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Lesňák bude znovu bavit
Co víkend to akce. Prázdniny si v řevnickém Lesním divadle užijí milovníci divadla i hudební fanoušci.
Text: Pavla Nováčková

2.–4., 9.–11. 7. Smrt obchází Dianu
V prvních dvou červencových víkendech zahraje řevnické Studio
mladých pod režijním vedením Ivo Tamchyny divadelní hru Smrt
obchází Dianu. Jedná se o detektivní komedii, kterou napsal Jan
Makarius. Začátky představení jsou ve 20 hodin, v neděli se hraje
tradičně již od 17 hodin.

16.–18. 7. Porta
Po roční přestávce a v netradičním termínu se do lesa vrátí folkový festival Porta. Na 56. ročníku, který už potřinácté hostí
řevnický Lesňák, návštěvníci uslyší osobnosti naší folk a country
scény v jejich recitálech a také finalisty letošní soutěže. Hlavními
hosty Porty 2021 budou Asonance, Jak je neznáte, Roman Horký
a Kamelot, Jiří Dědeček, Věra Martinová, COP, Lokálka, Větrno,
Aleš Petržela (vítěz Porty 2017), Faux Pase Fonet, Robert Křesťan, Žamboši, Epydemye, Zelenáči a hosté Petr Kocman, Radek
Tomášek a Aleš Maudr. Soutěžící skupiny a interpreti budou
zastupovat své kraje, ale především sami sebe. Odborná porota
bude opět sestavena z hudebníků, kteří se ve svém oboru vyznají.
Nebude chybět skvělé jídlo a dobré pití. Další zajímavosti o Portě
a muzice najdete na www.eportyr.cz a na webu www.porta-festival.cz. Vstupenky lze výhodně objednat na telefonu 608 550 847.

23. 7. Tři sestry
Od června do září letošního roku skupina Tři sestry navštíví v
rámci svého letního turné dvacet měst v Čechách i na Moravě.
Třetí zastávkou tour Tří sester ve Středočeském kraji budou Řevnice. TŘI SESTRY SEX DRÓGY ROKENRÓL Tour 2021 s předkapelou Lety mimo začne v Lesním divadle od 18:30 hodin.
Těšit se můžete na velkolepou pódiovou show a zcela nový playlist. Během dvouhodinové produkce zazní jak léty prověřené
hity, tak i nápadité písně z nedávno vydaného alba SEX DRÓGY
ROKENRÓL! Vstupenky za 490 korun k dostání na www.ticketstream.cz.

29. 7. Přátelák
Ve čtvrtek 29. 7. zahrají mladí herci z pražských divadel komedii
o početí dítěte a fotbalu Přátelák. Hrají: Marika Šoposká / Anna
Stropnická, Jitka Ježková / Anna Fixová, Lukáš Pečenka, Michal
Slaný a Filip Cíl. Světová premiéra inscenace Přátelák se uskutečnila před 4 lety v Hamburku, nyní diváky čeká první uvedení
v České republice. Děj se odehrává v domech dvou párů a začíná
chystáním se na grilování. Leon, Bernd a Robbi jsou již léta nejlepší kamarádi a zanícení fotbaloví fanoušci, samozřejmě různých klubů, takže není nouze o debaty a hádky. Leonovi a Romi-

ně se již delší dobu nedaří počít potomka a Romina se bojí, že si
proto Leon najde mladší milenku. Dvojnásobná máma Babs své
kamarádce Romině poradí, aby si sama pomohla umělým početím s vhodným dárcem spermatu. Chce to jenom najít muže, který má dobré geny… Všichni přátelé jsou vystaveni těžké zkoušce, kdy každý na každého ví nějaké tajemství, což nevyhnutelně
směřuje k zapeklitým situacím a překvapivému rozuzlení.

31. 7. Rockabilly CZ Rumble vol. 13
Tento kulturní podnik startuje ve 13:00. Podle informací na Facebooku půjde stejně jako loni pravděpodobně o „light“ verzi,
omezenou pouze na občerstvení a vystoupení tuzemských kapel.
Bližší informace budou postupně zveřejňovány na FB.

13.–14. 8. Rockový Slunovrat
Již 14. ročník hudebního festivalu Rockový Slunovrat se bude
konat v novém termínu, z původně avizovaného září se akce přesunula na prázdninový termín 13. a 14. srpna. Festival také hlásí
první potvrzené interprety. Úspěšné vystoupení z loňska si přijede zopakovat kapela Zooblasters. Šikovní muzikanti z pražské
scény se dali dohromady, aby vytvořili zábavný hudební projekt,
který spojuje prvky taneční hudby a world music, a dokonce už
stihli vydat debutové EP Welcome to the Human Zoo. Premiéru
na Rockovém Slunovratu odehrají mezinárodní United Flavour,
kteří patří mezi stálice tuzemských i evropských klubů a festivalů. U kapely v čele s charismatickou zpěvačkou Carmen jsou
nejvýraznější prvky world music, ve které se mísí žánry jako hip-hop, latino či dancehall. Další zvučná jména budou zveřejněna
v průběhu následujících týdnů. Již zakoupené vstupenky na loňský dvoudenní festival zůstávají v platnosti. Vstupenky je možné zakoupit v síti GoOut nebo na www.rockovyslunovrat.cz za
590 Kč (+ poplatky). Další informace o akci jsou k dispozici na
webových stránkách a facebookovém profilu festivalu.

17.–27. 8. Lesní slavnosti divadla
Od 17. do 27. 8. zaplní Lesní divadlo obdivovatelé Dejvického divadla. Připraveny jsou osvědčené kusy – Ucpanej systém, Elegance molekuly, Brian a Vzkříšení.

5. 9. Filharmonie v lese
Už nyní si mohou milovníci vážné hudby (i úplní začátečníci v jejím poslechu) zakoupit vstupenky na Filharmonii v lese online na
portále GoOut. Koncert se koná v neděli 5. září, Komorní filharmonii Pardubice řídí Debashish Chaudhuri, sólistou je tentokrát
Václav Hudeček. e
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Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod bych vám rád popřál klidné strávení letních dovolených a k tomu hodně krásných a klidných letních dní. Období
letních prázdnin je také ideálním časem na rekonstrukce ve
školních areálech. Aktuálně probíhají dvě. V hlavním školním
areálu ve Školní ulici se dokončuje stavba venkovního sportoviště, tak aby od začátku září mohlo plně sloužit všem žákům
školy v hodinách tělesné výchovy. Tato stavební akce byla
podpořena z dotačního titulu a také finančním darem. Druhá
stavební akce, v režii města, se rozeběhla u vstupní brány do
areálu prvního stupně v Revoluční ulici.
Pod dozorem městské architektky Darii Balejové zde
zednická parta technických služeb provede poměrně rozsáhlou změnu celého vstupního prostoru před školní budovou.
Změna bude směřovat k většímu bezpečí a komfortnosti žáků,
pedagogů i rodičů, kteří se zde v ranních hodinách ve velkém
množství potkávají. Rozšířen bude chodník a vznikne zde
jakési malé náměstíčko s lavičkami. Všechny zpevněné cesty
od ulice ke vchodovým dveřím do školy, které jsou aktuálně
ve velmi špatném stavu, budou nově vydlážděny. Řešeno bude
i vsakování dešťové vody na pozemku, doposud stékající z okapů na chodníky. Automobilový provoz i parkování vozidel
v Revoluční ulici bude zachovány, ale mělo by dojít k celkovému zklidnění. Nově upravena bude i vjezdová brána do areálu,
aby umožňovala průjezd hasičského vozu na pozemek. S posunem oplocení je nutné revitalizovat i zeleň.
Ve spolupráci s obcemi z celého Dolního Poberouní, od
Černošic až po Tetín včetně Litně, vznikl plán ustanovení
dobrovolného svazku obcí pro společné řešení odpadového
hospodářství. Od prvního července příštího roku by měla
zahájit činnost nová svazková svozová společnost. Tento akt
je reakcí na stále rostoucí náklady na odpadové hospodářství,
které souvisí s rostoucími cenami za ukládání směsného odpadu. Další jeho cílem je získat nad obecními odpady úplnou
kontrolu. Nová svozová společnost by měla být vybavena vozy
s dynamickými vahami, aby bylo možné zvážit každou vyváženou popelnici. Díky tomu by se daly přesně vypočíst náklady
pro každou obec. Do výsledné ceny by se ještě započítával čas
svozu a najeté kilometry po obci. Nově ustanovený spolek pro
odpadové hospodářství by rovněž mohl efektivněji nakládat
s vytříděnými plasty, papírem či kovy. Dnes obce za jejich
likvidaci platí svozovým firmám poměrně vysoké částky, aniž
by měly kontrolu nad tím, kam odpad a za jakých podmínek
směřuje.
Na závěr bych rád pozval všechny občany na veřejné opakované projednání návrhu nového územního plánu, které se
uskuteční 7. září letošního roku v kině za účasti architektů
a zástupce odboru územního plánování z Černošic. Návrh
uveřejní pořizovatel – Městský úřad Černošice – na webových
stránkách přibližně v polovině července. Odkaz na tento návrh
pak bude umístěn i na našich městských webových stránkách.
Sledujte, prosím, uveřejněný návrh a pokyny pořizovatele.
Námitky k upraveným částem návrhu územního plánu bude
možné podat do podatelny MěÚ Černošice do 14. 9. 2021.
S úctou Tomáš Smrčka

Práce na obnově vodního zdroje
by dodávky vody neměly omezit

Řevničtí radní schválili vítěznou nabídku na zakázku Obnova
technologie úpravy vody v Řevnicích. V termínu se do řízení
podle starosty Řevnic přihlásila jediná firma. „Je to opravdu
specifická zakázka,“ uvedl Tomáš Smrčka s tím, že cenová
nabídka od firmy G-servis Praha činí 9,6 milionu korun včetně
DPH. „Obával jsem se, vzhledem k rychle rostoucím cenám, aby
cena nebyla výrazně vyšší, než s jakou jsme v loňském rozpočtu
počítali. Naštěstí se tak nestalo,“ uvedl Smrčka. Smlouva o dílo
s vítězným uchazečem již byla podepsána, nyní mu bude předána stavba. Bude potřeba objednat nové technologie a započít
s provozními úpravami v budovách. Podle Smrčky je ale vše
naplánováno tak, aby lidé nepocítili výrazné omezení dodávek
vody. I proto se práce na obměně vodních filtrů plánují spíše na
podzim, kdy bude zajištěn dostatečný objem vody ve vodojemu.

Chodník před prvním stupněm
bude prostornější a bezpečnější
Ještě před začátkem prázdnin začaly stavební úpravy hlavního
vstupu do budovy 1. stupně základní školy v Revoluční ulici. Na
děti by při zářijovém návratu do lavic měl čekat rozlehlejší a bezpečnější vstupní prostor s novým mobiliářem.
Stavební úpravy začaly v půlce června, a to pracemi, které bylo
možné dělat za provozu. Následovat bude vybourání stávajícího
plotu, rozebrání chodníku, úpravy zeleně a výstavba nového plotu a chodníku. Na to naváže rekonstrukce části chodníku v areálu
školy, instalace brány a branky. Z větší části práce zajišťují pracovníci Technických služeb Řevnice, na některé specifické úkoly
budou najímáni subdodavatelé. Jde třeba o přemístění inženýrských sítí a pilířů. „Doposud byl před školou jen úzký chodník.
Cílem úprav je vybudování jakéhosi malého náměstíčka kvůli
větší bezpečnosti čekajících školáků a rodičů, součástí jsou i nové
povrchy ke vstupní propojovací chodbě,“ uvedl starosta Tomáš
Smrčka. Předběžný rozpočet činí 800 000 korun.

