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dobu pěti let louku spolku za údržbu a symbolickou jednu ko-
runu denně, tedy 365 Kč za rok. V létě však nájemní smlouvu ke 
konci září vypověděla s tím, že chce prodat pozemky, které v Řev-
nicích vlastní. Kromě Plácku se jedná ještě o další neméně důleži-
tou lokalitu 0150, část řevnického fotbalového hřiště. 

Řevničtí zastupitelé na svém srpnovém zasedání posoudili ve-
řejný zájem na odkupu obou pozemků a pověřili starostu města, 
aby za ně vlastníkovi nabídl cenu nejvýše 500 tisíc korun s tím, 
že město je připraveno fotbalovému klubu Slavoj Řevnice potřeb-
nou částku půjčit, pokud si písemně dojedná i odkup zbylého 
majetku ve vlastnictví jiných majitelů, který tvoří rovněž součást 
hřiště a jeho vybavení. 

V připravovaném územním plánu jsou pozemky Plácku ur-
čeny jako území pro parky, s hlavním využitím pro okrasnou 
a udržovanou veřejně přístupnou zeleň a zeleň pro krátkodo-
bou rekreaci. Pozemek, který je součástí fotbalového hřiště, je 
veden jako území určené pro sport a rekreaci. 

K  jednání o odkoupení pozemků se zástupcem společnosti Le-
-Investment došlo 25. října na městském úřadě. Kromě starosty 
města se ho za spolek Za Vodou zúčastnil Tomáš Kramoliš, za 
Slavoj Řevnice Jiří Sýkora. K dohodě o prodeji pozemků nedošlo. 
„Pan právní zástupce vlastníka si odnesl zastupitelstvem projed-
naný návrh, já jsem jej požádal, ať protistrana sdělí svoji předsta-
vu o ceně. Dohodli jsme se, že až vše projedná s vlastníkem a já 
u nás s orgány obce, dohodneme další setkání,“ okomentoval 
jednání starosta Tomáš Smrčka.

Redakce RUCHu bude dění okolo Plácku i fotbalového hřiš-
tě nadále sledovat. Je důležité, aby řevnická veřejnost nepřišla 
o možnost využívat i nadále obě lokality. e
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Ruch 11/19 – zpravodaj města Řevnic

Čarodějnice, dětské cyklistické závody, promítání letního kina, 
koncerty nebo soukromé akce – to vše se v minulých letech, kro-
mě každodenního užívání malými cyklisty, dělo na Plácku v cen-
tru řevnické části Za Vodou. Zarostlou louku o ploše cca čtyři tisí-
ce čtverečních metrů spolek za účasti mnoha dalších řevnických 
občanů v roce 2014 doslova vyrval z divoké vegetace a uklidil 
v tomto prostoru několik kontejnerů odpadků. S odvozem vyře-
zané zeleně a odloženého nepořádku pomohly Technické služby.

Spolek Za Vodou vznikl v roce 2013 s ambicí starat se o rozvoj 
této části Řevnic, probudit místní komunitní život i hrdost „za-
voďáků“ na kus obce, který město investičně léta zanedbávalo. 
Nakonec se nosným programem spolku, který začal upozorňovat 
na katastrofální stav místních komunikací, chybějící chodníky 
a ohrožení přívalovými dešti, stala právě obnova Plácku a kultur-
ní akce. V čele spolku se střídali Iveta Kovářová, Bohumil Kovář 
nebo Tomáš Kramoliš, důležitou inspirativní roli sehrávala Han-
ka Ripková.

Spolek s pomocí grantu z Nadace Via a investice vlastních pro-
středků postavil na Plácku cyklodráhu. Vzniklo komunitní ohniš-
tě, byl osazen ping-pongový stůl a lavičky. Každoročně se tu spo-
lečně zdobil vánoční strom. Myslelo se na všechno: spolek osadil 
tabuli s pravidly pro využívání prostoru, a dokonce zaplatil po-
jištění pro případ, že by se něco nešťastného přihodilo. Společně 
s Technickými službami se „zavoďáci“ starali o údržbu louky, ale 
i o kulturní program. Plácek se tak stal hojně využívaným veřej-
ným prostranstvím v rámci celého města.

Vlastník pozemku, společnost Le-Investment, pronajímala po 
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Plácek Za Vodou v ohrožení

Text: Marie Reslová | Foto: Spolek Za Vodou

Nejistá je budoucnost oblíbeného Plácku, na němž spolek Za Vodou vybudoval dětskou cyklodráhu a komu-
nitní ohniště. Vlastník pozemku, od něhož spolek pro řevnickou veřejnost louku pronajímal, vypověděl ke 
konci září nájemní smlouvu z důvodu zamýšleného prodeje. Starosta města proto začal jednat o případném 
odkoupení pozemku.
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daření s povrchovou vodou je pomatováno i při rekonstrukci 
ulic, aktuálně například v probíhající rekonstrukci ulice Švabin-
ského. Projekt zahrnuje rozsáhlá vsakovací štěrková lože, která 
budou sloužit pro zadržení vody a závlahu zelených pásů v oko-
lí komunikace. Menší vsakovací objekt na povrchovou vodu byl 
realizován v ulici Růžová a podobný bude realizován i na rohu 
ulic Chodská a Nad Pískovnou. 

Jak jsem již psal v minulém čísle Ruchu, připravujeme projekt 
budoucí rekonstrukce ulic na Vrážce po dostavbě kanalizace 
a výměně vodních řadů. Tato rekonstrukce je svázána s dotač-
ním titulem, který podporuje zadržení vody přímo v ulicích za 
použití vsakovacích povrchů a zádržných a vsakovacích objek-
tů. Žádost o dotaci by měla být podána již v lednu příštího roku. 
V souvislosti s těmito dotacemi bude rovněž nutné, aby všich-
ni obyvatelé sousedící s dotčenými komunikacemi likvidovali 
všechny povrchové vody na svém pozemku a nepouštěli je na 
veřejná prostranství. 

A závěrem zmíním důležité a připravované projekty zadržo-
vání vody v krajině. Do návrhu nového územního plánu je na 
základě zpracované studie protipovodňových opatření zapra-
cováno několik staveb, které významně napomohou zadrže-
ní vody v krajině (namátkou retence povrchové vody v bývalé 
pískovně v lokalitě Za Vodou, retenční plocha pro Kejnský potok 
v tůních pro případ uzavření protipovodňové uzávěry na objížď-
ce a retenční přehrádky v lesních pozemcích). Jedna ze staveb 
se již projekčně připravuje, konkrétně po předloňské bleskové 
povodni na Kejnském potoce a zničení části Tyršovy ulice měs-
to Řevnice dohodlo se správcem toku, kterými jsou Lesy České 
republiky, společnou protipovodňovou investici. V lesním po-
zemku nad křížením ulice Tyršova a Kejnského potoka vybudu-
jí Lesy ČR za využití dotace retenční přehrazení potoka, které 
zpomalí případné povodňové stavy a zadrží splavovaný materi-
ál. Město Řevnice poskytne na tuto investici potřebný pozemek, 
proto poslední říjnové zastupitelstvo města schválilo budoucí 
převod tohoto pozemku Lesům ČR.   

 S úctou Tomáš Smrčka

Rekonstrukce úřadu a bytového domu 
Městský úřad a bytový dům pro učitele v horní části náměstí 
aktuálně procházejí stavebními úpravami. Hlavním smyslem 
rekonstrukce je snížení energetické náročnosti vytápění obou 
budov. Na obě stavební akce získalo město dotace, které částeč-
ně pokryjí nezbytné investice.

Budova městského úřadu bude zateplena z jižní a severní 
strany objektu fasádním polystyrenem. V prvním patře dojde 
k výměně zbývajících původních oken. Rekonstrukce počítá i se 
zateplením krovu minerální vatou a bude dodán nový střešní 
plášť. Ve stávajícím prázdném podkroví vzniknou nové provozní 
místnosti, které budou sloužit jako zázemí městské policii. Ta se 
do budovy městského úřadu přesune ze staré školy a veřejnosti 
bude sloužit ve druhém patře. 

Velmi podstatnou změnou pak bude vybudování plynové ko-
telny a etážového topení, které nahradí stávající neekonomické 
a neekologické elektrické přímotopy. V budově bude částečně 
vyměněna i stará elektroinstalace. 

Bytový dům pro učitele se dočká zateplení fasádním poly-
styrenem z jižní a západní strany objektu. Severní strana, ve 
směru na náměstí, bude rekonstruována bez zateplení z důvo-
du zachování zdobných prvků fasády. Dům získá rovněž nový 
střešní plášť a zateplený krov. V podkroví pak bude provedena 
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Slovo starosty 
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
svůj listopadový článek bych rád věnoval vodě, respektive hos-
podaření s touto vzácnou tekutinou, o níž se v současnosti všu-
de tak hojně diskutuje. V souvislosti se suchem posledních let se 
často mluví o jejím nedostatku a o hledání různých řešení, jak 
vodu v krajině zadržovat, rozumně ji využívat ke spotřebě a po 
využití ji vracet do přírodního koloběhu. Ruku v ruce s touto 
diskusí vznikají různé dotační tituly, díky nimž mají obce veli-
kosti Řevnic šanci vodu na svém katastrálním území lépe za-
držovat, čerpat, upravovat ke spotřebě a čistit. Ve vedení obce 
jsme se této problematice začali intenzivně věnovat již minulé 
volební období a v této aktivitě nadále pokračujeme. Vlastnit 
své zdroje vody, pokud možno diverzifikované, a vlastnit kapa-
city na její čištění je důležitá strategie pro budoucí udržitelný 
rozvoj města. Navázaná meziobecní spolupráce a její další roz-
voj (v tuto chvíli je dohoda mezi naším městem a obcemi Zadní 
Třebaň a Hlásná Třebaň) napomůže budoucí ekonomické udrži-
telnosti systému.   

Koncem října byla dokončena modernizace a rozšíření čis-
tírny odpadních vod. Černošickým vodoprávním úřadem bylo 
schváleno její uvedení do ročního zkušebního provozu s tím, že 
kapacita pro Řevnice je dimenzovaná na 4500 obyvatel. Obce 
Zadní a Hlásná Třebaň (Rovina), které se na rekonstrukci fi-
nančně podílejí, mají kapacitu pro 1130, respektive 470 obyva-
tel. Pro Řevnice tak do budoucna zůstává významná a důležitá 
rezerva pro 1000 obyvatel.

