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Co se děje v Sokole
Text: Pavla Nováčková | Vizualizace: Sokol Řevnice

V Sokole se týdně
vystřídá téměř tisícovka
sportovců
V září se opět otevřou dveře řevnické
sokolovny pro sportovce všech kategorií.
Muži, ženy i děti si můžou zahrát volejbal,
badminton nebo se jen protáhnout. TJ
Sokol Řevnice a jeho nájemci nabízí 33
různých hodin cvičení a sportů. V rozvrhu
naleznete cvičení rodičů s dětmi i cvičení
pro předškoláky. Děti a mládež v oddílu
všestrannosti využívají nejen klasické
nářadí pro šplh, přeskok přes kozu nebo
hrazdu, ale i prvky gymnastiky (kotouly
a stojky) a mnohé míčové hry. Žactvo i dorost trénují volejbal v tělocvičně, na antuce i na písku. Stejné
věkové kategorii dívek i chlapců Sokol nabízí i oddíl badmintonu. Ženy mají pestrou nabídku cvičení od dynamických
po klidové. Mohou vybírat z cvičení s gymbaly, zdravotního
cvičení, pilates, fibalu, body stylingu, spálit kalorie nebo si
zacvičit jógu. Muži si do tělocvičny chodí zahrát fotbálek nebo
florbal. Společně se muži a ženy potkávají při kruháči nebo
volejbalu. S hůlkami potkáte sokoly v okolí Řevnic při Nordic
walking. Všechna cvičení včetně rozvrhu najdete na www.
sokolrevnice.cz

Díky opravě střechy přibydou
v sokolovně půdní prostory
Devadesát let od svého založení bude letos slavit řevnický
Sokol. Od té doby jsou otevřené i dveře zdejšího kina a tělocvičny a ta léta jsou na budově znát. Loni se Sokolům podařilo
zrekonstruovat zázemí, kotelnu a vyměnit okna, to vše za 6,5
milionu korun. Střecha se však „přihlásila“ taky o pozornost.
„Při deštivém počasí se začaly objevovat mokré mapy na půdě
a později začala voda prosakovat i do interiéru, což vykreslovaly vlhké mapy na zdech tělocvičny a kýbl pod kapajícím stropem v nářaďovně,“ popsala kritickou situaci Monika Vaňková
s tím, že havarijní situaci se podařilo vyřešit díky Ministerstvu
školství, které poskytlo na rekonstrukci střechy dotaci ve výši
4,2 milionu korun. S povinnou finanční spoluúčastí bude
v rámci opravy střechy provedena i přístavba, která v budoucnu umožní využití krásných půdních prostor s výhledem na
Berounku. Sokolové zatím stále nemají všechny potřebné

finance na investici 6 mil. Kč, ale věří, že do konce roku bude
dílo dokončeno.

Senioři budou studovat rituály
evropských královských rodů
Řevnické kino se od září opět promění na Univerzitu 3. věku,
která je pod hlavičkou České zemědělské univerzity Praha.
V tomto semestru s tématem Rituály evropských královských
rodů se bude Mgr. Kamil Rodan, Ph.D., zabývat nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození, svatby,
rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19.
a 20. století. Více než 50 studentů seniorského věku se schází
1x za 14 dní (vždy v úterý v 10–12 hod.), aby se vzdělávali, bavili a smysluplně strávili čas se svými vrstevníky. Mnozí z nich
navštěvují řevnickou univerzitu již od jejího vzniku roku 2013.
Většina studentů již má tříleté studium zakončené promocí
v aule ČZU Praha, přesto se dále vzdělávají v tématech všeho
druhu. Od umění, architektury, zdraví až po dějiny, rodokmeny či astrologii. Tato parta aktivních báječných lidí se setkává
i mimo přednášky. Každoročně si vyjede na výlet a prakticky
si ověří znalosti získané nejen na Univerzitě 3. věku, nebo si
jen tak posedí u napečených dobrot se sklenkou vína. Nadcházející setkání bude v Pivovaru Řevnice v úterý 15. 9. 2020
v 10 hodin, kde se může ke studiu přihlásit každý, starší 50 let.
První přednáška s názvem „Zakotvení evropských královských
rodů v historii“ začíná v Kině Řevnice 29. 9. v 10 hodin. Více
info na www.e-senior.czu.cz. e
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Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod bych rád popřál všem školákům i předškolákům vše
nejlepší do začátku nového školního roku. Přeji jim, aby to byl
rok pokud možno standardní, vyplněný tradičním průběhem, na
který byli až do letošního března zvyklí. Doufám, že probíhající
koronavirovou situaci zvládne naše země již bez plošného uzavírání školských zařízení.
Multifunkční hřiště
V souvislosti se školstvím bych rád zmínil vybudování třídy pro
dětskou skupinu v budově staré školy na náměstí. Rada města
tak vyšla vstříc rodičům dětí ve věku tří let, které nebylo možné
z kapacitních důvodů přijmout do mateřské školy. V blízké
budoucnosti plánuje město zbudování dvou nových tříd přímo
na pozemcích mateřinky podle aktuálně vydaného stavebního
povolení.
Velké změny se odehrají i na pozemcích základní školy. Teď
v září zde budou za přispění dotace zabudovány dvě velké
podzemní nádrže na dešťovou vodu včetně rozvodů na zalévání
zeleně okolo školy a v jejím areálu. V říjnu by pak měla být zahájena stavba školního multifunkčního hřiště s umělým povrchem,
včetně atletické dráhy, atletických sektorů pro skok i vrh koulí
a osvětlení. Také na tuto stavební akci získalo město dotaci.
Sportovní haly
Není to však jediné sportoviště, které by mohla škola v blízké budoucnosti začít využívat. Na místě tenisových kurtů u Lidového
domu vznikne víceúčelová sportovní hala jako soukromá investice do rozvoje sportovní infrastruktury především pro školní děti
a mládež. Investorem této haly bude řevnická rodina Zuskova
a touto cestou bych chtěl manželům Zuskovým za město vřele
poděkovat. V nejbližší době proběhne veřejná prezentace budoucího sportoviště. Stavba by měla podle přání investorů být
zahájena již v příštím roce a škola bude mít možnost halu plně
využívat. Do haly bude navíc chráněný vnitřní přístup přímo
z nové školní budovy, což učitelům výrazně zjednoduší příchod
a odchod žáků z hodin tělocviku. Tím ovšem vstřícnost těchto
investorů nekončí, městu jsou připraveni přispět na spoluúčast
dotace na vybudování výše zmiňovaného multifunkčního venkovního hřiště.
Další soukromý investor, Sportclub Řevnice, se chystá stavět
tenisovou halu pro dva kurty v lokalitě Za Vodou, v sousedství
stávajících venkovních kurtů. O kus dál, na tzv. Starém fotbaláku, pozemcích ve vlastnictví paní Hazukové, město zadalo
průzkum výstavby nového fotbalového hřiště. Dlouhodobý pronájem pozemku je s vlastníkem již předjednaný a získat peníze
z dotačního titulu je v příštím roce reálné. Nové hřiště by vyřešilo patovou situaci, ve které se fotbalový klub aktuálně nachází
na hřišti současném. Majoritní zahraniční vlastník pozemku
pod hřištěm totiž požaduje naprosto přemrštěné podmínky za
výměnu či prodej pozemků, než jaké mu město nabídlo. Město
nemůže ze zákonných důvodů péče řádného hospodáře na
tyto přehnané požadavky přistoupit. Fotbalový oddíl ani město
v tomto stávajícím areálu nevlastní ani pozemky či objekty, proto
jsou možnosti jednání v tomto tradičním místě velmi omezené.
Fakta o referendu
V polovině července město obdrželo návrh přípravného výboru
na konání referenda k otázkám, kdy jedna se týká určení budou-

cího využití areálu bývalé betonárky Eurovie v novém územním
plánu a druhá se vztahuje k navržení zelených pásů nad budoucí
zástavbou v lokalitě Na Vrážce. Přípravný výbor nashromáždil
dostatek podpisů pro vyhlášení referenda a město se jeho konání
v žádném případě nebrání a plně podporuje zájem občanů se
k těmto otázkám vyjádřit. Aby se tak mohlo stát a vše proběhlo v souladu se zákonem, oslovilo město nezávisle na sobě
dvě právní kanceláře, které se danou problematikou zabývají,
s požadavkem na posouzení doručeného návrhu a přípravu
referenda.
Obě otázky, tak jak jsou v návrhu přípravného výboru formulovány, směřují k tomu, aby zastupitelstvo bylo zavázáno
ke schválení zcela konkrétní podoby územního plánu. To je
ovšem podle právních analýz v rozporu se zákonem o místním
referendu. V místním referendu se může rozhodovat pouze
o věcech, které spadají do samostatné působnosti. Zastupitelstvo města totiž nemůže být rozhodnutím v místním referendu
zavázáno k tomu, aby schválilo nový územní plán v konkrétním
znění, neboť o podobě nového územního plánu nerozhoduje
zastupitelstvo, ale pořizovatel (město Černošice). Zastupitelstvo
rozhoduje o vypořádání námitek a přijetí návrhu či jeho vrácení
k přepracování. Současně právní posudek upozorňuje, že druhá
z navržených otázek není formulována jednoznačně, neboť z ní
nevyplývá, že není požadováno vymezení jednoho pásu „veřejné
zeleně“, ale hned dvou pásů a navíc lokace pásu je v návrhu
chybně popsána.
Právní stanoviska rovněž upozorňují, že o obou otázkách není
možné konat místní referendum dle zákona o místním referendu, neboť by rozhodnutí přijaté v tomto místním referendu
mohlo být v rozporu s právními předpisy. Jak již bylo řečeno,
zavazovalo by totiž zastupitelstvo města, aby schválilo konkrétní
podobu územního plánu, ačkoli tato je výsledkem formalizovaného procesu podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.
A v procesu územního plánování musí být zvažována řada
okolností, musí být zohledněna stanoviska dotčených orgánů,
zájmy města jako samosprávy, zájmy jeho občanů a také musí
být chráněna subjektivní práva vlastníků dotčených pozemků
(zejména k podání námitek). Přijetí takového územního plánu,
jehož podoba by byla dána předem rozhodnutím v místním referendu, by tento proces obcházelo a mohlo by také být důvodem
pro zrušení části územního plánu při jeho přezkumu v rámci
správního soudnictví.
Aby referendum o zmíněných dvou otázkách mohlo proběhnout, je úkolem zastupitelů obě otázky naformulovat
a schválit tak, aby byly obě právně nezávadné, srozumitelné
a jednoznačné.
Kromě toho je rovněž důležité, aby měli všichni občané ke
svému rozhodování k dispozici maximum relevantních informací. Věnujte tudíž prosím pozornost obsáhlému redakčnímu
materiálu uvnitř tohoto čísla. K němu si dovoluji připojit ještě
několik postřehů a informací.
Ochrana, doprava a parkování
Z pohledu města je změna z uzavřeného průmyslového areálu
do smíšené zástavby důležitá především z hlediska protipovodňové ochrany, dopravy, parkování, rozvoje veřejných služeb
a průchodnosti celé lokality.
Realizace zvýšené ochrany celé lokality mezi řekou Berounkou a železnicí před povodní je jednou ze základních podmínek,
která bude obsažena ve smlouvě mezi městem a vlastníkem
areálu. Neméně důležité je i dopravní řešení, které spojí ulici
Pražskou s řevnickou lávkou. Obyvatelé lokality Za Vodou
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nebudou díky tomu muset při cestě od Letů překonávat žádný
železniční přejezd a ráno se snadněji dostanou autem k nádraží,
kde budou moci zaparkovat na veřejném parkovišti. V lokalitě
se budou rovněž rozvíjet veřejné služby, které v Řevnicích buď
chybí, nebo jsou nedostatečné. Mohly by zde vzniknout chybějící
ordinace lékařů, dětské hřiště, obyvatelům této části města by
měla sloužit také nová mateřská škola. Chybět by neměla ani
menší samoobslužná prodejna potravin. Celý areál pak bude ze
všech směrů volně průchozí a plný zeleně. Město tak získá přímé
spojení s řekou přímo od nádraží a stávající obyvatelé přilehlých
ulic už nebudou muset při cestě na vlak či do centra Řevnic
obcházet dokola kolem plotů.
A na závěr dovolte, abych napravil ještě jednu podstatnou
dezinformaci. Z úst představitelů přípravného výboru referenda
opakovaně zaznívá tvrzení o plánované masivní výstavbě, což
není pravdivé, neboť navrhovaná zastavěnost tohoto území je
mnohem nižší než zastavěnost na zbylém, rezidenčním území
města.
S úctou Tomáš Smrčka

Požádat o něj může každý volič do 30. 9. do 16.00. S voličským průkazem může volič ve volbách do zastupitelstva kraje
volit, a to ve stálém volebním okrsku na území ČR spadajícím
do územního obvodu kraje, v jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu (příklad: trvalé bydliště Černošice,
tedy Středočeský kraj, v době voleb budu v Mladé Boleslavi, tam
budu moci volit, protože je to ve Středočeském kraji; trvalé bydliště Černošice, ale v době voleb budu ve Zlíně, tam na voličský
průkaz volit nelze, protože to není Středočeský kraj).

Zastupitelé budou hlasovat
o vyhlášení referenda

Studie ověří, zda na starém fotbaláku
vyroste nové hřiště

První poprázdninové zasedání zastupitelstva města se uskuteční 7. září. Konat se bude od 19:00 hodin v 1. patře budovy
Zámečku. Jedním z jeho hlavních bodů bude vyhlášení místního referenda. Zastupitelé budou projednávat rovněž přijetí
dotace MPSV pro zaměstnance v sociálních službách, dotaci
spolku Rockovrat. Hlasovat budou také o nových pravidlech pro
jednání s investory. Ta mají stanovit transparentní postupy pro
jednání s investory, kteří budou chtít na katastru Řevnic stavět.

Město hledá možnosti pro zachování fotbalového hřiště v Řevnicích. Členům klubu starosta představil plán, který počítá
s výstavbou nového hřiště.
Podle starosty jednání se společností Lee Investments, která
pozemek stávajícího hřiště vlastní, ztroskotala. Nesouhlasili
ani s finanční kompenzací, ani se směnou pozemků. „Nabízeli
jsme louku nad Lesním divadlem. Z pozice řádného hospodáře
ani za hřiště jiný než nestavební pozemek nabízet nemůžeme.
Konkrétní požadavky společnost nesdělila, jen pohrozila ústy
svého právního zástupce, že pozemek oplotí a neumožní zde
sportovat,“ komentoval aktuální situaci starosta Smrčka. Ten se
proto sešel s majitelkou většiny pozemků (část pozemků vlastní
město) pod tzv. starým fotbalákem a dohodl se s ní na smlouvě
o dlouhodobém pronájmu. Tam se pokusí hřiště vyprojektovat.
Důležitým krokem má být ověřovací studie, která má ještě letos
určit, zda by se nové hřiště s plnohodnotnými parametry na
vytipovaný pozemek vešlo. „Dotace na toto sportoviště budou
příští rok vypsány také (letos z těchto dotací město získalo prostředky na sportoviště na školním pozemku). Zkusili bychom
o ni příští rok požádat,“ popsal starosta s tím, že náklady na
vybudování hřiště by se mohly pohybovat kolem 4–5 milionů
korun, nicméně dotace bývá udělována ve výši 80–90 procent.

Volby do zastupitelstev
krajů 2. a 3. října
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech 2. a 3.
října 2020. Volit do krajského zastupitelstva může státní občan
České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která leží
na území Středočeského kraje. V pátek jsou volební místnosti
otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.
Kde
V Řevnicích se bude volit opět ve dvou okrscích. Volební místnosti se nemění – v přístavbě řevnické základní školy ve Školní
ulici.
Doklady
Pro ověření totožnosti je třeba předložit platný občanský průkaz
nebo cestovní pas. Pokud nemáte platný doklad, máte možnost
mimořádně požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené
lhůtě. Tento občanský průkaz se vydává bez strojově čitelných
údajů s dobou platnosti na 1 měsíc. Žádat je třeba na MěÚ Černošice (pracoviště Karlštejnská 259, Černošice i Podskalská 19,
Praha) pouze ve dnech a v době voleb. K podání žádosti je třeba
dodat 2 aktuální dokladové fotografie (na pracovišti v Praze
lze fotografie pořídit na místě). Současně je třeba mít doklad,
kterým prokážete svou totožnost: Vyhotovení tohoto typu občanského průkazu je na počkání a jeho vydání je osvobozeno od
správního poplatku.
Voličské průkazy
Voličský průkaz umožňuje voliči volit kdekoliv na území ČR
mimo volební okrsek, který přísluší jeho trvalému bydlišti.