Sběrný dvůr by měl mít svůj vlastní web
Víte, kolik odpadu jste již navezli do sběrného dvora a kolik vám
ještě zbývá do vyčerpání bezplatného limitu? To a mnoho dalších
důležitých informací o fungování Sběrného dvora Řevnice by měl
nabídnout nový web, který město chystá. Na vytvoření webových
stránek sběrného dvora radní uvolnili částku 49 000 korun.
„Vzhledem k množství dotazů ze strany veřejnosti z Řevnic
a okolních obcí a také kvůli celkově složité a komplexní problematice odpadů a provozu dvora vznikl požadavek na vytvoření
samostatné webové stránky sběrného dvora,“ potvrdil starosta
Tomáš Smrčka. Komplexnější a přehledné informace by tak
lidé našli přímo na samostatném webu, aniž by museli navštívit
stránky města. Název domény ještě není znám, ale stránky by
měly obsahovat informace o dvoru, otevírací době, odpadech, jak
třídit, jak objednat kontejnery, vzniknout by měla možnost samostatného sledování čerpání bezplatných limitů, sekce nejčastějších dotazů a doplňující články a odkazy týkající se problematiky
odpadů a jejich třídění.
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Řevnice pomohou někdejší
partnerské obci zasažené tornádem
Řevničtí radní schválili finanční pomoc obcím na jižní Moravě,
zasaženým tornádem. Konkrétně jednali o pomoci obci Lužice.
„Jak se ukázalo, právě s tou kdysi měly Řevnice partnerskou
smlouvu,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka.
Vlna solidarity se zvedla i v okolních obcích. Aktivní opět
byli sokolové v Dobřichovicích v čele s Jiřím Geisslerem. Zřídili
transparentní účet 6023452349/0800 a během chvilky na něj
přišlo prvních 100 000 korun z účtu Rusnák Dental Care s.r.o.
– účtu Očkovacího centra Dobřichovice. Právě za ty již pořídili
5 elektrocentrál a další dvě získali zdarma v prodejně firmy
Honda v Chuchli. Stroje již pomáhají v Mikulčicích. Černošická
radnice na pomoc Moravě uvolnila 100 000 korun.

Město vybralo stavební firmu na novou
lávku. Dál se snaží získat dotaci
Před podpisem je smlouva na vybudování nové lávky v Havlíčkových sadech. Pokud bude město ve své snaze úspěšné, bude ji
moci zaplatit částečně z dotace.
Do výběrového řízení na zakázku Vybudování bezpečných
cyklotras ve městě Řevnice – lávka Havlíčkovy sady se přihlásily
čtyři firmy. Radní jako vítěznou vybrali nejnižší nabídku ve výši
7,2 milionu korun včetně DPH. „Před podpisem je potřeba dodržet všechny zákonné lhůty, nicméně chceme co nejrychleji vyzvat
firmu k dodání potřebných dokladů a referencí, aby práce mohly
co nejdříve začít,“ potvrdil starosta Smrčka. Město se dál snaží
získat dotaci na pozměněný projekt nových cyklotras, který by
zahrnoval stavbu nové lávky a vyznačení cyklopiktogramů, které
musí dle podmínek propojovat dopravní uzly ve městě, školu,
služby a bydlení. Z toho důvodu chce dodržet i další podmínku
dotace – završení prací do konce září. Verdikt, zda dotaci získá,
zatím nepadl.

Krátce
•• Přípravná třída bude stejně jako v minulých letech i v nadcházejícím školním roce fungovat v ZŠ Řevnice. Podle starosty
města Tomáše Smrčky ji bude navštěvovat 10 dětí. Přípravná
třída je dle školského zákona určena pro děti v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, tj. pro
děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
•• Volná místa pro malé děti nabízí dětská skupina Myšky,
fungující při MŠ Řevnice. Místa se uvolnila poté, co se tříleté
děti podařilo umístit přímo v budově řevnické mateřské školy
v Mníšecké ulici. Skupina funguje ve stejných časech a za stejných podmínek jako příspěvková mateřská škola. Její kapacita

je dvacet dětí. Skupina funguje od 7 do 17 hodin v patře bývalé
školy na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Vstup je ze zadního
traktu, kde mají děti k dispozici oplocenou zahrádku s herními
prvky. Více informací najdete na www.msrevnice.cz.
•• Projekt přestavby Zámečku – tedy budovy Základní umělecké školy v Řevnicích – si nechává zpracovat zdejší radnice. Na
jaře se pokusila získat dotaci na kompletní rekonstrukci, ale
kvůli enormnímu zájmu obcí neuspěla. Další šanci žádat z Ministerstva pro místní rozvoj finance na opravu veřejných budov
bude mít na podzim. Projektovou dokumentaci pro společné
územní a stavební řízení na přestavbu ZUŠ včetně součinnosti
pro obstarání povolení vypracuje atelier Projektil architekti
s.r.o. za 713 900 Kč vč. DPH. Dokumentace bude zahrnovat
kompletní vnitřní úpravy a odvlhčení budovy. Současně si radnice nechá zpracovat projekt sanace sklepních prostor.

K lékařům do OC Lety jezdí autobusy
Do průmyslové zóny v Letech nebo k lékařům v OC Lety se
teď můžete dostat několikrát denně pohodlně autobusem od
řevnického nádraží. Od prosince tam zajíždí linka 311, která jede
od řevnického nádraží přes Lety do Dobřichovic a pak pokračuje
přes Mořinu směr Zličín. „Funguje jako obsluha služeb a lékařů
v OC Lety, kde se nachází zastávka,“ řekl starosta Řevnic Tomáš
Smrčka. Cesta dle jízdního řádu trvá 4 minuty, přehled odjezdů
najdete v níže uvedené tabulce.
(vše pan)
Odjezdy od OC Lety
Odjezdy od řevnického
(v pracovní dny, až na výjimky
nádraží
(v pracovní dny, až na výjimky označené hvězdičkou)
5:07
označené hvězdičkou)
6:05
5:22
7:18
6:25
8:51
7:41
9:01 *
8:14
9:41
9:14
10:49
9:15 *
11:41
10:05
11:51 *
11:13
12:51
12:09
13:57
12:15 *
14:57
13:11
15:57
14:11
16:57
15:11
17:57
16:11
18:57
17:11
19:57
18:11
19:11
21:11
23:11
* – jede v sobotu, v neděli a ve státem uznané svátky

Rozpis přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad
Termíny:
28.–29. srpen
25.–26. září
16.–17. říjen

30.–31. říjen
13.–14. listopad
27.–28. listopad

Umístění:
Rovinská – svozové místo
Malé náměstí
křižovatka Sochorova-Podbrdská
Náplavní
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Územní plán
Na tomto klíčovém dokumentu pro rozvoj města se pracuje již bezmála osm let a snad se již konečně blíží do
finále. Už je také nejvyšší čas – pokud by nebyl projednaný a schválený do konce roku 2022, Řevnice by se ocitly
bez platného územního plánu.
Text: Matěj Barták | Foto: Lukáš Váňa
Spor o to, jak má být v novém územním plánu definováno
určení druhu zástavby pro oblast bývalé Eurovie, vyvrcholil
v polovině loňského roku referendem. To inicioval přípravný
výbor referenda, zastupitelstvo se ovšem na základě právních
expertíz rozhodlo vyhlásit referendum vlastní, o téže věci,
avšak s odlišně formulovanými otázkami. V hlasování občanů
sice mírně převládl názor, že se v Eurovii stavět byty nemají,
výsledek ale nebyl pro další postup zastupitelů závazný, protože nezískal nezbytných 50 % hlasů. Zástupci přípravného
výboru se obrátili na soud s žádostí, aby rozhodl o neplatnosti
hlasování, a soud jim vyhověl. Proti jeho rozhodnutí podalo
město kasační stížnost, která však nemá závaznou lhůtu k projednání a město si nemůže dovolit čekat na její výsledek, protože tím by ztratilo reálnou šanci na schválení nového územního plánu do konce roku 2022. A dokud není kasační stížnost
rozhodnuta, není možné ani vypsat nové referendum.
Nejschůdnější řešení tedy bylo zachovat pro lokalitu Eurovie
stávající regulaci (tedy možné využití pro drobnou nerušící výrobu a služby, bez přesnějších prostorových regulativů), která
není v rozporu s požadavky přípravného výboru pro referendum. S tímto řešením souhlasily i dotčené orgány, takže oblast bývalé Eurovie může být v nejnovějším návrhu územního
plánu definována tímto způsobem. Ten bude vyvěšen na webu
MÚ Černošice (odkaz na něj bude i na stránkách MÚ Řevnice) přibližně v polovině července, nejpozději však 45 dní před
datem jeho veřejného projednání. K němu dojde 7. 9. 2021
v kině, za účasti architektů a zástupce odboru územního plánování z Černošic.

Během veřejného projednání bude možné vznést námitky
k těm částem územního plánu, které byly upraveny na základě námitek k předchozí variantě návrhu ÚP. Dodatečně bude
možné podat námitky do 14. 9. na podatelně MÚ Černošice.
Po veřejném projednání převezme pořizovatel námitky a ve
spolupráci s architekty navrhne jejich vypořádání. Pokud pořizovatel s architekty vyhodnotí, že některé námitky bude nutné
vypořádat úpravou návrhu územního plánu, proběhne znovu kolo s uveřejněním upraveného návrhu územního plánu.
Pokud dojdou k závěru, že není třeba nic upravovat, předloží
návrh vypořádání námitek zastupitelstvu, které bude o námitkách hlasovat. Pokud budou v hlasování všechny zamítnuty,
zastupitelstvo vydá nový územní plán opatřením obecné povahy. e

Územní plán a schopnost
domluvit se – obstáli jsme?
„Územní plán je dohodou o společném území,“ říkal Pavel Hnilička, zpracovatel návrhu územního plánu Řevnic. Deset let od rozhodnutí zastupitelstva o pořízení nového územního plánu a pět
let od představení návrhu jde návrh územního plánu do opakovaného veřejného projednání a otevírá se šance, že by zastupitelstvo mohlo na podzim nový územní plán vydat.
Jeho vydání je pro Řevnice nezbytností i s ohledem na blížící
se konec platnosti starých územních plánů. Územní plán totiž
určuje pravidla výstavby v obci. Ve veřejném zájmu chrání krajinu, urbanistickou kvalitu sídla, určuje podmínky pro hospodárné
využívání zastavěného území. Proces pořizování ÚP je dlouhodobý, protože vystavuje opakovaně odborný návrh kritice a korekci
občanů. Je výsledek adekvátní věnovanému úsilí a času? Budeme
mít dobrý územní plán?
Zdá se mi, že nový územní plán stojí na třech pevných nohou:
odborná kvalita návrhu vzešlá z detailního místního sběru dat,
věcné připomínky a námitky občanů, součinnost zastupitelů
a výboru pro ÚP při vypořádávání. Domnívám se však, že dlouhá
doba projednávání, neochota si vzájemně naslouchat a poctivě

vážit argumenty, vzájemné neshody přinesly nevratné škody na
současné i budoucí tváři Řevnic. Problém vidím především v nedostatečné redukci zastavitelných ploch a v nevyužitém potenciálu brownfieldu bývalé Eurovie.
Oproti devadesátým letům, kdy byly v Řevnicích velké plochy
určeny k zastavění, jsme ke krajině a urbanismu sídla daleko citlivější, ochraně pomáhají i legislativní nástroje. Redukce zastavitelných ploch tak byla přirozenou reakcí, jakkoliv relativně neprošlapanou. Prodlužování doby od návrhu k vydání územního
plánu však využili mnozí k výstavbě podle stávajícího územního
plánu, a tak již nyní dochází ke srůstání obcí, poškození krajiny,
schválena je i další výstavba na z hlediska koncepce nového ÚP
nevhodných místech.
Naopak v bývalé Eurovii, kde by bylo žádoucí iniciovat proměnu chátrajícího brownfieldu v území přínosné pro obec, se nepodařilo prosadit veřejné projednání detailního regulačního plánu
pro toto území. Ponechání starší regulace považuji za potenciální
nebezpečí pro Řevnice. e
Ondřej Skripnik (2015– 2018 určený zastupitel pro ÚP)
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ZÁCHRANA DŘEVÁKU
ZAPOČALA
U nádraží opět panuje stavební ruch. Definitivní záchrany v podobě rekonstrukce se dočkal bývalý nádražní
sklad, Dřevák. Finanční prostředky na revitalizaci se městu podařilo získat z dotačního programu Ministerstva
pro místní rozvoj – podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
Text: Jan Schlindenbuch | Projekt: arch. Šárka Sodomková
Celý projekt revitalizace historické dřevěné budovy bývalého
nádražního skladu na multifunkční objekt je dílem arch. Šárky Sodomkové. S vizuální podobou výsledného vzhledu skladu
a jeho okolí vás nejlépe seznámí přiložené schéma.

