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Masopust držíme…
Řevnice
Tradiční již sedmý obnovený řevnický Masopust aneb Probouzení 
Medvěda pořádá opět spolek ZeMě, a to 2. 2. ve 2 hodiny. Sraz 
maškar je na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, kdy maškary pře-
vezmou symbolické klíče od města. Následuje obchůzka maškar 
po dvorcích sousedů. K všeobecnému veselí zahraje kapela ZeMě. 
Průvod skončí za Vodou, kde bude k mání výtečný vegeguláš.    

Zadní Třebaň
Do druhé „třicítky“ vstoupí v únoru poberounský masopust, kte-
rý se 22. 2. uskuteční na zadnotřebaňské návsi. Už po jedenatři-
cáté ožije náves jarmarkem, masopustní fraškou a vystoupením 
poberounských souborů. Mezi nimi nebudou chybět ani řevnické 
Notičky, Proměny, Klíček či ochotníci.

Program začne na návsi v 8.00 stylovým staročeským jar-
markem, na kterém budou kromě výrobků různých řemeslníků 
k dostání preclíky, perníky, koláče, pečené maso, mlsné jazýčky 
potěší i tradiční zabijačkové pochoutky či místní pivo Bobr. Děti 
se budou moci svézt na koních či oslících. Od 10 hodin se na val-
níku představí staropražská kapela Třehusk, Notičky, Proměny, 
Klíček, domácí Třebasbor. Finále zpestří fraškou se symbolickým 
pochováním Masopusta. Všechny maškary se mohou zúčastnit 
soutěže o nejoriginálnější převlek a vyhrát hodnotné ceny. Poté 
se vydá průvod na obchůzku obcí v čele s medvědem, medvědá-
řem, policajtem i Masopustem-Bakchem. Večer se od 20.00 koná 
II. Masopustní školní ples. 

Masopustní oslavy uzavře v neděli 23. února od 14.00 ve Spo-
lečenském domě v Zadní Třebani Dětský karneval. Děti si budou 
moci zatančit s medvědem, pobaví je členové »dramaťáku« ZUŠ 

Řevnice, připraveny pro ně budou hry, soutěže, volba nejhezčí 
masky i kolo štěstí. Zahraje staropražská kapela Třehusk.

 

Halouny
Jubilejní 10. ročník Halounského masopustu se uskuteční 
v sobotu 8. února. Nově je sraz všech masek ve 13.00 v ulici 
Luční, odkud se vydá průvod na pochůzku vsí. Maškary čekají 
zastávky s pohoštěním u halounských hospodyněk a hospodářů. 
Vyhlašovat se budou NEJ masky. Cíl budou mít maškary tradičně 
v hospůdce U Zrzavého Paviána.Více informací na www.maso-
pusthalouny.cz/.

 

Mokropsy
Plný dvojek bude letošní 32. ročník Mokropeského masopustu. 
Koná se 22. 2. od 2 hodin na Masopustním náměstí v Mokrop-
sech. Čeká na vás divadlo, tentokrát bude téma spojené s věště-
ním do budoucna. Kromě divadla tradičně zazpívá sbor Mifun, 
chybět nebude ani hudební host. V průvodu tradičně hraje 
Masopustní jazz band. Organizátoři k akci vydají speciální číslo 
Masopustních novin. Večer završí tancovačkou v Club Kině. e

Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv Ruchu

MAsOpusTy v OkOlí
8. 2. Rovina a Hlásná 
Třebaň 
8. 2. Halouny, obec
15. 2. Masopustní veselí ve 
Všenorech, Ateliér u Še-
bestů
16. 2. Tmaň, obec

22. 2. Zadní Třebaň, obec
22. 2. Mokropsy, Masopust-
ní náměstí
29. 2. Neumětely, obec
29. 2. Všeradice, obec
7. 3. Tochovice, obec
7. 3. Slivenec a Holyně, obec
21. 3. Bratřínov, obec
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u školy přibydou parkovací 
místa kiss & Ride
Na schůzce s pedagogy prvního stupně řevnické základní školy 
se starostou města se obě strany domluvily na změně parkova-
cího systému před budovou prvního stupně v Revoluční ulici. 
Učitelé souhlasili s tím, aby se část školního pozemku použila pro 
rozšíření chodníku a prostoru před vstupem do areálu. S městem 
se pak musí domluvit na kompromisu, kolik parkovacích míst 
vznikne pro rodiče dovážející děti a kolik pro učitele, kterých je 
mnoho mimořevnických. „Část by měla být v systému Kiss and 
Ride (K+R) tedy polib a jeď, která by sloužila pro rodiče, kteří 
sem děti vozí, třeba jen v ranní špičce,“ uvedl starosta Tomáš 
Smrčka. Podle něj mají učitelé rovněž v plánu debatu s rodiči 
na téma nutnosti dovážení dětí do školy. K dispozici jsou podle 
něj zejména pro učitele i nová parkovací místa v přilehlé Mírové 
ulici. Úpravy chce město provést v rámci svého rozpočtu. Nyní 
bude třeba připravit projekt, následně získat stavební povolení. 
„Není to tedy otázka letošního jara, ale do nového školního roku 
bychom to mohli stihnout,“ dodal starosta.

Město chce získat peníze 
na odbahnění tůní
Dotaci na odbahnění vodních tůní na slepém rameni Berounky, 
které leží na katastru Řevnic, se pokusí získat zdejší radnice. 
Kvůli tomu si nechává zpracovat projekt, který je podmínkou pro 
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. 
„Díky dotaci bychom mohli odtěžit bahno a zeminu do hloubky 
1 a 1,5 metru, která by navíc mohla posloužit pro rekultivační vrst-
vu naší skládky,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka. Dodal, že projekt 
by měl určit, kolik zeminy by mělo být vytěženo a jaké by s tím byly 
spojené finanční náklady. Podle starosty je oblast V Tůních důleži-
tým biotopem, jde o registrovaný Významný krajinný prvek. 

Důležitá je obezřetnost, ne panika
Řevnická radnice stejně jako například Černošice nebude 
iniciovat podpisovou akci takzvané Jesenické výzvy. Tou se 
starosta Jesenice obrací na ministra Jana Hamáčka, aby zajistil 
občanům žijícím v širším zázemí hlavního města stejnou bez-
pečnost jako jinde v republice. Výzva souvisí s vysokým počtem 
vloupání v dané lokalitě koncem loňského roku.

„Určitě je třeba obezřetnost, nikoli ale jakákoli panika a plašení 
veřejnosti,“ uvedl řevnický starosta Tomáš Smrčka. Navíc upřes-
nil, že v Řevnicích a jejich okolí policie zvýšený počet vloupání 
nezaznamenala. Stejně tak se výrazně zklidnila i situace v sou-
sedním okrese Praha-východ. O zajištění bezpečnosti obyvatel 
a jejich majetků jednala v úterý 21. ledna se zástupci středočeské 
policie i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. V diskusi byla 
zmíněna i situace Jesenicka a dalších oblastí, kde byl o Vánocích 
a na Silvestra zaznamenán zvýšený počet loupeží. „Policie mi 
řekla, že od Středočeského kraje v tuto chvíli nepotřebují nic, že 
mají prostředky na to, aby tuto situaci zvládli. Nicméně je potře-
ba říci, že středočeská policie má zřízeno jedno speciální územní 
pracoviště, které se věnuje tomuto typu kriminality. Od Silvestra 
je klid, došlo k vykradení pouze jednoho domu, ale ten nezapadá 
do toho stereotypu, který se objevil v lokalitách Jesenice a Kame-
nice,“ dodala hejtmanka.

Zprávy z radnice
slovo starosty 
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
ve chvíli, kdy dostáváte do schránky nové číslo Ruchu, ode-
hrává se ve městě sedmý ročník Řevnického masopustu, který 
jako vždy pořádá spolek ZeMě. Jeho podtitulek Probouzení 
Medvěda odkazuje na konec zimního období a vyhlížení pří-
chodu jara. Já bych byl osobně  rád, kdyby zima ještě nějaký 
čas vydržela a v průběhu února přinesla vyschlé půdě tolik 
chybějící sněhové srážky. 

Přelom ledna a února je spojený ve škole s pololetním vy-
svědčením. Jsem si jistý, že se toho žáci naší školy v prvním 
pololetí mnoho naučili a stejně tak tomu bude i v pololetí dru-
hém. Všem přeji hodně zdaru v jejich studijním snažení a uči-
telům zase hodně trpělivosti při výkonu nelehkého povolání.

Se školou souvisí i jedna žhavá novinka. Město se rozhod-
lo reagovat na aktuálně vypsanou dotační výzvu na venkovní 
školní sportoviště v areálu druhého stupně školy. Zastupite-
lé se  sejdou v pondělí 3. února, aby projednali jediný bod, 
schválení záměru podání žádosti o dotaci. Současně s tím se 
bude pracovat na podkladech – projektu a rozpočtech. Více in-
formací k tomuto tématu se budete moci dočíst v příštím čísle 
Ruchu.

Jiná velká stavební akce financovaná z velké části z již 
schváleného dotačního titulu by se měla letos rozeběhnout. 
Městský úřad bude vypisovat soutěž na dodavatele stavby 
páteřní řevnické cyklostezky. Nebude se jednat o cyklostezku 
v pravém slova smyslu, ale spíše o trasu pro bezpečné projetí 
městem na kole ve směru ke školním budovám a nádraží. Tra-
sa povede ze Selce po nově zrekonstruované Švabinského ulici 
přes Havlíčkovy sady. Zde bude z dotace rekonstruován pro-
blematický úsek mezi ulicemi Československé armády a Ma-
sarykovou včetně výstavby nové lávky, která nahradí původní 
lávku v havarijním stavu. Značení pak cyklisty povede Masa-
rykovou ulicí, bude zajištěn bezpečný přejezd přes Mníšeckou 
a dál se bude pokračovat ulicí Školní, Mírovou, Revoluční do 
Tyršové. Nového povrchu a inženýrských sítí se dočká napo-
jující ulice Pod Strání, ze které se ve směru k nádraží pojede 
ulicemi V Luhu, kousek Pražskou a finálně ulicí 28. října. Tato 
ulice získá rovněž nový povrch a vodovod. Zpátky směrem od 
nádraží povede trasa ulicí Nádražní přes ulici V Souhradí do 
ulice Pod Strání. 

V souvislosti s výše zmiňovanými rekonstrukcemi inženýr-
ských sítí a výměnami starých rozvodů kanalizace či vody 
bych chtěl zveřejnit výzvu společnosti EKOS, která aktuálně 
hledá zaměstnance na montážní práce pro vodovody a kana-
lizaci. 

Rád bych se krátce zastavil u bezpečnosti. Vedení města ve 
spolupráci s Městskou policií bedlivě monitoruje bezpečnost-
ní situaci v souvislosti s vykrádáním objektů na konci loňské-
ho roku v oblasti Prahy východ – Jesenice a okolí. Občané se 
v tuto chvíli obávat nemusí, byť i v Řevnicích došlo ke dvěma 
vloupáním do objektů. S kauzou na Praze východ, to však ne-
mělo žádnou souvislost. 