Velkým tématem je pro nás modernizace, intenzifikace a di-
verzifikace zdrojů pitné vody. Vlastní správa a investice do vo-
dovodních rozvodů a jejich dílčí úpravy městu umožnily vytvo-
řit rezervy, ze kterých dokážeme pitnou vodu zajistit i sousední 
Zadní Třebani. V současné chvíli máme dokončený projekt na 
10milionovou investici do výměny technologií na úpravně hlav-
ního zdroje vody u Berounky. Nové technologie umožní lepší 
a ekonomičtější úpravu vody s vyšším výkonem. Projekt máme 
zpracovaný i na 3,5milionovou investici do revitalizace vodního 
zdroje Kejná (tento zdroj produkuje kvalitnější vodu než u Be-
rounky), který by měl rovněž zvýšit jeho výkon. Na oba projek-
ty schválilo zastupitelstvo podání žádosti o dotaci. Dále chce-
me připravit projekt na revitalizaci vodního zdroje Domov (za 
starou hájovnou) a jeho napojení na vodojemy na Výšině. Vedle 
toho jsou připraveny další vodohospodářské studie a projekty 
na úpravu vodovodní sítě.

V souvislosti s vodními zdroji bych chtěl zmínit nedávný únik 
jedovatých mořidel z dřevovýroby u Plzně do řeky Berounky. 
Díky této havárii a jejímu šíření řekou bylo nutné bezpečnostní 
36hodinové odstavení řevnického hlavního zdroje vody u Be-
rounky. Přestože spotřeba pitné vody byla při této odstávce po-
kryta rezervním objemem hlavního vodojemu,   je podle mého 
názoru důležité zajistit vyšší diverzifikaci vodních zdrojů (Kejná 
a Domov). Zmíněná havárie však také ukázala, jak je důleži-
té eliminovat všechny potenciální hrozby znečištění v blízkosti 
řek. V případě Řevnic je to tolik diskutovaná změna v připravo-
vaném novém územním plánu v lokalitě bývalé betonárny Eu-
rovie, a to ze současné průmyslové výroby na jinou, pro blízké 
vodní zdroje bezpečnější zástavbu. 

Velmi důležitá je pochopitelně i otázka povrchové vody a hos-
podaření s ní. Město získalo první takovou dotaci na záchyt-
né nádrže na dešťovou vodu v areálu 2. stupně základní školy. 
Voda v nich zadržená bude sloužit k závlaze areálu. Na hospo-
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nová vestavba dvou bytů (1+1 a 2+1), které budou sloužit 
učitelům.  

Jan Schlindenbuch

Co a jak na sběrném dvoře
Stále se ptáte, jak postupovat při odkládání odpadu na 
novém sběrném dvoře v areálu EKOS. Proto znovu publiku-
jeme základní informace o způsobu jeho provozu.  
Odpadem se rozumí jakákoli věc, kterou se rozhodnete vyhodit, 
protože dosloužila a nepotřebujete ji, nebo tvořila obal výrob-
ku. Na sběrném dvoře se nyní třídí 32 druhů odpadů.

Při první návštěvě sběrného dvora zastavíte na váze 
a prokážete se obsluze dokladem (občanským průkazem nebo 
pasem). Občané trvale bydlící v Řevnicích dostanou čipovou 
kartu – je to procedura na jednu minutu. V prohlášení, které je 
třeba při této příležitosti podepsat, se mimo jiné zavazujete: 

• předávat na sběrný dvůr výhradně vlastní odpad 
• uhradit uložení odpadu, přesáhne-li jeho váha limit, který 

můžete odkládat na sběrném dvoře zdarma 
• nepředávat svoji kartu nikomu dalšímu 

Při opakované návštěvě se prokážete pouze kartou.
Po načtení hmotnosti vozidla na váze a sdělení obsluze, jaký 

je převažující odpad, který vezete, budete pokračovat podle 
cedulí a pokynů obsluhy k příslušným kontejnerům, většinou 
do prostoru s asfaltovým povrchem. Tam jsou všechny druhy 
nádob a kontejnerů uspořádány pro pohodlné vykládání ve 
tvaru U. Zde si obsluha načte vaši kartu pistolovou čtečkou, 
zkontroluje odpady, které jste přivezli, a určí, co a kam zatří-
dit. Prostřednictvím čtečky může obsluha do záznamu odpady 
překvalifikovat nebo dále dotřídit.   

Například: Doma naložíte na přívěsný vozík trochu stavební 
suti, přidáte staré křeslo a skříňku a kanystr vyjetého oleje. 
Přivezete vše na dvůr v otvíracích hodinách (úterý 15–18, ne-
děle 9–12, od 1. 11. do 31. 3. pouze neděle), případně zavoláte 
a domluvíte se, zda můžete přijet jindy, a kdy.

Po příjezdu na váhu ukážete obsluze kartu (brzy bude instalo-
vána stacionární čtečka) a po pokynu budete pokračovat autem 
podle cedulí ke kontejnerům. Zde si obsluha kartu načte a po 
kontrole přivezených odpadů určí, co do kterého kontejneru 
odložit. Zároveň se s vámi dohodne a čtečkou do počítače zašle 
rozdělení odpadů podle hmotnosti: např. že suť tvoří 2/3 hmot-
nosti, velkoobjemový odpad (křeslo, skříňka) 1/3 hmotnosti 
a 2 litry oleje zapíše k tomu jako 2 kg nebezpečného odpadu.

Vy vše uložíte do příslušných kontejnerů a nádob a při návra-
tu zajedete opět na váhu. Teprve nyní se zjistí po odečtení od 
příjezdové váhy skutečná hmotnost odpadu a program přepočí-
tá předtím čtečkou zadané poměry na konkrétní hmotnosti. Po 
pokynu obsluhy můžete odjet, nebo případně uhradit hmotnost 
odpadu nad bezplatné limity. 

Nebezpečné odpady přijímá sběrný dvůr celoročně během 
otevírací doby pro veřejnost. Proto se ruší pravidelný svoz 
nebezpečného odpadu, dosud organizovaný dvakrát ročně za 
COOPem. Novinkou jsou přísnější pravidla, která určují, že az-
best musí být předán pouze v igelitových pytlích nebo obalený 
igelitovou fólií.  

Druhy odpadu, bezplatné limity a ceník si ověřte na www.
revnice.cz po prokliknutí sekce Sběrný dvůr. Pro další infor-
mace případně volejte nebo pište v tomto pořadí: 

David Velek, tel. 702 041 431, e-mail velek@revnice.cz
Mojmír Mikula, tel. 702 041 425, e-mail ts@revnice.cz

 Mojmír Mikula

Autobusy do Letů zatím 
ze Řevnic nepojedou
Autobusy směřující z Řevnic do letovské průmyslové zóny, po 
jejichž zavedení volají již dlouho zejména místní senioři, od 
nového jízdního řádu zatím jezdit nebudou. „Město žádá opa-
kovaně, ale žádný konkrétní výsledek zatím nemáme,“ uvedl 
starosta města Tomáš Smrčka. Podle něj žádost stále řeší 
organizátor dopravy ROPID. Podle starosty musí poté následo-
vat projednání kraje s obcemi, které budou na zavedení linky 
finančně participovat. 

Kraj podpoří destinační 
managementy
Krajský úřad chce v následujícím roce systematicky podporovat 
takzvané destinační managementy, jejichž úkolem je povzbudit 
v jednotlivých regionech turistický ruch. V rámci svého rozpočtu 
vyčlenil kraj pro rok 2020 na jejich fungování a rozvoj částku ve 
výši 3,5 milionu korun. Dotace může za předem daných pod-
mínek dosáhnout výše od 50 tisíc do 300 tisíc korun na jeden 
projekt. Šanci získat dotaci má i zapsaný spolek Turistická oblast 
Brdy a Podbrdsko. Jeho zakládajícím členem jsou i Řevnice. 
V současnosti spolek připravuje webové stránky, které by měly 
prezentovat turistickou atraktivitu regionu. Program na podporu 
rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje pro rok 
2020 bude ještě 25. listopadu projednávat zastupitelstvo.

Probíhající projekty
Dva měsíce před koncem roku v Řevnicích běží několik 
projektů. Některé z nich se podle starosty města nepodaří 
završit do konce roku 2019. Jde například o zateplení dvou 
budov na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad – budovy radnice 
a bytového domu, na které město získalo dotaci. Práce totiž 
začaly kvůli výběrovým řízením na stavební firmu později, 
než se původně plánovalo. Jisté také není, zda bude v termínu 
dokončena rekonstrukce přednádraží. Do konce ledna by měla 
být hotova i lesní cesta pod Strážným vrchem. Jde o těžební 
cestu určenou pro vozovou techniku, která ústí z lesa na silnici 
mezi Řevnicemi a Mníškem pod Brdy. Soupravy by zde měly 
vyjíždět a sjíždět vždy ze směru od Mníšku.

Město získalo dotaci na cyklotrasu 
a novou lávku přes Havlíčkovy sady 
Řevničtí zastupitelé na svém posledním říjnovém zasedání 
schválili přijetí dotace necelých 3,2 milionu korun na výstavbu 
bezpečných cyklotras ve městě. Projekt zahrnuje vyznačení 
cyklopruhů po obou stranách silnic vedoucích od řevnické-
ho nádraží, ulicemi 28. října, V Luhu, dále ulicí Pod Strání 
a kolem budovy základních škol, Masarykovou ulicí a ulicí 
Švabinského do Selce. Součástí jsou investice na výstavbu 
nové lávky přes Nezabudický potok v Havlíčkových sadech, 
přilehlých ulic a opravy ulice 28. října a ulice Pod Strání, tam 
včetně dešťové kanalizace. Lávka v parku bude vyrobena z be-
tonu a kovu. V rámci projektu má v Řevnicích vzniknout nebo 
být rekonstruováno celkem 2340 metrů cyklotras. Podmínkou 
dotace z evropských fondů je podle starosty propojení doprav-
ních staveb se školami a dalšími službami. Termín výstavby 
zatím není znám, v současnosti město připravuje soutěž na 
dodavatele.



Prodej dřeva z městského lesa
Město Řevnice obnovilo v září tohoto roku prodej štípaného dří-
ví z městských lesů. Přeměna původního sběrného dvora v are-
álu bývalé skládky na nový moderní areál vybavený zázemím, 
technikou, zabezpečením a skladovacími prostory umožnil 
obnovit vlastní prodej štípaného dříví z řevnického lesa. Díky 
novým skladovacím prostorům, ve kterých je štípané dříví 
připraveno k odvozu, se oproti předchozím rokům podařilo 
významně zvýšit pružnost v dodávkách štípaného dříví. V tuto 
chvíli nemusí město Řevnice čekat na určitý objem objednávek, 
než dojde k přípravě štípaného dříví. Dalším zlepšením je vari-
abilita dodacích podmínek, kdy technologie umožňuje štípání 
dříví jak do osvědčených vaků big bag, tak volně do kontejneru, 

čímž se opět zvýšila operativnost celého procesu. Objednávky 
malých objemů jsou rozváženy vozem Multicar. Díky technice 
umožňující nakládku si lze do areálu bývalé skládky dojet pro 
štípané dříví i vlastním vozem. Dříví je standardně štípáno 
v délkách 33 cm, na přání je možné volit i jiné sortimenty. Sou-
časná kůrovcová kalamita, která zasáhla lesy na území celé ČR, 
se bohužel nevyhnula ani městskému lesu. Práce v lese se nyní 
soustřeďují především na odstraňování kalamity a zpracování 
smrkového a borového dříví má jednoznačnou prioritu. I v této 
souvislosti je nyní na skladě města k objednání především dříví 
smrkové a borové za akční cenu (viz ceník). Dříví má nezměně-
nou kvalitu, je vhodné na celosezonní topení. 