Hlasování
Každá politická strana, hnutí nebo koalice je uvedena na samostatném volebním lístku. Jestliže se rozhodnete udělit hlas celé
straně, vložte do obálky její hlasovací lístek. Kandidátům do
krajského zastupitelstva ale můžete udělit také preferenční hlasy
– zakroužkovat můžete až čtyři kandidáty. Preferenční hlasy
je možné dát pouze kandidátům z jedné politické strany nebo
hnutí. Do obálky je možné vložit jen jeden hlasovací lístek, jinak
je volba neplatná.

Starostové budou jednat o neúnosné
situaci na železnici
Na katastrofální situaci na železnici si podle vedení Řevnic
stěžovalo na úřadě několik lidí. Starosta Smrčka proto zaslal
stížnost na České dráhy. O neúnosné situaci na železnici mají
jednat starostové obcí z regionu Dolní Berounka na svém
zářijovém setkání.
Od pondělí 31. 8. se z důvodu rozsáhlých výluk na trati
Praha–Beroun mění jízdní řády. Dosavadní vlaky do Českého Brodu skončí v Praze, dál budou převedeny na linku S1
z Masarykova nádraží. Vlaky v ranní špičce z Prahy do Řevnic
a v odpolední špičce z Řevnic do Prahy pojedou mimo stanici
Praha-Smíchov. Od 31. 8. do 20. 10. začíná také platit nový
výlukový řád. „Problém je, že ani výlukové řády nejsou dodržovány,“ kritizoval současnou situaci starosta. Podle něj by se
měl o situaci zajímat především objednatel dopravy, kterým je
Středočeský kraj.

Zprávy z radnice 5

Cestující si snaží pomoci, jak se dá. Na Facebooku proto
vznikla skupina pro spolujízdu Berounský povoz, kde si lidé
navzájem nabízejí volná místa v autech při cestě do a z Prahy.

Ze školního domku by mohla být
multimediální učebna
V bývalém domku pro školníka v areálu prvního stupně ZŠ by
mohla vzniknout multimediální učebna. Původně radnice uvažovala o tom, že jej využije pro družinu. Nyní se ale naskytla
příležitost získat prostřednictvím MAS Karlštejnsko dotaci na
multimediální učebnu. „V současnosti proto upravujeme projekt,“ řekl starosta Řevnic. Dotaci dosahující až šest milionů
korun by město použilo na celkovou rekonstrukci domku i vybavení elektronikou, počítači. Přes MAS Karlštejnsko se město
snaží získat finance i na opravu Dřeváku u nádraží a náhradu
plechového skladu hasičárny za zděný temperovaný.

Dětská skupina startuje, město dál
hledá zdroje pro přístavbu školky
Na provoz dětské skupiny na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad,
kterou bude od 1. září navštěvovat dvacet dětí, použije řevnická
radnice dotaci ve výši 4,5 milionu korun. Podle starosty města
Tomáše Smrčky by měla pokrýt veškeré náklady na provoz a vybavení v dalších dvou letech. Jde například i o mzdy na dvě učitelky a pracovnici na vydávání obědů a úklid. Jaká bude budoucnost dětských skupin v celorepublikovém měřítku, přitom není
jasné. „Nevím, co vláda provede, nicméně v současnosti dotace
na skupiny poskytují,“ uvedl Smrčka. Připomněl, že město bude
nadále usilovat o přístavbu stávající školky. Cena se pohybuje
kolem 20 milionů korun při navýšení kapacity o 40 dětí. Město se
na ni bude snažit získat dotaci.

Starosta jednal s petenty
o bezpečnosti chodců na objížďce
O některých opatřeních, která mají zajistit větší bezpečnost
chodců na objížďce, jednal o prázdninách s iniciátory Petice za
zvýšení bezpečnosti chodců v ulici V Luhu starosta Řevnic Tomáš
Smrčka.
„Jednali jsme o doplnění některých bezpečnostních prvků:
nasvětlení přechodu, doplnění veřejného osvětlení, snížení rychlosti a vybudování jednoho nového přechodu dále od města,“
řekl starosta, který petentům představil a popsal Studii zklidnění
ulic V Luhu, U Viaduktu a Alšova. Starosta Smrčka informoval
rovněž o připomínce města, která se stala podmínkou územního

rozhodnutí o umístění stavby na pozemku u zúžené části silnice.
Nový majitel by měl v případě umístění nové stavby stávající
oplocení pozemku upravit tak, aby nezasahovalo do rozhledových trojúhelníků a aby šířka veřejného chodníku po celé délce
pozemku neklesla pod hranici 1,6 m.
Zástupci obyvatel z dotčené oblasti na schůzce rovněž požadovali instalaci zpomalovacího prahu nebo zpomalovacích polštářů
v místě, kde budou nejméně obtěžovat hlukem stávající obyvatele, a to alespoň do doby realizace výše uvedených projektů
a opatření.

Nová lávka se v sadech
zatím stavět nebude
Kompenzace 1200 korun ze státního rozpočtu na občana již
doputovala do Řevnic. Peníze mají být náhradou za bonus pro
OSVČ, který byl hrazen z rozpočtového určení daní, tedy i z peněz obcí. „V tuto chvíli jsme díky kompenzaci i tomu, že jsme
letošní rozpočet kvůli rozpočtovým opatřením postavili defenzivněji, zatím v plánu,“ potvrdil starosta s tím, že město průběžně
v polovině a na konci měsíce sleduje tabulku daňových příjmů.
„Výpočty porovnáváme se skutečným rozpočtem loňského roku.
Největší výpadek tak město zaznamenalo v květnu, minus 1,3 milionu korun, a v červenci, minus 1,7 milionu korun. Uvidíme, jak
budou příjmy vypadat na podzim. Město už do konce roku žádné
větší investiční akce nechystá. Výjimkou je zahájení výstavby
venkovního sportoviště a oprava několika ulic pod Vrážkou. Na
jaře se město muselo z důvodu předpokládaných výpadků příjmů
vzdát kvůli vysoké spoluúčasti dotace na vybudování cyklostezky, která zahrnovala i stavbu nové lávky pro pěší v Havlíčkových
sadech. Dotační pravidla totiž nedovolila zúžit projekt jen na
výměnu lávky a navíc v čase posouvat.“ Ta je přitom v havarijním
stavu. „V současné době je zabezpečena dřevěnými konstrukcemi, které jsou pravidelně kontrolovány,“ řekl starosta. Město dál
hledá možnosti, jak získat dotaci na opravu mostku. Náklady se
pohybují kolem 4 až 5 milionů korun.

Město vybírá firmu
na výstavbu sportoviště
Stavba nového venkovního sportoviště na školním pozemku
začne ještě v letošním roce. Městu se na ni podařilo získat evropskou dotaci pět milionů korun. Předpokládané rozpočtové náklady na stavbu dosahují 10 milionů korun. Potřebnou spoluúčast
městu přislíbili jako dar manželé Zuskovi, kteří jsou současně
i investory sportovní haly. Město v současnosti ve veřejné zakázce
hledá stavební firmu a uvidí se, jakou cenu se podaří vysoutěžit.
Nabídky mohou firmy zasílat do 8. 9., podmínkou dotace je, aby
do konce září město vybralo vítězného uchazeče.
Nové multifunkční hřiště s umělým povrchem se bude stavět
ve spodní části školní zahrady. Zahrnovat bude i běžeckou
dráhu, sektory pro vrh koulí a skok do dálky. Součástí je i vybudování osvětlení a odvodnění areálu. Do budoucna město
počítá i s výstavbou parkoviště pod školní jídelnou.
Pod ním by měly být umístěny dvě z celkového počtu čtyř
nádrží, které město v areálu školy zabuduje. Také na stavbu
dešťových nádrží na jímání dešťových vod, které budou využívány k závlaze pozemku školy a okolí, získalo město jeden
milion korun, spoluúčast města bude 10 %. „Práce začaly
vykopáním rozvodů kolem školy ještě o prázdninách tak, aby
1. září byly rozvody hotové a školáci mohli přijít bezpečně do
školy,“ uvedl starosta. Celková kapacita nádrží je 48 m³. Práce
mají být hotovy do listopadu a nikterak nenaruší chod školy.
(pan)
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referendum O EUROVII
Ve dnech 2. a 3. října čeká Řevnice zároveň s krajskými volbami také hlasování v historicky prvním místním referendu. Jeho konání podpořilo svými podpisy více než potřebných 20 % oprávněných voličů. Obě otázky, které
chce přípravný výbor občanům položit, se týkají projednávaného územního plánu, konkrétně možného budoucího využití území průmyslového areálu za nádražím (bývalá Eurovie) a lokality Na Vrážce.
Text: Marie Reslová a Matěj Barták

Zastupitelstvo rozhodne o referendu
V půlce června odevzdal přípravný výbor referenda (Olga
Tomková, Milan Tomek a Martin Sudek) na městský úřad návrh
na konání místního referenda spolu s 678 podpisy oprávněných
voličů. Městský úřad dle zákona o místním referendu formální
náležitosti návrhu přezkoumal a konstatoval, že přes některá
pochybení (např. falešné podpisy) byly zákonné podmínky
splněny. Městské zastupitelstvo, které bude zasedat 7. září od
19 hodin v Zámečku, by tak mělo referendum vyhlásit.
Ještě předtím se ale zastupitelé budou muset vypořádat
s názorem dvou advokátních kanceláří, které vedení města
požádalo o posouzení, zda lze hlasovat v referendu o otázkách, jak je navrhnul přípravný výbor. Z analýzy Frank Bold
Advokáti vyplynulo, že „pokud bude zastupitelstvo města
Řevnice chtít vyhlásit místní referendum, bude muset znění
otázek přeformulovat.“
Právníci svůj závěr zdůvodňují tím, že pokud by se hlasovalo
o otázkách navržených přípravným výborem, bylo by „rozhodnuto o věcech, které nepatří do samostatné působnosti
zastupitelstva města Řevnice“. V komentáři kancelář dodává,
že zastupitelstvo nemůže být referendem zavázáno k tomu,
aby schválilo nový územní plán v požadovaném znění, neboť
o konkrétní podobě nového územního plánu nerozhoduje
zastupitelstvo, ale pořizovatel, tedy městský úřad Černošice.
K druhé otázce pak právníci namítají, že není formulována
jednoznačně.
Také advokátní kancelář David Záhumenský se domnívá, že
otázky jsou pro místní referendum položeny nevhodně: „Není
možné zavázat město k tomu, aby obešlo proces územního
plánování podle stavebního zákona a schválilo konkrétní znění územního plánu.“
Zastupitelstvo tedy pravděpodobně rozhodne o vyhlášení
referenda s přeformulovanými otázkami. Témata ovšem zůstanou stejná.

O čem budeme hlasovat
Občané by v referendu měli vyjádřit svůj názor na budoucí
podobu dvou lokalit, respektive na pravidla pro výstavbu na
soukromých pozemcích, jak budou určena novým územním
plánem pro území Na Vrážce a průmyslový areál mezi nádražím a Berounkou. O každé otázce, tedy o každé z lokalit, se
bude hlasovat zvlášť.
Pás zeleně, který má ohraničit budoucí zastavitelné území
Na Vrážce a vytvořit překážku případnému rozšiřovaní výstavby i přívalovým srážkám a prachu z polí, není mezi zastupiteli
ani mezi občany kontroverzní téma. Naopak vyhrocené názory
existují na transformaci bývalé Eurovie do podoby smíšeného
území pro občanskou vybavenost, drobnou výrobu, služby
a bydlení. Spory se vedly a vedou především o povolení bytové
výstavby (a to včetně rodinných domů), ale i o hustotě zástavby, procentu zeleně nebo maximální výšce budov.

„Je nezbytně nutné, aby občané města měli možnost závazně vyjádřit svoji vůli ohledně připravovaného mohutného
zastavění města Řevnice,“ píše přípravný výbor v odůvodnění
návrhu referenda. Dále uvádí, že na 27 000 m2 průmyslového
areálu se město a investor snaží změnit současné přípustné využití (drobná nerušící výroba a služby, pozn. red.) na
bytové. Je zde plánována „hustá výstavba bytových domů
a nebytových prostor“, tvrdí členové výboru. Rádi by stanovili
jako přípustné využití pouze stavby občanské vybavenosti pro
školství, kulturu a sport, veřejná prostranství, zeleň, drobnou
výrobu a služby.
Prostor bývalé Eurovie je pro další rozvoj města důležitý –
lze zde umístit potřebná parkovací místa u nádraží, může
tudy vést průjezdná komunikace k lávce přes Berounku do
části Za Vodou, přístupová komunikace k řece navazující na
podchod pod kolejištěm. A je to také nezbytná plocha, kudy
mohou vést, dle městem již zpracované studie, protipovodňová opatření, která by ochránila tuto část Řevnic až po čistírnu
odpadních vod. Na tom všem je nezbytné dohodnout se nejen
mezi zastupiteli, ale rovněž s majitelem tamních pozemků tak,
aby řešení a parametry územního plánu dávaly nejen funkční
a urbanistický, ale také ekonomický smysl.
Iniciátoři referenda odmítají kancelářskou a především
bytovou výstavbu v této oblasti a rádi by zde viděli hlavně
veřejnou zeleň a zařízení pro kulturu a sport. Tato varianta
ovšem pro majitele či budoucího investora nedává z ekonomického hlediska smysl, takže areál by pravděpodobně zůstal
ve stávající podobě a dohoda na stavbách, na kterých má
město eminentní zájem, jako je výstavba protipovodňových
opatření či parkoviště, by byla obtížnější, ne-li nemožná.

Pracně vyjednaná shoda
Před rokem a půl vznikl v rámci zastupitelstva pro koaličně-opoziční vyjednávání Výbor pro územní plán. Po třech
zástupcích v něm má koalice (Josef Tlustý jako předseda, Jan
Hlaváček a Petr Hartman) a opozice (Libor Kvasnička, Jaroslava Dercová a člen přípravného výboru referenda Martin
Sudek). Sedmým členem je architekt Lukáš Vacek, odborník
na urbanismus a územní plánování, na jehož nezávislosti se
všichni členové výboru konsenzuálně shodli.
Po měsících jednání dospělo v březnu tohoto roku šest členů
výboru ke kompromisu o podobě možné proměny průmyslového areálu s následujícími parametry: 20 % zastavěné
plochy, 30 % zahrad a 50 % komunikace, parkoviště a ostatní
plochy. Podle Lukáše Vacka by šlo ze 2/3 o nebytovou výstavbu a z 1/3 o bydlení, omezené na maximálně 60 bytů o celkové podlahové ploše 6 300 m2. Regulovaná výška zástavby
pro jednotlivé stavební bloky je převážně 10 m, maximální
výška 14, respektive 16 metrů jen na několika přesně určených
místech. Podmínkou výstavby je mateřská škola pro 50 dětí,
protipovodňová opatření a veřejné parkoviště pro 100 aut.
Martin Sudek jako zástupce skupiny občanů, která už v roce
2018 vyvolala petici „proti masivní výstavbě v Řevnicích“
a nyní místní referendum, byl mezi členy Výboru pro územní
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plán jediný proti. Požadoval, aby majitel areálu navíc daroval
městu k využití ucelenou část pozemků o výměře 10 000 m2,
tedy více než třetinu celkové výměry. Pro vlastníka krok na
první pohled ekonomicky velmi sporný. Starosta a pověřený
zastupitel pro územní plán Tomáš Smrčka upozorňuje i na
další rozpor: „Petenti si v tomto protiřečí. Požadují v souladu s výsledky jednání ve Výboru pro územní plán v Eurovii
rozvolněnou výstavbu s omezenou výškou, ale požadavek na
darování scelené plochy by znamenal nutnou koncentraci
výstavby do kompaktního výškového bloku.“

Řeč čísel a argumentů
Výbor pro územní plán položil na stůl jasná čísla, iniciátoři
referenda zatím zůstávají u obecných formulací. Na otázku
Ruchu, jaké konkrétní parametry výstavby si představují
pro využití areálu, neodpověděli. Podle platného územního
plánu je možné v bývalé Eurovii zastavět až 50 % plochy,
Výborem pro územní plán navrhované číslo 20 % tedy snižuje
zastavěnost území o víc než polovinu. I na pozemcích pro
rodinné domy v Řevnicích se v současnosti připouští 30%
zastavitelnost. Přesto se v návrhu referenda bez jasných čísel
hovoří o hrozící „husté“, či dokonce „mohutné“ výstavbě,
která poškodí stávající charakter města. V letáku propagujícím
referendum členové přípravného výboru dokonce uvedli, že
má být v Eurovii postaveno několik „výškových kancelářských
budov“. Podle architekta Vacka lze „za výškovou budovu v českém prostředí považovat stavby od 40 m (cca 12–14 podlaží).
Dohodnuté regulativy návrhu územního plánu města Řevnice
pro Eurovii stanovují strop 3 nadzemní podlaží, na několika
místech ustupující 4. podlaží nebo obytné podkroví, a v žádném případě neumožňují zástavbu jakýchkoli výškových
budov,“ dodává odborný člen Výboru pro územní plán. Jinými
slovy: nové domy v místech areálu by nebyly vyšší než ty, které
v Řevnicích už stojí.