Na závěr bych rád připomněl všem žadatelům o granty 
z rozpočtu města, aby neváhali a podali své žádosti. Město 
opět podpoří celoroční činnost organizací s dětmi a mládeží 
i organizátory konkrétních akcí v oblastech kultury, sportu či 
vzdělávání. Příjem žádostí do obou grantových programů je 
od 3. 2. do 3. 3. 2020.

 S úctou Tomáš Smrčka
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Telegraficky
 • Řevnická radnice tradičně podpořila dotací místní včelaře, kte-

ří podle vyjádření starosty dělají záslužnou činnost. Pro spolek 
uvolnila z městského rozpočtu 9500 korun. Účelem poskytnutí 
dotace je především úhrada části nákladů na nákup léčiva pro 
povinné ošetření včel za rok 2020.

 • Finanční dar 210 000 korun na uspořádání kulturních akcí 
ve městě získaly Řevnice od společnosti ZEPRIS s.r.o. Podle 
starosty již v minulosti některé firmy poskytovaly dary na jiné 
akce například Naučnou stezku nebo na oslavy sto let Lesního 
divadla.

 • Řevnická rada schválila na počátku roku podání žádosti 
o dotaci na pořízení automobilu pro pečovatelskou službu, a to 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitár-
ního fondu. Pokud uspěje, podaří se pečovatelkám vyměnit 
v pořadí již třetí vozidlo za nové.

 • Celoroční údržbu zeleně vybraných částí města Řevnic, zejmé-
na Havlíčkových sadů a hřbitova, bude stejně jako v loňském 
roce provádět firma Zdenka Munzara. Firma zvítězila ve 
výběrovém řízení, které radnice tentokrát vypsala na dva roky, 
s nejnižší nabídkou 620 tisíc korun právě na dvouleté období.

 • Stejně jako v minulých letech také letos v březnu zavlaje na 
řevnické radnici vlajka Tibetu. Vlajku vyvěšuje město již od 
roku 2013. 

 • Cesta kolem hřbitova po Fabiánově naučné stezce či zelené 
turistické značce na Halouny je díky řevnickým Technickým 
službám o něco bezpečnější. V nepřehledné zatáčce nad hřbi-
tovem, kde byli lidé nuceni jít v pangejtu nebo na samém kraji 
vozovky, byla vybudována cesta podél vozovky. Pracovníci TS 
vyčistili úsek od náletu a posypali ho štěrkem. Na jaře se plánu-
je ještě utlučení a uválcování.

u hřbitova se plánuje nové parkoviště
Řevničtí radní odsouhlasili vyhotovení projektové dokumentace 
na výstavbu nového parkoviště u hřbitova. Zatímco původně 
vedení města uvažovalo o tom, že výstavbu parkoviště spojí s vy-
budování cyklistického zázemí, a požádalo, bohužel neúspěšně,  
o krajskou dotaci. Nyní má v plánu pokusit se získat pravidelně 
vypisované dotace Ministerstvem pro místní rozvoj, které jsou 
určené na rozvoj základní a dopravní infastruktury cestovního 
ruchu. „Vypisují se vždy na jaře. Letos to nestihneme, ale pro 
příští rok chceme být připraveni a mít projekt hotový,“ uvedl 
starosta města Tomáš Smrčka s tím, že by zde mělo být vybudo-
váno parkoviště pro zhruba padesátku aut. Sloužit by měla nejen 
návštěvníkům města, ale také při pohřbech. „Domnívám se, že 
v tuto chvíli je zde parkování při obřadech dost nepřehledné, 
zejména starší lidé mají problém v některých místech vystoupit,“ 
řekl Smrčka. Pro parkoviště by měla sloužit část pozemku, který 
dosud sloužil jako deponie. V jižní části se počítá do budoucna 
s rozšířením hřbitova o takzvané kolumbárium, kam se ukládají 
urny s popelem. 

Zastupitelé se sejdou kvůli 
dotaci na školní hřiště
Kvůli odsouhlasení podání žádosti o dotaci na školní hřiště se 
3. února narychlo sejdou řevničtí zastupitelé. Dotaci je třeba 
podat během února. Město se tak pokusí získat finance z Minis-
terstva pro místní rozvoj, které jsou určené na obnovu školních 
hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), 
které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Město má v plánu obno-

vit hřiště v jižní části školního pozemku pod novou přístavbou. 
Nyní je zde jen travnatá plocha se dvěma brankami. „Zadali jsme 
projektovou studii s rozpočtem, která má posloužit pro podání 
žádosti,“ komentoval rozhodnutí starosta města Tomáš Smrčka 
s tím, že na to by měl navazovat prováděcí projekt. Jaké budou 
finanční náklady, nebylo v době uzávěrky Ruchu ještě upřesně-
né. „Rádi bychom ale vybudovali ovál uvnitř s hřištěm a dosko-
čištěm. Sloužit by měl výhradně pro školu, což je podmínkou 
dotace,“ dodal Smrčka.

Co loni nejvíc zaměstnávalo strážníky? 
Od ledna do prosince přijala Městská policie Řevnice celkem 
531 oznámení od občanů, týkajících se žádostí o pomoc, spolu-
práci nebo oznámení možných protiprávních jednání. Vyplývá 
to z vyhodnocení činnosti, které zpracoval velitel Jiří Dlask.
V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silničního provozu 
strážníci odhalili celkem 590 dopravních přestupků, z toho 
v 479 případech vystavili Vyrozumění o oznámení podezření 
ze spáchání přestupku, 360 přestupků bylo vyřešeno blokovou 
pokutou na místě nebo následně blokovou pokutou v příkazním 
řízení.

Za loňský rok uložili strážníci celkem 405 pokut v celkové 
částce 92 400 Kč. Čtyři skutky, které vykazovaly znaky trest-
ného činu, předali městští policisté k šetření svým státním 
kolegům. Řevničtí strážníci asistovali u 15 dopravních nehod. 
Na katastru Řevnic odchytili 29 volně pobíhajících psů, většinu 
se podařilo vrátit je majitelům, dva psi byli umístěni do útulku. 

Komisi veřejného pořádku MěÚ Řevnice předali jedno pode-
zření ze spáchání přestupku založení černé skládky, tři přestup-
ky proti občanskému soužití, jeden přestupek proti veřejnému 
pořádku a dva přestupky proti majetku. Správnímu odboru 
oznámili dva přestupky proti zákonu o odpadech. Stavebnímu 
úřadu Řevnice předali jeden poznatek, který lze považovat jako 
protiprávní jednání. Odboru životního prostřední byla předána 
tři podezření ze spáchání protiprávního jednání. 

Strážníci vykonávali činnost i v dalších 4 obcích, se kterými 
město uzavřelo veřejnosprávní smlouvu. V Letech řešili 10 pří-
padů volného pohybu psů, v obchodech Billa a Lidl odhalili čtyři 
pachatele.

(vše pan)

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.
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pOplATek ZA pROvOZ sysTéMu sHROMAžďOvání, 
sběRu, pŘepRAvy, TŘíDění, využívání 

A ODsTRAňOvání kOMunálníCH ODpADů.

pOplATník:
1) Fyzická osoba, která má trvalý pobyt v městě Řevnice,
2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území 
města Řevnice určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídajícího poplatku 
za jednu fyzickou osobu
3) fyzická osoba, které byl podle zákona upravující 
pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo 
přechodný na dobu delší než 90 dní nebo pobývá na 
území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců.

poplatník je povinen ohlásit MěÚ Řevnice:
a) Nejpozději do 15 dnů skutečnost, že se stal 
poplatníkem,
b) nejpozději do 15 dnů zánik jeho poplatkové 
povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo 
v důsledku přihlášení nebo odhlášení fyzické osoby 
k trvalému pobytu do této stavby nebo v důsledku jiné 
skutečnosti.

poplatek na jednoho poplatníka činí 700,- kč za rok.
poplatek je splatný do 30. 4. 2020.

plATbA:
1) V hotovosti v pokladně MěÚ Řevnice:
Po a St 7.30–12, 13–18
Út a Čt 7.30–12
Pátek ZAVŘENO

2) Bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo:  
0388051399/0800

pOplATek Ze psů

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

poplatek ze psů je splatný do 30. 4. 2020.

poplatník je povinen oznámit do 30 dnů po dovršení 
3 měsíců stáří psa MěÚ Řevnice držbu psa.

poplatník je povinen nahlásit do 15 dnů MěÚ Řevnice 
jakoukoliv změnu (skutečnost), která má vliv na výši 
poplatku.

Držitel – osoba do 65 let včetně
Poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2020 činí 360,- kč.
Poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok 2020 
činí 600,- kč (držitel je stejná osoba).

Držitel – osoba starší 65 let nebo osoba do věku 65 let 
včetně, pobírající důchod, který je jejím jediným 
příjmem
Poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2020 činí 200,- kč.
Poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok 2020 
činí 300,- kč (držitel je stejná osoba).

plATbA:
1) V hotovosti v pokladně MěÚ Řevnice:
Po a St 7.30–12, 13–18
Út a Čt 7.30–12
Pátek ZAVŘENO

2) Bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo:  
0388051399/0800

MísTní pOplATky v ROCe 2020

Město Řevnice přešlo od ledna 2020 na nový účetní systém. každému poplatníkovi za odpady a držiteli psa 
byl přidělen variabilní symbol, pod kterým bude posílat platby za odpady a psy každý rok.

v případě úhrady poplatků převodem si prosím variabilní symbol vyžádejte skrz e-mail hanzlikova@revnice.cz. 
Do e-mailu napište jména poplatníků (v případě odpadů) a jméno držitele psa (u poplatků za psy), ke kterým 
chcete vs sdělit.

veškeré platby (odpad i za psa) je nutné zasílat samostatně – každý poplatník i držitel psa má vlastní variabilní 
symbol. (nelze tedy platit dohromady za více poplatníků či držitelů psů.)

MěÚ Řevnice nemá povinnost rozesílat složenky k zaplacení poplatku! 

každý poplatník si musí splatnost místního poplatku za odpad a psa hlídat sám. poplatek je totiž splatný bez 
vyměření!

včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může MěÚ zvýšit až na trojnásobek a následně 
vymáhat v exekučním řízení.

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



a Hniličkovy studie a ne všechny průběžné úpravy se podařilo 
zapracovat koncepčně a promyšleně.

Výhodou nově upraveného přednádraží je bezpečnost, kterou 
ocení nejen cyklisté. Jsou jasně daná parkovací místa, oddělené 
trasy pro pěší a cyklodopravu. V prostoru je osazeno 9 kamer. 
Kromě úložiště kol budou monitorovat autobusovou zastávku, 
cyklostezku a prostor před nádražní budovou. 

Nevyřešeno zůstalo otáčení v místech změny dvousměrného 
na jednosměrný provoz – řidiči, kteří nenajdou parkovací místo 
ve směru od nádraží, budou muset i nyní zacouvat do padesát 
metrů vzdáleného vjezdu k PASU, tam se otočit a do druhé části 
parkoviště přejet přes řevnické náměstí a Berounskou ulici. e
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AJak šel čas s přednádražím
2005 – Námětová studie, část přednádražní prostor, arch. 
J. Pleskot
2013 – Projekt firmy DIPRO 
2015 – Rekonstrukce vozovky a části parkovacích míst Pod 
Lipami podle projektu firmy DIPRO
2015 – Studie přednádražního prostoru, Hnilička architekti
2015–17 – Projekt pro územní rozhodnutí a dokumentace 
pro stavební povolení, 4Dprostor Ing. J. Sovina
2017 – Architektonické řešení vybraných významných 
částí přednádraží (nároží u Corsa, před hotelem Berounka, 
piazzetta u Dřeváku), arch. D. Balejová
2018 – Výběrové řízení na dodavatele
2019 – Realizace

Cesta k cíli byla klikatá. Záměr, projekt a jeho realizace se táhly 
přes čtyři volební období. S politickou reprezentací na radni-
ci se měnily i představy o tom, jak má přednádraží vypadat 
a k čemu má především sloužit. 

