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Termín Řevnického masopustu 
je magický: 2. 2. ve 2:00
Termín srazu maškar Řevnického masopustu si lehce zapamatu-
jete – 2. 2. ve 2 hodiny odpoledne. Již sedmý obnovený Řevnický 
masopust aneb Probouzení Medvěda, který pořádá spolek ZeMě, 
začíná tradičně na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. A chystá 
novinku: Letos nově masopustní průvod propojí části města na 
obou březích Berounky.

Nejprve zazní něco muziky, pak bude následovat předání klíčů 
od bran města. Až poté se bude moci vydat průvod na obchůz-
ku po dvorcích sousedů. K všeobecnému veselí zahraje kapela 
ZeMě, která na sklonku roku 2019 vydala nové dvojalbum ZeMě 
– Písně v koloběhu roku. Tato deska bude navíc na místě k mání! 
Průvod zakončí svou štaci za Vodou. K ochutnání bude výtečný 
vegeguláš. Chcete-li pozvat průvod s muzikou k vám na dvorek či 
zahradu, poskytnout zde plac na tanec nebo počastovat maškary 
čímsi na svlažení hrdla, přihlaste se prosím Katce Kotkové na tel. 
č. 775 692 988.

Masopusty v okolí
Magické datum 22. 2. 2020 má letošní Poberounský masopust, 
který se tradičně koná v Zadní Třebani, a to o víkendu před 
Popeleční středou. Do té doby se masopustní veselí bude odbývat 
v řadě dalších poberounských a podbrdských obcích.

Maraton masopustů začíná v dolním Poberouní v sobotu 
11. ledna. První na řadě jsou Lety, kde tradičně průvod v čele 
s policajtem, volem a dalšími maškarami vychází ve 14 hodin 
od obecního úřadu. Sraz maškar je již ve 13:45 na návsi, kde 
vystoupí děti z MŠ Lety. Připraven je i kabaret Showflík. Celý 

masopustní průvod doprovází kapela Třehusk, zahraje i jedenác-
tiletý letovský rodák Franta Buchtele na akordeon. Vyhlášena 
bude soutěž o nejoriginálnější dětskou i dospěláckou masku. Po 
skončení průvodu pokračuje program v sále U Kafků, v 15.30 
dětským hasičským karnevalem a ve 20 hodin diskotékou pro 
dospělé. Znít budou hity 70. až 90. let v podání DJ Kasana.

Pořadové číslo 29 má letos masopust ve Svinařích. Konat se 
bude 25. ledna, dopoledne bývají zabijačkové pochoutky, průvod 
vychází od hostince U Lípy ve 13 hodin. Do kroku bude hrát 
tradičně kapela Třehusk. 

První únorovou sobotu 1. 2. bude veselo v Srbsku. O týden 
později se můžete přijít veselit do Haloun, kde se připravuje 
10. ročník halounského masopustu. Sraz v maskách je ve 13:00 
v ulici K Vodárně. Následovat bude průvod obcí a zastávky 
s pohoštěním u halounských hospodářů a hospodyněk. Končí se 
v hospůdce U Zrzavého Paviána. Největší poberounský masopust 
bude 22. února hostit Zadní Třebaň. Ve stejný den se bude slavit 
i na Masopustním náměstí v Mokropsích. e

Text: Pavla Nováčková | Foto: Chris Wilson

Přehled masopustů
11. 1. Lety

25. 1. Svinaře
1. 2. Srbsko

2. 2. Řevnice
8. 2. Hlásná Třebaň, Halouny

16. 2. Tmaň
22. 2. Zadní Třebaň, Mokropsy

29. 2. Neumětely, Všeradice
7. 3. Slivenec
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rý dluh. Pevně věřím, že se navíc v roce 2020 podaří městu 
získat finanční prostředky z dotačního titulu na zadržování 
vody v krajině a na rekonstrukce místních komunikací v této 
lokalitě. 

Rok 2020
Co dalšího chceme stihnout v roce 2020? Určitě budeme na-
dále investovat do vodohospodářské sítě. Město má již po-
danou žádost o dotaci na potřebnou revitalizaci technologií 
úpravy vody na hlavním vodním zdroji u Berounky, připravu-
jeme žádost na dotaci pro revitalizaci vodního zdroje v Kej-
né. Pravděpodobnost získání prostředků je u těchto dotač-
ních titulů velmi vysoká. Již dnes víme, že dojde k výměně 
několika dosluhujících rozvodů vody pod místními komuni-
kacemi, které budeme opravovat díky dotaci na cyklodo-
pravu. Jedná se například o ulici 28. října, část ulice V Luhu 
a Pod Strání. Ze stejného dotačního titulu bude nově vysta-
věna lávka pro pěší v Havlíčkových sadech, která je v havarij-
ním stavu, včetně jejího napojení na ulice Švabinského a Ma-
sarykovu. Také díky dotaci určené na provoz dětských skupin 
navýší město kapacitu pro předškolní vzdělávání. 

Město si rovněž uvědomuje nutnost zabezpečení základ-
ních služeb pro své obyvatele. Z tohoto důvodu se rozhodlo 
v nadcházejícím roce finančně podpořit ordinaci nové pe-
diatričky, která převezme od ledna praxi na známé adrese 
v Sádecké ulici. Pediatrická péče pro dětské pacienty by tak 
měla být v Řevnicích nadále dostupná. Zastupitelé se rovněž 
rozhodli uvolnit z rozpočtu finanční prostředky ve výši 60 ti-
síc Kč ve prospěch soukromé záchranné služby sídlící v Řev-
nicích. 

Na závěr bych rád vyslovil přání týkající se klíčového do-
kumentu pro územní rozvoj města. Pevně věřím, že od roku 
2020 již začne platit nový územní plán. 

 S úctou Tomáš Smrčka

 
O granty můžete žádat do 3. března
Celý měsíc, a to od 3. února do 3. března, mohou řevnické 
spolky pracující s dětmi a mládeží žádat o dotace na svou 
činnost. Do stejného termínu mohou podávat žádosti o gran-
ty v prvním kole i organizátoři akcí. V rámci tohoto progra-
mu je vyhlašováno i druhé kolo, a to od 1. 6. do 30. 6. 2020. 

Rada města Řevnice na svém jednání 18. 12. schválila Pra-
vidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 
2020. Za účelem poskytnutí dotací v rámci Programu č. 1 
(Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi 
a mládeží) město vyčlenilo 350 tisíc korun. Komise v tomto 
případě žadatele nehodnotí. Princip této dotace je, že pokud 
uchazeč splní kritéria, dostane podporu, která se vypočítává 
dle počtu členů s trvalým pobytem v Řevnicích.

Pro druhý program (Podpora konkrétního projektu nebo 
akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, tu-
ristického ruchu a životního prostředí) byla vyhrazena částka 
250 tisíc korun. V tomto případě má hlavní slovo hodnoticí 
grantová komise, kterou tvoří člen za kulturní komisi, člen za 
městský úřad, radní, vedoucí městského kulturního střediska 
a nezávislý člen. Žádosti komise posuzuje podle tří hlavních 
kritérií. Jde o důvěryhodnost žadatele, reálnost financová-
ní a prospěšnost či přínos pro město, reprezentaci. Žádost 
o grant se podává písemně na závazném formuláři, který 

Zprávy z radnice
Slovo starosty 
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod bych vám chtěl ještě jednou všem popřát mno-
ho úspěchů a především hodně sil a zdraví do nového roku 
2020. Já osobně pevně věřím, že z hlediska rozvoje Řevnic 
bude nadcházející rok stejně úspěšný jako ten uplynulý. 

U roku 2019 bych se ještě na chvíli rád zastavil. Jeho prů-
běh byl z hlediska stavebních prací ve městě hektický, sta-
vební práce často zkomplikovaly váš každodenní život a já 
bych tudíž chtěl poděkovat za vaši trpělivost a shovívavost. 
Jsem pochopitelně rád, že se víceméně vše podařilo dokon-
čit v dohodnutých, dotačními tituly zpravidla stanovených, 
termínech. 

Škola a sběrný dvůr
Osobně mám velkou radost z dokončení rekonstrukce histo-
rické budovy druhého stupně základní školy. Po nedávném 
zateplení fasád, výměně oken, položení nové střechy a úpra-
vě venkovních prostor, přibyly nové třídy, rozšířila se kapa-
cita. Budova se stala, díky novému výtahu, zcela bezbarié-
rovou. Žákům nechybí nejnovější učební pomůcky. Všechny 
učebny jsou plně vybaveny moderními technologiemi, kva-
litním osvětlením a z velké části i novým nábytkem. Celému 
areálu ve Školní ulici, včetně školní jídelny, kterému můžeme 
právem říkat moderní škola, chybí již jen kvalitní sportoviště. 

Velmi důležitá byla rovněž výstavba nového sběrného dvo-
ra, která nejen že všem obyvatelům výrazně zkvalitnila nabí-
zené služby spojené s likvidací rozličných odpadů. Především 
pak připravila město na blízkou budoucnost, kdy se celý sys-
tém odpadového hospodářství výrazně zdraží a bude města 
nutit k co největšímu a nejkvalitnějšímu třídění. Řevnice bu-
dou na tyto změny dobře připraveny. V areálu byla také ob-
novena činnost štípačky palivového dřeva a nově se rozjíždí 
pila na stavební řezivo; oboje napomůže řešit nadbytek dře-
va, které má město kvůli kůrovcové kalamitě. Více informací 
k tomuto tématu najdete uvnitř časopisu. 