Zrození Skladu 13
„Dotace z MMR řeší v tuto chvíli pouze rekonstrukci původní
dřevěné budovy. Po jejím získání jsme provedli výběrové řízení
na dodavatele. Vysoutěžená stavební firma již převzala staveniště a dala se do práce. Na přístavbu v podobě kontejnerů se
pokusíme získat prostředky z jiného dotačního titulu. Žádost již
máme podanou a aktuálně probíhá její vyhodnocení,“ vysvětluje starosta Tomáš Smrčka a dodává: „Jsem přesvědčený, že
záchrana Dřeváku je správný krok. Ačkoliv se někomu mohou
zdát prostředky vydané na spoluúčast v kontextu jiných nezbytných investic ve městě nadbytečné, zastávám názor, že je
naší povinností tuto historickou budovu v samém centru města
zachránit. Ta stavba je v mnoha ohledech unikátní a po revitalizaci bude ozdobou celého zrekonstruovaného prostoru přednádraží. Navíc, pokud bychom získanou dotaci nevyužili, jiná
možnost už by se patrně nikdy nenaskytla.“
Budova je ve vlastnictví města a za využití dotace bude šestimilionovým nákladem zhodnocena. Město budovu získalo
v roce 2010 spolu s několika pozemky podél dráhy od Českých
drah. Prvotní podnět k její záchraně vzešel v roce 2013 od vedení místní ZUŠ. Ta si vyhlédla sklad jako prostor vhodný pro
výstavy nebo absolventské koncerty školy a další akce s přesahem – odkryla tak jeho skrytý potenciál. Rodiče žáků a přátelé
školy svépomocí vyklidili letitý nepořádek a provedli nejnutnější opravy. První akce (koncerty, výstavy) se pořádaly záhy a teh-

dy se začalo skladu říkat Sklad 13, na počest jeho oživení v roce
2013.

Zachování genia loci
Postupem času, po proběhnutí celé řady úspěšných akcí, bylo
všem jasné, že stávající havarijní stav je dále neúnosný a budova
nutně potřebuje rekonstrukci.
Autorkou přestavby je, jak již bylo řečeno, arch. Šárka Sodomková. Ta na webových stránkách Dřeváku (www.sklad13.cz)
popisuje genezi vzniku svého projektu následujícími slovy:
Ukázalo se, že optimálním řešením je nechat objekt tak, jak je.
Zaměřit se jen na stavební úpravy zajišťující bezpečnost návštěvníků a životnost stavby. Budova bude jen částečně zateplena, což odpovídá jejímu sezónnímu využití. Funkce potřebné
pro provoz objektu, jako je například sanitární zařízení a příprava jednoduchého občerstvení, umístit vně budovy, mimo
ochranné pásmo 2,5 metru od první koleje. Nejjednodušším
a nejvhodnějším způsobem se zdá být využití kontejnerů – pomineme-li nižší náklady a rychlost stavby, jsou pro drážní atmosféru typickým a charakteristickým prvkem. Takové řešení
splní požadavky dotčených orgánů, které paradoxně pomohly
k prosazení záměru nejbližšímu i pro zachování autenticity
a genia loci stavby…
„Z podmínek dotace také vyplývá, že objekt musí po dobu
udržitelnosti (5 let) sloužit převážně nepodnikatelskému využití. Koncertní a výstavní činnost se ukázala již před rekonstrukcí
jako ideální způsob, jak vdechnout prostoru život, a bude tedy
jedním z převažujících směrů využití, o kterém bude rada města po dokončení rozhodovat. Jakkoliv se to při dnešních covidových omezeních může zdát složité, já pevně věřím ve světlou
budoucnost tohoto zajímavého prostoru,“ uzavírá starosta. e
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Sucho a kůrovec, věčné téma
České lesy trpí. Vidět je to na první pohled. Ať jedete po naší vlasti kamkoli, vašim zrakům nemohou uniknout
rozsáhlé plochy uschlých stromů či neméně bezútěšné holiny po vynucené těžbě. Na stránkách Ruchu jsme
o příčinách této nekončící přírodní kalamity psali již několikrát. S aktuální situací v řevnickém lese nás seznámí
zastupitel Jan Lojda.
Text: Jan Schlindenbuch
Co jsou hlavní příčiny přírodní kalamity, která probíhá v lesích napříč celou republikou?
Stručně řečeno sucho. Od roku 2016 do roku 2019 proběhly
celkem 3 epizody dlouhotrvajícího sucha. Nedostatek srážek
a vysoké teploty oslabily lesní ekosystémy, především smrky,
modříny, borovice a částečně i duby. Smrky a borovice byly
dlouhodobě stresovány, oslabeny a tudíž náchylné k napadení
podkorním hmyzem a dalšími škůdci. Kůrovec se jako první
začal dramaticky množit na severní Moravě, kde je smrk zcela
dominantní dřevinou. Postupem času se kůrovcová kalamita
rozeběhla i v ostatních krajích Moravy, na Vysočině, ve středních Čechách a vlastně po celém území republiky. Borovice
a duby zase schnou na mnoha místech z důvodu poklesu hladiny podzemní vody.
Rozsah kalamity dokládají celostátní čísla o těžbě dřeva.
Zatímco před příchodem sucha se z lesů v celé České republice
běžně vytěžilo něco kolem 15 milionů m3 dřeva, v roce 2020 to
bylo 35 mil m3. Naprostá většina z toho je dříví kůrovcové.
A jak jsme na tom u nás, v řevnickém lese?
Hromadný úhyn smrku evidujeme v mnoha lokalitách. Za
všechny jmenujme okolí Sochorových jezírek, Burešovky,
Kejné, svahy Babského potoka, Pišťáku. Prosychání borovic
můžeme pozorovat na mnoha místech prakticky napříč celým
majetkem. Aktuálně budou muset být odstraňovány proschlé
borovice v lokalitě Lesního divadla, na „trachtovně“, či podél
Mníšecké silnice. Usychání dubů evidujeme v extrémních,
kamenitých, partiích jako je Babka, Pišťák a Kamenná.
Kalamita i přes příznivější počasí posledních dvou let bohužel nekončí. Je možné, že díky letošnímu chladnějšímu a deštivému jaru proběhnou jen tři rojení kůrovce, ale brouk z lesa
nezmizí docela, naší úlohou je jeho šíření maximálně zbrzdit.
Opět uvedu čísla o těžbě dřeva. Běžné těžby v řevnickém lese
se v letech nekalamitních pohybovaly kolem 1100 m3/rok. V roce
2017 jsme se dostali na 2800 m3 a v roce 2020 bylo z lesa vytěženo dokonce celkem 4900 m3. Rozložení této těžby je dobře
patrné z přiloženého grafu. Běžná, úmyslná těžba je v grafu
znázorněna černou barvou, kalamitní, převážně kůrovcová,
šedivou.
Co se děje s takovým množstvím vytěženého dřeva?
Musí se nějak prodat a zpracovat. Celorepublikový nárůst
pochopitelně provází přebytek dřevní hmoty na trhu a s tím
spojený propad cen surového dřeva na historické dno. Nám

s odbytem výrazně pomohla nově instalovaná pořezová
kapacita v areálu Ekosu, ve vlastnictví soukromé osoby, která
odebrala značnou část kůrovcového dříví ke zpracování. Další
podstatnou část jinak neprodejné smrkové vlákniny se podařilo
zpracovat na městské štípačce umístěné rovněž v areálu Ekosu.
Propojení pily a štípačky se ukázalo jako vysoce efektivní z hlediska odbytu zpracovaného kůrovcového dřeva.
Těžba kůrovcem napadených stromů po sobě zanechává
v lese rozsáhlé plochy bezútěšných holin. Jak jsme na tom
s výsadbou mladých dřevin?
Množství holin, které vznikly vytěžením kůrovcové hmoty,
se snažíme pochopitelně co nejrychleji zalesnit. Priorita je
provést zalesnění co nejdříve, aby se obnovily všechny funkce
lesa, především funkce půdoochranná a hydrická – zadržování vody v krajině. Lesy rovněž významně přispívají k redukci
uhlíku v atmosféře, který ukládají do dřeva. Snažíme se holiny
osázet vhodnými dřevinami, které se lépe vyrovnají s klimatickou změnou. V roce 2019 bylo zalesněno 2,13 ha, zasazeno
bylo celkem 11 300 stromků, podíl listnatých dřevin byl 92
%. V roce 2020 zalesněno 2,47 ha, podíl listnatých dřevin byl
74 %, zasázeno celkem 13 700 stromků. Zde bych rád poděkoval za částečnou výpomoc dobrovolníků z řad řevnických
občanů. Na jaře 2021 se nám podařilo zasadit již více než
16 000 sazenic, další výsadba bude pokračovat na podzim.
Nové výsadby je nutné chránit oplocením. Velké množství
vysazovaných listnatých dřevin je totiž atraktivní pro spárkatou
zvěř (srnčí, dančí a jelení zvěř).
Co říci na závěr?
Žijeme v době, kdy mnohé lesní ekosystémy byly rozvráceny, až
zničeny. Tuto situaci lze pojmout jako výzvu k přestavbě těchto
ekosystémů směrem ke stabilnějším a druhově pestřejším, které budou lépe čelit budoucím změnám klimatu a výkyvům počasí. Rádi bychom požádali všechny návštěvníky lesa, aby byli
velmi obezřetní, především ve větrném počasí a za vydatných
dešťů, napadené či suché stromy jsou méně stabilní a může
hrozit jejich pád. Některé lokality musí být uzavřeny do doby
odstranění nebezpečných stromů (momentálně např. cesta
od házené ke studánce, v místě je vyznačena náhradní trasa).
Zároveň bychom rádi poprosili o toleranci zvýšené frekvence
pojezdu techniky po lese, která velkou měrou zatěžuje lesní
cesty. Město se je snaží v rámci možností postupně upravovat
do původního stavu, což pochopitelně nějaký čas trvá. e
CeNíK ŠTíPANéhO PALiVOVéhO DŘeVa
telefon: 313 104 213, e-mail: kliner@revnice.cz
název
Měkké dřevo
Tvrdé dřevo

sortiment

popis

33 cm

smrk, borovice, modřín

25 cm
33 cm
25 cm

dub, buk,
habr, bříza

cena za
1 sprm
750,- Kč
788,- Kč
1 300,- Kč
1 365,- Kč

Štípané dřevo je nabízeno jako sypané (sypaný prostorový
metr – sprm) v kontejnerech. V ceně není zahrnuta doprava.
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Do Tůní se vrátí voda

Tůně aneb řevnické mokřady mezi ulicemi V Luhu a Tyršova vznikly na místě slepého ramene Berounky. Zabírají
území přibližně 10 hektarů, jsou napájeny dešťovou vodou a potokem Kejná, který protéká po jejich okraji.
Text: Marie Reslová | Foto: Jiří Veverka, Jiří Bernard (Wikipedia
Commons)
Posledních několik desetiletí ale Tůně zarůstají a vysychají, zanášejí se bahnem z tlejících rostlin. Viditelná vodní hladina zabírá
stále menší část. Dnešní padesátníci si ještě pamatují, jak chodili
v dětství do Tůní v zimě bruslit, i když prý už tehdy občas brusle drhly o rákosové stvoly zarostlé do ledu. Dnes by to už nebylo
možné.
Část území byla už v první polovině 19. století využívaná jako
prutník – z vrb, které se tu pěstovaly, se na jaře pravidelně ořezávaly pruty na výrobu košíkářského zboží. Vrby jsou už dávno
přerostlé a vykotlané, prutník zpustlý, o malých políčcích, na které byl rozdělen, svědčí už jen úzké proužky v katastrální mapě,
které vyznačují jejich hranice.
Na první pohled se zdá, jako by to území k ničemu nebylo, nevyužívá se, ani pěkné stezky, po kterých by se dalo jít na procházku, skrze husté porosty nevedou. Přesto se jedná místo, které má
pro město a přírodu velký význam, což konstatuje i návrh nového
územního plánu, v němž se zdůrazňuje potřeba jeho ochrany,
byť nemá oficiální statut chráněné lokality. „Mokřady v Tůních
jsou velmi cenné z hlediska biodiverzity a také slouží ke zlepšení a udržení dobrého vodního režimu v krajině (...) jako retenční
nádrže pro zadržení části vody stékající z kopců,“ stojí v textové
části návrhu územního plánu, který v této části města brání rozšiřování zastavitelného území.
Znalcem Tůní je řevnický veterinář a ornitolog Zdeněk Valeš:
„Jako nejcennější vidím uchování biotopu slepého říčního ramene
řeky. Na dolní Berounce jsou pouze dvě taková místa. Tůně v Řevnicích a Krňák na Zbraslavi – a ten je již chráněn.“ Upozorňuje, že
na biotop navazuje samozřejmě přítomnost jeho obyvatel, kteří
taková území vyhledávají: „Pro mne jako ornitologa je toto místo
jedinečné. Setkal jsem se tu již s více než 80 ptačími druhy. Někte-

ré tu hnízdí, ale většina využívá tůň jako zastávku ve svém tahu.
Běžně se tu setkávám s pěnicemi, pěvuškami, rákosníky, strnady
či hřivnáči. Vzácně tu na tahu potkávám ohrožené moudivláčky
lužní, chřástaly kropenaté, volavky. Nejvzácnějším druhem byl
budníček zlatohlavý, který se sem zatoulal až z Altaje.“
Neméně pestrá je společnost dalších živočichů – obojživelníků, hmyzu, ale i rostlin, pro kterou stojí za to charakter místa
zachovat. S tím ovšem souvisí i nutnost obnovení vodních ploch,
bez vody by se mohl charakter cenného biotopu zásadně změnit.
K takovému závěru došla před 10 lety rovněž Veronika Szücsová ve své diplomové práci Fytocenologický průzkum mokřadu
v Řevnicích a návrh jeho revitalizačních opatření, kterou obhájila
na Univerzitě Karlově. Porovnávala v ní několik leteckých snímků
tohoto místa pořízených v posledních padesáti letech. Z nich je
jasně patrné ubývání mokřadu a jeho rychlé zarůstání.

