrchové vody a dále řeší re-
tenci povrchové vody různými vsakovacími průlehy a žebry 
podél dlažeb. Povrchová voda tedy nebude po dokončení re-
konstrukce sváděna do dešťové kanalizace ani do problema-
tické – tzv. Hrnčířské strouhy. Nutnou podmínkou bude také 
zrušení všech odvodů dešťové vody ze soukromých parcel na 
veřejná prostranství (zákon ukládá vlastníkům likvidovat tyto 
vody na vlastním pozemku).

Zpracování projektové dokumentace bylo již zadáno. Během 
podzimu proběhne prezentace projektu obyvatelům v dotče-
né lokalitě. Žádosti o dotace se přijímají do ledna 2020. Po té 
bude probíhat vyhodnocení žádostí a do poloviny roku 2020 
by mělo, věřme, padnout kladné rozhodnutí. V druhé polovině 
roku by pak mohla proběhnout soutěž na dodavatele. Vlastní 
rekonstrukce je pak reálná v roce 2021. 

V současné chvíli se vedení radnice rozhodlo na nejfrekven-
tovanější ulice U prodejny a Škrétova dočasně položit tenký 
asfaltový pruh, který zajistí průjezdnost oblasti do doby celko-
vé rekonstrukce ulic z dotace (před vlastní realizací pak bude 
odfrézován a recyklát poslouží v jiné části města). Ostatní uli-
ce budou průběžně udržovány ve štěrkovém povrchu.

V nejbližší době by měla být zahájena rekonstrukce svodi-
del podél krajské silnice spojující Řevnice s Mníškem po Brdy. 
V okamžiku, kdy vydá odbor dopravy v Černošicích závazné 
rozhodnutí, budeme vás na stránkách města informovat. Uza-
vírka je plánována zhruba na půl roku a výrazně zkomplikuje 
dopravu. 

Do své finální fáze vstupuje rekonstrukce přednádraží. V blíz-
ké době by měl být hotový chodník od ulice Pražské až k hotelu 
Grand. Na to plynule naváže poslední úsek chodníku a parkova-
cích míst podél lipové aleje. Komplet hotovo, včetně okolí dře-
věného skladu, kde vznikne kryté úložiště jízdních kol, musí být 
do konce roku. Takové jsou podmínky dotace. Je mi jasné, že 
celá rekonstrukce výrazně komplikuje pohyb chodců i jízdu aut 
v okolí nádraží. Prosím tedy všechny o trpělivost a pochopení. 
Odměnou nám bude reprezentativní veřejný prostor, který na-
vrátí vstupní bráně do města důstojnou tvář. 

 S úctou Tomáš Smrčka



Práce na územním plánu pokračují
Řevnický Výbor pro územní plán podle starosty města intenzivně 
pracuje na připomínkách k návrhu nového územního plánu. Bo-
dem, kterému věnují největší pozornost, je stále budoucí využití 
areálu někdejší Eurovie. Cílem je podle starosty připravit takový 
návrh, který povede k největší shodě. V sedmičlenném výboru, 
kde je poměrně zastoupeno vedení města i opozice a nezávislý 
odborník, se dle starosty snaží připravit takový návrh, který bude 
přijatelný pro většinu zastupitelů i veřejnosti. „Jde o důležitý 
dokument, se kterým by měla panovat většinová shoda,“ řekl 
starosta. Území je proto navrženo jako smíšené s limitovaným 
počtem bydlení. „To, co ztratíme nyní na přípravách, se nám vy-
platí. Věřím, že když budeme na výboru dohodnuti, pak půjdeme 
rychle do finále,“ míní starosta. Přeje si, aby se druhé veřejné 
projednání návrhu uskutečnilo ještě v letošním roce.

Vznik ČSR tradičně oslaví u pomníku
Tradiční setkání u pomníku, které se v Řevnicích koná u pří-
ležitosti výročí vzniku Československa, se uskuteční 28. října 
v 16 hodin. Akce se zúčastní zástupci města i místních spolků. 

(vše pan)

Nový sběrný dvůr v provozu
Už několik týdnů můžeme ukládat odpady v areálu nového sběr-
ného dvora na Bořích. Zkušební provoz probíhá dobře, pracuje 
se na doladění funkcí softwaru pro evidenci odpadů. Technické 
služby děkují uživatelům, kteří ukázněně zastavují na váze 
a s pomocí obsluhy na místě dotřiďují odpady do příslušných 
kontejnerů. Už po několika prvních dnech provozu byly přijaty 
všechny druhy separovaného odpadu. 

Kontejner na kovy 
Vzhledem k tomu, že kontejner na plechovky a drobný kovový 
odpad umístěný na sběrném místě pod školní jídelnou bývá často 
přeplněný, bude v nejbližších dnech doplněna nádoba i na sběrné 
místo na Malém náměstí.

Osvětlení cesty k Lesnímu divadlu
19 stožárů a lamp vybavených nejnovější technologií LED bylo in-
stalováno podél pěšiny k Lesnímu divadlu. Nahradily staré, zčásti 
nefunkční veřejné osvětlení. Nová tělesa jsou šetrná k životnímu 
prostředí. U každého z nich lze nastavit světelný ovál tak, aby byl 
komfortní pro kolemjdoucí a zároveň nevytvářel světelný smog. 

Do výkopu pro kabeláž osvětlení položila společnost DOBNET, 
která zajišťuje pokrytí internetem v Lesním divadle, optický 
kabel. Ten dosud vedl po povrchu a byl opakovaně poškozován 
vandaly nebo přírodními podmínkami.

(vše mare)
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zpracovat projekt na rekonstrukci všech nezpevněných komuni-
kací. Následně se pokusí získat na opravy dotaci v rámci výzvy 
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu. Součástí pro-
jektu tak budou propustné povrchy komunikací a různé retenční 
a vsakovací objekty v jejich těsném okolí.

Kola u nádraží mají ochránit kamery
Na dvě desítky jízdních kol a koloběžek ukradených během 
jediného dne. Taková je bilance posledních dní u nádraží podél 
železniční trati na Prahu. Se stížnostmi se lidé obracejí nejen na 
Policii ČR, ale i řevnickou radnici. „Ano, zaznamenali jsme stíž-
nosti, lidé volali. Jsem proto v kontaktu s policií,“ uvedl starosta 
města. Mluvčí Policie ČR z berounského oddělení Marcela Pučelí-
ková připustila, že evidují krádeže kol, nicméně extrémní nárůst 
případů prý nezaznamenali. Faktem je, že mnoho lidí používá 
k jízdě na vlak starší kola, jejichž ztrátu většinou ani nenahlašuje.

Třebaže se na riziková místa zaměřují jak státní, tak městští 
policisté, není v jejich silách podle starosty lokality ochránit. 
Svízelnou situaci by podle něj mělo vyřešit zavedení kamerového 
systému, který má být spuštěn po dokončení úprav přednádraž-
ních prostor od ledna. „Kamerový systém a pořízené záznamy 
jsou velmi důležité pro případnou následnou identifikaci nezná-
mých pachatelů. V mnoha případech se díky nim daří osoby zto-
tožnit a zároveň může kamerový systém pachatele odradit, tedy 
působí preventivně,“ míní Pučelíková. U řevnického nádraží bude 
umístěno šest kamer napojených na centrální systém, který bude 
vyhodnocovat městská policie. Budou mimo jiné monitorovat 
i stojany na kola, umístěno by zde mělo být i několik uzamyka-
telných bikeboxů. Mluvčí státní policie přesto doporučuje lidem 
vždy krádež oznámit policistům, je dobré mít schované doku-
menty obsahující výrobní číslo jízdního kola a jeho fotografii, 
neboť policisté zaevidují odcizená jízdní kola do systému, který je 
následně využíván při pátrání po nich.