Přednádraží a Vrážka
Nesmím pochopitelně pominout rekonstrukci prostoru před-
nádraží, která se právě dokončuje. Vstupní brána od nádraží 
do města tak společně s areálem Corsa (ověnčeným mnoha 
architektonickými cenami) získává zbrusu novou a velmi dů-
stojnou tvář. Opětovné získání důstojnosti se dostalo rovněž 
smuteční síni v areálu hřbitova, ale práce zejména v jejím zá-
zemí budou pokračovat i v roce 2020. Došlo i na rekonstruk-
ce několika místních komunikací včetně výměny starých 
vodovodních sítí. Bylo zahájeno zateplení budovy radnice, 
včetně nové střechy a výměny značně neekonomického systé-
mu přímotopného vytápění. V podkroví úřadu vznikne záze-
mí pro městskou policii. Stejně tak zateplení a novou střechu 
získá dům čp. 27 na náměstí, kde vzniknou v podkroví dva 
nové městské byty. Rozšíří se tak nabídka města o cenově 
dostupné nájemní byty, které napomohou stabilizovat služby 
v Řevnicích. Jeden bude určen pro dětskou lékařku a druhý 
pro učitele. Všechny školy v regionu se totiž potýkají s akut-
ním nedostatkem pedagogických pracovníků.

Na závěr této rekapitulace bych znovu připomenul rozšíře-
ní čistírny odpadních vod a především dokončení splaškové 
kanalizace s novým vodovodem v ulicích v lokalitě Vrážka. 
Město tak konečně splatilo obyvatelům této lokality sta-
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zájemci najdou na webu města v záložce Granty. Žádost musí 
obsahovat všechny požadované údaje a všechny povinné 
přílohy, následně je ji třeba zaslat nebo osobně doručit na 
městský úřad. Na žádosti doručené po termínu nebude brán 
zřetel, nebudou zařazeny do projednávání. V případě formál-
ních nedostatků mohou být žádosti na výzvu doplněny. 

Výsledky přidělení dotací budou zveřejněny na úřední des-
ce nejpozději 27. 3. 2020. Žadatelé, kterým nebude přiznána 
dotace, budou vyrozuměni písemně a bude jim sdělen důvod 
nevyhovění jejich žádosti. V případě přidělení dotace budou 
žadatelé vyzváni k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace.  

Loni město podpořilo celkem šestnáct organizací 
pracujících s mládeží, které v součtu měly 534 dětí do 18 let 
s trvalým bydlištěm v Řevnicích. V prvním kole druhého 
programu podpořilo celkem patnáct projektů.

Pro občanku už nemusíte 
až do Prahy
Kvůli nové občance nebo pasu již není nutné jezdit do Prahy, 
Berouna nebo na jiný úřad s rozšířenou působností. Nově 
stačí zajet do Černošic. Tamní městský úřad, který se v listo-
padu přestěhoval do nově zrekonstruované budovy v Karl-
štejnské ulici, nyní poskytuje také tyto služby. Na radnici 
si na matrice můžete nově vyřídit také občanské průkazy 
a cestovní pasy. Úřední doba je v pondělí a ve středu od 
8:00 do 17:00 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8:00 do 
12:00 hodin.  

Druhý pes vyjde majitele dráž
Hned čtyři vyhlášky schválilo na posledním veřejném zase-
dání zastupitelstvo města Řevnice. Ve většině z nich došlo 
jen k nepatrným změnám oproti těm dosud platným. Změny 
vyvolala novela zákona o místních poplatcích, kterou poslan-
ci schválili v říjnu. Změny se v různé míře dotýkají každého 
z místních poplatků: za odpad, ze psů, za užívání veřejné-
ho prostranství, z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. 
Z těchto důvodů bylo nutné zrušit či upravit stávající obecně 
závazné vyhlášky o místních poplatcích.

V případě poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů došlo jen ke změně definice poplatníka. Výše 
poplatku se nezměnila.

Naopak více si připlatí lidé za psy, konkrétně majitelé více 
než jednoho psa. Poplatek za jednoho psa se nemění, činí 
360 korun, pro důchodce 200 korun. „Zvýšili jsme ale kvůli 
vysokým nákladům poplatek za druhého psa, a to na 600 
korun,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka s tím, že dosud druhý 
pes vyšel své majitele na 500 korun. Naopak zastupitelé 
snížili podnikatelům poplatek za zábor veřejného prostran-
ství. Poplatek za užívání veřejného prostranství vystavením 
zboží před provozovnou byl snížen na polovinu. Dále byla 
do vyhlášky zakomponována úleva ve výši 2000 korun za 
rok u poplatku za užívání veřejného prostranství umístěním 

reklamního zařízení pro poplatníka, který je přihlášen nebo 
má sídlo na území města Řevnice, a úleva ve výši 8000 za 
užívání veřejného prostranství vystavením zboží před provo-
zovnou pro poplatníka, který je přihlášen nebo má sídlo na 
území města Řevnice. 

Další novinkou je sloučení poplatku za ubytování s rekre-
ačním a lázeňským poplatkem. Nový poplatek z ubytova-
cích kapacit, který byl v Řevnicích stanoven na 20 korun za 
každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku, 
se vztahuje i na ubytovatele v soukromí, tedy například na 
služby typu Airbnb. Plátce odvede vybraný poplatek správci 
poplatku nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního 
čtvrtletí.

Loňský rok byl rekordní ve výdajích
K rekordním patřil ve finále rozpočet města Řevnice na rok 
2019. Vzhledem k několika nákladným investičním akcím se 
výdaje města vyšplhaly na 211 milionů korun. Pro rok 2020 
byly schváleny výdaje ve výši necelých 148 milionů korun.

Za nejdůležitější označil řevnický starosta Tomáš Smrčka 
čtyři investiční akce: Rozšíření čistírny odpadních vod a vy-
budování cca 1,5 km kanalizačních řadů za takřka 49 milionů 
korun. Druhou nejdražší akcí byla výstavba a modernizace 
sběrného dvora za 20 milionů korun. Významná byla i rekon-
strukce učeben, výstavba podkrovních tříd a vybudování elek-
troinstalace v řevnické základní škole za 18 milionů korun. Ke 
konci roku 2019 měl být zkolaudován další důležitý projekt, 
a to druhá etapa výstavby a modernizace přednádraží, jejíž 
kolaudace byla naplánovaná na 30. prosince. „Následně bude 
nutné ještě doplnit mobiliář,“ dodal starosta Tomáš Smrč-
ka. Podle něj se podařilo dokončit vše podstatné. „Akcí bylo 
opravdu hodně, uvedl. Jediné, co se podle něj nedokončilo, 
a to z důvodu negativních reakcí a odporu části veřejnosti, 
byla rekonstrukce lesní cesty k Lesnímu divadlu. „Získanou 
dotaci tak nevyužijeme. A to mě mrzí,“ dodal Smrčka. 

Revoluční má být pro školáky 
bezpečnější
Nepříliš bezpečný provoz je podle starosty v Revoluční ulici 
před prvním stupněm základní školy. Svědčí o tom i nehoda, 
ke které zde došlo v prosinci. Radnice proto bude o úpravách 
vedoucích k větší bezpečnosti jednat se zástupci pedago-
gického sboru v lednu. „Máme návrh úprav od městské 
architektky, který chceme s učiteli probrat,“ řekl starosta 
Řevnic Tomáš Smrčka. Návrh počítá například s rozšířením 
komunikace na úkor školního pozemku a vytvořením míst 
po levé straně silnice, které by měly sloužit pouze pro rychlé 
a bezpečné vyložení dětí. „Jde o to, aby jeden pruh byl 
průjezdný a doprava nestála. Současně aby školáci nemuseli 
přebíhat silnici mezi projíždějícími auty a vznikl větší prostor 
pro pěší,“ doplnil Smrčka. Úpravy chce město provést v rámci 
svého rozpočtu.

(vše pan)
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Jak vidí rok 2020 
řevničtí zastupitelé

vie, který už je vlastně posledním sporným územím, o jehož 
dalším využití panují zásadně rozdílné představy. My bychom 
chtěli rozsah bytové výstavby minimalizovat a od investora 
za povolení případné výstavby získat záruky, že zde vyrostou 
objekty prospěšné pro město a jeho obyvatele. Snad se jednání 
výboru pro územní plán, jehož členy jsou zástupci různých 
názorových skupin i politických uskupení zastoupených na 
radnici, podaří brzy dovést ke zdárnému konci.

Na tomto místě bychom chtěli všem členům výboru a dalším, 
kteří na územním plánu pracovali, poděkovat. Hledat přijatel-
né řešení nebylo snadné a vyžádalo si to mnoho času a úsilí. 
Děkujeme.