Dotační pomoc
Obnova Tůní je nákladná a v rozpočtu města by se na ni peníze
těžko hledaly. Už v roce 2008 se řevnická radnice rozhodla, že
požádá o peníze z evropských fondů a zhruba desetihektarový
prostor vyčistí, protože odvedení přítokových povrchových vod
do dešťové kanalizace vede k postupnému vysychání a zarůstání
tůně rákosem a je ohrožen celý místní ekosystém, jak vysvětloval
tehdejší starosta Řevnic Miroslav Cvanciger pro MF Dnes: „V současné době jsme rozeslali dopisy jednotlivým majitelům pozemků se žádostí o souhlas k odbahnění. Chceme, aby tady mohla být
obnovena vodní plocha.“
Pozemek Tůní totiž nepatří pouze obci, ale dělí se o něj přibližně třicet pět různých vlastníků, kteří hospodařili hlavně v bývalém prutníku. Tehdy starosta doufal, že jejich souhlas získá do
konce roku a hned v tom následujícím se podaří v mokřadu přirozené vodní plochy obnovit.
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Tůně v září 1967 na fotografii Jiřího Veverky
Stane se tak ovšem teprve nyní, o třináct let později, a pouze
na městských pozemcích. Část z mnoha majitelů těch ostatních je
nedohledatelná, jiní se souhlasem k odbahnění váhají. Řevnické
radnici se podařilo získat na akci „Vodní tůně na slepém rameni
Berounky“ dotaci 7 814 654 Kč ze Státního fondu životního prostředí České republiky, která dokonce pokryje 100 procent nákladů spojených s obnovou Tůní. Byla poskytnuta v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy Ochrana a péče
o přírodu a krajinu a specifického cíle Posílit přirozené funkce
krajiny.

Obnovené tůně
Projekt revitalizace má obnovit divoký, přírodní charakter Tůní
a nepočítá s tím, že „by se toto území mělo stát krajinným parkem
přístupným po vymezených trasách pro obyvatele“, jak předpokládá návrh územního plánu. Dojde k vyhloubení 6 různě velkých a hlubokých tůní s celkovou plochou hladiny 7000 m2. Tůně
budou napájeny podzemní a dešťovou vodou. Jejich hloubka
vychází z inženýrsko-geologického průzkumu, při kterém byla
zjištěna úroveň hladiny podzemní vody.
Na místech budoucích tůní již byly v období vegetačního klidu
odstraněny náletové dřeviny – trnky, bezinky, vrby. Přibližně 10
tisíc m3 zeminy, která se vytěží, bude uloženo na uzavřené skládce komunálního odpadu v areálu EKOS a podpoří její rekultivaci.
Zmenšeny budou rovněž porosty rákosu, dojde k prosvětlení
lokality. Část pokácených dřevin ale zůstane na místě a poslouží
jako přirozený úkryt živočichům. Doplněny mají být biotechnické objekty jako ptačí budky, plazníky nebo broukoviště. Součástí
projektu je i vysetí lučního trávníku z původních druhů a drobná
výsadba stromů v okolí tůní.To všechno by mělo zabránit postupné degradaci místa a naopak zvýšit biologickou rozmanitost lokality a „posílit její ekologicko-stabilizační funkci“, jak stojí v projektu, který připravila firma VZD Invest, specializovaná na vodní
hospodářství krajiny. Ve výběrovém řízení na realizační firmu
uspěla Společnost Řevnice – T4 Building a DOT servis s cenou
7 125 612 Kč.

Přísné podmínky realizace
Pro samotnou obnovu Tůní dala Agentura pro ochranu přírody
a krajiny (AOPK) městu přísné podmínky. Například veškeré práce musejí probíhat mimo období rozmnožování obojživelníků.
Při výstavbě má být použita „zubová“ lžíce za účelem vytvoření
žádoucích nerovností v březích a ve dně tůně, aby vznikla vhodná mikrostanoviště pro rostliny a vodní živočichy. V potřebném
rozsahu mají být provedena opatření, která během stavby zabrání ohrožení a ničení vzácných a chráněných dutinových druhů
živočichů. A pokud v průběhu prací bude zjištěn výskyt zvláště
chráněných druhů organismů, musí město „zajistit dostupnými

technickými opatřeními, aby nedocházelo k jejich zraňování či
usmrcování“. Stávající dřeviny, které nejsou dle projektu určeny
k vykácení, musí být rovněž během prací ochráněny.
V revitalizovaném prostoru Tůní nelze budovat zpevněné cesty,
plochy musí být volně přístupné a nesmí bránit migraci živočichů. V lokalitě je zakázáno používat chemické přípravky k hubení
rostlin nebo živočichů.
Před zahájením prací bude podle starosty Tomáše Smrčky ještě
nutné pozvat zástupce AOPK a biologický dozor, aby místo zkontrolovali, zda tu například nedošlo k zahnízdění ptáků nebo nejsou přítomni v dutinách stromů chránění živočichové. A teprve
pak bude možné podle jejich pokynů bagrování tůní zahájit.
Péče o cennou lokalitu obnovením vodních ploch neskončí.
Bude třeba ji udržovat, aby znovu nezarůstala. Jednou za 5 až
10 let je nutné podle projektu částečně odstraňovat sedimenty
i náletové dřeviny a také obnovovat a sekat zatravňovací pás podél břehů tůní, aby se jejich životnost prodloužila. e
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Co již na náměstí neuvidíme
Řevnické náměstí Krále Jiřího z Poděbrad má jako celek nespornou historickou hodnotu. Není divu, vždyť
historické dokumenty zmiňují naše město již ve 13. století. Český král Václav I. vydal 16. 8. 1253 listinu, která
postupovala kostel v Řevnicích a k němu náležející patronátní právo řádu křižovníků s červenou hvězdou. Listinu později potvrdil i jeho syn Přemysl Otakar II., o kterém se píše, že při lovu v brdských lesích navštívil naše
město.
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
Jako každé jiné město se Řevnice vyvíjely s časem, a stejně tak i jeho náměstí.
Proto zde chci zmínit a obrázky starých
pohlednic doložit podobu některých
míst na náměstí Krále Jiřího na přelomu
19. a 20. století.
Na jižní straně náměstí stál do roku
1935 jednopatrový dům čp. 26 se sedlovou střechou (na obr. č. 1 je vidět jen
z bočního pohledu). Dům patřil kupci
Václavu Sadílkovi (1874–1946), který měl napravo od něj velké železářství
a byl i starostou Řevnic v letech 1923–
1927. V létě roku 1907 trávil v tomto
starém domě svou letní dovolenou básník Jaroslav Vrchlický. Byla to vlastně
Vrchlického poslední dovolená, v roce
1908 byl postižen mozkovou mrtvicí, na
jejíž následky v roce 1912 zemřel. V roce
1935 Sadílek dům se sedlovou střechou
i s kamennou branou vedle něj zboural
a na jeho místě postavil moderní dům
s rovnou střechou čp. 626, který stojí
dodnes (v přízemí je dnes květinářství
a cestovní kancelář).
Zajímavý stavební prvek – dřevěnou
rozhlednu o výšce přes 10 metrů – měla
vila Anna, čp. 77, proti dnešní lékárně (obr. č. 2). V roce 1899 vilu postavil
pražský architekt Eduard Rechziegel,
který byl i prvním majitelem. Dalším
majitelem vily se stal architekt Josef Seifert z Prahy, který vyhlídku v roce 1908
zboural, protože se obával, že dřevěná
nástavba věžičky může na ulici na někoho spadnout (obr. č. 3).
Budova řevnické fary čp. 20 je kulturní památkou. Faru postavil v letech
1904–5 architekt Eduard Sochor. Předtím stával na tomto místě přízemní
obecní domek, zvaný Skřivanovna, který byl při stavbě fary zbourán. Domek
je zobrazen na dvou dalších pohlednicích z let 1899 a 1903 – obr. č. 4 a 5. Ve
vedlejší Sochorově „dominikánské vile“
čp. 24 byla v roce 1899 c. a k. rakouská
pošta.
Závěrem uvádím dvě staré pohlednice
náměstí z let 1898 a 1902 (obr. č. 6 a 7),
které mají připomenout jeho tehdejší
podobu. e

1

2

Historie 11

3

4

5

6

7

12 Kultura

Nalezené obrazy ozdobí radnici
Při rekonstrukci řevnické radnice byly objeveny čtyři zajímavé obrazy, zastrčené ve skladu. Nyní by se jim mělo
dostat náležité pozornosti v kanceláři starosty Tomáše Smrčky. Požádali jsme místostarostku, architektku Alici
Čermákovou, aby díla čtenářům Ruchu představila.
Text: Marie Reslová | Foto: Alice Čermáková
Obraz náměstí namaloval architekt Vladimír Weiss (1897–
1989), který se podílel například na projektu žižkovského
nákladového nádraží. V Řevnicích kromě několika vil navrhl
například tenisovou klubovnu na kurtech v ulici Legií nebo
ochozy v Lesním divadle. „Nádherné barvy,“ popisuje jeho práci
místostarostka. „V rohu náměstí je studna. Je trochu znát, že
jde o neškolenou ruku, ale má to obrovskou atmosféru. Z malby
vyzařuje klid místa,“ dodává. Dílo by si podle ní zasloužilo zásah
restaurátora, je uprostřed zlomené.

Bedřichová se za první republiky stala správkyní majetku
židovské rodiny Löwensteinů v Řevnicích, za 2. světové války
ukrývala její členku Pavlínu Löwensteinovou-Blochovou ve svém
domě v Sádecké, který kolaudovala v roce 1941. Předtím bydlela
v Berounské ulici. Angažovala se také v domácím odboji. Po
zatčení gestapem byla až do konce války vězněna v koncentračním táboře Ravensbrück. Po válce se Bedřichová stala starostkou
Řevnic, po nástupu komunistů k moci ale odešla do ústraní
a věnovala se už jen malování.
Krásný akvarel Karla Nováka (1915–2006), na němž je zimní
pohled na řevnický Zámeček, popisuje místostarostka jako „svižnou švihovku“. Autor podle ní pocházel z Hodonína a studoval
v Brně, paní Renertová si vzpomněla, že v Řevnicích působil jako
učitel, zřejmě kreslení. Obraz je z roku 1950.

Architekt Weiss se po návratu z fronty 1. světové války rozhodoval mezi studiem architektury, hudby a malířství. „Evidentně
tam byl velký talent ve všech směrech,“ míní Alice Čermáková.
Weiss se nakonec rozhodl pro architekturu, ale maloval prý celý
život a stejně tak hrál na klavír.
Malířka Alba Bedřichová (1889–1966), čestná občanka Řevnic,
je autorkou vyobrazení podzimní aleje. Kde se místo nachází,
není z malby zřejmé. Ale pamětnice, výtvarnice Dagmar Renertová, tvrdí, že malířka hledala náměty jen v okolí našeho města.
„Na jejím obraze podzimní aleje z roku 1934 se doplňují komplementární barvy okrové a zelenomodré,“ doplňuje místostarostka.

