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2 Aktuálně

Fotogenické Lesní divadlo
V předvečer oslav založení řevnického Lesního divadla bude 16. června v 19. hodin v Modrém domečku otevřen
tradiční Fotosalón nazvaný Divadlo 100 a pokřtěna kniha Jindřicha Königa a Pavly Nováčkové 100 let Lesního
divadla v Řevnicích s unikátními a dosud nepublikovanými snímky z prvních let existence lesní scény.
Text: pan | Foto: obálka knihy

Výstava představí
divadlo na desítkách
fotografií
Jak vypadalo řevnické Lesní divadlo
krátce po svém vzniku a jak dnes? Stoletou historii budete moci porovnat
díky jedinečné výstavě fotografií, která
nabídne jak dobové snímky amfiteátru, tak současné fotografie řevnických
autorů. Její otevření doprovodí kapela
Les.
Výstavu pořádá ZUŠ Řevnice ve spolupráci s MěKS Řevnice a Modrým domečkem, role kurátorky se ujala ředitelka
základní umělecké školy Ivana Junková. „K vidění budou unikátní archivní
materiály a fotografie ze soukromých
sbírek. Ty budou doplněny o současné
autory, kteří rádi a často v Lesním divadle fotografují,“ uvedla Ivana Junková.
Své snímky představí Alice Čermáková,
Pavel Jílek, Vladislav Skala, Jakub Kencl
a Zdeněk Valeš. „Od každého autora
bude vybráno asi šest snímků,“ doplnila
Junková s tím, že výstava bude v Modrém domečku k vidění přes celé prázdniny až do 5. září.

Ke 100. výročí 100 stran
historie
Také kniha autorů Jindřicha Königa
a Pavly Nováčkové 100 let Lesního divadla v Řevnicích obsahuje více než sto padesát dobových fotografií a na tři desítky
plakátů ze soukromých sbírek a z archivu Divadelního souboru Řevnice.
„Hlavní dík patří mé celoživotní blízké
kamarádce, paní Daně Kovářové, rozené
Ryšánkové. Zapůjčila mi ke zpracování
cenný archiv svého otce Čestmíra Ryšánka s unikátními fotografickými alby,
plakáty a cennými podrobnými poznámkami k jednotlivým inscenacím,“ uvedl
řevnický pamětník a sběratel dobových
pohlednic Jindřich König. V první části
knihy popisuje vznik a činnost Čekanovy dramatické družiny, která v roce 1916
stála u zrodu Lesního divadla. Právě z ní
vzešly pozdější hvězdy pražského Národního divadla Ludmila Červinková a Jarmila Horáková. Jako host vystupovala na
české první scéně i Anka Čekanová.
Ve druhé části knihy nazvané V hlavní
roli Lesňák jsou zachyceny další etapy
jedinečného přírodního amfiteátru, který se stal domovskou scénou nejen místních ochotníků, ale v pozdějších letech
také mnoha festivalů.

V knize se seznámíte s takřka dvacítkou osobností, které Lesnímu divadlu
zasvětily podstatnou část svého života:
například s Václavem Čekanem, Hanou
Weissovou-Cavallarovou, Čestmírem
Ryšánkem, Josefem Maternou, Josefem
Benešem, Ludmilou Vaňkovou či Ivem
Tamchynou.
Stostránkovou publikaci vydává ke
100. výročí „Lesňáku“ město Řevnice.
Bude k dostání za 200 korun v řevnickém knihkupectví LeAmos, v Zámečku
či při akcích v Lesním divadle. e
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Poberounský folklorní festival Staročeské máje se v řevnickém Lesním divadle konal v letech 2000 až 2004.

V červnu se lesní amfiteátr stává již pravidelně dějištěm
folklové přehlídky Porta.

Lesňák nepatřil jen divadlu
Lesní divadlo v Řevnicích bylo a je především domovskou scénou zdejšího ochotnického souboru. Ve své historii
ovšem Lesňák hostil i jiné účinkující: spartakiádními cvičenci počínaje a konče bigbeatovými kapelami, které
v 80. letech dozorovala StB.
Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv

První „nedivadelní“ vystoupení se v Lesním divadle začala pořádat až po jeho
první a zatím i poslední větší rekonstrukci z počátku sedmdesátých let. Ta byla
kompletně dokončena v roce 1973 a díky
ní začaly úspěšné roky nejen ochotníkům, ale i samotné lesní scéně. Hned
v roce 1973 zde vystoupila tehdy populární kapela Greenhorns. Ve stejném
roce měli návštěvníci možnost v Lesňáku
navštívit kromě divadelních představení i Odpoledne s Kmochem, Český skiffle Jiřího Traxlera, diskotéku mladých
či rockové dílny. V době normalizace se
scéna nevyhnula ani angažovaným recitačním pořadům, jako byl Leninův večer
v roce 1978.
V 70. a 80. letech se na jevišti Lesňáku
střídají známí hudebníci: Fešáci, ETC, Katapult, Ivan Mládek… K vidění jsou zde
výstavy, v roce 1980 se zde konal i spartakiádní závod štafet Velká cena Prahy.
V létě roku 1983 byl v téměř opuštěném Lesním divadle uspořádán koncert
Velkopopovické Kozlovky, jak referují
ve své kronice řevničtí dobrovolní hasiči. Narváno naopak bylo při koncertech,
které následovaly: Michal Tučný a Tučňáci, Kamion, Olympic, Peter Nagy, Václav
Neckář, Ivo Pešák a mnoho dalších.
V Lesním divadle našli v 80. letech azyl
i rockoví a folkoví hudebníci. „Pravidelně
sem jezdil třeba Abraxas. Během jejich
koncertů byl areál plný mániček a všude kolem hlídala státní i veřejná bezpeč-

nost,“ vzpomíná Lucie Kukulová, jedna
z návštěvnic tehdejších koncertů, s tím,
že plno bylo i na koncertech Jarka Nohavici a Karla Plíhala. Nohavica v Lesním divadle vystoupil v roce 1987 a zahrál svou
novou píseň. „Napsal jsem ji před čtyřmi
dny a veřejně jsem ji ještě nehrál. Ještě
nemá ani název, věnoval jsem ji člověku,
kterého si vážím, Vladimíru Vysockému,“
uvedl Píseň pro V. V. Jarek Nohavica.
Když se v roce 1991 ochotníci odmlčeli a až do roku 1997 neuvedli v Lesňáku
žádné představení, zaplnila provizorní
dřevěné pódium především muzika. Do
Lesního divadla zval jako pořadatel kapely Štefan Oršoš. Objevují se nové festivaly, z nichž některé postupem času v lese
zdomácněly. Nejnavštěvovanějším je ŘEV
Řevnice. Poprvé se konal v roce 1995
a měl se konat i následující léto, stejně
tak festival Dřevnice. Kvůli nedostatku
financí je ale oba organizátor zrušil. Na
jevišti se opět objevilo i divadlo, byť ne
v domácí režii. V roce 1995 se v květnu
během tří večerů představily mladé soubory alternativních žánrů z Ruska, Německa, Slovenska.
V roce 1997 se provozu Lesního divadla ujala agentura Rodom Sound Davida
Černého. Návštěvnost některých koncertů je nadále nízká, pohybuje se kolem padesáti, šedesáti diváků. Vše mají vyvážit
velkolepé akce jako je ŘEV Řevnice, který
po roční pauze přiváží do Řevnic kapely
Psí vojáci, Garage, Dunaj, Deep Sweden

a další. Festivalovou nabídku rozšířil
v roce 1999 projekt Blues v lese.
V roce 2000 poprvé patří přírodní amfiteátr folkloru - Poberounskému folklornímu festivalu Staročeské máje. V lesním
areálu se dokonce objevila i velká celovečerní travesti show. Pravidelnými hudebními hosty se v lese stali Brouci – revival
skupiny The Beatles, ale i Michal Nesvadba s pásmy pro děti. Zněla tu také vážná
hudba, například Kvarteto Giovanni či
Václav Hudeček.
V roce 2005 se v divadle uskutečnil
premiérový ročník open-air hudebního
festivalu Rockový slunovrat a nová tradice byla započata. Stejně tomu bylo i v případě Dejvického divadla, to do Lesňáku
v roce 2005 přijelo poprvé s inscenací
Dostojevského Bratrů Karamazových.
V roce 2008 se do Řevnic přestěhovalo
rovněž finále folkového festivalu Porta.
Od roku 2010 patří podzimní víkend pravidelně festivalu moderního scénického
tance Tanec v babím létě. e
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Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
není třeba připomínat, že měsíc červen je
významným měsícem pro školou povinné
děti a jejich rodiče, všichni se jistě na jeho
konec velmi těší. Přeji dětem mnoho pochval za jejich celoroční práci, zasloužené
prázdniny a všem absolventům z devátého
ročníku mnoho úspěchu v dalším vzdělávání a kariéře. Dále velmi rád děkuji
všem zaměstnancům základní školy, mateřské školy a základní umělecké školy za
odvedenou práci. Speciální poděkování
patří vedení škol a výborným ředitelkám
za zvládnutí dalšího školního roku a samozřejmě všem přeji zasloužený oddech
v prázdninovém čase.
Bohatý kulturní program
V měsíci červnu bych vás všechny s potěšením rád pozval na některou z početných
kulturních akcí. Nabídka je neobyčejně
bohatá a pestrá. Vedle celé řady zavedených festivalů a přehlídek se můžete těšit
i na akce zcela výjimečné a neopakovatelné. Do první kategorie patří Královský korunovační průvod Karla IV., který se koná
již podesáté a který je letos umocněn oslavami spojeným se 700. výročím narození
tohoto významného českého a evropského
panovníka. Jubilejní bude letos i Rockový
Slunovrat či Porta v Lesním divadle.
A mezi neopakovatelné události bude
zcela jistě patřit oslava 100 let Lesního
divadla, která vyvrcholí v pátek 17. června
originálním galavečerem v režii Divadelního souboru Řevnice. Program je ovšem na
celý víkend a vlastně začíná již ve čtvrtek
16. června v Modrém domečku křtem knihy o historii Lesního divadla. Pevně věřím,
že celý tento víkend, krásná kniha a jiné
upomínkové předměty budou důstojnou
a milou oslavou výročí našeho slavného
kulturního stánku.
Dotace a dary pro Lesní divadlo
V této souvislosti mě těší objem peněžních
prostředků, který se nám podařilo pro
pořádání oslav, ale i na opravy a modernizaci Lesního divadla v posledních týdnech z různých zdrojů nashromáždit. Byť
nevyšla hlavní žádost o dotaci na opravy
z fondů Středočeského kraje, tak celkově
se jedná již o částku přesahující půl milionu korun a věřím, že další částky budou
ještě přibývat. Město získalo dotaci ve výši
120 tisíc korun od Středočeského kraje na
kulturní akce, sto tisíci korun přispěl státní podnik Lesy ČR. Stejnou částku věnoval

