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Sokol Race trhal rekordy

Rekordní účast letos zaznamenal dětský překážkový závod Sokol Race. Šestadvacet překážek zdolávalo 120 dětí.

Text: Pavel Knýbel | Foto: Sokol Řevnice

V neděli 20. 9. 2020 se v Řevnicích na Sokoláku konal třetí
ročník dětského překážkového závodu. Pořadatelům tak jako
v předchozích ročnících opět přálo počasí, což byl možná jeden
z důvodů, proč se ke startu přihlásilo rekordních 120 závodníků
a závodnic. Závodu se zúčastnili i sportovci z okolí, mohli jsme
si všimnout například dobřichovických fotbalistů nebo zástupců Sokola Nový Knín. Tentokrát pořadatelé prodloužili trasu
na téměř 4,5 kilometru, na nichž bylo umístěno 26 překážek.
Mladší běželi trasu, která byla o necelý kilometr kratší, ale
o nic méně náročná, zdolání některých překážek vyžadovalo
skutečně maximální nasazení. Připočteme-li k tomu profilově
velmi náročnou běžeckou část (trať vedla přes několik roklí),

výsledkem bylo nejedno vyčerpání v cíli. Proto hned po doběhu
přišla dětem vhod sladká odměna. Po absolvování závodu
obdržel každý běžec účastnickou medaili. Při čekání na vyhlášení vítězů si všichni závodníci měli možnost v našem areálu
opéci špekáčky, které rovněž obdrželi v cíli. Při vyhlášení pak
bylo rozdáno celkem devět sad medailí. Uznání za zvládnutí
závodu si zaslouží naprosto všichni, ale borci, kteří zvládli trať
pod 26 minut (a bylo jich několik) by se jistě neztratili ani ve
známější podobě překážkových závodů na republikové úrovni.
Věříme, že se dětem i jejich doprovodu akce líbila a všichni
jsme si mohli užít nedělní dopoledne v přírodě s trochu jinými
myšlenkami než u televize. Rádi bychom poděkovali všem, kteří
pomáhali na překážkách, případně se jiným způsobem podíleli
na organizaci našeho závodu. e

2014–2015 Závodník

čas

2012–2013 Závodnice

2012–2013 Závodník

čas

1. místo

Michal Šafránek

0:25:49

1. místo

Valentýna Podlipná 0:20:50

1. místo

David Schick

0:23:39

2. místo

Matěj Dvořák

0:26:17

2. místo

Barbora Vechová

0:25:10

2. místo

Jakub Šustr

0:24:23

3. místo

Adam Cicvárek

0:28:22

3. místo

Kateřina Manglová

0:25:57

3. místo

Kilián Skripnik

0:24:30

čas

2010–2011 Závodník

čas

2008–2009 Závodnice

čas

2010–2011 Závodnice

čas

1. místo

Eliška Ilemová

0:29:50

1. místo

Theodor Bartoň

0:25:33

1. místo

Alžběta Ciglerová

0:29:45

2. místo

Ema Zachariášová

0:31:02

2. místo

Filip Cigler

0:27:42

2. místo

Tereza Sklenářová

0:29:49

3. místo

Markéta Jislová

0:31:28

3. místo

Jan Vaněk

0:30:40

3. místo

Elena Bartoňová

0:32:29

čas

2005–2007 Závodnice

čas

2005–2007 Závodník

čas

2008–2009 Závodník
1. místo

Filip Schick

0:25:11

1. místo

Johana Dobešová

0:28:13

1. místo

Fabián Svoboda

0:25:02

2. místo

Jan Nývlt

0:25:15

2. místo

Adriana Svobodová 0:28:48

2. místo

Adam Šejna

0:27:00

3. místo

Šimon Pešice

0:25:37

3. místo

Agáta Geffertová

3. místo

Šimon Knýbel

0:27:06

0:30:28
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Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod bych vás všechny rád pozval k účasti ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje, které se budou konat v budově
základní školy 2. a 3. října. Současně s nimi se uskuteční také
místní referendum vyhlášené zastupitelstvem obce.
Všechny podstatné informace týkající se referenda jste si mohli
přečíst v minulém čísle Ruchu, další důležité najdete v tomto
aktuálním. Ústředním bodem referenda je otázka týkající se
budoucí podoby lokality za nádražím, bývalé betonárny Eurovie.
Já budu hlasovat ANO v souladu s většinovým konsenzem
zastupitelů obce, koaličních i opozičních. Jsem přesvědčený,
že pravidla dohodnutá ve výboru pro územní plán, umožňující
transformaci celé lokality v živoucí místo, jsou tím nejlepším, co
bylo možné pro město vyjednat. Prodiskutována byla i s vlastníkem areálu, bez jehož souhlasu nelze budoucí proměny areálu
dosáhnout. Městu přibudou zelené plochy, potřebná parkovací
místa pro nádraží, protipovodňová opatření, školka, průjezdná
komunikace k lávce či potřebné ordinace lékařů. S průjezdnou
komunikací a parkovištěm úzce souvisí a vzájemně se podmiňuje další důležitý projekt pro město, který připravuje Správa
železniční a dopravní cesty, a tím je připravovaná rekonstrukce
železniční trati, vlakového nádraží a náhrada nebezpečného
železničního přejezdu bezpečným podjezdem pro automobilovou
dopravu, cyklisty i pěší.
Chci vás ubezpečit, že není třeba podléhat podsouvaným
obavám z nedostatečné infrastruktury města. Naše město může
dokonce okolním obcím poskytnout řadu služeb a volných rezervních kapacit, namátkou v moderně rekonstruované a rozšířené základní škole, na zdrojích pitné vody, v rozšířené a modernizované čistírně odpadních vod, v novém moderním sběrném
dvoře, služby městské policie a pečovatelské služby. Dlouhodobý
obrovský dluh v podobě zanedbaných krajských i místních
komunikací se daří včetně sítí postupně napravovat modernizací
a rekonstrukcí. Rovněž není na místě strach z přívalu nových
obyvatel. A proč? Na to je srozumitelná odpověď. Návrh nového
územního plánu neobsahuje ve srovnání se současně platným
územním plánem žádné nové zastavitelné plochy. Je tomu právě
naopak, řada pozemků, která je podle dnešního územního plánu
zastavitelná, je v novém územním plánu navržena jako nezastavitelná. Současně s tím návrh nového územního plánu nově zavádí
na dnes zastavitelná území tři stupně etapizace na dobu deset až
patnáct let a v mnohých lokalitách nově zavádí regulativ velikosti
stavebních parcel, který možnou výstavbu ještě více rozvolní.
A přestože je náš současný a již letitý územní plán v porovnání
s tím připravovaným velmi benevolentní, tak se v posledních
letech žádná populační exploze, narozdíl od okolních obcí, v našem městě nekonala ani nekoná.
Všichni kdo přijdete k volbám a referendu, budete mít možnost
se na vlastní oči seznámit s podobou právě vznikajícího venkovního sportoviště v areálu školy. Projekt bude prezentován na panelu před budovou školy. Současně bude představen také projekt víceúčelové sportovní haly, která bude stát na pozemku tenisových
kurtů u Lidového domu a bude propojena s budovou základní
školy. Její investoři, manželé Zuskovi v zastoupení pana Josefa
Svobody, na projektu intenzivně spolupracují jak s městem, tak
právě se základní školou. Nezbytná je i spolupráce dalšího souseda, spolku Dělnické tělocvičné jednoty, která vlastní Lidový dům.
Společnou snahou všech je zahájit stavbu již v příštím roce, tak
aby mohli žáci základní školy halu co nejdříve využívat.

Na závěr bych se rád vyjádřil k aktuální situaci s epidemií koronaviru. Z dat, která město nově získává od hygienické stanice
Středočeského kraje, vyplývá, že počet nakažených v Řevnicích
se aktuálně počítá na jednotky osob. K přenosu nákazy ve městě
by v současné době nemělo docházet. Potenciální ohniska nákazy
v základní škole a dětské skupině se podařilo eliminovat dodržením hygieniky nařízené karantény. Panika tedy není na místě,
přesto je vzhledem k rostoucímu počtu nakažených například
v Praze nezbytné dodržovat všechna vládou nařízená hygienická opatření, jako je nošení roušky v uzavřených prostorách,
dodržování sociálního odstupu a minimalizace kontaktů s nejvíce
ohroženými lidmi z řad seniorů a chronicky nemocných. Tedy
přesně to ohleduplné chování, díky kterému jsme krizi společně
zvládli na jaře.
S úctou Tomáš Smrčka

Strážníci od podzimu
začnou měřit rychlost
Městská policie Řevnice již funguje v nově vybudované služebně
v nejvyšším patře zdejší radnice. Aktuálně hledá posily a chystá
se opětovně na měření rychlosti.
Nová služebna je podle starosty zkolaudována, strážníci zde
mají komfortní zázemí, vybavenou denní místnost. „Aktuálně
máme vypsaná dvě výběrová řízení na administrativního pracovníka a jednoho strážníka, náhradou za odcházející pracovníky,“
doplnil starosta Tomáš Smrčka s tím, že podrobné informace
a požadavky jsou zveřejněny na webu města. Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit do poloviny října. Během
října by se měli řevničtí strážníci zaškolit na používání měřicího
radaru od svých mníšeckých kolegů. Na třech až čtyřech místech
na katastru města, vytipovaných Policií ČR, pak budou moci
pravidelně kontrolovat dodržování povolené rychlosti.

Po fasádě se úřad dočká
i nových interiérů
Po opravě fasády a zateplení řevnické radnice započala nyní
rekonstrukce interiéru úřadu. Čilý stavební ruch je nyní v prvním
patře. Dělají se elektroinstalace, sádrokartony, světla a podlahy.
Celková rekonstrukce vyjde na 1,5 milionu korun, část uhradí
město z penále, které získalo z opožděné výstavby sousední
budovy. Kvůli rekonstrukci jsou omezeny i úřední hodiny, a to na
pondělí a středu. Hotovo by mělo být během listopadu.