Příprava optimalizace tratě
Jednání starostů se zástupci SŽDC ohledně připravované opti-
malizace trati nepřineslo podle řevnického starosty nic nového, 
ani konkrétnější termíny. Zjevná je ale podle něj snaha investora 
zrychlit dosavadní postup příprav. Úsek, do kterého spadají 
i Řevnice, zahrnuje oblast od mokropeského železničního mostu 
do Karlštejna a v současnosti prochází takzvaným procesem EIA 
– posuzování vlivů na životní prostředí. Po dokončení, které dle 
investora bude v řádu 5 až 6 měsíců, má SŽDC v plánu oslovit 
vlastníky dotčených pozemků. Mezitím v Řevnicích vznikl nový 
spolek Kvalitní životní prostředí města Řevnice, s jehož zástupci 
se již starosta Smrčka sešel. „Jde o obyvatele lokality, kde by 
v budoucnu měl vzniknout železniční podjezd a kteří pochopitel-
ně hájí své zájmy,“ sdělil. 

Poplatky za odpady se zvyšovat 
nebudou
Město Řevnice nechystá v souvislosti s otevřením a moderniza-
cí sběrného dvora od nového roku navýšení poplatků za svoz 
odpadu. Potvrdil to starosta Tomáš Smrčka. Město má naopak 
podle něj v plánu nabídnout poskytované služby i dalším obcím, 
které by tak na provozu dvora mohly finančně participovat. Řev-
nice proto osloví obce zejména z Podbrdska, zda nechtějí svým 
občanům umožnit podobný systém částečně hrazené likvidace 
odpadu, jaký funguje v Řevnicích. Tím by se dle starosty mohly 
fixní náklady rozpočítat mezi více uživatelů.

Veřejné zasedání Zastupitelstva města 
Řevnice se uskuteční v pondělí 14. 10. 
Tradičně začne v 19 hodin v sále řevnic-
kého Zámečku.
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Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v oblasti Praha-
-západ mapuje kapacity poskytovatelů – co podle vás nejvíc 
chybí v Řevnicích?
Je málo domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, kde 
přijímají lidi s nějakou formou demence. Dobřichovický Domov 
pro seniory je pražský, z Řevnic nemá nikdo šanci se do něj dostat. 
Naši senioři musí žádat o přijetí v Mníšku, Kytíně nebo Berouně, 
někteří ještě dál – na Dobříši, ve Zdicích, v Hořovicích. Navíc čeka-
cí doby na umístění jsou nyní všude velice dlouhé. V Černošicích 
vzniklo soukromé Alzheimercentrum, ale to je pro většinu lidí 
cenově nedostupné. Chtělo by to nějaké zařízení v okolí, v Letech, 
Řevnicích nebo Dobřichovicích. Bylo by dobré, kdyby se obce na 
tom nějak domluvily.
Řevnice mají ze všech obcí na Praze-západ nejvyšší procento 
občanů v exekuci, více než 15 procent. Narazili jste při práci 
na nějaké seniory, kteří uvízli v dluhové pasti? 
Zatím ne, zmínění dlužníci jsou většinou lidé v produktivním 
věku. Exekuce jsme probírali i na sociálně zdravotní komisi. Dnes 
se do té situace může dostat každý, a pokud nemá rodinu nebo 
někoho, kdo mu s tím pomůže, je to problém. Snažili jsme se 
pomoci alespoň článkem v RUCHu, kde byly kontakty na poradny, 
které mohou s oddlužením pomoci. 
Černošický materiál zmiňuje, že senioři často nemají dosta-
tek informací, na co všechno mají nárok. Jak to řešíte vy? 
Většinou prostřednictvím lékařů. Ti vědí, jak fungujeme, a upo-
zorní své pacienty na naše služby. U nás zase pomáháme klientům 
vyplňovat žádosti o příspěvky na péči nebo mobilitu, někteří ani 
neví, že o ně mohou žádat.
O komunitním plánu a případném rozvoji sociálních služeb 
se s řevnickou radnicí bavíte? Napadá vás, co byste ještě 
dokázali seniorům nabídnout?
V současné době přišel s požadavky na změnu v poskytování 
pečovatelských služeb Středočeský kraj. Chce, abychom některé 
přestali poskytovat a senioři si je obstarávali na komerční bázi. 
Například dovážku obědů, nákupy nebo úklidy. Jenže komerční 
platba za úklid je někde úplně jinde. Prádelna sice v Dobřichovi-
cích je – Zelený ostrov, ale i tam je to pro seniory, kteří mají jen 
důchod, příliš nákladné. Navíc senioři v nás mají důvěru, nepustí 
si jen tak někoho cizího domů. Naše služby jsou pro ně bezpečněj-
ší, některé firmy nemusí být seriózní a mohou je okrást.

Pokud jde o nákupy přes internetové obchody jako Košík, starší 
generace často neumí zacházet s počítačem a rodina nemá čas, 
aby jim nákup objednávala. Nehledě na to, že oni si rádi na nákup 
dojdou, když je pečovatelky doprovodí, podívají se, vyberou si, co 
chtějí, dostanou se mezi lidi. Je to i jistý druh socializace.
Kraj prý také chce, aby pečovatelské služby fungovaly 7 dní 
v týdnu a 12 hodin denně. Na to asi nemáte kapacitu?
Je tu asi možnost, aby o víkendech někdo fungoval jako služba na 
telefonu, ale zatím to není aktuální. Chystáme se celý ten krajský 
materiál připomínkovat společně s okolními obcemi, které mají 
pečovatelskou službu. Domníváme se, že navrhované změny by 
ničemu nepomohly a pro všechny by byly likvidační. Hlavně pro-
to, že bychom nesehnali další zaměstnance ani financování.
S přestěhováním některých lékařů do Letů se uvažovalo o se-
niorském taxíku. Posunulo se to někam?
Pro klienty, kteří s námi mají smlouvu, je doprovod čili i odvoz 
k lékaři jednou ze služeb, které poskytujeme. Problém mohou mít 

Překvapilo vás něčím fungování zdejší pečovatelské služby, 
když jste v březnu nastoupila do funkce? 
Věděla jsem, do čeho jdu, více než rok jsem tu vypomáhala jako 
sociální pracovník a znala jsem své kolegyně. Zaskočila mě jedině 
byrokracie, která je spojena s žádostmi o krajské dotace na činnost 
pečovatelské služby, nebo to, jak krátký je termín pro podání 
žádosti o dotaci na motorová vozidla, když potřebujeme obměnit 
auta – letos to byl všeho všudy týden. Naštěstí máme dvě nová, ale 
rádi bychom vyměnili i další dvě stará.
V pěti lidech pomáháte seniorům a hendikepovaným nejen 
v Řevnicích, ale i v Zadní Třebani, Letech, Dobřichovicích, 
Všenorech, Čísovicích, Černolicích, v Mníšku pod Brdy a Kytí-
ně. Jak to stíháte?
Čtyři kolegyně mají rozdělenou oblast a objíždějí klienty, pátá se 
stará o potřeby obyvatel v řevnickém domě s pečovatelskou služ-
bou, pere prádlo, a když má někdo dovolenou nebo neschopenku, 
zastupuje ho.
Hodně se mluvilo o chybějících penězích na sociální služby, 
jak jste na tom s financemi?
V současné době nemáme problém. Právě budeme žádat o dofi-
nancování sociálních služeb. Na navýšení platů se naštěstí ve stát-
ním rozpočtu nakonec peníze pro kraje našly. Snažíme se žádat 
o přiměřené částky, na co opravdu potřebujeme, nevyčníváme. 
Vždycky nám peníze schválili v plné výši. Do našeho rozpočtu ve 
výši 3 835 000 Kč přispívají také obce, kde poskytujeme pečova-
telskou službu, a něco platí přímo uživatelé.
Jak to vypadá v procentech?
Kraj financuje provoz 41 %, zřizovatel, tedy město Řevnice 27 %, 
7 % je z obcí, s nimiž máme smlouvu o poskytování péče, úhrady 
klientů 24 % a to poslední procento jsou jiné, drobnější zdroje.
Přibývají vám klienti, nebo je jejich počet stabilizovaný?
Aktuálně jich máme 122. Počet se mění s ročním obdobím, v létě 
klientů hodně přibylo – byly požadavky na osobní hygienu, úklidy, 
ale nejčastěji nám přibývaly obědy. Hodně se využívají doprovody 
k lékaři.
Kdo se může stát vaším klientem?
Požádat o služby může senior nebo člověk zdravotně či tělesně 
postižený. Stačí nějaká nesamostatnost například v hygieně, 
nákupech apod. Já pak udělám šetření v rodině, zda je na péči 
nárok. Pokud je takový člověk osamocený, je to samozřejmé, 
jinak mluvíme s rodinou, ptáme se na její možnosti. Snažíme se 
podporovat lidi, aby byli co nejdéle samostatní, pokud to již nejde, 
pomůžeme jim s určitým úkonem.