Lesnímu divadlu i kandidát na hejtmana
za ČSSD Jiří Peřina a firma 2 Q spol. s r.o.
pana Petra Kozáka formou reklamy. Darem přispěl i senátor Jiří Oberfalzer. Dalšími dárci jsou firmy i fyzické osoby. Všem
bych chtěl touto cestou veřejně poděkovat
a našemu Lesnímu divadlu zároveň popřát
nejméně 100 let další existence.
Zásahový vůz sboru dobrovolných
hasičů
Dotace na Lesní divadlo ze Středočeského kraje nebyla jediná, které se podařila
městu aktuálně získat. Významné podpory se u příležitosti svého 120. výročí dočká
i sbor dobrovolných hasičů. Z prostředků
ministerstva vnitra, Středočeského kraje
a Města Řevnice si bude moci pořídit nové
zásahové vozidlo v ceně 900 tisíc korun.
Město Řevnice v tomto případě přispěje
částkou 205 tisíc korun.
Dalšími investičními akcemi, na které by
město rádo získalo prostředky z dotačních
titulů, jsou práce na polomech borového porostu v lese po sněhové kalamitě na
konci února a obnova historické lesní cesty – tzv. Burešovky. Město žádá celkem tři
miliony korun z dotačních titulů ministerstva zemědělství, kde je dotace až 100%.
Prioritou je přednádraží
Na posledním veřejném zastupitelstvu
padl dotaz na plánovanou rekonstrukci
náměstí. Na základě architektonické soutěže o cenu Petra Parléře získalo město
přes tři desítky zajímavých studií. Ty byly
prezentovány na veřejných výstavách
a jsou k dispozici v přehledné publikaci, kterou si na městském úřadě můžete
zapůjčit domů k prohlédnutí. V současné
době je možné nad těmito studiemi a jejich ústředními myšlenkami diskutovat,
ať již v rámci zastupitelstva či při jiných
veřejných setkáních. Vše směřuje k tomu,
aby byl vybrán ateliér, jenž na základě diskuze s obyvateli města vytvoří finální návrh projektu úpravy náměstí. Očekávám,
že to bude poměrně dlouhý a náročný proces a diskuzí bude ještě celá řada.
Hlavní priority pro letošní rok v získávání dotačních prostředků jsou však ještě jiné. Vedení města pokračuje ve snaze
získat prostředky na dokončení úpravy
jiného rozlehlého veřejného prostranství – přednádraží. V současné chvíli se
již pracuje na prováděcím projektu, na
jehož základě může město zažádat o dotaci. Projekt bude řešit chodníky, parkovací
místa, prostranství kolem nádražní budovy i vybudování přístřešku se stojany na
jízdní kola. Cílem je, aby celý prostor před
nádražím důstojně reprezentoval naše

město. Druhou neméně důležitou prioritou je nutná modernizace čistírny odpadních vod včetně jejího rozšíření a dostavba
splaškové kanalizace v lokalitě na Vrážce.
Cílem je podat v podzimním kole výzev
žádost o dotaci jak na čistírnu, tak souběžně na kanalizaci na Vrážce. Za sebe a obyvatele v této lokalitě věřím, že se již konečně podaří po loňském neúspěchu na kraji
žádost získat.
S přáním prožití krásného červnového
období a s úctou Tomáš Smrčka

Deratizace
V průběhu měsíce června a července
bude na území města Řevnice probíhat
mozaiková deratizace kanalizační sítě.
Nástrahy budou rozmístěny pod kanálové
dekly, neměly by tedy být volně přístupné
pro domácí zvířata. Jako nástraha bude
použit přípravek Hubex L s účinnou látkou Bromadiolon. V případě náhodné
otravy zvířete je možné použít po poradě s veterinářem Vitamin K1 (Kanavit)
jako antidotum. Kontakt na firmu provádějící deratizaci je: Regina Jindrová, tel.
777 630 888.
PK

Do lesa na oslavy sveze
zájemce autobus
Zakladatel Lesního divadla Václav Čekan,
nejpilnější režisér Josef Materna, slavná
kuchařka Magdalena Dobromila Rettigová
i vodník z Lucerny. Ti všichni a mnoho dalších se potkají na jevišti Lesního divadla
během jediného večera, který připomene
stoletou historii přírodní scény. Srdečně
zveme na hudebně dramatickou koláž
s písničkami a scénkami, která se koná
v pátek 17. června od 19 hodin.
Večer se odehraje v režii řevnických
ochotníků. Na jevišti se jich postupně objeví více než třicet. Scénář, během kterého
se představí známé osobnosti z historie
divadelního souboru, napsala někdejší
principálka Alice Čermáková. Kromě ukázek z několika divadelních kusů se můžete těšit na živou muziku v podání dámské
vokální skupiny Cabinet, poberounské
kapely Třehusk či kapely Tango Jazz Band.
V premiéře zde zazní skladba, kterou pro
Lesní divadlo složil Miloslav Frýdl.
Do Lesního divadla bude v pátek vypraven speciální autobus nejen pro pamětníky, ale i další zájemce. Pojede z Náměstí
Jiřího z Poděbrad v 18:00. Bude-li velký
zájem o svezení, absolvuje více jízd. Po
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skončení produkce autobus diváky opět
odveze dolů.
V sobotu 18. června oslavy v Lesňáku
pokračují od 20 hodin uvedením kabaretu Velvet Havel z divadla Na Zábradlí.
Představení získalo řadu ocenění a bylo
vyhlášeno Inscenací roku 2014. Pro malé
diváky je připravena na neděli od 14:00
hra Jiřího Jelínka Mami, už tam budem?
z divadla Minor. Následovat bude od
15:30 divadelní koncert Příhody kluka
BomBarďáka.
Vstupenky za 100 korun na páteční večer a za 220 korun na sobotní kabaret jsou
k dostání v řevnickém Zámečku. Záštitu
nad jubilejní 100. sezonou Lesního divadla převzal ministr kultury ČR Daniel Herman a středočeský hejtman Miloš Petera.
pan
.

Odpady budou svážet
dvě firmy
Na podruhé se podařilo společně s obcemi Lety a Hlásná Třebaň vysoutěžit firmy,
které nám budou svážet odpady. O veřejnou zakázku Svoz odpadů Řevnicka II.
se ucházely tři firmy: AVE CZ - odpadové hospodářství s.r.o., Rumpold - P s.r.o.
a Technické služby Hostivice. Popelnice
a směsný komunální odpad bude vyvážet
firma AVE CZ za 2 150 000 Kč ročně, což
je o 250 tis. Kč méně než Řevnice zaplatily v roce 2015. Tříděný odpad budou
svážet Technické služby Hostivice za
922 000 Kč, což je o 228 tis. Kč méně než
stála stejná služba v roce 2015. Z letošního rozpočtu města tedy nevyčerpáme na
svoz a likvidaci odpadů téměř půl milionu korun. Nicméně i tak město Řevnice
zaplatí v této položce přibližně o jeden
milion více, než vybere od občanů na poplatcích za odpady.

Dendrolog doporučil
kácení
Při kontrole městské zeleně bylo objeveno několik stromů, u nichž hrozí ulomení větví nebo kmene. Dendrolog, který
stromy posuzoval, konstatoval, že stav
stromů představuje ohrožení, a doporučil jejich neprodlené pokácení. Jedná
se o lípu srdčitou před dětským hřištěm
a několik vrb na břehu Berounky v ulici
Karlštejnská.
S oběma lokalitami počítáme v projektu
revitalizace městské zeleně, o jehož dotační podporu budeme žádat na podzim
tohoto roku. Pokácené vrby ale nahradíme neprodleně. Jsme si vědomi toho, že
byly dlouhá léta pohledovou dominantou,
nicméně jejich kmeny jsou z větší části
shnilé a do té míry napadené houbami, že
není možné je pouze redukovat ořezem.

Vyvážení fekálních jímek
Od 23. května byla obnovena možnost
ukládání odpadní vody z fekálních jímek
na řevnické čističce. Zákaz příjmu odpadních vod přivezených fekálními vozy byl
způsoben nutností odstranit větší množství usazených kalů ze systému čištění.
Pokud podobná situace v budoucnu opět
nastane a bude nutné omezit příjem dovezené odpadní vody, dostanou na čistírně
přednost trvale bydlící občané z Řevnic,
Zadní Třebaně a Hlásné Třebaně, kteří
zatím nemají možnost se připojit na kanalizaci. Město Řevnice a firma EKOS, která
zajišťuje provoz čistírny odpadních vod,
také uvažují o změně organizace příjmu
fekálních vod. Jejím cílem bude zajištění
a zlevnění služby pro tyto občany.
res

sloupek

Vrby na břehu Berounky jsou ve špatném stavu. Foto Marie Reslová

Lesní divadlo slaví 100 let. Zkusme
si ale položit otázku: čemu je sto
let? Co je to divadlo? Když se řekne divadlo, představíme si tři různé významy toho slova: Divadlo je
prostor, v kterém se divadlo hraje.
Divadlo jsou ale i herci, kteří divadlo hrají. Divadlo je konečně i samotná podívaná, divadelní drama.
Začneme-li tím hmotným, Lesňák
jsou především prkna, která znamenají svět. Je to ale i šatna herců,
lavice v hledišti, lávka pro osvětlovače zavěšená ve stromech. Co z toho
je ale původní z roku 1916? Den co
den vystavené přírodním vlivům
nedokázalo by divadlo vzdorovat
času bez péče a rekonstrukcí. Stoleté nejsou stavby, ale nadšení mnoha
obětavých lidí, kteří udržují prostor
divadla z úcty k zakladatelům a tradici v jedinečném stavu.
Divadlo je divadelní soubor. Ani
herci však neslaví své stoleté jubileum. Hamlet nestárne se svým
hercem, a kdeže naše herecké divy
jsou. Mnozí z herců již žijí dalším
životem na plakátech a v almanaších. Na scéně se vystřídala již několikátá generace.
A co teprve divadelní představení? Kulisy mohou vyprávět, kolika premiérám se v Lesním divadle
tleskalo a kolik slz oplakalo derniéru. Žádnému z dramat ale není
sto – i když se hrály klasické kusy,
stejně jako moderní. Proměňovalo
se, jak jim jednotliví režiséři a herci
rozuměli. Dávali jim svůj ráz a vytvořili jejich vždy novou a neopakovatelnou podobu.
100 let není jen odkaz kamsi do
historie, k tomu, co se odehrálo ještě
v době rakousko-uherské monarchie. Je to děděná oslava amatérského divadla, sdílená láska k neopakovatelné kulise lesního divadla, vděk
za tvůrčí inspiraci mnoha autorů.
Ve starověkém Řecku bylo divadlo náboženská slavnost, při které
se scházeli obyvatelé obce. Byla to
podívaná, kterou lze zhlédnout,
ale díky které lze také nahlédnout,
co člověk je. Proto jej naši předkové v Řevnicích postavili a po sto let
hráli.
Ať žije divadlo!
S úctou Váš Ondřej Skripnik
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Čištění vodoteče po přívalovém dešti

Co všechno se najde v trávě

Staráme se o město
Text: Mojmír Mikula | Foto: Mojmír Mikula

Úklid města, svoz bioodpadu, péče o zeleň v parku i na náměstí, ale i údržba silnic a vodotečí nebo čištění
dešťové kanalizace či stavění stánků před slavnostmi – to všechno zajišťují zaměstnanci řevnických Technických služeb. Jaký je jejich typický pracovní týden?
Každé ráno přesně v sedm hodin se pracovníci TS scházejí v areálu v ulici V Zátiší.
Přibližně dvacet minut je věnováno rozdělení práce. V poledne mají pauzu na oběd
a končí obvykle v 15 hodin. Do půl čtvrté
se hodnotí, plánuje, vypisují výkazy a provádí základní údržba použité techniky.
Občas si povaha úkolů vyžádá také práci
přesčas nebo víkendovou směnu (typicky
stavby a demontáže fundusu kulturních
akcí a mimořádné úklidy). K přesčasové
práci je dobré zmínit, že celou zimu drží
pracovníci TS pohotovost a vyjíždějí k solení a úklidu sněhu.
Kolik vlastně mají technické služby zaměstnanců a co tedy dělají? Kmenových
zaměstnanců je šest a počátkem června
přibyl sedmý. Počet každý den kolísá, přijímají se brigádníci se zákonem omezeným
počtem hodin a v krátkodobém pracovním
poměru jsou také lidé přijatí v rámci dotovaného programu zaměstnanosti z úřadu
práce. Ti mají, až na čestné výjimky, spíše

nižší kvalifikaci a nelze jim svěřit některé
práce se stroji nebo řízení vozidel. Mezi
zaměstnanci jsou vzděláním také automechanici, zahradník, instalatér nebo nově
elektrikář. Obzvláště si cením těch, kteří mají delší, zcela konkrétní a specifické
zkušenosti s pracemi ve městě a současně
jsou otevření práci s novou technikou nebo
hledání efektivnějších postupů. Počty „práceschopných“ jsou ovlivněny nemocemi
(aktuálně jsou to dokonce tři několikaměsíční nemocenské) nebo limitovány zmíněným počtem hodin na dohody o provedení
práce a dovolenými. Tak kolik lidí chodí do
práce? Obvykle sedm až osm, byly směny
se třemi pracovníky i týden s dvanácti.