Hřiště by mohlo být o milion levnější
Město již vybralo stavební firmu, která na pozemku školy vybuduje nové multifunkční hřiště. Do výběrového řízení se podle starosty přihlásilo šest firem. Vítězná firma nabídla sumu o milion
nižší než ostatní. Předpokládaná hodnota byla 8,6 milionu bez
DPH, vítězná nabídka počítá s 7,2 miliony korun bez DPH. V době
uzávěrky zpravodaje ještě běžela lhůta na odvolání. Stavební
práce by měly začít po podepsání smlouvy během října. Plynule
navážou na výstavbu retenčních nádrží. V první etapě se budou
budovat sítě, následovat budou terénní úpravy. Práce by měly být
hotovy do šesti měsíců.
Nové multifunkční hřiště počítá s běžeckým oválem, rovinkou
a sektorem skoku do dálky včetně osvětlení a odvodnění areálu.
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Změna úředních hodin
pokladny MěÚ Řevnice
Úřední hodiny pokladny Městského úřadu Řevnice se změnily na pondělí a středu od 7.30 do 12.00 a od 13.00 do
18.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Sběrný dvůr využijí i Třebaňští
Řevnice uzavřely smlouvy o využití sběrného dvora s další
obcí. Nově budou moci služby na Bořích využívat obyvatelé
Hlásné Třebaně. Kromě nich již mohou za předem stanovených
podmínek využívat sběrný dvůr také obyvatelé Svinař, Podbrd
a Skuhrova. „Díky těmto smlouvám se nám daří snižovat fixní
náklady a obcím tak pomáháme řešit odpady za rozumných
podmínek,“ řekl starosta Tomáš Smrčka.

Uzavírka silnice do Svinař
Rekonstrukce silnice II/115 z Řevnic na Hostomice bude
pokračovat i na podzim. Od října by kvůli ní měl být uzavřen
další úsek, a to od řevnického hřbitova do Svinař. Do 5. 10. je
plánovaná uzavírka mezi Svinařemi a Skuhrovem, pak práce
plynule navážou u řevnického hřbitova. Řevnická radnice
požadovala zachování přístupu na sběrný dvůr. „Pro dopravní
obsluhu sběrného dvora bude tedy platit výjimka. Pokud bude

Městská policie radí a informuje
Vážení občané, rádi bychom vám představili nové prostory
Městské policie Řevnice v budově městského úřadu na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 2. patro, kde bude nově možné projednat vyrozumění o podezření ze spáchání přestupku,
odevzdávat nálezy nebo přijímat oznámení. Úřední hodiny pro
veřejnost v Řevnicích jsou:
Pondělí 15.00–18.00 hodin
(18.00–19.00 po telefonické domluvě)
Středa 15.00–18.00 hodin
(18.00–19.00 po telefonické domluvě)
Telefonní číslo pro oznámení je 775 718 588 nebo 774 719
682 – na toto telefonní číslo volejte vždy, když budete potřebovat strážníka. Je to nejrychlejší způsob, jak se s námi spojit. Ne
přes e-maily, ani přes Facebook.
Městská policie Řevnice má uzavřeny veřejnoprávní smlouvy
s obcemi Lety, Všenory, Jíloviště, Hlásná Třebaň a Rovina a od
1. 8. 2020 nově také s obcí Mořinka. Strážníci nemají nepřetržitý provoz, jelikož současný počet strážníků neumožňuje pokrýt
24hodinový provoz.
S čím se na nás můžete obrátit?
Obecně řečeno, na strážníky městské policie se můžete obrátit
s jakoukoli informací, podezřením nebo dotazem. Strážník je
dle ust. § 6 odstavce 3 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii
povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni
požádá, popřípadě učinit nezbytná opatření ke zjednání nápravy (oznámení věci Policii ČR nebo jinému orgánu, který zjednání nápravy zajistí).

muset být silnice na nejnutnější dobu maximálně dvou dní uzavřena, budeme o tom občany informovat,“ řekl starosta Tomáš
Smrčka. Práce mají trvat do listopadu, finální pokládka nového
povrchu je plánována na 16. listopad. Objížďka bude vedena
přes Zadní Třebaň.

O padesáti milionech mají rozhodnout
obyvatelé kraje
Středočeský kraj znovu vyčlenil finance na participativní rozpočet, ve kterém sami Středočeši mohou rozhodnout o tom, na
jaký projekt peníze půjdou. Kraj stejně jako letos vyčlenil 50 milionů korun. Projekty bude možné podávat od 1. listopadu 2020
do 31. ledna 2021. Maximální výše podpory jednoho projektu
je podle schválené výzvy 400 000 korun a celková alokovaná
částka je rozdělena jednotlivým obcím s rozšířenou působností (ORP) podle počtu obyvatel. Dle schválených zásad může
projekty navrhovat občan ČR starší 18 let, přičemž každý může
navrhnout maximálně dva projekty. O hlasy se mohou ucházet
projekty příspěvkových organizací zřizovaných krajem, obce se
sídlem na území kraje či neziskové právnické osoby (církve, odbory, spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a o.p.s.) působící na
území Středočeského kraje. Na únor jsou naplánována veřejná
setkání s občany, samotné hlasování by mělo začít 1. 5. 2021.
Projekty bude možné podávat a hlasovat o nich prostřednictvím
webových stránek https://mujkraj.kr-stredocesky.cz nebo
pomocí předem připraveného formuláře osobně u koordinátorů
participativního rozpočtu.
(vše pan)

S redakcí časopisu Ruch jsme se domluvili na spolupráci, kdy
v každém čísle rozebereme nejčastější přestupky a poradíme,
jak jim předejít. Tímto vyzýváme i vás čtenáře, potřebujete-li
něco objasnit nebo pokud máte nějaké dotazy, napište nám na
e-mail veronika.matouskova@revnice.cz.
Dopravní značení pro cyklisty a chodce
V tomto čísle bych chtěla rozebrat dopravní
značení, které je nově osazené v ulici Třebaňská zde v Řevnicích. Jedná se o vodorovnou
dopravní značku V8a a svislou dopravní značku IP6, tedy „přejezd pro cyklisty“.
Je to značka, která vyznačuje přejíždění
cyklistů přes pozemní komunikaci. Zde se
někteří cyklisti domnívají, že mají přednost,
ovšem není tomu tak. Cyklista není chodec,
nemůže zde tedy uplatňovat přednost jako chodec na přechodu pro chodce. Podle dopravního
značení v tomto místě cyklista smí přejet komunikaci (po přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo),
ale nemá přednost.
Podobná situace je před hotelem Grand,
kde je umístěna dopravní značka V7b. Jde
o místo pro přecházení, tedy místo, kde
chodec smí přejít vozovku, ale nemá přednost před projíždějícími vozidly.
Závěrem bych chtěla upozornit, že pokud cyklista chce přejet komunikaci, musí
si uvědomit, že se má rozhlédnout a zvážit
vzhledem k projíždějícím vozidlům, je-li to
pro něj bezpečné.
vrchní strážník Veronika Matoušková
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Referendum a jeho otázky
2. a 3. října budeme hlasovat v historicky prvním řevnickém referendu. Obě otázky, na které budeme odpovídat
ANO nebo NE, se týkají připravovaného územního plánu.
Text: Matěj Barták a Marie Reslová

V té první budeme rozhodovat o budoucnosti průmyslového
areálu za nádražím – o bývalé Eurovii. Aby se místo se zpustlými továrními halami mohlo proměnit v něco jiného, musí být
v územním plánu závazně stanoveno, kolik a jakých (například jak vysokých) staveb tu lze postavit, ale také k čemu je
možné je využívat.
Řevničtí zastupitelé se ve výboru pro územní plán na takových pravidlech dohodli (najdete je v minulém čísle Ruchu
nebo na webu města v sekci Aktuality). Konzultovány byly i s
vlastníkem areálu, jehož souhlas je pro transformaci areálu
nezbytný. Podle nich by tu mohly na 20 % území vzniknout
stavby pro občanskou vybavenost (například školka, ordinace,
kulturní a sportovní zařízení), služby, obchody, kanceláře,
drobnou výrobu a také 60 bytů. Zhruba třetinu území by měly
zaujímat plochy zeleně a celou polovinu určili pro chodníky,
komunikace, parkoviště, technické a obslužné plochy.
Proti tomu stojí požadavek přípravného výboru referenda,
aby v dotyčném areálu bylo možné stavět pouze výše zmíněné
stavby občanské vybavenosti, dále pak zařízení pro služby,
drobnou nerušící výrobu a zeleň, tedy nikoli kanceláře a byty.
První otázka referenda (viz rámeček) se tedy ptá, zda voliči
souhlasí se všemi způsoby budoucího využití průmyslového
areálu za nádražím, které jsou v ní vyjmenovány.
Ve druhé otázce se bude hlasovat o tom, zda má za uvažovanou zástavbou rodinných domů Na Vrážce vzniknout 30 metrů
široký pruh zeleně jako bariéra další zástavbě a ochrana před
přívalovými dešti a prachem z polí.

O referendu jednalo zastupitelstvo
Přípravný výbor referenda formuloval první otázku ve svém
návrhu na konání referenda takto:

Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Řevnice schválilo
územní plán v podobě, která v návrhových plochách území
bývalé Eurovie v Řevnicích (podle návrhu územního plánu
prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 se jedná o území C3) neumožní výstavbu jakýchkoli bytových domů
nebo rodinných domů a jako jediné přípustné využití tohoto
území se stanoví pouze: stavby občanské vybavenosti, a to zařízení školství, výchovy, zařízení kultury, zařízení tělovýchovy
a sportu, veřejná prostranství, zeleň, drobná nerušící výroba
a služby, místní komunikace?
Dle právních posudků, které si město nechalo zpracovat, aby
předešlo neplatnosti referenda, byla tato formulace problematická. Pokud by na ni většina voličů odpověděla ANO, bylo by
zastupitelstvo zavázáno schválit územní plán v podobě požadované referendem, což by ale „předjímalo výsledek celého veřejnoprávního procesu územního plánování, včetně stanovisek
dotčených orgánů a např. rozhodnutí o námitkách dotčených
subjektů“, jak se uvádí v jednom z právních posudků. Vyjma
toho o konkrétní podobě nového územního plánu nerozhoduje
zastupitelstvo, ale pořizovatel, tedy městský úřad Černošice.
Postup města v souladu s takto vyhlášeným referendem by tedy
mohl být v budoucnosti snadno právně napadnutelný.
Proto se zastupitelstvo na svém zasedání 7. 9. rozhodlo
referendum na základě petice občanů nevyhlásit a starosta

Smrčka přednesl návrh na vyhlášení referenda ve stejném
termínu, avšak s jinak formulovanými otázkami (viz rámeček). Jím navrhované znění otázek označili přítomní členové přípravného výboru referenda, ale i někteří zastupitelé
a občané, za účelové a matoucí. Podle přípravného výboru
stačilo změnit pouze formální úvod otázky, ale její jádro mělo
zůstat beze změny. Starosta hájil a vysvětloval svůj postup tím,
že se v zájmu města řídí doporučeními právníků. Zastupitelé
následně schválili vyhlášení referenda o nově navržených
otázkách v poměru hlasů 10:3.