Granty na vodu
Město také žádá o dotaci na dva vodohospo-
dářské projekty. Jedním z nich je Regenerace 
prameniště Kejná a druhým Obnova techno-
logie úpravny vody u Berounky. Město žádá 
státní příspěvek prostřednictvím Státního 
fondu životního prostředí ČR. Ve hře jsou ještě 
dotace, o které město žádá prostřednictvím 
MAS, tedy z takzvaného Komunitně vedeného 
místního rozvoje (CLLD). Město by z těchto 
zdrojů rádo zrekonstruovalo Dřevák u nádraží, 
a to podle návrhu architektky Sodomkové. 
Další finance žádá na další etapu rekonstrukce 
hasičské zbrojnice. „Výzvy by se měly vyhlašo-
vat v prosinci. Pokusíme se získat i peníze na 
přestavbu bývalého služebního bytu v areálu 
1. stupně základní školy v Revoluční ulici na 
odbornou učebnu,“ uvedl starosta Tomáš 
Smrčka.

(vše pan)
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Práce na novém územním 
plánu pokračují

Rád bych krátce informoval o stavu vyjednávání o nastavení 
parametrů pro území bývalé Eurovie. Před posledním jedná-
ním výboru pro územní plán byl ze strany určeného zastu-
pitele předložen výstup, který byl oproti prvotnímu návrhu 
architektů – co se týče počtu bytů – již redukovaný. 

Opozice po jednání následně zaslala svůj protinávrh na 
nastavení limitů v tomto území, tkvící především v určení ještě 
nižšího limitu počtu bytů a doplnění limitu hrubé podlažní 
plochy bytů. V tuto chvíli je tento výstup posuzován zpraco-
vatelem a pořizovatelem ÚP. Po jejich vyjádření očekávám 
jednání ve výboru o finální podobě nastavení parametrů v této 
lokalitě.

Josef Tlustý, předseda výboru pro územní plán

Eurovia – kompromisní řešení
Jak jsem psal v zářijovém vydání Ruchu, stále zastávám názor, 
že nejvhodnější řešení budoucího využití areálu Eurovie by 
bylo úplně bez bytů. Spolu se zástupci petice a s kolegy z kan-
didátky hnutí PRO Řevnice jsme si však vědomi, že jsou zde 
i jiné názory a že někteří lidé by masivnější bytovou výstavbu 
v tomto území uvítali. Nechceme vyhrocovat situaci a znovu 
rozdělovat Řevnice na My a Oni, Pro a Proti. Nechceme také 
zablokovat přijetí nového územního plánu, který je již téměř 

hotov a v podstatě schází pouze vyřešit prostor Eurovie. Řev-
nice nový územní plán velmi potřebují.

Proto jsme pečlivě zvážili návrh na regulativy pro tuto 
lokalitu, který předložili zástupci vedení radnice na zářijo-
vém jednání výboru pro územní plán. Jako pozitivní posun 
v dosavadním jednání osobně hodnotím zejména skutečnost, 
že se neurčité varianty s procenty bytové a nebytové výstavby 
a teoretické výpočty ekonomických přínosů změnily na kon-
krétní údaje o počtu bytů, které v bývalé Eurovii mohou vznik-
nout, a procentu plochy, která může být zastavěna. O těchto 
i dalších regulativech jsme v naší skupině diskutovali poměrně 
dlouho, a nakonec jsme dospěli ke shodě, že v prostoru bývalé 
Eurovie považujeme za přijatelný počet bytů maximálně 40 při 
celkovém procentu zastavěnosti 20 %. Aby se zamezilo speku-
lacím, kdy se jeden velký byt po kolaudaci rozdělí na několik 
menších, navrhujeme omezit hrubou podlahovou plochu pro 
bytovou výstavbu na maximálně 8300 m2. Dále by v územním 
plánu mělo být zamezeno výstavbě ubytoven a také by zde 
mělo být jednoznačně definováno, že jakákoli výstavba může 
začít teprve po zajištění protipovodňové ochrany celého území 
mezi železniční tratí a řekou, nikoli jen po nějakém dílčím ře-
šení. S tímto stanoviskem tedy pokračujeme v jednání v rámci 
výboru pro územní plán.

Abychom došli k uvedenému kompromisu, musela řada 
z nás ustoupit od jednoznačného požadavku nula bytů. Ne-
bylo to lehké rozhodnutí, ale věříme, že za dosažení dohody 
o územním plánu a jeho schválení širokou, nikoli jen těsnou 
většinou zastupitelů takový ústupek stojí. 

Pavel Černý, zastupitel PRO Řevnice

CENíK šTíPANéHO PALiVOVéHO DŘEVA
Město Řevnice, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice 252 30

telefon: 313 104 213, e-mail: kliner@revnice.cz

Název Sortiment Popis Prodejní cena 
za 1 sprm

Měkké dřevo 33 cm smrk, borovice, modřín 750,- Kč

Měkké dřevo 25 cm smrk, borovice, modřín 788,- Kč

Tvrdé dřevo 33 cm dub, buk, habr, bříza 1 300,- Kč

Tvrdé dřevo 25 cm dub, buk, habr, bříza 1 365,- Kč

Záloha na 
vratný big bag

1 ks 120,-Kč

Štípané dřevo je nabízeno jako sypané (sypaný prostorový metr – sprm) 
v kontejnerech a ve vratných vacích (big bag). 

V ceně štípaného dřeva není zahrnuta doprava.
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ta k odstoupení a začali za ně vybírat nástupce. Před volbami 
ještě nebylo možné zvolit nového starostu jinak než kooptovat 
původního člena z poslanců národního výboru. Takže první sta-
rosta byl zvolen přímo občany Řevnic v Lidovém domě. Lidem 
se toto kooptování moc nelíbilo, ale staré zákony stále platily, 
takže byl první porevoluční starosta zvolen až na třetí pokus. 

Hana Vlášková a Lenka Smetanová
Na dobu okolo 17. listopadu 1989 vzpomínáme rády, poznaly 
jsme tehdy spoustu nových přátel. Roznášeli jsme letáky, lepili 
plakáty a těšili se na budoucnost a svobodu, která opravdu 
přišla. Porevolučních výhod je mnohem a mnohem víc než 
nevýhod a jsme moc rády za změny, které začaly 17. listopadu 
1989.

Jan švéd
Krátce před revolucí mi z řevnického národního výboru přišel 
dopis, že ve veřejném zájmu je plánována demolice části mého 
domu pár metrů za dnešní lékárnou směrem na Třebaň. Dů-
vod? Na jeho místě měla stát nová autobusová zastávka. Přišlo 
mi šílené zbourat stavení v centru města, kde žilo několik gene-
rací mého rodu včetně někdejšího starosty Řevnic pana Jandy, 
a místo něj vyasfaltovat plac pro autobusy. Stejně necitlivé, jako 
když na dnešním náměstí Jiřího z Poděbrad „voněla“ benzinová 
pumpa, doslova československá rarita, nebo když další náměstí, 
někdejší „Marešák“, bylo zlikvidováno výstavbou požární zbroj-
nice. Listopadová revoluce mi pomohla zachovat dům a nám 
všem dala naději, že v Řevnicích se bude žít konečně normálně.

Jak události z listopadu 1989 zachytil 
řevnický kronikář? 
Nejprve na pěti stranách popisuje emotivně celorepublikový vý-
voj, na dalších dvou listech zachytil dění přímo v Řevnicích. Za 
oběma zápisy je pak zveřejněn text Dagmar Renertové, týkající 
se svatořečení Anežky Přemyslovny České v Římě, jehož byla 
přímou účastnicí.

I přes zjevnou nedůvěru či přímo odpor proti nadvládě 
Komunistické strany Československa, kterou si tato nechala 
potvrdit i ústavně, málokdo asi na počátku roku 1989 očekával 
výraznější politické změny. Veřejnost byla programově vedena 
k pasivitě, lhostejnosti, nezájmu, pseudopolitika se vytvářela 
kabinetně a s ignorováním mínění národa… 

Většina národa dávala přednost přežití a jen malá skupina 
obyvatelstva, ztělesněná Chartou 77 a dalšími občanskými 
iniciativami, reprezentovala svědomí národa v rovině přede-
vším mravní. Stále více se však politicky profilovala a ovlivňo-
vala veřejný život i přes stálé represálie Státní bezpečnosti a 
„zglajchšaltované“ justice. Nejen intelektuální elita národa, ale 
i řada schopných lidí sledovala postupný úpadek země z míst 
manuálních pracovníků a nezřídka i přes mříže věznic.

Milníky roku 1989 se staly lednové události kolem pietního 
uctění památky statečného studenta Jana Palacha, srpnové 

Anketa
Co se vám vybaví, když se řekne listopad 1989 v souvislosti 
s naším městem? Zeptali jsme se těch, kteří před třiceti lety 
stáli u zrodu Občanského fóra.

ing. Jan Hladiš
V Řevnicích se v pátek 17. listopadu roku 1989 pochopitelně 
vůbec nic nestalo. Události v Praze na Národní třídě však daly 
věci do pohybu. V neděli 19. listopadu bylo v Praze založeno 
Občanské fórum – OF, platforma, která byla alternativou vlád-
noucí komunistické straně. Celá společnost a zejména Praha, 
kam se svým způsobem mohly počítat i Řevnice, se aktivizova-
la. Ve velmi krátké době po vzniku OF v Praze bylo založeno OF 
v Řevnicích, jehož počátků jsem se účastnil. Do této doby jsem 
se v politickém životě neangažoval, ale přelom, který se rodil, 
mě vyburcoval. Každý člověk, který tuto dobu prožil, si ji ne-
smazatelně nese v sobě. Řevnickému OF se podařilo realizovat 
změny ve smyslu pluralitního systému ve správě města. V řev-
nické samosprávě jsem pracoval jako zastupitel a radní. Byla to 
krásná a velmi pozitivní doba, všichni společně si přáli vybudo-
vat svobodnou společnost. Vzpomínám si, že jedním z prvních 
plakátových hesel bylo „Zpátky do Evropy“, což byl zásadní 
obrat proti tehdejšímu stavu, kdy byla pro nás západní Evropa 
uzavřená. Toho, že se nám podařilo stát se členem evropské de-
mokratické společnosti, si velice vážím. Je to úžasné, již 30 let 
nežijeme za ostnatým drátem. Listopad 1989 byl velmi mrazivý, 
ale hřála nás naděje velkých společenských změn. Českosloven-
sko bylo tehdy poslední zemí bývalého východního bloku, která 
byla stále v rukou komunistické strany. Politický obrat už byl na 
spadnutí a to, co se stalo po 17. listopadu v Praze, bylo popu-
dem ke změnám i v ostatních částech naší republiky. Řevnice 
nebyly výjimkou.