Má se koncepce prostoru odvíjet od co největšího počtu 
parkovacích míst, která v Řevnicích akutně chybí už nejméně 
desetiletí? Takový byl záměr radnice kolem roku 2010, kdy rada 
města v čele se starostou Liborem Kvasničkou zadávala projek-
tové práce firmě DIPRO a ustavila komisi pro přednádraží, která 
se na formulaci zadání podílela.

Nebo má město budovat v souladu s první architektonickou 
studií tohoto místa, připravenou architektem Josefem Plesko-
tem, městskou promenádu pod lipami tak, aby měla kromě 
parkovací funkce i tu obytnou? Takovou vizi na radnici zanechal 
starosta Miroslav Cvanciger, když ji v roce 2009 opouštěl.

Výsledná podoba projektu, která vznikala v minulém 
volebním období, kdy město vedl Tomáš Smrčka, je kompro-
misem. Architekt Pavel Hnilička, který dostal za úkol dořešit 
veřejný prostor kolem komunikace a části parkovacích míst 
již vybudovaných podle projektu DIPRO, se k Pleskotově vizi 
vrátil. Výrazným zastáncem přístupu, který preferoval větší 
vstřícnost vůči cyklistům a pěším na úkor automobilů, byl 
také místostarosta Ondřej Skripnik, odpovědný za dopravu 
a veřejný prostor.

„Hnilička navrhnul ulici Pod Lipami jako ,společný prostor 
pro lidi a auta – hlavní trasy chodců a koncepci parkování‘,“ po-
pisuje vývoj městská architektka Daria Balejová. „Z jeho studie, 
avšak s požadavkem na vyšší počet parkovacích míst, vycházel 
dopravní inženýr Jiří Sovina. Projekt byl navržen v hrubém 
standardu dopravních staveb,“ dodává. Sama pak dostala od 
rady města zadání, aby upřesnila a architektonicky dořešila 
jeho vybrané části. „Rovnováha mezi auty a chodci, mezi par-
kovištěm a ulicí pro lidi byla po celou dobu velmi diskutována 
a také zpochybňována – ve prospěch důrazu na kapacitu parko-
viště,“ doplňuje architektka Balejová.

Studie firmy DIPRO a Pavla Hniličky operovaly s cca 150 par-
kovacími místy. Varianta prosazovaná v roce 2013 starostou 
Liborem Kvasničkou, která se snažila počet míst maximalizovat, 
počítala až se 184 parkovacími místy, nicméně variant se v prů-
běhu let objevilo víc, jak v důsledku jednání mezi jednotlivými 
názorovými skupinami, tak kvůli nutnosti vyhovět požadavkům 
dotačních programů. Realizovaný projekt nakonec obsahuje 
150 parkovacích míst, mimo jiné i z důvodu přesunu autobu-
sové zastávky do prostoru parkoviště. Vytvoření přestupního 
terminálu s veřejnou a cyklistickou dopravou avšak bylo pod-
mínkou získání dotace.

Domlouvání kompromisu mezi různými pohledy na funkci 
a architektonickou koncepci přednádraží mělo své důsledky. 
Jedním byl nutný odklad podání žádosti o dotaci a tedy i posu-
nutí realizace projektu. Druhým byl fakt, že opakovanými úpra-
vami projekt do jisté míry ztratil velkorysost řešení z Pleskotovy 

OD pArkOvišTě k prO-
menáDě pOD LipAmi

Text: Marie Reslová a Matěj Barták | Foto: Marie Reslová

Přednádraží je konečně hotové – po dlouhých patnácti letech, která uplynuls od první architektonické studie to-
hoto prostoru. Řevnické už cestou na vlak nečeká bláto a louže, ale vydlážděná parkovací místa, nové chodníky, 
stojany na kola a veřejné osvětlení. V létě místo časem zastíní vysazené stromy. 
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projekt přednádraží patří k největším a nejdůležitějším stav-
bám, které byly v Řevnicích v posledních desetiletích dokon-
čeny. Místo, kudy projde každý cestující vlakem, je vizitkou 
města, ale především prostorem, který každodenně užívá vel-
ká část řevnických obyvatel k cestě do práce nebo do školy. 
Jeho výsledná podoba vypovídá také o tom, jak se v Řevnicích 
daří podobné projekty připravovat a stavět, jak složitě se 
hledá dohoda na podobě funkčního veřejného prostoru. proto 
je důležité kromě velké radosti z jeho dokončení dát prostor 
i ohlédnutí za přípravou stavby a její konečnou podobou. už 
proto, že město čekají další velké rekonstrukce ulic a náměstí 
krále Jiřího z poděbrad, rekonstrukce městského úřadu nebo 
proměna staré školy na kulturní centrum s knihovnou.

O reflexi jsme požádali starostu města Tomáše Smrčku a měst-
skou architektku Dariu Balejovou. Jejich odpovědi doplnila ar-
chitektka Alice Čermáková, místostarostka odpovědná za veřejný 
prostor a zeleň ve městě.  

kdy budou práce definitivně ukončeny a stavba zkolaudo-
vána?
smrčka: Stavba je již zkolaudována, dokončuje se odstraňování 
vad a nedodělků.

 
Jaké jsou finanční náklady stavby a kolik činila dotace?
smrčka: Celkové stavební náklady činí 15,222 milionu korun 
s DPH. Ostatní náklady (projekt, administrace dotace, stav.dozor, 
BOZP, autorský dozor atd.) budou činit cca 1,2 milionu korun 
s DPH (ještě není vše doúčtováno). Dotace bude 90 % způsobi-
lých výdajů, vyúčtování dotace s IROPem probíhá. V tuto chvíli 
nelze tedy říci úplně přesnou částku dotace. 

Jste s finální podobou spokojeni? vidíte nějaké problémy 
z hlediska užívání nebo nedostatky architektonického řešení 
či kvality realizace?
smrčka: S finální podobou jsem velmi spokojen. V zásadě vidím 
dvě „vady na kráse“ – špatný stav dřevěného skladu (zde jedná-
me o dotaci v rámci MAS) a objektů bývalých uhelných skladů, 
které nejsou ve vlastnictví města a nedaří se je získat.
balejová: Jsem ráda, že přednádraží bude nyní funkční také pro 
chodce, cyklisty a děti. Zmizel parkovací chaos a s ním i některá 
polodivoká parkovací místa. To považuji za správné. Motivovat 
k cestě na kole či pěšky a demotivovat od jízdy autem je trend 
rostoucích měst a obcí, které chtějí zůstat „k žití“.
Co dále mne jako architekta těší: Jak díky úpravám „prokoukl“ 
Sochorův hotel Berounka. Jak se ukázala krása Dřeváku a akut-
nost jeho opravy. Příjemný nový prostor na piazzettě u Dřeváku. 
Rytmus dlažby, který dává zapomenout, že je to ta nejlevnější 

na trhu. Gabiony místo původně projektovaných betonových 
opěrek. Nedotčené kořeny starých lip.
Co mne jako architekta mrzí: Že není autobusová zastávka před 
hotelem. Klopení chodníku Pod Lipami kvůli vjezdům (výšky byly 
bohužel dané). Betonové zábrany, zbytečně zužující cyklostezku 
(kvůli udržitelnosti předchozí dotace mohou být odstraněny až 
v létě 2020). Obava, jak budou prospívat nové stromy na tak 
špatném podloží.

Do jaké míry jste jako městská architektka měla možnost 
ovlivnit projektování a realizaci této stavby? Respektovalo 
město vaše doporučení?
balejová: Do procesu projektu jsem vstoupila poměrně pozdě 
a mým úkolem se stalo doplňovat práci generálního projektanta. 
Směrovat od dopravní stavby k tvorbě městského prostoru. Měs-
to moje doporučení respektovalo, nakolik to termíny odevzdání 
a realizace umožňovaly. 

Jak se bude parkoviště na přednádraží provozovat? bude 
tam jednosměrný, nebo obousměrný provoz? Jak v něm 
budou fungovat počitadla, která mají informovat řidiče o vol-
ných parkovacích místech?
smrčka: Celkový počet parkovacích stání zůstává stejný jako 
v projektu ke stavebnímu povolení. Dle mého názoru (v souladu 
s arch. Balejovou i Čermákovou) není přednádraží prostor jen 
parkovištěm jako třeba před supermarketem, ale také prostorem 
pro chodce a cyklisty, obecně městským místem pro život. Podle 
mého názoru se tyto funkce podařilo skvěle vyvážit. 

Počitadla průjezdu vozů z důvodu vysokých pořizovacích 
a provozních nákladů nakonec nebudou osazena. Oproti pů-
vodnímu odhadu cca 300 tisíc Kč by cena systému narostla cca 
o1milion kvůli křížení provozu parkujících a bydlících v Corsu, 
což by znamenalo větší počet čidel a složitější systém. Tento výdaj 
by byl neekonomický. Částečný jednosměrný provoz v úseku od 
výroby PASU k pivovaru zůstane i z důvodů bezpečného napojení 
cyklostezky podél dráhy zachován.

 
uvažuje město do budoucna o zpoplatnění parkování?
smrčka: Ano uvažuje, ovšem až po skončení doby udržitelnosti 
dotace, která je 5 let. 
balejová: Například ve stylu zón, s odlišným režimem pro obča-
ny Řevnic a pro přespolní.

 
kolik bude k dispozici míst pro odložení jízdních kol a jak 
budou fungovat cykloboxy? 
balejová: Na nádraží je kapacita pro odstavení 116 kol. Do dvou 
bikeboxů se jich vejde až 28, k zastřešeným stojanům 78 a ke sto-

Cykloboxy

C
Yk

LO
B

O
Xsamoobslužná úschovna kol

provozní řád
 • Do 1 boxu lze uložit max. 2 kola nebo vozík, kočárek. 

Přístup osob je na vlastní nebezpečí.
 • Zamykání boxu je na vlastní visací zámek (box mohou 

sdílet např. 2 členové rodiny).
 • Obsazování boxu je na principu „Kdo dříve přijde...“.
 • Zamčený zámek na prázdném boxu bude odstraněn 

správcem.
 • Použití boxu je zdarma.
 • Provozní doba je nepřetržitá.
 • Z důvodu bezpečnosti udržujte dveře boxu zavřené.
 • Prostor je sledován kamerami.

Realizaci boxů podpořilo MMR z fondu IROP, správcem je 
město Řevnice.

Děkujeme, že jezdíte na kole!
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janům bez zastřešení 14. Provozní řád cykloboxů bude umístěn 
na dvířcích.

proč není autobusová zastávka umístěna blíže nádraží?
smrčka: Nepovažuji vzdálenost za nikterak problematickou, 
druhé vytipované místo před hotelem nebylo v rámci stavební-
ho řízení a nesouhlasu účastníků průchozí. 
balejová: Vzhledem k tomu, že zastávka bude do budoucna 
náhradou za zrušenou zastávku na náměstí, je poloha na půl 
cesty mezi nádražím a náměstím výhodná.