Co na to majitel
Jednání s majitelem a provozovatelem průmyslového areálu
Janem Soukupem vede město už dlouho, zhruba od podzimu
2015. Vedení radnice si od počátku uvědomovalo význam
lokality. Také architekt Pavel Hnilička, zpracovatel nového
územního plánu, opakovaně upozorňoval na její potenciál.
V době, kdy byl areál na prodej, zvažovala rada města jeho
koupi a snažila se prověřit náklady spojené s jeho transformací. Zvítězil ale názor, že se město nemá zadlužovat a vstupovat
do nejistého podnikání.
Rada města se tedy vydala cestou spolupráce s novým
vlastníkem. Prvním vážným krokem k debatě o budoucnosti
území bylo zadání architektonické studie nazvané Za Nádražím, spolufinancované městem a vlastníkem. Jejím autorem
byl architekt Pavel Hnilička. Město se v ní pokusilo definovat
své zájmy: průchod k řece, parkování podél tratě a hlavně celkovou kultivaci území, které by nabídlo občanům nové služby,
příležitosti i kvalitu veřejného prostoru. Studie, zejména
tehdy uvažovaný počet téměř dvou stovek bytů, ale vyvolala
ve městě řadu kontroverzních reakcí, již zmíněnou petici proti
masivní výstavbě, ale i pokus radnice najít s občany shodu
během participačního setkání na téma budoucnost Eurovie.
Mezitím naplno začalo projektování modernizace tratě
Praha–Beroun a znovu se potvrdila jedinečnost lokality pro
Řevnice. Začalo být reálné, že se v souvislosti s rekonstrukcí
podaří vyřešit parkování i komplikovaný příjezd do areálu
zároveň s podjezdem pod kolejištěm. V té době se už také Výbor pro územní plán pokoušel najít konsenzus nad parametry
nové výstavby.

Na začátku tohoto roku majitel zadal ateliéru MONOM
vlastní ověřovací architektonickou studii, už na základě zmenšených zastavitelných ploch a dalších omezení. Proč? „Velkým
impulsem bylo projektování modernizace trati Praha–Beroun.
Lemuje naše pozemky a právě na tomto rozhraní je možné
spojit příjemné s užitečným a zakomponovat zde dostatek parkovacích míst pro cestující, kteří potřebují přestoupit z auta na
vlak,“ vysvětluje Jan Soukup.
Na otázku, zda jsou nyní navržená procenta zastavěné
plochy, zeleně a druh zástavby, včetně podmínek vybudování protipovodňových opatření a veřejného parkoviště pro
vlastníka areálu přijatelné, Jan Soukup odpovídá: „O všech
parametrech budeme chtít i nadále diskutovat, ale s celkovým
konceptem smíšené funkce území jsme v souladu.“
Schválení nového územního plánu považuje vlastník areálu
pouze za první, i když důležitý krok „na cestě k realizované
a dobře fungující části města“. Rozvoj území je podle něho
úzce navázán na výstavbu protipovodňové ochrany a realizaci
podjezdu. A pokud občané uvažovanou výstavbu v areálu odmítnou? „Budeme se i nadále starat o náš majetek a provozovat areál ve stávající podobě. Jak město, tak my, ale ztratíme
možnost vzájemně si vyjít vstříc při realizaci plánovaných
akcí, jako je parkování u nádraží a protipovodňová ochrana
diskutovaného území nebo propojení břehu Berounky s městem,“ dodává Soukup.

Kolik nás bude?
Kromě až iracionálního odporu k „přistěhovalcům“ je asi
nejsilnějším argumentem odpůrců výstavby v Eurovii, a v Řevnicích vůbec, nedostatečná a na nové obyvatele nepřipravená
městská infrastruktura – chybějící místa ve škole a školce, nedostatek pitné vody apod. Ze strany města i odpůrců výstavby
zatím padala na téma maximálního možného přírůstku obyvatel velmi odlišná čísla. Poslední údaje z obou stran se přiblížily
tisícovce nových obyvatel Řevnic, což potvrzuje i Lukáš Vacek.
Z té by na bytovou výstavbu v Eurovii mohlo podle něj připadnout zhruba 150–200 lidí.
Upozorňuje ale na další skutečnost, která obavy z rozvoje
Řevnic mírní: „Územní plán je navrhován na delší období,
a nelze předpokládat, že bude zcela naplněn. Obsahuje i poměrně přísnou etapizaci, takže rozvoj bude možný vždy jen na
určených místech, a nikoli plošně. Celková kapacita územního
plánu, velmi pravděpodobně nenaplnitelná a etapizovaná, je
cca 1000 obyvatel při současné velikosti domácností a domů.
Časový horizont naplnění nelze jasně odhadnout, neb záleží
zejména na investiční činnosti jednotlivých, většinou soukromých vlastníků pozemků, tzn. jde o minimálně jedno až dvě
desetiletí.“

Budeme mít co pít?
Obecně formulovanou hrozbu nedostatku pitné vody nebo nedostatečné kapacity čistírny odpadních vyvrací starosta Tomáš
Smrčka celkem snadno – čísly z veřejně dostupných výročních
zpráv vodohospodářské firmy EKOS. Pro přehlednost uvádíme
jen ta základní.
Řevnické vodní zdroje mají aktuálně kapacitu 15,4 litru za
sekundu, což odpovídá ročnímu množství 485 tis. m3. V roce
2017 z nich bylo odebráno 229 tis. m3 vody, v roce 2018 214
tis. m3 a v roce 2019 209 tis m3. Přestože byla na naše vodní
zdroje před pár lety ještě připojena Zadní Třebaň, je patrný
trend snižování odběru vody z vodních zdrojů, i proto, že se
daří průběžně odstraňovat úniky v síti. „Rezerva je dostatečná,“ ujišťuje starosta. Navíc město Řevnice plánuje navýšit kapacity vodních zdrojů z důvodu jejich diverzifikace a zajištění
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bezpečnosti a připravuje rekonstrukci vodních zdrojů Kejná
a Domov na Mníšecké.
Dostatečnou rezervu má podle starosty po loňské modernizaci i čistírna odpadních vod. Její celková kapacita je 6100
obyvatel, z toho na základě smlouvy o investici je pro město
Řevnice určená kapacita 4500 obyvatel. Na obyvatele se
počítá se 150 l znečištěné vody na den, přepočteno na rok se
jedná o kapacitu čištění 334 tis. m3. Za rok 2019 fakturoval
EKOS svým zákazníkům za 163 tis. m3. I když k tomu připočítáme průsaky dešťové vody do kanalizace, které nároky na
kapacitu zvyšují, je rezerva čistírny pro nové obyvatele stále
dostatečná.

Škola a školka
Obecně k zatížení infrastruktury novými obyvateli starosta
dodává, že město počítá při nové výstavbě s využitím institutu
plánovacích smluv, který už uplatnilo při jednání s investory
v lokalitách Pod lesem a V Luhu. Na jejich základě se investoři
budou podílet na rozvoji městské infrastruktury. Momentálně
jsou také v jednání transparentní pravidla pro veškerou investiční výstavbu ve městě.
Starosta přiznává, že slabinou je kapacita městské školky. V současnosti stačí uspokojit zájem čtyřletých a starších
dětí, potřebu umístění tříletých by měla od září pokrýt nově
otevřená dětská skupina pro 20 dětí s dotací na dva roky.
Město ale už získalo stavební povolení na rozšíření mateřské
školy o 40 míst, a ta by měla zájem rodičů v budoucnu pokrýt.
A transformace bývalé Eurovie pak je v návrhu územního plánu podmíněna vybudováním nové školky pro 50 dětí.
Řevnická škola má kapacitu 685 dětí a spádově do ní na
základě smluv docházejí děti z Hlásné Třebaně, Zadní Třebaně

a Karlštejna. Podle starosty bylo v minulém školním roce zapsáno k výuce 642 dětí, z toho „jen“ 331 z Řevnic. Škola v budoucnu nemusí přijímat děti z nespádových obcí a v případě
vyčerpané kapacity ani z těch spádových. I tady je tedy podle
starosty pro případ nárůstu obyvatel kapacita dostatečná.
Navíc se chystá na 1. stupni rekonstrukce bývalého domečku
školníka na multimediální třídu a na jaře škola získá nové
sportoviště s umělým osvětlením v zahradě 2. stupně – atletický ovál, doskočiště, sektor na vrhy a multifunkční hřiště.

Den poté
Rozhodnutí o budoucí podobě důležité části Řevnic je nyní
díky vyvolanému referendu v rukou občanů. Na jejich hlasech
bude záležet, zda průmyslový areál zůstane v současném
stavu, který město nezdobí a k jeho rozvoji příliš nepřispívá,
nebo zda se promění v novou, urbanisticky zajímavou část
Řevnic se službami, pracovními příležitostmi, parkováním,
novými komunikacemi a omezeným počtem bytů.
Co bude den poté, až se sečtou všechny hlasy, se zdráhá
odhadnout i starosta města:
„Bez znalosti výsledku referenda a bez následného projednání s pořizovatelem a zpracovatelem územního plánu a dotčenými orgány nelze odpovědět. Rozhodnutí není na straně
města. Možné jsou tři postupy: úprava návrhu územního
plánu k opakovanému projednání, vrácení procesu zpracování
územního plánu ke společnému jednání s dotčenými orgány
nebo až k revizi zadání územního plánu. Vše bude záviset
na posouzení závažnosti změn ze strany dotčených orgánů
a pořizovatele.“ e

Návrh Výboru pro územní plán pro
oblast Za Nádražím (bývalá Eurovia)
Regulativy způsobu využití
Hlavní využití
Občanské vybavení, zejména školství, kulturní zařízení, církevní stavby, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejná
správa, bydlení, administrativa, veřejné stravování.
Jednotlivé obchody a nerušící provozovny služeb a drobné výroby do velikosti 500 m2 hrubé podlažní plochy. Sportovní stavby a zařízení vhodně začleněné do uliční struktury. Veřejná prostranství, městské parky.
Přípustné využití
Jedna stavba s ubytováním do kapacity 30 lůžek, jejíž součástí
bude provozovna pro veřejné stravování. Stavby dopravní a technické infrastruktury a stavby doplňkové, související s hlavním
využitím plochy.
Podmíněně přípustné využití
Obchody, nerušící provozovny služeb a řemeslné výroby do velikosti 2000 m2 hrubé podlažní plochy (do plochy není započítána
podmíněná funkce, např. parkoviště). Sportovní stavby a zařízení (víceúčelový sál, tělocvična) za podmínky, že budou doplněny dalším využitím jako např. obchody, stravování apod. Pro
výše uvedené podmínění využití platí bez rozdílu tyto podmínky:

Stavby budou vhodně začleněny do uliční struktury jako součást
města a nestanou se solitérními stavbami bez vztahu k uličnímu
prostranství.
Stavby, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, jsou
podmíněně přípustné za podmínky, že budou splněny přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. Ostatní jiné stavby za podmínky, že
odpovídají charakteru území a nenarušují hlavní využití plochy.
Charakter zástavby:
Smíšená zástavba v blízkosti přestupního terminálu. Jedná se
o plochu se službami a pracovními příležitostmi s limitovaným
množstvím jednotek pro bydlení.
Domy jsou orientovány do uličních prostranství, mají zpravidla
veřejný parter. Budovy tvoří většinou souvislé rozhraní mezi uličním prostorem a zástavbou.
Charakter veřejných prostranství:
Nová veřejná prostranství budou tvořena tradičními ulicemi, jejich profil bude umožňovat bezpečný pohyb chodců i cyklistů.
Nepřípustné využití
Zejména sklady, odstavné plochy pro nákladní automobily a pro
přívěsy těchto nákladních vozidel, autobazary.
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PROSTOROVÉ REGULATIVY
Zastavěnost (pro celý blok)

20 %

Procento zahrady (pro celý blok)

30 %

Regulovaná výška zástavby

10 m (3 nadzemí podlaží)
Objekty přiléhající k veřejným prostranstvím okolo bodů D, F mohou mít regulovanou
výšku max. 12 m (3 nadzemní podlaží)

Maximální výška zástavby

14 m
Objekty přiléhající k veřejným prostranstvím okolo bodů D, F mohou být vysoké max.
16 m

Minimální velikost pozemku

Není stanovena

Doplňující regulativy

Podmínka vybudování protipovodňových opatření, které budou součástí protipovodňových opatření celé lokality města mezi železniční tratí a řekou.
Vymezení veřejného parkoviště P+R pro min. 100 parkovacích míst (tento počet parkovacích míst nelze započítat pro plnění podmínek výstavby v území SM).
Podmínkou výstavby je vybudování dostatečné občanské vybavenosti (ordinace lékařů,
prostory pro mateřskou školu s kapacitou 50 dětí) v území SM.
Max. počet bytů v území SM je 60 a současně maximální hrubá podlažní plocha bytů
v území SM je 6300 m².
V domech okolo bodů D a F musí být v 1NP a 2NP zastoupena nebytová funkce.