Jiří Trnka
Centrem politického dění konce roku 1989 bylo v Řevnicích 
kulturní středisko, které bylo tehdy na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad. Kulturní středisko vedly paní Lenka Smetanová 
a paní Hana Vlášková. 24. listopadu se v sále střediska sešlo 
hodně řevnických občanů před televizní obrazovkou a sledovali 
odstoupení tehdejších nejvyšších představitelů KSČ ze svých 
stranických funkcí. Po 17. listopadu to byl první vítězný krůček 
k přeměně společnosti. Jásali jsme a byli plni nadšení. V těch 
dnech jsme založili řevnické Občanské fórum a sezvali jsme do 
střediska ty, které jsme považovali za důvěryhodné a schopné. 
Slovo „důvěryhodné“ píšu záměrně, protože v těch dnech ne-
bylo zdaleka vše vyhráno, KSČ plánovala ozbrojené akce na po-
tlačení odporu. Na rozdíl od pražského neboli centrálního OF 
jsme museli zvolit jinou taktiku k výběru členů OF a aktivistů. 
Vybízeli jsme nadšence, sousedy, které jsme znali, a nepřihlíže-
lo se tolik na stranickou příslušnost, ale na slušnost a politickou 
bezúhonnost. Později se ukázalo, že tato taktika byla naivní 
a zneužitelná. Byly organizovány schůzky občanů, diskutovalo 
se, přijížděli k nám pražští herci a ve středisku se scházelo čím 
dál tím víc lidí.  Později jsme vyzvali tehdejší představitele měs-

Listopad 89 v zrcadLe 
Řevnic
Text: Pavla Nováčková 
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výročí počátku sovětské okupace a říjnová manifestace k uctění 
vzniku samostatnosti našeho státu. Při všech těchto událostech 
dokázala „moc“, že se chová jako příslovečná dodělávající kopa-
jící kobyla. Srážka manifestantů a policie na Národní třídě dne 
17. listopadu 1989 se stala uzlovým momentem…

Do čela občanské aktivity se postavily důvěryhodné osob-
nosti mající autoritu u velké části veřejnosti – Václav Havel, 
Alexander Dubček… Vzniklo Občanské fórum a s nadcházející 
generální stávkou i stávkové výbory… Mnozí z nás si připadali 
jako ve snu, když sledovali rozklad moci zdánlivě neotřesitelné. 
Demisi federální i republikových vlád, jejich rekonstrukce na 
počátku prosince, zoufalé „unfair“ taktizování KSČ, toto vše za-
vršil svou rezignací na funkci hlavy státu symbol „normalizace“ 
a národní devastace dr. Gustav Husák, tento neblahý vyvaděč 
z pražského jara 1968… Závěr roku pak přinesl prezidentské 
volby a v nich zvolení muže, který se svou morální silou, inte-
lektuálními schopnostmi a lidskou hodnotou stal ztělesněním 
nejlepší tradice nejen našeho národa, ale i humanistického 
evropanství. Václav Havel tak vstoupil do sídla českých králů, 
kde čtyřicet dva let snovali své plány kremelští lokajové. Nový 
prezident byl pozdraven jako první občan státu…

Naše vlast nastupuje novou cestu, na které nás čeká mnoho 
těžkostí, práce a odříkání. Záleží na nás, zda to bude cesta ke 
světlu svobody, odpovědnosti a víry v to dobré a mravně silné 
v našich národech. 

Události obecné se svým vlivem prosadily i v našem městě. 
Již po 20. listopadu se sešla iniciativní skupina občanů a ob-
čanek, mezi nimi Václav Zuska, inženýr Jan Hladiš, malíř Jiří 
Trnka, obě pracovnice kulturního střediska Lenka Smetanová 
a Hana Vlášková a Jiřina Cvancigerová, a to v kulturním stře-
disku na náměstí, jež se stalo základnou revolučního dění ve 
městě. Nástup byl velmi úspěšný, neboť již 21. 11. byl promít-
nut film o událostech 17. listopadu, a to šestkrát, pokaždé za 
mimořádné účasti 80 osob, takže jej ten večer přišlo zhlédnout 
kolem pěti set občanů! Od toho dne se rozmnožovaly letáky 
a psaly plakáty, některé byly dovezené z Prahy, jiné koncipo-
vané i řevnickými agitátory a roznášené po městě. Potřebný 
papír dali k dispozici někteří občané. Plakáty kreslili hlavně 
Jiří Trnka a výtvarnice Dagmar Renertová. Dne 23. 11. 1989 
bylo za podpory 186 občanů založeno Občanské fórum, které 
dále organizovalo akce za účasti pražských představitelů Fóra 
nebo herců. Všechny akce se setkávaly s mimořádným zájmem 
občanů. Dne 27. 11. se v rámci všeobecné stávky stávkovalo 
také v Řevnicích, za účasti pracovníků Oblastního podniku 
služeb (OPS) a řady občanů. Z věže místního kostela zazněly 
zvony a houkaly podnikové sirény. V prvních dnech se nedo-
sáhlo dohody s MěNV, což způsobil ten fakt, že zastupitelský 
orgán byl prakticky složen ze samých příslušníků KSČ. Teprve 
dodatečně vznikla dohoda o využití kulturního střediska pro 
činnost OF. MěNV projevil také souhlas s účastí zástupců OF na 
schůzích komisí.

Dne 20. 12. se konala veřejná schůze za neobvykle veliké 
účasti občanů v přeplněném sále Lidového domu. MěNV tam 
odstoupil a tím otevřel cestu  k jednání o změnách v obsazení 
funkcí. Svou pozornost soustředilo OF hlavně k MěNV vzhledem 
k malé aktivitě a zejména pak k postojům jeho předsedy inž. 
Františka Holečka, který svým chováním popouzel proti sobě 
mnoho občanů. Příprava ke změnám ve funkcích trvala poměrně 
dlouho. Součástí agitace OF byla také podpisová akce za zvolení 
Václava Havla prezidentem republiky. Za přispění železničářů se 
na nádraží získaly podpisy 800 občanů a cestujících.
Zápis do kroniky pořízen k 31. 12. 1989. Na zápisech do kroni-
ky se podíleli pan profesor Vladimír Knap, učitel Jiří Podzimek, 
pan Vladimír Houška, paní Matylda Rohlíčková, pan Jiří Trnka, 
výtvarník, dále spolupracovníci letopisecké komise pan Ing. 
Josef Beneš a paní Vladimíra Tamchynová.

Vzpomínkové akce 
v dolním Poberouní
9. 11. Nechceme zpátky, Dobřichovice
Od 14.00 se v Dobřichovicích bude konat vzpomínková akce 
pod heslem Nechceme zpátky aneb Živé obrazy ze 17. listopadu 
89. Připomene nejdůležitější okamžiky tehdejších událostí. 
Prostor před přístavbou základní školy se na chvíli přemění na 
Albertov, kde vystoupí studentští vůdci s autentickými proje-
vy. Pak se přítomní vydají v průvodu na Vyšehrad, kde položí 
květiny u hrobu K. H. Máchy (pomník padlých ve Vítově ulici). 
Poté se průvod vydá zpět do centra, kde bude v ulici 5. května 
zastaven policejním kordonem a obklíčen. Následovat bude po-
licejní zásah a vyhnání demonstrantů na nádvoří dobřichovic-
kého zámku, kde si připomeneme několik zásadních momentů 
spojených s okny a balkonem Melantrichu.

13. 11. Výstava a bohoslužba, Černošice
Vernisáž výstavy sestavené z dobových materiálů a ekumenic-
ká bohoslužba se uskuteční od 18 hodin v modlitebně Církve 
bratrské na černošické Vráži.  

14. 11. 10 let s prezidentem Václavem Havlem, Dobřichovi-
ce
Od 19.30 se v dobřichovické sokolovně koná beseda s Ladisla-
vem Špačkem nazvaná 10 let s prezidentem Václavem Havlem. 
Vstupenky na přednášku plnou vzpomínek a zážitků, doplně-
nou o bohatou fotodokumentaci, lze zakoupit v předprodeji 
– Caffe Galerie Bím, Infocentrum Dobřichovice nebo www.
divadlodds.cz. Vstupné 100 Kč.

16. 11. Sametové setkání, Řevnice
Akci společně pořádá město Řevnice, Městské kulturní stře-
disko, Modrý domeček a ZUŠ. Sraz je v 10 hodin u Zámečku. 
Symbolický průvod se přesune od Zámečku na náměstí. Bude 
připomínat demonstrace z listopadu 1989. Zájemci mohou 
dorazit s vlastními transparenty, v dobovém oblečení. Před 
Modrým domečkem je připraven kulturní program s hudeb-
ním vystoupením, včetně dobového občerstvení. Vystoupí zde 
například děti z pěveckého a literárně-dramatického oddělení 
ZUŠ. Zazní také krátké proslovy. K vidění bude nadále výstava 
Úctyhodní. Nezapomeňte si s sebou transparenty, svíčky, klíče. 
Akce bude zakončena tak, aby zájemci měli možnost účastnit se 
ještě demonstrace na Letné.

17. 11. Vzpomínková akce, Lety
Vzpomínková akce se na návsi v Letech koná od 10 hodin. 
Na radnici se uskuteční beseda s historikem a pracovníkem 
okresního archivu Pavlem Buchtelem. Zazní písně Karla 
Kryla v podání Martina Svozílka. Vystoupí houslista Miroslav 
Cvanciger, představí se operní pěvkyně Ludmila Kromková. 
Pro nejmenší je připravena od 11 hodin v sále u Kafků veselá 
podzimní pohádka. 

