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něco naučí. A naučí je to jim přirozeným způsobem, který je 
rozvíjí a který podněcuje jejich fantazii. Zároveň náš projekt 
stavíme dost civilně, nehrajeme si na to, že Hejblík a Hejblička 
jsou nějaké pohádkové bytosti, ani se nepitvoříme, nežvatlá-
me... Jsou to prostě normální kluk a holka. 
Kolik se kolem projektu točí lidí?
Renata: No, je nás dost. Bezprostředních spolupracovníků je 
skoro 20, a to nepočítám hudebníky a děti, které nám účinkují 
v klipech, a jejich rodiče.
Kolik máte na kontě videoklipů?
Jitka: Natočených jich je pět, z nichž jsou na YouTube čtyři 
a také tam je dokumentační video z vystoupení v řevnické 
školce. Další videa z různých vystoupení jsou na našem Face-
booku.
Kde se inspirujete?
Jitka: Se svými dětmi, když byly ještě menší, jsem často 
poslouchala anglosaské a hlavně německé písničky pro děti 
v raném věku, tzv. Kreisspiele. To je pro mě dosud bezedná 
studnice inspirace. Princip je pořád stejný, jednoduchost, 
jasná struktura, opakování a prožitek – ať už pohyb nebo gesto 
spojené s významem slova. e
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Hejblíkovic dětí baví i učí

Jak se myšlenka Hejblíkovic zrodila a kdy? 
Jitka: Když jsem se v roce 2012 přistěhovala do Řevnic, cho-
dila jsem s dětmi do rodinného centra Leťánek. Časem jsem 
v tomto centru začala kroužky pro děti vést. Uvědomila jsem 
si, že v češtině je málo písniček s pohybem, které děti nejen 
baví, ale také něco učí. Takové písničky jsem ale znala v ang-
ličtině nebo v němčině. Protože jsem vystudovaná překladatel-
ka, zkusila jsem pro své kroužky některé z nich přeložit. Měly 
velký úspěch u dětí i rodičů. Maminky za mnou chodily, odkud 
to mám, že to na internetu nenašly. Stejnou zkušenost udělala 
také moje kamarádka Renata Dudová, která písničky otesto-
vala nejen ve svých kurzech v Leťánku, ale i ve školce, kde pra-
cuje. Byla to právě ona, kdo přišel s nápadem vydat CD. A tak 
jsme na to jednoho večera sedly a za chvíli nám nestačil papír. 
Přesně tak se v dubnu roku 2017 zrodili Hejblíkovic. Letos 
třetím rokem vystupují a my máme stále větší radost z toho, že 
písničky fungují stejně dobře v Řevnicích jako v Jičíně, Mladé 
Boleslavi, na Sázavafestu nebo kdekoliv jinde, kde jsme s na-
ším programem byli. Také si velmi ceníme pozitivních reakcí 
– od dětí, rodičů a zvláště od paní učitelek ve školkách, kam si 
nás opakovaně zvou.
Jak dlouho trvala cesta, než se objevil první videoklip?
Renata: První videoklip pro náš YouTube kanál jsme natáčeli 
v červnu 2018 a na webu se objevil v květnu 2019. Samotnému 
natáčení i zveřejnění s úvodní animovanou znělkou před-
cházela spousta příprav. Klip vzniknul jen díky obrovskému 
nadšení a nekonečné pomoci a podpoře našich rodin a mnoha 
kamarádů a známých. A to platí i pro všechny ostatní klipy 
a také audio verze našich písniček. Za tu pomoc všem těm 
srdcařům, kteří do toho šli s námi, nepřestaneme být vděčné, 
protože bez nich by Hejblíkovic prostě nebyli.
Jak jste vymýšleli jméno. Bylo od počátku jasné, že budou 
dva?
Renata: Příběh Hejblíkovic je ten, že jsou to „jako“ sourozen-
ci, kteří o světě už leccos vědí a sdílejí to se svými mladšími 
kamarády. Tím pádem bylo jasné, že to bude brácha se ségrou, 
protože program je pro holčičky i pro kluky. Pak už jsme hle-
dali jen příjmení. A protože jsou to písničky s pohybem, jsou to 
Hejblíkovic děti.
Co je smyslem celého projektu Hejblíkovic?
Jitka: Hlavní myšlenka je nabídnout především předškolním 
dětem zábavný obsah, který je zvedne od tabletu a ještě je 

Nejbližší akce  
28. 3. 10:30 Herna Městečko, Lety
29. 3. 13:00 Slavnosti Morany v Dobřichovicích

Jsou to sourozenci, jmenují se Hejblíkovic a děti nejen baví svými písničkami, ale také je učí skrze ně poznávat 
okolní svět. Pocházejí ze Řevnic. Tedy přesněji jejich autorky Jitka Nosková a Renata Dudová, které Hejbličku 
a Hejblíka před třemi lety přivedly na svět. Hejblíkovic se na děti těší 28. března v letovské herně Městečko, den 
na to na Slavnostech Morany. Jsou i na programu pražského festivalu Mezi ploty nebo na Pigyádě.  
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nálně podílel a na několik let se ujal jejího řízení. Proto bych mu 
chtěl i touto cestou osobně poděkovat a popřát mnoho zdraví 
a úspěchů v novém působišti. 

 S úctou Tomáš Smrčka

Řevnické strážníky povede žena
Ženu v čele městské policie budou mít od března řevničtí 
strážníci. V březnu bude dočasně pověřena vedením Veroni-
ka Matoušková, od dubna po jednání zastupitelstva města 
by měla být jmenována oficiálně. Z této pozice totiž po nece-
lých pěti letech odchází Jiří Dlask. 

V pátek 21. února sloužil Jiří Dlask v Řevnicích poslední 
rozlučkovou službu, následující týden dobíral dovolenou a 1. 3. 
2020 nastoupil u Městské policie Příbram. 

„Do Řevnic dojíždím již více než dvacet let a posledních 
dvanáct let až ze Sedlčan, což je nejkratší cestou přes Nový 
Knín 57 kilometrů tam a 57 kilometrů zpět. Léta letí a chuť stále 
dojíždět takovou dálku ubývá,“ komentoval své rozhodnutí 
opustit řevnickou služebnu Dlask s tím, že již nechtěl práci 
preferovat před rodinou. U MP Řevnice sloužil od jejího založení 
dne 1. 10. 2015 nejprve na pozici strážník čekatel. Po ukončení 
rekvalifikačního kurzu pro strážníky se 10. 12. 2015 stal vrchním 
strážníkem a na této funkci setrval až do svého odchodu. 
„Přestože je městská, respektive obecní policie vnímána spíše jen 
jako represivní složka, při založení MP Řevnice jsme se společně 
s kolegy snažili, abychom dělali svoji práci tak, aby v nás lidé 
viděli ty, kteří se dle možností snaží těm slušným pomáhat, 
a přestupce spravedlivě postihovat. Rovněž musím konstatovat, 
že i otázku tzv. bezdomovců se nám podařilo v Řevnicích 
i okolních obcích podchytit a řešit,“ odpovídá Dlask na dotaz, 
co by ze svého působení v Řevnicích nejvíce vyzdvihl. 

Město sice již vypsalo výběrové řízení, ale pouze na pozici 
strážníka. Vedením totiž bude v březnu dočasně pověřena 
Veronika Matoušková. „U řevnické policie je od dubna 2018. Má 
všechny potřebné předpoklady, skvěle zvládá předpisy, na řízení 
je to velmi vhodná osoba,“ řekl starosta Tomáš Smrčka s tím, 
že zastupitelé by ji měli oficiálně jmenovat vrchní strážnicí na 
březnovém zasedání, a to od dubna. S volbou souhlasí i končící 
velitel. „Paní Veronika Matoušková je člověk na svém místě 
a nedovedu si představit, že bych řízení policie předal někomu 
jinému. Má moji plnou důvěru. I když jsme povahově odlišní, 
věřím, že půjde v mých stopách a poučí se z některých mých 
chyb. Chtěl bych jí tedy touto cestou popřát kolektiv, který ji bude 
v její činnosti podporovat, chápající a podporující pracovníky 
města a obcí a hlavně zdraví a podporu rodiny, bez které se tato 
práce nedá stoprocentně dělat,“ vzkazuje Dlask.

Dva tahy na Prahu se zavřou
Hned dva hlavní silniční tahy z dolního Poberouní do Prahy 
budou od března uzavřeny. V pondělí 9. března se v Radotíně 
uzavře podjezd pod železničním mostem v Karlické ulici, 
o týden později se zavře i silnice z Řevnic na Mníšek pod 
Brdy.

Konkrétně od 15. 3. do 30. 4. bude zcela uzavřena silnice 
II/116 z Řevnic na Mníšek pod Brdy, a to z důvodu sanace 
záchytného systému podél vozovky. Objízdná trasa pro 
automobilovou dopravu do 7,5 tuny bude vedena v obou směrech 
přes Řitku, Všenory, Dobřichovice, Lety až do Řevnic. Objízdná 

Zprávy z radnice
Slovo starosty 
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na již rozkvetlé přírodě můžeme již delší čas pozorovat, že 
zimní období, aniž by pořádně začalo, se s námi loučí. Doufej-
me, že nastupující jaro přinese tolik potřebné srážky, kterých 
se přes zimu nedostávalo. Alespoň určitým pozitivem je, že na 
městské infrastruktuře, zejména vodovodních rozvodech či na 
ulicích, mírná zima nezpůsobila žádné velké škody. S nastupují-
cím jarem jako vždy také začínají pravidelné úklidy. Chtěl bych 
při této příležitosti upozornit, že je občanům města plně k dis-
pozici pro uložení veškerých druhů tříděných odpadů sběrný 
dvůr v areálu bývalé skládky Na Bořích. Zde je možné uložit 
mnoho druhů odpadu a snížit tak množství, na likvidaci dra-
hého, směsného komunálního odpadu v domovních popelni-
cích. Další možností je rovněž využití sběrných míst ve městě na 
tříděný odpad. I v letošním roce bude probíhat kultivace těchto 
sběrných míst a jejich rozšiřování. 