Pravidelné povinnosti TS
•

3x týdně výsyp městských košů,
košů na psí exkrementy, kontrola výlepových míst a dětského hřiště a sběr
nepořádku v bezprostředním oko-

•

•

•
•

lí těchto míst i údržba obou kašen.
V pondělí navíc úklid svozových míst
s tříděným odpadem a odstranění nesprávně uloženého odpadu.
Náročnost: dvě osoby celý den, vozidlo Multicar, v pondělí další dvě osoby, půl dne kontejnerové vozidlo.
3x týdně vývoz hnědých kontejnerů na bioodpad a úklid jejich okolí.
Náročnost: tři osoby, půl dne, pondělí většinou celý den. Svozový vůz
IVECO.
2x týdně v letní sezoně úklid vozovek zametacím strojem Hako, případně dle potřeby. Město je rozděleno do čtyř sektorů.
Náročnost: jedna osoba celý den, zametací stroj
1x za 14 dní zálivka nově vysazených
stromů a keřů.
Náročnost: dvě osoby dva dny.
V ostatním čase v letní sezoně je
prioritou nikdy nekončící údrž-
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ba městské zeleně – sekání trávy
a oprava děr štěrkových komunikací.

Ať to udělají „technické“
Mezi okolnosti, které ovlivňují naši práci, patří například poruchy techniky nebo
radikální změna počasí, ale i další faktory – třeba stroj Hako „neumí“ zamést
hrubý štěrk nebo dobře vyčistit vozovku
s nerovným povrchem. Roste počet městských košů, doslova radikální je nárůst
počtů košů na psí exkrementy, a to z počtu
osmi kusů na více než dvacet. Roste také
počet sekaných ploch a měla by narůstat
i četnost sečí.
Technické služby poskytují servis městským organizacím a složkám jako jsou
školy, penzion, Zámeček nebo lesní divadlo i správě lesa. Práce spočívají především v převozu věcí, některých odpadů,
ořezu větví, stěhování nábytku apod.
Mezi další důležité povinnosti patří
údržba veřejného osvětlení a spolupráce
na jeho postupné obnově.
Po každém větším dešti je v Řevnicích
potřeba vyčistit záchytné koše v kanalizačních vpustích od splachu štěrku, bahna
a zbytků zeleně a zhruba dvakrát ročně to
provést velmi důkladně. O stejném nepořádku na silnicích ani není potřeba psát.
Technické služby udržují cyklostezku
a Havlíčkovy sady tak, aby zvláště v sadech zůstalo po náročné revitalizaci vše
dlouhodobě upravené a zachované. Od
počátku roku se v Havlíčkových sadech
odpracovalo více než 250 hodin při pletí,
zalévání a sekání.
Není možné zmínit všechny další občasné práce, bylo by to nudné čtení, dovedete
si je představit. Jde o údržbu budov v majetku města, přistavování kontejnerů občanům, další služby ke kulturním akcím,
probíhajícím stavbám a vše, co lze s nadsázkou, ale zcela logicky, shrnout do věty:
„Ať to udělají technické služby a až když
na to nestačí, hledejme řešení u externích
firem“.
Vážení čtenáři, nechápejte, prosím, tento článek ani jako pokus o PR technických
služeb ani jako stěžování. Spíše je to trochu podbarvený popis toho, co TS dělají
a s čím se potýkají, především personálně.
V technických službách nevidíme třeba
za nárůstem počtu košů nebo náročností údržby Havlíčkových sadů krátkozrace
jen práci navíc, víme, že jde o postupné,
pomalé zlepšování prostředí a života ve
městě.

kontejnerů, je obměňována a doplňována řada křovinořezů a sekaček. V minulém období byl pořízen svozový nákladní
vůz Iveco, dílenské nářadí nebo výkonná
elektrocentrála. Na údržbu větších travnatých ploch přibyl TS na konci května nový
mulčovací traktor Goliath, který nahradí
přes dvacet let starý a zcela „odježděný“
žací traktor CrossJet. Nezbytné bude pořídit jeden ocelový kontejner typu valník.
V dalším roce třeba i mírně ojetý dodávkový vůz s korbou a kabinou pro 4 osoby.
Výhledově bude nutné obměnit 42 let starou vysokozdvižnou plošinu a druhý žací
zahradní traktor se sběrem do koše.

Několik výzev a jedna
velká omluva
Omluva obyvatelům Řevnic
Rád bych se tímto obyvatelům Řevnic
z pozice vedoucího technických služeb
omluvil za škodu, která v květnu vznikla
nesprávnou aplikací herbicidu Roundup.
Mnozí zaznamenali široké pruhy zaschlé
trávy především Na Stránce a v okolí Zámečku, výjimečně i jinde. Pracovníci TS
nepoužili při částečně větrném počasí protiúletový kornout na trysce rozstřikovače.
Bohužel to lze zjistit až po několika dnech
zpětně. Obecně lze tolerovat nepravidelný pruh 5–8 cm. Se dvěma konkrétními
pracovníky, kteří mají platné osvědčení
pro zacházení s těmito přípravky a přesto
postupovali chybně, je věc řešena. Dohodli jsme se s vedením města, že omezíme
použití postřiku, vytvoříme plán s rozdělením míst vhodných pro výhradně mechanické odstraňování plevelů a pro ošetření
postřikem. Navíc zakoupíme ještě jeden
druh protilúletové trysky. K této věci přišlo
více stížností ústních i písemných.
Město Řevnice věnuje péči o zeleň značné úsilí. Aktuálně požádalo o dotace do
lesa v hodnotě cca 3 miliony korun určené
mimo jiné na odstranění následků únorové sněhové kalamity. Připravují se podklady pro žádost o další dotace na revitalizaci
zeleně v lokalitách dětského hřiště, školy,
břehu Berounky v ulici Karlštejnská a parčíku u hasičské zbrojnice.

Nová technika

Hlášení poruch veřejného osvětlení
Neváhejte zavolat nebo napsat kvůli poruše. Sami si nemusíme některých poruch
v odlehlejších částech města všimnout,
zvláště v letním období. Již vícekrát se stalo, že někdo ohlásil poruchu i za čtrnáct
dní a byl prvním oznamovatelem. Ihned,
jakmile se sejde více poruch, vyjíždí plošina s elektrikářem.
Tel.: 702 041 425, ts@revnice.cz

V posledních letech dochází v technických
službách pozvolna i skokově k obnově vozového parku a strojů. Byl pořízen zcela
nový traktor s příslušenstvím a nosičem

Hnědé kontejnery BIO
Žádáme obyvatele, aby do hnědých kontejnerů neházeli bioodpad v igelitových

Někteří občané si „před vraty“ sečou
sami. Děkujeme!
pytlích. Není-li zbytí, postavte je vedle.
Do kontejnerů patří čisté bio. Děkujeme.
Velké kontejnery na BIO
Tuto sezonu přistavujeme obyvatelům
1x měsíčně na víkend čtyři velké převozní modré kontejnery na různá místa
(podrobné informace vyšly v květnovém
čísle RUCHu). Tři jsou určeny výhradně
na bioodpad, jeden, který je umístěný za
obchodním domem, na odpad komunální
a objemný. Kontejnery svádí k vyhození všeho možného a tak se minulý měsíc
také stalo. Prosím tímto o disciplínu při
nakládání s odpady. V opačném případě
budeme nuceni pro náročnost dodatečného třídění od této služby upustit.
Poděkování těm, kteří sami udržují
městské trávníky
To, co bylo dříve běžné, je dnes stále vzácnější. Vedení města a zvláště technické
služby děkují občanům, kteří u svých
domů a zahrádek posekají také obecní
plochu a považují to za samozřejmost.
Dnes to samozřejmostí není a patří vám
za to uznání.
Výzva k ořezání větví a keřů
Každý majitel zeleně se má správně na
vlastní náklady postarat, aby bez souhlasu
nepřerůstala na obecní pozemek. Technické služby tyto případy řeší až v okamžiku,
kdy dochází k omezení profilů chodníků
a vozovek, výhledů do křižovatek nebo
zarůstání veřejného osvětlení. Také jednají na základě stížností chodců a řidičů.
Občas dojde k nedorozumění, kdy je majitel zeleně přesvědčen, že jeho strom/
keř nepřekáží, někdy řidič osobního vozu
nemá jasnou představu, jaký prostor vyžaduje průjezd nákladního vozu. Když se
péče o přerůstání stromů a keřů v počátku
zanedbá, dojde pozdějším ořezem k nevzhledným tvarům, průhledům bez olistění apod.
Podívejte se, prosím, nezaujatým pohledem na vaši zeleň, zda právě neomezuje,
či brzy nebude omezovat pohyb po chodníku a silnici. A je-li třeba, zasáhněte. e
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návrh nového
územního plánu
byl zveřejněn
Text: Ondřej Skripnik

Občané se mohou s návrhem nového územního plánu Řevnic seznámit a podávat k němu do 16. června připomínky. Rádi bychom vás proto informovali, jak proces schvalování nového územního plánu probíhá.
Návrh územního plánu je vystaven na
městském úřadě nebo v elektronické
podobě na webových stránkách Řevnic,
kde najdete i všechny potřebné informace (formulář na podání připomínek, výklad důležitých pojmů a objasnění procesu tvorby nového územního plánu).
Připomínky k návrhu nového územního plánu lze podat do 16. června
2016 pořizovateli – MěÚ Černošice,
odbor územního plánování, který jeho
vznik koordinuje a dohlíží na jeho zákonnost. Úřednice odboru územního
plánování v Černošicích vám rády s podáním připomínky pomohou.
Na základě připomínek ing. arch.
Pavel Hnilička, zhotovitel územního
plánu, pak návrh před veřejným projednáváním upraví a znovu bude vypsána
lhůta pro podání připomínek, stanovisek a námitek. Hotový územní plán
schvaluje zastupitelstvo.
Návrh územního plánu vychází ze
zadání, které v září 2014 schválilo zastupitelstvo obce. Je v souladu se strategickým plánem obce, důležitou součástí
plánování byla veřejná dílna nápadů,
k rozpracované koncepci se vyjadřovali
zastupitelé, odborné komise města i odpovědné instituce.
Věříme, že i díky vašim připomínkám
vznikne kvalitní územní plán – dohoda o společném území, jeho funkčních
vztazích a hodnotách.
O územním plánu
Územní plánování ve veřejném zájmu
chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu
jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.
S ohledem na to určuje podmínky pro

hospodárné využívání zastavěného
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru
využití zastavěného území. (§18, odst. 4
zákona č. 183/2006 Sb.)
Co je to územní plán?
Územní plán stanovuje urbanistickou
koncepci, koncepci ochrany hodnot
a podmínky prostorového a plošného
uspořádání. Požadavky na nový územní plán Řevnic jsou popsány v jedenáctistránkovém zadání územního plánu,
které v září 2014 schválilo zastupitelstvo obce. Hlavními cíli bylo: podpořit stávající charakter Řevnic, města
s charakteristickou vilovou zástavbou
v zahradách, předejít srůstání obcí,
posíleno by mělo být zapojení břehů
řeky Berounky do každodenního života, nepředpokládá se další rozvoj mimo
zastavitelné území. Podstatou nového
územního plánu je především revize
stávajících podmínek v území a ochrana
jeho hodnot.
Proč se pořizuje nový územní plán?
Stavební zákon ukončuje k 31. 12. 2020
platnost všech územních plánů, které
byly vydány před 1. 1. 2007. Tím by přestal platit i stávající územní plán Řevnic
včetně všech změn a město by ztratilo
nástroj, jak změny v území koordinovat (např. určením charakteru zástavby,
minimální výměry parcel, stanovením
způsobu využití ploch apod.).
Obsah územního plánu
Územní plán obsahuje textovou a grafickou část, podle obsahu se dělí na výrok
(závaznou část) a odůvodnění (vysvětlení navrženého řešení). Podle novely

stavebního zákona územní plán nesmí
obsahovat podrobnosti, které svým obsahem náleží podrobnějšímu plánu regulačnímu (tj. např. sklon a tvar střechy,
stavební čáru, vzdálenost stavby od hranice pozemku apod.). Územní plán je
pro rozhodování v území závazný a nelze z něj za žádných okolností udělit výjimku (lze pouze pořídit změnu územního plánu nebo nový územní plán).
Jak se územní plán pořizuje?
Proces pořízení územního plánu trvá
zpravidla dva roky, ale i déle. Dobu pořízení stavební zákon nijak neomezuje.
Záleží především na součinnosti tří klíčových osob, které se na procesu pořízení podílejí – je to:
a) pořizovatel – celý proces koordinuje a dohlíží na jeho zákonnost
(MěÚ Černošice, odbor územního
plánování).
b) projektant – autorizovaný architekt, který územní plán zpracovává
(Ing. arch. Pavel Hnilička)
c) určený zastupitel – zvolený člen
zastupitelstva, který je zástupcem
města v komunikaci s pořizovatelem a projektantem (Mgr. Ondřej
Skripnik Ph.D.)
Postup pořízení
Dosavadní kroky:
• 19. 9. 2011 rozhodlo zastupitelstvo
o pořízení nového územního plánu.
• 11.–13. 2013 proběhla dílna nápadů pro územní plán Řevnice (prezentace z dílny – viz. webové stránky města).
• 15. 9. 2014 schválilo zastupitelstvo
obce zadání územního plánu (viz
webové stránky města a pořizovatele). Zadání vypracoval na základě
podnětů obce a dílny nápadů poři-
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•
•

•

zovatel, proběhla lhůta pro podání
připomínek a podnětů.
22. 1. 2015 prezentuje ing. arch
Hnilička základní koncepci návrhu
územního plánu (viz web města).
Návrh územního plánu byl zpracován projektantem, byly zohledněny
připomínky stavebního úřadu, zastupitelů a členů stavebně urbanistické komise a pořizovatele.
2. 5. byl zveřejněn návrh územního
plánu a určen termín společného
projednávání.