Referendum v kostce
Datum: 2. 10. 2020 od 14.00 do 22.00 hodin, 3. 10. 2020
od 8.00 do 14.00 hodin (souběžně s volbami do zastupitelstva Středočeského kraje)
Místo konání: budova ZŠ Řevnice, Školní 600
Definitivní znění otázek, o nichž se bude 2. a 3. 10.
hlasovat v referendu:
Souhlasíte s tím, aby město Řevnice učinilo veškeré kroky
v samostatné působnosti k tomu, aby návrhová plocha areálu betonárny v Řevnicích (podle návrhu územního plánu
prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 území označené jako C3) umožňovala umístění staveb všech
vyjmenovaných způsobů využití: občanská vybavenost
(např. mateřská škola, ordinace lékařů, obchody, zařízení
pro kulturu a sport jako jsou hřiště, služby), kanceláře,
drobná nerušící výroba, bydlení, plochy s veřejnou zelení,
parky, komunikace a technická infrastruktura?
Souhlasíte s tím, aby město Řevnice učinilo veškeré kroky
v samostatné působnosti tak, aby byly v území Na Vrážce
na dvou částech ploch OP, uvedených v návrhu územního
plánu prezentovaného na veřejném projednání v lednu
2018 a nacházejících se na pozemcích parc.č. 3718/1,
3716/2 a 3725/1 v k.ú. Řevnice, nově vymezeny dvě plochy „krajinné zeleně“, široké 30 m a přiléhající svou delší
stranou k hranici ploch B7 a P, které jsou rovněž uvedeny
v návrhu územního plánu prezentovaného na veřejném
projednání v lednu 2018 a které se nacházejí na pozemcích
parc.č. 3718/1, 3716/2 a 3725/1 v k.ú. Řevnice?
Podmínky platnosti a závaznosti: Aby bylo referendum
platné, musí se ho zúčastnit 35 % všech oprávněných
voličů. Závazný výsledek referenda je takový, kterému dá
svůj hlas nadpoloviční většina voličů a zároveň 25 % všech
oprávněných voličů.
Co výsledek znamená:
Pokud bude odpověď na první otázku znít ANO – zastupitelstvo učiní veškeré kroky v samostatné působnosti
k tomu, aby návrh územního plánu k veřejnému projednání
obsahoval pro dotyčnou oblast všechny uvedené způsoby
využití.
Pokud bude odpověď na první otázku znít NE – zastupitelstvo učiní veškeré kroky v samostatné působnosti
k tomu, aby návrh územního plánu k veřejnému projednání
v dotyčné oblasti neumožňoval bydlení.
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Co se dělo a bude dít dál
Členové přípravného výboru referenda podali 11. 9. ke krajskému soudu návrh na vyhlášení místního referenda soudem.
Argumentovali tím, že město odmítnutím jejich verze referenda
porušilo zákon, a navrhli, aby soud nařídil nahradit usnesení
zastupitelstva ze 7. 9. v tom smyslu, aby se referendum konalo o otázkách v té podobě, v jaké je původně formuloval
přípravný výbor. Město ve svém vyjádření zaslaném soudu
prostřednictvím právního zástupce návrh odmítlo, neboť svůj
postup považuje za správný. Krajský soud situaci zvážil a řízení

o návrhu na vyhlášení referenda v původní podobě přerušil až
do data konání referenda vyhlášeného zastupitelstvem, tedy do
3. 10. Pokud bude referendum platné a závazné (viz podmínky uvedené v rámečku na předchozí straně), přípravný výbor
referenda bude podle soudu moci podat návrh na vyslovení
jeho neplatnosti. Pokud s tímto návrhem uspěje, soud se bude
návrhem na uspořádání referenda s jeho verzí otázky dále
zabývat. Totéž platí, pokud zastupitelstvem vyhlášené referendum bude neplatné z důvodu malé účasti nebo pokud žádná
z odpovědí nezíská dostatečný počet hlasů. e

Napsali o referendu
Važme si referenda jako
demokratického nástroje
Začátkem října budou mít občané Řevnic poprvé možnost hlasovat v referendu o věci, která se týká přímo naší obce. V zásadě se
jedná o skvělou zprávu, protože referendum je výsostným nástrojem přímé demokracie. Lidé se zapojí do debaty, zkoumají pro
a proti, posiluje se tím politický dialog. V tomto smyslu je referendum přímým protihráčem politické apatie, která při volbách
obvykle nahrává populistickým stranám. To, že se referendum
v Řevnicích uskuteční, znamená, že se mezi námi našel dostatečně velký počet lidí, kteří se zajímají o to, co se u nás v obci děje.
V tomto případě projevili zájem o podobu nového územního plánu. Ovšem má to jeden zásadní háček. Je tu reálná hrozba, že se
celá věc může zvrátit v politickou frašku, která s demokratickými
principy nemá nic společného. Posuďte prosím sami. Toto je otázka, kterou občanům předložil výbor pro referendum:
Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Řevnice schválilo územní plán v podobě, která v návrhových plochách území bývalé Eurovie v Řevnicích (podle návrhu územního plánu prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018
se jedná o území C3) neumožní výstavbu jakýchkoli bytových domů a nebo rodinných domů a jako jediné přípustné
využití tohoto území se stanoví pouze: stavby občanské vybavenosti, a to zařízení školství a výchovy, zařízení kultury,
zařízení tělovýchovy a sportu, veřejná prostranství, zeleň,
drobná nerušící výroba a služby, místní komunikace?
I přes délku a určitou kostrbatost věty je myslím jasné, o co petentům jde: tam, kde nyní stojí Eurovia, nemají být žádné byty či
rodinné domy. Mimo to by územní plán měl umožňovat výstavbu
jiných staveb či objektů, jak uvedeno. Kdo má stejný názor, bude
hlasovat ano. A nyní verze otázky, kterou odsouhlasilo městské
zastupitelstvo dne 7. září na svém veřejném zasedání:
Souhlasíte s tím, aby město Řevnice učinilo veškeré kroky
v samostatné působnosti k tomu, aby návrhová plocha areálu betonárny v Řevnicích (podle návrhu územního plánu
prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 území označené jako C3) umožňovala umístění staveb všech
vyjmenovaných způsobů využití: občanská vybavenost
(např. mateřská škola, ordinace lékařů, obchody, zařízení pro kulturu a sport jako jsou hřiště, služby), kanceláře,
drobná nerušící výroba, bydlení, plochy s veřejnou zelení,
parky, komunikace a technická infrastruktura?

Otázka je zcela přepsaná. Vlastně nemá s původní otázkou,
o které chtěl dostatečně vysoký počet našich občanů hlasovat, nic
společného. Až na to, že se jedná o územní plán a budoucí podobu areálu Eurovia. Jestli na otázku položenou zastupitelstvem
odpovíte ano, tak vlastně podpoříte výstavbu 60 bytů v areálu
bývalé Eurovie. Takže význam původní otázky je zcela otočený.
Navíc ani když budete hlasovat ne, tak se nepřiblížíte významu
původního záměru referenda, protože tím zamítnete jakoukoli
výstavbu. Význam referenda je tedy dokonale vymazán.
Rád bych na tomto místě uvedl fakt, že nejsem členem výboru pro referendum. Pod referendum jsem se podepsal, protože jsem cítil potřebu dozvědět se o problematice více. A doteď
nevím, jak bych (v původním) referendu hlasoval. Definitivní
názor si tvořím na základě diskuze na zastupitelstvu nebo besedy s projektanty, která proběhla 15. 9. v Meandru a byla velmi
povedená a jistě přispěla ke kvalitní debatě o projektu.
Ale nechme stranou, jestli někdo je pro výstavbu bytů v areálu Eurovie či proti. Z mého pohledu tady jde o něco podstatně
důležitějšího. Jde o to, jaký si nastavíme vztah k instituci referenda do budoucna. Jestli si ho budeme vážit jako cenného
demokratického nástroje naší politické kultury, nebo jestli ho
znehodnotíme tím, že ho obětujeme ve prospěch krátkodobého
úspěchu v této konkrétní záležitosti? To bych považoval za obrovskou škodu a věřím, že rada nebo zastupitelstvo svůj postup
ještě přehodnotí. Fakticky se totiž tímto krokem dopouští zastupitelstvo znemožnění výkonu našeho demokratického práva.
Vím o tom, že rada města argumentuje právnickými posudky,
které tvrdí, že je výborem předložená otázka nepřípustná. Dovolím si tvrdit, ač nejsem právníkem, že výsledná formulace
je možná právně nezávadná, ale celkově vzato špatná, protože jednoduše nedává možnost hlasovat obsahově o tom, o čem
chtěly hlasovat stovky občanů Řevnic. Jako lékaři se mi vybavuje k tomu jeden nepěkný, leč někdy pravdivý bonmot: „Operace
se zdařila, leč pacient zemřel!“
MUDr. Ondřej Masner

Ukradené referendum
Skupina občanů Řevnic nesouhlasila s kompromisem vyjednaným Výborem pro územní plán a rozhodla se zorganizovat referendum. Jedna z jeho otázek byla zaměřena na budoucí využití
území bývalé Eurovie u nádraží. Organizátoři referenda navrhli
otázku a předložili ji občanům, zda s konáním takového referenda souhlasí. Souhlas vyjádřila a svým podpisem stvrdila více
než třetina řevnických voličů. Jenže...
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Pan starosta si nechal znění otázky posoudit od právníků a ti
upozornili, že její formulace by nemusela být v souladu se zákonem. Navrhli proto změnit začátek otázky tak, že slova „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Řevnice schválilo...“ budou
nahrazena slovy „Souhlasíte s tím, aby město Řevnice učinilo
veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby...“
Smysl otázky a její hlavní znění zůstalo v doporučení právníků zachováno. Náš pan starosta se ovšem zachoval jako chytrá
horákyně a vypracoval novou otázku, která sice začíná tak, jak
doporučili právníci, ale zbytek textu je zcela odlišný a v naprostém rozporu s původní otázkou. Lidé tak budou v referendu odpovídat úplně na jinou otázku než na tu, kterou potvrdili svými
podpisy.
Považuji to za nestoudné opovrhování názorem a přáním občanů a za jednání, které se neslučuje s dobrými mravy. Nechápu, jak mohla většina zastupitelů toto nové znění otázky odhlasovat a dát tak veřejně najevo, že jim vůbec nezáleží na tom, co
chtějí občané. Je mi z toho smutno.
Pavel Černý
zastupitel PRO Řevnice