Silné větrné počasí, které potrápilo v posledním období mno-
ho míst v naší republice, způsobilo největší škody na městském 
majetku v lese. Lesní správci odhadují na řevnickém polesí ak-
tuálně popadaných stromů v množství více než 500 m³ (zejmé-
na u kůrovcem poškozeného smrkového porostu) a velké škody 
jsou také na oplocenkách u zalesňovaných pasek po kůrovcové 
těžbě. Velký problém je s odbytem dřeva, tradiční okolní odbě-
ratelé mají nadbytek dodávek a buď výrazně omezují výkup, 
nebo snižují výkupní ceny. Proto město přistoupilo k intenziv-
nější vlastní výrobě. Pro zefektivnění těžby a odvozu materiálu 
z lesa město na dotaci pořídilo vyvážecí vlek a v areálu sběrné-
ho dvora naplno pracuje městská štípačka dřeva a rovněž za 
účelem odbytu dřeva město poskytlo soukromníkovi prostory 
pro výrobu řeziva. Zájemci o nákup štípaného dříví mohou ob-
jednávku vyřídit na městském úřadě buď osobně u pana Kline-
ra, nebo na e-mailové adrese kliner@revnice.cz. Odběr štípané-
ho dřeva je možný jak s vlastním odvozem, nebo město odvoz 
zajistí. 

Město získalo 95 % dotaci na vytvoření několika nových 
strategických dokumentů, jejichž dodavatele v současné době 
soutěží. Jedná se o pasportizaci veřejné městské zeleně a veřej-
ného osvětlení. Účelem je v obou případech získat dokumenty 
s podrobnými informacemi, soupisem všech částí majetku a po-
pisem jeho stavu a v návrhové části dokumentů pak plány údrž-
by a rozvoje městského majetku. Dále se bude jednat o digitál-
ní povodňový plán, jehož součástí bude též aktualizace všech 
objektů v povodněmi ohrožených částech města. Protože se 
neobejdeme bez spolupráce s vlastníky těchto objektů, rád bych 
požádal dotčené vlastníky o součinnost. Informace o dodavate-
li dokumentu, který vlastníky bude kontaktovat, zveřejníme po 
ukončení soutěže na stránkách města. Dalším důležitým doku-
mentem bude koncepce rozvoje sportu ve městě. I zde bych rád 
požádal sportovní spolky a oddíly o spolupráci a aktivní zapoje-
ní se do zpracování tohoto důležitého dokumentu. A poslední-
mi dvěma dokumenty budou dopravní studie v souvislosti s roz-
vojem sběrného dvora a návrh kamerového systému. Ve všech 
případech budou strategické dokumenty před jejich dokonče-
ním a schválením postupně veřejně prezentovány. 

Ve vedení městské policie skončil koncem února na vlastní žá-
dost její velitel Jiří Dlask. Velmi si vážím mnohaleté spolupráce 
s panem Dlaskem, ať již dříve v pozici velitele místního odděle-
ní Policie ČR, tak nyní jakožto velitele naší městské policie. Na 
jejím znovuzaložení se výraznou měrou organizačně a perso-
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výjezdů bylo kvůli likvidaci stromů spadlých na komunikace 
nebo kvůli hrozbě jejich pádu. Šlo například o úsek dálnice D4 
u Mníšku pod Brdy a Jíloviště, další v katastru obcí Skuhrov, 
Halouny, Zadní Třebaň, Solopisky a Klínec. Ve čtyřech případech 
(Řitka, 2x Klínec, Karlštejn) hasiči vyjížděli na stromy, které 
spadly na obytné budovy, nebo byly nad nimi nakloněné. Stromy 
padaly i v Řevnicích.

„Smrk nám spadl ze zahrady přímo na ulici. Hasiči nám jej 
pomohli rozřezat, aby silnice zůstala průjezdná. Celý týden jsme 
pak likvidovali větve,“ popsal Kamil Černý z Mařákovy ulice. Dal-
ší strom spadl v ulici Nerudova. Strom poškodil elektrické vedení 
u rodinného domu. „Vedení zůstalo pod napětím, dráty jiskřily 
a pohyb v jejich bezprostřední blízkosti byl životu nebezpečný,“ 
popsal tehdejší velitel městské policie Jiří Dlask s tím, že strážníci 
místo zabezpečili a až do příjezdu pracovníka energetického 
závodu dohlíželi, aby se občané k poškozenému vedení nepři-
bližovali. Ten se kvůli kalamitní situaci mohl na místo dostavit 
až po zhruba osmi hodinách od nahlášení události, po několika 
urgencích.

(vše pan)

Setkání s TGM
ZŠ Řevnice ve spolupráci s řevnickou letopiseckou komisí pořádají 
v úterý 10. 3. v 11:00 krátké setkání pro školní děti i veřejnost 
u Masarykovy lípy na rohu ulic Školní a Legií. Na setkání bude 
vzpomenuto 170. výročí narození prezidenta Osvoboditele To-
máše Garriguea Masaryka, zakladatele našeho státu v roce 1918. 
Řevničtí školáci zazpívají některé oblíbené Masarykovy písně. 
Současně bude ve spojovací chodbě školy zahájena výstava „TGM 
a Řevnice“. Výstava potrvá nejméně do 16. 3., kdy se uskuteční 
Den otevřených dveří Základní školy v Řevnicích.

Vedení ZŠ Řevnice a letopisecká komise v Řevnicích

trasa pro nákladní automobilovou dopravu bude vedena v obou 
směrech přes Dobříš, Hostomice až do Řevnic. Od 1. 5. do 31. 10. 
se počítá už jen s částečnou uzavírkou, resp. omezením pouze na 
osobní automobily a nákladní auta do 7,5 tuny, maximální délka 
vozidla nesmí přesáhnout 6 metrů. V uzavřených úsecích bude 
doprava řízena semafory. 

Hlavní průjezd Radotínem má být uzavřen až do 10. prosince 
2020. Radotín kvůli uzavírce bude rozdělen na sever a jih, 
pomyslnou dělicí čáru tvoří železnice. Pro tranzitní dopravu, tedy 
nákladní vozidla nad 6 tun, nebude Radotín průjezdný. Řidiče 
na to mají upozornit značky s předstihem umístěné na všech 
klíčových příjezdových komunikacích, tedy v Dobřichovicích, na 
Strakonické od Jíloviště i z centra Prahy a na Pražském okruhu. 

Objízdná trasa pro osobní dopravu bude vedena ulicí 
K Cementárně a dále nájezdem na městský okruh a po něm 
na dálniční estakádu nad Radotínem a u Zbraslavi sjet na 
Strakonickou, nebo po okruhu na druhou stranu na Stodůlky, 
Řeporyje nebo Prahu 6. Také objízdná trasa směrem ze Zbraslavi 
povede přes Pražský okruh. 

Použít bude možné i místní objízdné trasy, nicméně vzhledem 
k jejich charakteru bude nutné počítat s komplikacemi a 
zpožděním. Lze na světelné křižovatce U Koruny odbočit směrem 
k cementárně, následně odbočit vpravo do ulice Prvomájová 
(bude jednosměrná ve směru do centra) a pokračovat přes 
železniční přejezd Na Betonce na původní trasu, tedy do ulice 
Výpadová. V opačném směru ze Smíchova je trasa vedena podél 
trati ulicí Vrážská, opět přes železniční přejezd Na Betonce a dál 
až do ulice Strážovská.

Další možností je využití tunýlku pod tratí v Prvomájové. Jeho 
provoz bude řídit světelné signalizační zařízení.

Tzv. panelka na Rymáni bude uzavřena, vjezd bude povolen 
pouze pro složky Integrovaného záchranného systému (hasiči, 
zdravotnická záchranná služba, policie atd.). 

Ulice Karlická v Radotíně je uzavřena v souvislosti 
s optimalizací trati Praha-Smíchov – Černošice. V této etapě 
se totiž bude rekonstruovat železniční most, se zpožděním tak 
budou muset počítat i cestující na trati, neboť vlaky by měly 
v tomto úseku jezdit po jedné koleji.

Sabine zanechala spoušť hlavně v lese
Bez větších škod na městském majetku se naštěstí v Řev-
nicích obešla únorová bouře Sabine, která řádila v Česku 
od 9. do 12. února. Přímo ve městě spadlo několik stromů, 
naštěstí nikoho nezranily. Vlaky nabíraly kvůli zhoršené 
povětrnostní situaci zpoždění. Největší škody tak vichřice 
napáchala v místním lese.

Město proto až do odvolání vydalo zákaz vstupu do lesa z dů-
vodu nebezpečí pádu stromů. „Odhadujeme, že v lese popadalo 
tak 500 kubíků, což je zhruba polovina roční těžby. Většinou 
šlo o smrky napadené kůrovcem,“ uvedl starosta města Tomáš 
Smrčka. 

Během největšího náporu větrné bouře Sabine v pondělí mezi 
12. a 15. hodinou zaznamenalo středočeské operační středisko 
téměř tisícovku hovorů. „V tu dobu obsluhovalo příjem tísňového 
volání pět operátorů. Každý operátor tak odbavil 200 hovorů, 
to je asi 66 za hodinu. I z těchto čísel je patrné, že zátěž, kterou 
s sebou bouře přinesla, byla extrémní i pro operátory tísňových 
linek,“ popsala Tereza Fliegerová, tisková mluvčí HZS Středočes-
kého kraje. Od neděle 9. do středy 12. 2. se počet nahlášených 
událostí v kraji vyšplhal dokonce na 1527. 

Řevnický profesionální sbor od 10. 2. do 13. 2. vyjížděl ke 
27 událostem způsobeným silným větrem. Dalších asi 50 případů 
v okolí Řevnic řešily dobrovolné hasičské jednotky obcí samo-
statně. Nprap. Pavel Vintera z HZS v Řevnicích řekl, že nejvíce 

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.