Následující kroky:
• 14. června společné jednání s dotčenými orgány (jednání je neveřejné), občané se mohou s návrhem
územního plánu seznámit a podávat k němu připomínky
• Upravení návrhu územního plánu
k veřejnému projednání (na základě vyhodnocení došlých připomínek a stanovisek projektant návrh
upraví)
• Veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu (projektant
osobně představí upravený návrh
územního plánu veřejnosti, bude
vypsána lhůta pro podání připomínek, stanovisek a námitek)
• Vyhodnocení připomínek, stanovisek a námitek a příp. další úprava
návrhu (někdy i opakování veřejného projednání)
• Vydání územního plánu (zastupitelstvo města rozhodne o námitkách a územní plán vydá)
Kdy začne nový územní plán platit
a co bude s tím stávajícím?
Vydáním nového územního plánu přestane platit ten stávající. Územní plán
však není retroaktivní – tzn. neruší vydaná povolení ani rozhodnutí, vydaná
podle starého územního plánu.
Když si nebudete vědět rady
Kdykoliv je možné obrátit se na pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního
plánování, Riegrova 1209, Černošice,
a to jak osobně, tak telefonicky nebo e-mailem. Jakékoliv dotazy a nejasnosti
rádi zodpoví.
Na webových stránkách města Černošice www.mestocernosice.cz v záložce
Mapy a územní plán, v odkazu Potřebuji
si zařídit – jsou k dispozici návody a formuláře k případným podáním, ve stejné
záložce v odkazu ÚP a RP – ORP Černošice – Projednávané – Řevnice – budou
návrhy územního plánu při projednávání zveřejňovány. e

K návrhu územního
plánu Řevnic
Pověřený zastupitel Ondřej Skripnik požádal arch. Pavla Hniličku, zhotovitele návrhu nového územního plánu Řevnic, aby reagoval na poplašné
zprávy, které se ve městě šíří, odpověděl na nejčastěji kladené otázky a vysvětlil některé nejasnosti, které řevnické občany ve zveřejněném návrhu
znepokojují. Jeho odpovědi, doplněné pověřeným zastupitelem o faktické
informace, vám nyní nabízíme. Jejich přečtení a prostudování textové
i grafické podoby návrhu vám mohou pomoci při věcném připomínkování
územního plánu – velmi důležité fázi jeho tvorby.
Maily zaslané v minulých dnech
z Dobřichovic jsou téměř na hranici
šíření poplašné zprávy, šíří se jako
hoax a užívají jazykových formulací
jako „Návrh ÚP je extrémně nebezpečný“ a je „proti němu třeba bojovat“. Je nutné tlačit na zastupitele
a posílat co nejvíce připomínek.
Návrh územního plánu Řevnic byl zveřejněn 2. května 2016. Občané Řevnic
byli upozorněni na informačních tabulích i v místních médiích (viz www.
revnice.cz). K návrhu ÚP je možné podávat do 16. června u pořizovatele (Odbor územního plánování Černošice)
připomínky. Každá relevantní připomínka může pomoci upřesnit konečnou
podobu nového územního plánu. Proces projednání územního plánu teprve
začíná a každá řádně podaná námitka
a připomínka bude dle stavebního zákona projednána. O vypořádání námitek z veřejného projednávání rozhoduje
zastupitelstvo.
Návrh územního plánu zvýhodňuje
zájmy soukromých stavebníků.
Architektonický ateliér Pavel Hnilička
Architekti byl vybrán v minulém volebním období. Je autorizovaný a patří
ke špičce územního plánovaní v České republice. Návrh územního plánu je
zpracován na základě zadání, kde mohl
každý z občanů uplatnit připomínky.
Připomínky byly vypořádány a zadání
bylo zastupitelstvem obce schváleno.
Tvorbě zadání předcházely „Průzkumy a rozbory“, ve kterých bylo celé
území města zmapováno, a byly zhodnoceny jeho rezervy. Na tuto fázi navázala Dílna nápadů, která se uskutečnila
11.–13. 9. 2013 přímo v Řevnicích. Cílem byl sběr informací od občanů, určení hlavních cílů, které by měl nový
územní plán řešit, a také zapojení občanů do procesu přípravy nad rámec

současné zákonné úpravy. Závěrečná
prezentace s vyhodnocením nápadů je
k vidění na webu města.
Po schválení zadání proběhlo přímo
v Řevnicích několik prezentací, nejprve představení samotné ideje územního
plánu zastupitelům (11. 12. 2014), dále
také občanům (22. 1. 2015). Následná
diskuze a poznámky občanů začaly formovat samotný návrh územního plánu.
Jeho první pracovní varianta byla prezentována urbanistické komisi města,
zastupitelům i odpovědným institucím.
Základní principy návrhu nebyly rozporovány, došlo jen k drobným úpravám
na základě připomínek zastupitelů. Po
konzultacích s pořizovatelem a odstranění drobných formálních nedostatků je
nyní návrh územního plánu zveřejněn
(2. 5. 2016). Soulad se zadáním je vyhodnocen v II. Části návrhu – v odůvodnění.
Území bývalé Eurovie prý bude zastavěno vysokými činžáky.
Územní plánování je odbornou profesí. Klade nároky na to, umět si představit možnou podobu města například za
třicet let. Stojí-li dnes Sochorovy domy
na náměstí a považujeme-li je za krásné
a městotvorné pro Řevnice, nemuselo
tomu být tak předtím, než byly postaveny. Je samozřejmě obtížné představit si
vícepodlažní domy na místě, kde jsme
zvyklí na pozůstatky bývalé Eurovie.
Možná se už nebude chodit úzkou pěšinou vedle kolejí, ale cestou přes nové
centrum budeme potkávat více lidí, dětské hřiště a pekařství v přízemí obytného domu.
Územní plán nedokáže sehnat peníze na rekultivaci bývalé betonárky,
nemůže mluvit do vkusu ani záměrů
vlastníků, může ale deklarovat přípustné stavby a jejich využití, jejich výšku,
procento zahrady, případně objem.
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V případě tohoto určitého území požaduje urbanistickou studii nebo regulační plán, který je pak v požadavcích ještě
detailnější (síť komunikací, zelené plochy, objem jednotlivých staveb atd.).
Zhotovitel „pouští“ zástavbu do
brownfieldu bývalé Eurovie a naopak
redukuje zastavitelné území na okraji
obce.
Ano, to je pravda. Zástavba bývalé Eurovie je umožněna, pro novou výstavbu je
nutné vypracovat nejprve územní studii, naopak zastavitelné plochy na okraji
obce jsou redukovány ve prospěch volné
krajiny.
Na zanedbaný vztah Řevnic k řece
a špatnou prostupnost území upozornila již studie architekta Pleskota. Brownfieldy pak jsou potenciálním nebezpečím (nevhodné provozy, při opuštěnosti
kriminalita). Kultivovaná revitalizace
území je pro město výhodná. Noví obyvatelé v této lokalitě znamenají pro obec
menší zátěž na infrastrukturu než na
okrajích města. Centrum je v docházkové vzdálenosti, všude je blízko a obyvatelé nezatěžují ulice dopravně, není
pro ně potřeba stavět a udržovat nové
komunikace. Naopak redukce zastavitelných ploch na okraji obce není jen
z hlediska obce ekonomicky výhodnější, znamená ale i ochranu krajiny, lepší
retenci vody v krajině, nesrůstání obcí
a tak zachování horizontu města.
Proč je umožněna výstavba bytových domů, resp. proč není vzhledem
k charakteru Řevnic výstavba omezena na rodinné domy?
Jelikož stávající územní plán bytové
domy nijak nezakazuje, nebyl důvod
vznést požadavek, že by se tento stav
měl změnit a že by bytové domy měly
být ve městě zakázány. Je třeba si uvědomit, že bytovým domem je i funkcionalistická vilka s ustoupeným podlažím
jednoduše proto, že nemá podkroví,
anebo dvoupodlažní dům ve svahu,
protože má dvě podzemní podlaží. Bylo
by absurdní takové druhy staveb zakazovat.
Dle vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
má „rodinný dům více než polovinu
podlahové plochy odpovídající požadavkům na trvalé rodinné bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno
podlažní podlaží a podkroví.“ Z tohoto
odstavce vyplývá, že stavba pro bydlení,
která nesplňuje tyto požadavky, je bytovým domem. Zákazem výstavby bytových domů bychom znemožnili výstavbu domů o dvou nadzemních podlažích

rodinný dům

bytový dům

bytový dům

s ustoupeným třetím podlažím. Posuzování staveb na svazích (kde se v Řevnicích nachází většina vilových čtvrtí) je
také problematické. Lehce může dojít
k situaci, že dům bude mít dvě podzemní podlaží. Proto se zcela záměrně vyhýbáme výslovnému zákazu bytových
domů. Pokud tak vyplyne z projednávání, můžeme například omezit počet
bytových jednotek ve stavbách pro bydlení.
Pro srovnání uvádím, jaké mohou být
rozdíly mezi bytovým a rodinným domem. Bytovým domem může být stavba menší, než je rodinný dům. Rodinný
dům nemá ve vyhlášce žádné omezení
velikosti. Princip zabraňující stavět urbanisticky nevhodné a okolí zatěžující
stavby nespočívá v užití termínu „bytový
dům“, ale je jiný.
Stávající územní plán má v plochách
obytného území nastavenu přípustnou
intenzitu zastavění 0,35 a výjimečně
přípustně 0,4. Návrh územního plánu
rozděluje bydlení do kategorií B1 až B9
a má stanoveny parametry od 0,15 do
0,4. V mnoha lokalitách je tedy přísnější než dosavadní plán. Pokud lze tedy
již dnes stavět bytové domy, proč by po
schválení přísnějšího plánu mělo dojít
k nějakému dramatickému stavebnímu
boomu? Pokud nebyla dosud poptávka
po bytových domech, schválením územního plánu se preference obyvatel nezmění.
Ve vyspělých zemích západní Evropy
existují stovky dobrých příkladů bytových domů, ve kterých má každý byt
svoji zahradu a rozhodně by nespadaly
do kategorizace „rodinný dům“ dle aktuální české legislativy.

pravidla pro výstavbu předměstských
bungalovů! Tím by se zničila cenná
historická stopa města! V dnešní době,
kdy se města příliš rozrůstají do krajiny,
je důležité iniciovat rozvoj uvnitř. Větší
koncentrace v centru města umožňuje vznik fungujícího veřejného parteru,
posílí se také kvalita veřejných prostranství.