 
Oproti projektu došlo k přesunu napojení cyklostezky o ně-
kolik desítek metrů, protože projektant přehlédl, že v její 
trase stojí sloup trakčního vedení. v důsledku toho ubyla 
parkovací místa a zkomplikovalo se odbočování cyklistů – 
jak mohlo k takové chybě projektu dojít? bude město vadu 
projektu reklamovat?
smrčka: Parkovací místa žádná neubyla, jen se přesunula o pár 
metrů.
balejová: Na chybu v projektu se bohužel přišlo až ve fázi, kdy 
generální projektant nebyl schopen opravu zapracovat – kvůli 
fixním termínům. Proto se musela řešit až v průběhu realizace.

 
Z jakého důvodu je uprostřed parkoviště několik desítek 
metrů dlouhá zelená plocha a vedle ní podélné parkování 
v místech, kde by mohlo být větší množství kolmých stání?
balejová: Kolmá stání o minimální délce 4,5 m by v tomto mís-
tě mohla být pouze 4, dále k západu už na ně mezi cyklostezkou 
(na hranici pozemku) a vozovkou není prostor. V povoleném 
a schváleném projektu byla stání podélná a taková musela být 
zachována, stejně jako počet stání. Přímo v místě změny z jed-
nosměrky na dvojsměrku nesmí být podle předpisů parkovací 
stání. Na změny v projektu a jejich projednání nebyl, bohužel, 
už v průběhu stavby čas.

 
proč je velká vydlážděná plocha bez parkovacích stání před 
hotelem berounka?
balejová: Před hotelem Berounka se (v projektu pro stavební 
povolení 03/2016) uvažovalo s umístěním autobusové zastávky, 
která by zde měla výhodnou polohu i rozptylovou plochu. Při 
projednávání s vlastníky hotelu město narazilo na odpor, který 
hrozil blokovat stavební řízení a tím i termín podání dotace. Stej-
ný odpor vzbudila i varianta umístit před hotel parkovací stání. 
Že se dotaci podařilo získat, je výsledkem i těchto ústupků.
smrčka: V tomto místě před hotelem je také umístěno záze-
mí pro cyklisty a místo pro přecházení směrem k vlakovému 
podchodu i v budoucnu rekonstruovanému „dřeváku“, prostor 
proto považuji za adekvátní. 

Jak jste spokojeni s kvalitou a rozměřením vydlážděných 
ploch a nepravidelným tvarem záhonů v ulicích nádražní 
a pod lipami nebo s detaily řešení opěrných zídek (napří-
klad náhodného střídání lícových a rubových tvárnic)?
balejová: Jsem spokojená. Nepravidelný tvar záhonů je důsle-
dek uliční čáry a opticky zanikne, jakmile zeleň v nich povyros-
te. Jsou navrženy keřové vyšší růže v kombinaci s trvalkovými 
trsy a cibulovinami. 

Co se týče zídek: Opěrné zídky ze štípaných plotových tvárnic 
slouží jako sokl pro lampy veřejného osvětlení. V potřebné šíři 
30 cm se vyrábí štípané pouze po jedné straně. Střídání povrchů 
není náhodné, ale pouze na nárožích. Tento detail nepovažuji 
za rušivý, protože hlavní vizuální dojem vzniká především 
z dlouhé linie horní kletované plochy zídky.

Jaké stromy a rostliny byly vysázeny na zelených plochách 
a kdo je autorem koncepce výsadby? proč byly do záhonů 
umístěny balvany? Jak bude město zajišťovat údržbu zele-
ně v nádražní ulici a na přednádraží?
balejová: Koncepci výsadby jsem navrhla ve spolupráci s ge-
nerálním projektantem a zahradní architektkou. Do ostrůvků 
mezi parkovací stání jsou zasazeny javory babyky, stromy v Řev-
nicích běžné a odolné v extrémních podmínkách rozpáleného 
parkoviště s neúrodným podložím. Na piazzettu u Dřeváku 
byly navrženy katalpy, ty se budou sázet až na jaře. Samotné 
záhony nebudou zatravněné, ale osázené trvalkovými skupina-
mi a suchomilnými travami. Každý strom či nedlážděná plocha 
mají v městském prostředí velký význam: chladicí funkci, stín, 
zadržování vody. Umísťovat je i do parkovišť má smysl také pro 
chodce, jimiž se stáváme ve chvíli, kdy vystoupíme ze zaparko-
vaného auta.
Čermáková: Balvany v záhonech doplňují výsadbu a jsou opat-
řením proti autům, která bezostyšně vjíždějí do záhonů. 

Kombinace travin, trvalek a cibulovin je v Nádražní ulici 
doplněna odolnými kultivary keřových růží, byla navržena paní 
Ing. Hanou Skalkovou ze Zbirohu. Je to absolventka bývalé 
Mendelovy zemědělské univerzity a Zahradní a krajinářské 
architektury v Lednici. Její práce se osvědčila již v návrzích 
a dodávkách rostlin v ulici Na Stránce a Komenského. 

Do jara budou záhony v Nádražní ulici opatřeny dubovými 
hranoly s provazci, které mají zabránit ušlapání květin a cibu-
lovin psy. Zeleň budou udržovat technické služby eventuálně 
zahradnická firma, která letos a příští rok spravuje městskou 
zeleň. Pletí záhonů budou průběžně provádět brigádnice 
zaškolené Ing. Skalkovou, s kterými se městu podařilo zajistit 
spolupráci.

 

Kryté kolostoje
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Jaké systémové věci byste při přípravě a realizaci případně 
změnili po zkušenosti s přednádražním prostorem pro další 
velké řevnické projekty, jako je například obnova náměstí? 
smrčka: Za jediný důležitý moment, ani ne systémovou změnu, 
vidím nesoutěžit nejlevnějšího projektanta, k tomu nás v pří-
padě náměstí nic nenutilo. Nicméně u přednádraží povinnost 
soutěže, bohužel, vycházela z dotace. Velmi složitě jsme pak do 
systému zapracovali důležitou činnost městského architekta. 
Totéž se týká i soutěže na nejlevnějšího dodavatele.
balejová: Doplňuji také: participaci od prvních fází projektů. 
Projednávání projektu s občany a vlastníky, kterých se projekt 
dotýká – je sice časově náročné, ale zamezí situacím, kdy nesou-
hlas jednoho vlastníka, který byl ve stavebním řízení postaven 
před hotovou věc, hrozil zablokováním financování akce.

Obecně: 
 • Participace. 
 • Připravovat projekty předem, dle potřeb města (může se 

rovnat „do šuplíku“) a po vypsání dotace je pouze upra-
vovat. Časový pres dotačních termínů vede k ledabylému 
projektování a vyloučení participace občanů.

 • Nakládat s dešťovou vodou jako s cennou komoditou – 
maximálně ji zadržovat v místě a využívat ku prospěchu 
zeleně.

 • Neponechat projekty dopravních staveb (chodníků, 
vozovek) ve městě pouze na dopravním specialistovi. 
Zapojit architekta, který by hájil hledisko prostředí pro 
lidi.

 • Neustupovat tlaku rostoucího automobilismu. Není to 
populární a nelze mu nikdy dostatečně vyhovět. 

Tato poučení připravovaný projekt náměstí podle mne splňuje. e

Garantem projektu přednádraží byl ve fázi přípravy a podá-
vání grantu bývalý místostarosta Ondřej skripnik. Zeptali 
jsme se ho, které funkce tohoto prostoru považoval za důle-
žité vyřešit. A také, zda dnes vidí v přípravě projektu a jeho 
realizaci nějaké problematické momenty. 

Počáteční stav bylo parkování na divoko v bahně, krádeže kol 
na denním pořádku a potřeba s tím nějak pohnout. Zadali jsme 
arch. Pavlu Hniličkovi, který připravoval územní plán a měl 
Řevnice „nachozené“, architektonickou studii. Snažil jsem se 
číst knihy o urbanismu, naslouchat architektům a objevovat 
starší koncepční studie týkající se Řevnic, scházeli jsme se v do-
pravní komisi města. 

Pochopil jsem, že rozsáhlé parkovací plochy s nekonečnou 
řadou aut, které jsem znal například z okolí Mnichova, jsou 
pro Řevnice nevhodné. Nádraží a prostor kolem něj má dnes 
v životě města stejnou důležitost jako náměstí. Je to místo, kde 
se nejvíce potkáváme. Díky Corsu se podařilo obě místa propojit 
s nesmírnou architektonickou kvalitou. Celý trojúhelník dotváří 
skvěle revitalizované Palackého náměstí a cenná promenáda 
pod lipami. Architekti mě naučili vážit si těchto hodnot a snažil 
jsem se proto, abychom nebudovali jen „parkoviště“.

Další důležitá věc je, že lidé z Berounské ulice velmi trpí 
ranním nájezdem aut (nebezpečí pro děti, zvýšené emise). Při 
výstavbě parkovišť je tedy třeba myslet i na dopravní zatížení 
lokality. Každá rozumná obec se musí starat o zklidňování 
dopravy, Řevnice jsou navíc spádovou obcí velmi rozvojových 
lokalit. Tlak na větší počet parkovacích míst neznamená, že 
lidé z Řevnic u nádraží lépe zaparkují – jen se zvětší dopravní 
zatížení. 

Když jsme sháněli na projekt přednádraží peníze, byl jsem 
mile překvapen, jak jsou evropské granty tzv. ITI, které admi-

nistruje IPR (institut plánování a rozvoje), rozumně postavené. 
Postavili jsme v souladu se záměrem dotačního programu pře-
stupní terminál, který dbá na to, aby se mohla vedle automobi-
lové dopravy rozvíjet i veřejná, pěší a cyklistická. Díky cyklistic-
ké infrastruktuře na nádraží a bezpečnostním kamerám se snad 
podaří vymýtit krádeže kol. Díky kultivaci veřejných prostorů 
se zvyšuje ochota ujít i větší vzdálenosti pěšky. Hodně je to nyní 
i na radních okolních obcí, aby více rozvíjeli pro své občany 
veřejnou dopravu a stavěli cyklostezky směrem do Řevnic. 

Bez evropských grantů bychom v Řevnicích mnoho neposta-
vili. Nevýhodou však je, že jsou svázány s termíny. Vše se často 
dělá ve velkém spěchu, bez možnosti si věci důkladněji vzájem-
ně vysvětlit. Mrzí mě změny oproti původní promyšlené studii 
Pavla Hniličky. Bilance parkovacích míst je v podstatě stejná 
a hektické změny sebou přinesly dílčí nedostatky a náročnou re-
alizaci. Patří velký dík všem, že se to podařilo takhle dotáhnout 
do cíle. (Dovolím si být na závěr osobní – Dario, zvláštní dík.) e 

Ondřej Skripnik

Z pozice tehdejšího starosty, zastupitele i člena pracovní 
skupiny, která se projektu přednádraží věnovala, měl k pro-
jektu blízko také libor kvasnička.