Filharmonie v lese  
Už nyní můžete zakoupit vstupenky na další ročník Filhar-
monie v lese. V Lesním divadle vystoupí nejen Pardubická 
komorní filharmonie pod taktovkou Debashishe Chaudhuri-
ho, ale také řevnický smíšený sbor Canto Carso.
https://goout.net/cs/verejny-prostor/lesni-divadlo-rev-
nice/aeo/
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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.
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Město Řevnice 
se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad čp. 74, 252 30 Řevnice, zastoupené Ing. Tomášem Smrčkou, starostou 

vyhlašuje 
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků  

a o změně některých zákonů v platném znění, 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa – účetní města Řevnice 
Místo pracoviště: Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad čp. 74 
Platové zařazení: dle platných mzdových tarifů NV č. 300/2019 Sb 
Sjednaný druh práce: vedení a zpracování účetnictví města Řevnice 
Náplň práce: 

 • Vedení a zpracování účetnictví města včetně hlášení do centrálních systémů 
 • Vedení a účtování vystavených a přijatých faktur, veškerých obecních příjmů a nákladů 
 • Podávání daňových přiznání 
 • Evidence majetku, příprava podkladů pro inventarizaci majetku 
 • Spolupráce při přípravě sestavování rozpočtu, rozpočtových opatření a rozpočtového výhledu města 
 • Spolupráce při sestavování výkazů roční zprávy, sestavování roční uzávěrky, statistiky 
 • Práce v programovém vybavení od firmy Ortex program Orsoft 

Předpokládá se základní orientace v dále uvedených právních předpisech v platném znění, a to zejména: 
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 531/1991 Sb., pro některé účetní jednotky 
 • České účetní standardy 
 • Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Požadované vzdělání: 
 • SŠ/VOŠ/VŠ vzdělání - výhodou vzdělání ekonomického směru 
 • Výhodou znalost podvojného účetnictví a účetnictví obcí 
 • Praxe v oblasti komplexního zpracování účetnictví včetně účtování mezd a majetku, DPH, závěrkových prací a sestavování výkazů 
minimálně 3 roky (praxe ve státní správě výhodou) 

 • Výhodou znalost personální a mzdové agendy 
 • Velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC, kancelářských programů, účetních systémů, vyplňování formulářů, znalost práce s internetem 
 • Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič výhodou 
 • Komunikativnost a časová flexibilita 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.: 
 • Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR 
 • Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, 
 • znalost jednacího jazyka 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou: jméno, příjmení, titul, datum 
a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li 
o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče. 
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů nutno připojit strukturovaný profesní 
životopis, s uvedením jednotlivých zaměstnání, časovými údaji a pozicí, kterou uchazeč vykonával, včetně stručného popisu činnosti, 
kterou v dané pozici vykonával, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost 
čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
Nabízíme: 

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, v první roce možnost kratšího úvazku (nejméně však 3/4) 
 • zaměstnanecké benefity (stravné 80 Kč za odpracovaný den, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na penzijní připojištění, flexibilní 
začátek/konec pracovní doby) 

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 10. 3. 2020 do 14:00 hodin na 
adresu: 
Městský úřad Řevnice 
k rukám starosty 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 
252 30 Řevnice 
obálku označit slovy: „Výběrové řízení – účetní města Řevnice – neotvírat“. 

Předpokládaný nástup do pracovního poměru nejpozději 1. 4. 2020 nebo dle dohody. 
Vyhlašovatel je povinen osobní údaje po ukončení výběrového řízení skartovat, pokud si je uchazeč nevyžádá písemně v přihlášce zpět. 
Schváleno Radou města Řevnice dne 13. 2. 2020 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv, i po jeho dokončení. Podrobnosti sdělí starosta města Řevnice 
Ing Tomáš Smrčka, tel. 603 525 055.
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V programu najdou diváci u Berounky i dva filmy, které byly no-
minovány na prestižní filmové ocenění Oscar. Jedním z nich je 
zahajovací dokument Země medu. Další dramatický snímek Pro 
Samu je příběhem novinářky a filmařky Waad Al-Kateab, která 
zachycuje průběh nekončícího konfliktu jako svědectví pro svou 
čerstvě narozenou dceru Samu, kromě nominace na Oscara byl 
oceněn i cenou BAFTA. 

„Pozvání přijalo několik hostů. Účast potvrdil psycholog Petr 
Pöthe, psycholožka a odbornice na poruchy příjmu potravy 
Tereza Maková z centra Anabell, Tomáš Kocian z Člověka 
v tísni, musherka a hrdinka filmu Psí láska Jana Henychová, 
Jan Jelínek z Člověka v tísni, Karolína Kamberská – blogerka, 
zpěvačka a kuchařka, Tomáš Uhnák, odborník na potravinovou 
suverenitu, včelař Martin Jůzek a producentka Alice Tabery,“ 
vyjmenovala řevnická koordinátorka Alice Čermáková.

Hlavní téma, které se rozhodl akcentovat letošní Jeden svět 
pod heslem Až naprší a uschne, je klimatická změna a její dopa-
dy na lokální krajinu. Ekologickým tématům se festival věnuje 
takřka od svého založení a poslední tři roky mají filmy s touto 
tematikou své místo v kategorii Zemětaje. Právě ta se letos stala 
hlavní tematickou kategorií.

Podrobnosti k řevnické části festivalu mohou diváci najít na 
stránkách města www.revnice.cz, na stránkách Jednoho světa 
v sekci Regiony – Řevnice https://www.jedensvet.cz/2020/rev-
nice a také na fb stránce Jeden svet Revnice. 

PRoGRAM
26. 3. 18:30 Zahájení
26. 3. v 19:00 Loď Sea-Watch 3, 115 min, Kino
Německo, Itálie / Jonas Schreijäg, Nadia Kailouli / 2019
Posádka lodi Sea-Watch 3 pod velením kapitánky Caroly Racke-
te zachránila více než čtyři desítky uprchlíků před utonutím ve 
Středozemním moři. Několik dní nato ale čelí nové bezútěšné 
situaci – evropské přístavy jim jeden po druhém odmítají povo-
lení zakotvit.
27. 3. v 15:00 Půlnoční rodina, 81 min, Kino
Mexiko / Luke Lorentzen / 2019
Zoufalý nedostatek státních sanitek v Mexico City otevřel 
prostor pro soukromníky, kteří se na vlastní pěst starají o am-
bulantní převoz pacientů v nouzi. Při zachraňování životů se 
ocitají na hraně zákona i existenciální tísně.
27. 3. v 17:30 Autoportrét, 80 min, Kino
Norsko / Margreth Olin, Katja Høgseth, Espen Wallin / 2020 
Fascinují ji lidské tváře – svoji vlastní však před světem dlouho 
skrývala. Ve snaze zastavit čas propadla Lene kouzlu fotografie, 
ale i touze nikdy nedospět a mít totální kontrolu nad svým vlast-
ním tělem. 
27. 3. ve 20:00 Pro Samu, 95 min, Kino
Velká Británie, USA, Sýrie / Waad Al-Kateab, Edward Watts / 2019 
Syrské město Aleppo se po letech obléhání proměnilo v město 
duchů. Odehrává se v něm dramatický příběh filmařky, která 
zachycuje průběh nekončícího konfliktu jako svědectví pro svou 
čerstvě narozenou dceru Samu. 

27. 3. v 17:00 A Tunnel, 90 min, Meandr
Gruzie, Německo / Nino Orjonikidze, Vano Arsenishvili / 2019 
Čínský projekt Jedno pásmo, jedna cesta (novodobá Hedvábná 
stezka) dorazil i do zapadlé gruzínské vesnice. Co s sebou vedle 
slibované prosperity a zlepšení životní úrovně přináší místní 
komunitě? 
27. 3. ve 20:00 Svébytná půda, 90 min, Meandr
Kanada / David Curtis / 2019 
Komunita žijící v subarktické Kanadě na vlastní kůži denně 
zažívá, jak těžké může být obstarat nejzákladnější zemědělské 
produkty. Přes veškerou náročnost a projevující se environmen-
tální změny si však chtějí uchovat svou svobodu a styl života.
27. 3. v 15:00 Když rajčata poslouchají Wagnera, 72 min, 
Modrý domeček
Řecko / Marianna Economou / 2019 / 
Elias, malá zapadlá vesnice v Řecku, pomalu vymírá. Bratranci 
Aleco a Christos přicházejí s plánem na její záchranu, který je 
plný slunce, šťavnatých rajčat a wagnerovské hudby.
27. 3. v 16:30 Kruh, 94 min, Městečko Lety
Estonsko / Margit Lillak / 2019 / 
Kdo chce změnit svět, musí nejdříve začít u sebe. Dvanáct 
dospělých a šest dětí se snaží vytvořit společensky a ekologicky 
soběstačnou komunitu kdesi na okraji Estonska. Narazí ale na 
zásadní překážku. Na nevypočitatelnou lidskou povahu.
27. 3. v 18:00 Válka umění, 102 min, Zámeček
Norsko, Německo / Tommy Gulliksen / 2019 
Mají Evropané čím umělecky obohatit Severokorejce? A oni je? 
Střet dvou pohledů na umění a jeho různých rolí ve společnosti.
28. 3. v 10:00 Nomádi ve městě, 81 min, Kino 
USA, Česká republika / Anji Sauvé Clubb / 2020 
Hlavní město Mongolska v současnosti obývá jeden a půl milio-
nu lidí, polovina populace celé země. Svůj sen o lepším životě si 
do něj přijíždí splnit i padesátiletý Tumurbátar.
28. 3. ve 14:00 Země medu, 85 min, Kino
Makedonie / Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska / 2019 
Mezinárodně oceňovaný snímek o divoké včelařce Atidže nabízí 
nejen pohled na mizející řemeslo v dechberoucích sceneriích 
hornaté oblasti Severní Makedonie, ale je i silným podoben-
stvím o stavu naší civilizace.
28. 3. v 15:00 V té vodě něco je, 70 min, Meandr
Kanada / Ellen Page, Ian Daniel / 2019 
Kanadská herečka Ellen Page se vydává na cestu po své rodné 
provincii Nové Skotsko. Hlavním impulzem k cestě a vytvoření 
tohoto snímku se stala stejnojmenná kniha Ingrid Waldron, 
která upozorňuje na nový fenomén: environmentální rasismus.
28. 3. v 17:45 Psí láska, 80 min, Hala v areálu bývalé eurovie
Česká republika / Linda Kallistová Jablonská / 2019 
Dvanáct dní na překonání 1 200 kilometrů zasněženou 
pustinou. Takové jsou parametry závodu psích spřežení 
Finnmarksløpet, do nějž se opakovaně pouští česká chovatelka 
huskyů Jana Henychová.