Referendum bude!
V minulém čísle Ruchu bylo řečeno, že radnice vnímá jako pozitivní, že se občané chtějí vyjádřit k území bývalé Eurovie. Proto
mne velmi mrzí, že zastupitelstvo shodilo návrh 800 občanů ze
stolu a přišlo se svým zněním referenda. Z mého pohledu je to
mírně řečeno nedemokratické. A není to pouhé slovíčkaření.
Smysl otázky je totiž jiný, než podepsali občané na podpisových
arších. Byl bych si přál, aby zastupitelstvo projevilo více velkorysosti a přijalo můj pozměňující návrh, který jen upravil úvodní větu tak, aby byla v souladu s právními posudky, a nezměnilo
smysl celé otázky. Souhlasím s názory, že znění referenda je teď
velice zmatečné, proto si prosím dejte pozor na Vaše odpovědi!
Když jsem kandidoval na místo zastupitele, náš volební program mimo jiné obsahoval vypsání referenda při změně využití
areálu Eurovie. Vnímám tedy jako správné, že tento bod bude
splněn.
Návrh žadatelů referenda není o strašení, ale o předvídavosti,
jak se může náš život proměnit a je to jen malá část, která ještě jde napravit. Přesto to vidím jako velký signál pro nás, kteří se máme zajímat o to, co lidé opravdu chtějí, nejen v době
před novými volbami. My, zastupitelé, máme naslouchat, a ne
si myslet, že všechno víme nejlíp a názor lidí nás nemusí zajímat, stačí, že nás zvolili. Podpisy odevzdali voliči napříč spektrem nabízených stran, různého věku i povolání. Myslím, že by
se měli i sami jednotlivě ptát svých zastupitelů, proč podpořili
změnu otázek v referendu.
Přál bych si, aby město nevynakládalo velké peníze na různé
studie, co by tu ještě šlo postavit, ale soustředilo se na zkvalitnění života stávajících obyvatel. Rád bych, abychom se poučili
ze špatných zkušeností jiných obcí, aby u nás developeři neměli otevřený prostor jako jinde. Můžeme vidět, kolik úsilí stojí
bránění území, které bylo v minulosti rozparcelováno. Je lepší
nebezpečí předvídat a předcházet mu. Prostředí se mění, a ne
vždy k lepšímu. S nostalgií vzpomínám třeba na Tůně plné vody
a žab.
Podporuji zlepšování infrastruktury a udržení klidného charakteru našeho města. To poslední roky prošlo již značnou
proměnou a čekají nás změny ještě mnohem větší. Mám přátelské a dobré pracovní vztahy s „naplaveninami“ i starousedlíky.
Respektuji právo každého na názor, jaké město si přeje, a jsem
pro fér zjištění. Noví obyvatelé k nám přišli pro klid a krásu obklopující přírody. Někteří možná kvůli levnějšímu bydlení a levnějšímu pronájmu za sklady a provozovny, těch ale asi nebude

převaha. Chraňme si jedinečnost místa, přijměme, že má svoji
kapacitu a ta se zdá být naplněna.
Pokud se Vám zdá, že zástupci referenda jen straší a šíří nějaké nepravdivé informace, prosím, najděte si čas a podívejte se
na jejich stránky, kde na většinu námitek odpovídají.
www.referendum-revnice.cz
Jan Chroust
zastupitel PRO Řevnice

Referendum bylo skutečně ukradeno!
Radní a někteří zastupitelé podpořili krádež referenda řevnickým občanům. Místo toho si odsouhlasili své referendum se
svou otázkou, která však zcela mění smysl dotazování. Svým
jednáním vyjádřili pohrdání veřejným míněním značné části voličů a občanů Řevnic. Změnou otázky v případě Eurovie se snaží
vnést zmatek do hlasování referenda a odradit voliče od volby.
Náš původní návrh referenda podpořilo 800 oprávněných voličů Řevnic. Jsme přesvědčeni, že radnice musí vzít v potaz přání občanů a proto jsme proti jednání města předali soudu naše
podání. V současné době je jednání soudu pozastaveno a čeká
se na proběhnutí zákonných lhůt v souvislosti s referendem,
které vyhlásilo město. Pak bude projednávání našeho podání
pokračovat. Bez ohledu na to je potřeba i v ukradeném referendu volit.
My budeme hlasovat v 1. otázce k EUROVII NE! Říkáme
NE množství aut navíc. Říkáme NE nedostatku míst ve školce,
škole, u lékaře, u zubaře. Říkáme NE stovkám obyvatel Řevnic
navíc. Říkáme NE poklesu kvality života v Řevnicích. Je to NE
pouze bytové výstavbě, nikoliv ostatnímu využití – to je zajištěno usnesením zastupitelstva 7. 9. 2020.
V případě 2. Otázky – zástavby Na Vrážce zůstává text téměř
stejný. Zde říkáme ANO! ANO, chceme zelený pruh, který
oddělí zástavbu od polí a pomůže zamezit rozrůstání zástavby
domů v budoucnu. ANO, chceme chránit domy před přívalovými srážkami a prachem z polí.
Přípravný výbor referenda

Revitalizace Eurovie nejsou jen byty
Všichni si přejeme, aby naše město bylo hezké, a zároveň si přejeme, abychom byli spokojeni s bydlením v zahradním městě,
které je bránou do Brd. Jsme přesvědčeni, že revitalizaci Eurovie je možné provést bez bytů, kanceláří a obchodních prostor.
Eurovie by mohla být místem, které by sloužilo ku prospěchu
všem současným občanům Řevnic i majiteli Eurovie.
I když jsme si vždy stáli za tím, že se areál Eurovie může rekultivovat i bez bytové výstavby, snažili jsme se dohodnout se
zástupci radnice a koalice kompromisní řešení. Poslední kompromisní návrh jsme podávali s tím, že souhlasíme s výstavbou
60 bytů, ale požadujeme, aby městu byly předány souvislé plochy cca 10 000 m2, které by bylo možné využít pro sport nebo
relaxaci. Radnice však nehodlala slevit z velikosti zástavby
(kanceláře, obchody apod.) a s návrhem nesouhlasila. Bylo
jasné, že tento prostor nemá být určen i pro současné obyvatele, ale pouze pro maximalizaci zisku developera, a bydlení se
nakonec může výrazně rozšířit. Je to škoda, neboť jiné využití
Eurovie by mohlo být přínosem všem.
Studie od atelieru Monom, kterou předložil majitel Eurovie,
je zcela nezávazná. Nikdo nedá záruku, že přesně toto se v Eurovii postaví. Ani současný majitel (kdo to vlastně je?), který
již zítra majitelem být nemusí. Nesnažíme se snižovat kvalitu
studie. Je to však návrh typu městské zástavby, která jde proti
charakteru zástavby v Řevnicích. Většina řevnických se již několikrát vyslovila pro zachování současného charakteru Řevnic.
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Obrázky nové zástavby ve studii podporované radnicí jsou
hezké a barevné, s převládající zelenou. Oproti tomu současné
fotografie jsou černobílé. To má být náhražka diskuze o revitalizaci? Diskuze s občany měla proběhnout předtím, než město
v roce 2016 zadalo studii bytové výstavby.
Občané se vyslovili k zachování charakteru města v „dílnách
nápadů“ při vytváření strategického plánu před více než 6 lety.
Radnice neposlouchala. Občané se v petici vyslovili proti nadměrné bytové výstavbě v r. 2018. Radnice neposlouchala. Když
se občané většinově vyslovili proti bytové zástavbě na participační schůzce v r. 2019, radnice neposlouchala. Nyní se 800 voličů vyslovilo, že chtějí o směřování výstavby v Řevnicích rozhodovat sami. Radnice občany opět nevyslyšela.
Přípravný výbor referenda

Sportoviště v Řevnicích – poděkování
Rádi bychom poděkovali rodině Zuskových a J. Svobodovi za
to, že řeší dlouhodobě nedostatečné vybavení města sportovišti,
a to jak venkovním atletickým areálem, tak moderní sportovní halou. Zatímco na venkovním sportovišti na pozemku školy
se podílejí finančně, sportovní hala bude postavena výhradně
v jejich režii a řevničtí školáci ji budou moci využívat za velmi
výhodných podmínek.
Během přípravy ÚP jsme upozorňovali na nedostatečnou infrastrukturu města a toto je řešení jedné její součásti. Věříme,
že se vše podaří podle plánu a zanedlouho budou mít sportovci
v Řevnicích obě tato zařízení k dispozici.
Škoda jen přístupu radnice, která nereagovala na návrh
J. Svobody na výstavbu venkovního atletického sportoviště. To
mohlo být již na začátku školního roku 2019/2020 postaveno
a v provozu pro řevnické sportovce.
Již se těšíme na zlepšení vybavenosti města. Děkujeme.
Přípravný výbor referenda

Na bydlení napojený
život se nezastaví
Bylo toho již hodně napsáno o obecných přínosech nebo problémech, které může přinést nová výstavba Řevnicím, proto bych
chtěla přidat svůj osobní názor někoho, kdo v blízkosti areálu
bývalé Eurovie žije odmala. Se změnou územního plánu tak, aby