Jako druhou prioritu vidíme vypracování střednědobého 
investičního plánu města. V Řevnicích probíhá řada staveb, 
mnohé z nich jsou sice z nějaké části hrazeny z dotací, ale město 
musí vždy určitý podíl platit ze svého rozpočtu. O další dotace 
město žádá, a pokud je získá, opět bude muset vynaložit peníze 
ze svého rozpočtu. Nyní, když na zastupitelstvu rozhodujeme 
o tom, zda nějakou dotaci přijmout, či nikoliv, nemáme dosta-
tečné podklady k tomu, abychom věděli, kolik nás to v budouc-
nu bude stát. Nevíme, zda se třeba za několik let nedostaneme 
do situace, že město už nebude schopné všechny rozběhnuté 
projekty financovat nebo mu nezbydou peníze na jiné potřebné 
výdaje. U dotací, které dosahují méně než 60 % z celkových ná-
kladů, se mnohdy vyplatí pořídit danou investici celou ze svého 
a nebýt svázán náročnými dotačními podmínkami. Jenže bez 
finančního výhledu nelze spočítat, která varianta je pro město 
výhodnější. Proto považujeme za nezbytné takovýto výhled 
připravit, a proto ho budeme od rady města požadovat.
Pavel Černý, Jaroslava Dercová, Libor Kvasnička, Kateřina 
Šupáčková – zastupitelé PRO Řevnice

Moderní Řevnice s komplexně 
a udržitelně řešeným veřejným 
prostorem 
Za nejdůležitější považujeme schválení Územního plánu a s ním 
související koordinaci projektu modernizace trati SŽDC, včetně 
řešení podjezdu pod tratí a navazujících projektů. Neméně 
důležitou prioritou je pro nás dokončení projektu rekonstrukce 
náměstí ke stavebnímu povolení dle technologických inovací 
21. století.

Chceme pokračovat v obnově infrastruktury města včetně 
šetrného moderního veřejného osvětlení. Obnova místních 
komunikací musí být komplexní s nejvyšším důrazem na vsa-
kování vody, bezbariérové chodníky, odstavné plochy a zeleň. 
Budeme usilovat o zadržování dešťové vody v krajině, výsadbu 
alejí a zahájení projektu obnovy Tůní.

Co se týče městských objektů, je naší prioritou dokončení 
rekonstrukce smuteční síně na hřbitově a projektu rekonstrukce 
„staré školy“ na multifunkční kulturní zařízení.
Alice Čermáková a Josef Tlustý – zastupitelé TOP 09 a nezávislí 

Nový zdroj pitné vody
V roce 2020 bych uvítal, kdyby se nám podařilo postoupit 
v zapojení dalšího zdroje pitné vody do řevnického vodovod-
ního systému. Jedná se o zdroj za „starou hájovnou“, který je 
dlouhodobě odpojený, avšak jeho vydatnost je kolem 3 l/s, což 
je významný podíl na celkové spotřebě Řevnic.
Miroslav Cvanciger – zastupitel ODS

Nový územní plán 
Rada města a zastupitelstvo se budou v roce 2020 věnovat 
jistě mnoha důležitým velkým projektům i zcela konkrétním 
zlepšením, které posunou Řevnice co do kvality života jejich 
obyvatel opět o něco dál. Prioritou pro rok 2020 je pro nás, 
členy nezávislého volebního uskupení Perspektiva pro město, 
schválení nového územního plánu. Na tento zásadní strate-
gický a právní dokument čekají Řevnice dlouho. Práce na něm 
začala již za předminulého vedení města před více než 6 roky. 
Přestože je proces jeho vzniku, s ohledem na vypořádání všech 
připomínek a stanovisek rozličných dotčených orgánů, obvykle 
zdlouhavý, natáhlo se jeho projednání a schválení podle nás 
zbytečně dlouho. 

Svůj díl „viny“ má jistě spor koaličních zastupitelů s opozič-
ními o budoucí využití areálu bývalé Eurovie. Tento spor se 
rozhořel již před komunálními volbami v roce 2018 petiční akcí. 
Zatímco opozice s organizátory petice chtěla v areálu zachovat 
stávající stav, tedy průmyslové zaměření areálu, a neumožnit 
žádnou bytovou výstavbu, naše volební uskupení společně 
s dalšími koaličními partnery od začátku prosazovalo proměnu 
tohoto místa v atraktivní část Řevnic. Ovšem tento svůj postoj 
jsme po volbách v žádném případě nechtěli prosadit tzv. na sílu 
a bez dohody všech zastupitelů, včetně opozičních. Dnes se zdá, 
že k této dohodě konečně po více než roce může dojít a bude 
to jistě ku prospěchu celého tohoto důležitého plánovacího 
dokumentu. Na půdorysu výboru zastupitelstva pro územní 
plán, ve kterém měla koalice s opozicí rovnocenné zastoupení, 
se podařilo vyjednat podobu regulativu pro smíšenou zástav-
bu. Nic by tedy nemělo bránit přijetí nového územního plánu, 
který napraví řadu chyb stávajícího plánu a určí jasné limity pro 
budoucí stavební rozvoj Řevnic. 
Tomáš Smrčka, Iveta Kovářová, Petr Hartmann a Vratislav 
Hrubý – zastupitelé Perspektiva pro město

Územní plán a plán investic
Jasnou prioritou roku 2020 je územní plán. Řevnice tento 
dokument velmi potřebují, stávající územní plán je již nedosta-
čující a skrývá v sobě mnohá rizika, kterým by měl nový územní 
plán zabránit. Jsme rádi, že během přípravy nového územní-
ho plánu se mnohá z těchto rizik podařilo odhalit, a i když to 
nebylo vůbec jednoduché, nakonec se našla řešení, která jsou 
přijatelná pro většinu obyvatel města. Věříme, že se brzy najde 
všeobecně akceptovatelný kompromis i pro areál bývalé Euro-

Zeptali jsem se řevnických zastupitelů, co považují za prioritu v řevnické politice pro rok 2020 a čemu by se 
podle nich mělo zastupitelstvo věnovat přednostně.
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Podrobnější praktické informace k prodeji řevnického štípané-
ho dřeva najdete v přiloženém boxu, stejně jako stručné informa-
ce o připravovaném provozu pily. e Nová cesta

Kůrovcem napadené dřevo je ze zákona nutné z lesa co nejdříve 
vytěžit a odvézt. Napadené stromy se nacházejí v různě přístup-
ných lokalitách. Přestože řevnický les o celkové výměře 451 ha 
disponuje poměrně slušnou sítí lesních cest, některé lokality 
nejsou stále pro těžbu dostupné. „Letos jsme díky dotaci jednu 
důležitou lesní cestu napojující se na krajskou komunikaci z Řev-
nic do Mníšku zbudovali. Díky ní můžeme optimálně spravovat 
velkou část dříve těžko přístupného lesa. Do budoucna usilujeme 
o další podobnou cestu ve směru na Halouny,“ říká Jan Lojda 
a dodává: „Kvalitní lesní cesty jsou pro les důležité. Když se dřevo 
tahá těžkou technikou jen tak po lesní půdě a na velké vzdálenos-
ti, vznikají v ní velké rýhy, které způsobují půdní erozi.“

Na druhém místě problémů za kůrovcem je sucho. Letos neby-
lo sice zdaleka tak zničující jako v roce 2018, ale i tak napáchalo 
značné škody. Zatímco kůrovec hubí především smrky a okrajově 
modříny, suchu padají za oběť především borovice a v menším 
měřítku také duby. Přestože letos bylo srážek více, pro řadu 
stromů už bylo pozdě. Stres z nedostatku vláhy za uplynulé tři 
roky je letos dohnal a stromy nakonec stejně uhynuly. Sucho také 
ničí nově vysazené sazenice na mýtinách. „V loňském roce jsme 
zaznamenali až 80% úhyn na výsadbách, což je katastrofické 
číslo. Letos ještě přesná čísla neznáme, ale věřím, že to zdaleka 
nebude tak hrozné. Měli bychom se pohybovat někde kolem 
30 %. To je vcelku standardní,“ konstatuje Miloš Zach a přidává 
pozitivní informaci o ochraně sazenic před lesní zvěří: „Díky kva-
litně provedeným oplocením mýtin se nám daří eliminovat okus 
listnatých výsadeb, což je důležité pro jejich uchycení.“

Co s kůrovcovým dřevem
Z řevnického lesa bylo v roce 2019 vytěženo zhruba 1800 kubíků 
dřeva. Drtivá většina bylo napadené kůrovcové dřevo a uschlé 
stromy. Kůrovcové dřevo se zjednodušeně rozděluje na dva 
druhy. Prvním z nich jsou čerstvě napadené a uhynulé stromy. 
Ty je potřeba dostat z lesa co nejrychleji, aby z něj brouk nemohl 
přelétnout dál. Toto dřevo je možné využít na pilách a dále 
zpracovávat. Druhým typem je tzv. sterilní souš, což je uhynulý 
a prakticky suchý strom, který brouk již opustil. Tento typ dřeva 
jde na štípačku a dál se využívá jako palivové.

Vytěžit z řevnického lesa kůrovcové dřevo se daří prakticky 
bez problémů. Horší je to s jeho následným prodejem. Ačkoliv 
se letos podařilo většinu vytěženého dřeva někde nakonec udat, 
výkupní ceny na okolních pilách a štípačkách neustále klesají. 
Časem se může stát, že vytěžené kůrovcové dřevo přestanou brát 
úplně. Z tohoto důvodu se město rozhodlo obnovit provoz štípač-
ky v areálu sběrného dvora. 

Zastupitel Jan Lojda připojuje výzvu pro obyvatele: „Nebojte se 
topit měkkým smrkovým dřevem. Jeho výhřevnost je na jednotku 
hmotnosti prakticky stejná jako u tvrdšího listnatého. Cenově je 
daleko výhodnější a k prodeji se nabízí již z větší míry vysuše-
né. Pochopitelně rychleji hoří a je tak potřeba častěji přikládat. 
Ceny, za které se nyní prodává, však toto vynahradí. Spotřebou 
měkkého dříví z řevnického lesa navíc pomůžete jeho následné 
obnově.“

Kupujte kůrovcové dřevo

Text: Jan Schlindenbuch

Před rokem jsme v lednovém čísle Ruchu psali o rozličných problémech, které trápí řevnický les. Pro připomenutí 
si je vyjmenujme – orkány, kůrovec, sucho a přemnožená zvěř. Co se za uplynulý rok změnilo a v jaké kondici je les 
v tuto chvíli? Na tyto a jiné otázky odpovídal správce řevnického lesa pan Miloš Zach a zastupitel Jan Lojda. 