28. 3. ve 20:00 Koncert Czech Point, Hala v areálu bývalé 
eurovie

28. 3. ve 21:00 Večírek s diskotékou, občerstvení e

Řevnický Jeden svět uvede i filmy 
nominované na oscary
Letos festival dokumentárních filmů Jeden svět zavítá do 35 měst, premiérově jsou v seznamu i Řevnice! Pro-
mítat se bude od 26. 3. do 28. 3. na čtyřech místech. Finálový koncert kapely Czech Point zavede posluchače 
28. března večer do industriální haly v areálu bývalé Eurovie.

Text: Pavla Nováčková
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Působíte v Řevnicích jako ředitel školy 
čtvrtý školní rok. Co je mottem vaší 
práce, na čem škole nejvíc záleží?
Paradoxně se to úplně netýká vzdělávání. 
Naším cílem samozřejmě je poskytnout 
kvalitní vzdělání, aby děti mohly úspěšně 
pokračovat ve studijních oborech, o něž 
mají zájem. Ale pořád platí, že za důležité 
považuji to, s čím jsem šel do konkursu: 
škola milá, přátelská, bezpečná, škola, ve 
které je dětem dobře. A to přesto, nebo 
právě proto, že jsme škola veliká, dokon-
ce čím dál větší. 
Kolik máte žáků a jak moc ještě plánu-
jete vyrůst?
V tuto chvíli 642. Vzhledem k rekon-
strukci a vestavbě jsme požádali o navý-
šení počtu žáků na 700. Není zatím úplně 
jasné, zda se to podaří. A víc růst už 
opravdu není kam.
Jak se daří řevnické škole obsadit uči-
telská místa? Máte dost pedagogů?
Je to problém jako všude. Každý rok nám 
přibývá jedna třída, příští roky bychom 
se měli dostat do situace, že budeme 
mít v každém ročníku tři paralelky. To 
znamená, že každý rok hledáme nové 
učitele. Stav na trhu práce je přes všech-
ny proklamace tristní, ukazuje se, že 
Řevnice jsou pro Pražáky příliš vzdálené 
na dojíždění. Dokonce i pro čerstvé ab-
solventy pedagogické fakulty, které jsme 
oslovili. 
Tak jak to děláte?
Někdy mi připadá, že trochu zázrakem. 
Taky ne vždy seženeme takového učitele, 
kterého bychom chtěli, a pak se s ním 
snažíme pracovat, aby to bylo, jak si 
představujeme. Naštěstí moc učitelů ne-
odchází, což beru jako informaci o tom, 
jak se tu cítí. Ovšem učitelský sbor je pře-
vážně dámský a občas ubývá přirozenými 
cestami, jako je mateřská dovolená - s tím 
se moc dělat nedá. Největší problém jsou 
aprobace fyzika, cizí jazyky a matema-
tika.
Kolik je v učitelském sboru pánů?
V tuto chvíli tři a je to málo. Hodně by 
nám pomohlo, kdyby obec měla byty. 
Stává se často, že přijde někdo, o koho 

věcí usnadnilo. Plány jsou veliké: hřiště, 
sportovní hala, rekonstrukce v Revoluční 
ulici. Něco děláme vlastními silami. Po-
malu a postupně se opravuje hygienické 
zázemí v Revoluční. V jídelně se poda-
řilo zrekonstruovat výdejové a vracecí 
okénko.
V rámci dne otevřených dveří bude 
možnost ochutnat, jak se vaří ve školní 
jídelně. To není obvyklé.
Děláme to tak už potřetí. Stojíme o to, 
aby rodiče věděli, co děti jedí. Paní 
hospodářka se hodně snaží, aby to bylo 
pestré, zdravé a nepoužívaly se chemické 
náhražky. Rodiče chodí a ochutnávají. 
A to je dobře.
Jak komunikujete s veřejností?
Snažíme se ale komunikovat na našem 
webu a před dvěma lety jsme zprovozni-
li facebook. Tam hodně informujeme 
o tom, co se ve škole děje, a snad se to 
i daří. Některé příspěvky mají 600 i 800 
zhlédnutí. Jezdím na lyžařské výcviky 
a líbí se mi, že ve chvíli, kdy stojíme na 
svahu, může být fotka nebo video jako 
informace u rodičů.

Škola otvírá dveře 

Text: Marie Reslová | Foto: ZŠ Řevnice

16. března se v základní škole Řevnice koná Den otevřených dveří. Mezi 8. a 14. hodinou budou v budovách ve 
Školní i Revoluční ulici vítáni všichni, kdo si chtějí prohlédnou prostředí, v jakém se děti učí, nebo se seznámit 
s tím, jak škola funguje. Od 10 do 11.20 bude možné ve školní jídelně ochutnat, jak paní kuchařky vaří. „Nejvíc 
bude Den otevřených dveří asi zajímat rodiče, kteří zvažují, že by k nám dítě dali do první třídy nebo že by tu je-
jich potomek po ukončení malotřídky pokračoval ve výuce,“ vysvětluje smysl akce ředitel školy Tomáš Řezníček. 
„Ale je to i prostor pro rodiče našich žáků, aby se podívali do tříd. Mohou tu strávit celé dopoledne a zažít, jak to 
ve škole chodí.“ 

máme zájem, ale podmíní nástup byd-
lením. Jeden byt se právě staví, ale my 
bychom jich hravě dokázali naplnit čtyři 
nebo pět. To není výčitka, to je konstato-
vání.
ohlédněte se za svými roky v řevnické 
škole - co se vám povedlo?
Povedlo se dostat do školy klid a stabi-
litu. Aspoň to tak vnímám a dostávám 
ty informace i od kolegyň. Ale máme 
80 zaměstnanců a samozřejmě ne všichni 
musí být vždycky nadšeni. Zároveň mám 
pocit, že se každým dnem znovu učím 
a objevuju věci, které jsem za tři a půl 
roku ve funkci neobjevil. Je to proces, 
škola je živý organismus, který se každý 
den hýbe.
Budovy školy i její okolí se v posled-
ních letech hodně proměnily, proběhly 
velké rekonstrukce.
To nevidím jako svoji zásluhu. Město pro 
školu hodně pracuje, je v tom spousta 
energie jiných lidí, kterou bych se nechtěl 
chlubit. Když jsem nastupoval, otvírala 
se přístavba. Je za námi rekonstrukce 
učeben a vestavba, což nám spoustu 

Zrekonstruované okénko pro výdej jídel nyní připomíná víc útulnou restauraci než 
školní jídelnu, jak ji dospělí znají ze svého dětství. Osvědčil se i salátový bar, který 
mají žáci k dispozici a kde si každý může nabrat zeleninu podle své chuti. 



přípravy a nahrávání nakazil některé 
žáky. Na podzim proběhne další kolo.
Jak jste naložili s nahrávkou? Bude 
přístupná pro veřejnost?
V tuto chvíli je uložená. Byla přístupná na 
facebooku a na stránkách školy. O tom, 
že bychom ji vyvěsili na stálo, jsme zatím 
nepřemýšleli. Proběhl jeden ročník, 
máme zvukový záznam, který děti udě-
laly v Českém rozhlase. Z toho je i krátký 
obrazový záznam. A teď děti hledají 
pamětníka do dalšího kola. Daly do toho 
obrovské množství energie. Překvapilo 
mě, jak vystupovaly při představení své 
práce v Klub kině v Černošicích. Člověk je 
viděl zase z jiné strany.
Chystáte nějaké novinky ve výuce?
Tento školní rok probíhá ve třetích tří-
dách výuka systémem CLIL. To znamená, 
že všechny tři třídy mají čtyřikrát týdně 
jednu hodinu výuky v angličtině. Rodilý 
mluvčí jim dává zadání v předmětech 
typu výtvarná výchova, ale třeba i v ma-
tematice. Děti se neučí slovíčka, učí se 
rozumět. Pomáhají nám v tom maminky, 
což je taky super, že je to pomoc zvenku. 
Rádi bychom ten program měli v příštím 
roce ve třetích a čtvrtých třídách. Není to 
úplně levná záležitost, ale považujeme 
ji za smysluplnou. S rodilým mluvčím se 
teď domluvily i učitelky na druhém stup-
ni, ve třech týdnech navštíví třídy vyšších 
ročníků, chtěly by s ním spolupracovat 
i v rámci konverzace. Teď nezbývá než na 
to sehnat peníze.
Kdy bude letos zápis do prvních tříd?
2. dubna. Možná se letos poprvé stane, 
že budou stanovena pravidla, koho 
přijmeme a koho ne. Uvidíme, jak bude 
nakonec nastavena kapacita školy. Zatím 
jsem neměl potřebu to nějak omezovat, 
ale dostáváme se ke konečným číslům. 
Přednost by měly mít řevnické děti a děti 
z obcí, které mají s městem uzavřenou 
smlouvu o spádovosti. K zápisu přichází 
kolem stovky dětí, kolem 75 jich nakonec 
nastoupí. Některé mají odklad a někteří 
rodiče se třeba nakonec rozhodnou pro ji-
nou školu. Řevnických dětí je zhruba dvě 
třetiny, ostatní jsou z okolních obcí. Ne 
vždycky zjistíme, kde dítě fakticky bydlí, 
i když je jasné, že nejezdí z Prahy 1, kde 
má oficiální adresu. e