17. 11. Vzpomínka a lampionový průvod s ohňostrojem, 
Beroun
Od 16 hodin začíná na Husově náměstí v Berouně pietní vzpo-
mínka. Její součástí je i čtení úryvků z textů Václava Havla. 
V 17.11 se rozezní kostelní zvony v kostele sv. Jakuba. Lampio-
nový průvod vyjde v 17.15 od sochy mistra Jana Husa, zakon-
čen bude na fotbalovém hřišti,  kde se uskuteční ohňová show 
a ohňostroj. e
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kolik dobových materiálů je třeba předtím nastudovat? 
U Metanolu i u Dukly jsem měl štěstí na výjimečné kolegy – Len-
ku Szántó a Jakuba Režného. To oni přišli s tématem, nad jehož 
rešerší strávili rok. Já se s nimi věnoval až scénáři. 
Sledoval jsi natáčení na place? Můžeš vůbec nějak mluvit do 
práce režisérovi?
V případě Metanolu jsem se účastnil i natáčení. Režisérka Tereza 
Kopáčová byla tak velkorysá, že se mě občas i zeptala, co si 
myslím.
Byl jsi šéfem projektu pro Českou televizi Paterčata. Jak ho 
nyní hodnotíš? Ještě sledujete jejich osud?
Dokumentární seriál o prvních českých paterčatech nelze nazvat 
jinak než dobrodružstvím pro všechny zúčastněné. Bylo těžké 
udržet si odstup a ze svědka se občas nestát aktérem, byť nepří-
mým. I s ohledem na vypětí s tím spojené a soukromí rodiny jsme 
se navzdory zájmu České televize rozhodli v natáčení nepokra-
čovat.
V čem je rozdílná spolupráce se soukromou a veřejnoprávní 
televizí? Je to vůbec v něčem jiné?
Zjednodušeně řečeno divákovi komerční televize nabízíte to, co 
chce, a tomu veřejnoprávnímu to, co myslíte, že potřebuje.
Jak jsi se dostal ke 3Bobulím? Podle čeho si vybíráš, do čeho 
půjdeš?
Po dramatických a tragických příbězích podle skutečných udá-
lostí jsem si přál napsat něco žánrově lehčího a pracovat s jiným 
okruhem přátel. Obojí se mi s Bobulemi splnilo. Obecně řečeno 
platí, že kolegové jako kreativní producent Michal Reitler nebo 
scenárista Tomáš Vávra pro mě znamenají důležitější důvod, proč 
se do něčeho zapojit, než sebelepší námět.
Za Duklu máš Českého lva. Jaké máš další ambice? Na čem 
nyní pracuješ?
Pro Českou televizi dokončujeme scénáře dvou sérií podle 
skutečných událostí. První se věnuje vraždám, které v 90. letech 
vyšetřovala pražská mordparta, druhá školním kauzám, propo-
jeným postavou školského ombudsmana. Oba seriály se začnou 
točit v únoru příštího roku.  
A nakonec ještě něco „řevnického“. Jezdíš k nám ještě ně-
kdy? Sleduješ dění u nás? Co tě třeba v poslední době u nás 
překvapilo?
Rodiče navštěvuji s železnou pravidelností. A mám radost, že 
v řevnickém veřejném dění je činná řada kamarádů z turistického 
oddílu Tuláci, na který s láskou vzpomínám. e 

Studoval jsi filmovou vědu a srovnávací literaturu na FF UK, 
posléze scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Co z toho bylo 
pro tvou současnou práci nejzásadnější a nejpřínosnější? 
Přednášky Jiřího Cieslara na filmové vědě. Profesor Cieslar mě 
přiměl pochopit, že filmový tvůrce si nese dvojí odpovědnost – 
vůči prostředí, které zachycuje, a vůči době, pro niž film točí. 
Pokud mezi obojím nalezne vztah, získává důvod vyprávět. 
O obojím však musí být také dostatečně zpraven. Teprve poté 
nabývá práva jedno i druhé svým dílem popisovat a komentovat.
Začínal jsi jako redaktor magazínu TV Nova Víkend. Vzpome-
neš si ještě, jaká byla tvá první reportáž? Jak moc velkou roli 
hrál ve tvém vstupu do televize tatínek?
První reportáž si nevybavím. Nejvíc si cením té o obležení Lenin-
gradu za druhé světové války. A tatínek měl vliv zásadní. To on 
mě seznámil s Pavlem Zunou, který Víkend vymyslel a prosadil.
Často jsem měla pocit, že ses snažil na Novu „vpašovat“ i ná-
ročnější témata. Jaká témata jsou ti vlastně nejbližší a proč?
Výběr témat byl předmětem péče celé redakce. S ohledem na své 
tehdejší vzdělání a rodinné zázemí jsem se soustředil hlavně na 
historické události.
Jak ses dostal k práci scenáristy? A je to práce, kterou jsi 
chtěl vždy dělat? 
Chtěl jsem se věnovat filmu, a postupně jsem dal před kritickou 
reflexí přednost jeho tvorbě. Místo na konci jsem si přál být na 
začátku celého procesu. Proto scenáristika. 
S jakými režiséry jsi již spolupracoval a které spolupráce si 
nejvíce vážíš?
Nejvíc si považuji spolupráce s Terezou Kopáčovou a s Davidem 
Ondříčkem.
Přes deset let se podílíš jako scenárista na nekonečném se-
riálu Ulice. Tam jsi vystřídal několik funkcí. Co tě na té práci 
baví i po tolika letech? A sleduješ pak jednotlivé díly?
Ulice je mimořádně chytře postavený projekt plný schopných 
lidí. Většina mých pracovních partnerství vznikla právě zde. 
Dále mě u ní drží téma všednosti, možnost zachytit život v jeho 
detailu. Jednotlivé díly jsem sledoval a schvaloval coby kreativní 
producent.
Co přesně kreativní producent dělá?
Kreativní producent zodpovídá za obsah a marketing projektu. 
Je svorníkem mezi scenáristy, režiséry a herci. On má mít v hlavě 
celek, aniž by ztratil schopnost vidět jeho části.
Zaujalo mě, že jako scenárista stojíš nejen za Ulicí, ale zejmé-
na za dramatickými snímky. Co je pro scenáristu větší výzva: 
nekonečný seriál, nebo celovečerní snímek, navíc podle 
skutečných událostí?
Pro většinu mých kolegů určitě to druhé, pro mě Ulice. Kaž-
dodenní zápas o divákovu pozornost a přízeň přináší v dnešní 
hektické době skvělou příležitost neustrnout.
Neumím si osobně představit práci na něčem nekonečném… 
Kolik dílů dopředu musí scenárista v Ulici být?
V současné době se natáčejí zimní díly, píší jarní a vymýšlejí 
podzimní. Vzhledem k tomu, že Ulici už skoro osm let nepíšu, 
podílím se výhradně na její dlouhodobé koncepci. To znamená, 
že se zabývám postavami a tématy podzimu 2020.
Jak dlouho jste pracovali na scénáři pro Metanol a Duklu, 

Největší výzvou pro mě byla Ulice
Za scénář k televiznímu filmu Dukla 61 dostal řevnický rodák Matěj Podzimek letos Českého lva. Za větší 
profesní výzvu ale považuje svou více než desetiletou účast na tvorbě nekonečného seriálu Ulice. Nově najde-
te Matějovo jméno i v titulcích dalšího pokračování oblíbené komedie Bobule. Premiéra filmu (3Bobule) se 
plánuje na 12. března 2020.

Text: Pavla Nováčková | Foto: Lenka Hatašová



Pověst   9

Je to nejzajímavější a zároveň nejtajemněj-
ší příběh z okolí Řevnic. Vlastně po něm 
zůstalo jen jméno – Nezabudice. Prý to 
byla malá vesnička, která stávala někde 
při březích potoka, který dnes po ní nese 
jméno. Dlouhá léta jsem se snažil najít 
i sebemenší stopy existence této osady. 
Dnes už asi vím, kde stávala, ale jaký byl 
její konec, mi nikdo nedokázal objasnit. 
Musel jsem pátrat dál v širším okolí a měl 
jsem štěstí. Narazil jsem na pověst o vesni-
ci kdesi ve středních Čechách, která by se 
k Nezabudicům mohla vztahovat. 

Martin byl rychtářem ve své vesničce již 
mnoho let. Říkalo se o něm, že je potom-
kem šlechticů, kterým patřilo dávno po-
bořené a opuštěné hradiště nad vesnicí. 
Prý se tehdy žilo dobře a bezpečně pod 
ochranou mocného rodu. Teď ale nasta-
ly časy mnohem horší. Daleko na jihový-
chodě se ve Svaté zemi schylovalo k válce 
a Evropou se začalo sbírat vojsko ke kří-
žové výpravě. Na stezky místo kupců vy-
jely družiny válečníků, kteří nehleděli na 
obchod, ale jen na to, kde něco vzít a nic 
neplatit. Kdo se jim postavil na odpor, se 
zlou se potázal. Martinova malá vesnička, 
ležící na pokraji brdských hvozdů, byla 
jednou z prvních na ráně. Martin se snažil 
chránit svou vesnici, seč mohl. Nechal po-
stavit dřevěný plot a bránu, kterou na noc 
zavírali, ale moc to nepomohlo a vesniča-
né před vojáky utíkali ze svých domovů do 
lesních skrýší. Martin byl dobrý křesťan 
a každý týden se chodil modlit do Řevnic 
do rotundy sv. Mauricia s prosbou, aby 
je ochránil před vojáky. Ale zdálo se, že 
světec jeho modlitby neslyší. Ze zoufalství 
se proto obrátil k pohanským kouzlům. 
V brdských lesích žila mocná čarodějnice, 
ke které si lidé chodili napravovat nejen 
svá zlomená těla, ale i duše. Martin se za 
ní vydal jako za poslední nadějí, i když 
v její moc příliš nevěřil. Cestu mu ukázal 
jeden uhlíř, který žil v lesích pod Stráž-
ným. Když přišel k čarodějnici, překvapilo 
ho, jak je mladá. Sám žil svobodně, ženu 
žádnou neměl a ani nechtěl. Požádal ji, 
zda by mu pomohla ochránit jeho vesnici. 
Žena se na něj podívala a pravila, že zná 
mocné kouzlo, které jeho vísku ochrání, 
ale co prý by za její pomoc obětoval? Od-
pověděl, že cokoli. Dá jí své nejlepší vepře. 
Bude jí každý rok vozit část své úrody. Ona 
jen zavrtěla hlavou a řekla, že to jediné, 
co chce, je jeho svoboda. Ať si ji vezme za 
ženu. Martin zbledl. Ano, byla krásná a 
mladá, ale darovat jí svou svobodu? Na-

O zkáze Nezabudic
Text: Zdeněk Valeš 
Ilustrace: Anežka Hertlová

dám ti ale cokoli, abys nás ochránila před 
vojskem. Třeba i všechen svůj majetek.“ 
„Chci jen tvou lásku. A počkám si na ni. 
Ale abys neřekl, že jsem necitelná, zachrá-
ním tvou vesnici před pohromou.“ Začala 
kouzlit. Nad vesnicí zněla její slova jako 
ozvěna. „Nechť se tato vesnice stane nevi-
ditelnou pro své okolí a nikdo ať jí na věky 
neublíží. A tebe Martine, zaklínám do 
kmene hlohu, který bude na věky bdít nad 
místem, kde tvá vesnice leží. Každých sto 
let budu přicházet. Vesnice se v tu dobu na 
jeden den zjeví na zemském povrchu, ty 
se změníš opět v člověka a budu se tě ptát, 
Martine, zda se staneš mým mužem. Mně 
čas neublíží a ty po tom všem, co uvidíš na 
světě, snad dojdeš k rozhodnutí.“

A tak se i stalo. Když k místu, kde stáva-
la vesnice, došlo obávané vojsko, našlo jen 
louku plnou nezabudek – květin, kterým 
dnes říkáme pomněnky. Podle nich dosta-
lo toto místo i své jméno, které přetrvalo 
až do našich časů. Nezabudice. Jestli kaž-
dých sto let přijíždí čarodějnice a vesnice 
opět ožívá, nevím, ale ten mnohasetletý 
hloh tu stále stojí, takže... kdo ví. e

víc pohance? „Rozmysli si to, počkám rok 
a přijdu se tě zeptat,“ ukončila rozhovor 
čarodějnice. Martin odešel s nepořízenou.