Posledním „nalezencem“ je malba kytice od Stanislava Ježka
z roku 1957. Autora paní Renertová nezná a není jasné, jak se
obraz v Řevnicích ocitl. Podle Alice Čermákové jde o „krásnou,
svěží malbu, takovou ,grusovskou‘“, míní s odkazem na práce
malíře Jaroslava Gruse. e
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Zdenka Žádníková:
V Řevnicích je to paráda!
Letošní sedmnáctý ročník Lesních slavností divadla bude rekordní – Dejvické divadlo nabídne hned deset představení. Do Řevnic zavítalo poprvé v roce 2005. „Za tu dobu vše podstatné prošlo radikální a úspěšnou proměnou… Teď je to paráda a jezdíme do Řevnic nesmírně rádi,“ pochvaluje si dlouholetá členka souboru Zdenka
Žádníková.
Text: Pavla Nováčková | Foto: Dejvické divadlo
Pokud počítám správně, jste členkou souboru Dejvického
divadla již čtvrt století. Není to dnes v herecké branži už
spíše unikát, být věrný od školy jedné scéně? Čím vás
„Dejvice“ upoutaly?
Myslím, že jsem se s loajalitou v krvi už narodila. Jsem běžec
na dlouhé tratě. I v životě. Do Dejvic jsme přešli už ve 3. ročníku na DAMU, a přestože jsem po škole měla dvě jiné nabídky
na angažmá, ani mne nenapadlo o nich uvažovat. Cítila jsem
se dobře tam, kde jsem, a to trvá dodnes. V Dejvickém divadle
máme skvělou dámskou šatnu, respektující a zároveň náročný
herecký soubor, inovátorskou a smysluplnou dramaturgii.
Jak jste se z rodného Ústí nad Orlicí ocitla na Dobříši?
V čem se liší Brdy od Orlických hor?
V Ústí jsem se narodila, maminka pocházela z České Třebové
a do 18 let jsem vyrůstala v Hradci Králové, kam jsem chodila
na jazykové gymnázium. Po DAMU jsem vystřídala několik
podnájmů, ale věděla jsem, že nejsem úplně městský člověk.
A tak jsem objevila, když jsem čekala svoje první miminko,
Mníšek pod Brdy. Ideální směr na Šumavu, kde mám babičku.
Cesta po dálnici, kterou lemují stromy, nikoli skladištní haly.
S manželem jsme tam strávili krásné tři roky v 1+1, než jsme
postavili dům u Dobříše.
Dobříš je od nás jen přes kopec. Jezdíváte někdy do Řevnic?
Hodně jsem začala jezdit na kole. Jen ten váš kopec nahoru
je teda peklo (smích). K vám dolů je to paráda, ale nazpátek
musím zapnout všechny morální i nemorální síly. Když dojedu
domů, zhroutím se se slovy: Do Řevnic nikdy víc – a stejně to
pak nedodržím.
Lesní slavnosti v Řevnicích budou letos již posedmnácté.
V čem konkrétně jsou pro vás výjimečné?
Výjimečné jsou atmosférou, umístěním, to místo má úžasného
genia loci. Vůně léta, lesa. Když není moc velká zima, je to
ideální. Krásné místo, které může například Dobříš Řevnicím
jen závidět…
Změnilo se něco za ty roky?
No jejej… Řekla bych, že vše podstatné prošlo radikální
a úspěšnou proměnou. Výborná investice, mimochodem.
Zastřešení jeviště, důstojné zázemí a šatny se sprchami pro
soubory, toalety pro veřejnost… Pamatuji si z prehistorie,
že jsme všechno sdíleli s diváky a potkat v umývárně hlavní
postavu večera byla běžná věc. V šatnách byla jedna žárovka
a hrozná zima. Pokud nebylo milosrdné léto, bylo to dost náročné, párkrát jsme hrozně nastydli. Matně si pamatuji, že i to
byl možná spouštěč ke stavebním úpravám. Každopádně teď je
to paráda a jezdíme do Řevnic nesmírně rádi.
Loni jste po koronavirovém jaru zaznamenali rekord –
8 představení v lese. Letos je jich po ještě delší pauze
plánováno dokonce deset. Vy se představíte hned ve dvou
hrách. Je po tak dlouhé odmlce chuť zahrát si o to větší?
Jsme šťastní, že můžeme konečně hrát. Já osobně se trochu
obávám podzimu. Do voleb nikdo žádné restrikce zavádět
nebude, ale co bude potom…

Některá představení se neuskutečnila z důvodů totální
nepřízně počasí. Jaký nečas už jste na jevišti zažila a kdy?
Ovlivnilo to nějak váš výkon?
Když leje jak z konve, nemá cenu pokračovat. Přes silný déšť
neuslyšíte půl slova a může začít probíjet elektřina, i to se už
stalo. Kolegové tento měsíc museli přerušit představení na festivalu v Hradci nad Moravicí, ale protože hráli na nádvoří, jen
se přesunuli do sálu a hru dohráli tam. S velkým úspěchem. To
jediné v Řevnicích bohužel nejde.
Zázemí Lesního divadla asi neposkytuje komfort jiných
divadel. Co Vám tu nejvíc chybí a co naopak kvitujete s
povděkem?
Po rekonstrukci je to skvělé. Velmi náročné je to pro naše techniky, celé noci mají služby a hlídají scénu, kostýmy i rekvizity,
i když ty nejcennější věci se odvážejí vždy do Prahy. Přesto,
kdyby se nějaký zbloudilý noční obdivovatel rozhodl vyzkoušet si scénu ve 3 ráno, v srpnu má smůlu. Možná kdyby se do
budoucna rozhodovalo, co vylepšit: zainvestovala bych do
mobilního zastřešení a tím pádem i do nových lavic. Odpadlo
by trápení s vracením lístků a celé místo by to zhodnotilo. e
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Kemp ožívá
Vážená paní Reslová,
děkuji, že jste ve svém článku „Za vodou otvírá bistro Fkempu“
v Ruchu 6/21 upozornila na úžasný počin pana Oršoše a jeho
ženy paní Niklové.
Je to revitalizace prostředí, která mne uvádí do stavu nadšení
a obdivu, neboť to je opět jeden z počinů, které ukazují krásu Řevnic. V takové povedené revitalizaci spočívá smysl lidského konání,
vlastně smysl života. NE v husté zástavbě a laciném výprodeji
řevnických krás.
Zrekonstruovaný dům projektoval řevnický architekt Weiss ve
třicátých letech. Není to socialistická stavba, jak mylně uvádíte,
ale nešť. Bistru Fkempu přeji hodně úspěchů a šťastných hostů,
jako jsem byla já před třiceti lety a zase budu. Dá-li Bůh!
Naďa Schneiderová
Vážená paní Schneiderová,
jsem ráda, že oceňujete snahu pana Oršoše o rekonstrukci bývalé
restaurace v řevnickém kempu Za Vodou na bydlení. Mně se také
jeho řešení moc líbí. Ale musím vás vyvést z omylu, že původní
stavbu navrhoval pan architekt Weiss ve 30. letech. Kemp stavěly
Komunální služby města Řevnice v letech 1970–71, což stojí na
webových stránkách kempu a potvrdil mi to i znalec řevnické
historie pan Dr. Jindřich König. Nějakou konzultační účast pana
architekta Weisse prý nemůže úplně vyloučit, ale ani potvrdit.
Marie Reslová

Revitalizace náměstí
Vážená paní Balejová,
děkuji Vám, že při dopravním a architektonickém řešení rekonstrukce komunikací ve čtvrti Pod Vrážkou „myslí“ projekt na
hospodaření s vodou. Je to nutnost, jak bojovat proti suchu.
Na druhé straně je pro mne naprosto nepřijatelné, že na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad, o jehož rekonstrukci jste psala v Ruchu
3/21, má být travnatý prostor mezi plánovaným jevištěm a kašnou
zasypán mlatem, byť dle Vašeho sdělení málo prašným! Tak to
mne opravdu rozesmálo. Kde je snaha o vsakování vody a její zadržování na místě? Jde o pestrost krajiny, ne o její ovládnutí lidmi.
Naprosté šílenství je plánovaná paralelní silnice, byť jednosměrná, před obchody na jižní straně náměstí, kde dříve bylo jedno ze
stromořadí arch. Sochora.
Kácení zdravé borovice, buxusů, pítko, další stožár u pomníku,
nová kašna a možná ještě další prvky by byly podněty k dalšímu
jednání se zainteresovanými občany. Komise k té či oné záležitosti se z velké většiny skládají z přitakávačů radnice a z toho pro
Řevnice nevznikne nic dobrého. Jde-li Vám, paní architektko,
opravdu o revitalizaci řevnického náměstí a uchování jeho výjimečnosti, prosím Vás o veřejnou prohlídku míst s občany, tak jak
jste to dělala i na jiných místech Řevnic. Doufám, že by se dalo na
našem náměstí ještě něco změnit, případně doplnit, aby se arch.
Sochor na nás usmíval a nemusel se děsit. Děkuji.
Naďa Schneiderová
Vážená paní Schneiderová,
na některé Vaše otázky odpovídá arch. Balejová přímo ve svém
článku Obnova náměstí (Ruch 3/21), na nějž reaguje.
K vsakování vody na náměstí: „Všude, kde je to možné, pracuje
návrh s dešťovou vodou jako cennou surovinou. Část zpevně-

ných ploch musí být z technických či vlastnických (kraj) důvodů
odvodněna do kanalizace, ovšem vodu z jiné části ploch je možné
zadržet a vsakovat v záhonech či mělké modelaci terénu s trávníkem, kde specifické složení zeminy umožní postupný vsak.
Všechny dešťové svody z budov budou svedeny pod zem: část do
vsaků pod záhony a ke stromům, část do repasované jímky bývalé
benzinové pumpy v místě někdejší autobusové zastávky. Tuto
vodu bude následně možné používat pro závlahu části zeleně. Na
náměstí budou též rozmístěny pojistné vpusti pro případ přívalových dešťů, které budou vodu odvádět do nové dešťové kanalizace
vedené přes Corso pod tratí až do řeky.“
K obslužné komunikaci podél obchodů na jižní straně náměstí:
„Jižní strana náměstí před obchody bude členěná na chodník
a obslužnou vozovku pro zásobování či zastavení na nákup.
Původně plánovanou pěší zónu se zde kvůli dotačním podmínkám
Státního fondu dopravní infrastruktury (který bude tento městský
prostor financovat) – nepodařilo zachovat.“ Poblíž křižovatky náměstí a ulice Legií je plánováno vysazení tří nových stromů, které
tak budou alej alespoň naznačovat.
Starosty Řevnic, Ing. Tomáše Smrčky, jsme se zeptali na
složení pracovní skupiny pro náměstí a zda město uvažuje o
další participaci ze strany veřejnosti. Sdělil nám, že „v průběhu
přípravy a zpracování projektu rekonstrukce náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad zorganizovalo město společně s architekty několik
participačních setkání s veřejností i pracovní skupinou. V ní je zastoupeno široké názorové spektrum občanů i občanských skupin
(jedna z významných je Srdce Řevnic, jehož aktivní členkou paní
Schneiderová je a jeho zástupci se zúčastnili každého setkání).
Díky trpělivé práci městské architektky Darji Balejové, které bych
tímto chtěl poděkovat, proudí informace jak k veřejnosti, tak
i zpět k architektům.“
Proto se starosta domnívá, že finální projekt je výsledkem
konsensu, i když připouští, že značná délka celého přípravného
procesu někdy vyžaduje se k již probraným tématům vracet.
Celý projekt je navázán na rekonstrukci krajské komunikace,
kterou organizuje Středočeský kraj, a proto je důležitá i součinnost s krajskými projektanty. Ve finále do všeho vstoupí dotační
podmínky, které je nutné respektovat. První dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury bude primárně určena na rekonstrukci chodníků, ale radnice předpokládá možnost další dotace,
která by se měla týkat veřejných prostor. Počítá se i s tím, že
v budoucnu bude projekt znovu představen.
„Každopádně k projednání nás ještě čeká jedno velké téma,
a tím je kašna,“ dodal závěrem starosta Tomáš Smrčka.
za redakci
Matěj Barták