získali titul ekoškola, což třeba znamená, 
že se v rámci úklidu používají prostředky, 
které neškodí životnímu prostředí, že 
třídíme odpady, že nějakým způsobem 
funguje školní jídelna, že přemýšlíme 
nad spotřebou vody a spotřebou energií. 
Jedním z témat je, jakým způsobem děti 
chodí nebo se dopravují do školy. Ekotým 
má v plánu spočítat auta přijíždějící v 
době ranní špičky. Chtěli bychom oslovit 
rodiče, zda je vždycky nutné dovézt dítě 
až ke škole. V Revoluční ulici je to pro-
blém. Děti jsou ještě malé a tedy blízko 
výfukovým plynům. Když jdou ráno po 
ulici a kolem nich za pár minut projede 
třicet aut, něco to znamená. Máme víc 
než třetinu žáků z okolí Řevnic a vím, že 
to někdy jinak než autem nejde. Ale taky 
se dá zvážit, zda rodiče nemohou odjet 
k nádraží, tam zaparkovat a nechat svého 
potomka dojít do školy pěšky. 
Škola měla úspěch v projektu Příběhy 
našich sousedů, kdy děti nahrávaly 
vzpomínky řevnické pamětnice paní 
Rennertové.
Budeme v něm pokračovat. Všechny 
nás to 2. místo, které naši žáci v rámci 
regionu získali, nadchlo. Paní učitelka 
Linhartová, která projekt vede, o to velmi 
stojí. A ukázalo se, že úspěch, ale i proces 
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Na facebook mohou dávat příspěvky 
všichni učitelé?
Ano, ale cesta vede přes lidi, kteří mají 
administrátorské přístupy, což nejsem 
jenom já, ale i paní zástupkyně nebo 
paní hospodářka. Každý z učitelů nebo 
zaměstnanců může zveřejnit co chce. Ne, 
že bych k tomu učitele nutil, ale články 
jsou nějakým způsobem honorovány. 
Motivace tu je.
Jak komunikujete s žáky? Na školním 
webu je záložka žákovský parlament, 
ale poslední zápisy jsou více než rok 
staré.
Nevím, zda se to hodí říct, ale je to moje 
lemplovina. Žákovský parlament se 
schází, zápisy leží přede mnou (redakce 
je viděla na vlastní oči), ale nebyly na-
skenovány a vyvěšeny na web. Scházíme 
se každý měsíc, obvykle poslední úterý 
v měsíci.
Je to pro vás důležité? S čím žáci 
přicházejí?
Je. Jsou to věci typu chybí nám koš ve 
třídě - což vypadá jako maličkost, ale pro 
děti je to potřebné. Až po informaci, že 
znovu funguje Ekotým pod vedením nové 
paní učitelky. Jsou tam moje opakované 
prosby typu: pečujme o své okolí, neod-
hazujme papírky ve škole, kolem školy. 
Děti mohou přijít s čímkoliv, co je trápí, 
stejně tak já touto cestou posílám do tříd 
informace, které není potřeba vyhlašo-
vat rozhlasem nebo psát do žákovských 
knížek.
Kolik má žákovský parlament členů?
Jsou to děti od čtvrté třídy výš, z každé 
třídy jeden nebo dva zástupci.
Co si mám představit pod názvem 
ekotým?
Chtěli bychom být škola, která je přívěti-
vá k životnímu prostředí, která přemýšlí 
nad tím, jak spotřebovává. Rádi bychom 

Zá
PI

SZápis do prvních tříd
Rodiče budoucích prvňáčků si dovolujeme touto cestou pozvat k zápi-
su do prvních tříd, který se uskuteční 2. 4. 2020 mezi 14. a 19. hodinou. 
Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách školy (www.
zsrevnice.cz) v sekci „PRo RoDiČe“, „ZáPiS Do PRVNíCH TŘíD“.  Na tomto 
místě se také v první polovině měsíce března objeví odkaz na rezervační 
systém. Rodičům doporučujeme k pozornosti „Desatero pro rodiče“, které 
jsme převzali ze stránek MŠMT a v němž je přehledně uvedeno, jaké do-
vednosti a schopnosti usnadňují dětem vstup do školy. Těšíme se na vás 
a vaše děti. Tým ZŠ Řevnice.
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Víceúčelové sportovní hřiště je umístěno uvnitř oválu uvažova-
né běžecké dráhy. Rozměr hřiště je limitován tvarem a velikostí 
běžecké dráhy, a je stanoven na 42x22 metrů. Hřiště by mělo 
sloužit především pro míčové sporty. Bude možné na něm hrát 
malou kopanou, házenou, volejbal a street basketbal. Hřiště 
bude podle projektu vybaveno veškerým sportovním zařízením, 
umělým sportovním povrchem, a oplocením s uzamykatelnými 
brankami. 

„V aktuálně vypsaném dotačním titulu Ministerstva pro místní 
rozvoj na podporu obnovy sportovní infrastruktury jsou aloková-
ny prostředky ve výši 50 milionů Kč, což není příliš velká částka. 
Pokud s žádostí město neuspěje, budeme se s připraveným pro-
jektem snažit získat finanční prostředky z jiných dotačních titulů, 
případně i jinou cestou,“ říká starosta Tomáš Smrčka a doplňuje: 
„Venkovní sportoviště škola nutně potřebuje. Hřiště by navíc 
mělo sloužit řevnickým dětem i v odpoledních hodinách. Škola 
bude mít možnost nabídnout dětem celou řadu sportovních 
kroužků.“ e

V současné době se v areálu druhého stupně základní školy 
nachází pouze nevyhovující travnaté hřiště. Ředitel školy Tomáš 
Řezníček k tomu poznamenává: „Při stávající kapacitě školy více 
než šesti set žáků jsou podmínky pro osnovy tělesné výchovy 
nevyhovující. Řadu předepsaných sportovních aktivit se nemají 
žáci kde naučit. Chybí nám především jakékoliv zázemí pro atle-
tiku. Současné iniciativy města si proto jako škola velmi vážíme 
a věříme, že se venkovní hřiště podaří v blízké době na školním 
pozemku vybudovat.“

Projektované sportoviště by mělo v maximální možné míře vy-
užít volného prostoru na pozemku školy. Z přiloženého grafické-
ho návrhu můžete vyčíst, že sportoviště se skládá z běžecké dráhy 
a víceúčelového hřiště. 

Běžecký ovál je nadefinován dle prostorových možností na dél-
ku 146 metrů a je vybaven umělým sportovním povrchem – bě-
žeckým tartanem. Jeho tři dráhy mají celkovou šířku 3,75 metru. 
Ovál je doplněn rovinkou délky 66 metrů a zakončený pískovým 
doskočištěm pro skok daleký. Chybět by neměl ani sektor pro vrh 
koulí. 

Nové hřIŠtě Pro 
ZákladNí Školu?

Text: Jan Schlindenbuch | Ilustrace: MÚ Řevnice

Na začátku února se narychlo sešli zastupitelé města a jednohlasně schválili podání žádosti o dotaci na vybudo-
vání multifunkčního venkovního hřiště na pozemku základní školy. Pokud s jejím podáním město uspěje, získá 
škola tolik potřebné venkovní sportoviště odpovídající osnovám tělesné výchovy.
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7. března 2020 si připomínáme sto sedmdesáté výročí narození 
prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garri-
guea Masaryka. Narodil se v Hodoníně sedmého března 1850. 
Význam jeho osoby pro vznik Československa v roce 1918 po 
skončení první světové války a po rozpadu Rakousko-Uherska je 
zásadní. Masaryk byl proto nazván prezident Osvoboditel.

     Spojení Masarykovy osobnosti s naším městem je možno 
najít opakovaně. Po návratu z Vídně byl v roce 1882 Masaryk 
jmenován mimořádným profesorem filozofie na Karlově univer-
zitě v Praze. V létě roku 1885 strávil prázdniny v Řevnicích, kde 
bydlel v bývalém hostinci U Kučinů, v domě čp. 39 na Palackého 
náměstí blízko budovy starého nádraží, dnes řevnického pivo-
varu (obr. 1). 

Uvádí se, že přijel rybařit na Berounku. U příležitosti jeho 
osmdesátých narozenin 30. března 1930 zasadily řevnické škol-
ní děti na jeho počest lípu ve východní části náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad (citováno dle Pamětní knihy Řevnic). O pět let poz-
ději, kdy prezident Masaryk slavil osmdesáté páté narozeniny, 
byl 3. března 1935 jmenován čestným občanem města a 18. srp-
na téhož roku mu byla odhalena pamětní deska na domě čp. 39, 
kde před 50 lety bydlel (obr. 2). 

Dnešní deska na domě je již třetí. První sejmuli němečtí oku-
panti v roce 1939. Druhá byla instalována po skončení války 
v roce 1945 a přečkala, ač poškozena v padesátých letech minu-
lého století, na svém místě celé období socializmu. V roce 1995 
byla nahrazena deskou novou, v pořadí třetí.      

Řevnická škola projevila opakovaně blízký vztah k našemu 
prvnímu prezidentovi, jak dokládají četné podrobné zápisy ve 

školní kronice. V roce 1935 byly zasazeny u školy ve Školní ulici 
dvě lípy – Masarykova a Benešova, které teprve nedávno dosta-
ly svá označení, a přibyla k nim nově lípa prezidenta Havla. 

Po první světové válce bylo v Čechách za podpory prezidenta 
Masaryka založeno Ukrajinské reálné gymnázium pro ukrajin-
ské emigranty.  V letech 1927–1937 působilo v Řevnicích. Exis-
tence tohoto gymnázia měla být výrazem vděku československé 
vlády vládě Ukrajiny za pomoc při vzniku československých 
legií na ukrajinské půdě během I. světové války. 

Výrazem úcty k prezidentu Osvoboditeli bylo ve třicátých le-
tech dvacátého století pojmenování jedné z nových velkých ulic 
rozvíjejícího se města Masarykovou ulicí. Ta je dodnes v oblasti, 
která byla kdysi nazývána „V Edenu“ a šlo o území mezi Neza-
budickým potokem a Mníšeckou ulicí (na obr. č. 3 je fotka části 
„Edenu“ z doby před první světovou válkou).