Zjišťujeme také hygienické podmínky. Pokud jsou nějaké 
překážky jako špatný přístup, vysoká vana, kde kolegyně nemůže 
péči poskytnout, máme v Domě s pečovatelskou službou Centrum 
osobní hygieny, a můžeme službu poskytnout tam.
Stane se, že klienta odmítnete?
Občas se stává, že rodina bydlí v domě s klientem a je převážně 
celý den doma, takže může pomoci sama. Chtějí si to ulehčit 
a myslí si, že na pečovatelskou službu mají automaticky nárok. 
Jiné je to samozřejmě tam, kde je rodina celý den v práci. Odmítat 
jsem musela pouze zájemce o dovážku obědů v Řevnicích, proto-
že už máme naplněnou kapacitu. Zájemci si mohou podat žádost 
a počkat na uvolnění místa. 

Jak se žije řevnickým pečovatelkám
Celé léto jsme slyšeli z médií o chybějících penězích na sociální služby. V září přijala rada města Řevnice střed-
nědobý plán rozvoje sociálních služeb, který pro oblast Prahy-západ připravila obec s rozšířenou působností 
Černošice. Zároveň přišel Středočeský kraj s návrhem na výraznou proměnu poskytování pečovatelských služeb. 
Co to znamená pro Pečovatelskou službu Řevnice? Zeptali jsme se její vedoucí Mgr. Moniky Gorošové.

Text: Marie Reslová 
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pouze „na svém“ v areálu házené, ale byli i zdatnými pomocníky 
při stavebních pracích města. Například při výstavbě mateřské 
školky byli vyhodnoceni městem jako nejlepší pracovní kolektiv 
a odměněni sadou dresů. Podstatnou měrou se podíleli také na re-
konstrukci Lidového domu či stavebních úpravách sokolovny. 

Po ukončení soutěžní činnosti se v současné době věnují rekreač-
ně turistice, cykloturistice, nohejbalu a kartám.

Letos v létě, v době jubilea, čítal kolektiv neslyšících celkem 
32 registrovaných členů. Nejmladšímu je 19 let a nejstarší dámě 
77 let. Jejich soudržnost je obdivuhodná, když uvážíme, že jedi-
ným řevnickým členem je jejich vedoucí a organizátor Miloslav 
Tausche, a ostatní dojíždějí na společné akce z Prahy, Mníšku, Pří-
brami, Zdic a Plzně.

Vedení oddílu národní házené děkuje touto cestou veřejně našim 
neslyšícím kamarádům za jejich veškerou dlouholetou nezištnou 
činnost v klubových barvách a přeje jim hodně elánu a zdraví do 
dalších let aktivního působení v Řevnicích. e

Jubileum neslyšících házenkářů

Družstvo neslyšících házenkářů, vedené řevnickým rodákem Milo-
slavem Tauschem, se snažilo na začátku 70. let aktivně sportovat. 
Když postupně nenalezlo v několika pražských oddílech to správné 
zázemí, obrátili se s žádostí o přijetí na náš oddíl národní házené – 
tehdejší TJ Slavoj KSM Řevnice.

15 úspěšných sezon
Do oddílu byli přijati a hned od následujícího roku 1975 začali hrát 
jako „Béčko“ Řevnic v krajské soutěži házené Středočeského kra-
je (v té době se v Řevnicích nehrála národní házená). Navzdory 
nepříjemnému zdravotnímu handicapu dosahovali v zápasech se 
slyšícími soupeři dobrých výsledků a jen málokdy končili na konci 
tabulky.

V barvách řevnických házenkářů odehráli celkem 287 zaevido-
vaných zápasů v házené, a to jak mistrovských, přátelských i tur-
najových. Z toho pak 52 utkání se zahraničními celky z NDR, NSR, 
Rumunska, Itálie, Polska či Maďarska, a to doma i v zahraničí.

Bohaté herní zkušenosti získané ze soutěží s normálně slyšícími 
soupeři jim pak byly nenahraditelnou devízou při turnajových pře-
borech svazu neslyšících sportovců, kdy naprosto pravidelně porá-
želi celky Plzně a Bratislavy.

Od roku 1982 do roku 1989 pak soutěžili jako „B“ družstvo 
v soutěžích národní házené, kde odehráli 136 zápasů.

Vydatná pracovní činnost
O tom, že v Řevnicích našli skutečný druhý „domov“, svědčí i jejich 
příkladná brigádnická činnost. Na tomto poli předčili svým přístu-
pem většinu svých místních spolučlenů klubu. Navíc nepracovali 

Je tomu již 45 let, co v oddíle řevnické národní házené začala aktivně působit skupina neslyšících sportovců. 
V průběhu hráčské kariéry dosahovali pozoruhodných sportovních výsledků a velmi aktivní byli i na poli dobro-
volné pracovní činnosti a to nejen v areálu házené, ale i jinde po městě.

Text: Jaroslav Hrubý | Foto: archiv autora

senioři, kteří ještě nemají na pečovatelskou službu nárok, jsou 
soběstační, ale nemají možnost se někam sami dopravit a dojít 
pěšky je nad jejich síly. Na sociálně-zdravotní komisi se uvažovalo 
o zřízení nějakého minibusu do nákupního centra v Letech, kde 
jsou i lékaři, ale zatím nic konkrétního v plánu není. Budu to 
znovu navrhovat. 
Co byste se svými zkušenostmi chtěla lidem v Řevnicích 
vzkázat?
Přála bych si, aby se rodiny snažily udržet seniory co nejdéle 
doma. Pomatuji si ze své praxe, že lidé do domova seniorů nechtě-
li, přišli o domácí prostředí, ocitli se v cizím, kde jsou většinou ješ-
tě vícelůžkové pokoje. Když se do domova dostali, většinou hodně 
rychle chátrali, nabalily se další nemoci. Rodiče nás vychovali, 
tak bychom se taky měli umět o ně postarat. Chápu, že je dnes ná-
ročné chodit do zaměstnání, ale proto je tu pečovatelská služba, 
aby obstarala, co rodiny obstarat nemůžou. Abychom dokázali 
společně pomoci seniorovi, musíme mít v té péči v rodině oporu.

Položili jsme několik doplňujících otázek na téma sociálních 
služeb starostovi Řevnic Tomáši Smrčkovi: 
Jaký je váš názor na změny, které prosazuje v poskytování 
pečovatelské služby Středočeský kraj?
Je to složitější otázka, protože střednědobý plán ORP Černošice 

není v souladu se záměry kraje. Ten prosazuje mnohem širší záběr 
péče – sedm dní v týdnu od 7 do 19 hodin. A také jiné zaměření. 
Chce například omezovat rozvoz stravy a praní prádla a tuto 
činnost svěřit podnikatelským subjektům. Jenže takové subjekty 
tu nejsou, a pokud by vznikly, tak to nabídku zdraží a nebude o ni 
zájem. Pečovatelky by se podle představ kraje měly zaměřit na so-
fistikovanější sociální a zdravotní péči o klienta. Na to nejsou naše 
pečovatelské služby nastavené. V zásadě by to znamenalo nabrat 
nové lidi, které ovšem na trhu práce nemáme k dispozici. 
Z procentuálního podílu na financování pečovatelské služby 
to vypadá, že město Řevnice jako zřizovatel platí více než 
ostatní obce, které službu využívají.
Není to tak, peníze jsou mezi obce nastavené podle počtu klientů.
V nejbližším okolí chybí domov pro seniory. Neuvažujete 
o domluvě s okolními obcemi na jeho výstavbě?
Pokud bude tento názor podpořen nějakými konkrétními poža-
davky, které já jsem nezaznamenal, můžeme v rámci regionu tuto 
otázku otevřít.
Řevnice nemají komunitní plán rozvoje sociálních služeb. 
Uvažujete o jeho zpracování?
Komunitní plán nechystáme, pro nás bude zásadní úkol udržet 
současný stav činnosti pečovatelské služby včetně jejího financo-
vání. e 
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Nedaleko skalnatého vrcholu Babky se 
nachází malá jeskyně. Je skrytá ve sva-
hu a mnoho lidí o ní neví. A tak to bylo 
i v dobách, kdy si ji jako svou skrýš vybral 
známý loupežník Babinský. Tedy někdy 
v první polovině 19. století. Někteří do-
konce tvrdí, že Babka je pojmenována po 
něm. Nevím, jestli je to pravda, ale do- 
dnes se traduje v jedné nejmenované řev-
nické rodině o Babinském tato pověst. 