Anketa mezi zastupiteli
Souhlasíte s návrhem pro budoucí využití lokality Za Nádražím (areál
bývalé Eurovie), jak byl dohodnut zástupci koalice a opozice na půdě
výboru pro územní plán?
Bc. Miroslav Cvanciger, ODS
S návrhem souhlasím, domnívám se, že dohodnutá varianta
bude pro město přínosem. Přibudou parkovací stání, bude vybudována nová průjezdná komunikace, která umožní dopravní
obslužnost v době budování podjezdu pod železnicí, a celý areál,
dnes již nesloužící původnímu účelu, dostane architektonickou
podobu, která zpříjemní vzhled Řevnic.
Ing. Arch. Alice Čermáková, TOP 09 a Nezávislí
S návrhem transformace areálu tak, jak bylo dohodnuto na půdě
Výboru pro územní plán, souhlasím. Vítám možnost přeměny
bývalé betonárky na smíšenou zástavbu s možností bydlení. Jednak se jedná o cenné území podél meandru řeky s velkým potenciálem, kde podle mého výroba a průmysl nemají co dělat. Navíc
transformace přinese Řevnicím samé klady. To znamená parkovací místa pro nádraží, po kterých všichni volají, průchod oblastí
k řece s možností blízké rekreace, občanskou vybavenost včetně
školky, ordinací lékařů a obchodů. A v neposlední řadě moderní
architekturu s řídkou a citlivou zástavbou. Nebojím se, že by nárůst obyvatel byl výrazný.
Ponechání výrobního areálu by znamenalo dle mého krok zpět
a argument některých lidí o možnosti pracovních příležitostí pro
místní obyvatele považuji za nereálný. Navíc dokončení územního plánu, který Řevnice nutně potřebují, by bylo opět v nedohlednu. Doufám, že v referendu obyvatelé zhodnotí klady a zápory a rozhodnou se dobře. Ovlivní to směřování Řevnic na mnoho
let dopředu.
Ing. Pavel Černý, PRO Řevnice
Od samého počátku diskuzí o Eurovii jsem zastával názor, že
v tomto území by bytová výstavba být neměla. Po dlouhém vyjednávání ve Výboru pro územní plán jsem souhlasil s kompromisním návrhem, který počet bytů omezil na 60 s hrubou podlažní

plochou maximálně 6 300 m2. To mi přijde jako přijatelný kompromis mezi různými názorovými skupinami.
Nyní, díky referendu, je opět ve hře tzv. „nulová“ varianta. Já
osobně ji stále preferuji, považuji však za poctivé upozornit na
několik možných problémů, které se k ní vážou. Více o tom se
můžete dočíst v mém textu O čem budeme hlasovat na s. 10.
MUDr. Jaroslava Dercová, PRO Řevnice,
členka Výboru pro územní plán
Jak jsem již zmiňovala před volbami, považuji územní plán za jeden z nejdůležitějších dokumentů města. Právě proto jsem se postavila proti neúměrné bytové výstavbě, která se objevila ve studii pana architekta Hniličky, a stala jsem se součástí Výboru pro
územní plán. Postupnými kroky a někdy ne úplně jednoduchým
vyjednáváním jsme se dostali ke kompromisu, který považuji pro
Řevnice za akceptovatelný. Výsledný výstup měl být k připomínkování představen veřejnosti v jarních měsících. Bohužel se tak
z epidemiologických důvodů nemohlo stát, což považuji za velmi
nešťastnou příčinu plánovaného referenda.
Ing. Petr Hartmann, Perspektiva pro město,
člen Výboru pro územní plán
Ano, souhlasím. Jako člen Výboru pro územní plán jsem ocenil,
že jsme byli schopni s opozicí nalézt kompromisní řešení. Podle
mého názoru je výsledný konsenzus pro území bývalé betonárku
přínosný a zohledňuje mnohá rizika i příležitosti. Dále se také nemohu ztotožnit s destruktivním vyjednávacím přístupem zástupce petičního výboru, kde žádný kompromis nebyl dost dobrý, ale
nabídka reálného řešení, z mého pohledu, bohužel nebyla jejich
stranou navržena.
Vratislav Hrubý, Perspektiva pro město
S návrhem souhlasím. Zahrnuje v sobě jak společenské využití
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pro obyvatele města, tak nové bydlení, které je pro danou oblast
logické a nevyhnutelné. Stále lepší využít již zastavěnou plochu
než dále zabírat louky a lesy. Neztrácejme energii tím, co bylo
rozhodnuto dávno v minulosti (město se nestalo vlastníkem daného místa) a raději se soustřeďme na to, co dále můžeme jako
město aktivně ovlivnit.
Jan Chroust, PRO Řevnice
Nesouhlasím s Výborem pro územní plán.
Dle mého názoru by bylo pro město a jeho obyvatele nejrozumnější ponechat toto území v ÚP nadále jako drobnou nerušící
výrobu rozšířenou o sportovní a volnočasové aktivity a schválit
územní plán v aktuální podobě co nejdříve. Případně nejprve vyřešit protipovodňová opatření, která mají být podmínkou nutnou
pro výstavbu, a toto problémové území řešit dodatkem.
To, co mi vadí na transformaci tohoto území na bytovou výstavbu, je skutečnost, že jako město na to nejsme absolutně připraveni. To zejména kapacitou MŠ, ZŠ, dostatečné lékařské péče,
silniční infrastrukturou, zvýšenou dopravní zátěží atd. V původním záměru NS Řevnice (dle článku v Ruchu 1/2016) byla revitalizace místa, otevření parkování k nádraží. Nechápu, proč se
tento záměr změnil, když ze setkání s občany jasně vyplynulo, že
si bytovou výstavbu nepřejí.
Jsem zastáncem přirozené obnovy obyvatel města bez zbytečného stavění satelitů a řadových či bytových domů, jak jsme toho
svědky v jiných obcích.
Nepřeji si, aby se měnil charakter města, ve kterém jsem se narodil, žiji a pracuji.
Jsem nesmírně rád, že se našli dobrovolníci z řad občanů, kteří
požádali o vyhlášení referenda, a ještě raději, že mnoha lidem
v našem městě není jeho další osud lhostejný.
Iveta Kovářová, Perspektiva pro město
Ano. Návrh a dohoda zástupců koalice a opozice vychází z možností a potřeb města. Při zachování současného stavu areálu,
k němuž by nejspíš došlo při neschválení nového územního plánu, by se tato oblast mohla rozvíjet směrem, který si nikdo nepřeje a jaký si mnozí zjevně ani neuvědomují.
Libor Kvasnička, PRO Řevnice,
člen Výboru pro územní plán
Viz text Komentář členů výboru pro územní plán, zastupujících opozici na s. 11
Ing. Jan Lojda, Ph.D, Svobodní Řevnice
Za pár dní to bude již 9 let, co zastupitelstvo rozhodlo o pořízení
nového Územního plánu (dále jen „ÚP“). Od té doby se udělala
spousta dobré práce, na které se podíleli jak odborníci (zpracovatel), tak občané Řevnic (např. v podobě tzv. dílny nápadů). Návrh
ÚP byl projednáván jak s příslušnými institucemi, tak s veřejností.
Po volbách v roce 2018 byl navíc ustanoven Výbor pro ÚP, ve kterém jsou nejen zástupci koalice a opozice, ale také externí člen
z řad odborníků a další občan Řevnic. Toto všechno jsou důvody,
pro které je návrh ÚP kvalitně zpracován a také kvalitně komu-

O čem budeme hlasovat
Hlasující mohou podlehnout mylným dojmům
Otázka (Souhlasíte, aby zastupitelstvo schválilo územní plán
v podobě, která na území Eurovie neumožní výstavbu bytových nebo rodinných domů, ale pouze zařízení školství, kultury, tělovýchovy a sportu, veřejných prostranství, zeleně,
drobné nerušící výroby a služeb? – pozn. red.), na niž se v referendu bude odpovídat, na první pohled svádí k dojmu, že

nikován. V referendu neshledávám jako občan žádný problém,
je to legitimní nástroj k vyjádření postoje širší veřejnosti k dané
věci, která ovlivňuje náš život v obci. Zároveň se však přikláním
k závěrům odborníků a průniku názorů v rámci Výboru pro ÚP
a podporuji výstup tohoto výboru jako konsenzus rozvoje areálu
bývalé Eurovie. V neposlední řadě sdílím názor, že přijetí nového
ÚP, který je v mnohých ohledech moderní a Řevnicím přináší širší ochranu, je třeba provést co nejdříve.
Ing. Roman Řezáč, Naše Řevnice
Ano.
Ing. Tomáš Smrčka, starosta za Perspektiva pro město,
určený zastupitel pro územní plán
Ano, souhlasím. Jedná se o rozumné kompromisní řešení pro tuto
složitou městskou lokalitu, která je v soukromém vlastnictví a která se nedá rozvíjet do současného průmyslového zaměření. Město
tím, že není vlastníkem, může budoucnost tohoto velkého území
určovat výhradně územním plánem a územně plánovacími nástroji (např. smlouvou). Nadřazené koncepce politiky územního
rozvoje přestavby takovýchto nepotřebných či vybydlených průmyslových areálů (brownfieldů) doporučují, či přímo požadují.
Změna území do smíšené regulované zástavby s vhodnou
kombinací funkcí, dohodnutá ve Výboru pro územní plán, přinese městu řadu významných nástrojů pro udržitelný rozvoj.
Ing. Kateřina Šupáčková, PRO Řevnice
Budoucí možné využití areálu bývalé Eurovie je v současnosti asi
nejžhavějším tématem našeho města.
Pokud bychom byli zcela na začátku rozhodování o dané lokalitě, byla bych pro ponechání stávajícího využití – zóna drobné
výroby a služeb –, a to hlavně vzhledem k záplavové oblasti, ve
které se zmiňovaný areál nachází. Ale v této fázi se již nenacházíme. Je také důležité si uvědomit, že jednáme o možnostech využití území, nikoliv o konkrétním projektu.
Současný návrh tak, jak vzešel ze složitého a dlouhého vyjednávání ve Výboru pro územní plán, je pro mne přijatelný jako určitý
kompromis. Město povolí určitou – oproti původnímu návrhu velmi zredukovanou – bytovou výstavbu, ale na druhé straně v takovém případě získá prostory pro rekreaci, další parkovací místa pro
přilehlé nádraží a hlavně protipovodňová opatření, která bude
muset investor vybudovat ještě před započetím výstavby.
Ing. arch. Josef Tlustý, TOP 09 a Nezávislí,
předseda Výboru pro územní plán
Souhlasím. Ve výboru nás čekal nelehký úkol. Cílem výboru bylo
najít shodu koalice s opozicí na možných regulativech v územích
Za Nádražím, Vrážka a dalších.
Po roce a půl intenzivní práce dospěl výbor ke shodě. Když pak
petiční výbor přišel se zcela novými požadavky, nebylo již možné
více ustupovat. Už takto se nám dojednané regulativy zdály dosti
přísné. Nové požadavky petičníků se nám jevily jako příliš neurčité a nekonstruktivní, navíc by vrátily schvalovací proces nového
územního plánu o několik let nazpět.

pokud zaškrtneme ANO, vyrostou v areálu za nádražím školy,
sportoviště, parky a možná nějaké drobné dílničky místních
podnikatelů. To však nemusí být pravda.
Informační kampaň rovněž uvádí, že cílem referenda je zamezení výstavby výškových budov v areálu Eurovie. Ani tomu
ale referendum nezabrání.
Naděje na školy a sportoviště je minimální
Vlastníkem pozemků v Eurovii je soukromá společnost, které
nemůžeme novým územním plánem bez závažného důvodu
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její pozemky znehodnotit. Pokud bychom tak učinili, muselo by
město toto znehodnocení vlastníkovi pozemků zaplatit. Proto
v přípustném využití zůstává kromě školských a sportovních zařízení či zeleně také drobná nerušící výroba a služby. To znamená, že pokud odpovíme ANO, nebudou se sice stavět byty, ale
místo bytů můžou vyrůst podnikatelské objekty. Dílny, laboratoře, kanceláře, obchody, sklady... Nikdo nemůže majitele pozemků donutit, aby zde postavil školu nebo hřiště, když usoudí, že
se mu taková stavba nevyplatí. A ona se nejspíš nevyplatí.
Počítejme proto s tím, že zde pravděpodobně dlouhou dobu
zůstanou stávající objekty, které jejich majitel bude udržovat
a pronajímat, protože mu to přináší zisk a moc ho to nestojí.
Nebo se rozhodne investovat, současné budovy zbourá a postaví nový podnikatelský areál, pro který žádná sportoviště ani
parky nebude potřebovat. Stálo by ho to totiž zbytečné náklady a nepřinášelo žádné zisky. Domnívám se, že součástí takového areálu by mohl být i supermarket, který se snadno schová pod „občanskou vybavenost“ nebo „služby“.
Naděje, že by namísto Eurovie vyrostla sportoviště a školská
zařízení, je podle mého názoru mizivá.
Hustotu a výšku zástavby nezmenšíme
V referendu se nerozhoduje o výšce budov, ani o hustotě zastavění. Město opět nemůže majiteli pozemků jen tak ze své vůle

procento zastavěnosti či výšku staveb snížit. O konkrétních
hodnotách se tedy bude určitě znovu jednat a bylo by bláhové se domnívat, že výsledkem bude menší objem staveb, než
k jakému se dospělo v rámci Výboru pro územní plán. Zastavěnost tedy bude minimálně 20 % a výška budov čtyři podlaží
tak, jak je to namalované v návrhu studie na webu referenda.
Osobně si ovšem myslím, že vzhledem k nepovolení bytové výstavby bude sílit tlak na zhodnocení pozemků tím, že se povolí
podnikatelská výstavba v hustotě mnohem vyšší, než byl uvedený kompromis. Nakonec se tedy může stát, že domů vyroste
o něco víc a do větší výšky.
Omezení přílivu nových obyvatel
Jediným zaručeným výsledkem odpovědi ANO na první otázku v referendu je to, že v areálu Eurovie nebude povolena bytová výstavba. Tím se zbrzdí příliv nových obyvatel. To podporuji, ale současně si uvědomuji rizika a nereálnost představ,
jež jsem popsal v předchozích odstavcích. Byl bych moc rád,
aby si to uvědomili i všichni ostatní občané, kteří budou v referendu hlasovat, a necítili se pak podvedeni dopady, které
jejich hlasování vyvolá. e
Pavel Černý,
zastupitel PRO Řevnice

Komentář členů Výboru pro územní
plán, zastupujících opozici
Vážení spoluobčané,
tento článek píšeme v návaznosti na debatu o připravovaném
referendu. Snažíme se v něm sdělit náš náhled na vzniklou
situaci, aby si mohli čtenáři porovnat různé pohledy na věc
a udělat si vlastní názor.

Dojednaný kompromisní
výstup z výboru
Území bývalé Eurovie
Dojednaný kompromis v případě bývalé Eurovie nesplňuje naši
ideální představu o využití tohoto území. Raději bychom, kdyby
v území nebyly žádné byty, kdyby zde bylo ještě větší parkoviště,
jako problematickou vnímáme protipovodňovou stěnu, která posune problémy s velkou vodou dále po proudu, víme, že stávající
infrastruktura města je nedostatečná atd. Zároveň ale vnímáme,
že občané v záplavové oblasti chtějí získat díky vybudování protipovodňové stěny větší jistotu při ochraně svého majetku. Vnímáme, že zástupci koalice vstoupili do jednání s jiným pohledem na
věc než my. Mohli bychom zde napsat spoustu čísel, ale nejlepší
bude, když si čtenáři, kteří se rozhodnou jít k referendu, sami porovnají rozdíl mezi studií pana Hniličky a novou studií, kterou zadal majitel území na základě výstupů z jednání komise. My tam
vidíme posun k lepšímu. Tento posun je výsledkem mnoha jednání, na kterých jsme se podíleli, a proto logicky nepodpoříme v referendu otázku navrženou přípravným výborem týkající se tohoto území. (Stručné znění otázky navržené přípravným výborem
referenda: Souhlasíte, aby zastupitelstvo schválilo územní plán
v podobě, která na území Eurovie neumožní výstavbu bytových
nebo rodinných domů, ale pouze zařízení školství, kultury, tělovýchovy a sportu, veřejných prostranství, zeleně, drobné nerušící
výroby a služeb? – pozn. red.)

Oblast Pod Vrážkou
V této oblasti se ve výboru podařilo dojednat rozumné úpravy
regulativů a etapizaci. Otázku předloženou petičním výborem
považujeme za rozumnou a podporujeme ji. Zároveň ale vnímáme, že zástupci koalice ji nevnímají jako problematickou
a je zde možná dohoda.
Ostatní území
V rámci debat o referendu se o ostatních lokalitách nemluví,
ale i zde se podařilo dojednat rozumné úpravy, týkající se především rozšířeného centra. V každém případě doporučujeme,
aby si všichni prostudovali další předložený návrh územního
plánu, především s ohledem na povolenou výšku budov.