Proč je v centru města, v oblastech
C1, C2 a C3, povolená zastavěnost až
90 %?
Centrum města bylo vždy místem, kde
se koncentruje energie města, historicky
zde stály domy blízko sebe. Kvůli velké
rozrůzněnosti není možné určit minimální velikost pozemku, zastavěnost je
také velmi různorodá a na malých parcelách dosahuje plné zastavěnosti. Bylo
by v rozporu s tradicí omezovat vlastníky v historické zástavbě často křivých
a slepených pozemků, vymezovat minimální velikost parcely a nastavovat

Je pravda, že prognóza vývoje počtu
obyvatel naprosto neodráží skutečné
možnosti dané návrhem ÚP?
Zastavěnosti pro jednotlivé plochy vycházejí z propočtů skutečné zastavěnosti v dané lokalitě. Do zastavěnosti na pozemku se nepočítá jen hlavní objem, ale
také další doplňkové stavby na pozemku
(garáž, apod.). Jednotlivé regulativy
jsou mírně navýšeny oproti současnému stavu, abychom např. nezabránili
výstavbě běžného rodinného domu na
menším pozemku, než je průměrná velikost v dané lokalitě. Prognóza vývoje

V územním plánu v nově zastavitelných lokalitách je údajně extrémně
podhodnocena predikce vývoje počtu obyvatel. Zhotovitel prý klame
tím, že nevychází z reálných možností
regulativů.
V územním plánu nesmí být navržen
konkrétní počet domů pro jednotlivé
zastavitelné plochy, ani počet obyvatel.
V plánu se navrhují plochy a pravidla
a pracuje se určitou predikcí a to různě
pro různé účely. Navržený počet objektů
v Odůvodnění v kapitole D.5.2 Technická infrastruktura slouží pouze pro účely
výpočtů kapacity technických sítí. Jedná se o modelový výpočet, který vychází
z metodiky výpočtu kapacity sítí. Územní plán nikde nestanovuje počet parcel
nebo domů v zastavitelné ploše. Prognóza počtu obyvatel, která je uvedena v Odůvodnění v kapitole E., vychází
z vypočtené průměrné hustoty obyvatel
v zastavěném území Řevnic. V tabulce
šířící se po Řevnicích se zaměňuje čistá
užitná plocha bytů s hrubou podlažní
plochou, která se v bydlení liší zhruba
o 35 %. Uvedené výpočty jsou zavádějící. Jak již bylo uvedeno, jestliže je možné stavět bytový dům již dnes, proč by
najednou po schválení územního plánu
mělo dojít ke stavebnímu boomu?
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obyvatel je dána odborným odhadem
stanoveným nikoli pouze na podkladu
velikosti vymezených ploch, ale mimo
jiné z dosavadního vývoje:
r. 1961
r. 1980
r. 1991
r. 2001
r. 2011
r. 2013

3687 obyvatel
3306 obyvatel
2966 obyvatel
2956 obyvatel
3185 obyvatel
3221 obyvatel

Z dat je patrné, že od roku 1961 počet obyvatel klesal a od sametové revoluce dochází k velmi mírnému nárůstu.
Nový návrh územního plánu oproti
tomu stávajícímu platnému dokonce
ubírá rozvojové plochy pro výstavbu,
takže dovolí ještě menší přírůstky, než
ten stávající. Navíc je navržena etapizace pro jednotlivé zastavitelné plochy,
až po naplnění 80 % etapy lze zahájit
výstavbu v etapě další. Není tedy opodstatněné strašit náhlým skokovým přírůstkem obyvatel.
Znamená návrh územního plánu riziko pro Řevnice, pokud se k volným
pozemkům nebo i již zastavěným
pozemkům dostane developer, který
bude chtít svou investici maximálně
zhodnotit?
Limity pro výstavbu jsou v novém návrhu územního plánu přísnější a přesnější, než v dosavadní platné úpravě.
Schválení nového plánu tedy znamená
více omezení pro jednotlivé stavebníky,
nikoli rozvolnění. Nový návrh nastavuje
komplexní systém pravidel pro zastavěnost, procento zahrady, regulovanou
výšku budovy a pravidla pro návaznost
budov na veřejná prostranství (příprava
na veřejný parter, orientace obytných
a pobytových místností, odstup od uliční čáry). Územní plán jasně vymezuje polohu veřejných prostranství a tím
chrání veřejný zájem. Každá plocha je
vybavena podrobným popisem dovoleného využití včetně popisu charakteru
zástavby.
Pokud má kdokoliv názor, že některý
z regulativů by měl být stanoven jinak,
měl by v připomínce konkrétně uvést
jaký, a jak by se měl upravit. Výroky
typu „v území jsou tlaky“ neposkytuje
představu, jaký z regulativů by měl být
upraven, a případně na jakou úroveň.
Lze samozřejmě uvažovat i o zavedení
dalších regulativů, je ale potřeba zvážit
jejich „pro“ a „proti“.
V územním plánu není stanovena minimální velikost pozemku, může docházet k neúnosnému zahušťování
zástavby.

Je potřeba si uvědomit, že podle stávající legislativy je územní plán pro rozhodování v území závazný a nelze z něj za
žádných okolností udělit výjimku (lze
pouze pořídit změnu územního plánu
nebo nový územní plán). Např. minimální velikost pozemku 800 m2 je v některých lokalitách necitlivá regulace, která
zbytečně zasahuje do práv vlastníků.
Jednotlivé regulativy jsou tedy nastaveny
tak, abychom nezabránili výstavbě běžného rodinného domu na menším pozemku, než je průměrná velikost v dané
lokalitě. Stavebník ale musí dodržet zastavěnost a procento zahrady pro danou
lokalitu. Naopak autorka poplašného
e-mailu vnímá riziko v podobě velkých
domů na velkém pozemku. Tomu ovšem
regulativ minimální velikosti pozemku
nezabrání, musel by se naopak jednat o
regulativ maximální velikosti pozemku.
Chceme mít Řevnice jako zahradní
město, krásné vily na velkých pozemcích jsou pro něj charakteristické.
Regulace v územním plánu by měly
být ještě přísnější.
Každý územní plán musí vyvažovat veřejný zájem a práva jednotlivých vlastníků.
Regulacemi dochází k omezení práv
jednotlivých subjektů v území. Toto
omezení musí být vždy v souladu s veřejným zájmem a vždy řádně odůvodněno. Kdokoli může totiž napadnout
územní plán žalobou u soudu, případně požádat o přezkum podle správního
řádu, a míra odůvodnění jednotlivých
regulací snižuje pravděpodobnost na
„úspěch“ případné žaloby či zrušení
územního plánu v přezkumném řízení.
Územní plán navíc nemůže obsahovat podrobnosti náležící regulačnímu
plánu.
Je chybné si představovat, že cokoliv
územní plán nezakáže, bude realizováno. Podobně jako právní regulativy
neříkají, jak člověk jedná. Územní plán
určuje charakter jednotlivých lokalit,
určuje způsob jejich přípustného využití. Výstavba je však podmíněna stavebním zákonem, potřebnými povoleními a v neposlední řadě i smysluplností
jednotlivých projektů. Ani nejotrlejší
developer nepostaví stavbu, v níž nikdo
nechce bydlet. Stejně si nikdo z vlastníků pozemku nepostaví tak malou buňku, aby v ní nemohl žít.
Proč územní plán Řevnic nestanovuje
maximální velikost budovy? Nezabránilo by se tím výstavbě „obludných“
staveb?
Územní plán stanovuje regulovanou
výšku budovy, zastavěnost a procento

zahrady. Samotná výstavba budovy je
dále ovlivněna prováděcími vyhláškami stavebního zákona, kde jsou řečeny
např. odstupy staveb apod. Maximální
velikost budovy, jak byla definována
pro Dobřichovice, je regulativ používaný zejména v regulačním plánu.
Umožňuje územní plán stavět nové
chaty?
Ano, v územním plánu se mohou nové
chaty stavět. V některých lokalitách
určených pro bydlení, kde i v současnosti stavby pro rodinou rekreaci stojí,
je jejich výstavba přípustným využitím
(Za Vodou, Vrážka). Dále lokalita CH –
Chaty a zahrádky umožňuje výstavbu staveb pro rodinnou rekreaci coby
hlavní využití.
Proč nejsou vyspecifikovány církevní stavby v krajině, nebude se touto
cestou při velikosti 20 m2 obcházet
zákon?
V nezastavitelných plochách v krajině
jsou přípustným využitím drobné církevní stavby. Konkrétní specifikace jednotlivých staveb by byla pod podrobností územního plánu.
V čem je přínos nového územního
plánu?
• Územní plán Řevnic vychází z jasné vize, která byla formulována
spolu s občany.
• Územní plán chrání volnou krajinu, která je velmi cenná pro rekreaci obyvatel, retenci vody. Díky
tomu, že není město příliš rozšiřováno do polí, klesají náklady pro
město na budování nové dopravní
a technické infrastruktury.
• Územní plán stanovuje pravidla
pro výstavbu v lokalitách uvnitř
zastavěného území. Díky rozčlenění na lokality podle charakteru je
možné podchytit drobné nuance
a rozdíly.
• V zastavěném území jsou důsledně
vymezena uliční prostranství, ta
tvoří kostru města, kde se pohybujeme, setkáváme, pobýváme. Tato
síť je doplněna o nová propojení,
aby byla zlepšena celková prostupnost městem. Kvalitní veřejná
prostranství tvoří celkový obraz
města.

Text připravili Ing. arch. Pavel Hnilička (zhotovitel územního plánu) a Mgr.
Ondřej Skripnik Ph.D. (pověřený zastupitel) e
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Děti nejvíc
potřebují vztah
Text: Marie Reslová | Foto: archiv Tomáše Řezníčka

Novým ředitelem řevnické „základky“ bude od příštího školního roku speciální pedagog s manažerskou
zkušeností – Tomáš Řezníček. To nejdůležitější, co podle něho mohou děti na základní škole získat, je vztah
k učení a chuť někam životem jít.
Jakou máte vy nejsilnější vzpomínku
na svá školní léta?
Závěr osmé třídy, kdy jsme na základní
škole končili a už jsme možná i chápali,
že to bylo k něčemu dobré. Navštěvoval jsem velkou sídlištní školu a přesto
jsem měl pocit, že naše třídní učitelka je
člověk, který o nás hodně ví. Možná je
to historický optimismus, ale toho pocitu se nemůžu zbavit. Vnímám to jako
věc, která je velmi dobrá a kterou děti
potřebují . A rovněž i jejich rodiče. Takže moje nejsilnější vzpomínka je na ten
konec, kdy všechno, co jsem ve škole
prožil, začalo dávat smysl. Rozcházeli jsme se a bylo nám to líto, a to něco
znamená.
Kde byla ta škola?
Na Jižním Městě. Bylo to v době, kdy se

tam učilo i ve dvou směnách. Obrovská
škola a spousty dětí.
Jste sídlištní dítě?
V tom, kde jsem tehdy bydlel, asi ano. Ale
úplně ne svým založením. Narodil jsem
se na menším městě, kde jsem ještě nastupoval do první třídy, pak jsme bydleli
na sídlišti. Ale našel jsem se vlastně tady.
Jak dlouho jste „tady“ a jak dlouho
bydlíte na Mořině?
V Dobřichovicích pracovně od roku 1997
a na Mořině bydlím od roku 2004.
Pracujete s dětmi dvě desetiletí, jak
moc se podle vás proměnily od doby,
kdy jste absolvoval osmou třídu na Jižním Městě? Cítíte nějaký rozdíl?
Myslím, že rozdíl není ani tak v dětech,
jako v nás dospělých. Že děti svůj život
vnímají podobně, jako jsme ho vnímali