Úpravy vstupu do 1. stupně ZŠ
Přísloví jsou moudrá a nadčasová. Jedno nám říká: Darovanému koni na zuby nehleď, ale zároveň jiné nás učí:
Dvakrát měř a jednou řež.
Rodiče, kteří doprovází děti do školy na 1. stupeň, poslední
týdny sledují postup stavebních úprav a rozšíření chodníku.
Jistě je chvályhodné zvýšení bezpečnosti dětí rozšířením
vstupního prostoru. Mezi pedagogy je ovšem současné řešení
přijímáno (mírně řečeno) s rozpaky.
Před časem si někteří rodiče a část učitelů stěžovali na nebezpečnou cestu do školy. Přáli si uklidnění dopravní situace.
Město problém předalo k řešení paní architektce a ta připravila poměrně velkorysý plán.
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Při jedné schůzce nám bylo vysvětleno, že městská policie
nemá kapacitu, aby někdo denně reguloval přístup do školy,
a bylo nám nabídnuto rozšíření vstupního prostoru. Při debatě
vyplynulo, že učitelé si přejí zachování možnosti parkování
v celém rozsahu ulice, jako je to dosud. Bylo nám přislíbeno,
že chodník se bude rozšiřovat jen pozvolna a jistě nezasáhne
stromy. K rozšíření mělo dojít až v místě, kde jsou pouze keře.
Převážně měl vzniknout prostor mezi vrátky a vraty, kde děti
budou moci bezpečněji čekat před nástupem do školy. Zkulturnění prostoru jsme vnímali jako přínosné pro bezpečnost
a estetiku. Těšilo nás, že město investuje finanční prostředky
na zvelebení školy.
Následně v únorovém Ruchu vyšel článek paní arch. Balejové, že učitelé nesouhlasí s parkováním v okolních ulicích a že
chodník bude respektovat vzrostlé stromy. Není to jen rozmar
a pohodlnost. Například speciální pedagog přejíždí mezi
budovami 3x–4x za den, také angličtináři mají na přesuny jen
malou přestávku 10 minut. Někteří učitelé dojíždí z okolí, jiní
mají malé děti do školky a většina z nás nosí balíky sešitů na
opravu domů, protože ve třídě je odpolední družina. Vzhledem k omezené možnosti parkování v okolních ulicích vnímáme jako velmi nevstřícné gesto, že nám zůstaly k použití jen
4 místa v horní části ulice z původních neregulovaných cca 15.
1. stupeň v Revoluční má asi 35 zaměstnanců. Před školou
má ulice zůstat volná, protože to je prý nový požadavek hasičů. Problém s parkováním se tak přesune do okolních ulic.
Další věc, která nás trápí, je pokácení vzrostlých stromů.
V dubnu, během distanční výuky, zmizela krásná bříza nahoře
nad vraty, která byla součástí naučné stezky a neměla být
pokácena, a ještě dvě velké borovice. Dokonce tyto stromy
byly zakresleny v plánu. Třídy, které byly zastíněny stromy,
nyní vnímají horko a změnilo se vnitřní mikroklima, špatně se
tam dýchá.
Další třída měla před okny keře, krásné kvetoucí rododendrony. Jen díky rychlému jednání paní učitelky Flemrové se
podařilo něco uchránit před celkovým zplanýrováním. Je
otázkou, jestli toto přesazení vzrostlý kvetoucí keř přežije.
Nikdo jsme nečekali tak velký zásah, spíše jen rozšíření vstupního prostoru. Děti přišly o stín, zákoutí ke hře, jahůdky, co
si trhaly v trávě, vláhu do oken od vzrostlé zeleně, místa, kde
jsme pozorovali třpytivé pavučinky. Myslíme si, že chodník

Slavnostního odhalení pamětní desky na domě v Mařákově
ulici čp. 155, kde dr. Oldřich Pecl pobýval, se zúčastnil historik a ředitel nakladatelství Akademia Jiří Padevět a poslankyně Helena Langšádlová a spisovatelka Ludmila Vaňková.
Slovem provázel Jiří Podzimek.

mohl být rozšířen s větší citlivostí a respektem k zeleni. Trvá
roky, než se vše obnoví.
Máme slíbeny plastiky ze ZUŠ, děti si budou moci sáhnout
na betonové živočichy pro štěstí. Jistě hezké propojení ZŠ
a ZUŠ. Přesto si říkáme, že by si možná raději sáhly na živý
strom a schovaly se do jeho stínu. Proč se tak náhle, a bez
uvědomění nás, změnily plány? Je to podobné jako objednat si
zahradní jezírko a místo něj dostat betonový bazén. Pamatujete si z dětství na zklamání, když jste o Vánocích místo vysněné
panenky nebo autíčka dostali měkký dárek? Jistě užitečný, ale
bylo to něco jiného, než jste si přáli…
Nechceme být nevděční, město je majitel a vynaloží nemalé
prostředky na zvelebení vstupního prostoru. Bude to jistě
na pohled krásné a pro děti bezpečnější. Přesto jsme si přáli
diskutovat dříve, než se stanou nevratné změny v prostředí.
Prostě nejdřív dvakrát měřit… Předem zjistit, jestli je realizace v souladu se zadáním. V kraji zahrady ještě stojí tři borovice. Zůstanou?
Ludmila Chroustová
Vážená paní Chroustová,
jsem ráda, že naše snahy o vylepšení prostranství oceňujete,
a mrzí mě, že některé aspekty tohoto projektu vnímáte negativně.
Hlavním cílem úprav vstupu do 1. stupně ZŠ bylo zvýšit bezpečnost chodců, zvětšit jim prostor pro pohyb a pro shromažďování.
Zásahy do zeleně na školním pozemku jsme se snažili minimalizovat, ale zcela bez nich by nebylo možné projekt realizovat. Stromy
poblíž domku venkovní třídy budou zachovány, ale bude nutné
ještě odstranit smrček v místě nové branky a smrk a borovici u
domku školníka – v místě budoucího stání pro kontejnery, které
nyní blokují chodník. Nový plot je navržen tak, aby co nejméně
zasahoval do kořenů stávajících stromů, prospět by jim měly také
vsakovací objekty pro lepší zadržování dešťové vody na místě.
U vstupu budou vysazeny 4 sakury a před branku vzrostlý platan,
dojde i na obnovu keřů a výsadbu menších rostlin.
Trvalá parkovací místa mohou být zachována tam, kde lze rozšířit vozovku a zajistit tak průjezd hasičů a jejich vjezd do areálu
školy, jak žádají předpisy. Ostatní parkovací místa v ulici mohou
být ze stejného důvodu jen krátkodobá, bude možné je využít při
ranní dopravní špičce.
Ing. arch. Daria Balejová

Slavnostní akt, který se odehrál 27. června, si nenechala ujít
ani řevnická veřejnost.
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Konec školního roku
byl pro ZUŠ veleúspěšný
Text: Kateřina Hrubá | Foto: Josef M. Junek
Konec května a celý červen byl v ZUŠce nabitý událostmi! V posledních květnových dnech proběhly talentové zkoušky, o které
byl letos enormní zájem. Dorazilo k nim celkem 240 dětí, kolik
dětí do studia přijmeme, je stále v řešení. Talentovaných dětí
bylo opravdu hodně, ale bohužel vše závisí na prostorových
dispozicích a kapacitě školy, kterou se nám během pandemie
podařilo navýšit na 700. Musíme počítat vždy s rezervou,
abychom mohli přijímat žáky i v dalších letech. Jen zájemci
o přípravné taneční studium se dočkali druhého kola.
Dále škola oslavila několik úspěchů v hudebních soutěžích.
Začátkem měsíce, konkrétně 6. června, byly úspěšné žákyně
paní učitelky Adély Turek. V soutěži dechových nástrojů ŽESTĚ
BRNO obsadila Magdalena Kopecká třetí místo a Adéla Petráňová získala čestné uznání. Obě děvčata na klavír doprovodila
paní učitelka Rie Lacinová Michimura.
Víkend 19. a 20. června pak patřil zejména flétnistům, kteří
se vydali na soutěžní přehlídku s názvem Teplické flautohry.
Z ní si čtveřice ze třídy paní učitelky Kristiny Němečkové ve
složení Pavel Pawlica, Mariana Snášelová, Julie Trčková a Barbora Stará odvezla krásná čtyři ocenění – tři první místa a jedno
druhé. A k už tak vyvedenému víkendu přidala svůj úspěch
i houslistka Anna Pawlicová. Ta pod vedením paní učitelky Lenky Kolářové zvítězila v soutěži Akord Kvint v Mladé Boleslavi
a postoupila tak do celostátního kola.
A u hudby ještě chvíli zůstaneme. V červnu proběhly tři
absolventské koncerty. V krásném prostředí kostela sv. Václava
v Mníšku pod Brdy ukončila studium 1. stupně Evelína Fialová
(zpěv, paní učitelka Martina Bauerová) a absolventka 2. stupně
hry na housle Tereza Sokolová (paní učitelka Ivana Ferová).
Vsále Zámečku pak následovaly další dva koncerty – na prvním
z nich vystoupily houslistky ze třídy Lenky Kolářové, jimiž jsou
Adéla Jandourková, Hana Krejčí a Alexandra Živná, a dále pak
klavíristka Eliška Machová, žákyně Pavly Novákové. Poslední
absolventské vystoupení proběhlo 23. 6. a studium v ZUŠ, před
nástupem na konzervatoř, na něm ukončila hned dvojnásobná
absolventka 2. stupně základního studia – Anežka Krutská. Hru
na housle vystudovala u paní učitelky Lenky Kolářové a zpěv
u paní učitelky Terezy Bystřické.
Velký úspěch zaznamenala i Filmová tvorba. Film k příležitosti 80. narozenin sochaře prof. Kurta Gebauera (mimo jiné
i dlouholetý člen poroty naší regionální výtvarné soutěže)
a k výstavě na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
realizovaly Julie Slovenčíková a Šárka Leinweberová, studentky
Filmové tvorby ze třídy Kateřiny Krutské. Mnoho práce, ale pro
děvčata to byly obrovské zkušenosti a pro ně i školu velká čest.
Dále Filmová tvorba excelovala na mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích, kde Tonička Zavadilová získala medaili
Lidickou růži a Gaja Hanzlíková, Linda Chvojková, Bětka
Nebřenská a ještě jednou Tonička Zavadilová čestné uznání.
Z výtvarného oboru byli oceněni čestným uznáním Adam Hůlka
a Matouš Chára.
V neposlední řadě je nutno zmínit MIX Festival, který se po
roční odmlce konal v sobotu 12. června v novém prostředí řevnického Lesního divadla. Druhou změnou byl fakt, že se poprvé
uskutečnil bez hostujících škol, pouze v režii žáků z Řevnic

a Mníšku. Po úžasném monumentálním úvodu našeho Malého
a Velkého orchestru pod vedením Kristýny Kolářové vystoupila
naše patronka, operní pěvkyně Ester Pavlů, kterou na klavír doprovodila Jana Debashish. Co by byl festival bez kapel, v závěru
vystoupili Dobiboyz ze ZUŠ Dobřichovice, naše Třešnička na
dortu a další. I přes lehce pozměněnou dramaturgii se letošní
ročník povedl na jedničku, plné hlediště a radostné tváře dětí
byly pro nás velkým povzbuzením. Navíc se všem pořadatelům
tj. učitelům, velice zalíbilo zázemí „Lesňáku“, takže možná
i příští festival uspořádáme právě tam, včetně podobné skladby
programu, tj. budeme hrát a tančit z repertoáru naší školy.
A nyní nás již čeká léto! Dětem částečně vynahradíme chybějící prezenční výuku v červenci v naší Letní škole, tématem
bude Hippies a s prázdninami se rozloučíme tradičním letním
táborem, letos opět v Běstvině, kde se vypravíme do Indie.
Nashledanou ve škole se budeme těšit v září a snad již ve
starých kolejích, bez všelijakých omezení. e

Malý a Velký orchestr, který vede Kristýna Kolářová

Literárně dramatický obor, Renaty Rychlé
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Takový školní rok už nechceme zažít

Žákyně tanečního oddělení Řevnice, Mníšek, ročníky Viktorie Vrublevské a Jarmily Matouškové