Prabába Marie vychovala za svého života 
6 dětí. Za tu dobu se různě porozutíkali 
po světě a doma zůstal jen Václav, který 
už také založil rodinu, a Marie jim pomá-
hala s vedením domácnosti. Byla známá 
svou shánčlivostí, a tak Václavova rodi-
na měla stále plný přístřešek na dřevo, 
spoustu zrní pro slepice i nezmenšující se 
hromadu kamení na opravu zídky. Jed-
nou se Marie rozhodla vyrazit do lesa pro 
dřevo. Vypravila se časně ráno, kdy podle 
ní ještě slušní lesní adjunkti spí a nikdo 
ji tak z lesa nevyžene. Podél Babského 
potoka vystoupala až pod skalnatý ost-
roh vysokého vrchu a sbírala tu spadané 
větve. Za chvilku už měla pěknou hroma-
du, kterou však téměř neunesla. Přemýš-
lela, jak ji dostane dolů do Řevnic, když 
tu z houštiny vystoupil mladý silný muž. 
Lekla se, zdali to přecejen není lesník, ale 
muž, jak se jí zdálo, byl stejně překvape-
ný jako ona. Po chvilce rozpačitého ml-
čení ji pozdravil. Slušně mu odpověděla. 
Asi to žádný hajný není, ten by ji už hnal. 
Ale co tu dělá a kdo to tedy je? 

Jemu se asi honilo hlavou něco podob-
ného, když tu ji oslovil. „Paňmámo, co vy 
tu tak brzy ráno hluboko v lese?“

„Jen trochu dřeva na zápal jsem chtěla 
nasbírat a nemohu jej unést.“

Chlapík se jí líbil, urostlý, s plnovousem 
a lehkou brašnou přes rameno. Jen ty 
kruhy pod očima. Zdálo se, že se už dlou-
ho nevyspal. Poškrábal se ve vousech. 
„Snad bych vám mohl pomoci, mám po-
dobnou cestu, chtěl jsem být brzo v Řev-
nicích.“ Marii se ulevilo. Tak přeci je to 
jen nějaký pocestný. Naložila mu náklad 
posbíraných klacků na záda a sama si 
zlehka vykračovala vedle něj. 

Vydali se dolů z brdských kopců. 
„Měla jsem z vás trochu strach, panáč-

ku. Tak brzy ráno jsem nikoho nečekala. 
Třeba lesního adjunkta. Ten snad ještě 
spí, ale ten by mě hnal, že mu tu po lese 
bez dovolení dřevo sbírám. Nebo, nedej 

O loupežníku Babinském na Babce

Text: Zdeněk Valeš | Ilustrace: Adam Hůlka

které se jí zapíchly do zadnice. Marie vy-
skočila a úlekem a bolestí zařvala. Chlap 
se začal smát, až se za břicho popadal. 
„ To máte za to, že jste o Babinském zle 
mluvila, aniž byste ho znala.“ Se smí-
chem zmizel ve křoví. 

Marii došlo, že to byl on, ten slavný 
loupežník. Ještě 14 dní se pořádně ne-
mohla posadit. Nikomu tu příhodu pově-
dět nechtěla. Až když Babinského chytli 
a do žaláře vsadili, povyprávěla rodině, 
jak ho v lesích pod Babkou potkala. Mno-
ho lidí se pak jeho skrýš vydalo hledat. 
Ale jestli nějaký ukrytý poklad našli, to už 
dnes nikdo neví. e

Bože, loupežníka. Prý u Hostomic někdo 
lidi okrádá a někomu i život vzal. Říká 
se, že je to ten lotr Babinský, co už pár 
lidí zamordoval. Ale to musí být ohyzd-
ný chlap, lidská příšera. Jedno oko vy-
lezlé, přes druhé pásku. Ne jako vy, ta-
kový fešák.“ A jala se Marie pomlouvat 
a očerňovat Babinského, nadávala mu, 
jako skřeta ho vykreslovala, ale přitom si 
nevšimla, jak se muž nesoucí jí ze soucitu 
dřevo začíná víc a víc mračit. „Už nemo-
hu. Pojďte, paňmámo, odpočineme si tu, 
než do Řevnic dojdeme.“ Shodil náklad 
ze zad a ještě než Marie stihla sednout 
na pařez, hodil jí tam několik cvočků, 

Kterak věhlasný loupežník Babinský se v jeskyni na Babce ukrýval a babkám hledajícím klestí škodil a srandu si 
z nich tropil.
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Na pohlednici z roku 1903 můžeme vidět Zámeček z obou stran – v obdélníku je 
zepředu z Mníšecké ulice a v kruhu zezadu od kašny. Na obou stranách byly balko-
ny, které dnes již neexistují.

Budova Zámečku čp. 29 má svou histo-
rii. Postavil ji v letech 1869–1870 Leo-
pold Havlík, podnikatel ze Zbiroha, po-
voláním sládek. V Řevnicích plánoval 
vybudovat statek a pivovar. V roce 1867 
proto vykoupil v místě stojící hospodář-
ství a pozemky. – Budiž připomenuto, 
že zde před lety stával jeden z největších 
řevnických statků, grunt Roháčkovský, 
jehož držitelem byl již v roce 1585 Pavel 
Roháček, který měl při gruntě výsadní 
krčmu. – Během stavby Havlík zemřel. Po 
jeho smrti rodina prodala Zámeček a sta-
tek konventu řádu dominikánů u sv. Jiljí 
v Praze. Ti zde založili a po mnoho de-
setiletí provozovali velkostatek. Po roce 
1948 se velkostatek stal součástí Státního 
statku Zbraslav a potom JZD Dobřichovi-
ce. Prostory budovy Zámečku byly v prů-
běhu let několikrát využity i ke školní 
výuce. V sedmdesátých letech minulého 
století byl majetek předán řevnické rad-
nici. Po roce 1979 rozhodli řevničtí radní 
zbourat rozsáhlé stáje a chlévy, jejichž 
zdi směrem do ulice hyzdily levou stra-
nu Komenského ulice až k domu čp. 100. 
Poslední rekonstrukce budovy Zámečku 
pochází z let 1997–8. Dnes je za Zámeč-
kem zelený park s krásnou kamennou 

Proměny řevnického Zámečku
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

Pohlednice z roku 1944 je zajímavá tím, že na „ostrůvku“ na křižovatce před lékárnou stojí zprava kulatá reklama firmy Baťa 
kolem sloupu elektrického vedení, od ní vlevo turistický rozcestník, těsně za ním křížek (je tam dodnes) a nejvíce vlevo stojan 
benzínové pumpy.

kašnou od akademického sochaře Pet-
ra Váni, řevnického rodáka. Za parkem 
jsou vybudovány budova víceúčelového 
obchodního objektu čp. 1100 a budova 
pošty čp. 1060. 

V dnešní době je budova Zámečku síd-
lem ZUŠ Řevnice, Městského kulturní-
ho střediska a Městské knihovny Ignáta 
Herrmanna. e



Město vydalo dvě pohlednice Řevnic. Zatím 
jsou k dostání na těchto místech: v pokladně 
úřadu, knihkupectví LeAmos, papírnictví a 
drogerii u Holých na náměstí a v Corsu.

Historie   9

Pohlednice z konce třicátých let 20. století, na které vidíme 
vpravo přední stranu Zámečku a vlevo Mníšeckou ulici jdou-
cí k lesu.