Volby do krajského zastupitelstva
Volby do zastupitelstev krajů se budou konat tradičně v budově Základní školy Řevnice. Voliči budou muset dodržovat
hygienická opatření.
Volit bude možné v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od
8 do 14 hodin. Volit může státní občan České republiky, který
alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
přihlášen k trvalému pobytu v obci v územním obvodu našeho
kraje.
V návaznosti na zvláštní hygienický režim může do volební
místnosti vstoupit pouze volič v roušce. Při vstupu musí použít
dezinfekci na ruce, která bude na místě připravena. Lidé, kteří
jsou v karanténě nebo v izolaci z důvodu nemoci COVID-19,
nemohou v těchto volebních místnostech hlasovat. Volit ale
mohou z auta na stanovišti drive-in, a to ve středu 30. září
v čase od 7 do 15 hodin. Obyvatelé okresu Praha-západ budou
muset v takovém případě jet hlasovat do Hostivic (Husovo

na tomto území byla umožněna výstavba objektů pro bydlení,
občanskou vybavenost, kanceláře a drobnou nerušící výrobu a
aby zde byla nutná infrastruktura a zeleň, souhlasím. Zásadní
změnou by bylo zprůchodnění této oblasti. Pro většinu lidí z Řevnic to bude znamenat, že by se dalo hezky projít k řece a vyvenčit
pejska, pro nás za nádražím je to ale záležitost velmi podstatná z
hlediska každodenního chození do školky nebo školy.
Vměstnaná mezi zarostlý plot Eurovie a méně zarostlý plot podél kolejí vede cestička ústící do podchodu pod tratí – toto místo je opravdu velmi nevábné. Před třiceti lety jsem tudy začala
chodit do školy, později, když už jsem jezdila do školy vlakem
na Prahu, lezla jsem přes koleje a doma se o mě báli. Myslela
jsem si (podobně jako se zpožděním vlaků a stavem dráhy), že
„až budu velká“ a budu mít svoje děti, bude to už určitě jiné.
Není. Dnes se tou cestičkou s kočárkem brodím kamením a drncám schody do podchodu, když jdu pro starší dceru do školy,
a brzy se budu bát, až tudy bude chodit sama. Chybí osvětlení
a když se něco přihodí, není kudy utéct. Alternativní cesty do
města jsou pro nás s velkou oklikou po cyklostezce až k lávce,
nebo s menší oklikou, ale zase s velkým čekáním na velkých závorách. Proto to často dopadá tak, že vezmu auto a jedu, navíc
aspoň jednu cestu po objížďce, kde se v duchu omlouvám těm,
kteří tam bydlí. Přeji si proto především kultivovanou, širokou,
osvětlenou cestu k zadní straně podchodu, abychom mohli po
Řevnicích méně jezdit autem. A pro případ cesty autem si přeji,
aby se udělal ten podjezd pod tratí na hlavní silnici. Souvisí-li
jedno s druhým, doufám, že je šance, že klapne oboje.
Nemám ráda slovo „posouvat se“ v jeho psychologickém
smyslu. Mnoho lidí je posedlých tím, aby se „posouvali“ a dělají pak často změny jen pro to, aby nějaké dělali a měli pocit,
že neustrnuli. Ale toto není případ staré betonárky. Myslím, že
tady bychom se opravdu měli posunout, nazrál čas změnu udělat. Roky běží, desetiletí je jako nic a já bych nechtěla, aby to tu
bylo stejné za dalších za třicet let. S výhledem do budoucnosti mi přijde jednoznačně lepší, když zde bude co nejširší škála
využití. Bála bych se toho, aby zde byla jen výroba, jen občanská vybavenost, nebo jen sportoviště bez bydlení. Kdo by to
měl financovat a kdo dlouhodobě udržovat a provozovat? A co
kdyby takové podnikání nedopadlo? Zbyly by tu opět prázdné
haly nebo opuštěné sportovní areály. Když se tu ale bude moct
bydlet, budou tam vždy nějací obyvatelé a na bydlení napojený
život se nezastaví.
Martina Skovajsová

náměstí 59), lidé z Berounska do Berouna (Na Ostrově 83,
parkoviště u zimního stadionu).
Druhou možností, jak mohou lidé v nařízené karanténě
volit (ostatních voličů se tato varianta netýká), jsou zvláštní
přenosné volební schránky. Musíte se o ně přihlásit svému
krajskému úřadu na speciální telefonní lince: 257 280 397,
257 280 862, 257 280 680, 257 280 918.

Obecná hygienická opatření během voleb
• Mějte zakrytá ústa a nos. Roušku sundejte pouze na
vyzvání volební komise z důvodu ztotožnění.
• Při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci na
ruce. Prostory volební místnosti jsou pravidelně dezinfikovány.
• Udržujte rozestupy mezi vámi, volební komisí a dalšími
voliči.
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Historie skautů v Řevnicích
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora a Bobrů

v Řevnicích skautský oddíl mladý vedoucí Zdeněk Brauner za pomoci své maminky, předválečné skautky (obr. 2).

Ve dnech 12. a 13. září 2020 oslavila řevnická skautská skupina
Bobři 40. výročí působení jejich organizace v našem městě. Oslavy
se konaly za vodou u jejich dřevěné klubovny nad jezem.
Myšlenku skautského hnutí přinesl do Čech v roce 1911 nadšený profesor tělocviku A. B. Svojsík. Se skautským hnutím a jeho
programem se seznámil v témže roce v Anglii při návštěvách táborů
anglických skautů. Návštěva jej natolik oslovila, že po návratu
domů navázal s českými chlapci na základy „scoutingu“ jeho zakladatele Angličana Baden-Powella a uspořádal s nimi první tábor
ve volné přírodě. Baden-Powell založil skauting již v roce 1907. Po
skončení I. světové války v roce 1919 u nás Svojsík založil „Svaz
junáků skautů republiky československé“. V Řevnicích vznikl skauting v roce 1930, kdy skauti splnili písemnou ohlašovací povinnost
o vzniku organizace a poslali ji řevnické radnici (obr. 1).

2
Přihlásilo se asi 30 chlapců. V roce 1949 byl skauting v Československu opět zakázán a řada jeho členů šla do vězení, protože
nesouhlasili s komunistickým režimem.
V září 1979 založili v Řevnicích Jiří Ptáček s manželkou Blankou
a Jiřím Valentou vodácko-turistický oddíl „Bobři“, který se stal základem pro dnešní skautský vodácký oddíl. Jeho hlavním vedoucím
je již 20 let Petr Novák, řečený Zip.
V současné době mají děti o členství mezi „Bobry“ velký zájem,
dokonce takový, že vedení muselo vytvořit „pořadníky“ pro přijetí.
Obrázky číslo 3 a 4 jsou z letošních oslav Bobrů. e

3

1
Svojsík zemřel 17. září 1939 na počátku II. světové války. Po
obsazení ČSR nacisté skaut zrušili. Mnoho skautů, věrných myšlence služby vlasti, se zúčastnilo činnosti v domácím odboji nebo
odešlo do zahraničí, kde vstoupili do československých vojenských
jednotek a bojovali proti německým okupantům. Po skončení války
v roce 1945 se u nás skaut opět začal obnovovat. V roce 1946 založil
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OBCHOD DOSLOVA
NA KAŽDÉM ROHU…
Článek vznikl na základě vzpomínek Jaroslava Hrubého
Restaurace Na Větrově a U Dubu, uzenářství Vlášek, mlékárna Minařík, cukrárna Libertin, fotoateliér Malý,
drogerie Koláček či Železniční konzum. To je jen malý výčet z desítek obchůdků, hostinců a malých provozoven,
rozesetých svého času doslova po celých Řevnicích. V té době ještě neexistovaly samoobsluhy ani e-shopy a zákazníci znali nejen jména obchodníků, ale často i jejich životní osudy…
Text: Jan Schlindenbuch | Foto: Jan Schlindenbuch a archiv Ruchu

Pojďme se teď s pamětníkem Jaroslavem Hrubým vypravit na
začátek 50. let minulého století, do doby, kterou zažil jako
malý kluk a stále si ji velmi živě pamatuje. Jak asi většina z nás
ví, Řevnicím a celé republice tehdy již nějaký ten rok pevně
vládli komunisté. Ve jménu své ideologie zabírali a znárodňovali veškerý soukromý majetek. Nejdříve došlo na ty největší
fabriky a podnikatele, pak přišly na řadu střední rodinné firmy
a nakonec se soudruzi vypořádali i s drobnými živnostníky. Na
začátku 50. let však řada z nich ještě věřila, že jich se znárodňování týkat nebude. Své obchůdky a živnosti tudíž provozovali se
stejným zápalem jako před válkou, za první republiky.

Dvacet pět koloniálů
„Stejně jako dnes jsem i v té době bydlel ve Švabinského ulici.
Když mě maminka poslala na nákup, mohl jsem si vybrat hned
z několika koloniálů v blízkosti našeho bydliště. Chodil jsem
buď do Jiráskovy ulice k paní Purgrtové, do Husovy k paní Soukupové nebo ke Snopkovým na Československé armády. Tam
jsem to měl nejraději. Měli tam na váhu úžasné fialkové bonbony, měly fialovou barvu a voněly skutečně po fialkách. Kousek
odtud měl drogerii pan Koláček. U něj jsme s kamarády kupovali za pár halířů skleněné trubičky a stříleli s nimi kuličky chleba.
Pro ten mě rodiče posílali k pekaři Plasovi do Komenského
ulice. Pomatuji se, že se prodával vždy teplý, čerstvě vytažený
z pece. Kousek odtud byla další pekárna pana Bárty,“ vzpomíná
pan Hrubý na obchůdky a drobné živnosti kolem svého bydliště.
Celkem jsme jich při společné procházce spočítali bezmála třicet. V Almanachu vydaném k 750letému výročí Řevnic je k roku
1945 uvedeno více než 160 obchodů a drobných provozoven
malých živnostníků.
Pojďme se na ně podrobněji podívat. Výše zmiňovaných
koloniálů, později komunisty přejmenovaných na konzumy –
pultové prodejny potravin a smíšeného zboží, bylo ve městě 25.
Jen na Komenského ulici jste mohli nakoupit v pěti z nich, na
Palackého náměstí i náměstí Krále Jiřího z Poděbrad byly tři.
V době, kdy soudruzi z ÚV KSČ ještě nezavedli centrálně řízené
zásobování, se každý z majitelů snažil nabídnout zákazníkům
co nejčerstvější a nejlepší zboží. Pan Hrubý k tomu poznamenává: „V tomto ohledu vynikal zvláště pan Bejček na Komenského
ulici v místě, kde dnes najdeme obchod Žabka. Každý den měl
čerstvé zboží, které prodávaly profesionálně vyškolené a v uniformách oblečené prodavačky. V Řevnicích neměl konkurenci,
proto se tam taky často stála dlouhá fronta.“ Za zmínku určitě
také stojí tzv. Železniční konzum na Palackého náměstí, který

Koloniál pana Bejčka za první republiky

Nová budova obchodu pana Bejčka z roku 1939
měl dva prodejní pulty, či koloniál pana Paura na Náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad.