Další roky se vesnici dařilo dobře. Ne-
štěstí se jí vyhýbala a Martin skoro zapo-
mněl na rozhovor s čarodějnicí. A tak po 
roce, když za ním přišla, ji odmítl. A další 
rok zase. Ale černý mrak se bohužel blížil. 
Ten rok jaro sice přišlo brzo, teplo rych-
le ohřálo zemi, ale zprávy byly zlé. Přes 
vesnici utíkali lidé, kteří všechny varovali 
před blížícím se vojskem složeným z vy-
vrhelů, žebráků a pomatenců, kteří se vy-
dali do Svaté země za svou spásou. Jenže 
všude, kudy jdou, vypalují, vraždí a kra-
dou. Praha jim zavřela své brány a oni teď 
míří k jihu. Je potřeba něco udělat. Mar-
tin si vzpomněl na čarodějnici. Musí mu 
pomoci. Nabídne jí kravku, napadlo ho. 
Poslal pro ni a chtěl se s ní domluvit. Ně-
kolik dní se neozvala. Zatím se samozvaní 
křižáci blížili. Prý už překročili Mži. Ves-
ničané se již rozhodovali, zda neobětují 
vesnici a sami se neschovají v lesích. V tu 
chvíli se čarodějnice ukázala. „Tak jak ses 
rozhodl? Vezmeš si mne za ženu?“ „Ne, 



10   Historie

Sedmnáctý listopad 1939

V březnu 1939 obsadila německá vojska české země a zavedla 
na našem území tzv. protektorát Čechy a Morava. Čeští obča-
né, především mladí lidé z řad studentů, byli se situací krajně 
nespokojeni a začali vytvářet odbojové skupiny. Odboj, zprvu 
spontánní, začal být organizován i shora vysokými státní-
mi úředníky a bývalými důstojníky československé armády. 
1. září 1939 německá armáda přepadla Polsko a začala druhá 
světová válka.
Na výročí 28. října se v Praze sešly desetitisíce lidí (ačkoliv byl 
pracovní den) a při demonstracích v ulicích vyjadřovaly sympatie 
Československé republice. Česká policie demonstrace nepotlači-
la.  Nacisté nasadili proti demonstrantům ozbrojené jednotky SS, 
které ostrou střelbou davy rozháněly. Při zásahu na rohu ulic Žitné 
a Mezibranské byl smrtelně zraněn Jan Opletal, student 4. roční-
ku pražské lékařské fakulty, kterého zasáhlo 9 kulek. Současně 
byl v jeho blízkosti zastřelen mladý dělník Václav Sedláček (naro-
zen 1917). Jan Opletal byl ihned odvezen na chirurgickou kliniku 
profesora Arnolda Jiráska na Karlově náměstí, kde byl operován. 
Přes veškerou snahu lékařů 11. listopadu v nemocnici zemřel. Jeho 
pohřbu dne 15. listopadu se zúčastnily opět tisíce občanů. Němci 
na situaci reagovali již 16. listopadu uzavíráním vysokých škol a za-
týkáním studentů na kolejích. O den později, 17. listopadu, bylo 
devět studentů v Ruzyni zastřeleno. Celkem nacisté zatkli 1200 vy-
sokoškoláků, kteří byli postupně odváženi do německého koncen-
tračního tábora Sachsenhausen. Na památku těchto událostí byl 
v Londýně v roce 1941 tento den vyhlášen jako Mezinárodní den 
studentstva. Dodnes se slaví po celém světě.

I Řevnice mají v těchto smutných událostech svou stopu, na-
štěstí s dobrým koncem. Zanechal ji řevnický rodák Oldřich Še-
bek, který se narodil 3. července 1919 ve Smetanově ulici na tehdy 
katastrálním rozhraní Řevnic a Zadní Třebaně. Na podzim 1939, 
když nacisté uzavírali české vysoké školy, byl studentem 2. ročníku 
přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Když došlo k obklíče-
ní studentských kolejí v Praze a k zatýkání studentů, měl Oldřich 
štěstí: skokem z okna prvního patra koleje do dvora se mu podaři-
lo ještě před úplným uzavřením objektu uniknout zajetí. Doktorát 
na Karlově univerzitě v Praze získal až po válce v roce 1947. Jako 
vynikající absolvent obdržel od Karlovy univerzity stipendium do 
Ameriky. Do USA odjel ještě v uvedeném roce. Přes 30 let pracoval 
u farmaceutické firmy Upjohn ve státě Michigan. Ve svém oboru se 
stal mezinárodně známou kapacitou. Zúčastňoval se mnoha me-
zinárodních kongresů a sympozií, kterým často předsedal. Jeho 
jméno je uváděno v řadě odborných publikací a farmakologických 
patentů. Po letech se vracel do Čech jako americký občan. Zemřel 
v USA 21. ledna 2004. RNDr. Oldřich Šebek patří mezi významné 
osobnosti našeho města, které je dobré si připomínat. 

Poznámka
Málo známá, ale pozoruhodná je událost spojená s profesorem 
Bedřichem Hrozným, posledním rektorem Karlovy univerzity před 
jejím uzavřením Němci v roce 1939. Hrozný byl významný český 
orientalista a vědec, který rozluštil chetitské písmo starého národa 
Přední Asie. Dne 17. listopadu 1939 pracoval na rektorátu, který 
tehdy sídlil na právnické fakultě. Když nacisté vtrhli do budovy, 
osobně ubránil svým vystoupením akademickou půdu univerzity. 
Velmi riskantním energickým projevem v německé řeči vykázal 
ozbrojené muže v černých a zelených uniformách z budovy ústavu 
a zachránil řadu přítomných studentů před zajetím. Fakta o udá-
losti podal tehdy přítomný student medicíny Miroslav Slach, který 
měl to štěstí, že byl mezi zachráněnými. Slach popisuje situaci ve 
své knize o Bedřichu Hrozném „Můj starý dobrý Orient-Expres“. 
(Za řadu informací o Šebkově osobě děkuje autor paní Lídě Vaňko-
vé a panu Ing. Františku Šedivému.)      

Jindřich König

Paula

Byly tři přítelkyně, které rády trávily rozmarná léta první re-
publiky v Řevnicích: Albína, Anna a Paula. Slečny Bedřichová, 
Jelínková a paní Löwensteinová. Postupem času se všechny 
v našem městě usadily a jejich přátelství trvalo až do smrti.

Stříbrná lžička
Paula se narodila – jak by se řeklo v Anglii – „se stříbrnou lžičkou 
v puse“. Její otec Adolf Bloch, velkostatkář, velkoprůmyslník, císař-
ský rada a rytíř řádu Železné koruny III. třídy…, získal titul VON 
Brodnegg od císaře Františka Josefa I. v roce 1914. Šlechtického 
titulu si dlouho neužil, protože dva roky nato zesnul a v roce 1918 
byly tituly v novém Československu zrušeny. Blochovi byli rozvět-
vená a vlivná židovská rodina původně z Mladé Boleslavi. Vídeň-
skou tetu Adélu Bloch-Bauerovou maloval na zlaté pozadí sám 
Gustav Klimt. Majitel cukrovarů pan Adolf měl tři děti: nejstaršího 
Rudolfa (1878–1939), Paulu (1880–1942) a nejmladší Elisu (?).

Na penzi do Řevnic
Paula Blochová se provdala za Eugena Löwensteina (1877–1961), 
ale po čase se bezdětné manželství rozpadlo. Mezi pražskou sme-
tánkou bylo tehdy obvyklé vyrážet za přírodou mimo město, napří-
klad k Berounce. Tak pravděpodobně Paula poznala Řevnice a na-
konec se rozhodla postavit si zde dům. Bylo jí sedmapadesát, když 
byla vila pod sokolským cvičištěm v roce 1937 dokončena. Ve vile 
byl bazén, krásný empírový nábytek a v rozlehlé zahradě besídka, 
kam prý dáma s červeným kloboukem chodila odpočívat. Dalo se 
očekávat spokojené, zajištěné stáří – s koupáním na plovárně, pro-
cházkami do Burešovky, návštěvami Lesního divadla, sokolského 
biografu. Třeba i tenis na některém z místních kurtů, s přítelkyně-
mi Albou a Annou. 

Jedna z mnoha tragédií
Jenže v Evropě se schylovalo ke katastrofě a paní Paula Löwenstein 
byla Židovka. Bohatá Židovka. S nástupem nacistů a protektorátu 
byla roku 1939 z nové vily vystěhována a uchýlila se do Sádecké 
ulice k věrné Albě. Ta ji dokonce nechala pokřtít, aby ji uchránila 
perzekuce. Když řevničtí Židé dostali roku 1942 povolávací dopis 
k cestě do Terezína, po nějakou dobu Paulu u sebe ukrývala. Do 
vily se mezitím nastěhovala Hitlerjugend (německá nacistická or-
ganizace pro mládež).

Události vzaly potom rychlý spád. 12. září 1942 odjela i paní 
Paula do Terezína, tam se však zdržela pouhých 10 dní. Dáma ve 
věku 62 let byla zapsána do transportu Bn č. 790, který se 22. září 
vydal na 1200 km dlouhou cestu na východ: do Běloruska. Tento 
údaj – v seznamu obětí – je poslední stopa po řevnické občance. 
Poblíž Minsku, ve vsi Malý Trostinec, zřídili ten rok nacisté z kol-
chozu vyhlazovací tábor. Vězni neschopní těžké otrocké práce zde 
byli hromadně odváženi do okolních lesů a tam zastřeleni. Dnes je 
na místě památník, ať už obětí bylo 65 nebo 200 tisíc – pravdu už 
nelze dohledat. R.I.P.

Na paměť a na památku
Do vily v Mníšecké ulici se po válce nikdo nevrátil a ani dědiců 
nebylo. Vila tedy propadla státu a v roce 1947 sem byla umístěna 
mateřská škola. Až na krátké přesuny zde zůstala dodnes. Když 
půjdete podél její krásné zahrady ulicí K. Mündla, skloňte se u plo-
tu poblíž branky: najdete tam třetí díl řevnických Stolpersteinů – 
vzpomínku na Paulu Löwensteinovou. „Co vypovídá o stavu, osu-
du, šancích a bídě světa? A v čem je i pro nás varováním, výzvou, 
nebezpečím a poučením?“ (parafrázováno podle V. Havla: Politika 
a svědomí, 1984) 

Text a foto: Daria Balejová
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Adventní trhy se vrátí 
na náměstí Krále Jiřího
Zpět na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad se letos vrátí oblíbené 
Adventní trhy. Konat se tam budou druhý adventní víkend, kon-
krétně v sobotu 7. 12. od 9 hodin.

Již tradičně zde bude mnoho prodejních stánků nejen s vá-
nočním zbožím, k dostání bude i něco na zahřátí. Během do-
poledního doprovodného programu vystoupí například děti 
z místní taneční skupiny Proměny, a to s pásmem Cesta k Betlé-
mu. O hudební kulisu se postará „chlapecká“ kapela Los Fotros 
s muzikanty Janem Flemrem, Pavlem Brenerem, Janem Sklen-
kou a Ondrou Nováčkem.