V ulici Pod Lipami se po letech dokončuje finální řešení silnice 
a parkoviště u nádraží. Příprava a realizace tohoto projektu 
trvala opravdu dlouho. Délku přípravy ovlivňovala jednak 
snaha „napasovat“ se do nějaké dotace, což se příliš nedařilo. 
Proto se musel projekt několikrát přepracovávat, aby vyhověl 
podmínkám jinak vypsané dotace a také měnícím se poža-
davkům na využití parkoviště, respektive rapidnímu nárůstu 
parkujících vozidel. První řešení navrhl ve své studii architekt 
Pleskot. Tato studie obsahovala dvě malá kruhová obratiště na 
koncích ulice Pod Lipami a mezi nimi byl jeden parkovací pruh. 
Ani další verze s velkým obratištěm pro autobus, které zabí-
ralo v podstatě celý prostor od nádraží až k hotelu, nepočítala 
s příliš velkým parkovištěm. V té době postačovalo kapacitně 
parkování v oblasti od nádraží k hotelu. Během roku 2011 se 
uvolnila plocha po bývalých sběrných surovinách a plocha pro 
parkování se v podstatě zdvojnásobila. Rozšířená plocha pro 
parkování se však záhy zaplnila, a tak jsme začali přepracovávat 
projekt tak, aby pojmul co největší počet parkujících vozidel. Po 
změně ve vedení obce bylo rozhodnuto, že se projekt přepra-
cuje tak, aby zde mohla být postavena autobusová zastávka, 
vybudována cyklostezka, rozšířena zeleň a další mobiliář. To 
mělo za následek podstatné snížení počtu parkovacích míst. 
Protože jsme se v té době v zastupitelstvu na toto téma do-
hadovali, domluvili jsme se na vytvoření pracovní skupiny, 
která se pokusí najít rovnováhu mezi počtem parkovacích míst 
a plánovanými změnami. Pozitivním výstupem z této skupiny 
bylo přesunutí cyklostezky na protější stranu ke kolejím, což 
umožnilo změnit podélné parkování na kolmé. To je nejenom 
praktičtější, ale zvýšila se tím i kapacita parkoviště. Bohužel, 
další projednávané a dohodnuté věci jako zmenšení prostoru 
kolem stromů, nevysazování stromů pod vzrostlými lipami atd. 
se do projektu vrátily. No a nově se objevil „divný“ prostor před 
hotelem. Argumentaci kolem dlažebních kostek na chodníku 
snad ani nemá smysl komentovat. Snad jenom poznámka. 
Najíždění nákladních vozů na chodník by měl být podnět pro 
policii, nikoli argument pro použitou dlažbu. V každém případě 
přes názorové rozdíly na výsledné řešení tohoto prostoru jsem 
rád, že se podařilo dát další kus veřejného prostoru do pořádku 
a Řevnice zase vypadají o něco lépe. e

Libor Kvasnička
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Reakce na článek perspektivy pro město v Ruchu 1/2020

Vážení spoluobčané,
je to jen pár dní, co jsme si všichni přáli mnoho zdraví a klidu 
v roce 2020. A již nyní jsme bohužel nuceni reagovat na vyjá-
dření zastupitelů za Perspektivu pro město v časopise RUCH 
01/2020. V čele se starostou T. Smrčkou v jejich vizi pro rok 
2020 píší o dílu viny za průtahy s územním plánem. Z průtahů 
pak obviňují organizátory petice. Pan starosta uvádí, že seskupe-
ní kolem petice proti masivní výstavbě v Řevnicích (z r. 2018) je 
spolupodílníkem na blokování nového územního plánu mj. tím, 
že oblast bývalé Eurovie chtěli (chtějí) zachovat ve stávajícím 
stavu, tedy pro průmyslovou výrobu...

Dovolte, abychom se proti tomuto vyjádření zastupitelů silně 
ohradili.

Naše uskupení vždy prosazovalo úpravu zátopové plochy tak, 
aby byla využitelná pro stávající občany. A to ve smyslu služeb, 
zeleně, sportovišť atd. A toto již umožňuje starý ÚP.

Autoři petice netvrdí a nikdy netvrdili, že areál Eurovia má 
zůstat ve stavu, jaký je nyní. Naším zájmem je zvelebení areálu 
Eurovie tak, aby to byla atraktivní část Řevnic. Ale jiným způ-
sobem. Chceme, aby se město začalo starat nejen o to, aby ve 
městě byly nové bytové domy pro nové občany, ale aby nejprve 
zajistilo dostatečnou infrastrukturu pro současné občany. A to 
znamená i plochy pro sport a relaxaci.

Je nutno také poznamenat, že v zadání nového ÚP je řečeno, 
že ÚP má pouze „Prověřit rozvoj městského centra do ploch za 
nádražím“. Radnice pod vedením pana Smrčky však místo zpra-
cování variant rozvoje a jejich diskuzi rovnou zadala (za naše 
i vaše peníze) studii extenzívní zástavby bytovými domy pro 

stovky nových obyvatel, kterou pak všemi silami prosazovala. 
Diskuze o Eurovii, která měla proběhnout před zadáním studie, 
se konala až po třech letech, v létě 2019. Místo budoucího 
klidného zahradního města Řevnice se začalo rýsovat zahuštění 
zástavby na Vrážce a komplex obytných domů v Eurovii.

Další zpoždění při zpracování územního plánu způsobila 
radnice svým laxním přístupem ke zpracování ÚP. Návrh ÚP byl 
projednán s dotyčnými orgány v létě 2016. Teprve 2,5 roku poté, 
v lednu 2018, zajistila radnice zapracování připomínek do ÚP 
a jejich představení na veřejném projednání s občany.

Chápeme, že bytová výstavba je v dnešní době velmi zajímavá, 
ale jen pro úzkou skupinu lidí (stavební firmy, developery). Roz-
hodně však není přínosem pro stávající občany, především co se 
týká infrastruktury města, dopravy, kapacity školek, parkování 
atd. Přirozený rozvoj města v oblasti výstavby domů probíhá 
stále. To je rozumné.

Z našeho pohledu je petice z roku 2018 stále velmi aktuální. 
Pokud si pamatujete, tento text apeluje na vedení města, aby spí-
še než výstavbu bytů a domů pro nové občany preferovalo zájmy 
a životní prostředí občanů stávajících. Pojďme řešit sportoviště 
pro děti i dospělé, plochy na odpočinek a relaxaci, řešme zeleň 
atd. Petici podpořilo cca 800 obyvatel.

Naše aktivity jsou dobrovolné a naše postoje ryze občanské, 
nikdo z nás není politicky angažovaný. Stálé napadání radnicí, 
že brzdíme rozvoj města, nás rozhodně nenaplňuje radostí 
a nezakládá se na pravdě.

V Řevnicích bydlíme a chceme, aby naše životní prostředí bylo 
i pro další generace to, na co můžeme být pyšní.

Přejeme Vám snad již klidný rok 2020.
Za petici Olga Tomková

Úpravy územního plánu před 
opakovaným veřejným projednáním
Na přelomu listopadu a prosince byl do výboru pro územní plán 
zaslán návrh na upravené regulativy v území Za nádražím (areál 
bývalé Eurovie). Ty jsou výsledkem jednání pořizovatele, zpra-
covatele a určeného zastupitele pro ÚP, respektive dosavadního 
procesu pořizování ÚP. V upravených regulativech jsou zohled-
něny vypořádávané námitky a připomínky vznesené dotčenými 
osobami a subjekty po veřejném projednání Návrhu ÚP. Nezastu-
pitelnou roli hrála i diskuse nad jednotlivými územími v rámci 
výboru, který mimo jiné inicioval participační setkání s veřejností 
nad dotčenou lokalitou. Díky němu se povedlo veřejně lépe 
vykomunikovat a prodiskutovat proces možné transformace v této 
ploše. Zpracovatel zastavěné plochy bývalého průmyslového areá-
lu upravil tak, aby zde byla nově umožněna výstavba ve smíšeném 
území s podrobně stanovenými limity, včetně stanovení regulativu 
omezeného počtu bytů.

V současné době jsou také finalizovány i regulativy v ostatních 
diskutovaných územích, jichž jsme se v rámci výboru dotkli. Bě-
hem posledních týdnů také probíhá právní doporučení pro tvorbu 
smluv v rámci území Za nádražím s důrazem na vymahatelnost 
podmínek města – protipovodňové ochrany apod. Odborný posu-
dek-doporučení zpracovává specializovaná advokátní kancelář.

Závěrem bych rád naznačil možný časový rámec dokončení 
ÚP. V nejbližších týdnech by měla dorazit od zpracovatele finálně 
upravená podoba ÚP po zapracování vypořádání všech námitek 
a připomínek a zohlednění právních doporučení advokátní kance-
láře, která bude směřovat k opakovanému veřejnému projednání 
s veřejností. To by mohlo proběhnout na jaře tohoto roku. Poté 
by proces pořizování ÚP pokračoval možností občanů opětovně 
uplatnit své právo na vznesení námitek a připomínek. Po jejich 
vypořádání by mohl na podzim tohoto roku jít nový územní plán 
již do procesu schválení zastupitelstvem města. 

Josef Tlustý, předseda výboru pro ÚP

Činnost výboru pro územní plán

Jak jistě víte výbor pro územní plán, který vznikl na zákla-
dě dohody koalice s opozicí, se snaží najít společnou cestu 
k budoucímu územnímu plánu města, v podobě, která bude 
odrážet širokou paletu názorů občanů našeho města. Je jasné, 
že výsledné kompromisní řešení nemůže vyhovět všem, a tak 
to členové výboru nejspíš nakonec „slíznou“ od všech, kteří 
doufali, že se nakonec prosadí ta jejich varianta. Osobně si 
vážím toho, že jsme schopni hledat kompromisní řešení. Někde 
na stránkách Ruchu zaznělo, že řešíme rozdílnost názorů mezi 
koalicí a opozicí. Já jsem přesvědčen, že spíše řešíme zadání 
od občanů, protože to byli oni, kdo se podepisovali pod petici, 
nebo s ní nesouhlasili, stejně jako vyjadřovali svoji podporu 
či nesouhlas s návrhy na řešení územního plánu při veřejných 
setkáních. Až na základě tohoto zadání mohou vznikat úkoly 
pro volební uskupení.

Při jednání výboru, se kupodivu i přes rozdílnost názo-
rů našlo dost témat, u kterých jsme našli shodu. Ono to na 
venek vypadá, že řešíme pouze prostor bývalé Eurovie, což je 
samozřejmě nejkomplikovanější lokalita, ale kromě toho jsme 
se zabývali také etapizací výstavby v oblasti Vrážky a změnou 
regulativů v této oblasti nebo úpravou zástavby v okolí cent-
ra i mnoha dalším problémům. Nyní je situace kolem bývalé 
Eurovie zjednodušeně řečeno taková, že je na stole návrh od 
zpracovatele územního plánu na výstavbu domů s limitova-
ným počtem bytů. V domech může být drobná nerušící výroba, 
služby a občanská vybavenost. Stejně využity mohou být i další 
pozemky v této oblasti. Návrh se pohybuje v mantinelech 
předchozí debaty ve výboru. Předpokládám, že se ve výboru 
budeme ještě bavit o regulativech, zajištění protipovodňové 
ochrany a dopadech na infrastrukturu města.