Možná rizika dalšího vývoje
v oblasti bývalého areálu Eurovie
Územní plán je složitý a komplexní dokument. Od zadání požadavku k jeho realizaci je složitá cesta. Nyní se nám nabízejí dvě
varianty vývoje.
V případě, že otázka navržená petičním výborem nebude
schválena, bude pokračovat projednání stávajícího návrhu.
U něj vidíme největší riziko u realizace protipovodňového opatření. Jednak v právním zajištění, tedy aby investor opravdu
realizoval výstavbu protipovodňového opatření před zahájením
jakékoli další výstavby. Jednak ve vlastní realizaci, protože samotnou výstavbu má realizovat povodí, a pravděpodobně bude
také žádat o dotaci, a město do ní vloží finanční spoluúčast, kterou chce získat od investora. Navíc část stavby se má realizovat
na katastru obce Lety, a ty, vcelku logicky, chtějí společně s dalšími obcemi po proudu řešit protipovodňová opatření komplex-
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ně. To je situace, která může zablokovat realizaci jakékoli nové
výstavby v této lokalitě.
V případě, že otázka navržená petičním výborem bude schválena, pak se začnou připravovat nové regulativy pro toto území
a znovu projednávat využití území. Následně se budou vyjadřovat dotčené orgány atd. To vše zabere spoustu času. Jaký bude
konečný výstup, záleží na přístupu zastupitelstva, investora
a také na reálných možnostech dalšího využití území, respektive na tom, jak se vše podaří sladit ekonomicky. Bylo by naivní
si myslet, že znovu nedojde na kompromisy. Nyní se dostáváme
k variantám, které mohou, ale také nemusí v různých situacích
platit:
•• V novém návrhu územního plánu může být umožněna výstavby bytů. Bude jich asi méně než současně navrhovaných šedesát, ale regulativ drobná nerušící výroba a služby stavbu služebních bytů nevylučuje.

•• Protipovodňové opatření se pravděpodobně nepodaří zrealizovat, jednak kvůli výše zmíněným problémům, jednak kvůli
tomu, že je vše postavené na dotaci, která nebude vypisována
donekonečna, jednak vzhledem k ekonomice, respektive kvůli
tomu, že investor nezíská dostatek prostředků na spoluúčast.
•• V území může vzniknout masivnější zástavba, než je v současné době navrhována, protože otázka položená v referendu tento parametr nereguluje.
•• Je možné, že investor vyhodnotí, že mu parametry nastavené
novým územním plánem neumožní realizovat něco smysluplného, a nechá areál ve stávající podobě. e
Jaroslava Dercová a Libor Kvasnička,
zastupitelé za PRO Řevnice
a členové Výboru pro územní plán

Schyluje se k referendu
To, v co jsme doufali, se potvrdilo. Občanům Řevnic není
lhostejné, jak bude vypadat naše město v budoucnu. Ve velmi
krátké době se podařilo získat dostatek podpisů (800) a již
v polovině července jsme podali na město žádost na vyhlášení
referenda a navrhli termín současně s krajskými volbami –
2. a 3. října 2020.
Myslíme si, že více není vždy lépe, a proto se zasazujeme
o umírněnost v nové výstavbě města. Nebráníme se rozumnému rozrůstání města, ale přejeme si, aby Řevnice byly stále
zahradním městem především s rodinnými domy.
Je toho mnoho, co je potřeba udělat pro občany, kteří zde
žijí. Když se podíváme na chodníky, silnice, které jsou v některých oblastech opravdu v zoufalém stavu, kanalizaci, tu je
potřeba dobudovat. A určitě bude v budoucnu vody dostatek
i pro dalších více než 1000 lidí? Je to nárůst téměř o třetinu
obyvatel. Co školky, škola, lékaři, učitelé? Co zvýšené náklady
na další služby města: policie, úklid, odpady? Co výrazný
nárůst automobilové dopravy?
Nejsme nijak nadšeni z výstavby v lokalitě Na Vrážce. Tam
hrozí, že oblast bude zastavěna jedním, dvěma developery,
kteří udělají 3 byty v jednom RD. K tomu se bude stavět v lokalitách Pod Lesem, V Luhu, ve staré pískovně, postupně se bude
stavět na volných parcelách ve městě. To je 40 000 m2. Jen
tato zástavba přinese v budoucnu do Řevnic nejméně 1000
nových obyvatel.
K této zátěži musíme připočítat ještě zastavění horní části
Vrážky (k tomu může dojít v budoucnu), Eurovie s byty
a 5 500 m2 kancelářských a obchodních ploch. Obáváme se, že
může být použit obvyklý postup „developerů“, kdy je nebytový
prostor, v tomto případě kancelářské plochy, kolaudován jako
ateliér. A rázem máme místo 60 v Eurovii 120 bytů.
Kolem projektu Eurovie je hodně nejasností. Asi nejdůležitější je záměr stavby protipovodňové ochrany (PPO). I když
záměr zastavit Eurovii byty byl prezentován v roce 2016,
teprve v roce 2019 přišel starosta s argumentem, že umožnění výstavby bytů je potřebné, protože to umožní financování
PPO na pravém břehu Berounky. Následně v červnu 2019 byla

veřejně prezentována studie PPO. Část PPO se však nachází na
katastru obce Lety a zastupitelstvo Letů přijalo v květnu 2020
usnesení, že nesouhlasí s tímto řešením PPO. PPO má ochránit
pouze pravý břeh Berounky. Levý břeh Berounky, což jsou ale
také občané Řevnic a Letů, by pak byli více ohroženi, než při
současném stavu.
Pan L. Kvasnička požadoval vypracování právní analýzy,
jak zajistit, aby byla výstavba umožněna až po stavbě PPO.
Právník dal stanovisko, že jednoznačně nejlepší řešení je
etapizace – nejdříve se postaví PPO, až pak bude možné stavět
v Eurovii. Toto řešení koalice ústy starosty odmítla.
A to, že při tak rozsáhlé výstavbě je vlastník lokality neznámý, nebudí úplně důvěru. Jako vlastník lokality Eurovia byl
starostou označován p. Soukup. Ten je však jen členem (jednočlenného) představenstva Latenica a.s. To je firma, která
vlastní NS Řevnice a.s., která vlastní pozemky a stavby. Akcie
Latenica a.s. jsou na jméno, což je staré známé schéma ke
skrytí majitelů, kteří nemají být vidět. Tak nevypadá seriózní
investor.
Nejasností je mnoho. Další informace ohledně problémů
s masivní výstavbou najdete na www.referendum-revnice.cz.
Rozhodování o Eurovii a Vrážce je důležité. Je důležité dát
najevo, jestli většina občanů chce intenzivní výstavbu v těchto
lokalitách a je důležité dát najevo postoj voličů k nadměrné
výstavbě. To bude jasná zpráva i pro další politické reprezentace města.
Chceme také rekultivaci a rozumné využití Eurovie. Ze
strany města je slyšet jen argument, že plochu Eurovie je třeba
udělat hezkou, a to výstavbou domů, bytů, obchodů a kanceláří. Navrhovali jsme kompromis, ale ten nebyl radnicí akceptován. Místo toho, aby se zřizovala nová sportoviště a plochy pro
relaxaci pro stávající občany, dostáváme informace, že údržba
zeleně je drahá a že sportovišť mají Řevnice dostatek. Tak to si
opravdu nemyslíme. Věříme, že to může být jinak a že Eurovia
může prospět všem.
Přípravný výbor referenda
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Jak to vidí architekti
Studie nové výstavby v areálu Eurovie měla ověřit, co by na tomto místě mohl investor postavit dle závazných
regulativů v návrhu územního plánu, na nichž se shodli koaliční i opoziční zastupitelé v Řevnicích. Vznikla v ateliéru MONOM a je jednou z možností, jak by mohlo území nově vypadat a fungovat. Studii si lze prohlédnout na
webových stránkách města v sekci Aktuality/Důležité dokumenty k případnému vyhlášení referenda nebo se s ní
seznámit 15. 9. v prostoru Meandr za osobní účasti architektů. Za autory odpovídal RUCHu architekt Igor Hobza.
Text: Marie Reslová | Vizualizace: Ateliér MONOM

Na základě čeho a proč vznikla v ateliéru Monom studie
proměny průmyslového areálu bývalé Eurovie?
Byli jsme osloveni investorem na základě předchozí spolupráce.
Zadáním byl jednak koncept nového ÚP, jako podklad nám dále
sloužila studie dopravního řešení v okolí nádraží, související
s výstavbou železničního podjezdu, a studie protipovodňové
ochrany města Řevnice.

Jak jste o území přemýšleli, jaký koncept jste pro novou
zástavbu zvolili, čím jste se inspirovali?
Území jsme brali jako potenciál pro rozvoj Řevnic, kdy by město
mělo nabídnout nejen možnosti pro bydlení, ale i pro práci
a volný čas. Proto jsme se v návrhu snažili skloubit více funkcí.
Dalším důležitým momentem v návrhu byla řeka, která je
v současnosti v této části města velice obtížně dostupná. Naším
návrhem dochází k výraznému propojení stávajícího centra
a Berounky. Inspirativní pro nás byl i industriální duch místa,
který jsme chtěli částečně zachovat, aby v místě probíhala jistá
kontinuita.

Území je komplikované – železnice, složitá doprava, ohrožení povodněmi. Jak jste se s těmito omezeními vypořádali?
Snažili jsme se vyhnout zjednodušujícím řešením problémů
a přistupovat k nim kreativně. Místo protipovodňové zdi, v některých místech až 3 m vysoké, jsme navrhli zemní val napojený
na podzemní parkování, který umožňuje rekreaci a současně
kryje nezbytné technické prostory. Podobně jsme místo protihlukových stěn navrhli pás domů podél železnice, chránící
zbytek území před hlukem.
Jak by podle vás měla ideálně tato nová část města fungovat z urbanistického hlediska?
Nová část se nesnaží vytvářet nové centrum, které by konku-

rovalo tomu současnému, neměla by být monofunkční, ale
nabízet možnosti k bydlení, práci, nakupování a rekreaci.
Automobilová doprava by měla být potlačena a území by mělo
být příjemné pro pěší.

Největší spory se mezi občany vedou o bytovou funkci,
která je součástí navržené studie. Je z vašeho pohledu
důležité, aby součástí proměny průmyslového areálu byly
i byty? Proč?
Jak již bylo zmíněno výše, mělo by se jednat o živou část města,
která funguje po celý den a ne jen jednu jeho část, jak by se
mohlo stát v případě monofunkčního využití. Města by se neměla primárně rozvíjet jen na svém okraji, ale měly by se hledat
prostorové rezervy v intravilánu za současného zkvalitňování
prostředí.

A jak to vidí městská
architektka Daria Balejová?
Bývalá panelárna za řevnickým nádražím je územím s otazníkem. Na otázky, které klade, si jako městská architektka
odpovídám následovně:
Neměl by si areál prostě zachovat dosavadní využití, na
které jsou už všichni zvyklí?
Myslím, že ne: takto rozsáhlé plochy pro (drobnou) výrobu
a přidružené služby, sklady – jsou podle mne plýtváním místem
v centru města, které chce mít „zelené srdce“ a příjemné žití.
Oceňuji proto, že zastupitelstvo už v roce 2014 schválilo do
zadání nového územního plánu transformaci Eurovie. Pohled
z vlaku přijíždějícího do našeho letoviska pod Brdy: na haly
a autoservis, mne o tom denně přesvědčuje.
Má být výsledkem takové transformace kromě nové občanské vybavenosti, služeb a komerce také BYDLENÍ?
Myslím, že rozhodně ano. Rozdělování měst na okrsky pro bydlení a okrsky pro další funkce – bylo plodem průmyslové revoluce 19. století, kdy se zdravé bydlení nedalo pojit se znečištěnými
továrními oblastmi: kdo mohl, chtěl bydlet co nejdál. A v Řevnicích: bez obyvatel nemá cenu se bavit o nové části města, ale
o monofunkční, komerční zóně jak ji známe z Letů od kruháku
po Lidl: po zavírací době město duchů, které pejskaři a běžci
nemají šanci oživit. A to bych Řevnicím do budoucna nepřála.
Je urbanistická studie, kterou investor prezentuje, tou
správnou odpovědí na potřebu něco s územím do budoucna udělat?
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Každé architektonické zadání má vždy více možných řešení.
Architekti z ateliéru Monom kloubili požadavky města (viz
poslední odstavec), dále nemalý počet norem a předpisů (oslunění, počty parkovacích míst apod.), ochranu před povodní
a v neposlední řadě také požadavky vlastníka na ekonomickou
smysluplnost celého záměru. Výsledkem je návrh, který já čtu
jako Řevnicím blízký a pro současné i budoucí obyvatele přívětivý. Oceňuji, jak se služebné a komerční funkce kumulují podél
trati: společně s parkovištěm jsou zde nejvíce „po ruce“ pro
zbytek města. Hlavní osa, kde má smysl pomýšlet na kavárnu
a obchůdky (vybavenost parteru), je položena mezi nádraží
a řeku: dva magnety lokality – podle mne logické a slibné. Líbí
se mi, jak jsou směrem k řece domy pro bydlení „volně roztroušeny“ v zeleni: stejný princip domů-jednotlivců (ne bloky) známe i z Corsa architektky Šrámkové. U takových solitérů je výška
čtyř podlaží pro měřítko centra Řevnic podle mne bez problé-

mů. Obytný břeh Berounky, povodňový val. Z těchto a dalších
důvodů považuji předloženou studii za dobrý návrh řešení.
Závěrem
Považuji za správné, že by do budoucna z Řevnic zmizela
továrna a na jejím místě vznikl prostor pro rozvoj obývaného
města. Tedy včetně bydlení. Nástroje ke korekci čistě ekonomických zájmů tu jsou: parametry územního plánu, veřejnoprávní smlouva o příspěvcích na infrastrukturu, vybavení,
parametry ulice apod. Podmínky výstavby, které vzešly z
výboru pro UP, považuji za rozumné: smíšená funkce s max.
60 byty, max. 3–4 podlaží, nutné veřejné parkoviště u trati,
povinná školka a nové ordinace, povodňová ochrana, omezená zastavěnost. Prostě: v lokalitách s rodinnými domy Řevnickým nevznikne nic užitečného. Na místě bývalé panelárny za
nádražím – by mohlo. e

Nová hala by měla stát
na konci roku 2021
Kvalitní sportoviště pro děti a mládež v Řevnicích doposud chybělo. Teď se začne budovat současně venkovní
hřiště i sportovní hala. Zatímco multifunkční hřiště na pozemku školy připravuje město, tak novou sportovní
halu realizuje soukromý investor. Za tím účelem zakoupil pozemek s kurty za Lidovým domem. Nejde přitom
o dravého developera, jehož hlavním cílem je dosažení maximálního zisku. Za projektem tělocvičny stojí místní
rodáci, patrioti a mecenáši manželé Zuskovi. O projektu jsme hovořili s jejich zetěm, donedávna profesionálním
sportovcem Josefem Svobodou, který se ujal realizace stavby.
Text: Pavla Nováčková

Co předcházelo rozhodnutí vybudovat v Řevnicích sportovní halu?
Projekt vystavět halu je starý minimálně dva roky. Přibližně
před rokem a čtvrt jsme tento záměr pomoci s výstavbou haly
prezentovali vedení města. Tehdy se řešila výstavba haly mezi
úřadem a školou. V úvahu přicházelo, že bychom pozemek
odkoupili, uzavřeli s městem smlouvu a tělocvičnu postavili.
Ukázalo se ovšem, že některé pozemky nebyly městské, a tím
se cesta spolupráce uzavřela. Brzy se ale otevřela jiná možnost
– prodávaly se kurty za Lidovým domem.
Jakou roli v projektu hraješ ty?
Už roky funguju jako jeden z lidí v celorepublikovém projektu Rozhýbejme Česko. Snažíme se propojit místní radnice
a povzbudit podnikatele a mecenáše, aby část svých peněz
investovali právě do sportu. Projekt podporují i známí olympionici. Cílem je rozhýbat soukromé investory a municipality,
aby podporovali rozvoj sportu v daném regionu. Už roky se
takto starám o region v okolí Zlína. Ovšem sportovní spolupráci rozvíjím aktivně už mnoho let i s řevnickou základní školou.
Teď se díky finanční podpoře manželů Zuskových otevřela
možnost udělat něco ve městě, kde s rodinou bydlím, což je
geniální symbióza.
Přicházela v úvahu stavba haly i na jiném pozemku?
Hlavní motiv byl, že žáci řevnické školy nemají kde sportovat.
Takže musí jít o místo, kde bude moci cvičit 700 dětí a musí
být v takové dostupnosti, aby v té nejlepší variantě mohly děti
v zimě přejít do tělocvičny pod střechou. Jiný pozemek nás
tedy nezajímal. Jako bývalý vrcholový sportovec, který s profe-

sionálním sportem skončil před rokem, mám primární zájem
na rozvoji obecného sportu zejména u mladší populace. Ten
začíná a končí ve škole.
V jaké fázi v současnosti projekt je?
Máme hotovu kompletní studii, kterou jsme prezentovali
městské radě, odsouhlasila ji městská architektka. Nyní nás
čekají veškerá povolovací řízení, která jsou předjednaná,
a jednání s účastníky řízení. Rádi bychom začali v únoru 2021
stavět.
Jaký je harmonogram výstavby?
Dohodli jsme se, že do 31. ledna 2021 by měla fungovat
nafukovací hala, a to jak pro tenisty, tak i pro školu. Konat se
tu bude i Memoriál Davida Laciny. Od února by měla nafukovací hala ustoupit stavebním pracím. Projektanti a investiční
dozor, který vede Jan Šimůnek, operují s deseti měsíci stavby.
Podle mne je to velmi optimistické, nicméně byli bychom rádi,
kdyby do konce roku 2021 hala stála a bylo by možné v ní
zahájit druhé pololetí.
Prozradíte finanční náklady?
V tomto okamžiku je předčasné hovořit o konkrétních nákladech, které se budou jistě v čase měnit, jelikož třeba jen ve
vnitřním povrchu hrací plochy haly může být rozdíl milion
korun dle toho, jaký povrch zvolíme. Zkrátka toto je něco, co
nyní nelze přesně určit.
Už jsi zmiňoval, že zásadní kroky konzultujete s městem.
Jak do projektu tedy vstupuje?
Je to velká stavba v centru města, konzultace s městem
i architektkou je tedy na místě. Nasloucháme jim. Na popud
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Jak bude nová hala vypadat