O burzu byl rekordní zájem
Rekordní zájem zaznamenala letošní podzimní burza dětské-
ho oblečení a vybavení. Pod záštitou spolku Kalamář se konala 
v sobotu 18. listopadu v jídelně základní školy. „Jsme moc rády, 
že tato burza si nachází čím dál více příznivců, a to jak z řad 
prodejců, kterých letos přišlo rekordních 52, tak z řad nakupu-
jících, kteří nakoupili zboží v hodnotě blížící se 30 tisícům ko-
run,“ uvedla jedna z organizátorek akce Kateřina Šupáčková. 
Pochvalovaly si i nakupující, kteří měli možnost v jídelně sehnat 
zimní boty, oblečení, ale i sportovní vybavení.
Celý výtěžek z akce ve výši 4500 korun půjde jako již tradičně 
na podporu Bezpečného místa v ZŠ Řevnice. „V minulých letech 
bylo z těchto prostředků nakoupeno mnoho her a stavebnic, 
pořízeny nové výtvarné potřeby či suroviny na tematické peče-
ní. Jsme rády, že i díky této akci je Bezpečné místo stále klidnou 
oázou, kam se mohou děti, čekající na odpolední výuku či na 
autobus, uchýlit,“ doplnila za tým Kalamáře Kateřina Šupáčko-
vá s tím, že další burza už se chystá na jaro. 

Corso se zařadilo mezi nejlepší stavby
Hned dvě významné architektonické ceny získal v uplynu-
lém měsíci řevnický komplex Corso Pod Lipami.
Nejprve Corso bodovalo zkraje října v Grand Prix Architektů 
– získalo prestižní Národní cenu za architekturu 2019, která 
je nejvyšším oceněním české soutěže Grand Prix Architektů. 
Do letošního ročníku se přitom kromě řevnického projektu od 
ateliéru Ehl & Koumar Architekti přihlásilo dalších rekordních 
320 prací! Šlo tak o největší architektonickou přehlídku v ČR. 

Následně bylo Corso vyhlášeno 22. října s dalšími pěti objek-
ty Stavbou roku 2019. Do letošního ročníku přišlo 53 přihlášek 
v kategorii domácích staveb, o 11 více než loni. Odborná porota 
nominovala 17 z nich. Hodnotila kvalitu stavebního provedení, 
architektonického návrhu a uživatelský komfort. Porota větši-
nou uděluje titul pěti stavbám, teprve potřetí v historii soutěže se 
prvenstvím honosí hned šest staveb. „Letošní úroveň byla velmi 
vysoká. Pětici titulů udržet nešlo, i tak je šest jen dolní hranice. 
Nebylo by však vhodné tituly devalvovat výraznějším zvyšováním 
jejich počtu. Jako obvykle čekala porotu rozmanitá skladba sta-
veb, z toho některé typy zcela nově. Od mateřské školy přes halu 
logistického centra k železnici, přehradě a čistírně odpadních 
vod,“ uvedla předsedkyně poroty Radomíra Sedláková. 

„Je to krásný pocit, když vaše úsilí někdo ocení. Člověk také 
pochybuje, zda to, co dělá, je to nejlepší. Tak vám spadne ká-
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Rodiče vzpomínali na školku 
i strýčka Jedličku

Desítky lidí si přišly v sobotu 18. listopadu prohlédnout prosto-
ry řevnické mateřské školy. U příležitosti 80. výročí svého za-
ložení školka otevřela své brány pro veřejnost. Vstupní hala se 
stala výstavní galerií. Vystaveny po stěnách zde byly fotky tříd, 
a to i z dávné minulosti, které pracovnice školky pečlivě vybíra-
ly. Jednou z nejstarších fotografií byl černobílý snímek ze škol-
ního roku 1947/48, mnoho fotek reprezentovalo 70. a 80. léta. 
Nechyběly ani snímky, na kterých byli zachyceni vzácní hosté 
ve školce: zpěvák Pavel Bobek, herec Luděk Sobota nebo dětmi 
oblíbený strýček (Antonín) Jedlička. V jednotlivých třídách pak 
byly připraveny k nahlédnutí další fotoalba jednotlivých škol-
ních roků, fotky ze školních besídek i výletů. Zatímco rodiče 
a prarodiče a bývalí zaměstnanci vzpomínali, třeba i u přednáš-
ky místního historika Jindřicha Königa, děti si mohly ve třídách 
nebo na zahradě hrát. Školka pozve rodiče do mateřinky ještě 
jednou, a to na tradiční podzimní brigádu spojenou zejména 
s hrabáním listí a úklidem na zahradě.

Stolperstein, mosazná destička, o kterou máte (mentál-
ně) zakopnout (stolpern = německy „klopýtnout“), je při-
pevněna na dlažbě v ulici K. Mündla. Je věnována památ-
ce Pavly Löwensteinové, o které se dočtete více na s. 10. 
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men ze srdce, když řevnické Corso dostane ocenění, že sku-
tečně patří mezi nejlepší,“ komentoval na facebooku úspěch 
projektu Petr Kozák.

Meandr se zkušebně otevřel
Koncem října byl v komplexu Corso otevřen do zkušebního pro-
vozu Meandr – sdílený prostor s kancelářemi, které si lidé mo-
hou dlouhodobě nebo jen na jediný den či hodinu pronajmout. 
Ve zkušebním provozu bude pro veřejnost otevřen od pondělí 
do čtvrtka. Pracovat můžete přijít od 9 do 15 hodin. Zkušební 
provoz je bezplatný. Meandr nabízí sdílený pracovní prostor, 
pronájem kanceláří, zasedaček a eventového prostoru, k dispo-
zici je zde vysokorychlostní internet i lokální občerstvení.

Za Mikulášem se děti vydají 
koncem listopadu
Bez dlouhého čekání ve frontě na vousatého muže by se měl 
letos konat oblíbený Pochod za Mikulášem v Řevnicích. Organi-
zátoři se totiž rozhodli prodloužit dobu startu.

Pochod se uskuteční již v sobotu 30. listopadu. Zatímco tra-
sa zůstává stejná, tedy povede z Palackého náměstí přes park 
do Lesního divadla, čas startu se mění. „Letošní novinkou je 
start už v 16 hodin, kdy zveme hlavně menší děti. Současně 
prodlužujeme dobu startu až do 18 hodin. Tím se snažíme 
omezit fronty na startu i u Mikuláše,“ potvrdila jedna z orga-
nizátorek Zlata Benešová. Na trase budou na děti čekat po-
hádkové bytosti a strašidla, s nimiž budou děti plnit úkoly. Pó-
dium v Lesním divadle se tradičně stane příbytkem Mikuláše 
a andělů. Děti zde dostanou diplom, nadílku a budou si moci 
opéct buřta.

(vše pan)

Ze života lesní školky a školy ZeMě
Ve škole a školce ZeMě se bude opět slavit svátek Dušiček. 
V pondělí 4. 11. od 14.45 si děti pod vedením průvodců a s po-
mocí rodičů vyrobí v zázemí lampionky a s nimi se poté vydají 
na průvod stmívajícím se lesem v doprovodu Slavnostní kapely. 
Slavnost ukončíme pod „čtyřdubem“, kam po zhudebněné po-
hádce položíme obřadní pečivo věnované našim předkům.

Řevnická lesní školka ZeMě s více než desetiletou tradicí má 
letos výjimečně kapacitu na tento školní rok přijmout 3 vese-

lé a přírodomilné děti (a potažmo jejich rodiče) na 2–4 dny 
v týdnu. Těšíme se na nové přírůstky dětí z Řevnic a okolí 
(svážíme děti i vlakem po trase Praha–Řevnice). Více informa-
cí najdete na www.zemezeme.cz nebo tel. 723 704 659.

Katka Kotková

Herečka Jana Krausová pokřtila 
audioknihu Tutte Le Note 
Vánoční repertoár v současnosti chystá dětský pěvecký sbor 
Tutte Le Note. Představí se s ním na chystaném koncertě v kar-
lickém kostele sv. Martina a Prokopa v sobotu 21. prosince, kam 
všechny srdečně zve. V nové sezoně vykročil sbor vstříc novým 
výzvám. V říjnu vystoupil na charitativně-sportovním happe-
ningu TERIBEAR hýbe Prahou na vrchu Vítkově. Zazpíval při 
vyhlášení výsledků Terezou Maxovou, jejíž nadace akci orga-
nizovala. Ve čtvrtek 3. října nám v pražském prostoru Roxy/
NoD pokřtila herečka Jana Krausová audioknihu Děti světla 
autorky Lucie Biedermann Doležalové, kterou jsme připravo-
vali v loňské sezoně. Audioknihu namluvila Kačenka Ujfaluši, 
naše děti nazpívaly písně na hudbu, kterou k nim složila mladá 
skladatelka Daria Moiseeva. S ní jsme již spolupracovali v mi-
nulých letech, když nám složila do repertoáru několik písniček. 
Audiokniha by měla být v distribuci v nejbližších dnech. Nadále 
úzce spolupracujeme s černošickou základní uměleckou školou, 
dětem z koncertního oddělení přibyla možnost využít hlasovou 
výuku s novou hlasovou poradkyní Veronikou Vršeckou. Kon-
certní oddělení se radostně rozrůstá o talentované zpěváky ze 
zdejšího Poberouní. Do školních přípravek i nadále přijímáme 
zájemce o sborový zpěv; zápis nových dětí probíhá v době zkou-
šek (blíže na našem webu: www.tuttelenote.cz). 

Simona Kysilková Šnajperková

Notičky zahrají u šimona, první 
primáška tam pokřtí CD
Řevnická dětská lidová muzika Notičky se chystá na tradiční 
vánoční koncert v Praze, tentokrát okořeněný křtem zbrusu no-
vého cédéčka historicky první primášky souboru Barbory Kolá-
řové. Koncert s již tradičním názvem Vánotičky se koná v kos-
tele sv. Šimona a Judy na Starém Městě v úterý 10. prosince od 
18.00. „K vidění a slyšení budou známé i méně známé koledy 
v podání Notiček. Nabídneme průřez dvaceti lety vánočního 
hraní s Notičkami, ale máme také pět úplně nových koled,“ láká 
vedoucí souboru Lenka Kolářová diváky na dost možná posled-
ní koncert Notiček „u Šimona“, kde jsou vánoční termíny za-
mluvené až na dva roky dopředu.