Komunistické perzekuce
Z podobně rozmanité a bohaté nabídky si mohli Řevničané vybírat, když si chtěli zajít na něco k snědku či na pivo. Ve městě
fungovalo 11 restaurací a dva bufety – jeden u nádraží a druhý
u Lesního divadla. Na náměstí bývaly dokonce dva hostince
U Rysů, první na místě stávající stejnojmenné restaurace a druhý u kostela. Jedna z největších restaurací se jmenovala Na Větrově a nacházela se v místě současného hostince U Jelínků.
Tehdy zabírala jak současný sál, tak sousední prostory dnešní
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prodejny domácích potřeb. Konaly se zde pravidelně taneční
zábavy či velké svatby.
„Za války ji provozoval jistý pan Ejem, který v rozsáhlých
sklepech schovával lidem před německými úředníky maso
a potraviny. Po nástupu komunistů ho jeden z těch, co jim
hostinský pomohl, obvinil ze spolupráce s Němci. Taková byla
holt doba,“ konstatuje pan Hrubý a připojuje další podobnou
vzpomínku: „Nahoře na Československé armády býval hostinec rodiny Srbů. Pan Srba byl také statkář a především majitel
cihelny. Jeho cihly neměly široko daleko konkurenci, ještě dnes
dokonale drží tvar. Pomatuji si, že v době, kdy komunisti vedli
kampaň proti sedlákům, pan Srba najednou zmizel. Odvlekli ho
těsně před žněmi společně s dalšími nepohodlnými do Hořovic
do zámku a tam ho věznili a mučili. Jeho věznitelé byli přesvědčeni, že zbytek rodiny žně nezvládne a nebude moci odevzdat
předepsanou část sklizně. Rodině se to podařilo, ale nakonec
Srbovi stejně o všechno přišli. Jako zaměstnanci mohli zůstat
alespoň ve své hospodě. Ještě hůře dopadl řezník Brabec, také
z ulice Československé armády. Brabec měl malý automobil,
se kterým objížděl okolní statkáře a kupoval od nich maso pro
svůj obchod. Jednoho dne mu soudruzi nařídili, ať do auta
naloží celou rodinu, sbalí si pár věcí a vystěhovali ho kamsi do
pohraničí.“

ným průčelím sídlí obchod s elektrem. O to, aby boty Baťovým
zákazníkům dlouho vydržely, se pak staralo celkem 10 ševců.
Textil a plátenictví provozovali čtyři obchodníci, k nim však
musíme připočítat 15 krejčích, kteří šili na zakázku pro dámy
i pro pány. Ve městě také působilo celkem 5 holičů a kadeřníků.
Zajímavostí z dnešního pohledu jistě je, že se jednalo výhradně
o pány. Zatažené rolety na provozovně jednoho z nich, pana
Bůrka, můžete spatřit ještě dnes na dolním rohu Palackého
náměstí.
Není to koneckonců jediná připomínka na dávno zaniklý obchod či dílnu. Podobná stažená roleta zdobí zapomenutou výlohu domu na rohu Berounské a Komenského ulice. Bývalo zde
železářství pana Roztočila, později se zde prodávalo i elektro.

Fronty na maso
Řezníků a uzenářů bylo ve městě celkem pět. Jedním z nich byl
pan Šebek z Jiráskovy ulice. Své řemeslo zde provozoval i poté,
co již patřil pod jedno z družstev, do kterých komunisté drobné
obchodníky sloučili. Na konci 50. let přišla doba, kdy bylo maso
vzácnost. „Vzpomínám si, že čerstvé maso bylo k dostání jen
v úterý. Od rána se na něj stála u Šebka fronta, střídali jsme
se v ní celá rodina. Když na nás konečně přišla řada, musela
maminka ke kilu vepřových řízků koupit ještě kilo kostí, jinak
by řízky nedostala,“ uzavírá pan Hrubý.
V Jiráskově ulici se ještě chvíli zastavíme. Vyjma zmiňovaného řezníka Šebka a konzumu paní Pulgertové zde měl svoji mlékárnu také pan Minařík, dědeček někdejšího starosty Řevnic
a současného radního pana Cvancigera. Vyhlášený byl především úžasným domácím uleželým zrajícím sýrem, který vyráběl
ze zkyslého tvarohu, soli a kmínu. V obchodě ho měl vystavený
na talíři pod skleněným poklopem.

Památka na železářství pana Roztočila
Na fasádě dobře viditelné zazděné dveře do obchodu v domě
v Lesní ulici dávají zase vzpomenout na klempířství pana
Floriána. Jiné dílny a drobné provozovny byly zase evidentně
přestavěny na garáže.

Ševci, holiči a benzinové pumpy
Zastavme se krátce u obuvi a oblečení. Boty ve městě prodával jediný obchod – podniková prodejna Tomáši Bati na rohu
Komenského a Čs. armády. Dnes v domě s typickým zaoble-

Zazděný vstup do klempířství pana Floriána

Bývalé holičství pana Bůrka na Palackého náměstí

Na závěr ještě drobná perlička. Přestože v 50. letech vlastnil
auto jen málokdo, byla ve městě celkem tři místa, kde se dal
načepovat benzín. Jedna benzinová ruční pumpa se nacházela
na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, zhruba před současnými
lahůdkami pana Marka, druhá byla na Mníšecké ulici naproti
dnešní školce a třetí v Komenského ulici kousek od křižovatky
u Penny Marketu. e
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házenkářský
dorost boduje
Medaile z Mistrovství České republiky dorostenců si sice řevničtí házenkáři nepřivezli, ve Studénce ale podali
skvělý výkon. Díky němu si získali respekt soupeřů i individuální ocenění.
Text: Pavla Nováčková | Foto: NH Řevnice

Nejlepší brankář

Na mistrovství vyrazili řevničtí dorostenci po týdenním tréninkovém soustředění, a to i s početným davem fanoušků. V pátek
28. 8. je čekal první zápas proti Litvínovu. „Celý poločas jsme
se Severočechy drželi krok, přestávku jsme strávili za stavu
7:8. A drželi jsme se dál až do stavu 11:12, pak jsme si vybrali
několik smolných okamžiků,“ popsal úvodní zápas František
Zavadil. Litvínov nakonec zkušeně dotáhl zápas do vítězného
konce 14:19.
Druhý zápas s domácí Studénkou byl velké drama, ve
kterém se obě strany tři čtvrtě zápasu přetahovaly o vedení. Nakonec pouhé dva góly rozhodly o vítězství domácích.
S Krčínem Řevnice prohrály 28:19. Proti Ejpovicím měli hoši
od Berounky zápas od začátku pod kontrolou. I přes několik
chyb a po poločase 14:10 nakonec vyhráli 26:19. „V posledním
zápase s Drakenem Brno nám utekl začátek zápasu a poločasové manko 5:10 už se nám nepodařilo dohnat,“ napsal František Zavadil. Řevnice tak skončily páté. Brankář Josef Pokorný
si zaslouženě odnesl cenu pro nejlepšího brankáře celého
turnaje. Do první desítky nejlepších střelců se dostali Radoslav
Adamec (28 gólů) a Ondřej Sviták (25 gólů). Nejužitečnějším
hráčem týmu byl vyhlášen Ondřej Sviták. Na řevnickém nádraží je pak přivítala početná delegace fanoušků a přátel.
Kluci nasbírali další zkušenosti, a pokud se jim letos podaří
vyhrát dva důležité zápasy v oblasti, mohou si v červnu mistrovství zopakovat ve stejné sestavě.

Šestnáctiletý brankář Řevnic Josef Pokorný trumfl svým
výkonem na Mistrovství republiky ČR i brankáře medailových
týmů. Odnesl si titul Nejlepší brankář turnaje. Pepa, stejně jako
několik dalších hráčů hájících barvy Řevnic, pochází ze Zadní
Třebaně. Brankářem se stal na popud trenéra. Přiznává, že stát
v bráně někdy bolí. „Dokáže řídit obranu a někdy i pěkně vyhecovat k výkonu,“ říká o něm trenérka Štěpa.e

Kdo hájil barvy Řevnic
Radoslav Adamec
David Hochmal
Jan Kočí
Jiří Kolomazník
Ondřej Kolomazník
Lukáš Mareš
Patrik Mašek

Josef Pokorný
Ondřej Sviták
Vojtěch Palička
Tobiáš Sudek
Dominik Šmaus
Vojtěch Zavadil

Co řekli o mistrovství sami hráči
Vojtěch Palička: Byla to dobrá zkušenost, nejen proto, že
hra byla o dost těžší, než jsme zvyklí z naší oblastní soutěže. Některé zápasy mohly dopadnout i lépe, třeba s domácí
Studénkou, která byla považována za favorita turnaje,
jsme jen těsně prohráli. Páté místo v republice není špatné,
ale příště bychom chtěli být lepší. Jinak ve Studénce se
o všechno skvěle starali, i jídlo bylo moc dobré (smích).
David Hochmal: Ve Studénce se mi líbilo. Příští rok si tam
jedeme pro vítězství.
Dominik Šmaus: Myslím, že pro nás bylo MČR skvělou
zkušeností. Dobře jsme si zahráli. A doufám, že se nám to
příště podaří dotáhnout na ještě lepší pozici.