Soubor dechových nástrojů Gaudium

Řevničtí žáci se rozloučili s opravdu výjimečným školním rokem.
„Byl složitý pro všechny,“ říká ředitel Tomáš Řezníček. V tom
nadcházejícím je čeká velká novinka: nové školní hřiště.
Končí opravdu výjimečný školní rok, jak ho hodnotíte?
Byl to rok, který bychom už nechtěli zažít. Sebral kde co. Bylo to
opravdu složité pro všechny: Děti, rodiče, učitele, vedení školy.
Byli bychom rádi, kdyby se už neopakoval.
Kolik týdnů vlastně školáci prožili přímo ve škole?
Je to složité, bylo asi dvanáct změn během školního roku. Doba,
kdy nebyl ve škole nikdo, byla od 14. 10. do 17. 11. a od 27. 2. do
12. 4. Mezitím se to střídalo, chvíli rotačně, distančně, někdo
osobně…
Ovlivnila distanční výuka nějak prospěch žáků?
Myslím, že pro učitele nebylo hodnocení snadné. Snažili se
zachovat co největší objektivitu, ale po dětech zbytečně moc
nešli. Pro některé děti byla situace snazší, pro některé složitější.
Prospěch se ale kvůli tomu ani výrazně nezhoršil, ani nezlepšil.
V tomto se to od jiných let neliší.
Asi se mnoho plánovaných akcí neuskutečnilo. Stihli žáci
aspoň závěrečné školní výlety?
Akce se nekonaly žádné. Na konci roku se podařilo uspořádat
vodu pro deváťáky, i další třídy měly několik vícedenních výletů.
Kolik žáků ZŠ opouští a kam jdou nejčastěji? Kolik přijde
v září prvňáčků?
Z devítek jde 60 dětí, poměrně dost jich jde na gymnázia, pak
další střední školy a nějaké umělecké školy. Učilišť je nejméně. Na víceleté školy odchází 1 sedmák a 5 páťáků. Prvňáčků
budeme mít 60. Je to méně než v jiných letech, ale je to proto, že
postupem času jsme naplnili kapacitu školy. Takže nemůžeme
vzít jiné děti než ze spádových obcí.
Bude se otevírat přípravný ročník?
Přípravka bude. Máme deset dětí, takže jsme rádi, že nemusíme
žádat o výjimku. Přípravka se nám osvědčuje. Její absolventi jsou
v dalších třídách úspěšní.
Jak je na tom škola, co se týká personálního zabezpečení?
V tuto chvíli intenzivně hledáme učitele na 1. stupeň do 4. třídy.
Na poslední chvíli až na začátku června se s námi rozloučila paní
učitelka. Jinak bychom měli mít vše zajištěno.
Chystáte nějaké novinky pro školní rok 2021/22?
Doufáme, že nový školní rok začneme s novým multifunkčním
hřištěm. To je velká novinka! Věřím, že se vše stihne. Budeme
pokračovat s výukou angličtiny v systému CLIL – spolupráce
učitele konkrétního předmětu v tandemu s rodilým mluvčím.
Ke 3. a 4. třídě nově přibude i pátá.
pan

Také jste se zapojili?

Dobřichovičtí Dobiboyz

Tento rok jsme opět uspořádali Kampaň obyčejného hrdinství,
kterou organizuje Ekoškola. Naše kampaň probíhala 17. 5. –
23. 5. 2021.
O co v Kampani šlo? Po dobu jednoho týdne jsme měli za
úkol plnit několik výzev, které v konečném důsledku pomohly
naší planetě. Svoje výsledky jsme zaznamenávali do deníčků,
které jsme poslali Ekotýmu k sečtení. Letos se zúčastnilo 28 lidí,
což je o 4 méně než minulý rok. Nejvíce lidí se zúčastnilo výzvy
„Buď venku“ (19 lidí) a „Zasaď rostlinu“ (16 lidí), nejméně lidí
se zúčastnilo výzvy „Udělej něco pro ostatní“ (3 lidé). V této
výzvě šlo o to, abychom darovali sáček či tašku na ovoce někomu, kdo je ještě nemá. Hodně lidí se zúčastnilo výzvy „Využívej
ekodopravu“, bylo to přesně 13 lidí. Dohromady jsme ušetřili
47,5 kg oxidu uhličitého a ujeli 368 ekologických kilometrů.
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označení Pražský Semmering. podle známé rakouské horské
železnice. Na výlet se můžete vydat 25. 7., 29. 8. a 10. 10.
Vlaky budou taženy parní lokomotivou 434.2186 přezdívanou
Čtyřkolák, jejíž výroba započala již na konci 19. století.
Vlak Párou Posázavím směřuje do oblasti dolního Posázaví
a Ladova kraje s návštěvou Týnce nad Sázavou. Projedete se
po jedné z našich nejkrásnějších lokálek z Prahy přes Davli
do Čerčan. Trati, která vede romantickým krajem kolem
řeky Vltavy a Sázavy, dali za první republiky trampové název
Posázavský Pacifik a ten jí zůstal dodnes. Parní vlak odjíždí
24. 7, 28. 8. a 9. 10. v 9:28 z pražského smíchovského nádraží
a přes Davli, Jílové u Prahy a Krhanice vás doveze do Týnce
nad Sázavou. Jízdenky lze koupit v předprodeji na všech pokladnách a nově také v e-shopu Českých drah. Více na www.
cdnostalgie.cz/

Z deníku obyčejné hrdinky: Terezčino zahradničení
Myslíme si, že se tento rok zúčastnilo tak málo lidí, protože se jim kvůli hezkému počasí nechtělo sedět u počítače a
vyplňovat deníček. Více lidí se zapojilo, než nakonec deníček
odevzdalo. A také byli lidé zřejmě unaveni z celkové vyčerpávající situace. Doufáme, že za rok nás bude o něco více!
Rozárie Mihalíková, 6. B

Školáci opět dokumentovali Příběhy
Náměstí zaplní občerstvení na kolech našich sousedů
Pojízdná občerstvení na kolech zaplní druhou červencovou
sobotu centrum Řevnic. Druhý ročník akce Food Truck Market
se koná na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 10. července od
10 hodin. Návštěvníci zde budou moci ochutnat street food
speciality nejen z pojízdných občerstvení na kolech. Těšit se
mohou například na trhané vepřové, šťavnaté burgery, mini
koblížky, mexické tortilly, preclíky, francouzské palačinky,
belgické hranolky a spoustu dalšího. Součástí marketu budou
také trhy s delikatesami, farmářskými produkty či stánky
s řemeslnými výrobky.
Chybět nebude ani doprovodný program. Zazní balkánská
dechovka v podání Lovesong Orchestra, vystřídají je skotští
dudáci Blue Squadron Pipe Band. Po celý den se budou konat
workshopy – například ukázka přípravy sushi a pro děti
výtvarné dílny. Pokud byste zde chtěli prodávat své produkty
či rukodělné výrobky, pište na festivaly@foodevent.cz. Vstup
je zdarma.

Pára vás zaveze do Posázaví
i Prokopským údolím
Nostalgickou jízdou vlakem taženým parní lokomotivou si
můžete zpestřit prázdniny. Okružní jízdy můžete z Řevnic
směřovat do blízkého Prokopského údolí nebo na Sázavu.
Párou Prahou je název akce, při které parní vlaky jezdí
z pražského smíchovského nádraží přes Zličín do Hostivic
a zpět Prokopským údolím. Jde o trať, která si pro svůj profil,
okolní přírodní scenérie a dva historické viadukty vysloužila

Žáci řevnické základní školy se i v letošním školním roce
zapojili do projektu neziskové organizace Post Bellum Příběhy
našich sousedů. Tentokrát se rozhodli zpracovat vzpomínky
paní učitelky Milady Horké na neobyčejnou dobu pohledem
obyčejného děvčete, později svědomité kronikářky. Na projekt
uvolnilo město částku necelých 23 000 korun. Autorský tým
pod vedením paní učitelky Veroniky Linhartové tvořil Samuel
Hanzelín, Štěpán Molhanec a Tereza Svobodová. Rozhlasovou
reportáž si můžete poslechnout na www.pribehynasichsousedu.cz/.
Projekt je určen pro žáky osmých a devátých tříd základních
škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Projektu se zúčastnili
nejen žáci z Řevnic, ale také sousedních Dobřichovic a Černošic.

Kraj mění vizuální podobu
PID a kupuje nové vlaky
Od srpna se ve Středočeském kraji zvýší ceny jízdného ve
veřejné dopravě cca o 25 %. Jak už jsme psali, úpravy se dotknou jak jednorázových jízdenek, tak i kuponů. Připlatíte si
i za jednotlivé jízdy na území Prahy.
Další novinkou je objednání nových vlaků pro Berounsko.
Praha a Středočeský kraj se dohodly na objednání nových
20 elektrických a 10 motorových jednotek. Část je určena
na linky S6 a S7 do Berouna včetně linky S75 z Beroun přes
Křivoklát do Rakovníka. Zároveň panuje shoda na pořízení
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nových velkokapacitních vlaků do roku 2030 na nejvytíženější
linku S7 do Berouna i na plánovanou trať na Letiště Václava
Havla, včetně modernizované trati do Kladna.
Praha a Středočeský kraj se současně shodli na sjednocení
vizuální podoby integrované dopravy PID. Změní se nejen
logo systému, ale i další návazné jednotící grafické prvky včetně nové jednotné podoby vozidel. Všechna nově objednávaná
vozidla budou nyní poptávána v barevné kombinaci červené
a světle šedé s vertikálním členěním barevných pruhů. Na
první pohled by tak mělo být pro cestující zřejmé, kde platí Lítačka. Nový design také myslí na vozíčkáře a rodiče s kočárky.
Navádění bude uživatelsky příjemnější a přehlednější.

Pivní festival si můžete užít
na zapůjčené dece

Výjimečně v podzimním termínu se uskuteční oblíbený
Pivní festival Řevnice. Na řevnickém náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad se bude jeho 5. ročník konat 11. září. Festival
konaný za podpory města Řevnice otevře brány v 11 hodin.
Netradiční termín jinak květnové akce si vyžádaly restrikce
spojené s pandemií koronaviru.
Návštěvníci se po roční pauze mohou těšit hned na pět
nováčků. „Premiéru na festivalu si odbudou pivovary BřezováOleško, Kynšperský zajíc, Parovar, Raven a Wildcock. Dalšími
účastníky budou již osvědčené značky: Bad Flash, který letos
zprovoznil kamenný pivovar, dále Čestmír, Loužek, Mad Cat,
který na čtvrtém ročníku získal cenu za nejlepší pivo festivalu,
Potmehúd, Řeporyje, samozřejmě domácí Řevnice, které spojí
síly s novým místním Psychovarem, Strašák, Trilobit a další
stálice Všerad,“ vyjmenoval za pořadatele Jan Flemr. Chybět
nebude tradiční občerstvení z dílny vyhlášených řevnických
řezníků, prodej festivalových i jiných suvenýrů, v jednání
je dětské hřiště, oblíbený prodej šperků, hudební produkce
a nově i půjčovna dek, aby návštěvníci při sezení na řevnickém
pažitu nenastydli. Řevnický pivovar nabídne prohlídky
komentované sládkem Romanem Řezáčem. Vstup na festival
je jako obvykle zdarma.
(vše pan)

Věci „k adopci“ mají své místo
„Adopční místečko“ vytvořila ve dvoře vedle baru U Krtka na
řevnickém náměstí provozovatelka zdejšího obchodu s galanterií Martina Koucká. Vedle vchodu zřídila poličku, do které
lze použité, ale čisté, nepoškozené a funkční věci odložit.
Pokud je plná, je možné je nechat v igelitové tašce vedle.
Doplní je, až se místo uprázdní. Co ji k tomu vedlo? „K smrti
nerada vyhazuji funkční věci, které už u mě doma nenajdou
uplatnění. Knihy se dají dát na nádraží, ale třeba posilovač na
ruce, který už určitě nikdy potřebovat nebudu, může někomu
posloužit,“ vysvětluje.
Podle paní Koucké se v tomto období nejvíc v polici objevuje
oblečení a dětské boty. „Po zimě všichni dělají čistku šatníků
a prodej nošených věcí je v našem nasyceném údolí na dlouhé
lokte. Tak se radši vzdají pár korun, které by mohli utržit, a pošlou věci zadarmo dál, než aby je doma zdlouhavě skladovali,“
vysvětluje. Do týdne se podle ní rozeberou třeba patnáctery
dětské boty. Některé věci ani nezaregistruje, není v obchodě
denně. Batohy jsou pryč do druhého dne, něco si chvíli poleží,
ale nakonec všechny věci najdou své adoptivní majitele.
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Aktivita Martiny Koucké je možná dobrá inspirace i pro
řevnickou radnici. Nestálo by za to otevřít a spravovat prostor,
kam by mohli lidé odkládat nejen nepotřebné oblečení, ale
i nábytek nebo spotřebiče, které by mohly jiným ještě dobře
posloužit? Příklady dobré praxe z jiných měst už tady jsou.
mare