CeNíK ŠTíPANéhO PALiVOVéhO DŘeVA
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.

S
LU

ŽB
YŠtípačka

Sběrný dvůr prodává smrkové štípané dřevo ve standardní 
velikosti polínek 33 cm. Po telefonické domluvě je mož-
né objednat kratší polínka do 25 cm i delší půlmetrový 
rozměr. Dřevo je vyschlé, zbavené z větší míry kůry, a oka-
mžitě použitelné k topení. Na rozdíl od většiny okolních pil 
je uskladněné pod střechou. Pro dřevo si na štípačku může 
zájemce sám zajet nebo si objednat jeho dopravu. Dřevo je 
možné dopravit několika způsoby, buď v přepravních va-
cích, za které se platí vratná záloha, kontejnerem nebo na 
paletách. Cena za smrkové dřevo je aktuálně zvýhodněná 
a o poznání levnější než u konkurence. Viz přiložený ceník.

Pila
Pilu provozuje v areálu sběrného dvora na základě nájemní 
smlouvy soukromý subjekt. V současné chvíli funguje 
v jakémsi startovacím zahřívacím provozu. Pila je schopna 
zpracovávat na stavební a truhlářské řezivo všechny druhy 
dřeva od měkkého smrkového až po tvrdé dubové. Řezat 
bude primárně dřevo z řevnického lesa. Vzhledem k tomu, 
že provoz pily je de facto doplňková činnost ke stálému 
zaměstnání, přijímané zakázky budou spíše menšího 
rozsahu. V nabídce jsou trámy, fošny či prkna do maximál-
ní délky 6,2 metru, avšak v plánu je tyto možnosti dále 
rozšiřovat. Provozovatel se chce specializovat především 
na atypické zakázky dle konkrétních požadavků zákazní-
ka. Příkladem mohou být trámy pro opravu starého krovu 
či truhlářské řezivo, které nepůjde ihned do sušičky, ale 
nejprve se sníží vlhkost přirozeným sušením. Pro více 
informací kontaktujte email martin.bouzek@centrum.cz. 
Podrobnější informace o provozu pily přineseme v někte-
rém z dalších čísel Ruchu. 
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CeNíK ŠTíPANéhO PALiVOVéhO DŘeVA
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.

Prahu s Berounem propojí tunel

Nové železniční spojení Prahy a Berouna má vést zcela pod 
zemí. Centrální komise Ministerstva dopravy totiž schválila 
jednu z nejnákladnějších železničních staveb. Pro rychlejší 
spojení Prahy a Berouna vybrala tunelovou variantu C-i, která 
počítá s 24,8 kilometru dlouhým tunelem mezi Prahou-Smí-
chovem a Berounem. Stavět se však začne nejdříve v roce 
2028.
Starostové obcí z dolního Poberouní jsou spokojeni, o tuto va- 
riantu totiž společně usilovali. Před časem dokonce sepsali spo-
lečné stanovisko, druhou údajně zvažovanou variantu B s tzv. 
radotínskou estakádou označili za nevhodnou.

„Pro mne osobně je to vítězství zdravého rozumu a posunutí 
úrovně železniční dopravy do 21. století,“ uvedl řevnický starosta 
Tomáš Smrčka s tím, že toto rozhodnutí také ukazuje, že pokud 
jsou obce schopny se domluvit a táhnou za jeden provaz, poda-
ří se jim prosadit dobrá věc s přesahem do daleké budoucnosti. 
„S výstavbou tunelu a přemístěním dálkové a nákladní dopra-
vy do něj dává souběžně plánovaná modernizace stávající trati 
pouze pro osobní příměstskou dopravu opravdu smysl. Pro nás 
a ostatní obce se zastávkami a stanicemi je to kromě mnohem 
vyššího komfortu pro naše občany také zpráva o zvýšených po-
čtech pasažérů a zvýšených nárocích na potřebné zázemí, jako je 
parkování a návazná veřejná doprava,“ doplnil Smrčka.

„Je to dobrá zpráva pro Černošice a celé okolí Berounky – tedy 
pokud se dočkáme i realizace... Rozhodně ale velký posun,“ ko-
mentoval volbu na Facebooku černošický starosta Filip Kořínek.  

„Osobně si myslím, že pro město Beroun a jeho dopravní spo-
jení na Prahu to bude přínosná záležitost. V tuto chvíli se ukazu-
je výhoda přesunutí autobusového nádraží k vlakovému. Žádný 
jiný dopravní spoj nebude moci konkurovat vlaku, který cestující 
dopraví z Berouna do centra Prahy za 12 minut,“ uvedl místosta-
rosta Michal Mišina.

Varianta C zahrnuje novou trasu v celé délce úseku Praha-
-Smíchov–Beroun, s odbočkou pro nákladní dopravu do pro-
storu Malé Chuchle a napojením na Branický most v rámci 
železničního nákladního průtahu uzlem Praha. Podle serveru 
zdopravy.cz má nový tunel zkrátit dobu jízdy z Prahy-Smícho-
va do Plzně na 44 minut, do samotného Berouna má trvat jízda 
12 minut. „Z Berouna se tak lidé do širšího centra Prahy dosta-
nou rychleji než z řady jiných částí hlavního města. Ve stávající 
trase v údolí Berounky pak může být při zvýšené spolehlivosti 

plně posílena osobní regionální doprava, například ve špičko-
vém desetiminutovém intervalu až po Řevnice,“ píše Jan Sůra 
na www.zdopravy.cz. e

Poslanci dali stop velkým 
lodím na Berounce
Turistické lodě a parníky by se na Berounku naštěstí dostat nemě-
ly. Se splavněním nepočítá novela zákona o vnitrozemské plavbě, 
kterou poslanecká sněmovna schválila v listopadu. Díky 130 hla-
sům ze 150 přítomných prošla novela zákona o vnitrozemské 
plavbě, kterou se řeka Berounka škrtá ze seznamu dopravně 
využitelných (tj. splavnitelných) řek. Očekává se, že nyní schválí 
novelu Senát, následně by ji měl podepsat prezident. Cesta k to-
muto výsledku byla dost krkolomná a složitá. Obce na dolním 
toku řeky Berounky se proti splavnění ostře postavily. Minister-
stvu dopravy, které prostřednictvím Ředitelství vodních cest zva-
žovalo možnosti splavnění Staré řeky a dokonce si nechalo vypra-
covat generel, zaslaly nesouhlasné stanovisko a žádaly zastavení 
všech přípravných prací. Mělo jít o mohutný investiční projekt za 
více než 2,6 miliardy korun. Měl umožnit plavbu lodím dlouhým 
až 40 metrů, počítal s vybudováním 11 zdymadel, 3 novými jezy, 
5,2 kilometry umělého kanálu a vybagrováním dna od Berouna 
po Radotín.

Poslanci o novele hlasovali již v březnu 2019. I tehdy vyškrt-
li Berounku ze seznamu významných tuzemských vodních cest. 
Ze Senátu se ale dokument vrátil kvůli jiné změně, a to zavedení 
tolerance alkoholu u cyklistů. S tím ale sněmovna nesouhlasila. 
Návrh na vyškrtnutí Berounky byl poté díky poslankyni J. Krutá-
kové podán samostatně. Nakonec 28. listopadu návrh sněmov-
nou prošel.

Starostové obcí na dolním toku řeky si tak mohou oddechnout. 
„Největší obavy byly právě z plánovaných vodních staveb,“ řekl 
před časem řevnický starosta Tomáš Smrčka. „Považuji to i za svůj 
velký osobní úspěch. Berounka a její okolí jsou tím ochráněny ve 
stávající podobě i pro budoucí generace a státní rozpočet bude 
ušetřen zbytečných výdajů na další zakázky na projekty, generely 
a studie a jejich aktualizace,“ řekl černošický starosta Filip Kořínek 
a dodal: „Věřím, že i kdyby pak novelu nepodepsal prezident, zná-
mý náklonností k lodní dopravě a plavebním kanálům, sněmovna 
ji už dokáže až k účinnosti dotlačit (stačilo by 101 hlasů).“ 

pan

Mapa: Cysnew.cz
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něco vydělávat, tak jsem kupovala nová trička a vymýšlela apli-
kace. Byla mi blízká grafika, předtím jsem se živila jako webová 
designerka. Nášivky vypadaly jako panenky s čepičkou a velkýma 
očima a byly trochu infantilní, ale našly si svoji klientelu. Postup-
ně jsem ubírala barev a ty motivy abstrahovala.
To všechno jste stíhala s malým dítětem?
Ne, to už jsem měla švadlenku, která mi pomáhala, a druhé 
mimino. Začala jsem dělat nové věci, vymýšlet si střihy. Koupi-
la jsem si krejčovskou pannu a na té jsem zkoušela prototypy 
modelů. Když seděl, odnesla jsem ho švadlence a ta podle něho 
šila další kusy. Mezi věcmi ze sekáčů a tím, co dělám teď, byl 
mezistupeň – šila jsem černé věci, které měly třeba vysoký límec 
nebo klokanku přes celé břicho. Ale měla jsem pocit, že je to moc 
fádní.