Pohlednice zachycuje Zámeček v šedesátých letech minulé-
ho století.

Tento snímek pochází z roku 1943 a jsou na něm na dvoře 
před chlévy čeledínové s koňmi.

Fotografie Komenského ulice ze srpna 1979 (foto Ing. Ryšá-
nek) těsně před tím, než byla zbořena zeď statku.

Bourání statku
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Čemu se nyní věnujete?
Dostal jsem se Fakultu tělesné výchovy a sportu, kam teď nastu-
puju do prváku.
Bylo to vaše přání?
Měl jsem možnost jít studovat třeba do Ameriky. Ale mně se tam 
moc nechtělo. Snil jsem o oborech, které teď budu dělat – trenér 
a kondiční trenér. Jsem rád, že to vyšlo.
Vám se nechtělo studovat v cizině?
Nejsem pro to ten správný typ. Jsem rád doma, ve svém. V Ameri-
ce bych asi nevydržel. 
Kdy na univerzitě začínáte?
Protože mám kombinované studium, začínám až 11. října. 
Vy jste chodil na základní školu do Řevnic…
Ano, ale jen na první stupeň. Pak jsem pokračoval na víceletém 
gymnáziu v Praze, kde jsem odmaturoval. 
Vybavíte si, kdy jste jako kluk držel poprvé raketu?
Jako malý jsem byl na tenise pořád. S mámou, s tátou nebo s dě-
dou. Všichni hráli tenis. Buď jsem si sám pinkal o zeď, nebo si se 
mnou hrál děda.
Tenis se vám líbil, nebo jste ho hrál spíš kvůli rodičům?
Mě to opravdu strašně bavilo.
Jaká první vzpomínka nebo zápas vám utkvěl?
Byl to nějaký baby tenisový turnaj, kterého jsem se zúčastnil asi 
v sedmi letech. 
Kdy jste se rozhodl, že se tenisu budete věnovat víc než jen 
jako koníčku?
Vyplynulo to až mnohem později. Ze začátku jsem hrál pro zá-
bavu. Později se ukázalo, že mi to docela jde a že by byla škoda, 
kdybych se tomu víc nevěnoval. To bylo tak před pěti lety, v pat-
nácti. Začal jsem hrát na Štvanici, trénovat každý den, někdy 
i dvakrát. Do té doby jsem v takovém tempu a objemu nehrál. 
Trénoval jsem dopoledne, pak fáze odpoledne, nějaká fyzička, 
regenerace, masáž.
Později jste začal tenis v Řevnicích i trénovat. 
Ve Sportclubu jsem trénoval děti kolem deseti jedenácti let, hrál 
jsem i s juniory. 
Co je na trénování nejtěžší?
Mně to osobně nepřijde tak těžké, protože tenis aktivně hraju. 
A tak poznám, když svěřenec udělá nějakou chybičku, vidím ji 
a podle vlastních zkušeností mu dokáži jednoduše říci, co by měl 
dělat jinak. To mě baví.
V tom vidíte svou budoucnost?
Asi jo, proto jsem se to rozhodl vystudovat.
Chodíte dál hrát i na řevnické kurty?
Občas. Dřív jsem chodil s tátou jednou týdně. Teď jsem byl napo-
sledy asi před čtrnácti dny s kamarádem a nedávno s mámou na 
takovém sranda mix turnaji. 
Vaším dosavadním největším úspěchem je vítězství na srp-
novém mistrovství ČR mužů ve čtyřhře. Jak jste se na turnaj 
připravoval?
Právě že jsem se moc nepřipravoval. Dva týdny před tím jsem byl 

na dovolené v Itálii, pak jsem naplno trénoval asi týden a půl. Jel 
jsem tam s naprosto čistou hlavou, ani jsem od toho moc neoče-
kával. Chtěl jsem se dostat do čtvrtfinále, které jsem pak hrál úpl-
ně uvolněně. Byl to můj nejlepší tenis. Příprava se povedla.
Jak je pro vás důležité, co se děje v hlavě?
Myslím, že to tak mají všichni hráči. Když jsou v pohodě, dokáží 
hrát nejlíp. Jakmile se na kurtu stresujete, moc od sebe očekává-
te, je to špatné. Máte ztuhlé nohy a nedokážete hrát tak dobře.
To byl případ i finále vaší dvouhry?
To už jsem byl trochu ve stresu, říkal jsem si, že jsem krůček od 
vítězství. Byl jsem nervózní. Během zápasu to ale ze mě spadlo, 
hrálo se mi celkem dobře. Ale už jsem na to fyzicky nestačil a Fi-
lip hrál skvěle. 
Slavili jste doma? Byla odměna?
Ano. Všichni měli velkou radost. Pro mě byla největší odměna to, 
že jsem to dokázal a že na mě mohou být rodiče pyšní. 
Měl jste možnost se setkat s nejslavnější řevnickou rodačkou, 
tenistkou Martinou Navrátilovou. Ví o vás, že hrajete tenis?
No, já nevím, jestli o mně ví. Asi ne. Možná jsem se s ní na kur-
tech sešel jako malý, ale to si nevybavuji. Ale nedávný turnaj 
s mamkou na kurtech pořádala právě její sestra. 
A co jiný slavný tenista, váš jmenovec Radek Štěpánek. Zná-
te se? Pomáhá vám to příjmení?
Dřív se ptali, zda jsme příbuzní. Ale teď už hraji déle, tak všichni 
vědí, že je to jen shoda jmen. 
Neměl jste někdy chuť ho oslovit?
Ani ne, viděl jsem ho osobně jen jednou na nějaké exhibici v Pra-
ze.
Máte nějaký tenisový vzor?
Líbí se mi, jak hraje Novak Djokovic a Rafael Nadal. Každý má to 
svoje. Djokovic je flexibilní, Nadal zase bojovný, nepustí jediný 
balónek. No a Federer je génius, ikona tenisu. To jsou mé vzory.
Kromě tenisu věnujete se i nějakému jinému sportu?
Dřív jsem dělal judo, ale teď už ne. Občas si jdu zahrát s kamará-
dy fotbálek, nebo si jdu zaplavat. 

Neseďte u počítače, 
jděte raději veN
Jen malý krůček dělil řevnického tenistu Antonína Štěpánka od získání dvou titulů na mistrovství ČR v Ostravě. 
Nakonec si se svým kamarádem Antonínem Bolardtem přivezl Řevničan vítězství jen ze čtyřhry. Ve dvouhře 
podlehl dvacetiletý odchovanec řevnického Sportclubu až ve finále Filipu Dudovi. 

Text: Pavla Nováčková | Foto: Sportclub
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Návštěva z Ukrajiny
Zástupci města – starosta T. Smrčka, radní M. Cvanciger, 
P. Hartmann a předseda letopisecké komise Dr. König – přijali 
v Řevnicích ve středu 18. září třicetičlennou delegaci starostů 
a zástupců místní samosprávy z šarhorodského regionu z Vin-
nycké oblasti Ukrajiny. Setkání proběhlo na náměstí, s násled-
ným pohoštěním v restauraci Corso.

Tématem společného setkání byla jednak vzpomínka na 
činnost ukrajinského gymnázia v Řevnicích v meziválečném ob-
dobí a na stopy významných ukrajinských osobností ve městě. 
Diskutovalo se pochopitelně i nad aktuálními tématy dnešní 
doby – ukrajinští starostové sbírali informace a zkušenosti 
o činnosti místních samospráv, společně se řešila problematika 
sestavování obecních rozpočtů a financování obcí, financování 
kultury, sportu či systém zdravotní péče.

Následující den byla delegace na oficiální návštěvě Senátu 
České republiky. 