Koncert, na němž se představí celý soubor včetně nejmenších 
Notiček, proběhne pod záštitou senátora Jiřího Oberfalzera, 
který bude rovněž jedním z kmotrů cédéčka houslistky Barbory 
Kolářové, Lenčiny nejstarší dcery. Tím druhým bude americký 
skladatel a klavírista Pascal Le Boeuf, držitel nominace na cenu 
Grammy za nejlepší instrumentální skladbu z roku 2018, který 
pro Barboru složil titulní skladbu cédéčka Imp in Impulse. Ta 
zazněla v evropské premiéře v září v řevnickém Zámečku a pro-
půjčila celé desce jméno. „Skladba Imp in Impulse je od začátku 
náš společný projekt. S Pascalem máme stejný hudební jazyk, 
rozumíme si a věříme, že spolu dokážeme pracovat na tom, aby 
se klasická hudba neustále posouvala kupředu,“ říká Barbora 
Kolářová.
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Pro absolventku amerických hudebních škol Curtis Institu-
te of Music a Yale School of Music, která mimochodem spolu-
pracuje s Malajskou filharmonií, bude vánoční koncert Notiček 
završením českého turné, v jehož rámci se mimo jiné 24. listo-
padu a 7. prosince představí společně s Pascalem Le Boeuf v ne-
dalekých Černošicích. 

Vedle vystoupení u Šimona a Judy Notičky v Praze zahrají ješ-
tě 8. prosince na jubilejním 10. ročníku Českých mysliveckých 
Vánoc. „S trubači jsme hráli už na prvních mysliveckých Váno-
cích a pak ještě dvakrát. Zahrajeme zhudebněné básně Jarosla-
va Seiferta a potom ještě koledy,“ prozradila Lenka Kolářová.

Velmi speciální vystoupení pak Notičky čeká 15. prosince, 
kdy zahrají v přímém přenosu na adventním koncertu České 
televize na pražském Vyšehradě. „S nabídkou přišli dramaturg 
Vítězslav Sýkora, který s námi spolupracoval asi před deseti 
lety, a režisér Adam Rezek, který s námi točil Zpívánky,“ dodává 
vedoucí souboru.

Notičky ale před Vánoci zahrají i v našem regionu. V sobotu 
21. prosince se v kompletní sestavě představí na zámku ve Svi-
nařích v jakési zkrácené repríze Vánotiček, po níž bude násle-
dovat posezení s rodiči a přáteli a slavnostní zakončení dalšího 
roku plného radosti z muziky. 

Jan Flemr

Výjimečné Lanugo rozehraje kino
Nadžánrové seskupení Lanugo hrající moderní pop, jazz a soul 
s jemnými doteky elektroniky zavítá v listopadu do Řevnic. 
V řevnickém kině bude hrát ve čtvrtek 14. listopadu od 19.30 
hodin. Dynamický vokál Markéty Foukalové doprovázejí kla-
vírista Viliam Béreš, kontrabasista Rastislav Uhrík, bubeník 
Martin Kopřiva, kytarista Mirek Šmilauer a perkusionista 
Martin Novák, který navíc ovládá sampler. Převážně autorská 
tvorba vyniká neotřelými aranžemi a barevností hudebního 
vyjádření.

Koncerty skupiny Lanugo jsou výjimečné svou intimní ná-
ladou. Vstupenky na jednu z nejzajímavějších českých kapel 
zakoupíte v předprodeji za 300 korun, na místě pak zaplatíte 
330 korun.

Oživlí kutilové Pat a Mat 
se vydají na dovolenou
Setkat se s legendární kutilskou dvojici Pat a Mat můžete v řev-
nickém kině, a to v neděli 10. listopadu. Představení v podání 
Divadla pohádek nazvané Pat a Mat jedou na dovolenou začíná 
v 16.00 hodin. 

Figurky dvou českých kutilů přišly na svět v roce 1976 
v krátkém filmu autorské dvojice Lubomír Beneš a Vladimír 
Jiránek. Jména Pat a Mat dostali kutilové před třiceti lety. 
Od roku 1994 převzal tvorbu seriálu Marek Beneš, který jed-
nak navázal na tvorbu svého otce, jednak vytvořil scénář 
k představení Pat a Mat jedou na dovolenou. Zápletka je jed-
noduchá: dva kutilové se vydají na cesty, projedou kus světa 
a nakonec zjistí, že doma je to nejlepší. Cestují vlakem, letí le-
tadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou se na mořském 
dně, kde bojují s děsivým chapadlem. Když se konečně dosta-
nou do vysněného hotelového pokoje v přímořském letovis-
ku, je jejich jediným zájmem přetvořit jej tak, aby se co nejvíc 
podobal jejich domovu.  

Jazzová legenda zamíří 
do Řevnic hned dvakrát
Jazzové legenda, skladatel Martin Kratochvíl, se v listopadu 
představí v řevnickém kině hned dvakrát. Nejprve jako cesto-
vatel a dokumentarista, podruhé coby muzikant a lídr kapely 
JazzQ.

Ještě před koncertem budou moci diváci zhlédnout doku-
mentární film zmiňovaného hudebníka o Quebacku. Promítat 
se bude v neděli 24. 11. od 18 hodin. Kratochvíl je totiž i vášni-
vým milovníkem cestování a vysokých hor: vedle pokusu o os-
mitisícovou Šiša Pangmu navštívil mnohokrát všechna světová 
horstva. Kapela, kterou založil s Jiřím Stivínem již v 70. letech, 
zahraje v kině 28. listopadu v 19.30.

Lesní slalom se poběží 
v jedenácti kategoriích
Již 44. ročník Lesního slalomu se uskuteční v sobotu 9. 11. od 
10 hodin. Akci tradičně pořádá Ski Klub Řevnice, a to na mod-
ré turistické cestě mezi vodárnou a Lesním divadlem. Běhat se 
bude v 11 kategoriích od dětí po dospělé. Prezentace začíná 
v 9.30. Loni se na trať vydalo 41 účastníků, nemladší závodnici 
byl teprve rok.

(vše pan)

Rebelky vybojovaly medaile i v Číně
Po úspěšném vystoupení na červencovém mistrovství světa 
v Norsku zazářily skokanky přes švihadlo z řevnického klubu 
Rebels O. K. i minulý měsíc na mezinárodním šampionátu Rope 
Skipping China Open 2019 v čínském Guanu. 

V konkurenci více než dvou stovek závodnic a závodníků 
z 15 zemí světa získal český národní tým složený z šesti rebelek 
(Veronika Stříbrná, Veronika Dvořáková, Nicole Aspen Arnold, 
Amálie Svobodová, Tereza Buchalová a Adéla Kepková) a tří 
skokanů z pražského klubu Skipping Boys celkem 19 medailí. 
Z toho dívky z Rebels O. K. vybojovaly v pěti disciplínách 9 stří-
brných a 8 bronzových medailí.

(JS)
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Kino
2/11 Hurá na pohádky
Kino Řevnice/ 14:00 

2/11 Addamsova rodina
Kino Řevnice/ 15:30 

2/11 Terminátor: Temný osud
Kino Řevnice/ 17:30 

2/11 Parazit
Kino Řevnice/ 20:00 

6/11 Joker
Kino Řevnice/ 20:00 

8/11 Poslední aristokratka
Kino Řevnice/ 17:30 

8/11 Tenkrát v Hollywoodu
Kino Řevnice/ 20:00 

9/11 Fany a pes
Kino Řevnice/ 13:30 

9/11 Toy Story 4
Kino Řevnice/ 15:30 

9/11 Ženská na vrcholu
Kino Řevnice/ 17:30 

9/11 Bitva u Midway
Kino Řevnice / 20:00 

13/11 Pláč svatého 
šebestiána
Kino Řevnice / 20:00 

15/11 Adamsova rodina
Kino Řevnice / 17:30 

15/11 Panství Downtown
Kino Řevnice / 20:00 

16/11 Ovečka Shaun 
ve filmu: Farmagedon
Kino Řevnice / 13:30 

16/11 Mrňouskové 2: 
Daleko od domova
Kino Řevnice / 15:30 

16/11 Poslední aristokratka
Kino Řevnice / 17:30 

16/11 Le Mans ‚66
Kino Řevnice / 20:00 

17/11 Bolšoj balet: Korzár 200
Kino Řevnice / 15:45 

20/11 Pardon, nezastihli 
jsme Vás
Kino Řevnice / 20:00 

22/11 Ledové království ii
Kino Řevnice / 17:30 

22/11 Poslední aristokratka
Kino Řevnice / 20:00 

23/11 Fany a pes
Kino Řevnice / 13:30 

23/11 Ledové království ii
Kino Řevnice / 15:30 

23/11 Vlastníci
Kino Řevnice / 18:00 

23/11 Doktor Spánek od 
Stephena Kinga
Kino Řevnice / 20:00 

27/11 Gauguin na Tahiti – 
ztracený ráj
Kino Řevnice / 20:00 

29/11 Valhalla
Kino Řevnice / 17:30 

29/11 Na nože
Kino Řevnice / 20:00 

30/11 Ledové království ii
Kino Řevnice / 13:30 

30/11 Valhalla
Kino Řevnice / 16:00 

30/11 Vlastníci
Kino Řevnice / 18:00 

30/11 Last Christmass
Kino Řevnice / 20:00 

Hudba
3/11 Hudba Hradní stráže 
a Policie ČR
Hala Věry Čáslavské, Černošice / 18:00
Svobodný koncert, který pořádá město 
Černošice a Krimifest. Spolu s big bandem 
vystoupí sólisté Gabriela Urbánková a 
Tomáš Savka.  

4/11 Koncert – Trio Jesse 
Ballard (USA), Jan Hrubý (CZ) 
a Joe Kučera (Berlín) 
Zámek Dobřichovice / 19:30  

14/11 Lanugo
Kino Řevnice / 19:30

17/11 Kike Mora trio 
(španělsko)
Club Kino Černošice / 20:00 

 22/11 Bio Blues Fest  

Club Kino Černošice / 20:00
Hudební perlou bude vystoupení britské 
kapely Catfish, která byla vyhlášena jako 
nejlepší anglická bluesová kapela roku 2018 
v British Blues Award.

28/11 Jazz Q
Kino Řevnice / 19:30 

Ostatní
9/11 Nechceme zpátky aneb 
Živé obrazy ze 17. listopadu 89
Dobřichovice / 14:00 

9/11 Velká válka v obrazech – 
bojiště československých 
legií ve Francii očima 
českých malířů
Zámek Dobřichovice / 19:30
Pořádá soubor Ludus Musicus a hosté ve 
spolupráci s Vojenským historickým ústa-
vem Praha

14/11 Beseda s Ladislavem 
špačkem
Sokolovna Dobřichovice / 19.30 

16/11 Sametové setkání
Zámeček / 10:00

17/11 Vzpomínková akce 
Lety / 10:00

24/11 Cesta Quebecu – 
dokument + beseda 
Kino Řevnice / 17:00  

30/11 Pochod za Mikulášem
Palackého náměstí / 16–18

30/11 Adventní trhy 
a ohňostroj
Zámek Dobřichovice / 10–18

7/12 Adventní trh
Náměstí krále Jiřího z Poděbrad / 9:00

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

17/11 Pralesní pohádky
Sál Dr. Fürsta, Dobřichovice / 15:00

Sport
9/11 Lesní slalom
Modrá turistická značka / 10:00
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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. 12. 2019

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Výlet 
nepočká

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí 
 

a získejte slevu.