Chtěla jsem zkusit sítotisk a věděla jsem, že to nemůžu dělat 
doma. Obvolala jsem místní tiskařská studia a narazila jsem 
na pána v Řevnicích kousek od cukrárny, který tuhle techniku 
neměl, ale navrhnul mi, že si u něho můžu zkusit nažehlování. Za 
pár dní byl Dyzajn market, kam jsem už chtěla přinést nové věci. 
Ukázal mi fólii a já jsem z ní řezačkou vystřihla pruhy a nažehlila. 
Tak vznikl první geometrický vzor, který se hned prodal.
Pomohla náhoda.
Shodou okolností jsem ho taky hned stihla nafotit. Do vedlejšího 
stánku na marketu přišla za svojí maminkou slečna, která se mi 
moc líbila. Byla ochotná si šaty obléknout a vedle, ve foyeru Nové 
scény jsme udělaly fotky. Na pozadí zeleného mramoru vyšly vý-
borně, měla už s modelingem zkušenost, což jsem ani nevěděla. 
Který z vašich geometrických motivů má největší úspěch?
Mění se to. Jednu dobu byly velmi žádané plné kruhy – zlatý, bílý, 
červený. Pak diamanty nebo kostky v deskriptivním zjednoduše-
ní. Hodně si je kupovaly učitelky matematiky. (smích) V obchodě 
se nejvíc prodávají strohé věci – pruhy, zebry a „rovnítka“, nebo 
i černé potisky na černém podkladu. Na internetu zase červené 
šaty a kontrastní potisky. Těžko se to dá dopředu odhadnout.
Je těžké udělat z koníčka profesi?
Byli jsme mladá rodina, věděla jsem, že si musím najít práci, ale 
nechci se vrátit do „procesu“ v nějaké firmě. Nečekala jsem, že se 
šaty budou tak dobře prodávat. Ale když se to stalo, bylo jasné, 
že všechno už nemůžu dělat sama doma v obýváku a musím 
si najmout lidi. Dneska spolupracuji s desetičlenným týmem, 
mám obchod a dodávám zboží do dvaceti dalších, prodávám 
na internetu. Bylo to ale postupné a často hrála roli náhoda. 
Jedna paní, která odpověděla na můj inzerát na portálu Fler, mi 
například ze začátku pomáhala s žehlením, visačkami, objednáv-
kami, balením. Jezdila za mnou několikrát týdně, později si brala 
práci domů. Lis na zažehlování potisků jsem nakonec objevila 
zaprášený v krejčovské dílně, kde pro mě šili. Dneska už mám 
svůj. Dlouho jsem hledala dodavatele kvalitních látek, potřebo-
vala jsem, aby nežmolkovaly, nevytahovaly se, neztrácely barvu. 

Mikela da Luka zní hodně exoticky. Jak vlastně vznikl název 
vaší značky?
Svému rok a půl starému synovi jsem často opakovala takovou 
povídačku založenou na slovech, která nemají žádný význam. Na 
mém rodném Slovensku je hodně známá: Aka fuka fundaluka 
funda kava keven duka... Když jsem ušila první věc a chtěla ji dát 
na internet, napadlo mě použít jedno z těch slov. Pár let jsem fun-
govala jako Fundaluka. Pak jsem šla na rozhovor do veřejnopráv-
ní televize a tam museli tu značku zakrýt. Říkali mi, že bych do ní 
měla zakomponovat své jméno, aby byla osobnější. Napadlo mě, 
že mě jménem budou také ve vysílání oslovovat a že je nejvyšší 
čas to udělat. A protože jsem chtěla něco zachovat, změnila jsem 
značku na Mikela da Luka.
Vy jste ale Michaela.
Babička mi hned od narození neřekla jinak, než Mikelko. To mi 
zůstalo.
Vypadaly od začátku vaše modely podobně jako ty dnešní? 
Kdepak, začínala jsem od nuly. Šla jsem do sklepa a rozstříhala 
oblečení, které jsem už nenosila, a něco z toho ušila. Když došlo, 
chodila jsem do sekáčů a utrácela tam mateřskou. Vždycky jsem 
nakoupila dva pytle věcí a z nich jsem přešívala. Pak už se dařilo 

Od Sekáče k vLaStní 
módní značce

Text: Marie Reslová | Foto: Miloš Kysela a Nikola Šrajerová

Šaty značky Mikela da Luka jsou nezaměnitelné. Pohodlný střih i materiál, jedna barva, nejčastěji černá, a na 
ní geometrické tvary: pruhy, kruhy, krystaly. Dnes má jejich návrhářka Michaela Tlustá, která žije s rodinou 
už několik let v Řevnicích, plné ruce práce – účastní se Dyzajn marketů, prodává přes e-shopy i ve vlastním 
obchodě v centru Prahy, ale cesta učitelky biologie a výtvarné výchovy k vlastní módní kolekci nebyla jedno-
duchá a trvala skoro deset let. 

Michaela Tlustá



muž je architekt a povodňové území tak pro něho byla výzva. 
Nevěřila jsem, že se mi tu bude tak líbit, ale je to tu skvělé. 
Co máte na Řevnicích nejraději a co by se naopak mělo 
rychle změnit?
Určitě náměstí, to zatím moc hezké není, a když vidím ta uprave-
ná v okolí, tak mě to štve. A nejraději tu mám lidi. Žijeme tu pár 
let a přitom pro mě nejdůležitější životní vztahy vznikly právě 
tady. Většina z těch lidí se sem asi přistěhovala jako my a nějak 
jsme se našli.e 

Rozhovor  9

Vystřídala jsem jich možná deset. Ale ještě mi třeba chybí vlastní 
web, chci si ho udělat sama, ale nemám čas. (smích)
Rozhodli jste se usadit v Řevnicích, s manželem jste si tu 
postavili nízkoenergetický dům. Proč právě tady?
Pocházím z malého východoslovenského města, a když jsem při-
jela do Prahy a potkala svého manžela, byla jsem přesvědčená, že 
budu Pražák. Život s dítětem v malém bytě nebyl snadný a ceny 
těch větších nad naše možnosti. Začali jsme hledat dům v okolí 
Prahy a přitom zjistili, že Poberouní je nádherná lokalita. Našli 
jsme relativně levný, ale komplikovaný pozemek v Řevnicích, ale 

Čtvrstoletí obuvníkem 
Malá suterénní dílna s nepravidelnou otevírací dobou je 
královstvím Pavla Janduse. Voní tady obuvnické lepidlo, vy-
hrává rádio, které doprovází klapání stroje. Usměvavý švec 
vypráví o radostech i strastech, které provozování ševcoviny 
v Řevnicích přináší.
Kolik párů měsíčně opravíte?
Někdy více, jindy méně. Záleží na tom, kolik jich zákazní-
ci přinesou. Většinou je to tak padesát až sto párů bot, ale 
spravuji také batohy, kabelky nebo naposledy třeba plachty 
stanů. 
Jaké stroje vám ulehčují práci?
Tento stroj byl vyrobený v roce 1960. Odkoupil jsem ho ze 
zrušeného závodu v Mnichovicích a brousím na něm všech-
no, co je potřeba. Šicí stroj je dokonce z roku 1948. Objevil 
jsem ho u známých ve stodole a po generálce našel místo 
v mé dílně.
Jak dlouho se věnujete řemeslu a kde jste se ho naučil?
Vyučil jsem se v Kožedělném podniku Hlavního města Pra-
hy. Školu jsem ukončil v roce 1989 a od té doby se věnuji 

ševcovině. Patnáct let jsem byl obuvníkem na plný úvazek, 
ale potom přišly děti a já jsem musel k řemeslu přibrat dal-
ší zaměstnání. Dříve nás ševců bylo v kraji více, v Řevnicích 
jsme byli dva a také v Dobřichovicích nebo na Mníšku. Ale 
dnes jsem zůstal sám. 
Takže pouze ševcovinou byste se neuživil?
Zkoušel jsem to, ale bohužel ne. Mohl bych sice zdražit, ale 
to lidem neudělám. To si radši nechám druhou práci. Dříve 
jsem pracoval v Eurovii a poté, co ji zavřeli, jezdím po stav-
bách. Ale ševcovina mě pořád baví. Jinak bych to nedělal 
(směje se).
Neplánujete se více zviditelnit nebo si třeba udělat 
webové stránky s otevírací dobou?
Na to já nejsem. Ale můžete si zavolat a pokud zrovna nevi-
sím pod mostem, řeknu vám, kdy mě v dílně zastihnete.
Plánujete, že po vás převezmou dílnu vaše děti?
Bohužel děti mají jiné zájmy, ale do učení bych klidně něko-
ho vzal. Stejně se dneska řemeslu už jinak nenaučíte, proto-
že žádná obuvnická škola už neexistuje.

Anna Schlindenbuch
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křižovníci zvědaví. Zašel tedy za druhým řádem, cisterciáky, 
kteří byli patrony kostelíka Panny Marie Nanebevzetí, ale ani 
oni nechtěli o této podivné novotě slyšet. Co teď? O řevnické 
ovečky pečovaly dva tábory duchovních pastýřů a ani jedni 
mu nechtěli vyjít vstříc. Lámal si s tím hlavu, ale marně. 