Zapsání dne Masarykova úmrtí 14. září 1937 v řevnické školní 
kronice končí takto: „pro nás nezemřel, jeho nesmrtelný duch 
žije v národě Božích bojovníků pro budoucí generace“. e

T. G. Masaryk v Řevnicích
Text: Jindřich König | Ilustrace: archiv autora 

1

T. G. Masaryk v roce 1883

2

3
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Krátce a jasně
Školka chystá novou 
třídu, altán i kurzy
Velké změny se chystají v řevnické mateřské škole. Tou největší 
bude přístavba další, již šesté třídy s kapacitou dvaceti dětí 
formou mobilního pavilonu v areálu školky, který bude realizo-
ván během jara a léta. Toto navýšení nás donutí k rekonstrukci 
a modernizaci školní kuchyně. 

Zároveň probíhá i proměna zahrady financovaná z projektu 
EU. V první etapě jsme obnovili zeleň. V druhé etapě budou 
instalovány environmentální prvky k edukativní práci s dětmi 
a altán pro polytechnické činnosti. Dále školka čerpá finanční 
prostředky z dotace Šablony II, které jsou zaměřené na perso-
nální pomoc – školního asistenta, projektové dny a výlety, další 
vzdělávání pedagogů a podporují plynulý přechod dětí z mateř-
ské školy do školy základní. Tady bych chtěla zmínit přednášky, 
které jsou připraveny pro rodiče dětí. Již v březnu proběhne 
přednáška učitelek ze základní školy, 2. 4. bude přednáška 
Mgr. J. Doksanské, psycholožky a odbornice na školní zralost 
s dlouholetou praxí, a v jednání je přednáška klinické logoped-
ky. Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021 proběhne 
v pondělí 4. května. V případě zájmu sledujte webové stránky 
mateřské školy. 

V září jsme oslavili osmdesát let otevření Mateřské školy 
v Řevnicích. V další své etapě fungování se školka neustále 
vyvíjí. Nejstarší část budovy se průběžně stále modernizuje. 
Před pěti lety byla při prvním navýšení kapacity o jednu třídu 
vyměněna všechna okna a zrekonstruovány umývárny a toalety. 
Během dalších let se snažíme školce vtisknout větší barevnost. 
Výmalby tříd zvýraznily ducha jednotlivých místností pro děti. 
Průběžně se snažíme o modernizaci nábytku jak ve třídách, 
tak i v prostorách pro zaměstnance a skladových prostorách. 
V celé budově probíhá výměna podlahových krytin, která ve 
staré budově není vůbec jednoduchá. Po odkrytí starého PVC 
na nás čekají nemalá překvapení ve formě staré rozpadající se, 
plesnivějící dřevěné podlahy.         

O letních prázdninách jsme vyměnili celé první patro budovy, 
druhé patro bude rekonstruováno dle dalších finančních mož-
ností.

Ale jsme tu hlavně pro děti, a ty se ve školce určitě nenudí, 
připravujeme pro ně celoškolní projektové dny. V únoru to byl 
karneval/masopust – s karnevalovou veselicí ve třídách a prů-
vodem masek městem a projekt „Ve zdravém těle, zdravý duch“. 
V březnu vyzdvihneme Knihu – kdy děti navštíví knihovny, 
knihkupectví, přivítají ve školce rodiče a prarodiče na předčítá-
ní – to probíhá celý rok. Na třídách budou více pracovat s kni-
hou a vyrobí si i svoji obrázkovou knihu. V dubnu se zaměříme 
na mezinárodní kuchyni.

Celoročně děti navštěvují keramickou dílnu při Základní 
umělecké škole v Řevnicích, od února do dubna jezdíme do 
Příbrami na předplavecké kurzy, chodíme cvičit do řevnické-
ho sokola, kde již třetím rokem plníme úkoly z projektu „Svět 
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Ve školce probíhá výuka 
angličtiny hravou formou pod vedením Mgr. Hanky Brožové. 
V poslední době jsou i velmi vytížené logopedické asistentky 
M. Chvojková a M. Kramolišová.

Školka obnovila velmi pěknou tradici setkávání se seniory, 
které jsme pozvali na předvánoční posezení a moc rádi bychom 
podobnou akci uspořádali i na jaře. Dobrou spolupráci škola 
udržuje se ZUŠ, DS Sokolík, ZŠ – přípravným ročníkem a první-
mi třídami, které před zápisem navštívíme. Samozřejmostí jsou 

rodiče, kteří jsou ve škole vítáni s jakoukoli zajímavou přednáš-
kou, pomocí při vzdělávacím procesu, který je vždy přínosem 
všem dětem i dospělým.

Školku čekají velké změny, vyvíjí se svět kolem nás a je 
přirozené, že se vyvíjí i zařízení pro nejmenší řevnické děti. 
Na všechny změny se moc těšíme, i když budou organizačně 
náročné, ale posunou nás a já doufám, že je hravě zvládneme 
ke spokojenosti všech.

Pavlína Neprašová, ředitelka – MŠ Řevnice

Přednádraží – povedlo se?
Stavební práce na přednádraží konečně skončily. Oproti původ-
nímu stavu to samozřejmě vypadá hezky, ale... V minulém čísle 
redakce Ruchu pěkně shrnula peripetie kolem příprav a reali-
zace projektu přednádraží a „vyzpovídala“ i starostu, městskou 
architektku a místostarostku. Našla jsem tu odpovědi na řadu 
otázek, které si zřejmě kladu nejen já, ale řevničtí občané obec-
ně.  Myslím, že obecný dojem z konečného výsledku lze shrnout 
jednou větou: neustoupila tu funkčnost veřejného prostoru 
estetickému hledisku až příliš?  

Klíčový problém je snížení počtu parkovacích míst. 150 oproti 
původně plánovaným 186 znamená o 20 % méně, a je naivní si 
myslet, že aut přibývat nebude. Čím větší bude problém jezdit 
až do Prahy a tam někde zaparkovat, tím víc lidí bude chtít par-
kovat u vlaku! To není „ustupování tlaku rostoucího automobi-
lismu“ – umožnění parkování v návaznosti na veřejnou dopravu 
by byl naopak krok správným směrem. Co s tím, když s novou 
výstavbou přibývá lidí ve vesnicích v okolí Řevnic, kteří (pokud 
uvažují ekologicky i ekonomicky) raději zaparkují v Řevnicích 
a přestoupí na vlak, než aby jeli autem až do Prahy? Samozřej-
mě by bylo nejlepší přesvědčit ty Řevničáky, kteří jsou mladí, 
zdraví a bydlí v docházkové vzdálenosti, aby auto k cestě na 
nádraží nepoužívali, ale toho, jak se obávám, nedosáhneme ani 
zpoplatněním parkoviště, ani tím, že budou mít se zaparková-
ním problém (který dopadá i na všechny ostatní).  

Už teď je ráno před osmou hodinou parkoviště plné. V neo-
ficiální parkoviště se proměnilo Palackého náměstí, parkuje se 
až u kina.  Přitom právě tady, u kapličky, by měl být příjemný 
prostor, kde by měli lidé chuť „pobýt“, spíš než na piazzettě. Ne-
vím, jak moc lidí využívá promenádu pod lipami k procházkám 
– slouží hlavně k cestě na nádraží a zpět. K „promenádám“ by 
byla vhodnější cesta Na Stránce, ale tu předchozí rekonstrukce 
„zničila“ dlažebními kostkami (stejně jako začátek této nové 
promenády, jak už kritizoval pan Kvasnička). Doufejme aspoň, 
že se stromy, nepříliš účelně vysazené, ujmou... 

Se současným stavem se už dá jen málo co udělat a parkoviš-
tě stejně nebude nafukovací. Co by ale aspoň trochu pomohlo? 
Např. likvidace těch podivných staveb poblíž pivovaru. Poze-
mek je ve vlastnictví města, tak by snad neměl být tak velký 
problém věc s vlastníkem vyřešit. Rozšíření by pomohlo i cyklis-
tům, protože výjezd cyklostezky na vozovku je něco dost hroz-
ného (připadá mi bezpečnější jet rovnou po vozovce). Lepšímu 
využití parkoviště pak brání jednosměrný provoz mezi pivova-
rem a PASU. Kolem poledního je parkoviště v této části téměř 
vždy plné, ale můžou už být uvolněna některá místa blíž k ná-
draží; zkusit jet dál je ovšem dost velké riziko, protože vrátit se 
zpět už není možné. (Počítadlo tady nepřichází v úvahu i proto, 
že ne všechna projíždějící vozidla zde chtějí zaparkovat.)  

Helena Dvořáková
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Na dotazy vyplývající z dopisu paní Dvořákové jsme se 
zeptali starosty města.