Jan Schlindenbuch

Děti čeká keramika i hledání pokladu
Léto uteklo jako voda, děti si užily krásné letní počasí, odpoči-
nuly si a radostně zahájily nový školní rok. Významný je tím, 
že oslavíme 80. výročí založení předškolního školství v Řevni-
cích, a to v sobotu 19. 10. V naší mateřské škole je v provozu 
pět tříd – Sovičky, Motýlci, Berušky, Medvídci a Žabičky. Přes 
prázdniny proběhla ve třídách Berušek a Medvídků výměna 
podlahových krytin. V přípravném týdnu paní učitelky a pro-
vozní zaměstnankyně třídy uklidily, vyzdobily a připravily na 
příchod dětí. Ve třídě Žabiček je 21 nových příchozích dětí. 
V ostatních třídách přibylo 20 dětí. Ve školce nastaly i v tomto 
školním roce personální změny. Nastoupila k nám nová paní 
učitelka Andrea Filáková a školní asistentkou se nově stala 
paní Lucie Chroustová. Adaptace dětí proběhla úspěšně, děti 
se seznámily s novým prostředím školky a jejími zaměstnan-
ci. Zářijový program byl pestrý: Ukázková hodina tenisové 
přípravky, interaktivní představení Hejbejte se s Hejblíkovic, 
divadélko s pohádkou Nápady myšky Terezky. Týden od 30. 9. 
do 4. 10. bude projektový na téma Vůně bramborové natě 
aneb Co dokáže obyčejná brambora. Od října začneme chodit 
na keramický kroužek do ZUŠ, začne také „hravá angličtinka“ 
a také budeme cvičit v Sokole v rámci projektu Svět nekončí 
za vrátky, cvičíme se zvířátky. V letošním školním roce se hlav-
ně zaměříme na environmentální výchovu, výchovu k ochraně 

Krátce a jasně

Co byste vzkázal dětem, aby sportovaly?
Že pohyb je strašně důležitý, ať nesedí u počítače a internetu, ať 
jdou raději ven s kamarády na fotbal nebo jen na procházku. Dřív 
jsem taky občas hrál hry, teď počítač zapínám, jen když potřebuji 
něco vyhledat nebo dělám věci do školy.
Jaké jsou vaše nejbližší cíle?
Budu se nejvíc soustředit na školu, abych dostudoval. K tomu 
budu hrát nějaké domácí turnaje, když bude čas tak třeba i v za-
hraničí. Na podzim se koná pět mezinárodních turnajů, v lednu 
je halové mistrovství a v létě zase Ostrava. Budu se snažit uhrát 
nejlepší výsledek.
Takže tomu bude předcházet zase nějaká dovolená? 
Kdyby to šlo, tak to udělám.
Máte rad aktivní dovolenou, nebo slunění?
Mám rád klídek a pohodu, ale zase nevydržím celý den na pláži, 
tak se jdu projít nebo si zahrát ping-pong.
V jednom rozhovoru jste řekl, že si chcete pořídit auto, abys-
te byl soběstačný. Podařilo se?
Zatím jsem spíš na začátku. Souběžně se studiem nejsem zatím 
schopen na auto našetřit. Ale snažím se rodinu moc nezatěžovat, 
protože vím, že tenis je náročný časově i finančně. Třeba do Ost-
ravy jsem jel vlakem. e

Letos na mistrovství ČR spolu s Antonínem Bolardtem

Antonín Štěpánek při tréninku na kurtech Za Vodou
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životního prostředí, třídění odpadů. V podzimním plánu chce-
me s dětmi vysadit nový strom na zahradě MŠ. Poputujeme do 
lesa „Za kouzelnými bytostmi“ v rámci projektu Kouzelný les. 
Ještě si děti užijí výlet do Svinař na zámek na výtvarnou vý-
stavu. A potom už přijde „dušičkové“ období. Budeme dlabat 
dýně a oslavíme Halloween party. Tradičně proběhne úklid 
školní zahrady s rodiči na podzimní brigádě. V listopadu bu-
dou děti hledat Poklad sv. Martina ukrytý na zahradě MŠ. 
Potěšíme ještě děti pohádkou O rybáři a rybce. V naší školič-
ce se zkrátka nikdy nenudíme. Přejeme všem krásný a slunný 
podzim. 

Dana Káchová, Olga Skramužská – 
třída „Žabiček“ v MŠ Řevnice

Školka slaví osmdesátku, 
otevře se veřejnosti
Když se v roce 1939 poprvé otevřely dveře řevnické mateřské 
školy, zapsáno do ní bylo 20 dětí. V roce 80. výročí založení 
školky ji navštěvuje již 86 dětí v pěti třídách. Jak se mateřinka 
v Řevnicích proměnila, se můžete přijít přesvědčit na Den ote-
vřených dveří, který se bude konat v sobotu 19. 10. od 9 hodin. 
Na úvod slavnosti vystoupí starosta města, poté si budou moci 
nejen rodiče, ale i další zájemci prohlédnout staré i nové prosto-
ry školky. Připraveno bude vystoupení dětí, výstava dobových 
fotografií i občerstvení. 

Fotbal hrají kluci i holky
Ještě pořád nemáte vybraný kroužek pro svého potomka? 
Třeba si vyberete z další volnočasové nabídky, kterou 
najdete v našem okolí.

Fotbal
V září zahájil FK Slavoj Řevnice podzimní část sezóny 
2019/2020. Letos nastupuje do zápasů se čtyřmi mládežnický-
mi týmy (mladší a starší přípravka, mladší a starší žáci) a tý-
mem mužů. Tréninků se účastní také minipřípravka, kam chodí 
ti nejmenší, děti od pěti let. Přípravky trénují na hřišti v úterý 
a čtvrtek, žáci v pondělí, středu a pátek. Pokud váš syn nebo 
dcera má zájem o fotbal, přijďte se s nimi podívat na hřiště za 
vodou, kde si může vyzkoušet trénink s týmem v jeho/její věko-
vé kategorii.

Také dobrovolníci do řad trenérů jsou vítáni! Více na www.
fotbalrevnice.cz

Filmová škola
Umělecká škola filmová v Řevnicích se po prázdninách otevírá 
novým zájemcům, kteří mají chuť vstoupit do zákulisí filmové 
a televizní tvorby. Startuje 13. října. Ideální je i coby příprava 
na studium středních a vysokých škol, neboť studium určené 
pro mládež od 13 let klade důraz na praktické dovednosti. Ve 
škole se žáci seznámí s prací režisérů, kameramanů, střihačů 
a zvukařů. Otevřena bude přípravka pro zájemce o filmovou 
a televizní tvorbu. Víkendové kurzy vedou zkušení profesio-
nálové. Podrobné informace o škole a studiu najdete na www.
filmovaskola.cz.

Taekwondo 
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu. Přijďte si za-
cvičit tradiční korejské bojové umění taekwondo, a to každé 
úterý od 17:00 do sokolovny v Řevnicích. Jsme největší školou 
v Čechách i na Moravě s nejširší nabídkou tréninků. Již několik 
let po sobě se nám podařilo obhájit celkové vítězství mistrovství 
České republiky a patříme do nejlepšího Střediska talentované 
mládeže v ČR. Při tréninku klademe důraz na originální hod-
noty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost 
a sebeovládání. Školu vedeme pod dozorem korejského velmis-
tra Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme 
i další korejská bojová umění taekkyon, gumdo a hoppae sool. 
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte zkoušky na 
vyšší pásek i výbavu zdarma. Více na tkd.cz. Zároveň bychom 
tímto chtěli poděkovat radnici města Řevnice a městu samotné-
mu za granty, jež nám darovalo pro podporu naší školy a jejího 
fungování. Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

(pan)

Rockový Slunovrat dal 
Patrikovi „křídla“

151 218 Kč – výtěžek sbírky Křídla pro Patrika předal její ini-
ciátor Adam Langr na závěr sousedského setkání v Havlíčko-
vých sadech. Díky akci Rockový Slunovrat léčí bude mít Patrik 
Šimánek možnost pořídit si nový vozík. 

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

rád bych Vám touto cestou poděkoval za finanční pomoc, která 
mi byla formou daru předána na sobotním přátelském setkání 
v parku Havlíčkovy sady.