my. Mají mnohem víc možností, možná
mnohem víc schopností – i když, to je
otázka. Ale nějak jinak fungujeme my,
dospělí. Víc si prosazujeme svoje představy, víc se snažíme, aby výchova nejen
v rodinách, ale i ve školách vypadala tak,
jak my chceme. Považuji to za legitimní, ale má to nepochybně i svoje vedlejší
účinky.
Mohl byste ty klady i zápory rodičovského zájmu o školu pojmenovat?
Těžko se srovnává doba mého mládí s tou
současnou, člověk váhá, zda se mu to jenom nezdá. Když dítě cítí, že o ně má rodič
větší zájem, že se za ně ve škole dokáže
postavit, je to pro dítě dobré. My jsme ten
pocit často neměli – škola byla přece jenom
o větších pravidlech, víc svázaná i shůry
danými kolejemi. Samozřejmě není úplně
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velmi bavilo a baví. Jsem v tom ale přes
dvacet let a člověk si říká: možná nějaká
změna, nějaký další motiv... A do toho
se objevila možnost působit na řevnické
škole a několik lidí nahlas řeklo: „Nechtěl
bys do toho jít?“ A vlastně až v tu chvíli
jsem o tom začal opravdu přemýšlet. Trvalo docela dlouho, než jsem měl pocit,
že ano, že bych to měl zkusit.
Dneska je takový trend přístupu k dětem, který zdůrazňuje výkon, a spousta rodičů má pocit, že čím víc se jejich
dítě naučí, tím víc uspěje v testech,
u přijímacích zkoušek, že znalosti jsou
pro dítě do budoucna ta nejlepší výbava. Co by podle vás měla dát dítěti do
života základní škola?
Myslím, že jsem na to už někde odpovídal. Dívám se na to přes děti, které štěstí
nemají a často strádají nejen tím, že nemají rodiče nebo že o ně rodiče nepečují,
ale také tím, že je nikdo takhle nepostrkuje. Pro děti, které odcházejí ze základní školy, je nejvíc to, že získají vztah ke
vzdělávání. Člověk se vzdělává celoživotně a to by ho základní škola měla naučit. Aby věděl, že je to potřeba, že ho to
vlastně trochu baví a že v tom má nějaký
vlastní zájem. Výsledky jsou samozřejmě
dobré, o tom žádná, ale myslím, že vztah
k učení a chuť životem někam jít je daleko, daleko, důležitější.
Vy máte v řevnické škole své děti. Napadlo vás někdy při všech peripetiích,
které se kolem ní děly, že byste je dal
jinam?
Zatím ne. Pocit, že bych měl dát děti na
jinou školu bych měl asi jedině v případě,
kdybych cítil, že jsou ohrožené, že nechodí rády do školy, kdybych měl obavu, že
jim nebude dobře. Ale to se zatím nikdy
nestalo a jsem za to rád. Navíc mám fakt
pocit, že mají dobré učitelky. Když mi ale
řeknou: My nechceme chodit do školy, kde řediteluje náš táta, protože nám
to přináší nějaké nelibé pocity, tak je to
něco jiného.
To skoro vypadá, jako byste ani nic nechtěl v řevnické škole měnit?
V řevnické škole by dlouhodobě měl nastat klid. Za posledních deset let jsem
čtvrtý nebo pátý ředitel, což klid nezaručuje. Tohle je můj cíl. Pokusit se sladit
to, co potřebuje škola, s tím, co potřebuje
obec. Aby obě strany byly v pohodě, spokojené, ve škole byl klid na práci s dětmi a kolegyně a kolegové měli pocit, že
mají někoho, kdo za ně kope, kdo dělá co
nejvíce to, co umí. Kdo jim zajišťuje, aby
mohli v klidu pracovat. A zároveň, aby
obec měla pocit, že ji škola nezatěžuje
a nezpůsobuje komplikace.
Jak se díváte na trend, že děti , možná
spíš jejich rodiče, často touží ze základky odejít na osmiletá gymnázia?
Je to zdravá věc?

Mgr. Tomáš
Řezníček

kdo je

dobré, když se rodič staví za dítě ve chvíli,
kdy věci nejsou úplně tak, jak on si myslí.
Může to být v zásadě pro dítě špatná zpráva, že nemusí dodržovat pravidla nebo že
jsou pravidla zbytečná. A to já si nemyslím.
Pravidla mají svůj smysl a každého svoboda končí na začátku svobody někoho jiného. To je potřeba děti učit.
Jako muž jste v dnešním téměř feminizovaném školství výjimka. Kdy a proč
jste se rozhodl, že chcete celý život
pracovat s dětmi?
Rozhodl jsem se v devatenácti letech, že
tohle je moje cesta. Původně jsem si zvolil jiný obor než jsem nakonec vystudoval – matematiku a fyziku. Pak se v mém
životě něco stalo, co mi změnilo pohled
na věc. Uvědomil jsem si, že daleko prospěšnější mohu být u dětí, kterým se nedaří, které mají z různých důvodů život
ještě složitější, a zvolil jsem speciální pedagogiku. Byla to dobrá volba.
Motiv vašeho rozhodnutí byl konkrétní?
Naprosto konkrétní, ale velmi osobní.
Téměř celou dobu jste působil v dětských domovech. Co je pro dítě ze
strany toho, kdo ho vychovává a učí,
nejdůležitější?
Vztah. Jednoduché slovo, ale velmi složitý čin. Děti v každé situaci potřebují
vztah – se svými rodiči, učiteli, trenéry,
prostě s každým, s kým se ve svém životě
potkávají. Čím lepší, vstřícnější, tím je to
pro dítě přínosnější.
Rozmýšlel jste se dlouho, zda uděláte
ten krok od dětí v ústavní péči k základnímu školství?
Dlouho. Samozřejmě člověk prochází
různými etapami. Já jsem se dostal do
fáze, kdy jsem byl nejen v ústavním školství, ale zároveň jsem začal učit ty, kteří se na tuhle kariéru připravují. To mě

• absolvent Integrálního studia speciální pedagogiky na Pedagogické
fakultě UK
• speciální pedagog, terapeut,
etoped
• Zaměstnání:
statutární zástupce ředitele Dětského domova Lety
ředitel Dětského domova v Dolních
Měcholupech
ředitel Základní školy Řevnice – od
1. 7. 2016

Možná teď někoho naštvu, možná se
mnou nebude spousta lidí souhlasit, ale
já nejsem velkým přítelem osmiletých
gymnázíí. Jednoduše proto, že dětem trochu zkreslují pohled na skutečnou realitu
života. Jako by v nich budovaly už v relativně časném věku pocit „já jsem něco
víc“, jako by se v tu chvíli přestávaly potkávat s potencionálními tesaři, truhláři,
kadeřnicemi a podobnými lidmi, s kterými se ale pak celoživotně potkávají. Velmi
si vážím lidí, kteří umí udělat něco rukama a mají tyhle schopnosti, protože já je
tak úplně nemám. A myslím, že je dobré,
aby se děti učily, že někdo máme trošku
víc hlavu a někdo trošku víc ruce. A to
z mého pohledu ta víceletá gymnázia
trošku narušují. Kvalitní výuka může být
i na běžné základní škole. Pro mimořádně nadané děti – proč ne, ale těch není
tolik, kolik je osmiletých gymnázií.
Vzpomenete si na svého nejoblíbenějšího učitele?
Už o ní byla řeč. Učitelka ze základní
školy, z těch posledních ročníků byla velmi milá, velmi přísná a velmi spravedlivá
a velmi dobře nás znala. Včetně toho, že
znala rodiny a věděla, že některým dětem
je třeba dát vždycky po desátém v měsíci
nějaký čas pokoj, protože je tam doma neklid. Tyto schopnosti u učitelů obdivuji.
Empatii...
Přesně tak. Schopnost vnímat, že dítě má
třeba na chvíli taky potíž.
Co myslíte, které zkušenosti z vaší
dosavadní praxe se vám budou teď na
naší základní škole nejvíc hodit?
Myslím, že by se mi nejvíc mohla hodit
schopnost vnímat potřeby každého jednotlivě. U dětí, které nemají rodinu, je
ještě více třeba se soustředit na to, co dítě
potřebuje právě teď. Ne vždy je to, aby
bylo maximálně úspěšné ve škole. To je
věc, kterou určitě ve výbavě mám, kterou
jsem používal a používám. A ta mi připadá stejně důležitá i na základní škole
v Řevnicích. e

14 Seriál

Družstvo dorostenců na původním hřišti v místech, kde dnes stojí Lidový dům.

devadesát let
národní házené
Text: Jaroslav Hrubý | Foto: archiv

Vše začalo v roce 1912, kdy byla v Řevnicích založena Dělnická tělocvičná jednota. Začátky byly těžké – scházely
peníze a hlavně nebylo kde cvičit. A to ani v létě, natož v zimě pod střechou. Aby jednota mohla fungovat, bylo
nutné se zabývat myšlenkou na získání pozemku a postavení vlastního sportoviště.
Pozemek se podařilo získat někdy v roce
1924 od řádu dominikánů. Na místě, kde
dnes stojí Lidový dům a nafukovací hala,
bylo pouze prostranství s travnatou plochou a malé dřevěné skladiště. To byl celý
majetek tehdejší Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ) Řevnice.

Český vynález ze
Smíchova
V té době, osm let po skončení první světové války, se na území svobodné republiky
nebývalou měrou vzmáhal nový, ryze domácí sport – česká házená. Skutečně český
vynález profesora Kryštofa ze smíchovské
reálky.
Touha obohatit svoji sportovní činnost
hnala několik řevnických nadšenců za poznáním nové hry, a tak byl v roce 1926 založen při DTJ oddíl házené. Připomeňme si

jména těch prvních, kteří oddíl zakládali.
Hlavními organizátory byli: Karel Kadeřábek – úředník na smíchovské poště, Josef
Vinš – majitel truhlářské živnosti, František a Karel Šmídové – majitelé lakýrnictví
a František Černý – stavitelský asistent,
který byl současně hráčem a prvním kapitánem družstva. Jejich spoluhráči v družstvu házené pak byli Antonín Janda, Antonín Kolka, František a Josef Merhautové,
Antonín Smetana a František Vojta.
K těmto průkopníkům řevnické házené
se přidávali další nadšenci jako František
Hrubý, který později převzal na dlouhých
pětadvacet let funkci předsedy oddílu, Josef Hejlek, Václav Janda, František Duchoslav, František Barchánek, Karel Šplíchal
a Robert Tausche, skutečná legenda řevnické házené, který tomuto sportu obětoval doslova celý život.
Hráči tedy byli, a tak už zbývalo jenom
pořídit potřebné vybavení. V době těžké

hospodářské krize byly životní podmínky opravdu nelehké. Obětavost prvních
nadšenců však byla nepřekonatelná. Tak
truhlářská firma náčelníka Josefa Vinše zhotovila bezplatně branky, které opět
bezplatně natřeli lakýrníci Šmídové. Zakoupení jednotných dresů a míče se financovalo z výnosu veřejného cvičení složek
DTJ. Trenýrky, boty na hraní si musel pořídit každý za své – opravdové kopačky však
měli jen někteří.
Hráči se učili pravidla, zkoušeli kdo, na
kterém místě by byl družstvu nejprospěšnější, a všichni čekali, kdy to konečně vypukne. Předposlední zářijová neděle roku
1926, týden před tradičním řevnickým
posvícením, odpoledne ve tři hodiny, zazněla píšťalka rozhodčího, která dala první
signál k dosud devadesátileté nepřetržité
činnosti řevnické házené.
Prvním soupeřem byl tehdy nejlepší celek DTJ Praha III–IV (jinak Malá Strana).
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V noci pěšky do
Rožmitálu
Sláva řevnické házené začala. Hráčská
základna se rozrůstala. Přibývala družstva
dorostenců, žen a posléze i žákovská družstva. Peněz tehdy bylo míň než nedostatek, a tak se na zápasy chodilo i pěšky. Jít
k utkání do Mníšku, Radotína, Nučic, Mezouně nebylo nic neobvyklého. Přesun na
turnaj v Rožmitále pod Třemšínem vyřešilo
družstvo po sobotním zaměstnání vlakem
do Příbrami a dál přes noc pěšky do Rožmitálu. Po krátkém vyspání na žíněnkách
házenkáři odehráli turnaj a zpáteční cesta
se odehrála stejným způsobem.
Připomeňme si také něco z tehdejších
pravidel. Hrát smělo pouze sedm mužů,
střídat nebylo možné ani při zranění. S míčem mohl hráč hrát bez jakéhokoliv časového omezení. Brankoviště bylo obdélníkové.
Česká házená byla tehdy organizována
v pěti svazech. V českém svazu házené,
v Sokole, v Orlu, v FDTJ a v DTJ. Družstvům jednotlivých svazů nebylo dovoleno
se vzájemně utkávat. Toto hloupé nařízení
se však dlouho neudrželo a tak naši o řevnické pouti v roce 1928 přivítali první sokolské družstvo – TJ Sokol Praha Bubeneč.
Řevničtí již v té době hráli na vysoké úrovni a svého soupeře deklasovali 17:1.
Týmu mužů navíc začala vyrůstat nebezpečná konkurence a to ve vlastním
družstvu dorostenců ve složení Jaroslav
Maršálek, Františkové Mráz a Hulčík, Antonín Povolný, František Tomášek, Ostapa
Kynčuk a Vladimír Maruňák. Družstvo se
propracovalo k takové úrovni, že bylo zváno k propagačním utkáním, kdy poráželo
většinu mužských družstev. Při krajském
veřejném cvičení IX. kraje DTJ v Příbrami
porazil náš dorost, před téměř 8000 diváky, reprezentační družstvo kraje složené z mužů Berouna, Hořovic, Rožmitálu,
Březnice, Příbrami a Jinců. V té době zahajuje činnost i první družstvo žen, za které
nastupovaly např. sestry Jandovy, sestry
Lebedovy, Merhautová, Šourková, Vojtová
a další.
Ani za těžkých válečných let, kdy byla
zavedena dvanáctihodinová pracovní
doba, pracovalo se i o sobotách, byl přídělový systém potravin a další nepříjemná i nebezpečná nařízení, řevnická česká
házená svoji činnost nepřerušila. V roce
1945 přichází konec války a bohužel smutná ztráta. V den konce války 9. května byl
zákeřně zavražděn při obraně Pražského
hradu náš vynikající hráč Karel Mündl. Na

jeho počest pak házenkáři organizovali
patnáct ročníků memoriálu Karla Mündla.