Libor Kvasnička, člen výboru pro ÚP
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V posledních letech sněží v Řevnicích jen zřídka a ubývají 
i dlouhá období zimních mrazů. Souvislost s celkovým oteplo-
váním povrchu zeměkoule je zřejmá.

Dnes si v našem městě na období tuhé zimy a přívalů sněhu, 
který zůstane ležet na zemi, vzpomínají jen dříve narození ob-
čané. Velmi tuhá zima se sněhem se vyskytla v letech 1928/29. 
Obrázek číslo 1 pochází z února 1929, kdy kolem budovy sta-
rého nádraží, dnes pivovaru, jedou lyžaři. V této zimě zcela 
promrzla kaštanová alej, vysazená v letech 1884–1885, která 
podél kolejí spojovala staré nádraží s tím dnešním. To ale bylo 
vybudováno až v roce 1896. Alej byla v roce 1930 vykácena 
a kaštany nahrazeny lipami. Pozdější tuhé zimy jsou spojovány 
s lety 1940 (jarní velká voda a kry pobořily dřevěnou lávku pod 
jezem), 1941, 1947, 1956 a dalšími. Velké škody nadělala roz-
vodněná Berounka i v jiných letech, např. 2002, kdy v Řevnicích 
bylo zatopeno 155 trvale obydlených domů. 

Krásná velká fotografie „V Řevnicích za hájovnou“ od Ing. 
Čestmíra Ryšánka z 28. 1. 1940 je na obrázku číslo 2. Obrázek 
číslo 3 – také z roku 1940 – nese název „Ledaři na Berounce“. 
Na něm vidíme těžbu a odvážení ledu z řeky pod Letovským 
mostem. O kusy ledu byl v řevnických restauracích a hospodách 
velký zájem. Podle sdělení Ing. Josefa Beneše staršího v Al-
manachu Řevnice – 750 let bylo před rokem 1945 v Řevnicích 
11 restaurací, 1 kavárna a 5 bufetů.

Aspoň malou výhodou dnešní absence sněhu na ulicích je, že 
se nemusí odklízet. e

Zasněžené Řevnice
Text: Jindřich König | Ilustrace: archiv autora 
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krátce a jasně
Dětská lékařka se představuje
Od začátku ledna se na dětské pacienty v Sádecké ulici 
těší nová paní doktorka – MUDr. Eliška Kopelentová. Tato 
pediatrička, alergoložka a klinická imunoložka s více než 
dvacetiletou praxí v oboru je zde k dispozici každý všední den. 
Stále nabírá nové pacienty a těší se, až se do Řevnic nastálo 
přestěhuje.
Jak se vám líbí Řevnice?
Řevnice mě přivítaly velmi hezky. Cítím se tady od první 
chvíle jako doma a už se těším, až se sem s celou rodinou od 
léta natrvalo přestěhuji. Moc se mi líbí blízkost lesa, přírody 
jako takové a svěžest zdejšího vzduchu. Opravdu jsem zde 
nadšená. 
Jako pediatrička jste si jistě mohla vybírat z mnoha pra-
covních nabídek?
Po letech praxe na klinikách a v nemocnicích jsem se chtěla 
osamostatnit. Otevřít si vlastní pediatrickou praxi. Za to, že 
jsem se ocitla zrovna v Řevnicích, vděčím vstřícnosti zastu-
pitelů města, kteří velmi usilovali, aby v Řevnicích pediatr 
nastálo působil. Jednání s firmou, která provozovala pediat-
rickou ambulanci v Sádecké ulici, pro mě nebyla vůbec jedno-
duchá. Bez zásadní pomoci pana starosty bych je nezvládla. 
Nakonec vše dobře dopadlo a od prvního února bude ordinace 
patřit mně jako fyzické osobě. 
Co chcete svým pacientům nabízet?
Já sama mám více než dvacetiletou pediatrickou praxi. V or-
dinaci se mnou bude působit paní Michaela Čížková, která má 
bohaté zkušenosti jako dětská sestra z motolské nemocnice. 
Pracovala na dětské imunologii a plicním oddělení. Pacienti 
se v ordinaci budou potkávat i s paní Ivanou Musilovou, která 
pochází přímo z Řevnic a dětské středisko velmi dobře zná, 
protože pracovala jako sestra ještě s velmi oblíbenou paní 
doktorkou Pajdlovou.

Společně chceme našim pacientům poskytovat maximálně 
možný zdravotnický servis v místě bydliště. Odběry krve bu-
deme zajišťovat sami v ordinaci. Rodičům novorozenců nabízí-
me možnost návštěv v jejich domácím prostředí. V maximální 
možné míře chceme přizpůsobit otevírací dobu potřebám 
rodičů. Zastihnou nás každý den, ve čtvrtek až do 6 do večera. 
Na preventivní prohlídky a pro různá potvrzení je možné se 
objednat na konkrétní termín, zatím po telefonické domluvě, 
v budoucnu přes webové stránky. Na preventivní prohlídky, 
jejichž časový plán je ze zákona jasně daný, budeme pacienty 
sami upozorňovat, tak aby na ně nemuseli rodiče myslet.
A co vaše zkušenosti s alergologií a imunologií?
Nadstavbou klasické pediatrie bude pro pacienty moje alergic-
ko-imunologická praxe. Mám bohaté zkušenosti z ambulance 
alergologie a klinické imunologie Ústavu imunologie při 
Fakultní nemocnici v Praze Motole, kde jsem se věnovala ze-
jména problematice potravinové alergie a atopického ekzému. 
Dětským pacientům s těmito obtížemi chci tudíž nabídnout 
diagnostiku i následnou komplexní léčbu zde v Řevnicích. 
V současné chvíli vyjednávám její hrazení s pojišťovnami. 
vzkaz na závěr…
Stále registrujeme nové pacienty. Po dohodě s vedením města 
mají přednost děti s trvalým bydlištěm v Řevnicích. Podmínky 
registrace nových pacientů je vhodné domluvit telefonicky 
v době ordinačních hodin. Všechny aktuální informace o ordi-
naci najdete na www.pediatrierevnice.com

Jan Schlindenbuch

Jeden svět Řevnice 2020:  
Až naprší a uschne!
Milí spoluobčané a přátelé filmu: festival se nezadržitelně blíží 
a s ním i hustota informací a úkolů, které musíme plnit. Na-
koukaly jsme se školní koordinátorkou 50 dokumentů z celého 
světa. Rozhodujeme se o tom, které z nich vám zpřístupníme na 
projekcích. 

Od ledna běží facebooková stránka Jeden svět Řevnice, kam 
pravidelně přispíváme. 

Na letošním festivalu bude převažovat environmentální tema-
tika, ústředním heslem je: Až naprší a uschne. Tomu se podřídil 
i čtyřbarevný vizuál, obdobný pro Prahu i regiony. Brzy ho zve-
řejníme! Znělku festivalu vytváří team grafiků v čele s Matyášem 
Trnkou, vnukem Jiřího Trnky. Znělku můžete zhlédnout koncem 
února před každým filmem v našem kině.

Do školních projekcí se přihlásilo osm škol z okolí, od Radotína 
po Beroun. Z tak velkého zájmu máme radost!  Školní projekce 
včetně debat budou probíhat v dopoledních hodinách od pondělí 
do pátku. Zahájení festivalu bude ve čtvrtek v podvečer v kině. 
Po úvodních slovech, přivítání hostů z okolních obcí a bloku živé 
hudby a tance bude promítnut hlavní film. Momentálně vybírá-
me mezi největšími favority. Po něm bude následovat neformální 
debata spojená s rautem.

Další projekce pro dospělé budou probíhat v pátek i sobotu. 
Filmy budete moci zhlédnout i na jiných doplňkových scénách, 
jako v Modrém domečku, Meandru a Zámečku. Vrchol festivalu 
se přesune do průmyslové haly v bývalé Eurovii, kde proběhne zá-
věrečná projekce. Potom se hala rozezní koncertem rockové party 
CzechPoint. Tato kapela, která funguje už 15 let a vydala v listo-
padu 2019 nové album, umí rozbalit show na scéně. Zahřejeme se 
tancem, pivo poteče proudem a bude i něco dobrého na zub.

Těšíme se na vás... a buďte shovívaví. Festival je pro nás premi-
éra, ale věřte, že jej pro vás připravujeme s láskou.

Alice Čermáková, hlavní koordinátorka

kvůli nálezu granátu evakuovali radnici
Na necelé dvě hodiny musel být ve středu 8. ledna uzavřen 
řevnický městský úřad a přilehlé budovy, včetně umělecké 
školy. Zhruba hodinu před polednem totiž nalezli pracovníci 
firmy, která provádí rekonstrukci budovy radnice, v podkroví 
předmět, který připomínal ruční granát. „Při vyřezávání krovů 
pilou na dělníka vypadl granát,“ uvedl starosta města Tomáš 
Smrčka s tím, že stavbyvedoucí vše oznámil na služebně Městské 
policie Řevnice. Budova úřadu a přilehlé prostory byly okamžitě 
evakuovány a vyrozuměna byla Policie ČR. „Na místo se následně 
dostavil pyrotechnik Krajského ředitelství policie Středočeského 
kraje. Konstatoval, že se jedná o cvičný granát, který není nijak 
nebezpečný,“ doplnil velitel Městské policie Řevnice Jiří Dlask. 
Po tomto zjištění byla evakuace odvolána a všichni se mohli 
vrátit zpět do budovy. 

pod vlakem loni zemřel 
rekordní počet lidí
Cestování po železnici komplikují nejen časté poruchy a pláno-
vané výluky související s optimalizací, ale i nehody. K té první 
letošní došlo již ve druhém týdnu nového roku. V pátek 10. ledna 
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před sedmou ranní srazil vlak muže přímo v Řevnicích. Muž na 
místě zemřel a provoz na frekventované trati z Berouna do Prahy 
byl hodinu omezen. České dráhy ale kvůli nehodě odřekly něko-
lik vlaků včetně ranního rychlíku z Berouna do Prahy i opačným 
směrem. V obou směrech vlaky nejezdily přes půl hodiny, poté 
začaly jezdit po jedné ze dvou kolejích, takže nabíraly zpoždění. 
Po osmé byl provoz zcela obnoven.

Loňská statistika je děsivá. Jen na trati 171 mezi Prahou a Be-
rounem eviduje Drážní inspekce devět střetů. V sedmi případech 
byl při nich usmrcen člověk. „Zatímco v roce 2018 evidujeme na 
této trati jen dvě mimořádné události, tak v roce 2019 došlo k na-
výšení počtu událostí o více než 300 procent,“ uvedl mluvčí Dráž-
ní inspekce Martin Drápal. Zdali se jedná o sebevraždu, nebo 
nešťastnou náhodu, šetří v naprosté většině Policie ČR. „My tyto 
údaje neevidujeme. Z dříve provedených rozborů nicméně vyplý-
vá, že prokazatelně se jednalo o sebevraždy v necelých 40 pro-
centech případů všech střetů,“ doplnil Drápal. To znamená, že ve 
více než polovině případů umírali lidé kvůli své hlouposti. Třeba 
jen proto, že si chtěli zkrátit cestu nebo se vyhnout chůzi po scho-
dech v podchodu. 