Dalšího roku na podzim za ním přijel král Jan. Přibík mu 
pověděl o svém přání. Král se jeho útrapám zasmál a poradil 
mu, ať si postaví kostel svůj, kde jesličky předvede. Přibíkovi 
to přišlo jako dobrý nápad. Hned dalšího jara začal se stavbou 
na pahorku nad brodem a už o dalších Vánocích rozhlásil, že 
v nedostavěném kostele uvidí lidé svatou rodinu jako v Bet-
lémě. Zlou krev si tím u křižovníků a cisterciáků udělal. Na-
schvály s vajíčky do malty mu dělali, žluč po něm při kázáních 
plivali. Přesto se onen vánoční podvečer přišly na jeho jesličky 
podívat zástupy zvědavců ze širokého okolí. Poprvé v životě 
tak mohli mezi rozestavěnými zdmi kostela spatřit svatou 
rodinu a oslíka s kravkou, zkrátka betlém jako živý. 

Přibík brzy zemřel, ale jeho potomci dál pomalu pokračovali 
se stavbou kostela a každé Vánoce dodržovali betlémskou 
tradici, kterou do kraje pod Brdy přivezl jejich zcestovalý pře-
dek. Jenže pak přišly zlé časy. Husitské války byly pro Řevnice 
těžkou ranou. Nedostavěný kostel byl vypálen a zničen. K jeho 
obnově již nikdy nedošlo a na tradice vánočních setkání se na 
dlouhá léta zapomnělo. 

V posledních letech jako by se na ně lidé opět rozpomněli. 
Ale protože na místě třetího kostela řevnického dnes stojí 
sokolovna a kino, tak se lid řevnický schází na náměstí… e

O třetím kostele řevnickém
K této pověsti mne přivedla jen krátká zmínka o třetím kostele řevnickém. Nikde jsem nenašel, kdy nebo komu 
byl zasvěcen. Možná se tento příběh odehrál v době největšího rozmachu Řevnic.

Přibyslav řečený Přibík byl věrným služebníkem krále Jana 
Lucemburského. Doprovázel ho na všech dlouhých cestách 
už od jeho zasnoubení s Eliškou Přemyslovnou, ale s přibý-
vajícím věkem mu harcování po světě, vyhledávání turnajů 
a účast v bitvách nedělaly dobře. I když mu ještě netáhlo ani 
na padesát, už ho bolely klouby, častěji usínal, v noci musel 
vícekrát na malou a ani to italské víno už mu nechutnalo. Rád 
by se někde usadil. Král Jan mu to rozmlouval, mrzelo ho, 
že by měl ztratit tak skvělého kumpána, ale když se jednoho 
jara vrátili do Čech, začal Přibík hledat místo, kde by zůstal. 
Zalíbilo se mu nedaleko Prahy u řeky Mže, kterou dnes známe 
jako Berounku, na úpatí brdských lesů. Rychle se rozrůstající 
městečko se dvěma kostely a malebným okolím mu učarova-
lo a požádal krále o povolení se tu usadit. Jan mu nebránil. 
Daroval Přibíkovi dědičné právo rychtářské a k tomu několik 
pozemků a výsad. A že až za ním přijede, tak se spolu vypraví 
na jeleny do brdských kopců. 

Přibík se dal do práce a brzy vybudoval velký dvůr i s krč-
mou a lazebnictvím. Všechno mu vycházelo a dařilo se mu 
dobře. Za dlouhých zimních večerů pak přemýšlel, jak se 
odvděčit Bohu, že mu pomohl přestát tolik bitev a dopřál mu 
tak spokojený život. Vzpomněl si, že kdysi v Itálii viděl, jak 
na popud sv. Františka z Assisi stavěli v kostelech jesličky se 
svatou rodinou. V Čechách tento zvyk neznali, a tak se vydal 
za křižovníky s červenou hvězdou, kteří spravovali baziliku 
sv. Mořice, zda by mu nedovolili tento zvyk předvést v jejich 
kostele. Se zlou se potázal, na takové výstřednosti nebyli 

Text: Zdeněk Valeš 
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 • 1890 – Řevnice měly 861 obyvatel, 
v roce 1910 již 1235, v roce 1921 1641, 
v roce 1930 2939, v roce 1980 3306. 
Koncem roku 2018 měly Řevnice cel-
kem 3470 obyvatel, z toho 1677 mužů 
a 1793 žen.

 • 1890 začalo první systematické pojme-
nování ulic a náměstí, které inicioval 
řevnický Okrašlovací spolek

 • 1. 1. 1950 se v Řevnicích ustavilo první 
Jednotné zemědělské družstvo (JZD) 
bez jediného zemědělce. Jeho základem 
se staly jiné profese. Teprve 5. 10. 1950 
bylo založeno společné JZD Řevnice – 
Lety.

 • 11. 1. 1990 – Petr Kubásek byl zvolen 
předsedou nového Městského národní-
ho výboru. Místopředsedou se stal Josef 
Váňa. 24. 11. 1990 se konaly obecní volby. Na zasedání nové-
ho městského zastupitelstva 10. 12. 1990 byl v tajných volbách 
starostou zvolen Josef Váňa, místostarostou Petr Kubásek.

 • 1950 začala likvidace soukromých obchodů a živností v Řev-
nicích

 • 3. 3. 1935 – u příležitosti svých 85. narozenin obdržel prezident 
T. G. Masaryk čestné občanství Řevnic. Masaryk se narodil 7. 3. 
1850. 

 • duben 1990 – vyšlo první číslo časopisu Ruch. Odpovědnou 
redaktorkou se stala budoucí starostka Řevnic Marie Tatarová. 
Toto číslo bylo vytištěno na kopírce.

 • 4. 5. 1930 – v řevnické sokolovně začalo promítat kino. Stalo se 
jedním z hlavních příjmů Sokola. Zahájení promítání dokonce 
předcházelo slavnostnímu otevření sokolovny v červenci 1930.
Již v roce 1921 začala být v Řevnicích provozována „činnost bi-
ografická“ v sále hotelu Grand u nádraží. Po vypršení nájemní 
smlouvy v roce 1925 se podařilo ihned pronajmout sál za re-
staurací U Kučinů a promítání filmů dále dobře prosperovalo.

 • 7. 5. 2010 uděleno čestné občanství Řevnic Ing. Františku Še-
divému a Ladislavu Sitenskému in memoriam. Počet čestných 
občanů města se zvýšil na jedenáct.

 • 13. 5. 2010 – ve věku 85 let zemřela v nemocnici v Třebotově 
oblíbená řevnická občanka a známá sokolka Marie Hrbková

 • 26. 5. 1990 – krátká návštěva Václava Havla v hotelu Berounka 
(„zastavil se na pivo“)

 • 8. 6. 1990 se konaly první svobodné volby, kterých se v našem 
městě zúčastnilo 95,6 % voličů

 • 1. 7. 1930 – lékárník Hostonský založil a vedl první lékárnu 
v Řevnicích. Nazývala se lékárna „U Červené hvězdy“. Je 
dodnes na stejném místě a jediná ve městě.

 • 1. 7. 1970 – otevřen první autokemp za vodou
 • 5. 7. 1880 se narodil Jan Kubelík, významný houslista a hu-

dební skladatel, otec slavného dirigenta Rafaela Kubelíka. Oba 
v roce 1934 navštívili Řevnice na pozvání knihtiskaře Jana 
Šťastného.

 • 1. 8. 1935 P. František Borgius Bronec se stal řevnickým fará-
řem. Na úvod své funkce objížděl řevnické obyvatele na bicyklu 
a představoval se jim. Sloužil do 30. 6. 1960. Až 1. srpna téhož 
roku mu byl odebrán tzv. státní souhlas a tímto způsobem byl 
nuceně penzionován.

 • 18. 8. 1935 – byla zasazena pamětní deska na zeď bývalého 
hostince U Kučinů na Palackého náměstí, která připomíná letní 
dovolenou T. G. Masaryka v roce 1885 v našem městě. Des-

ka byla v průběhu let dvakrát obnovena a je stále na stejném 
místě.

 • 14. 9. 1980 – zemřela operní pěvkyně Ludmila Červinková, 
dlouholetá členka Národního divadla v Praze. Účinkovala na 
scéně řevnického Lesního divadla od dětství, kdy byla členkou 
Čekanovy dramatické družiny.

 • 24. 12. 1930 se narodila paní Dáša Renertová, malířka, výtvar-
nice a taneční pedagog. V Řevnicích založila v roce 2007 ta-
neční soubor „Proměny“. Soubor původně vznikl z tanečního 
kroužku „Kvítko“, který pod jejím vedením působil 20 let.

Kulatá výročí celostátního významu
 • 1. 1. 1950 – povinnost vedení matrik v obcích přešla zákonem 

z církví na národní výbory
 • 9. 1. 1890 se narodil spisovatel, novinář, dramatik a fotograf 

Karel Čapek. V třicátých letech minulého století byl 7 x navržen 
na Nobelovu cenu za literaturu, ale nikdy mu nebyla udělena. 
Zemřel v pohnuté době 25. prosince 1938.

 • 28. 1. 1950 v Čihošti u Ledče nad Sázavou byl zatčen farář Jo-
sef Toufar na základě smyšlené obžaloby („čihošťský zázrak“). 
Toufar byl při vyšetřování krutě mučen a mučení podlehl 
25. února ve věku 48 let.

 • 30. 1. 1990 provedena rekonstrukce československého parla-
mentu, který zvolil 120 nových poslanců. Odešli ti, co se vzdali 
mandátu nebo byli odvoláni.

 • 1. 6. 1850 byla v tehdejším Rakousko-Uhersku vydána první 
poštovní známka. Vůbec první známkou byla tzv. Black Penny, 
kterou již v roce 1840 vydali Britové v Anglii.