Pod hlavičkou Slavoje
Nejkritičtější fází pro řevnickou házenou
bylo období 1946 až 1950, kdy odcházelo postupně pět válečných ročníků mužů
vykonat základní vojenskou službu. V té
době se prolínaly generace a barvy házené
hájili Karel Svoboda, Václav Koukol, Bohumil Kubát, Vlastimil Vacíř, Josef Šafránek,
Zdeněk Zrostlík a Robert Tausche, kterým
přišel na pomoc z Radotína Míla Průdek
a ze Svinař Miroslav Furst. Díky těmto borcům si řevnická házená zachovala kontinuitu.
Rok 1948 přichází pro celou republiku
jako rok osudový, který nešetrně a cíleně
zasahuje i do sportu. Dochází k násilnému
sjednocení tělovýchovy. V Řevnicích došlo ke sloučení Sokola, DTJ, SK (kopaná)
a LTC, a to pod názvem Sokol. Pod hlavičkou Sokola jsme existovali do roku 1952,
kdy tělovýchovu v Řevnicích dostala pod
patronát obchodní organizace Jednota
a celá organizace se přejmenovala na Slavoj. Nadřízený orgán reorganizuje svoje
soutěže a tak je naše družstvo mužů vzhledem k dlouhodobým dobrým výsledkům
zařazeno do první ligy, kde se však mezi
těžkými soupeři neudrželo. V roce 1950
po návratu z vojny se formuje a nabírá na
výkonnosti družstvo ve složení František
Rousek a Rudolf Krejčík – brankáři, obránci – Václav Rychlík, Ladislav Vobecký, Karel
Holý, radotínští Průdek a Naske a útočné
trio Miloslav Lebeda, Miroslav Hejlek, Jaroslav Snopek plus legendární zadovkář
Zdeněk Zrostlík.
V roce 1951 toto družstvo posílené o vynikajícího střelce Ladislava Komárka, který
k nám přestoupil z ATK (předchůdce Dukly

JUBILEUM

První zápas nemohl pochopitelně skončit
jinak než prohrou a to vysoko 1:23. Naši
první historickou branku vstřelil Antonín
Kolka.

V letošním roce oslavují řevničtí národní házenkáři devadesát let své činnosti. U příležitosti tohoto významného jubilea se budete moci v několika
příštích číslech seznámit prostřednictvím seriálu s bohatou a zajímavou
historií tohoto sportovního oddílu.
V jeho řadách se v průběhu devadesáti let vystřídalo téměř 700 hráčů,
hráček a funkcionářů a proto není
technicky možné každé jméno připomenout. Prosíme proto za prominutí,
pokud své nebo některé vám známé
jméno v tomto úvodním článku či dalších dílech seriálu nenajdete.

Praha), vybojovalo návrat do I. ligy. V rozhodujícím utkání jsme porazili právě zmíněné ATK. Utkání se hrálo na neutrálním
hřišti v Praze-Podolí. První ligu jsme hráli
dva roky… (pokračování příště) e

Podle zápisů v kronice a vzpomínek některých členů sepsal Jaroslav Hrubý

Mužstvo tvořilo pouze sedm hráčů, střídat nebylo možné ani při zranění.

16 33 výlety a procházky z Řevnic (po 100 letech)

Jezírko

Výlet čtvrtý:

Letovská skála
Text: Zdeněk Valeš | Foto: Zdeněk Valeš

Dnes se vydáme kousek dál. Překročíme
hranici katastru naší obce a zamíříme
k sousedům. Vyrazíme na Letovskou skálu. Překvapivě ale nepůjdeme po proudu řeky, třeba po cyklostezce směrem na
Prahu, jak by každý očekával, ale z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad budeme
stoupat k řevnickému rozcestí u Tittlova
mostu nad házenou. Odtud pak po žluté turistické značce směrem na Jezírko.
Ano, náš dnešní cíl je zaznamenán v mapách pod tímto názvem.
Cesta nás nejdříve povede sice prudce
do kopce, ale celkem pohodlně po asfaltové silničce až k Lesnímu divadlu, které
letos oslaví 100 let trvání, a tak můžeme
z jeho jeviště v jakoukoli denní dobu zaslechnout dialogy herců zkoušejících na
večerní představení. Pokud nás nezláká
vidina kulturního zážitku a nezůstaneme sedět na dřevěných lavicích divadla,
můžeme dál pokračovat po široké lesní
stezce okolo staré hájovny až do údolí
Nezabudického potoka. Mírně stoupající
cesta vede lesem nad údolím až ke starému lomu na Pišťáku. Tady překročíme
potok, již dávno uschovaný pod nekoneč-

nou sutí z lomu, odbočíme doleva a stále po žluté značce dojdeme pod hřeben
Letovské skály. Zde naše cesta značená
žlutou barvou opouští širokou lesní stezku a starým úvozem vpravo začíná stoupat vzhůru. Pod klenbou ze starých buků
se cesta ztrácí mezi kořeny a zapomenutými kameny, ale přesto s jistou představivostí s její pomocí vyšplháme až na
vrchol skalnatého hřebene.
První, čeho si zde všimneme, je pomníček, upomínající na novoroční neštěstí, při kterém byl nešťastnou náhodou
zastřelen hajný Jan Maršálek. Jen pár
kroků za pomníčkem pak začíná skalnatá hrana, od které se nám otevře výhled
do nevelkého zatopeného lomu, dnes
zvaného Jezírko. Na začátku 20. století
zde při lámání křemencového kamene
vytryskl pramen a celý lom zatopil. Jak
vypadal před sto lety, si můžeme už jen
představovat. Nádherné romantické místo ve dvacátých letech objevili trempové
a od obce Lety si pronajali opuštěnou kamenickou boudu na dně lomu. Postupně
sem nanosili hlínu z nedalekých Haloun,
upravili okolí přírodního jezírka a posta-

vili zde další stavby. Tak vznikla prý první trempská osada na Brdech zvaná El
Paso. Dodnes je několik chatiček na dně
lomu svátečně obýváno potomky prvních
trempů a návštěvníkům je přístup odepřen.
Z Jezírka se můžeme vrátit stejnou
cestou zpět, ale doporučuji pokračovat dále po modré značce do Haloun.
Stezka klesá smíšeným lesem a pouze
necelé dva kilometry nás dělí od vyhlášené legendární hospody „U Zrzavého
paviána“. Sem míří ze všech koutů přilehlých Brd kroky poutníků, kteří touží
po osvěžujícím občerstvení s návdavkem
atmosféry starých časů. Obojího se zde
dostává měrou vrchovatou, a tak výčep
či přilehlý sál bývá pln rozličných turistů, poutníků, cyklistů, běžkařů či náhodných kolemjdoucích. Pohodlně usazeni
s orosenou sklenicí před sebou však nezapomeňme, že nás ještě čeká cesta zpět
do Řevnic, která naštěstí vede po pohodlné cestě, značené zelenou turistickou
značkou, přes louky Na Bořích až na řevnické nádraží. e
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Cyklozávod Za vodou
V sobotu 21. května uspořádal spolek
Řevnice Za vodou cyklozávod na nové
dráze, kterou se podařilo postavit na pronajatém plácku. Spolek si místo pronajímá už od roku 2014, postupně se podařilo plácek svépomocí vyčistit, prořezat
stromy, postavit ohniště a umístit lavičky
i lavice.
Letos přibyl pingpongový stůl, který
se hodí i na výtvarné dílny či jako organizační centrum cyklozávodu. Na vybudování cyklodráhy, která pozemek ohraničuje, získal spolek grant od Nadace Via
v rámci programu Města z jiného těsta.
Na pořádání cyklozávodu přispělo i město Řevnice a sponzorsky závody podpořila firma Kola Sport Štorek.
Pětatřicet dětských závodníků (od
dvou do deseti let) se utkalo ve čtyřech
kategoriích. Vítězové si odnesli skvělé
dorty, ostatní medailisté získali trička,
hračky a dobroty. Všechny děti, které se
zúčastnily, měly radost z placek spolku Za
vodou i z ochutnávky jednoho z vítězných
dortů. Odpoledne si užili i rodiče a prarodiče dětí – vyhřívali se na lavičkách,
opékali buřty a především fandili malým
závodníkům a pomáhali se závodem.
Díky všem, kteří závod sponzorovali,
připravovali, i těm kteří na něj přišli!
Hana Ripková

Den plný dobrého jídla
a zážitků
Food festival Všechny chutě světa můžete
navštívit 18. června na zámku v Dobřichovicích. Více než šedesát stánků nabídne speciality z celého světa: šťavnatý
gruzínský šašlik, vietnamskou bun cha,
bretaňské palačinky, mexické quesadilla,
španělskou paellu, japonské sushi, ruské
pirohy, americké hamburgery, africkou
samosu, malajskou laksu a další. Aby vám
lépe trávilo, je pro vás a vaše děti připraven adrenalinový park, kde si budete
moci vyzkoušet obří trampolíny, lezeckou

20. května přivítal starosta Tomáš Smrčka v sále Zámečku nové řevnické občánky.
stěnu, houpačku z mostu, přejet řeku Berounku na laně či zkrotit divokého býka.
Pro ty nejmenší pak dvě divadelní vystoupení. Každý návštěvník dostane malý
dárek do své kuchyně. Vstupné je 100 Kč,
invalidé a děti do 10 let zdarma.
red

Kdy do Modrého
domečku?
Nově zrekonsturované horní patro kavárny Modrý domeček otevřeme od 1. června, zatím ve zkušebním provozu vždy od
úterý do pátku od 11.30. do 15.30. Bude se
zde servírovat speciální denní menu, složené z hlavního jídla a polévky. K dispozici
budou také samozřejmě sladké i slané dobroty napečené přímo v Modrém domečku.
Přijďte si odpočinout a užít si klidu a pohody při šálku výborné kávy. Navíc jsme
se také rozhodli pro letní měsíce upravit
nedělní otevírací dobu. Otevírat budeme v
11 hodin a zavírat až v 18 hodin. Věříme,
že tak vyjdeme vstříc všem, kteří si chtějí
užít hezká nedělní odpoledne v naší kavárně o něco déle. Těšíme se na Vás.
Marie Hrdá

Do lesa s novou dekou
a trikem
Krásné deky s logem 100 let Lesního
divadla vás zahřejí nejen na těle, ale
i u srdce. Jejich koupí totiž přispějete
na chystanou rekonstrukci řevnického
Lesního divadla. Deky jsou k dostání ve
třech barevných provedeních: modré
a světle a tmavě zelené. Stojí 250 korun
a zakoupíte je v řevnickém knihkupectví
LeAmos a v Zámečku. K dostání budou
i při akcích v Lesním divadle. Stejně tak
i trička, která k jubilejním oslavám navrhli žáci řevnické Základní umělecké
školy. K dostání bude stylové tričko s nápisem Lesňák.
pan