Tedy neustoupila funkčnost veřejného prostoru estetické-
mu hledisku až příliš?
Aspektů, které ovlivnily finální parkovací kapacitu, bylo víc. 
Jak už bylo podrobně vysvětleno v minulém Ruchu, bylo nutné 
vyhovět nejen automobilistům, ale také cyklistům, chodcům 
a také požadavkům dotačního programu. Plocha nyní dokonče-
ného přednádraží neumožňuje a neumožňovala další rozšiřo-
vání parkování jako třeba v Dobřichovicích. Parkoviště se nedá 
rozšiřovat donekonečna. I v případě Dobřichovic se ukazuje, 
že samo rozšíření nezajistí volná místa. V Dobřichovicích tím 
k sobě stáhli další dopravu, takže i rozšířené parkoviště je teď 
často plné. Otázkou je, zda to chceme i my u nás.  
Lidé parkují na Palackého náměstí, v opletalově ulici. Co 
s tím?
Zvažujeme nějaké časové parkování. Je to ale velký zásah, který 
se musí dobře promyslet. Náměstí bude mít svůj vlastní režim. 
Aut se určitě úplně nezbavíme, půjde  ale o to, kam je poslat 
a jak je regulovat. Regulačním prvkem může být zpoplatnění 
parkování, o kterém uvažujeme po skončení pětileté doby udr-
žitelnosti. Věřím, že se podaří dojednat prodloužení parkování 
v areálu bývalé Eurovie. Domluvené bylo do konce února, nyní 
jednáme o menším parkovišti, než bylo to stávající, za které 
jsme platili 20 tisíc měsíčně. Řešením by byl vznik druhé veřej-
né parkovací plochy. Město si pro transformaci areálu Eurovie 
klade jako jednu z podmínek parkoviště se 100 místy s dobrým 
příchodem k vlaku. Navíc v rámci plánované optimalizace 
by zde měl vzniknout podjezd, který příjezd do této lokality 
zjednoduší.
Jak je to s objekty bývalých uhelných skladů?
Snaha města byla domek odkoupit, několikrát před vznikem 
projektu jsme majitele s touto nabídkou oslovili. Nicméně jsme 
se nebyli schopni domluvit na ceně. Město chtělo objekt odkou-
pit za odhad, představa majitelů byla jiná. Pokud by se podařilo 
objekty odkoupit, pár míst by se zde ještě dalo vytvořit.

Nejkrásnější Morana se letos bude 
vybírat v Dobřichovicích
Kdo letos vyrobí v dolním Poberouní nejkrásnější Moranu? 
odpověď na tuto otázku dá pětičlenná odborná porota 
v čele s režisérem Davidem Drábkem v sobotu 28. března, 
kdy se koná již sedmý ročník Slavností Morany. Tentokrát 
jej budou hostit sousední Dobřichovice.

Sedmý ročník se bude konat od 13 hodin u lávky prof. Karla 
Lewita v Dobřichovicích. Na celé odpoledne je pro všechny ná-
vštěvníky připraven bohatý kulturně zábavný program. Na pó-
diu vystoupí Hejblíkovic s písničkami pro děti, Jiří Stivín Kvar-
tet, Tango Jazz Band, dámská vokální skupina Cabinet, Bára 
Valentová & Honza Vlasák nebo Taneční studio Dobřichovice. 
Chybět nebudou stánky, dílničky pro děti a další atrakce a pre-
zentace regionálních firem. Za hezkého počasí vzlétnou z louky 
u řeky horkovzdušné balony. 

Do soutěže se může přihlásit škola, školka, spolek, nebo jen 
parta kreativních lidí, kteří rádi tvoří. Hodnotí se originální 
zpracování, umělecký dojem, zvláštní uznání může získat vý-
tvor, který bude zvláště charakteristický pro obec nebo místo. 
Do soutěže nebudou zařazeny Morany, které budou vyrobeny 
z umělých hmot, obtížně spalitelných nebo nebezpečných mate-
riálů, mít obscénní nebo příliš provokující námět, dehonestovat 
nebo zesměšňovat kohokoli. 

Přihlášky lze posílat na email petra.stehlikova@dobnet.cz 
nebo se přihlásit telefonicky na čísle 605 205 755. 

V Řevnicích se bude znovu prodávat 
Mezi vraty
Pořádná zima ještě ani nezačala a podle meteorologů už ani 
nezačne, a už se blíží jaro. A spolu s ním tradiční prodej Mezi 
vraty neboli Garage sale. Opět v režii neúnavné maminky Rů-
ženky Wildmanové a znovu pod heslem: Co je pro jednoho sta-
rý krám, pro jiného může být poklad…

Otevřít svá vrata a nabídnout vše nepotřebné nebo třeba ne-
vhodné dárky případným nakupujícím můžete v sobotu 4. dub-
na od 10 do 15 hodin. „Ráda bych opět pro přespolní prodejce 
otevřela i jedno veřejné místo. Loni na podzim se nám podařilo 
domluvit s provozovateli Kůlny. Zda to to letos na jaře bude Kůl-
na, Bambinárium nebo plácek za vodou, zatím řeším. Podrob-
nosti budou zveřejněny na Facebooku, kde jsem již vytvořila 
událost,“ uvedla Růženka. Informace o akci a přihlášení můžete 
získat i na čísle 775 349 331 nebo e-mailu Wildmannova.R@
seznam.cz. Uveďte vaše jméno, adresu, kde budete prodávat, 
a sortiment prodeje. „Dejte šanci věcem, které vám již jen leží 
doma, jiným třeba poslouží,“ zve organizátorka Růžena Wild-
mannová.  

Šebek pohovoří o své jemenské misi
Chcete originální dárek a zároveň podpořit Lékaře bez hranic? 
Kupte si vstupenku na besedu s MUDr. Tomášem Šebkem, kte-
rá se uskuteční 15. dubna v řevnickém kině pod názvem Nebe 
nad… Jemenem. Známý lékař a autor několika knih vás provede 
zatím svou poslední misí s Lékaři bez hranic. Stejnojmenná kni-
ha vyšla v nakladatelství Paseka na podzim loňského roku. I přes 
každodenní hřmění střelby, všudypřítomnou hrozbu cholery, 
operace těžce postřelených dětí a nedostatek spánku se Tomáš 
Šebek na své jemenské misi snaží pozorovat běžný život, který se 
skrývá pod tímto válečným závojem. Jak se žije muslimským lé-
kařkám? Jaké lidské příběhy se ukrývají za tvářemi pacientů a co 
o nás prozrazují naše jména? To vše popisuje Tomáš Šebek ve své 
nejnovější knize z místa současné největší humanitární katastro-
fy na světě, ale zároveň nezapomíná zapojit i smysl pro humor 
a nadsázku. Začátek besedy je v 19 hodin. Vstupné je 140 korun. 
Celý výtěžek z této akce jde na tuto organizaci.

3/20
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Světový den ledvin se letos 
zaměří na prevenci
Obezita, kouření, alkohol a stres – to jsou jen některé příčiny 
stálého nárůstu onemocnění ledvin. I proto se letos opět bude 
pořádat Světový den ledvin, a to ve čtvrtek 12. března. V Berou-
ně se k akci tradičně připojuje Dialýza Beroun a Centrum domácí 
péče, sídlící v poliklinice Medicentrum Beroun, které poskytuje 
domácí zdravotní péči a také mobilní specializovanou paliativní 
péči. Letošní ročník se zaměří zejména na prevenci onemocně-
ní ledvin. „Primární prevence se zaměřuje na širokou veřejnost 
a zejména osoby, u kterých proces onemocnění ledvin ještě neza-
čal. U sekundární prevence se již bavíme o pacientech, kteří včas 
odhalili možné onemocnění ledvin. Nejhorší variantou je terciál-
ní prevence, která se již týká nefrologických pacientů,“ vysvětluje 
Adam Carda, ředitel Centra domácí péče. Světový den ledvin je 
připomínkou důležitosti ledvin a jejich správné funkce pro naše 
celkové zdraví. Pokud člověk pociťuje jakékoli změny a obtíže 
funkce ledvin, měl by navštívit svého praktického lékaře, případ-
ně rovnou vyhledat odbornou pomoc nefrologické ambulance.

Plesová sezona vyvrcholí 
s Klíčkem a Notičkami
Řevnická dětská lidová muzika Notičky v současnosti pilně při-
pravuje 19. Hudební ples, který se bude konat v sobotu 4. dub-
na od 19 hodin v Lidovém domě v Řevnicích. K tanci i poslechu 
zahraje vedle hostitelského souboru již tradiční plesová kapela 
idealBAND z Rakovníka.

„Hosty bych pozvala na dvě plesová překvapení a na úžasnou 
novou moderátorku,“ říká vedoucí souboru Lenka Kolářová. Le-
tošní ples bude nově moderovat bývalá Notička a studentka praž-
ské DAMU Lucie Flemrová, která tak po dvanácti letech střídá 
svého otce. Ples nabídne také tradiční bazárek (kdysi tombolu), 
populární dámskou volenku, při níž tanečníci kupují tanečnicím 
květiny a drobné dobroty, jakož i půlnoční slosování vstupenek 
o hodnotné ceny. Chybět nebude ani vystoupení nejmenších No-
tiček. „Máme čtyři nové malinké děti, které se hned zapojí do ple-
sového programu,“ láká hosty Lenka Kolářová. Stejně jako v ně-
kolika minulých letech proběhne soutěž o nejkrásnější krojovaný 
pár z řad plesových hostů. Vstupenky lze objednat na e-mailové 
adrese lenka@noticky.cz.

Ještě před tím si budete moci zaplesat v Lidovém domě v sobo-
tu 28. března. Stylově na Den učitelů totiž připravila bál místní 
základní škola s folklorním souborem Klíček. Jejich letošní ples 
bude navíc jubilejní, dvacátý.

Výtvarná soutěž Moje místo startuje
ZUŠ Řevnice vyhlašuje 12. ročník regionální výtvarné soutěže, 
partnerem soutěže Modrý domeček a MAS Dolnobřežansko. 
Téma soutěže je MoJe MíSTo.
 

 • Kde bydlím, kde jsem, a třeba moje místo v hlavě, co jsem, kdo 
jsem… Hledej místo, které máš rád, kde je ti dobře, kde jsi sám 
sebou, kde se cítíš bezpečně, ať je to na vesnici, nebo ve městě.

 • Co si představíš, když se řekne MOJE MÍSTO? Dům, zahradu, 
krajinu, vzpomínku, prázdniny, moře, les, tajnou skrýš… Na-
maluj, kresli, modeluj, fotografuj, tvoř.

 • Místa, která máme rádi, hledáme neustále, vracíme se do nich. 
A nebo je nehledáme, a víme přesně, která to jsou. Místa se 
mohou měnit, podle toho kde cestujeme, ale třeba také jak ros-
teme. Svět se mění, zvětšuje i zmenšuje před očima, a pokaždé 
vidíme něco jiného. Mohou se měnit i roční období. A možná je 
to tak, jak se říká, že všude je dobře, ale doma nejlépe. Každé-
ho místo je jiné a inspirace je všude okolo nás.