Loňským nejtragičtějším měsícem byl říjen. Během něj zazna-
menala inspekce čtyři případy. Vlak srazil člověka 1. 10. dopoled-
ne ve Všenorech. Další muž vkročil pod vlak 5. října před po-
lednem kousek za nádražím v Srbsku. Ženu usmrtil 12. 10. vlak 
krátce po poledni v Radotíně. Další zemřela v Černošicích 19. 10.

plánované výluky na železnici
S několika naplánovanými výlukami vstupuje do nového roku 
Správa železniční a dopravní cesty. 

Podle výlukového jízdního řádu budou vlaky mezi Dobřicho-
vicemi a Radotínem jezdit od 5. do 7. února a od 10. do 11. úno-
ra vždy od 12:45 do 13:45 hodin. Vlak Os 9938 s odjezdem ve 
12:29 z pražského Hlavního nádraží je veden v prodloužené tra-
se též v úseku Praha-Radotín – Dobřichovice. Vlak Os 9941 vyjíž-
dí ve 13:28 již z Dobřichovic. 

Podle výlukového jízdního řádu, který platil již několik dní 
v lednu, budou vlaky jezdit i v neděli 1. března, v čase od 8:20 do 
18:45 hodin. Vlaky jedoucí v tomto čase ve směru do Prahy poje-
dou z Radotína odklonem mimo stanici Praha-Smíchov. Cestující 
pro jízdu do neobsluhované stanice setrvají v odkloněném vlaku, 
který pokračuje ze stanice Praha hlavní nádraží dále ve směru 
Beroun, nebo mohou využít služeb MHD. Za úsekem s výlukou 
se u vlaků očekává navýšení zpoždění asi o 5 až 10 minut. Údaje 
o vlacích odchylné od pravidelného jízdního řádu jsou uvedeny 
modrou barvou.

plesat se bude až do dubna
Nikoli myslivci, ale taneční skupina Proměny letos zahajuje ple-
sovou sezonu v Řevnicích. Její v pořadí 12. Reprezentační ples se 
uskuteční v sobotu 8. 2. od 19:30 hodin v Lidovém domě. 

Malé Proměny vám zatančí na písničky z pohádkového muzi-
kálu V peřině. Střední tanečníci mají pro diváky připraveny hned 
dvě taneční čísla. V jednom zavzpomínají na krále rock’n’rollu 
Elvise Presleyho a ve druhém vzdají hold současnému popíku. 
„Velké Proměny se představí též ve dvou choreografiích. Jak už 
bývá zvykem, jednu si vymyslely samy a s druhou jim pomáhali 
vedoucí,“ říká Lenka Zrostlíková. Víc o překvapení ale prozradit 
nechce. Snad jen to, že se na ples pečlivě připravují každou sobo-
tu. Chybět nebude bohatá tombola, dámská volenka ani půlnoč-
ní slosování vstupenek o hodnotné ceny. Kdo ještě nemá lístek, 
ať neváhá a objednává na tel. 773 191 065. Cena vstupenky je 
190 korun.

Plesat se bude v Lidovém domě i o týden později. V sobotu 
15. 2. se koná tradiční ples mysliveckého spolku ze Řevnic. Za-
čátek Mysliveckého plesu je v 19:30. Návštěvníky čeká bohatá 
tombola i ukázky mysliveckých tradic. Vstupenky za 250 korun je 
možné zakoupit po dohodě na tel: 724 488 157 nebo na e-mailu: 
kliner@revnice.cz  

Ples Základní školy Řevnice a folklorního souboru Klíček byl 
stanoven stylově na Den učitelů, který letos připadá na sobotu 
28. 3. Školní bál bude jubilejní, dvacátý.

Plesovou sezonu tradičně uzavřou Notičky, které svůj Hudební 
ples chystají na 4. dubna od 19 hodin. K tanci i poslechu budou 
hrát nejen Notičky, ale i skvělá kapela IdealBand z Rakovníka. 
„Chystají se jako každý rok dvě překvapení, v podání nejmen-
ších muzikantů a tanečníků uvidíte a uslyšíte nové písně a tance. 
Chystáme tombolu a losování o hlavní výhru,“ zve vedoucí sou-
boru Lenka Kolářová a doplňuje, že ples bude letos prvně uvádět 
někdejší členka Lucie Flemrová.

1. 2. Hasičský ples dvou Třebaní
8. 2. Ples Proměn
15. 2. Myslivecký ples
15. 2. Sokolský ples v Letech
22. 2. Masopustní školní ples v Zadní Třebani
28. 3. Ples Klíčku a ZŠ
4. 4. Hudební ples Notiček

školka chystá den otevřených dveří
Den otevřených dveří se ve státní Mateřské škole v Řevnicích 
uskuteční v prvním březnovém týdnu, kdy probíhají jarní prázd-
niny. Přesné datum bude zveřejněno na webových stránkách 
www.msrevnice.cz

 
králové vykoledovali rekordní sumu
Rekordní sumu se letos podařilo vybrat králům, kteří v rám-
ci Tříkrálové sbírky procházeli obcemi v dolním Poberouní. Do 
svých kasiček vybrali úctyhodných 172 422 korun. „Jde o nejvyš-
ší výtěžek ze všech let. Jen na koncertě v řevnickém kostele se 
vybralo přes 11 tisíc korun,“ vypočetla za pořádající Farní charitu 
Řevnice Eva Vaculíková. Od roku 2010, kdy se Tříkrálová sbírka 
konala v dolním Poberouní poprvé, se podařilo v řevnické farnos-
ti vykoledovat částku 1,275 miliónu korun.  

Do Tříkrálové sbírky v řevnické farnosti se zapojila více než 
stovka koledníků. Koledovalo se v mnoha vesnicích a městeč-
kách. Kromě Řevnic také ve Všenorech, Dobřichovicích, Letech, 
Karlíku, Mokropsích, Řevnicích, v Zadní Třebani, v Halounech, 
v Hatích, v Litni, Osově, Všeradicích, Mořině a Mořince.

„Koledovalo se ve skupinkách i v průvodech. Často koledova-
li rodiče se svými dětmi, ale skupinky vytvořily i babičky se svý-
mi vnoučaty. Často se koledovalo za doprovodu hudby. Třeba 
v Dobřichovicích na sídlišti šla skupinka za doprovodu flétniček  
a bubnu,“ popsala Vaculíková. A muzicírovalo se i v Řevnicích, 
kde se v neděli 5. ledna uskutečnil Tříkrálový koncert. Třebasbor 
ze sousední Zadní Třebaně zazpíval Michnovu Vánoční muziku, 
domácí Canto Carso předvedlo koledy v úpravě Jaroslava Krčka. 
Společně z kůru nakonec zapěli Credo z Rybovy České mše vá-
noční. Operní sólista Lukáš Hynek Krämer přednesl Rybovy Arie. 
Anna Veverková a Monika Boušková zahrály Telemannovu Kano-
nickou sonátu č. 1 G dur. Svatostánek byl plný k prasknutí a závě-
rečnou koledu Narodil se Kristus pán už zpívali všichni. „Navzdo-
ry kostelnímu chladu jistě všechny přítomné hřálo vědomí, že 
svým kouskem přispěli lidem v nouzi,“ shrnul František Chlaň.

Většina výtěžku z letošního ročníku sbírky zůstane v našem 
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regionu. Farní charita podpoří rodiny, které se ocitly v nepříznivé 
životní situaci. Část vykoledovaných peněz bude věnována Farní 
charitě Neratovice, která u nás vykonává pečovatelskou a zdra-
votní službu. „Dvě pětiny výtěžku použije Arcidiecézní charita 
Praha na rekonstrukci azylového domu pro matky a rodiny s dět-
mi sv. Maří Magdalény v Kralupech nad Vltavou, na sociální byd-
lení, pomoc rodinám v nouzi a zdravotní péči v Ugandě,“ uzavře-
la Eva Vaculíková.

proměny zvou prcky na karneval
Šašci, princezny, vodníci a další nejen pohádkové bytosti budou 
řádit v řevnickém Lidovém domě v neděli 9. února. Tradičně den 
po svém plese zde totiž taneční skupina Proměny pořádá Dětský 
karneval. Začne ve 14 hodin. Jako vždy to bude odpoledne plné 
tance a her, nebude chybět ani soutěž o nejkrásnější masku, kde 
se samozřejmě hodnotí kreativita rodičů.

v kině zazní slavné hity 
uhlíře a svěráka
Na divadelní zpracování televizní pohádky se slavnými hity dvo-
jice Uhlíř – Svěrák Princové jsou na draka se budete moci v únoru 
vydat do řevnického kina v neděli 9. 2. od 11 hodin. Těšit se mů-
žete na již zlidovělé skladby Dělání, dělání, Kdyby se v komna-
tách nebo Statistika nuda je. Pohádka Princové jsou na draka se 
stala doslova zlatým pokladem České televize. V roce 2015, 35 let 
od televizní premiéry, se poprvé dostala i na divadelní prkna. Při-
jďte sledovat příběh smutné princezny Lenky, trochu bezradného 
pana krále, který si neumí poradit ani s kralováním ani s drakem, 
a zazpívat si známé písničky. 

Ochotníci sehrají komedii 
z prostředí newyorské smetánky
Zkraje března uvede v kině Dobřichovická divadelní společnost 
svou úspěšnou komedii Řeči. Bláznivou inscenaci zde můžete vi-
dět ve čtvrtek 5. a v pátek 6. března vždy od 19 hodin. Hra vás za-
vede do prostředí newyorské smetánky, která se sejde na oslavě 
výročí sňatku náměstka newyorského starosty a jeho ženy. Jako 
první přicházejí Chris s Kenem, kteří však zjistí, že jejich hostitel 
si právě z neznámých důvodů prostřelil ušní lalůček a jeho žena 
záhadně zmizela. Další hosté přicházejí a oslavenci nikde. Roztá-
čí se tak kolotoč lží, výmyslů a „skvělých“ řešení krizových situa-
cí. Režie se ujal principál souboru Petr Říha. V hlavních rolích se 
objeví hosté Ema Klementová a Matěj Merunka. Dále hrají Alena 
Říhová, Hedvika Hájková, Jana Kroupová, Petr Kopsa, Alexan-
dr Skutil, Petr Bendl, Irena Neradová a Jiří Geissler/Jan Rosák. 
Vstupenky si lze za 160 korun koupit v předprodeji na stránkách 
www.divadlodds.cz na www.webticket.cz, nebo v dobřichovické 
Cafe Galerii Bím.  

Hvězda Okresního přeboru se 
objeví na divadelních prknech
Ten chlap má vymalováno! Tak zní podtitul bláznivé komedie 
Natěrač, která bude k vidění v řevnickém kině ve čtvrtek 6. úno-
ra od 19 hodin. Čeká vás příběh o tom, jak neúspěšný herec, 

živící se momentálně jako malíř pokojů, získá nečekaně svou 
životní roli. Dílo Donalda Churchilla si klade jediný cíl: pobavit 
a rozesmát diváka. Hlavní hrdinka je nucena čelit pomstě zhr-
zené manželky svého milence. Jakým způsobem této pomstě 
dokáže vzdorovat a jakou roli v tom sehraje náhodně přítom-
ný natěrač?  V hlavních rolích se představí Leoš Noha (Okresní 
přebor), Barbora Mottlová (Přijela pouť) a Eva Decastelo (Oh-
nivý kuře). 