SPORTOVNÍ HALA

architektky jsme třeba zařadili do soutěže právě i studio Grido, které nakonec zvítězilo. Od města ale nečekáme a nepožadujeme žádné prostředky, je to soukromý projekt, který by měl
sloužit městu.
Jak moc stavbu ovlivní fakt, že se souběžně bude budovat
i venkovní hřiště?
Myslím, že tato dvě sportoviště dávají konečný význam. To, že
dvě sportoviště budou vyrůstat synergicky spolu, má zásadní
význam. Je dobré zde zmínit, že realizace venkovního sportoviště bude z části 50 % hrazena z dotace, kterou město dostalo, a z 50 % bude financována darem právě od manželů Zuskových. Sportoviště budou propojené a budou spolu kooperovat.
Hala bude pro školáky dostupná podzemní chodbou. Děti
ze školy tak budou moci za jakéhokoli počasí suchou nohou
dojít do tělocvičny, současně i na nové venkovní hřiště. Mým
tajným snem a cílem vždy bylo, abychom v Řevnicích otevřeli
v každém ročníku sportovní třídu. Myslím, že Řevnice svou
sportovní historií a počtem lidí na to mají potenciál. I proto
jsme zadávací podmínky konzultovali se školou, neboť ta by
měla halu v dopoledních hodinách využívat na sto procent.
Jaké měla škola požadavky, či spíše přání?
Šlo zejména o velikost. Jde o to, aby nevznikla hala, kde bude
moci cvičit jen jedna třída. Proto zde musí být tři korektní
hřiště, kvalitní zázemí. Fungovat to bude tak, že se s ředitelem
vždy o prázdninách domluvíme na rozsahu školních hodin
tělocviku. Podle toho pak bude možné v hale nastavit začátky
veřejných aktivit.
Za jakých finančních podmínek bude moci škola využívat
prostory?
Škola jako taková bude moci halu využívat za stávajících podmínek, ale dostanou významně lepší prostory. Jsme připraveni
škole dát nájemní smlouvu třeba na 30 let s opcí na dalších 30
let, aby měli tu jistotu, že tam žáci budou moci cvičit.
Jak bude hala fungovat odpoledne?
Máme v plánu organizovat kroužky. Některé budou i pod
patronací školy. V tuto chvíli mám předjednanou spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu. Rád bych, abychom
dopřáli sport dětem, jejichž rodiny na něj jinde finančně nedosáhnou. Chceme podporovat obecnou tělesnou vzdělanost. Ve
večerních hodinách sem budou moci přijít zájemci na volejbal,

florbal, chceme se o spolupráci bavit
s házenkáři… Odpolední aktivity by
zde měly být nejen pro děti, ale i pro
dospělé. Když tu hala bude, chceme,
aby byla maximálně využívaná. Není
to projekt, který by měl být každý
měsíc dotovaný. Chceme, aby byl
minimálně soběstačný.
Uvažujete i o jiných službách? Fitness, sauna…
Ne, nepočítám s nimi. Bude to čisté
sportoviště. Další aktivity vyžadují například i recepci. Byl bych rád, kdyby
to byl soběstačný areál pro kolektivní
cvičení, kdy učitel či trenér bude mít
vstupní kartu a za provoz uvnitř ručit.
Mnozí se vás ptají: Proč to děláte?
Co jim odpovídáte?
Je to proto, že mám tu možnost to udělat. Díky sportu jsem procestoval svět,
studoval jsem, co mě bavilo, a nyní
o tom vyprávím ve školách žákům.
V Německu žije pán, díky kterému začala moje sportovní kariéra a kterému
za vše vděčím. Když jsem mu řekl, jakou možnost díky manželům Zuskovým mám, tak mi řekl: Vidíš a tvůj život dostal nový
rozměr. Je to tak. Kurty jsme koupili s jediným záměrem vystavět tam sportovní halu, zejména aby školáci měli kam chodit na
tělocvik. Když by tam neměla být hala, nebude tam nic. e

•• Novou sportovní halu projektovala známá architektonická kancelář Grido. Ta má na svém kontě například
sportovní Halu Věry Čáslavské v Černošicích, projektovala i dostavbu Základní školy v Mníšku pod Brdy, která
je aktuálně nominována na Stavbu roku.
•• Hala bude zděná, omítnutá. Nepůjde tedy o plechovou stavbu. „Nehodilo by se to sem, nezapadlo by to
urbanisticky. Navíc nestavíme halu na deset let, chceme
něco, co vydrží navždycky,“ říká Josef Svoboda. Stavba
ponese název Sportovní hala Řevnice, stejně jako nově
založená firma, která ji bude stavět a provozovat.
•• Půjde o čistě sportovní halu, investor v ní nepočítá
s pořádáním kulturních akcí ani s provozem kavárny či
restaurace, které jsou podle něj k dispozici v docházkové vzdálenosti. Vybavena však bude automaty s pitím.
•• Hala bude mít stejnou plochu jako stávající tenisové
kurty a bude i stejně členěná, takže ji bude možné
například v rámci tělesné výchovy členit z části neprůhlednými sítěmi do třech oddělených sekcí. V suterénu
budou další dva menší sály.
•• V hale jsou navrženy trojstupňové tribuny s lavicemi
a plánovanou kapacitou 180 míst, další místa k stání
jsou v krytém ochozu.
•• K dispozici bude 22 parkovacích míst přímo v suterénu
objektu (legislativa požaduje min. 14 míst).
Prezentaci a vizualizaci nového venkovního hřiště
i sportovní haly si budete moci prohlédnout na přelomu září a října ve foyer základní školy. K dispozici zde
budou nejen vnitřní i vnější vizualizace a pohledy, ale
také technické parametry a půdorysy. Prezentace bude
k vidění i v době konání voleb 2. a 3. října.
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Jaký bude nový školní rok?
Výuka začíná, bezpečně
a relativně normálně
Se zcela naplněnou kapacitou 685 žáků zahájí nový školní rok
Základní škola Řevnice. Kvůli koronaviru však budou platit
některá omezení. „Výuka bude probíhat bezpečně, ale relativně
normálně. Snažíme se udržet situaci v klidu, bez velkého panikaření,“ říká ředitel školy Tomáš Řezníček.
Kolik školáků tedy v září očekáváte?
V tuto chvíli máme tři první třídy. Kapacita školy, která je 685
žáků, je naplněná.
Tak tomu bývalo i v minulých letech?
Kapacita se postupně zvedala. Začínám zde pátým rokem. A za
dobu mého působení se kapacita zvedla z 480 na 685 žáků. Vždy
jsme kapacitu naplnili, teď už není kam.
Znamená to, že ve třídách jsou jen děti z Řevnic a spádových
obcí, s nimiž má město smlouvu?
V prvních třídách jsme již v letošním roce byli schopni uspokojit pouze zájemce ze spádových obcí a ty zájemce, kteří již na
naší škole mají starší sourozence. Ve vyšších ročnících tomu tak
ještě není. Pro příští školní rok je však již nyní jasné, že budeme
opravdu moci přijmout pouze žáky z Řevnic a obcí, které mají
s městem Řevnice podepsanou smlouvu o poskytování školských
služeb.
Na jaké novinky se mohou školáci těšit?
V uplynulém roce se podařilo úspěšně dokončit kolaudaci vestavby, s tím souvisel nákup nových pomůcek, vybavení. Během
září bychom rádi ještě do dvou tříd pořídili nové velké displeje
ve formátu školní tabule. Chceme postupně přecházet na systém
dotykových displejů. Začínáme tam, kde máme nejstarší modely
tabulí.
Jak jste na tom s personálním obsazením?
Všechna místa máme obsazená, i když ne vždy plně kvalifikovanými učiteli.
Bude pokračovat i Bezpečné místo?
Ano, ráno bude k dispozici školní družina v obou budovách, pro
všechny žáky, kteří potřebují být ve škole dříve, a odpoledne
pochopitelně opět družina a již osvědčené Bezpečné místo. Nechystáme se v tom cokoli měnit. Využíváno je zejména, když se
zhorší počasí a v zimě. Pro ty, kdo čekají na autobus, je to dobrá
varianta. Zároveň je zcela naplněna kapacita ŠD a některým
zájemcům nemůžeme vyhovět. Pro tyto žáky, resp. jejich rodiče,
je Bezpečné místo dobrou alternativou.
Jaká opatření chystáte v souvislosti s koronavirem?
Budeme se snažit co nejvíc dodržovat hygienu. Děti budou poučeny, jak se chovat. Obdrželi jsme manuál z Ministerstva školství,
následně i nějaké doplnění, pak přišly změny. Situace se pořád
vyvíjí. Jsme rádi za to, že roušky nejsou v tuto chvíli povinností,
neboť to vyvolalo mezi rodiči velmi negativní reakce. Některé
věci ovšem pro nás budou problém.
Můžete být konkrétní?
Především oddělit děti ze tříd i v družině. To je nereálné, neboť
z 10 tříd chodí děti do 6 skupin družin. Je jasné, že se budou
promíchávat. Vzhledem k velikosti školní jídelny nedokážeme
ani do třech hodin vtěsnat takové množství strávníků tak, aby
byly dodržovány úplně bezpečné odstupy. Nicméně všechno to
jsou jen doporučení. Tam, kde jsme schopni je dodržet, opatření
zavádíme. Například musí být zrušen salátový bar a vydávání
příborů a táců bude probíhat v jiném režimu.
Jaká omezení pocítí školáci ve třídách?
Děláme vše pro to, aby děti byly v bezpečí. Snažíme se udržet
situaci v klidu, bez velkého panikaření, bezpečně, ale relativně

normálně. Takže bude zajištěna častější hygiena. Paní uklízečky
budou pracovat nejen odpoledne, ale i v době výuky. Všude bude
dezinfekce, antibakteriální mýdla. Částečně omezen bude pohyb
po chodbách, tak aby se žáci příliš nepromíchávali. Na druhou
stranu jsme nezrušili používání odborných učeben, které má
smysl.
Jaký je postup v případě, že se objeví pozitivně testovaný
žák?
Máme v obou budovách místnosti pro izolaci. Kontaktovat budeme rodiče a pak budeme postupovat dle pokynů krajské hygienické stanice. Nyní nemáme informace o tom, že by někdo z žáků
byl v karanténě. Bude to ovšem vyžadovat velkou zodpovědnost
rodičů, neboť nemáme možnost každé ráno měřit všem teplotu.
Ve chvíli, kdy budou žáci projevovat známky nemoci, měli by
zůstávat doma. O to budeme žádat i rodiče. O všem je budeme
prostřednictvím třídních učitelů informovat.
Museli jste rušit nějaké podzimní akce, výlety…
V manuálu, který jsme oficiálně obdrželi, jsem žádné omezení
ohledně výletů nenašel. Nicméně na září jsme nic neplánovali.
Zrušené jsou celostátní soutěže. Rádi bychom uspořádali například lyžařské výcviky a počítáme i se školními výlety a školami
v přírodě. Je třeba si uvědomit, že nejsou zakázané ani kroužky,
kde se stejně budou děti mimo školu potkávat. Situace se však
bude určitě měnit a není možné předjímat, které z našich plánů
vezmou za své.
(pan)

Vchod do školky nově hlídají kamery
V normálním provozu, i když za přísnějších hygienických podmínek, se otevřela dětem řevnická mateřská škola. Koronavirová
krize překazila některé plány školky, jako výlety, projektové dny,
plavání i plánované změny v budově.
V novém školním roce čeká na děti školka čistá, prostory
vydezinfikované, umyté, nové hračky. Z důvodu prevence
vzhledem ke covid-19 se nebudou děti slučovat mimo svá patra,
budeme stále a více dodržovat veškeré hygienické návyky, mytí
rukou, úklid a dezinfekce prostor a nevpouštění nemocných osob
do prostor školy, a hlavně děti opakovaně o nákaze, přirozenou
formou, vzdělávat. Budeme si přát, aby se situace kolem nákazy
uklidnila a my si mohli užívat všech aktivit, na které jsme zvyklí.
V červenci jsme se rozloučili se 43 dětmi, které ze školky odešly
do prvních tříd, z velké většiny do řevnické základní školy, a na
jejich místa jsme mohli přijmout čtyřicet tři nových dětí z osmdesáti nově přihlašovaných.
Po sedmi letech, kdy přibyla kapacita 21 dětí v MŠ, se opět
navyšuje kapacita předškolních zařízení zřizovaných městem
Řevnice, o dětskou skupinu Školička s kapacitou dalších dvacet
dětí. Toto zařízení bude fungovat po přechodnou dobu, než se
vyřeší přístavba formou pavilónů na pozemku školky. Chtěla
bych poděkovat touto cestou všem, kteří se podíleli na přestavbě
prostor po městské policii v budově bývalé školy na náměstí.
Především panu starostovi Tomáši Smrčkovi a panu Mikulovi
s jeho týmem pracovníků technických služeb, kteří přes prázdniny zvládli stavební práce ve třídách, připravit sociální zařízení,
přípravnu stravy a veškeré další práce tak, že kolaudace mohla
proběhnout úspěšně a barevné obrovské prostory se mohou těšit
na nové dětičky.
Také mateřská škola má od letošního září novinku – nové
zabezpečení budovy a vpouštění dospělých do budovy přes kamerový systém. Škola tak bude bezpečnější proti vniknutí cizích
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osob do budovy. Závěrem mi dovolte popřát všem skvělý vstup do
nového školního roku, který bude vyžadovat odpovědné chování
a řešení nových situací. Přeji všem dětem, rodičům, učitelkám
i zaměstnancům úspěšný školní rok 2020/21.
Pavlína Neprašová – ředitelka MŠ

Myšky se zabydlí v nově
zrekonstruované třídě
Od začátku školního roku bude v Řevnicích v provozu nová
dětská skupina Školička, kterou město zřizuje pro nejmladší
děti, které se letos kapacitně nepodařilo umístit do mateřské
školy. Služeb skupiny využije dvacet dětí, o které budou pečovat
dvě profesně kvalifikované chůvy Gabriela Ouředníčková a Kristýna Kracíková, v souladu se školním vzdělávacím programem
a organizačním řádem MŠ včetně sjednoceného stravování,

společných kulturních programů a hygienických a společenských pravidel.
Třída Myšky je nově zrekonstruovaná v prostoru budovy na
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a dětem nabízí krásný, světlý
a členitý prostor s rozmanitými herními prvky. Velká herna je
oddělena od jídelny, nová umývárna je velmi prostorná a vesele
barevná šatnička koresponduje s přívětivou výzdobou, aby
v dětech vzbuzovala pocit bezpečí a dobré nálady. Dále skupina
disponuje přímým přístupem do zahrady, přes kterou je zároveň vstup do budovy. Děti budou rovněž navštěvovat zahradu
mateřské školy. První týden docházky bude probíhat v rámci
adaptačního programu. Rodiče přijatých dětí naleznou veškeré
dokumenty, aktuality a potřebné informace na webových
stránkách mateřské školy. Chceme, aby naši nejmenší prožívali
svá první předškolní léta radostně, interaktivně a se zdravou
touhou po poznání.
Gabriela Ouředníčková