Rozhovor s trenéry manžely
Jandusovými
Stovky dětí už prošly oddíly národní házené v Řevnicích, která v září oslavila 94 let od svého založení. Láska
k tomuto sportu se u mnoha Řevničáků i přespolních dědí
z generace na generaci. Manželé Petr a Štěpánka Jandusovi národní házenou mnoho let aktivně hráli, teď předávají
zkušenosti mladším.
Tým dorostenců vyhrál v uplynulé sezóně oblastní soutěž
a probojoval se tak na Mistrovství České republiky ve
Studénce. Jak to jako trenér hodnotíš?
Je to nejvyšší soutěž, kam se kluci mohou dostat. Už jsme tam
hráli i v mladších kategoriích. Je to úspěch.
Kluci skončili pátí. Jde zatím o jejich nejlepší výsledek?
Turnaj byl opravdu velmi vyrovnaný, takže to byla možná trochu i smůla. Kluci už byli stříbrní na Poháru, což je podobný
turnaj, ale druhých míst.
Bodovali i jednotlivci…
Brankáři se povedlo několik zápasů, zlepšuje se každým
rokem, pracuje na sobě. My se ale celkově snažíme hrát kolektivně, nestrháváme hru na jednoho hráče. Bylo tam třináct
kluků a všichni si zaslouží pochvalu.
Byla letošní sezóna kromě omezení kvůli koronaviru na
jaře i jinak výjimečná?
Ano, kluci hráli opravdu skvěle. Moc se mi líbila nejen jejich
hra a výsledky, ale i jejich parta. Jsou spolu už od druhé třídy.
Jak se vám je daří udržet?
Myslím, že záleží hlavně na kolektivu a ten mají kluci výborný.
Před turnajem jsme třeba byli na pravidelném soustředění,
bylo nás tam celkem pětadvacet.
Štěpa: Pokud by účast na soustředění byla stoprocentní, tak
budeme muset přistavět šatny, nebylo by kde spát. Ale klukům
by nevadilo spát i ve stanu, jen aby jim něco neuteklo, a když
je dobrá parta, vydrží se vše.
S manželkou trénujete dvakrát týdně. Jak vše stíháte?
Trénujeme všechny děti od mladších žáků až po dorostence.
Ale nejsme na to sami. Pomáhá nám Honza Hartman, Ctirad
Leinweber, Fanda Zavadil a o obranu se stará Kuba Kneifl.
Bez toho by to nešlo, zvlášť když tu teď máme 34 dětí. Nějaké
tréninky mají společně, pak si je rozdělíme podle věku.
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Tým dorostenců Národní házené Řevnice
Čím konkurujete třeba populárnímu fotbalu nebo tenisu?
Především tím kolektivem, jsme dobrá parta. I když máme
radost z vítězství, výsledky pro nás nejsou na prvním místě.
Navíc to není tak finančně náročné jako jiné sporty.
Štěpa: Je to i o aktivitách mimo házenou, jako je dětský den,
výjezd na plavání nebo se jede fandit na hokej.
Jak moc je důležitá fyzička?
Ze srandy říkám, že obránce musí být tvrdý a rychlý, kdežto
útočník musí být tvrdý a rychlý. Myslím si ale, že v tomhle
sportu se najde každý, pro každého je tam místo. Pro pomalé,
i pro ty rychlejší.
Štěpa: Co se týká fyzičky, někdo je rychlý, někdo je silný,
každý má jiný potenciál. Pokud budete podporovat to, co
dětem jde, tak se naučí i to, co je pro ně složitější. Nedávno mě
pobavila jedna maminka, když volala a ptala se, kdy budeme
dělat výběr talentovaných dětí. Má odpověď byla, ať dá dítěti
tepláky a tenisky a přijde, my ho to, co neumí, naučíme. A to je
vidět i na dorostencích, někdo, když přišel, neuměl běhat, jiný
házet, ale nakonec se dostali na mistrovství ČR. Chce to jen
trpělivost a v dnešní době je vlastně úspěch získat dítě, které
se nechce jen válet u počítače.
Sami ještě hrajete?
Ze zdravotních důvodů už nehraji, hrál jsem ale dlouho. Dokonce s ostatními o první ligu. Byly jsme ty nejsilnější ročníky.
Štěpa: Také bohužel už nehraji, tři operace achilovek a úraz
kolene mi nedovolují tolik aktivit, ale udržuji si radost nohejbalem, do kterého zapojujeme i kluky.
Teď ale hrají vaši potomci, ne?
Je to různé. Hráli oba moji synovci, dcera teď dělá volejbal
a tanec. Máme tu hodně kluků ze Zadní Třebaně. Možná je to

tím, že v Řevnicích se hodně dětí dává spíš na tenis.
Jak vidíte budoucnost, máte nějaký cíl?
Chtělo by to nějakou tu medaili z mistrovství republiky. Kluci
teď začali hrát i za chlapy, takže myslím, že se trochu otrkají, získají zkušenosti, nebudou se tolik bát. Chce to jen hrát
a hrát.
Štěpa: Když si kluci udrží výkon a nadšení, tak jim přeji
i hodně štěstí, to je také potřeba, a bude i medaile. Chce to jen
poslouchat rady a věřit si.
Máte i oddíly dívek?
Už ne, i když s mladšími žáky si občas některé přijdou zahrát.
Na vytvoření vlastního oddílu to nestačí.
Co teď podle tebe řevnické házené chybí?
Máme hřiště, ale povrch už by zase chtěl opravit. Mohlo by
chodit víc mladších kluků, u nich máme poměrně velkou
„úmrtnost“.
Štěpa: Opravdu nás teď trápí nejvíc povrch. Dotace jsou, ale
bohužel ne v takové výši, aby to bylo na nové hřiště, ale pořád
máme kde hrát a areál je pěkný. e

Pro všechny kluky a holky,
kteří chtějí hrát házenou:
Přijít může každý, kdo má zájem. Trénujeme pondělí a čtvrtek 16.00–18.00, mimo svátků a prázdnin,
a máme informace na webu https://narodni-hazena-revnice.webnode.cz/obyvatele/.
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Už táhnou

I tento rok bude z čeho vybírat. Budete moci ochutnat peruánské srdce, mexickou quesadillu, španělskou paellu, americké
hamburgery, africkou samosu, seafood speciality, husí játra
a dojde i na hmyz.
O hudební doprovod se postará kapela Trombenik, mexičtí Mariachi, 4 Kavky, pro děti je připraveno divadlo nebo
workshop dojení krávy. Každý z návštěvníků v rámci vstupného
obdrží 3 druhy exotického koření.
„Budeme velice rádi, když v této nelehké době svou návštěvou podpoříte prodejce, hudebníky, grafiky, techniky a celý
organizační personál starající se o realizaci festivalu, neboť kulturní scéna byla jedním z nejvíce zasažených odvětví,“ dodává
Oršoš.
Vstupné je 100 Kč, ZTP a děti do 12 let zdarma. Více informací naleznete na webu www.foodevent.cz, nebo na facebooku
www.facebook.com/foodeventcz/.

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. 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

U srubu budou létat draci

Sportovní věci a oblečení
nabídne tradiční burza

Moje jméno není diagnóza je název besedy, která se uskuteční
v kavárně Modrý domeček ve čtvrtek 8. 10. Cílem besedy, která
se koná v rámci Týdnů duševního zdraví, je představit zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnovat se bude životu
s nemocí, osobním cestám za zotavením, ale i problému stigmatizace. Beseda začíná v 17 hodin.

Po jarní koronavirové pauze se chystá podzimní dětská burza.
Spolek Řevnický kalamář pořádá podzimní burzu dětského
oblečení v sobotu 3. 10. Příjem věcí se tradičně uskuteční již
v pátek. Mnozí prodávající a nakupující již scénář oblíbeného bazárku znají, přesto ho raději připomeneme. Prodej se
uskuteční v sobotu od 9 do 12 hodin v jídelně Základní školy
Řevnice. Příjem zboží bude na stejném místě již v pátek a to od
16.00 do 19.00 hodin. Prodávající zaplatí minimálně 5 korun
za kus, podle ceny zboží. Pro urychlení příjmu věcí můžete
nálepky s cenou nalepit na oblečení předem doma a očíslovat
podle seznamu věcí. Výdej peněz a neprodaného zboží bude
následovat v sobotu od 13.00 do 13.30 hodin. Prodávat se bude
dětské oblečení, sportovní vybavení (kola, brusle, lyže), kočárky a hračky pro období podzimu a zimy.

Na festivalu ochutnáte
peruánské srdce i hmyz
V netradičním podzimním termínu se kvůli koronaviru uskuteční v Dobřichovicích oblíbený Food festival – Všechny chutě
světa. Konat se bude v sobotu 3. 10. od 10 do 18 hodin v areálu
tamního zámku. Letošní osmý ročník ovšem bude vzhledem ke
stále se měnícím omezením výjimečný. „Proto, prosím, pozorně
sledujte FB nebo www.foodevent.cz, kde budeme vše v návaznosti na vývoj situace aktualizovat,“ nabádá pořadatel Štefan
Oršoš a doplňuje, že se snaží dělat vše pro bezpečnost návštěvníků: budou dodrženy rozestupy mezi stánky, dostupná budou
dezinfekční místa, dostatek umyvadel atd.

Drakiáda pod letovským srubem U Kocoura se uskuteční v úterý
6. října od 17 hodin. Na děti čeká na louce u řeky pestrá nabídka hudby, her, soutěží i odměn. Létající akci, v níž budou mít
hlavní roli draci všech velikostí, tvarů a barev, moderuje Olda
Burda.

Beseda se zaměří na život
s duševní nemoci

Nová tělocvična se pyšní unikátním
prostorem na nácvik veletočů
Dobřichovické sportovní centrum Jojo Gym otevřelo počátkem školního roku novou, špičkově vybavenou tělocvičnu.
V pořadí již třetí hala se speciálními kobercovými žíněnkami
a prvotřídním nářadím nabízí prostor pro trénink vrcholové
gymnastiky. „Jako první v ČR jsme umístili do prostor hrazdu se
samostatnou jámou na nácvik veletočů,“ říká Lenka Doležalová
Pavilková, majitelka Jojo Gymu. V nové hale se dále můžete
těšit na velkou molitanovou jámu, do které můžete doskakovat z hrazdy, bradel, přeskoku nebo tumble tracku. K nácviku
akrobacie využijete 14 m dlouhý trampolínový pás s doskokem
do měkké duchny. Gymnastická hala dále disponuje čtyřmi
kladinami, dámskými i pánskými bradly, přeskokem, lany pro
šplh a dalším náčiním určeným pro průpravy.
(vše pan)

Novinky z lesní školky ZeMě
V rámci podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky získal spolek Země finanční podporu pro projekt
Výuka v přírodě – úprava Země dětem, ve výši 339 074 Kč,
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který realizoval v letech 2018–2020. Dotace byla použita na
pořízení a doplnění venkovních prvků sloužících pro výuku
dětí. Bylo zakoupeno zcela nové opláštění stávající jurty spolu
s vybudováním střešního okna pro lepší cirkulaci vzduchu.
Dále bylo zhotoveno zastřešené místo k rukodělným činnostem (dílnička), v rámci enviromentální výchovy a pro její
podporu byly zhotoveny vyvýšené záhony, na kterých se díky
pravidelné péči dětí urodila spousta zeleniny. Byly zakoupeny a zasazeny keře s jedlými plody a nářadí sloužící k péči
o zeleň. Dále byl díky finanční dotaci uskutečněn kurz IPRK,
kurz zážitkové první pomoci. Spolek země tak děkuje i členům
spolku, kteří se zapojili do rodičovské participace a přiložili
pomocné ruce k dílu.
Spolek ZeMě

Club Kino hostí jazzové trio
i legendární Nerez
Americký jazz v podání skvělého Tria Waltera Fischbachera,
britská písničkářka i legendární domácí Nerez. Taková je říjnová nabídka černošického Club Kina.
Trio ve složení Walter Fischbacher – piano, Jan Liška – kontrabas, David Jimenez – bicí, které obvykle doprovází velké
jazzové hvězdy, zahraje v klubu 7. 10. od 20.00.
Legendární Nerez zahraje novinky i osvědčené hity 16. 10.
od 20.00. Zakládající členové Nerezu Vít Sázavský a Zdeněk
Vřešťál se pro desku i koncertování spojili se zpěvačkou Lucií
Šoralovou.
Třetí z říjnových koncertů nabídne 25. 10. od 20.00 britskou
zpěvačku, kytaristku a písničkářku Bee Bakare. Rodačka z Nigérie vystupovala mimo jiné již v USA, ale též v Buckinghamském
paláci. Na českém turné zpěvačku doprovodí ostřílení muzikanti, Štefan Szabó na kytaru a Martin Gerla na kontrabas.