V minulém roce jsem začal řešit problematiku pořízení no-
vého elektrického vozíku. Protože je můj stávající elektrický 
vozík zastaralý a protože pořízení nového není záležitostí malé 
finanční částky, hledal jsem způsob, jak nový vozík pořídit. Se-
tkal jsem se s mým kamarádem Adamem a ten po krátké úvaze 
zdvihl hlavu a povídá, že dostal nápad, ale jestli to celé nechám 
na něm. Souhlasil jsem. Zanedlouho vznikl letáček „Křídla 
pro Patrika“ a celá akce byla následně vyvěšena na sociální síť. 
Během krátkého okamžiku se začaly shromažďovat příspěvky. 
Po nějaké době ještě Adam vymyslel geniální a v naší řevnické 
dolince unikátní věc. Aby se nejednalo o pouhé předávání papí-
rového šeku s čísly, uskutečnilo se za pomoci mnoha lidí setkání 
v Havlíčkových sadech. 

10/19
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Ač přípravy setkání nebyly zcela jednoduché, musím po-
blahopřát, smeknout a poděkovat všem, kteří pomáhali nejen 
při výstavbě, ale také těm, kteří se celý den starali o průběh 
akce. Byli jste úžasní, bez Vás by to nešlo!!! S poděkováním 
nemůžu zapomenout ani na sponzory setkání a ty, kteří do-
nesli své kulinářské výtvory. Všechny byly vynikající, leckteré 
by mohly být zařazeny do jídelních soutěží. Nyní se dostávám 
k Vám, kteří jste mi poskytli finanční pomoc. Mnohdy máte 
sami vypočítaný rozpočet tak akorát a stejně jste dali. Bylo 
úžasné sledovat nejprve vzkazy, které jsem četl u částek na 
transparentním účtu, a poté sledovat toto přátelské setkání 
a být jeho účastníkem. Všichni, kteří jste přišli, jste dohroma-
dy vytvořili něco unikátního. Atmosféru, kde jsme se uvolnili 
a i přesto, že jsme každý cizí, tak v tom okamžiku jsme byli 
rodinou. Nečekal jsem, že něco, co je tak velkým podnikem, 
jako je Rockový Slunovrat může pospojovat tolik různých lidí 
a z každoročního zážitku vytvořit něco tak úžasného. Doufám 
a silně věřím, že toto byl nultý ročník, což znamená i budoucí 
pokračování. 

Vedení města by se tímto mohlo inspirovat pro uspořádá-
vání další jiných akcí. Jedná se o absolutně klidné místo, kte-
ré je navíc dosti prostorné a bezpečné i pro malé děti. Není 
zde hluk, vedro ani nebezpečí srážky s vozidlem či cyklistou. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o městský pozemek, tak konání 
akcí by město Řevnice nestálo ani korunu ve smyslu dopravní-
ho omezení. 

Na závěr chci všem zúčastněným (ať už dospělým nebo dě-
tem – byly jste úžasné) a všem přispívajícím velmi poděkovat za 
podporu a dar. 

S přátelským pozdravem,
Váš Patrik Šimánek 

 

Kalamář pořádá burzu
Pokud jste nestihli tradiční podzimní Garage sale pořádaný 
14. září Růženkou Wildmannovou, máte možnost nabídnout či 
nakoupit podzimní a zimní zboží na pravidelné Burze dětského 
oblečení, sportovního vybavení a hraček. Řevnický spolek Ka-
lamář ji pořádá v sobotu 19. října tradičně v prostorách školní 
jídelny. Příjem věcí se tradičně uskuteční již v pátek od 15.30 do 
19 hodin. Prodávající zaplatí minimálně 5 korun za kus podle 
ceny zboží. Pro urychlení příjmu věcí můžete nálepky s cenou 
nalepit na oblečení předem doma a očíslovat podle seznamu 
věcí. Prodej se uskuteční v sobotu od 9 do 11.30 hodin v jídel-
ně. Výdej peněz a neprodaného zboží bude následovat v sobotu 
od 12.30 do 13 hodin. Formuláře a podrobná pravidla prodeje 
naleznete v chodbě 1. stupně základní školy i v Mateřské škole 
Řevnice, popřípadě lze zaslat žádost na tel. 728 872 422. Výtě-
žek bude i tentokrát použit ve prospěch Kalamáře a Bezpečné-
ho místa při ZŠ.

Oslavu Baráčníků pozdravil 
místopředseda Senátu
Přímo na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad se odehrával jeden 
z vrcholů letošních oslav 90. výročí založení Obce baráčníků 
v Řevnicích – první část Tylovy Fidlovačky. V sobotu 14. září 
do Lidového domu dorazili vzácní hosté, krojovaní účastníci 
i zástupci spřátelených spolků domácích i přespolních. Přijela 
například i delegace baráčníků z Plzně. Během dopoledního 

slavnostního zasedání pozdravil přítomné například místo-
předseda Senátu Jiří Oberfalzer či řevnický starosta. Odpo-
ledne se vydal početný průvod v čele s praporečníky, drožkou, 
májkou a krojovanými družinami na pochůzku městem. Školní 
ulicí a ulicí Legií sešli účastníci na náměstí, kde položili kyti-
ci gerber k pomníku obětí obou světových válek. Právě před 
prodejnou TOP masa a barem U Krtka se odehrávala zkráce-
ná verze Fidlovačky, kterou secvičila s ochotníky tetička Jiři-
na Cvancigerová. Skvěle ji vyšperkovali svým profesionálním 
vystoupením muzikanti z Notiček. Druhá část se již hrála v Li-
dovém domě, kde pro změnu zatančily děti z Klíčku. V druhé 
části Fidlovačky zazněla i píseň Kde domov můj, coby slepý 
řídící Mareš ji přednesl Milan Cvanciger, druhou sloku s ním 
zpíval již celý sál. Třebaže šlo o premiéru a derniéru současně, 
ochotníci se jí zhostili se ctí, za což byli odměněni potleskem 
i květinou. Tečkou za bohatými oslavami byla Moravská bese-
da v podání hostů z Hlásné Třebaně.
 

Další zájezd zaveze Řevničany k Sázavě
Zatímco v září se řevničtí občané mohli s dělnickou besedou 
Havlíček vydat do Litoměřic, teď je Městské kulturní centrum 
zve na výlet k Sázavě. Zájezd se uskuteční 24. 10., odjíždí se 
v 8 hodin od Zámečku. Účastníky zájezdu čeká prohlídka zám-
ku ve Zruči na Sázavou, po přestávce na oběd navštíví zámek 
v Ledči nad Sázavou a nakonec se vydají k poutnímu místu na 
Zelené hoře. Přihlášky můžete zasílat na email kultura@revni-
ce.cz nebo vhodit písemně do schránky na Zámečku. Předběžná 
cena zájezdu je 450 Kč

Do kina na podzim zavítá 
česká jazzová legenda
Koncerty v řevnickém kině v režii místní rodačky a patriotky 
Lucie Kukulové, které si našly již své věrné publikum, pokračují 
i na podzim. Těšit se můžete na tři koncerty včetně filmové pro-
jekce. Zakoupíte-li si vstupenky v předprodeji, ušetříte.

Jako první se v kině objeví 29. října tradičně od 19.30 hodin 
Clarinet Factory. Na co se můžete těšit? Trochu klarinetového 
umění, klasické hudební vzdělání, trochu etna, jazzu a dejme 
tomu i minimalismu. Prostě svébytný žánr, jenž může mít leccos 
společného se zavedeným termínem crossover, ale ještě svobod-
něji se dá vyjádřit jako hudba bez hranic. Více na www.clari-
net-factory.cz. Vstupné v předprodeji stojí 350/290 korun. Na 
místě o 30 korun více.

Jedna z nejzajímavějších českých kapel, která se pyšní inteli-
gentními texty, melodickými a hudebně dokonale propracova-
nými písněmi, Lanugo, zavítá do kina 14. listopadu. Špičkoví 
hudebníci a osobitá a úžasná Markéta Foukalová vystoupí od 
19.30 hodin.

O měsíc a dva týdny později 28. listopadu v 19.30 do řevnic-
kého kina zavítá kapela JazzQ české jazzové legendy, skla-
datele Martina Kratochvíla. Kapelu založil s Jiřím Stivínem již 
v 70. letech. Ještě před koncertem v neděli 24. 11. od 18 hodin 
budou moci diváci zhlédnout dokumentární film zmiňované-
ho hudebníka o Québeku. Kratochvíl je totiž i vášnivým milov-
níkem cestování a vysokých hor, vedle pokusu o osmitisícovou 
Šiša Pangmu navštívil mnohokrát všechna světová horstva. 
V poslední době se vedle hudby věnuje i natáčení naučných do-
kumentů.