Pěvkyně Ludmila Červinková
a Řevnice
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

Operní pěvkyně – sopranistka Ludmila Červinková
– byla 24 let stálou sólistkou opery Národního divadla v Praze (1942–1966), kam ji v roce 1942 přijal slavný dirigent Václav Talich. Červinková patří
mezi nejvýznamnější pěvecké osobnosti své doby.
Disponovala sytým hlasem, měla výbornou pěveckou techniku a artikulaci a rovněž přesvědčivý
herecký projev. Po skončení pěvecké kariéry v Národním divadle vyučovala operní zpěv na pražské
HAMU a na Pražské konzervatoři.
Narodila se 29. dubna 1908 v Praze a zemřela
16. září 1980 v Praze. Letos je to 40 let od jejího
úmrtí.
V Řevnicích na ni vzpomínáme, protože od dětství jezdila s rodiči do našeho města a již ve svých
8 letech v roce 1916 se stala dětskou herečkou Čekanovy dramatické družiny v Lesním divadle. Její
otec, stavební rada Ing. Emil Červinka, v roce 1918
projektoval a postavil dřevěné Lesní divadlo na
žádost zakladatele Václava Čekana. V divadle hrají
ochotníci i profesionální herci dodnes.
Lída poprvé vystoupila na divadelní scéně v roce
1916 jako osmiletá v roli Ježibaby v Rusalce podle
Kvapilova libreta. Na řevnických divadelních plakátech je mezi herci uváděna od roku 1917. V roce
1920 hrála Puka-Šotka ve Snu noci svatojánské
(obr. 1 uprostřed), v roce 1923 Cikánku v Čapkově
Loupežníku (obr. 2) a v roce 1924 roli Otrokyně ve
hře Salome. Na obr. 3 z pozdější doby je Ludmila
Červinková v Národním divadle ve své úspěšné roli
Libuše ve stejnojmenné Smetanově opeře.
Rodina Ing. Červinky jezdila do Řevnic mnoho
let a bydlela ve vile čp. 249 v Selecké ulici, v pozdějších letech v chatě „za vodou“, kam jezdí dosud.
Ludmila Červinková patří mezi slavné osobnosti
Řevnic spjaté s řevnickým divadlem. e
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Krátce a jasně
Bobři oslaví čtyřicítku
Bývalí a i současní členové vodáckého oddílu Bobři z Řevnic
se sejdou 12. 9., aby oslavili čtyřicet let fungování tohoto oblíbeného skautského oddílu. Na akci jsou zvaní i další příznivci
a podporovatelé skautingu. Oslava se koná 12. 9. od 14:00
ve skautské klubovně za vodou a jejím bezprostředním okolí.
V rámci odpoledního programu máme v plánu promítání fotek
za celou dobu fungování oddílu, promítání sestřihů filmů z oddílové činnosti, dále ukázku a možnost vyzkoušet si vodácké
dovednosti na různých typech lodí, prohlídku klubovny a dalšího zázemí využívaného k fungování oddílu a v neposlední
řadě neformální posezení a povídání přítomných účastníků
u přichystaného občerstvení. Oddíl Bobři založil v září v roce
1979 jako vodácko-turistický Jirka Ptáček a Jiří Valenta, zvaný
Éda. Oddíl získal hned v počátku pěknou klubovnu – dřevěný
srub – na břehu Berounky.

Nabízet nepotřebné věci můžete mezi
vraty i v Meandru
Hned několik příležitostí dát novou šanci pro vás již nepotřebným věcem budete mít během září. Chystá se další ročník
prodeje mezi vraty a nově v Meandru i takzvaný SWAP. Ten
funguje tak, že lidé přinesou věci, které jim už neslouží, a odnesou si ty, které se jim líbí.
Provětrejte skříně a vyměňte, co vám už neslouží. Vyzývají
organizátorky z Meandru, které na 12. 9. přichystaly řevnický
premiérový SWAP. Přinést můžete knížky, sportovní vybavení
a oblečení pro dospělé. Hezké a funkční věci můžete přinést
do Meandru již týden předem, a to v pracovních dnech od
9:00 do 12:00 hodin. Vstupné je 100 korun, v nichž je zahrnuta i sklenička prosecca. Výměnu ukončí koncert Simony Maierové a Jindřicha Chromého, který začne v 19:30. Muzikanti
slibují show plnou barev, emocí a křišťálově čistého zvuku.
Garage Sale se v Řevnicích uskuteční o týden později,
v sobotu 19. září již podvanácté. Své věci můžete nabízet kolemjdoucím od 10 do 15 hodin, vrata ale můžete mít otevřeny
i déle. Pokud máte zájem zúčastnit se ho jako prodejci, můžete
se přihlásit na e-mailu Wildmannova.R@seznam.cz nebo tel.
č. 775349331. Uveďte své jméno, adresu, kde budete prodávat, a sortiment prodeje. Pokud máte chuť nakupovat, sledujte
na Facebooku mapu prodejců.

Meandr na září přichystal
záplavu akcí
V řevnickém Meandru můžete během září vyplout na moře
akcí. Na sobotu 12. září přichystali výměnný SWAP a koncert
(viz samostatný článek). V úterý 15. září představí architekti
z ateliéru MONOM studii transformace průmyslového areálu
u nádraží. Ve středu 16. září startuje seriál Podnikáme u Berounky. Podnikáte a potřebujete poradit nebo získat zpětnou
vazbu? Nebo se potkat s podobně orientovanými lidmi. Pak je
to akce právě pro vás. Cílem totiž je vzájemná podpora, propojování se a potkávání aktivních lidí z dolního toku Berounky.
Akce pro ty, co potřebují oživit svůj „šuplíkový“ nápad, poradit
nebo získat zpětnou vazbu k svému podnikání. Setkání je omezeno pro osm osob a bude se konat vždy 3. středu v měsíci.

Následující den 17. 9. navštíví Meandr známý zahradní
architekt a zakladatel ateliéru Flera Ferdinand Leffler. Besedu
zakončí autogramiáda knihy Zelené pokoje.
Pod vedením Michaely Puchalkové, lektorky a trenérky improvizace, můžete v Meandru zažít 23. 9. kouzlo improvizace
na vlastní kůži. Od 7 do 17 se konají otevřené workshopy, od
19 improvizovaná show „Můžu se tě zeptat?“.
(vše pan)

Pozvánka: Přestavba bývalé Eurovie –
příležitost pro Řevnice?
15. září v 18 hodin představí architekti z ateliéru MONOM
v řevnickém Meandru studii zástavby průmyslového areálu
bývalé Eurovie. Akci pořádá spolek Řevnická deska. Jedním
z organizátorů je Tomáš Kramoliš.
Proč Řevnická deska považuje za důležité, seznámit
veřejnost se studií transformace průmyslového areálu za
nádražím?
Za měsíc budeme v referendu hlasovat o budoucím využití
bývalé Eurovie. Až dosud jsme ale neměli pořádnou možnost
seznámit se s navrženými parametry zástavby nebo studií
ateliéru MONOM, která je příkladem toho, jak by to mohlo
mezi nádražím a Berounkou jednou vypadat. Připravili jsme
proto setkání s architekty, kteří se rozvojem této části Řevnic
intenzivně zabývali, a také možnost diskutovat nad jejich
návrhem, jaká by mohla být budoucnost tohoto místa. Pozvali
jsme i majitele areálu Jana Soukupa nebo městskou architektku Dariu Balejovou.
Kdy vlastně vznikla a co dělá Řevnická deska?
Deska existuje od roku 2013. Jejím hlavním cílem bylo zvelebení veřejných prostranství ve městě a jejich oživení. Snažili
jsme se navrhovat změny a předkládat je k diskusi, spolupracovat s odborníky. V minulosti jsme uspořádali v Modrém
domečku diskusní večery o proměně řevnického náměstí,
možné dostavbě Zámečku nebo využití kempu Za Vodou.
Podíleli jsme se na zrodu koupací louky, pořádali na náměstí
mikulášské nadílky, umístili jsme na nádraží veřejnou knihovničku a staráme se o ni. Srdečně zveme do Meandru všechny,
kterým na Řevnicích záleží.
mare

V Náruči se bude promítat i měnit
Syrovou komedie ze života tří outsiderů o tom, že cesta je
mnohdy důležitější než cíl bude promítat u příležitosti Týdnů
duševního zdraví centrum Náruč. Film Outsideři bude k vidění
ve čtvrtek 17. 9. od 19:30. Promítat se bude ve dvoře Centra sociální rehabilitace Náruč v Dobřichovicích. Letní kino
v Náruči zažilo svou premiéru před rokem. I nyní jste srdečně
zváni na neformální setkání, vstupné za dobrovolný příspěvek. „Rádi vám řekneme více o aktivitách spolku Náruč, který
se věnuje podpoře lidí s duševním onemocněním díky podpoře
Středočeského kraje v rámci evropského projektu OPZ III.
a Nadačního fondu J@T, zároveň provozuje kavárnu Modrý
domeček na náměstí v Řevnicích. Pro zájemce o výměnu věcí
chystáme ještě o týden později, ve čtvrtek 24. 9., SWAP.“
Za tým sociální rehabilitace, Simona Petrejová
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Děti budou tančit s Hejblíkem
a Hejbličkou
Zábava pro děti, pohyb a učení v jednom. To nabízí interaktivní hudební představení pro děti s Hejblíkem a Hejbličkou. Uskuteční se v neděli 20. září v dětské kavárně a herně
městečko v Letech. Začátek je v 10:30. S Hejblíkovic si budete
moci zazpívat, trochu se i hýbat, a hlavně se dozvídat o světě
kolem nás. Připraveny jsou originální písničky s ukazováním
a pohybem, které děti zaručeně pobaví, a ještě je něco naučí.
Vstupné je 100 korun, nutné je se na akci přihlásit na www.
letanek.cz/

Zájemci si projdou novou
naučnou stezku Burešovka
Nová naučná stezka Burešovka bude slavnostně otevřena
v neděli 20. 9. v 10:00 hodin. Na účastníky čeká procházka po
nové stezce spojená s odborným lesnickým výkladem a diskusí
o funkcích, které řevnickým občanům městský les přináší.
Připraveny jsou i kvízy pro děti. Sraz je v 10 hodin u dřevěného odpočívadla na konci Tyršovy ulice v Kejné. Stezka byla
zbudována z finančních prostředků Programu rozvoje venkova
2014–2020, Středočeského kraje a města Řevnice.

Konferencí provede
Simona Babčáková
Unikátní jednodenní konferenci „Česká psychedelická republika“ pořádaná Českou psychedelickou společností zavítá
v pondělí 28. září do řevnického Lesního divadla. Konat se
tam bude od 9 hodin. Cílem akce benefičního rázu, kterou
bude moderovat herečka Simona Babčáková, je představit
široké veřejnosti aktuální výzkumné projekty zabývající se
psychedelickými látkami. Krom přednášek na návštěvníky
čekají koncerty, audiovizuální instalace a ohňová show. Na své
si přijdou i děti, pro něž je v jurtě nachystaná hlasová dílna,
mindfulness meditace či malování na obličej. Nebude chybět
ani veganské občerstvení, čajové speciality. Více na https://
psychedelickarepublika.cz/
(vše pan)

možnost by však další rozvoj naší výrobny zásadně ekonomicky zatížila.
Dostali jsme tip na Místní akční skupinu (MAS) Karlštejnsko, z. ú., její vyhlášenou Výzvu č. 2, SCLLD „Via Carolina“,
v Programovém rámci PRV a naše prosba o spolupráci byla
nejen vyslyšena, nýbrž bohatě naplněna. Díky MAS Karlštejnsko se nám podařilo získat dotaci ve výši 121 500 Kč na
opatření naší provozovny novou technologií, reprezentovanou
například glycerinovým kotlem (jenž nám umožní vyrábět
vskutku kvalitní šunku, škvařené sádlo, škvarky, konzervy…)
a taktéž novým výrobníkem ledu, který nám pomáhá zkvalitnit produkci drobných masných výrobků. Tento krok nám
nejen usnadní práci, především však díky němu dokážeme
zvýšit objem výroby, aniž bychom cokoli slevili na úrovni naší
produkce. Máme velkou radost i z faktu, že nově zakoupené
stroje mají nižší spotřebu elektrické energie a že našim zaměstnancům se s nimi o poznání lépe pracuje.
Pokud u nás nakoupíte naše uzeniny a budou Vám chutnat,
budeme nesmírně rádi. Chceme, aby se Naše farma stala i Vaší
farmou. Pokud si při nákupu u nás vzpomenete na Místní
akční skupinu Karlštejnsko a její nenahraditelnou, přátelskou
a v pravém smyslu slova akční pomoc, naši radost tím jen
umocníte.
Posláním MAS Karlštejnsko, z.ú., a jeho Místního partnerství (MP/MAS), je spojení úsilí šedesátky obcí, městysů
a měst, spolků, institucí, podnikatelských subjektů, občanských iniciativ, církví i jednotlivců působících v regionu působnosti MAS pro společný rozvoj jejich regionu, vytváření jeho
dobrého jména a image, jako přírodní, kulturní a společenské
entity, při zachování venkovského rázu krajiny. MAS Karlštejnsko touto pomocí naplnila nejen v našich očích svůj deklarovaný úmysl a cíl: spojit úsilí organizací, spolků, firem atd., ale
nejlépe řečeno lidí z tohoto regionu k prohloubení dobrého
jména našeho přitažlivého a krásného kraje.
Díky této spolupráci jsme připraveni zapojit se do práce
Místního partnerství, budeme se podílet na jeho činnosti a na
společném rozvoji regionu.
Petr Střítezský

MAS Karlštejnsko pomáhá
Vážení čtenáři, vážení přátelé,
dovolte mi, abych se Vás pokusil povzbudit příkladem, jak je
dnes možné se chovat vůči v podstatě neznámým lidem.
Naše firma provozuje v Černošicích uzenářskou manufakturu
s důrazem na kvalitu jednak vstupních surovin a rovněž na
kvalitu výroby a vynikající chuť našich výrobků, což mimo jiné
znamená vyrábět bez použití chemických přísad, tzn. barviv či
aditiv. Firmu jsme nazvali Naše farma.
Zájem o naše uzeniny potvrzuje, že zákazníci o jakostní
produkty velmi stojí. V zájmu naplnění jejich poptávky jsme
potřebovali výrobu zvýšit, avšak na našich již starších strojích
podobný úmysl nešel uskutečnit. Stáli jsme před zásadním
rozhodnutím: zda zakoupit nějaké starší, repasované stroje,
nebo zda za podstatně větší peníze pořídit stroje nové. Druhá

Už táhnou
V pátek 2. 10. od 18:30 pořádá Česká společnost ornitologická
v rámci podzimního 28. ročníku Festivalu ptactva v eventovém
prostoru Meandr v Řevnicích besedu o pozorování ptáků se
Zdeňkem Valešem, vstupné dobrovolné. Druhý den v sobotu
3. 10. navazuje na přednášku terénní ukázka kroužkování.
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Kultura
Mezi 6. a 11. hodinou můžete kdykoli přijít na louky nad řevnický hřbitov, kde v případě vhodného počasí bude probíhat
po celou dobu ukázka kroužkování. Na místo samotné povedou od řevnického hřbitova šipky.
Zdeněk Valeš

Filharmonie v lese
První zářijová sobota, 5. září v 19.00, bude v Lesním divadle
v Řevnicích patřit vážné hudbě. Na pódium pod korunami
stromů usednou hudebníci z Pardubické komorní filharmonie.
Již potřetí si je sem pozve řevnický dirigent indického původu
Debashih Chaudhuri. Původně měla celá akce proběhnout
jako již tradičně na konci května, příroda v podobě zákeřného
viru však byla proti.
Organizátoři koncertu Filharmonie v lese na letošní rok
připravili hned dvě novinky. Pana dirigenta tentokrát na pódiu
doprovodí i jeho manželka Jana Chaudhuri jako sólistka na
klavír a řevnický smíšený pěvecký sbor Canto Carso. Spojení
orchestru, sólového klavíru a sboru je v hudebním světě dost
ojedinělé. Těšit se tudíž můžete na výjimečný zážitek.
Hudebníci budou společně interpretovat slavná díla letošních jubilantů z řad českých i světových skladatelů. Za všechny jmenujme Petra Iljiče Čajkovského, Vítězslava Nováka, Fryderyka Chopina a Ludwiga van Beethovena. Vrcholem večera
bude jistě Beethovenova Chorální fantazie velmi připomínající
slavnou Ódu na radost, která nechá vzpomenout na výročí
250 let od narození tohoto jedinečného hudebního skladatele.
Vstupenky na Filharmonii v lese v ceně 270 Kč (zlevněné
170 Kč a rodinné vstupné 550 Kč) si můžete koupit snadno
online pomocí služby GoOut, případně na místě.
Jan Schlindenbuch

Renertová se inspirovala květinami
Výstava z tvorby řevnické výtvarnice Dagmar Renertové bude
až do 1. listopadu k vidění v Památníku národního útlaku
a odboje v Panenských Břežanech. Výstava nazvaná Květina
věčná inspirace bude zahájena vernisáží 3. 9. v 16 hodin.
Renertová, která v letošním roce oslaví významné životní jubileum, se tématu květin věnovala i při vzniku knihy Poetický
herbář.