Poděkování
Je pro mne milou povinností poděkovat
prostřednictvím Ruchu panu starostovi Tomáši Smrčkovi a vedení města za
velkorysé uspořádání (včetně bohatého
pohoštění) vernisáže mých 101 ilustrací k „Poetickému herbáři“, který při této
příležitosti pan starosta spolu s Mgr. Hanou Závorkovou, ředitelkou Středočeského muzea v Brandýse, pokřtili. Děkuji
rovněž pěveckému sboru Canto Carso za
hluboký kulturní zážitek, Proměnám za
milé taneční překvapení, paní Ivetě Kovářové za obětavou organizační spolupráci
a samozřejmě velké účasti přátel a spřízněných duší, kteří přišli slavnostní večer
se mnou prožít.
Dagmar Renertová
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Řevničtí předají císaři
dort k 700. narozeninám
Podesáté zamíří letos královský průvod
v čele s Karlem IV. z Prahy na Karlštejn.
V Řevnicích už tradičně příjezd císaře
zpestří Košíkářský trh. Koná se v neděli
5. června od 9 hodin.
Na Náměstí Jiřího z Poděbrad budou
k dostání košíky a další proutěné zboží.
Chybět nebudou ani další stánky s keramikou či občerstvením. Připravený je i kulturní program, který začne v půl desáté.
„Letos očekáváme příjezd císaře již v půl
dvanácté, a tak bylo třeba program trochu
nahustit,“ uvedla organizátorka Veronika
Stará. Během dopoledne se můžete těšit
na taneční vystoupení žáků ZUŠ Řevnice
a Notičky. Na folkovou Portu pozve svým
vystoupením Zdeněk Barták. Děti ze školy
a školky Země zazpívají slavné písně z filmu Noc na Karlštejně. Na chůdách předvedou své umění členové skupiny Chůdadlo.
Císaře přijde na náměstí tradičně přivítat řevnický starosta a za město mu předá
originální dort k 700. narozeninám. Zdravici přednesou i zástupci zdejších ochotníků. Královskou Výsost mají v plánu pozvat
na chystané oslavy 100 let Lesního divadla.
Královský průvod pořádá město Dobřichovice ve spolupráci s Dobřichovickou
divadelní společností a Shš Alotrium, za
podpory svazku obcí Region Dolní Berounka, Radotína, Karlštejnského kulturního sdružení a hradu Karlštejn. Právě na
Karlštejně se 3. až 5. června budou konat
oslavy 700. výročí narození Karla IV., které nabídnou i rytířský turnaj. Podrobný
program najdete na www.hradkarlstejn.cz
pan

70. narozeniny. Finále interpretační soutěže proběhne ve dnech 24. – 26. června.
Letošní Porta bude přehlídkou vítězů
z celé slavné historie festivalu, a tak se
portovnímu publiku představí Spirituál
kvintet, Robert Křesťan, Kamelot, Wabi
Daněk, COP, Jaroslav Samson Lenk, Fešáci, Zelenáči, Nezmaři, Pacifik, Taxmeni,
New Rangers, Epydemye, Marien, Jak je
neznáte, AG Flek, Vojta Kiďák Tomáško,
Nová sekce, Přístav, Přelet M. S., Martin
Rous, Švédova trojka, Lístek či Scarabeus.
Mezi slavné vítěze a majitele zlatých
Port patří samozřejmě také Jarek Nohavica, Karel Plíhal, Poutníci, nebo Xindl X.
Více na www.porta-festival.cz. A čtěte
www.eportyr.cz.
JVZ

Chorus Angelus zve na
závěrečný koncert do
Řevnic
Svoji 31. sezonu zakončí sbor Chorus
Angelus pod vedením svého uměleckého vedoucího Romana Michálka v pátek
17. června od 18 hodin v Řevnicích, v sále
Lidového domu, kam srdečně zveme
všechny příznivce sborového zpěvu.
-skš-

ZUŠka okénko
Talentové zkoušky
Začátkem června proběhnou přijímací talentové zkoušky. Pro letošní rok jsme zavedli novinku v podobě rezervačního systému pro talentovky do hudebních oborů,
na kterých se sejde vždy nejvíce dětí. Doufáme, že rodičům a dětem výrazně zkrátí
dobu čekání.
Rozpis talentových zkoušek na jednotlivá oddělení (hudební a výtvarné oddělení má více oborů, na které se můžete hlásit, více na www.zus-revnice.cz,
odborné doporučení dle vašeho zájmu
s vámi prodiskutuje komise a vyučující
zvoleného oboru):

Porta v Řevnicích již
podeváté

TANEC: 6. 6., 15–17 hod.
VÝTVARKA: 8. 6., 16–17 hod.
HUDBA: 9. 6., 13–16 hod.
DRAMAŤÁK: 10. 6., 15–17 hod.

Lesní divadlo 24.–26. 6. 2016
Legendární festival folk a country hudby
během jubilejního 50. ročníku Porty představí své slavné vítěze. Nebude chybět ani
Pavel Žalman Lohonka, který letos slaví

Úspěchy
Květen byl ve znamení poměřování uměleckých dovedností a kvalit. Absolvovali
jsme jednu soutěž za druhou. Na Mezinárodní Kociánově houslové soutěži obsadi-

la po dvou letech Magda Routová, letošní
absolventka I. stupně, opět skvělé druhé
místo. Kamila Kolářová na Broumovské
klávese obdržela ve velké konkurenci čestné uznání. Celostátní kolo soutěže Základních uměleckých škol v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů v Jindřichově
Hradci bylo také ve znamení velkého úspěchu, Vojta Brenner, Tereza Petrová, Kamila Kolářová a Magda Routová byli ve své
kategorii na prvním místě. Pátek třináctého nám přinesl štěstí a velkou radost.
Digitální fotografie opět slavila na Lidické Mezinárodní dětské výtvarné výstavě, odkud si tradičně naši studenti odvážejí ocenění, které jsou i známkou kvality
výuky. Letos byl v porotě soutěže i uznávaný fotograf Robert Vano, kterému se
fotografie líbily. Tentokrát získal medaili
Petr Vaněk, Prokop Sodomka a Stanislav
Cincibuch čestná uznání.
Gratulujeme všem a hlavně pedagogům.
Absolventi
Konec roku se kvapem blíží a s ním i absolventské koncerty, výstavy a vystoupení.
Některé akce již máme za sebou, ale stále
si můžete přijít poslechnout absolventský
koncert žákyň L. Kolářové a K. Němečkové
- Anežky Krutské, Terezy Klimešové, Kateřiny Fantové, Barbory Kostlánové a Štěpánky Sklenkové, který se koná 8. června od 18 hodin v sále Zámečku. Taneční
vystoupení letošních absolventek budete
mít příležitost vidět 9. června od 18 hodin v řevnickém kině. Na vernisáž absolventské výstavy VÝKVĚT vás pak zveme
10. června do Skladu_13 od 17 hodin.
Letos ukončí studium prvního stupně
26 žáků a dva žáci končí již stupeň druhý.
Počet absolventů stále vzrůstá, což nám
dělá velkou radost.

MIXFestival
Vrcholem školního roku ZUŠ je MIXFestival! Již popáté ukončíme školní rok touto
multižánrovou akcí. V sobotu 11. června
nesmíte chybět. Diváky přivítáme již v 15
hodin před Zámečkem vernisáží výstavy
a vystoupením kytarového souboru, v 16
hodin se přesuneme na podium a odstartujeme super program. Festival je zaměřený
na nejmladší tvůrce (studenty základních,
středních a vysokých uměleckých škol,
čerstvé absolventy) a interprety. Někdy přijmou pozvání i jejich učitelé. Téma je Cesta kolem světa. Provedou vás moderátoři
a známí cestovatelé Honzelka a Filmund.
sihr
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Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5,
přijme na pozici:

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
jednosměnný provoz pondělí–pátek,
sobota 1x za 3 týdny

SKLADNÍK
jednosměnný provoz pondělí-pátek,
sobota 1x za 3 týdny

ŘIDIČ dodávky – skupina B
jednosměnný provoz pondělí–pátek,
sobota 1x za 3 týdny
Tel. 777 66 1111, 296 828 302
po 14. hodině

Technické služby hledají brigádníky
Pro práci v technických službách hledáme brigádníky
formou dohody o provedení práce, na práci na živnostenský list či jinak. Nástup možný ihned. Požadujeme
přiměřenou fyzickou kondici, zkušenost s údržbou, zkušenost práce se sekačkou, křovinořezem apod.

Máte zájem udržovat obecní ulici nebo
více ulic? Obraťte se k domluvě na vedoucího technických služeb.
Tel.: 702 041 425, ts@revnice.cz

Prázdninové PC kurzy pro děti
PC Akademie pořádá v létě týdenní
„počítačový kemp“ pro děti do 12 let.
Termíny: 18.–22. 7. a 8.–12. 8.
Místo: ZŠ Řevnice
Čas: Po–Pá, 8.00–12.00 hod.
Program: základy práce s PC a Internetem

Informace a přihlášky na tel. 602 395 228
a na www.pckademie.cz.
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Kino
1/6 Humr

Kino Řevnice / 20.00
Romantické sci-fi, Irsko/VB/Řecko, 2015

22/6 Vzkaz v láhvi
Kino Řevnice / 20.00

Krimi, Dánsko/Německo, 2016

24/6 Hledá se Dory
Kino Řevnice / 17.30

3/6 Želvy Ninja 2

Hudba
4/6 Rockový Slunovrat
Lesní divadlo / 11.00

8/6 Absolventský koncert
Sál Zámečku / 18.00

Kino Řevnice / 17.30

Žáci Lenky Kolářové a Kristiny Němečkové

3/6 Návštěvníci 3

19/6 Bombarďák

Kino Řevnice / 20.00

Lesní divadlo / 15.30

Komedie, Francie/Česko, 2016

24. - 26. 6./ Porta
Lesní divadlo

4/6 Dcera čarodějky
Kino Řevnice / 15.30

Dobrodružné fantasy, Dánsko, 2015

4/6 Děda

Kino Řevnice / 20.00
Rodinná komedie, Česko/ 2016
Hrají: Fr. Segrado, Bolek Polívka, Petr
Čtvrtníček ad.

8/6 Microb a Gasoil
Kino Řevnice / 17.30

Fantasy, Dobrodružný, Akční, USA, 2016

10/6 Správní chlapi
Kino Řevnice / 20.00

24/6 Teorie tygra
Kino Řevnice / 20.00

15/5 Anna Paulová, klarinet,
Lukáš Klánský, klavír
Zámeček / 18.00

25/6 Ratchet a Clank:
Strážci Galaxie

Divadlo

Animovaný, USA, 2016

Lesní divadlo / 19.00

Kino Řevnice / 15.30

25/6 Den nezávislosti:
Nový útok
Kino Řevnice / 20.00
Sci-fi, USA, 2016

10/6 Dívčí válka
17/6 Slavíme 100!
Lesní divadlo / 20.00

Hudebně dramatická koláž z historie Lesního divadla

18/6 Velvet Havel

Krimikomedie, USA, 2016

Lesní divadlo / 20.00

Hudební kabaret Divadla na Zábradlí,
Radokova cena

19/6 Mami, už tam budem?
Lesní divadlo / 14.00
Divadlo Minor

11/6 Angry Birds ve filmu
Kino Řevnice / 15.30

11/6 Teorie tygra
Kino Řevnice / 20.00

Akce
29/6 Děda

Kino Řevnice / 15.00
(baby-bio)

Kostel sv. Mauricia / 16.30–22.00

Kino Řevnice / 20.00

11/6 MIX FESTIVAL

Válečný, Dánsko, 2015
Niminován na Oscara

U Zámečku / 15.00
Pořádá ZUŠ Řevnice

17/6 Děda

16/6 Vernisáž Fotosalónu

Kino Řevnice / 20.00

Modrý domeček / 19.00

18/6 Hledá se Dory

a křest knihy 100 let Lesního divadla Jindřicha Königa a Pavly Nováčkové

Kino Řevnice / 15.30

18/6 Maggie má plán
Kino Řevnice / 20.00
Komedie, USA, 2015

Náměstí / 9.00

10/6 Noc kostelů

15/6 Boj

Animovaný, USA, 2016

5/6 Košíkářský trh a Královský průvod

29/6 Naše malá sestra
Kino Řevnice / 20.00

Hořká komedie, Japonsko

28/6 Školní akademie
Lesní divadlo / 16.00
Pořádá ZŠ Řevnice