 • 2.–5. 9. 1890 velká voda pobořila několik oblouků Karlova 
mostu v Praze. Oprava trvala dva roky.

 • 8. 11. 1620 bitva na Bílé hoře u Prahy skončila porážkou ar-
mády českých nekatolických stavů rakouskými a německými 
katolickými armádami. Výsledek bitvy a její důsledky ovlivnily 
na dalších 300 let osud českého státu.

 • 15. 11. 1670 v Holandsku zemřel „učitel národů“ Jan Amos Ko-
menský. Narodil se na Moravě 28. 3. 1592 (mezi místy naroze-
ní se nejčastěji uvádějí Uherský Brod nebo Nivnice). Je poklá-
dán za zakladatele moderní pedagogiky v Evropě. Po porážce 
stavovského povstání odmítl konvertovat ke katolictví a musel 
odejít do exilu. Naposled žil v Holandsku v Amsterdamu, kde 
zemřel, ale pochován je v blízkém Naardenu. e

Řevnická výročí v roce 2020
Text: Jindřich König | Ilustrace: archiv autora 

Průčelí sokolovny v Řevnicích podle plánu starosty jednoty br. Karla Černého
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Krátce a jasně
Pediatrička začne 
ordinovat již v lednu
Nová dětská lékařka bude v řevnické ordinaci v Sádecké ulici 
ordinovat již od ledna. Péči o děti bude zajišťovat MUDr. Eliš-
ka Kopelentová. Podle starosty města Tomáše Smrčky bude 
ještě během ledna pracovat pod společností ResTrial, neboť se 
nepodařilo dokončit potřebnou administrativu s pojišťovna-
mi. Naplno i se zdravotní sestrou začne ordinovat od února, 
v nových ordinačních hodinách:

Pondělí
8–10 nemocní
10–11 kontroly
11:30–14:30 prevence
Úterý   
8–10 nemocní
10–11 kontroly
11:30–14:30 prevence
Středa
15–18 nemocní
Čtvrtek
8–10:30 nemocní
10:30–12:00 kontroly
13–18 prevence
Pátek
8–10:30 nemocní
11:00–14:30 prevence

Řevničtí zastupitelé v rámci rozpočtu pro rok 2020 uvolnili 
částku 110 tisíc korun na pokrytí nákladů na pronájem ordina-
ce pediatričky ve výši 10 tisíc korun měsíčně. Město přislí-
bilo i pomoc s ubytováním. Lékařka by měla bydlet v novém 
městském bytě, který vzniká v rámci zateplení a stavebních 
úprav v podkroví bytového domu na náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad. Druhý ze zde vznikajících městských bytů má sloužit 
pro učitele.

Generál Pavel pohovoří 
o bezpečnostní situaci
Generál Petr Pavel, který působil na nejvyšších vojenských 
postech a byl náčelníkem generálního štábu Armády České 
republiky i předsedou nejvyššího vojenského výboru NATO, 
zavítá v lednu do Řevnic. Beseda s generálem, který říká, že 
třeba Rusko a Čína jsou pro nás větší hrozbou než terorismus, 
se uskuteční v řevnickém Meandru ve čtvrtek 16. ledna od 
18 hodin. „Chci přispět k lepší informovanosti veřejnosti, aby 
si mohla udělat vlastní názor na věc,“ říká Pavel a zve k be-
sedě na téma mezinárodně bezpečnostní situace, stavu de-
mokracie, její podstaty, budoucnosti naší společnosti a státu. 
Vstupné je 70 korun. 

Profesionálové poradí, 
jak vylepšit veselku
Tak trochu jiný svatební veletrh nabídne řevnický Meandr 
26. ledna od 10 do 18 hodin. V rámci přednášek a workshopů 
se dozvíte, co vše ke svatbě potřebujete. Profesionálové z nej-

různějších oborů poradí, čím svatbu vylepšit, případně na co 
si dát pozor. Nebudou chybět ochutnávky svatebních dortů či 
sklenka prosecca na uvítání. Cílem organizátorek Pavlíny Ven-
trubové a Lenky Vykoukové je seznámit snoubence s místními 
dodavateli a především předat praktické informace, které mo-
hou využít při plánování a organizaci svého dne „D“. Vstupné 
činí 100 korun. Více informací najdete na www.svatbyube-
rounky.cz.

Na Tříkrálovém koncertu 
zapějí místní sbory
Lednovou Tříkrálovou sbírku, jejíž organizace se v našem 
regionu ujala Farní charita Řevnice, završí koncert v koste-
le sv. Mauritia. Koná se v neděli 5. ledna od 17 hodin a jsou 
na něj zváni nejen koledníci, ale i dárci a další pomocníci. Na 
koncertu vystoupí poberounské sbory Třebasbor ze Zadní Tře-
baně a Canto Carso z Řevnic. 

Další koncert k uctění Tří králů hostí černošický svatostá-
nek. Pořádá jej tamní Černošická komorní filharmonie 12. led-
na od 18 hodin.

(vše pan)

Kukadýlko hledá posily 
pro Louskáčka
Nezapomenutelný vánoční zážitek si z řevnického kina odnes-
li diváci představení Betlém, který zde v půlce prosince uvedl 
Dětský divadelní soubor Kukadýlko. Radost udělali i mnoha 
dospělým a dětem z uprchlického tábor Diavata v Řecku. Prá-
vě tam totiž putovaly deky, ve kterých děti hrály, a další získa-
ná materiální pomoc. Malí herci již začali chystat další origi-
nální hru, do svých řad současně hledají nové posily.

Kukadýlko působí v Dobřichovicích již od roku 2011, ale 
navštěvují ho i děti z okolních obcí. Za sebou má řadu divadel-
ních představení, včetně autorských, které vytvořily samy děti. 
„Pro letní sezónu 2020 chystáme něco menšího a na příští zimu 
naopak něco většího. Konkrétně Louskáčka, kterého přímo pro 
nás napsal dramatik Tomáš Vůjtek,“ uvedla vedoucí a režisérka 
v jedné osobě Lucie Kukulová s tím, že Louskáčka soubor úspěš-
ně uvedl v roce 2015 s téměř stovkou lidí na pódiu. Jenže malí 
herci nezbytní pro toto představení už odrostli. „A tak bychom 
si chtěli během roku vychovat další nadšené divadelní dušič-
ky zejména pro tento projekt. Proto od ledna přijímáme holky 
a kluky ve věku 6 až 9 let,“ zve Lucka Kukulová. Děti se scházejí 
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každý pátek v aule dobřichovické školy ve 14 hodin. Děti se na-
učí pracovat s tělem, hlasem i fantazií. Čekají je ale i semináře 
a setkání se zajímavými hosty z divadelní branže. Více informa-
cí o našem divadle najdete na www.kukadylko.com.

foto Pavlína Šimáčková

hudeček zahraje 
s filharmoniky v kině
K nejprestižnějším pódiím světa, na kterých houslový virtuos 
Václav Hudeček dosud vystupoval, přibude v lednu řevnické 
kino. Hudeček zde vystoupí 19. ledna na novoročním koncer-
tě pořádaném Obcí Baráčníků v Řevnicích a městem Řevnice 
za podpory firmy Belimo s.r.o. Praha. Od 18 hodin zde zahraje 
s Komorním orchestrem MLP složeným ze členů České filhar-
monie a Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Za zkrat-
kou MLP se ukrývá heslo Muzika lásky a přátelství. Myšlenka 

koncertu vznikla při soukromém rozhovoru řevnického hous-
listy Milana Cvancigera, spoluzakládajícího člena původního 
komorního orchestru, s mistrem Hudečkem po koncertě ve 
Strašíně. Vstupné na řevnický koncert je 200 korun, poslucha-
či, kteří přijdou v kroji, mají vstup zdarma. Předprodej vstupe-
nek probíhá v Městském kulturním centru Řevnice. 

Vstupenky na Radůzu 
jsou již v prodeji
Nejoriginálnější a nejosobitější zpěvačka a skladatelka Ra-
důza opět přijede do Řevnic. Vstupenky na jedinečný koncert 
jsou k dostání již nyní. Oba minulé koncerty byly vyprodané 
a nezapomenutelné. Do třetice v řevnickém kině Radůza za-
hraje 25. února od 19:30. Předprodejní místa jsou v Městské 
knihovně Řevnice, Infocentru Dobřichovice a kavárně Malý 
mnich v Mníšku pod Brdy.

hopsa hejsa 
do Brandejsa
Tři humorné pohádky plné něhy a lás-
ky uvede Divadlo Tondy Novotného 
v dobřichovickém sále dr. Fürsta v ne-
děli 19. ledna od 15 hodin. Představe-
ní Osm dní v nebi aneb Hopsa hejsa do 
Brandejsa je volně inspirováno knihou 
I. B. Singera a je vhodné pro děti od tří 
let. Provázejí ho písničky, hraje se s krás-
nými loutkami. Vstupné je 70 korun.

(vše pan)

Dvojalbum ZeMě 
pokřtil Vladimír Merta
V prosinci spolek ZeMě po 11 letech své-
ho působení vydal sborník ZeMě – Zpěv-
ník a zároveň vyšlo dvojalbum ZeMě 
– Písně s písničkami, které zpíváme 
a hrajeme dětem a s dětmi v koloběhu 
roku na slavnostech, které označují změ-
ny ročního cyklu. CD pokřtil známý pís-
ničkář Vladimír Merta a maďarská hous-
listka Agnes Kutas v kostele sv. Jana na 
Prádle v Praze. Dvojalbum i zpěvník jsou 
k mání na adrese spolku, na slavnostech 
nebo na mailu zitzazrak@gmail.com.