V lese se bude tančit
Tančit se bude v Lesním divadle v sobotu 12. září. Od 12 hodin
se tu koná další, již devátý ročník festivalu moderního scénického tance nazvaný Tanec v babím létě. Tento festival pořádá
Taneční studio Dobřichovice od roku 2010. Jde o přátelské
setkání skupin a souborů zabývajících se scénickým tancem na
začátku nového školního roku.

Zeleným tulipánem provede „Čuňas“
Už dvakrát oslavilo nakladatelství Maťa v řevnickém Lesním
divadle své výročí založení hudebním festivalem. Letošní
již 22. ročník festivalu Zelený tulipán se bude v Řevnicích
konat potřetí. Festival se uskuteční v sobotu 19. 9. a to pod

podtitulem aneb Když je dnes člověku 60 (nebo 29). Hudební
odpoledne začne v pravé poledne a během něj a večera se
představí kapely: Mnichovo Smradiště, Nevidim, Jull Dajen,
J. J. Neduha a Extempore, Sbor břežanských kastrátů, A bude
hůř, Zuby Nehty, Fiktivní Šílenství a Pepíček Čečil. Uvádí
František Čuňas Stárek. Součástí festivalu budou mj. autogramiády, prodej knížek, CDček a triček. Vstupenky lze zakoupit
v předprodeji do 18. 9. za 300 Kč, na místě za 350 Kč

V absolventském filmu Petra Vaňka
si zahráli i jeho řevničtí spolužáci
Premiéru budou mít v září v řevnickém kině hned dva absolventské filmy. Uvidíte je ve středu 23. 9. od 18 hodin. Jde
o snímek Straight Record a Vítěz, na kterém se podílel bývalý
absolvent řevnické ZUŠ Petr Vaněk. „Součástí maturitní zkoušky bylo natočit absolventský film. Jako jedni z mála jsme si
společně s produkční Viktorií Maršovou vybrali hraný film.
Akorát jsem četl román Proces od Franze Kafky a téma mě zaujalo. Vymysleli jsme proto příběh, který s románem zdánlivě
nesouvisí. Ale téma je společné. Přesto se nám snad podařilo
zachovat původní myšlenku a zfilmovat typické motivy pro
Kafkovu tvorbu,“ říká devatenáctiletý absolvent SPŠST Panská, kde se zaměřoval na televizní a filmovou tvorbu. Práce na
filmu nebyla jednoduchá: Přes půl roku vznikal scénář, tvůrci
absolvovali konzultace s psychology kvůli náročnosti postav,
sháněli techniku, lidi a lokace. Samotné natáčení stihli během
vyčerpávajícího týdne. O produkci se starala Viktorie. Zbytek
štábu tvořili spolužáci, známí, pomohli jak studenti z FAMU,
tak spolužáci z Panské či řevnické ZUŠky. Natáčelo se převážně v noci. „Na film jsme neměli téměř žádný budget a dodnes
nechápu, co vše nám Viki domluvila zadarmo. Například
natáčet 3 noci v plaveckém bazénu, v historické soudní síni,“
vyjmenovává Petr, který díky své skvělé kameře procestoval
zadarmo například Hongkong nebo Nigérii. „Ještě jednou
děkuji za skvělou práci všem hercům i komparzu. Teď snímek
zkoušíme posílat na různé filmové festivaly a uvidíme, jak se
mu bude dařit,“ říká Petr, který si nyní založil malé studio
SeeYa a pracuje na dalších projektech. „Budu rád, když se
přijdete 23. 9. podívat, co jsme vytvořili,“ dodává.

Lesňák čeká erupce
balkánského temperamentu
Fanoušci Rockového Slunovratu o svůj oblíbený festival letos
nepřijdou. V září je čeká v Lesním divadle jeho Mini verze.
Debutový ročník hudebního festivalu Rockový Slunovrat
Mini, který se koná namísto tradiční dvoudenní akce v červnu,
přivítá v sobotu 26. 9. headlinera ze zahraničí a pestrou plejádu
kapel z českých luhů a hájů. Hlavním tahákem akce je bosenská
kapela Dubioza Kolektiv, která se na Slunovratu představí již
potřetí. Kapela evropského formátu pokaždé vystoupila s opravdu energickou show. Vzhledem k absenci koncertů v poslední
době se dá očekávat erupce jejich balkánského temperamentu.
Na festivalu dále vystoupí Dirty Blondes (punk-rock’n’roll),
Glad For Today (alternative-rock) nebo Zooblasters (bass
driven party music). Fanoušky lokálních kapel z Poberouní
potěší Vosí hnízdo a Timudej. Předprodej vstupenek je možný
na vybraných místech kamenného prodeje nebo přes oficiální
stránky festivalu www.rockovyslunovrat.cz. Momentálně je
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v prodeji druhá vlna vstupenek za 590 Kč. Kapacita návštěvníků
je vzhledem k opatřením týkajícím se pandemie koronaviru
omezena. Více informací o akci na www.rockovyslunovrat.cz
nebo na facebookových stránkách festivalu.

Tutte Le Note v Řevnicích
přijímá členy
Profesionálně vedený sbor v rámci základní umělecké školy,
který se pravidelně účastní atraktivních vystoupení a soutěží.
Máte doma dítě, které rádo zpívá? Chcete najít pro své dítě
kvalitní a přitom zajímavé využití volného času v místě? Přijďte se podívat na zkoušku některého z oddělení sboru s více než
35letou tradicí (dříve Chorus Angelus). Nábor do koncertního
odd. je otevřen i pro starší nadané děti. Zápis nových dětí
probíhá v době zkoušek. ZŠ Řevnice – budova 1. stupně (Revoluční) každou středu 14.00–15.00 hod. Další přípravky působí
v sousedních Řevnicích a Černošicích, koncertní oddělení při
ZUŠ Černošice vede Martin Vydra. Aktuální informace a čas
zkoušek bude upřesněn na www.tuttelenote.cz. Začínáme
v týdnu po 21. září.
(vše pan)

Architektonická procházka povede
do nové smuteční síně
V rámci festivalu k Mezinárodnímu dni architektury se v Řevnicích uskuteční v neděli 4. 10. procházka do nově zrekonstruované smuteční síně na hřbitově.
I v letošním problematickém roce nepřijdete o svoji každoroční dávku architektury. Město pokračuje v účasti na celorepublikovém festivalu, který pořádá spolek Kruh již 10. rokem.
Do něj jsou zapojená různě velká města Čech, Moravy i Slezska.
Mezinárodní den architektury připadá na první říjnové pondělí.
Spolek Kruh prostřednictvím festivalu dává nahlédnout široké
veřejnosti na prostředí a stavby v jejich městě prostřednictvím architektů, historiků a jiných odborníků. Architektuře se
nevyhnete, obklopuje nás všude, všude nás ovlivňují interiéry,
ať dobré či špatné, veřejný prostor se svými náměstími, parky,
hřišti. Všude, v exteriéru i interiéru, v detailu nás obklopuje
architektura. Je dobré si jí všímat, tříbit si názory a přemýšlet
o ní. Být otevřen novým myšlenkám a vstřícný novým trendům.
Architektura je vášeň a velké dobrodružství. Už Le Corbusier
řekl, že architektura je akt lásky, ne dekorace. Souhlasím.
V rámci festivalu město uskuteční v neděli 4. 10. procházku do
nově zrekonstruované smuteční síně na hřbitově.
Sraz je 4. 10. ve 14:00 u COOPu, pak se vydáme Masarykovou ulicí ke hřbitovu. Po prohlídce bude rozchod. V 18:00
budou v sále Zámečku v patře promítnuty dva zajímavé filmy:
americký THAT FAR CORNER: FRANK LLOYD WRIGHT IN LA
a anglicko-německý film NATURA URBANA, THE BRACHEN
OF BERLIN. Těšíme se na vaši účast.
Ing. Arch. Alice Čermáková

Nové brdské cyklotrasy
Celkem 12 nových cyklotras si od poloviny srpna mohou vyzkoušet cyklisté v Brdech a jejich okolí. Doposud se zde cyklisté orientovali především podle názvů lesních cest. Ty nově dostanou

klasické číselné značení, na které jsou všichni cykloturisté zvyklí.
Projekt realizoval Turistický spolek Brdy a Podbrdsko. Jedná se
o destinační společnost, která má za cíl zpřístupnit Brdy. Jedním
ze zakládajících členů společnosti je i město Řevnice.
Brdy jsou ideální volbou pro nadšence cykloturistiky
a opravdu mají hodně co nabídnout. Doposud však orientace
ve zdejších hustých lesích a nekonečném množství křižovatek
lesních cest nebyla jednoduchá. Proto destinační společnost
navázala na vyznačení pěších tras Klubem českých turistů
v roce 2018 a zpřístupnila tak Brdy lépe i cyklistům.
Nově značené cyklotrasy zavedou cyklisty například
k Padrťským rybníkům, k vodním nádržím Octárna a Pilská
nebo loveckému zámečku Tři Trubky, který nechal vystavět tehdejší majitel zdejších lesů hrabě Jeroným Colloredo-Mansfeld.
Jan Schlindenbuch

Děti budou zdolávat
netradiční překážky
Řevničtí Sokolové srdečně zvou na třetí ročník intervalového překážkového závodu v lese. Sokolrace se uskuteční 20. září v 10 hodin dopoledne na sokoláku na házenou. „Přijď si vyzkoušet, jak
rychle dokážeš běžet přes kořeny, jakým způsobem se vypořádáš
s netradiční překážkou a jestli se nebojíš šplhat po laně, nebo se
plazit možná i v louži,“ zve k účasti za pořadatele Pavel Knýbel.
Závodit se bude ve všech kategoriích od předškoláků po žáky 9.
tříd. „Po závodě bychom si společně na ohni opekli buřty a sdíleli
zážitky ze závodu.“ Těší se cvičitelé z řevnického Sokola.

Škola Ge-Baek Hosin Sool
nabírá nové členy
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu a znovu i v Řevnicích! Jde o školu s nejpočetnější nabídkou tréninků po celé
ČR! Jsme největší školou v Čechách i na Moravě s nejširší nabídkou tréninků. Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra
Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme i další
korejská bojová umění taekkyon, gumdo a hoppae sool. Přihlaste se nejlépe během září a října jako začátečník, ať vám nic neunikne, jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek, členské známky
a výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. Více na webu tkd.cz.
Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool.
(vše pan)

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách, Green Shell
typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů.
Cena 169–229 Kč/ks.
Prodej: 21. 9. a 13. 11. 2020
Řevnice – u hasičů – 14.00 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Inzerce 23

inzerce / Kulturní přehled 15

inzerce

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
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Kino
2/9 Havel

Kino Řevnice / 20:00

4/9 Mulan

Kino Řevnice / 17:30

4/9 Štěstí je krásná věc
Kino Řevnice / 20:00

5/9 Křupaví mazlíčci
Kino Řevnice / 15:00

5/9 After: Příznání
Kino Řevnice / 17:30

5/9 Šarlatán

Kino Řevnice / 20:00

9/9 K2 vlastní cestou
Kino Řevnice / 20:00

11/9 Vzhůru za sny

25/9 Štěstí je krásná věc
Kino Řevnice / 20:00

26/9 Princezna zakletá
v čase
Kino Řevnice / 15:00

26/9 TENET

Kino Řevnice / 17:30
Kino Řevnice / 20:00

30/9 Leonardo da Vinci:
Génius v Miláně
Kino Řevnice / 20:00

12/9 Lhotecké Poletí 2020

Kino Řevnice / 15:00

Bar U Emy Lhotka-Svinaře / 16:00

12/9 Děda, postrach rodiny

12/9 Pocta Bohuslavu
Martinů
Karlický kostel / 17:00

12/9 Simona Maierová
a Jindřich Chromý – koncert

Kino Řevnice / 20:00

Meandr / 19:30

18/9 After: Přiznání

15–20/9 Jazz Černošice 2020

Kino Řevnice / 17:30

Město Černošice

18/9 Kingsman: První mise

19/9 Festival Zelený tulipán

Kino Řevnice / 20:00

Lesní divadlo / 12:00

19/9 Mulan

20/9 Smyčcové Duo ECO

Kino Řevnice / 15:00

Karlický kostel / 17:17

19/9 Štěstí je krásná věc

23/9 Kyla Brox Band

Kino Řevnice / 17:30

Club Kino Černošice / 20:00

19/9 Krajina ve stínu

25/9 Čechomor

Kino Řevnice / 20:00

Hala V. Čáslavské, Černošice / 20:00

23/9 Dvojitá premiéra
absolventských filmů:
Vítěz a Straight Record

26/9 Písňový a operní
podvečer

24/9 Šarlatán

Lesní divadlo

Kino Řevnice / 18:00

Kino Řevnice / 20:00

25/9 Havel

Kino Řevnice / 17:30

Ostatní
12/9 SWAP v Meandru vol. 1
Meandr / 14–17

12/9 Tanec v babím létě
Skautská klubovna za vodou / 14:00

Lesní divadlo / 19:00

12/9 Mlsné medvědí příběhy

16/9 V síti 18+

Dobřichovický park / 14–22

5/9 Filharmonie v lese

Amfiteátr Černošice / 17:30

Kino Řevnice / 20:00

19/9 Dobřichovice sobě
aneb Sbírka pro divadlo

Lesní divadlo / 16:00

Kino Řevnice / 20:00

12/9 Ženská pomsta

Amfiteátr Černošice / 20:00

Hudba

11/9 Tenet

Kino Řevnice / 17:30

4/9 Zářivá hvězda

26/9 Bábovky

6/9 Swingový večer
s Big Band Trumpets

Kino Řevnice / 17:30

Divadlo

Karlický kostel / 16:45

26/9 Rockový slunovrat MINI

12/9 40 let oddílu Bobři

15/9 Podnikáme u Berounky
Meandr /

16/9 Přestavba areálu Eurovie – příležitost pro Řevnice?
Meandr / 18:00

17/9 Ferdinand Leffler –
beseda s autogramiádou
Meandr /

19/9 Majáles
Náměstí / 9:00

19/9 Garage sale
Řevnice / 10–15

20/9 Hejblíkovic

Městečko Lety / 10:30

23/9 Improvizovaná show
Meandr / 19:00

28/9 Psychodelikatesy
Lesní divadlo / od 10:00

4/10 Den architektury
Řevnice / 14:00

Sport
20/9 Sokolský intervalový
překážkový závod
Hřiště Sokola / 10:00