Písničkář Dědeček zahraje v kině,
jeho dcera přidá nálož šansonů
Známý český písničkář, básník a textař Jiří Dědeček si v Řevnicích zahraje na jednom pódiu s dcerou Viktorií. Unikátní
„rodinný“ dvojkoncert Jiřího Dědečka a Viktorie & František
Bandu se uskuteční v řevnickém kině v neděli 18. října od 18
hodin.
První část večera bude patřit Jiřímu Dědečkovi, který je od
roku 2006 předsedou Českého centra Mezinárodního PEN
klubu a mimo jiné se zúčastnil i nedávné delegace předsedy
Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Ve druhé části večera
čeká posluchače nálož francouzských šansonů a amerických
standardů v podání Viktorie Kaplanové Dugranpere a akordeonisty Františka Tomáška, které doplní další hudebníci: Zdeněk
Dočekal (klávesy), Dušan Navařík (flétna), Pavel Husa (kontrabas) a František O. Kukula (bicí).
„Viktorie je úžasná bytost. Věnuje se barokní hudbě a její
šansony jsou geniálně a vtipně otextované právě jejím otcem,“
popsala tuto hudební lahůdku pořadatelka Lucie Kukulová. Ta
v řevnickém kině před dvěma lety úspěšně uspořádala podobně
koncipovaný dvojkoncert Jana Buriana a Bizarre Bandu.
Vstupné v předprodeji v dobřichovickém infocentru, řevnické
knihovně a na webu www.pa-intermedia.com stojí jen 220 Kč
(160 Kč senioři a děti do 12 let). Na místě zaplatíte 260 korun
(200 Kč senioři a děti do 12 let).

Poslední letošní koncert chystá Lucie Kukulová na 15. 12.,
kdy se řevnické kino promění v Carnegie Hall. „Tentokrát ale
nevystoupí úchvatná Florence, ale přední světový houslista Ivan
Ženatý,“ zve Lucka.

Lektorka představí slavné malíře,
které inspirovala Berounka
Nejvýznamnější obrazy slavných českých malířů, inspirované
Berounkou a okolím, představí lektorka Národní galerie v Praze
Monika Švec Sybolová na přednášce, která se uskuteční 21. října od 17 hodin v letovské kavárně a herně Městečko. Lektorka
se zaměří na nejdůležitější obrazy malířů 19. a 20. století, kteří
se inspirovali Starou řekou nebo jejím okolím. Patří mezi ně
Václav Špála – malíř Berounky, Alois Kalvoda – malíř Křivoklátska, Julius Mařák, Jan Preisler a další. Seznámení s řadou
krásných romantických a impresionistických děl našich umělců
doplní lektorka povídáním o výstavě děl slavného Rembrandta
van Rijna, která je pod názvem Člověk Rembrandt aktuálně
instalována v Kinského paláci v Praze. Účastníci besedy mají
možnost navštívit tuto jedinečnou výstavu s lektorkou v roli
průvodkyně v sobotu 14. listopadu. Akce podpořila obec Lety,
vstup je zdarma.

Buchty a loutky přivezou
oceňovanou pohádku
Neděle patří pohádkám. Tak tomu bude i 25. října, kdy do
letovské herny Městečko zavítá Divadlo Buchty a loutky. Od
10.30 uvede pohádku bratří Grimmů Zlatá husa, která již získala řadu ocenění. A co děti od 4 let čeká? Ó, ta zlatá husa, jak se
leskne a jak je cenná, všechny si přivábí a přilepí. Jen nejmladší
ze tří bratrů, kterého mají všichni za hloupého, ji raději vezme
ukázat princezně, to proto, že se mu princezna líbí a chce ji
rozesmát. A vlastně by si ji klidně vzal i za ženu. Jenže pan král
je proti, a tak musí přijít na pomoc i jedna hodná obryně. Prostě
chamtivost se nevyplácí, smutek je špatný rádce a i ten poslední
a vysmívaný se nakonec může stát králem.
(vše pan)

Co se v říjnu děje v Meandru
2. 10., 18.30–21.00: Už táhnou – beseda o pozorování ptáků se
Zdeňkem Valešem
6. 10., 9.00–10.30: Hana Habartová – Workshop Trénink
paměti 1/12
6. 10., 18.00–21.00: Alena Wehle – Citlivost jako dar
7. 10., 7.00–9.30: Ranní prezentační toast s Veronikou Šamonilovou
7. 10., 19.00: S chutí k jídlu, radostně se hýbu – přednáška
Žanety Kremsy a Elišky Lechnerové
13. 10., 9.0–10.30: Hana Habartová – Workshop Trénink
paměti 2/12
20. 10., 9.0–10.30: Hana Habartová – Workshop Trénink
paměti 3/12
21. 10., 9.00–11.30: Podnikáme u Berounky – Pavel Ovesný
22. 10., 19.00: Síťovka vol. 2 – to nejlepší okolo Berounky
27. 10., 9.0–10.30: Hana Habartová – Workshop Trénink
paměti 4/12
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inzerce
Kulturní přehled 10/20
Kino

23/10 Bábovky

2/10 Máša a medvěd:
Mášiny písničky

24/10 Rodina
na baterky

2/10 Bábovky

24/10 Fany a pes

Kino Řevnice / 20.00

Kino Řevnice / 15.00

3/10 Princezna
zakletá v čase

24/10 Karel

Kino Řevnice / 17.30

3/10 Pinocchio

Kino Řevnice / 20.00

3/10 Tenet

Kino Řevnice / 20.00

Jednotné vstupné na filmy 130 Kč

Kino Řevnice / 17.30

Kino Řevnice / 13.30
Kino Řevnice / 15.00

Kino Řevnice / 20.00

Kino Řevnice / 13.30

24/10 Léto 85
28/10 Žaluji!

30/10 Karel
AKTUÁLNĚ
Kino Řevnice / 17.30
3/10 Léto 85
BYTY
30/10
Nightlife:
Kinopronájem/prodej
Řevnice / 20.00
Kino Řevnice / 17.00

Na tahu
nejen v CORSO
7/10 Loni v Marienbadu
Kino Řevnice / 20.00

Kino Řevnice / 20.00

PRODEJ DOMŮ
31/10 –
Princova
KOMPLETNÍ
SERVIS
cesta
Kino Řevnice / 17.30
9/10 Pinocchio

Kino Řevnice / 13.30
9/10 Meky Jitka PYTLÍKOVÁ
31/10
100% Vlk
Kino Řevnice
/ 20.00makléřka z
Realitní
Mořiny
Kino Řevnice / 15.00

10/10 Vzhůru 732
za sny961 076
31/10 Jak bůh
Kino Řevnice
/ 13.30
jitka.pytlikova@re-max.cz
10/10 Léto patří rebelům hledal Karla
Kino Řevnice / 15.00

10/10 Bábovky

Kino Řevnice / 17.30

31/10 Vosto5: Pérák

Kulturní přehled
1/20
Ostatní
Kino Řevnice / 17.30

10/10 Kdo si myslíš,
že jsem
Kino Řevnice / 20.00

Kino
Řevnice
14/10 Králové videa

3/1
a kouzelný les
KinoTrollové
Řevnice / 20.00
Kino Řevnice / 17:30

17/10 Princova cesta
3/1
nový rok
KinoŠťastný
Řevnice / 13.30

Kino Řevnice / 20.00

8/1 Portrét dívky v plamenech
2/10Kino
Beseda
Už
táhnou
Řevnice
/ 20:00
Meandr / 18.30

10/1 Zakleté pírko
3/10Kino
Dětský
bazárek
Řevnice
/ 17:30
Školní jídelna Řevnice

17/10 Pinocchio
4/1
pírko
KinoZakleté
Řevnice / 15.00

10/1 Na nože
3/10Kino
Food
festival
Všechny
Řevnice
/ 20:00
chutě
světa
11/1
Ledové království 2

17/10 Karel
4/1
převleku
KinoŠpióni
Řevnice /v17.30

6/1011/1
Drakiáda
Star Wars: Vzestup

Kino Řevnice / 20:00
Kino Řevnice / 13:00
Kino Řevnice / 15:00

17/10 Smrt na Nilu
4/1
Wars:
Vzestup
KinoStar
Řevnice
/ 20.00

Skywalkera
(dabing)
21/10 Corpus
Christi
Kino
KinoŘevnice
Řevnice // 17:00
20.00

4/1
Tenkrát
podruhé
23/10
Šarlatán
Kino
KinoŘevnice
Řevnice // 20:00
17.30

Dobřichovice, zámek / 10.00-18.00
Kino Řevnice / 13:00
Srub v Letech / 17.00

Skywalkera (dabing)
7/10Kino
S chutí
k jídlu – radostně
Řevnice / 15:00
se hýbu
11/1
Šťastný nový rok
Meandr
/ 19.00
Kino Řevnice / 18:00

8/10 Beseda Moje jméno
11/1 Cats
neníKino
diagnóza
Řevnice / 20:00
Kavárna Modrý domeček / 17.00

21/10 Přednáška Obrazy
slavných českých malířů
inspirované Berounkou
Herna Městečko, Lety / 17.00

22/10 Síťovka vol. 2
15/1 Tenkrát podruhé
Meandr / 19.00
Kino Řevnice / 20:00

17/1 Pat a Mat:

Hudba
Kutilské trampoty

Kino Řevnice
/ 17:30
16/10
Laco Deci
Kino
Řevnice
/ 20.00Jewell
17/1
Richard
Kino Řevnice
16/10
Nerez/&20:00
Lucia
Club
Kino
Černošice
18/1 Trollové a/ 20.00
kouzelný les
Kino
Řevnice
/
13:30
18/10 Jiří Dědeček a Viktorie &
František
Band
18/1 Dolitt
le
Kino
Řevnice
/ 18.00
Kino
Řevnice
/ 15:30

18/1 Vlastníci

Kino Řevnice / 17:30
Divadlo

18/1 Pohádka
Na nože Zlatá husa
25/10

KinoMěstečko,
Řevnice / Lety
20:00
Herna
/ 10.30
(pokračování na následující straně)