Školáci ZeMě se v prosinci opět při-
pojili k mezinárodní lidskoprávní akci 
Maraton psaní dopisů s Amnesty Inter-
national. Odeslali jsme kolem 40 dopisů 
do různých zemí světa na podporu mla-
dých lidí do 26 let, kteří pro své občan-
ské aktivity čelí různým represím. Je-
jich jménem děkujeme všem řevnickým 
kolemjdoucím, kteří se k nám po zpívá-
ní koled u vánočního stromku připojili 
s napsáním dopisu nebo příspěvkem na 
poštovní známku. 

Kultura 
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V posledním týdnu před Vánoci jsme navštívili dobřichovic-
ký Dům pro seniory a potěšili místní babičky a dědečky kole-
dami a vlastnoručně vyrobenými přáníčky. Bylo to moc dojem-
né setkání a rádi návštěvu někdy zopakujeme. 

Na vánoční besídku jsme nastudovali divadelní představení 
Vánoční koleda na motivy stejnojmenné knihy Charlese Dic-
kense a pro velký úspěch jej odehrajeme znovu během ledna – 
čas a místo bude upřesněno na webu www.zemezeme.cz. 

8. ledna se chystáme podpořit potřebné z blízkého okolí 
Tříkrálovou sbírkou. Můžete nás potkat v odpoledních hodi-
nách v řevnických ulicích a rádi vám též zazpíváme! Těšíme se 
na vaše dary :) 

Za spolek ZeMě Katka Kotková

Řevnice mají v rámci festivalu 
Jeden svět několik NeJ!
Nový rok 2020 přinese do Řevnic novou událost, která je vel-
mi významná a Řevnice na ni mohou být hrdé. Stali jsme se 
součástí mapy Jednoho světa! 

Pražský festival se koná 5.–14. března, v Řevnicích bude festi-
val zahajovat ve čtvrtek 26. 3. Máme dvě prvenství: Jsme první 
město, které festival samo organizuje a zároveň jsme převza-
li statut nejmenšího města po Polici nad Metují. První ročník 
festivalu bude třídenní od čtvrtka do soboty. Projekce filmů pro 
dospělé doplní dopolední projekce pro školy i z okolních obcí. 
Příprava festivalu se rozjíždí, ale už teď jsme si jisti, že to bude 
stát za to! Diváci uvidí to nejlepší, co dokumentární film s tema-
tikou lidských práv nabízí. Nebude chybět zahajovací večírek, 
debaty s tvůrci filmů a skvělými hosty. Chystáme velké překva-
pení na ukončení festivalu! Pokud byste se chtěli zapojit mezi 
dobrovolníky a máte rádi film, neváhejte mě zkontaktovat. Moc 
se těšíme! Podrobnosti sledujte na fb stránce Jeden svět Řevni-
ce, na stránkách řevnického kina, města a později na plakátech. 

Za všechny koordinátory
Alice Čermáková, místostarostka

Do Lesňáku na festival se 
chystají Monkey Business 
Hudební festival Rockový Slunovrat se v nadcházejícím roce 
uskuteční již počtrnácté, a to ve dnech 5. 6. a 6. 6. 2020 v Les-
ním divadle a jeho bezprostředním okolí. Program akce je zve-
řejňován postupně a již teď je známo, že vystoupí tuzemská 
kapela United Flavour v čele se španělskou zpěvačkou hrající 
mix reggae, World music a hip hopu. Doplní je Timudej z ne-
dalekých Černošic, hrající mix world music a ska a dále praž-
ské seskupení Monkey Business, figurující na hudební scéně 
již dvacet let. První kolo zveřejněných kapel pak zakončují 
němečtí Green Frog Feet, kteří si za deset let existence můžou 

mezi své úspěchy zapsat koncertování po boku kapel jako Dog 
Eat Dog, The Exploited nebo americké zpěvačky Pink. Jako 
každý rok i letos bude pokračovat charitativní soutěž kapel 
Rockový Slunovrat léčí, která má za cíl nejen podpořit mož-
né naděje české hudební scény, ale zejména pomoci nemoc-
ným cystickou fibrózou. Veškerý výtěžek poputuje na konto 
Klubu nemocných cystickou fibrózou. Předprodej vstupenek 
na celý festival je rozdělen do cenových vln. Momentálně 
běží 2. vlna celofestivalových vstupenek, které lze pořídit za 
590 Kč (+ poplatky) v síti Goout.cz. Více informací o akci na 
www.rockovyslunovrat.cz nebo na facebookových stránkách 
festivalu.

První únorový čtvrtek bude 
v kině patřit komedii
Bláznivá komedie o tom, jak neúspěšný herec, živící se mo-
mentálně jako malíř pokojů, získá nečekaně svou životní roli, 
bude k vidění v řevnickém kině první únorový čtvrtek. Diva-
delní hra z pera autora Donalda Churchilla s klasickým milost-
ným trojúhelníkem nazvaná Natěrač začíná 6. 2. v 19 hodin. 
Komedie Natěrač je českému publiku dobře známá. V devade-
sátých letech Natěrače nezapomenutelným způsobem ztvárnil 
Josef Dvořák. Ještě větší popularitu získala inscenace s Janou 
Paulovou a Pavlem Zedníčkem. S diváckým ohlasem se setkalo 
i televizní zpracování s Janem Budařem a Jitkou Čvančarovou. 
Řevnické publikum čeká obsazení s Leošem Nohou, Barborou 
Mottlovou a Evou Decastelo.  

 (vše pan)
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AKTUÁLNĚ
pronájem/prodej BYTY 

nejen v CORSO

PRODEJ DOMŮ – 
KOMPLETNÍ SERVIS

Jitka PYTLÍKOVÁ
Realitní makléřka z Mořiny

732 961 076
jitka.pytlikova@re-max.cz

Kulturní přehled 1/20
Kino Řevnice
3/1 Trollové a kouzelný les
Kino Řevnice / 17:30 

3/1 Šťastný nový rok
Kino Řevnice / 20:00 

4/1 Zakleté pírko
Kino Řevnice / 13:00 

4/1 Špióni v převleku
Kino Řevnice / 15:00 

4/1 Star Wars: Vzestup 
Skywalkera (dabing)
Kino Řevnice / 17:00 

4/1 Tenkrát podruhé
Kino Řevnice / 20:00 

8/1 Portrét dívky v plamenech
Kino Řevnice / 20:00 

10/1 Zakleté pírko
Kino Řevnice / 17:30 

10/1 Na nože
Kino Řevnice / 20:00 

11/1 Ledové království 2
Kino Řevnice / 13:00 

11/1 Star Wars: Vzestup 
Skywalkera (dabing)
Kino Řevnice / 15:00 

11/1 Šťastný nový rok
Kino Řevnice / 18:00 

11/1 Cats
Kino Řevnice / 20:00 

15/1 Tenkrát podruhé
Kino Řevnice / 20:00 

17/1 Pat a Mat: 
Kutilské trampoty
Kino Řevnice / 17:30 

17/1 Richard Jewell
Kino Řevnice / 20:00 

18/1 Trollové a kouzelný les
Kino Řevnice / 13:30 

18/1 Dolittle
Kino Řevnice / 15:30 

18/1 Vlastníci
Kino Řevnice / 17:30 

18/1 Na nože
Kino Řevnice / 20:00 
(pokračování na následující straně)
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(Kulturní program – dokončení)

22/1 Karel Svoboda: 
Šťastná léta
Kino Řevnice / 20:00 

24/1 Cats
Kino Řevnice / 17:30 

24/1 Na nože
Kino Řevnice / 20:00 

25/1 Zakleté pírko
Kino Řevnice / 13:30 

25/1 Špióni v převleku
Kino Řevnice / 15:30 

25/1 Příliš osobní známost
Kino Řevnice / 17:30 

25/1 Králíček Jojo
Kino Řevnice / 20:00 

26/1 Bolšoj balet živě: 
Giselle
Kino Řevnice / 15:45 

PENNY_HR_nabor_inz_Revnice_210x152.indd   1 17.12.19   14:12
Výběrové řízení na nabízené pozice proběhne 7. 1. 2020 od 9 do 12 hodin 
na adrese náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 64, Řevnice.

29/1 Daleko od Reykjavíku
Kino Řevnice / 20:00 

31/1 Dolittle
Kino Řevnice / 17:30 

31/1 Příliš osobní známost
Kino Řevnice / 20:00 

Divadlo
19/1 Divadélko Tondy Novot-
ného – Osm dní v nebi aneb 
hopsa hejsa do Brandejsa
Sál Dr. Fürsta Dobřichovice / 15:00

6/2 Komedie Natěrač
Kino Řevnice / 19:00

hudba
5/1 Novoroční koncert
kostel sv. Mauritia / 17:00 

19/1 Novoroční koncert
Kino Řevnice / 18:00

7/2 Koncert Los Fotros
Club Kino Černošice / 20:00

25/2 Koncert Radůzy
Kino Řevnice / 19:30

Ostatní
11/1 Letovský masopust
Náves

16/1 Beseda s generálem 
Pavlem
Meandr / 18:00

25/1 Svinařský masopust
25/1 Přednáška 
Marty Zemanové
Sál Dr. Fürsta Dobřichovice / 16:00 

26/1 Svatby u Berounky
Meandr / 10–18 