Kultura 



Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green 

Shell typu Araukana. 
Stáří 14–19 týdnů. 

Cena 159–209 Kč/ks. 
Prodej: 20. 10. a 16. 11. 2019

Řevnice – u hasičů – 14.00 hod. 
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod. 
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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V sobotu 20. července se ro-
dina, Dělnická beseda Havlí-
ček (DBH) a mnozí přátelé 
a sousedi rozloučili v řevnické 
obřadní síni s bratrem Františ-
kem Dusíkem, který byl dlou-
holetým pečlivým jednatelem 
DBH. Často na něj vzpomíná-
me a vzpomínat budeme.

Výbor DBH.
M. Cvanciger

„Snažím se do Řevnic vybírat hudebníky, jejichž tvorba se 
mně samotné moc líbí, a současně jsou špičkoví a nejen v Česku 
uznávaní muzikanti,“ uvedla Lucie Kukulová. Do Řevnic by na 
jaře měla do třetice zavítat oblíbená Radůza. V hlavě má Lucie 
i ženský festival, který by se mohl konat v Lesním divadle.

Listopad 89 připomíná 
výstava třiceti osobností
Úctyhodní je název unikátní výstavy osobností, kterou k letošní-
mu 30. výročí listopadových událostí 1989 uspořádalo řevnické 
Městské kulturní středisko ve spolupráci se ZUŠ Řevnice a Mod-
rým domečkem, kde je expozice k vidění. Výstava byla slavnost-
ně zahájena v rámci pochodu Okolo Berounky za demokracii 
a představuje návštěvníkům třicet již nežijících osobností, které 
se významně zasloužily o naši demokracii a stát. Nejde o me-
diálně známé fotoportréty, což bylo záměrem autorů. „Vyzva-
la jsem zájemce o spolupráci, aby se vyjádřili k navrhovaným 
osobnostem, ale většinou nereagovali, až na Kamila Černého, 
který seznam rozšířil na 120 jmen. Výběr byl těžký, ale stojí-
me si za ním,“ uvedla autorka výstavy Veronika Stará. Kromě 
krátkých vizitek jsou k vidění i civilní snímky osobností, o je-
jichž úpravu a tisk se postarala Simona Hrubá. Výstava potrvá 
do 24. 11. 2019. Oslavy s hudebním vystoupením chystá město 
na 16. listopad dopoledne. V kavárně je též k dispozici příruční 
knihovnička, ve které můžou návštěvníci najít mnohé informa-
ce k jednotlivým osobnostem.

Další akcí k 30. výročí Listopadu bude beseda s historikem 
Petrem Blažkem. Uskuteční se 31. 10. od 18 hodin v Modrém 
domečku.

Pat a Mat ožijí v řevnickém kině
Legendární kutilskou dvojici Pat a Mat zná z televizních obrazo-
vek snad každý. Už jste se s nimi ale setkali osobně? Jedinečnou 
příležitost budete mít v neděli 10. listopadu, kdy do Řevnic za-
vítá Divadlo pohádek s představením Pat a Mat jedou na dovo-
lenou. Začátek je v 16.00 hodin. Představení nápaditě spojuje 
zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový film a hraný projev 
se živými herci – a vtipně rozvíjí anekdotickou zápletku o tom, 
jak se dva kutilové vydají na cesty, aby projeli světa kraj a na-
konec beztak zjistili, že doma je to nejlepší. Cestují vlakem, letí 
letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou se na mořském 
dně, kde bojují s děsivým chapadlem, ale když se konečně do-
stanou do vysněného hotelového pokoje v přímořském letovis-
ku, je jejich jediným zájmem přetvořit neosobní hotelový pokoj 
tak, aby se co nejvíc podobal jejich domovu.

Kulturně nabité budou v kině i neděle
Po několikaměsíční pauze způsobené rekonstrukcí se divákům 
znovu otevře řevnické kino. Poprvé se bude promítat v pátek 
4. října a pak vždy ve středu, pátek a sobotu. Kulturně nabité 
ovšem budou i neděle. V neděli 13. října od 19 hodin bude k vi-
dění představení s názvem Up and Down Symphony, které uka-
zuje pohled na cestu od narození do smrti skrze naše fantazie. 
Jde o kultovní představení v unikátním provedení, v orchestraci 
Jana Maxiána a v doprovodu Filmové filharmonie, symfonické-
ho orchestru s bohatými zkušenostmi se živými koncerty filmo-
vé hudby. V neděli 27. října se díky živému přenosu přesunete 
do moskevského divadla na Bolšoj balet: Raymonda.

(vše pan)
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Kino Řevnice
4/10 Znovuotevření: 
Deštivý den v New Yorku
Kino Řevnice / 20:00

5/10 Ovečka Shaun ve filmu: 
Farmageddon
Kino Řevnice /13:30 

5/10 Toy Story 4
Kino Řevnice /15:30 

5/10 Přes prsty
Kino Řevnice /17:30 

5/10 Ad Astra
Kino Řevnice /20:00 

9/10 Tenkrát v Hollywoodu
Kino Řevnice /20:00 

11/10 Lví král
Kino Řevnice /17:30 

11/10 Národní třída
Kino Řevnice /20:00 

12/10 Playmobil ve filmu
Kino Řevnice /13:30 

12/10 Hodinářův učeň
Kino Řevnice /15:30 

12/10 Pražské orgie
Kino Řevnice /17:30 

12/10 Joker
Kino Řevnice /20:00 

13/10 Up And Down 
Symphony
Kino Řevnice /19:00 

16/10 Nabarvené ptáče
Kino Řevnice /20:00 

18/10 Zloba
Kino Řevnice /17:30 

18/10 Downtown Abbey
Kino Řevnice /20:00 

19/10 Ovečka Shaun
Kino Řevnice /13:30 

19/10 Deštivý den
Kino Řevnice /15:30 

19/10 Staříci
Kino Řevnice /17:30 

19/10 Parazit
Kino Řevnice /20:00 

23/10 Bílý bílý den
Kino Řevnice /20:00 

25/10 Hodinářův učeň
Kino Řevnice /17:30 

25/10 Národní třída
Kino Řevnice /20:00 

26/10 Sněžný kluk
Kino Řevnice /13:30 

26/10 Zloba
Kino Řevnice /15:30 

26/10 Poslední aristokratka
Kino Řevnice /17:30 

26/10 Ad Astra
Kino Řevnice /20:00 

27/10 Bolšoj balet:  
Raymonda LIVE
Kino Řevnice /15:45 

30/10 Jiří Suchý – lehce 
životem
Kino Řevnice /20:00 

Hudba
29/10 Clarinet Factory
Kino Řevnice / 19:30 

Výstava
Do 24/11/ Úctyhodní
Modrý domeček

Divadlo
10/11 Pat a Mat jedou na 
dovolenou
Kino Řevnice / 16:00

Ostatní akce
5/10 Řevnické dny 
architektury – procházka
Pošta Řevnice / 15:00 

6/10 Řevnické dny 
architektury – promítání
Zámeček / 18:00

24/10 Zájezd k Sázavě
Zámeček / 8:00

28/10 Setkání u pomníku 
k výročí vzniku ČSR
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 16:00

31/10 Beseda s historikem 
Petrem Blažkem
Modrý domeček / 18:00

Mateřská škola Řevnice 

přijme kuchaŘku na hPP, 
nástup v roce 2020.

Výuční list nebo praxe v oboru vítána. 
Informace na tel.: 604 847 815, 
e-mail: msrevnice@centrum. cz
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PŘIJMEME PRacOVNIcI 
do provozu čistírny oděvů 

v Černošicích
Informace na tel. č. 602 538 687

Černošická čistírna,s.r.o.



Překvapivá volnost

Stabilní pevný 5G internet bez 
závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem na 
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Výlet 
nepočká

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.