Řevničtí los Fotros oslaví druhé 
narozeniny koncertem
Řevnická kapela Los Fotros, která na konci roku 2019 sklidila 
velký úspěch na adventních trzích na náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad či na koncertě ve Františkových Lázních, se chystá oslavit 
své druhé narozeniny. A to stylově na koncertě, navíc na pódiu, 
kde odehrála svůj vůbec první koncert. Bylo to před necelým 
rokem, kdy v Club kině představili repertoár sahající „od Křes-
ťana po Mišíka“ – přes Michala Prokopa, Marsyas, Rolling Sto-
nes a další zpěváky a kapely. Od té doby jednak ustálila sestavu 
v podobě kuchař–novinář–sládek–lékař, jednak odehrála pěknou 
řádku představení.

„Chlapecká“ skupina Los Fotros, jejíž věkový průměr ovšem 
přesahuje pětačtyřicet let, tentokrát zahraje v černošickém Club 
Kině v pátek 7. 2. od 20.00 hodin společně s kapelou Nathanika. 
Obě hudební tělesa spojuje jméno kytaristy, zpěváka a frontmana 
Pavla Brennera. Nathanika vznikla v roce 2018 na pódiu festiva-
lu v Albrechticích a od převzatých písní se propracovala k vlastní 
tvorbě, kterou lze jen těžko uzavřít do jedné hudební škatulky, 
sahá od folk-rocku k blues a dost možná ještě dál. Vstupné za 
150 Kč lze zakoupit na místě nebo online na www.smsticket.cz. 

nedělní večer bude plný jazzu a swingu
Večer plný jazzu a také swingu, rocku i šansonu mohou prožít 
ti, kteří se v neděli 9. února vydají do řevnického Zámečku. Od 
18 hodin tam totiž vystoupí hudební seskupení kolem Lucky Ku-
kulové. Nabídne jedno překvapení za druhým. Zahrají ve slože-
ní Zdeněk Krysa Fišer – kytary, Josef Kolín – saxofon, klarinet, 
Radim Linhart – klávesy, František Otakar Kukula – bicí, perkuse 
a Lucka Kukulová – zpěv. Vstupné: 200/100 Kč. Rezervace jsou 
možné na emailu kultura@revnice.cz. 

Festival je plný velkých jmen 
českého hudebního rybníčku  
V plném proudu je charitativní soutěž kapel v rámci projektu 
hudebního festivalu Rockový Slunovrat léčí. Organizátoři navíc 
odtajnili jméno prvního headlinera 14. ročníku: Je jím velšská 
rocková skupina Skindred. Ti se na scéně pohybují už přes dva-
cet let, umně mixují rockovou muziku s punkem a reggae a jsou 
stálicemi všech evropských festivalových gigantů. Festival, který 
proběhne ve dnech 5. a 6. června v prostorách Lesního divadla 
a jeho bezprostředním okolí, se velkými jmény českého hudeb-
ního rybníčku jenom hemží. Známé melodie do prostoru krás-
ného lesního amfiteátru přiveze David Koller, se show v rytmu 
zběsilého funky se představí Monkey Business a jižanským tem-
peramentem okouzlí United Flavour. Premiéru na Rockovém 
Slunovratu si odbudou také čtyřčlenní John Wolfhooker a jejich 
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pronájem/prodej BYTY 

nejen v CORSO

PRODEJ DOMŮ – 
KOMPLETNÍ SERVIS

Jitka PYTLÍKOVÁ
Realitní makléřka z Mořiny

732 961 076
jitka.pytlikova@re-max.cz
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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 Dolitt le
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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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 

Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, Green 
Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska. 

Stáří 15–19 týdnů. 
Cena 169–219 Kč/ks. 

Prodej: 28. 2., 15. 4., 29. 5. a 29. 6. 2020
Řevnice – u hasičů – 14.00 hod. 

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod. 

tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

alternativní rock. Další rockovou lahůdkou je pak již ostřílená 
parta Krucipüsk, která brázdí česká pódia již třicet let. Poprvé na 
festivale taktéž zahrají MYDY, neboli bývalí Mydy Rabycad, krá-
lové českého electro swingu. Dále vystoupí Secret of Darkness, 
Timudej, Discoballs, Green Frog Feet nebo Landless ze Sloven-
ska. Pokračuje i charitativní soutěž kapel, která má za cíl nejen 
podpořit možné naděje české hudební scény, ale zejména pomoci 
nemocným cystickou fibrózou. Své přihlášky můžete zasílat až 
do 15. 3.  Odborná porota, ve které zasednou známé osobnosti 
české hudební scény, následně vybere pět finalistů, kteří se o ví-
tězství v soutěži utkají přímo na festivale. 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 na www.rockovysluno-
vrat.cz nebo na facebookových stránkách festivalu.

Do Černošic míří hvězdní hudebníci
Hned několik zajímavých koncertů se v únoru uskuteční v Čer-
nošicích. Billy Gibbons nebo Eric Clapton mají jedno společné. 
Elektrické kytary od českého výrobce Petera Jurkoviče. Na mo-
tivy jeho příběhu vznikl film Bluesman. Ten bude k vidění v čer-
nošickém Club Kině 14. 2. od 20 hodin. Snímek doplní výstava 
designových kytar, debata s tvůrci filmu a koncert kapely Marcus 
Jurkovič & Motion Food.

Jazzovou lahůdku si nenechte ujít v neděli 16. 2. od 20.00. 
Čeká na vás americký saxofonista Jeff Alkire, který dlouhá léta 

jezdil turné s opravdu věhlasnými hudebníky, jako jsou Ray Char-
les, John Lee Hooker, Terry Gibbs a Charlie Haden. 

Zpěvák a multiinstrumentalista Vlasta Horváth zavítá v únoru 
do dolního Poberouní. Vystoupí v pátek 21. 2. od 20.00 v černo-
šickém Club Kině, a to se svou kapelou. Vstupné v předprodeji 
v Clubu pořídíte za 200 Kč na místě pak 250 Kč. Vstupenky si 
můžete také zakoupit i na www.smsticket.cz.

pochody přes brdy startují v Řevnicích
Tradičně v druhém měsíci nového roku pořádá TJ Čechie Kar-
lín odbor turistiky zimní pochody, které startují v Řevnicích. 
Jde o 54. ročních turistického pochodu Zimní brdský přechod 
a 43. ročník dálkového pochodu Zimní brdská padesátka. Oba se 
uskuteční v sobotu 22. 2. Start je od 6:45 na řevnickém nádraží.

Pokud se vydáte na nejdelší padesátikilometrovou trasu, končí 
start v 8 hodin. Pro ostatní trasy potrvá start až do 10 hodin. 

Nejdelší trasa vede přes Halouny, Voznici, Kytín a Bratřínov do 
Davle. Trasa dlouhá 35 kilometrů vynechává Voznici a Kytín a ze 
Soudného vede přímo na Rymáně. 

Zvolit ještě můžete trasu dlouhou 26 kilometrů (Pišťák – Mní-
šek – Řitka – Davle) a nebo ještě kratší, 16 kilometrů dlouhou 
(rozcestí U Trojáku – Řitka – Sloup – Davle).   

Do cíle v Davli můžete dorazit až do 19:15 hodin. Více infor-
mací získáte na tel: 728 218 113 nebo na adrese vanesa.dobro-
vic@seznam.cz

 (vše pan)



kino
1/2 Cesta za živou vodou
kino Řevnice / 13:30 

1/2 Tlapková patrola: 
vždy ve střehu
kino Řevnice / 15:30 

1/2 vlastníci
kino Řevnice / 17:30 

1/2 Malé ženy
kino Řevnice / 20:00 

5/2 Tenkrát podruhé
kino Řevnice / 20:00 

7/2 Jumanji: Další level 
(dabing)
kino Řevnice / 17:30 

7/2 na nože
kino Řevnice / 20:00 

8/2 Tlapková patrola: 
vždy ve střehu
kino Řevnice / 13:30 

8/2 Fanny a pes
kino Řevnice / 15:30

8/2 králíček Jojo
kino Řevnice / 17:30

8/2 Modelář
kino Řevnice / 20:00 

12/2 Joker
kino Řevnice / 20:00 

14/2 Tlapková patrola: 
vždy ve střehu
kino Řevnice / 17:30 

14/2 příliš osobní známost
kino Řevnice / 20:00 

15/2 Dolittle
kino Řevnice / 13:30 

15/2 ledové království ii
kino Řevnice / 15:30 

15/2 Chlap na střídačku
kino Řevnice / 17:30 

15/2 Malé ženy
kino Řevnice / 20:00 

19/2 parazit
kino Řevnice / 20:00 

21/2 vlastníci
kino Řevnice / 17:30 

21/2 Modelář
kino Řevnice / 20:00 

22/2 Tlapková patrola: 
vždy ve střehu
kino Řevnice / 13:30 

22/2 Ježek sonic
kino Řevnice / 15:30 

22/2 Chlap na střídačku
kino Řevnice / 17:30 

22/2 králíček Jojo
kino Řevnice / 20:00 

23/2 bolšoj balet živě: 
labutí jezero
kino Řevnice / 16:00 

26/2 bídníci
kino Řevnice / 20:00 

28/2 Ježek sonic
kino Řevnice / 17:30 

28/2 vidíš měsíc, Danieli
kino Řevnice / 20:00 

29/2 Trollové a kouzelný les
kino Řevnice / 13:30 

29/2 volání divočiny
kino Řevnice / 15:30 

29/2 v síti
kino Řevnice / 17:30 

29/2 1917
kino Řevnice / 20:00 

Hudba
7/2 los Fotros a nathanika
Club kino Černošice / 20:00

9/2 lucky Jam
Zámeček / 18:00

12/2 pocta Zuzaně navarové 
– koncert Jazz elements
bear place Dobřichovice / 19:30

14/2 bluesman
Club kino Černošice / 20:00

16/2 saxofonista Raye 
Charlese 
Club kino Černošice / 20:00

20/2 Jan nový Cimbura 
a pohoda
Club kino Černošice / 20:00

21/2 vlasta Horváth 
s kapelou 
Club kino Černošice / 20:00

25/2 koncert nezmaři
sál Dr. Fürsta Dobřichovice / 19:00

25/2 Radůza
kino Řevnice / 19:30 

Ostatní akce
9/2 Den stolních, deskových 
a karetních her
bear place Dobřichovice / 13–19

10/2 setkání seniorů
sál Zámečku / 9.30

Divadlo
6/2 natěrač (komedie)
kino Řevnice / 19:00

9/2 princové jsou na draka
kino Řevnice / 11:00

9/2 O smolíčkovi, kůzlátkách 
a budulínkovi
Club kino Černošice / 16:00

16/2 loutkové divadlo – 
O pyšné čarodějnici
bear place / 15:00

22/2 loutkové divadlo – 
O neposlušných kůzlátkách
bear place Dobřichovice / 15:00

23/2 MAX MAGiC – 
kouzelnická show pro děti
Dětská kavárna a herna Městečko, 
lety / 10:30 

29/2 kouzelník Čáry kluk – 
představení kouzelníka
bear place Dobřichovice / 15:00

5 a 6/3 Řeči (komedie)
kino Řevnice / 19:00

plesy
8/2 ples proměn
lidový dům / 19:30

15/2 Myslivecký ples
lidový dům / 19:30
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