 • Kde nalezli svá místa velcí malíři? Gauguin na Tahiti, kterému 
říkal ztracený ráj, Degas mezi baletkami, Rousseau v přírodě 
a Monet miloval svou zahradu. 

Techniky: kresba, malba, počítačová malba, grafika, fotografie, 
plastika, objekt, instalace.

Více se dozvíte na www.zus-revnice.cz.

Sousedé chystají koncert 
i zajímavé přednášky
Kulturní centrum v sousedních Dobřichovicích připravuje na bře-
zen koncert, přednášky i divadélko pro děti. Vše se uskuteční ve 
sklepních prostorách Bear Place na zámku.

Argentinské písně ve stylech chacarera, zamba, chamané, gato 
zahraje 23. 3. od 19:30 trio Gabo Naase z Argentiny společně 
s českou zpěvačkou Martou Töpferovou. 

Příznivci historie se mohou těšit hned na dvě přednášky. 15. 3. 
bude vyprávět profesorka matematiky Alena Šarounová o Kos-
movi, pověstech, legendách a kamenných dokladech. Druhou 
přednášku nazvanou Dobřichovice pod palbou hloubkařů chystá 
spisovatel a badatel Filip Vojtášek. Zároveň představí knihu Pod 
palbou hloubkařů. Na první jarní den 21. 3. je připravena přednáš-
ka skalničkáře Zdeňka Zvolánka o trvalkách a v neděli 22. 2. začne 
v 15 hodin představení pro děti   Mikulkovy pohádky divadla Elf.

Česká slečna Marplová míří do Letů  
Herečka, spisovatelka a především dabérka Ivanka Devátá, kte-
rá nezapomenutelně namluvila postavu slečny Marplové, bude 
besedovat v Letech. Do tamního sálu U Kafků přijede Devátá 
besedovat ve středu 11. 3. od 17:30 hodin v rámci zdejší Letov-
ské akademie. Můžete se těšit na smršť jejích historek a postřehů 
z hereckého, spisovatelského i osobního života.  

Nové CD Vosího hnízda 
má spád a odpich
Takřka domácí kapela Vosí hnízdo pokřtila 29. 2. v černošickém 
Club Kině své nové CD nazvané Prachy. Nahráli ho v sestavě: Ra-
dek „Hadrák“ Kunc – zpěv, Tomáš Havlín – bicí, zpěv, Libor Chvoj-
ka – kytara a Tomáš Spěvák – basová kytara. „Popravdě jsem byl 
plný očekávání, protože předchozí, v pořadí čtvrté album Brambo-
ry nasadilo pomyslnou laťku fakt vysoko. A výsledek? Dostal jsem 
bodanec a to pořádnej!“ hodnotí novinku skupiny Pepíno Sodom-
ka na webu Rockmania-cz. Album otevírá song Melouny („... my 
neplatíme daně, my vyzráli jsme na ně, když máš na vše dotace, 
tak je práce legrace...“). Cédéčko obsahuje celkem dvanáct písní. 
Mezi nimi například píseň Lidovka, která je zase postavená z něko-
lika částí lidových písní. Nechybí Helena, jejíž videoklip již kapela 
představila a natáčel se i v našem okolí. Závěrečná Fotbalová má 
super spád, odpich a tah na branku jako celé CD, míní Sodomka.  

Kultura 



Řevnice pořádá Recitál Barbory Kolářové a jejích hostů 20. břez-
na od 18 hodin. Koncert se uskuteční v rámci druhého komunit-
ně osvětového setkání nazvaného S houslemi po světě v řevnic-
kém Zámečku.

(vše pan)

Poděkování
Děkujeme panu Bořku Bulíčkovi a celému týmu Transhospitalu 
za rychlou profesionální pomoc naší rodině a za laskavý pří-
stup, který nebývá vždy samozřejmostí. Jsme rádi, že ho v Řev-
nicích máme! 

Königovi
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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 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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inzerce 

inzerce 

Březen začne v kině bláznivou komedií
Na úspěšnou komedii Řeči zve Dobřichovická divadelní společ-
nost do řevnického kina ve čtvrtek 5. a v pátek 6. března. Hraje 
se vždy od 19 hodin. Režie se ujal principál souboru Petr Říha. 
V hlavních rolích se objeví hosté Ema Klementová a Matěj Me-
runka. Dále hrají Alena Říhová, Hedvika Hájková, Jana Kroupo-
vá, Petr Kopsa, Alexandr Skutil, Petr Bendl, Irena Neradová a Jiří 
Geissler/Jan Rosák. Vstupenky si lze za 160 korun koupit v před-
prodeji na stránkách www.divadlodds.cz na www.webticket.cz, 
nebo v dobřichovické Cafe Galerii Bím.  

Tutte Le Note zpívají Martinů
Koncertní oddělení souboru Tutte Le Note pod vedením svého 
uměleckého vedoucího Martina Vydry zazpívá Otevírání studá-
nek Bohuslava Martinů, doplněné o písně Petra Ebena za dopro-
vodu smyčcového tria a klavíru. Vystoupí také hosté – sopranist-
ka Veronika Vršecká a altistka Ludmila Kromková. A to v neděli 
29. 3. od 17 hodin v Městském sále na Vráži v Černošicích.

Houslistka Kolářová znovu 
před domácím publikem
Řevnická rodačka a světoznámá houslistka, první primáška míst-
ní lidové muziky Notičky Barbora Kolářová se znovu chystá vy-
stoupit před svým domácím publikem. Základní umělecká škola 

Mladý pár s malým synem 
hledá pronájem bytu nebo 
části domu se zahradou, 

s dispozicí minimálně 3+kk. 
Koupíme i pozemek pro 

stavbu RD v obci Řevnice 
nebo okolí. T.: 775 211 841



Kino Řevnice  
4/3 V síti
Kino Řevnice / 20:00 

7/3 Frčíme
Kino Řevnice / 13:30 

7/3 Ježek Sonic
Kino Řevnice / 15:30 

7/3 V síti (soft verze)
Kino Řevnice / 17:30

7/3 Modelář
Kino Řevnice / 20:00 

11/3 Vlastníci
Kino Řevnice / 20:00 

13/3 Ježek Sonic
Kino Řevnice / 17:30

13/3 Staříci
Kino Řevnice / 20:00 

14/3 Ledové království 2
Kino Řevnice / 13:30 

14/3 Zapomenutý princ
Kino Řevnice / 15:30 

14/3 3 bobule
Kino Řevnice / 17:30 

14/3 Neviditelný
Kino Řevnice / 20:00 

18/3 V síti
Kino Řevnice / 20:00 

20/3 Zapomenutý princ
Kino Řevnice / 17:30 

20/3 1 9 1 7
Kino Řevnice / 20:00 

21/3 Princezna zakletá v čase
Kino Řevnice / 13:30 

21/3 Frčíme
Kino Řevnice / 15:30 

21/3 Malé ženy
Kino Řevnice / 17:30 

21/3 Proxima
Kino Řevnice / 20:00 

25/3 Srdcová královna
Kino Řevnice / 20:00 

26/3 JeDeN SVěT:  
Sea Watch 3
Kino Řevnice / 18:30 

27/3 JeDeN SVěT:  
Midnight Family
Kino Řevnice / 15:00

27/3 JeDeN SVěT:  
The Self Portrait
Kino Řevnice / 17:30 

27/3 Pro Samu
Kino Řevnice / 20:00 

28/3 JeDeN SVěT:   
Nomad Meets the City
Kino Řevnice / 10:00  

28/3 JeDeN SVěT:  
Honeyland
Kino Řevnice / 14:00 

28/3 Tiché místo: Část ii
Kino Řevnice / 20:00 

29/3 Bolšoj balet:  
Romeo a Julie
Kino Řevnice / 16:00 

29/3 Šarlatán
Kino Řevnice / 19:30 

ostatní
10/3 TGM a Řevnice
Roh ulic Školní a Legií / 11:00
Setkání u příležitosti 170. výročí naroze-
ní T. G. Masaryka a vernisáž navazující 
výstavy v budově ZŠ

11/3 Beseda s ivankou 
Devátou
Sál u Kafků, Lety / 17:30  

15/3 Přednáška Aleny 
Šarounové
Bear Place Dobřichovice / 17:00

16/3 Den otevřených dveří 
v ZŠ Řevnice
ZŠ Řevnice / 8–14

21/3 Přednáška Trvalky pro 
nezalévané zahrady
Bear Place Dobřichovice / 17:00

26/3 Přednáška Pod palbou 
hloubkařů
Bear Place Dobřichovice / 19:30  

28/3 Slavnosti Morany
u lávky prof. Karla Lewita Dobřichovi-
ce / 13:00

29/3 Dějiny českého zločinu 
očima Josefa Klímy 
Club Kino Černošice  / 19:00

29/3 Hejblíkovic
Herna Městečko Lety / 10:30  

Hudba
11/3 Marianne Solivan (uSA)
Club Kino Černošice / 20:00

20/3 Koncert B. Kolářové
Zámeček / 18:00

23/3 Koncert Marty 
Töpferové
Bear Place Dobřichovice / 19:30

21/3 Koncert ester Kočičkové
Club Kino Černošice / 20:00

27/3 erika Stárková a Bill 
Candy Band
Club Kino Černošice / 20:00

29/3 Koncert Tutte Le Note 
Městský sál na Vráži / 17:00 

4/4 Garage Sale
Řevnice / 10–15:00

Plesy
28/3 Ples ZŠ a Klíčku
Lidový dům

4/4 Hudební ples Notiček
Lidový dům Řevnice / 19:00

Divadlo
5/3 Komedie Řeči 
Kino Řevnice / 19:00

6/3 Komedie Řeči 
Kino Řevnice / 19:00

17/3 Komedie Natěrač
Kino Řevnice / 19:00

22/3 Pohádka o Malence
Club Kino Černošice / 16:00

22/3 Mikulkovy pohádky
Bear Place Dobřichovice / 17:00
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