Letní kino bude promítat celé
prázdniny

Po celé prázdniny se budete moci každý pátek na
řevnickém náměstí těšit na promítání pod širým nebem.
Jako každý rok pořádá Kino Řevnice jedinečný zážitek
filmových projekcí zahrnujících rekordních devět domácích
i zahraničních snímků. Prázdninovou projekci zahájí
9. července Pomáda. K vidění bude i ve své době nejdražší
český snímek Akumulátor 1 Jana Svěráka, mimořádný film
scenáristy a režiséra Vojtěcha Jasného, oceněný na MFF
v Cannes, Všichni dobří rodáci nebo strhující portrét jedné
z nejslavnějších a nejkontroverznějších sportovních osobností
Diego Maradona. „Každý pátek po dobu celých prázdnin
bude silou dobrovolníků připravena projekční technika na
řevnickém náměstí. Začátky představení budou zprvu od
půl desáté, nicméně koncem prázdnin, kdy už nebude tolik
slunka, bude možné promítat už od půl deváté,“ uvedl za
pořadatele Michal Šára.
Poslední srpnový pátek 27. srpna je do programu zařazen
i film, který v minulé době pomyslně spojil celou východní
Evropu, a to Vinnetou I. „Je to malý dárek našim školákům
před vstupem do nového školního roku,“ vysvětlil Šára.
Na poslední prázdninovou sobotu 28. srpna se technika
jako každoročně přesune na plácek za vodou. Tam se bude
promítat komedie Bábovky. Vstupné na představení bude
dobrovolné, což je možné i díky finanční podpoře města
Řevnice, které je tradičním spojencem řevnického kina.
Letos v rámci grantů na venkovní promítání přispělo částkou
16 000 Kč.
9. 7. 21:30 Pomáda
16. 7. 21:30 Modelář
23. 7. 21:30 Chlast
30. 7. 21:30 Akumulátor 1
6. 8. 21:00 Útěk do divočiny
13. 8. 21:00 Diego Maradona
20. 8. 20:30 Všichni dobří rodáci
27. 8. 20:30 Vinnetou I
28. 8. 20:30 Bábovky

Galerie vystavuje méně známé
snímky Sitenského dívek na kole
Až do 26. září je v příbramské Galerii Františka Drtikola
k vidění jedinečná výstava fotografií čestného občana Řevnic
a věhlasného fotografa Ladislava Sitenského s názvem Na
kole.
Sitenský, který jezdil po celý život do Řevnic a pokládal je za
svůj druhý domov, je známý především jako fotograf druhé
světové války a je nejslavnějším fotografujícím vojákem západní fronty bývalého Československa. Byl ovšem také typickým
představitelem fotografa meziválečných lifestylových obrázkových magazínů, na které navázal v druhé polovině padesá-
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tých let obrazovými vlastivědnými a cestovními publikacemi.
Příběh vzniku jedné z nich se stal inspirací pro příbramskou
výstavu.
Na základě Sitenského úspěšné obrazové publikace Na řeku
(Olympia, 1958) chystal další publikaci. Tentokrát, ovlivněn
filmovým propagačním snímkem z Apeninského poloostrova, ve kterém italské krásky putující na kolech ukazují hrady
a zámky, vytvořil koncepci pro českou adaptaci pod názvem
Putování na kole. Původní verzi s dívkami musel později nahradit chlapci, i tak publikace málem nespatřila světlo světa.
Vyšla až po vyhraném soudním sporu doplněná ovšem snímky
zemědělských strojů a záběry z továren.
Prázdninová výstava v Příbrami je sestavená z původní
dívčí verze, na základě badatelské práce v archivu Ladislava
Sitenského. Výstavu doplňuje také mládenecká verze cykloputování po středních a jižních Čechách z přelomu 50. a 60. let
20. století. Diváci zažijí fotografie z doby, kdy kolo bylo na silnicích běžnější prostředek než automobil. Kurátorem výstavy
je Jan Freiberg, odborná spolupráce Adéla Kándlová, vnučka
Ladislava Sitenského.

Nebe nad Jemenem
MUDr. Tomáš Šebek nás 14. července v 19 hodin provede
v řevnickém kině svou zatím poslední misí s Lékaři bez hranic.
Už čtyřikrát termín tohoto setkání překazil koronavirus, tento
určitě vyjde.
Tomáš Šebek pracuje jako chirurg v pražské Nemocnici na
Františku. Na první misi s Lékaři bez hranic odjel v roce 2010
na zemětřesením zdevastované Haiti. Dvakrát pracoval v traumacentru v afghánském Kundúzu, lékařskou péči poskytoval
také lidem v Agoku na pomezí Súdánu a Jižního Súdánu.
Celkem absolvoval s organizací šest misí, naposledy působil ve
válkou zmítaném Jemenu. Svou zkušenost popsal v blozích,
které vyšly i knižně.
Veškerý výtěžek ze vstupného na debatu, které činí 140 Kč,
bude předán na podporu činnosti organizace Lékaři bez
hranic. Stejně tak výtěžek z prodeje knih Tomáše Šebka, které
budou na místě k dostání.

Festival na Dobříši nabídne
koncerty i výstavu houslí
Herečka Dejvického divadla Zdeňka Žádníková Volencová,
která se v srpnu v řevnickém Lesním divadle představí hned
dvakrát v rámci Lesních slavností divadla, se v srpnu objeví
i za brdskými Hřebeny, a to v roli muzikantky. V rámci prvního
ročníku Festivalu hudby na zámku Dobříš vystoupí po boku
houslisty Jaroslava Svěceného a členů komorního orchestru
Virtuosi Pragenses v představení Na Vivaldiho! Tento nevšední
koncertní a divadelní zážitek nabídne nádvoří dobříšského
zámku 13. 8. Hudebníci a herečka si v něm mění role, hudbu
italského barokního génia hranou na dobových nástrojích střídají scény z Vivaldiho života, které nepostrádají jemný humor,
emoce i spoustu nečekaných informací. „Nesmírně se těším na
slovní humor členů orchestru, pánové zrají jako víno. Smích
a barokní hudba k sobě patří, jakkoli překvapivé se to může
zdát,“ říká Zdeňka Žádníková.
Festival se koná od 10. do 14. srpna. Na prvním večeru v Zrcadlovém sále vystoupí spolu s J. Svěceným a Z. Žádníkovou
výborná virginalistka a varhanice Michaela Káčerková, jeden
z nejlepších českých violistů Karel Untermüller a třešinkou
na pomyslném festivalovém dortu bude mladá arménská
sopranistka Varine Mkrtchyan. Druhý benefiční koncert se

ponese na vlnách autorské poezie Zdeňky Žádníkové a tónů
klavíru a houslí v podání dvorní pianistky J. Svěceného Lucie
Tóth. Vstupné je věnováno ve prospěch Sdružení pro podporu
obnovy varhan v kostele Nejsvětější Trojice na Dobříši. Sobotnímu večernímu koncertu jazzového a swingového zpěváka
Jana Smigmátora bude předcházet odpolední unikátní výstava
italských, francouzských, německých a českých houslí 17.–20.
století. Komentované prohlídky, které povede sám Jaroslav
Svěcený, uznávaný soudní znalec s mezinárodní působností
v oboru smyčcové hudební nástroje, přenesou návštěvníky
do dávné historie Evropy, uvidí a uslyší například cremonské
housle Guarneriho z roku 1733, Ruggeriho (1699), „německého Stradivariho“ Jacoba Stainera (1672), „pařížského Stradivariho“ J. B. Vuillauma (1836) a řadu dalších klenotů tohoto
kumštu. Kdo přijde na výstavu, může si vzít své housle či jiné
smyčcové nástroje a dozví se od J. Svěceného vše o jejich původu a stavu. Pro milovníky a obdivovatele sborového zpěvu
od 15.00 hodin současně proběhne ve Francouzském parku
koncert známého pěveckého sboru Pueri gaudentes. Sobotní
dopoledne bude zasvěceno dětem a pohádce Český Honza
v podání divadelního souboru LOKVAR herců z pražského Divadla v Dlouhé.
Vstupenky je možno zakoupit od 18. 5. 2021 na webu www.
festivalhudbydobris.com, www.goout.net, od 21. 5. na pokladně Zámku Dobříš a v Informačním centru města Dobříš.

K Berounce zavítá populární
zpívající právník
Písně o humorných situacích z právních případů přijede do
Černošic představit populární zpívající právník Ivo Jahelka.
Jeho vystoupení nazvané Písničky zpod taláru se koná v neděli
25. 7. od 19.00 v Amfiteátru u školy. Vstupné v předprodeji
na sms ticket stojí 170 Kč, na místě zaplatíte 200 Kč. Pořad je
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sestaven z veselých příběhů ze života, zpracovaných do písniček. Ivo Jahelka, civilním povoláním advokát s vlastní praxí
působící v Jindřichově Hradci, vydal celkem devět autorských
alb, poslední v roce 2009 pod názvem Písně právnické. Písně
prokládá mluveným slovem na stejné téma. Ivo Jahelka vzkazuje: „Dobrý humor, slovo, smích – nejít na to byl by hřích!“
(vše pan)

Lékárna U Stříbrné Hvězdy v Řevnicích bude
mít od 1. července prázdninový provoz.
Otevřena bude od 8 do 16 hodin.

Zkušený řidič a osobní průvodce
nabízí služby seniorům.
Převoz osobním vozem, odvoz a doprovod
k lékaři či na očkování, praktickou výpomoc
jako nákupy, práce na zahradě apod,
vzpomínkové výlety na míru, za dodržení
koronavirových opatření (testování, respirátory
apod). Více než 25 let zkušeností v řízení vozu
a v cestovním ruchu (reference na vyžádání).

František Pochmon tel.: 603 267 738,
776 326 094

Hledáme obsluhu silniční frézy
Přijmeme pracovníka na obsluhu silniční frézy.
Požadujeme spolehlivost, pracovitost, flexibilitu.
Nabízíme dobré pracovní ohodnocení.
Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5
Kontaktní osoba: František Šlehofer,
tel.: 608310685, email: slehofer@slehofer.eu

Hledáme řidiče sk. C
Přijmeme řidiče sk. C. Požadujeme
spolehlivost, pracovitost, flexibilitu.
Nabízíme dobré pracovní ohodnocení.
Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5
Kontaktní osoba: František Šlehofer,
tel.: 608310685, email: slehofer@slehofer.eu

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green
Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ks.
Prodej: 2. 8. , 5. 9. a 9. 11. 2021
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

22 Inzerce

Odpady

Čištění

svoz

chodníků a ulic

likvidace

strojní čištění

odpadkové koše

ruční metení

zanáška popelnic

odstraňování
graffiti

KONTEJNERY:
• od 3–30 m3

zimní údržba

• všechny druhy
odpadu

posypový
materiál

Zeleň
zahradnické
práce
sekání trávy
údržba
mobiliáře
ostatní
komunální
služby

Komwag, podnik čistoty
a údržby města, a.s.
Perucká 2542/10
120 00 Praha 2
komwag@komwag.cz
www.komwag.cz
tel. Praha: 236 040 000
tel. Mníšek pod Brdy: 737 242 200
Volejte zdarma: 800 566 924
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Kulturní přehled 23

Kulturní přehled 7-8/21
21/8 Večírek

Kino Řevnice
10/7 Mazel a tajemství lesa
Kino Řevnice / 16:00

Kino Řevnice / 20:00

25/8 Cesta domů
Kino Řevnice / 20:00

23/7 Lháři

Zámek Dobřichovice / 20:00

29/7 Přátelák

Lesní divadlo / 20:00

17.–27/8 Lesní slavnosti
divadla

10/7 Black Widow

Letní kino

17/7 Raya a drak

9/7 Pomáda

Lesní divadlo / 20:00

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 21:30

30/8 Boss Babiš

17/7 Matky

16/7 Modelář

Lesní divadlo /

Představení divadla Republika

21/7 Annette

23/7 Chlast

Hudba

24/7 Space Jam:
Nový začátek

30/7 Akumulátor 1

11/7 Jazzové odpoledne

Kino Řevnice / 20:00
Kino Řevnice / 16:00

Kino Řevnice / 20:00
Kino Řevnice / 20:00

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 21:30
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 21:30
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 21:30

Kino Řevnice / 16:00

6/8 Útěk do divočiny

24/7 Gump – pes, který
naučil lidi žít

13/8 Diego Maradona

Kino Řevnice / 20:00

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 21:00
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 21:00

28/7 Bože, ty seš hajzl

20/8 Všichni dobří rodáci

31/7 Croodsovi: Nový věk

27/8 Vinnetou I

31/7 Prvok, Šampón, Tečka
a Karel

28/8 Bábovky

Kino Řevnice / 20:00
Kino Řevnice / 16:00

Kino Řevnice / 20:00

4/8 Moucha v kufru
Kino Řevnice / 20:00

7/8 Hotel Transylvánie:
Transformánie
Kino Řevnice / 16:00

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 20:30
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 20:30
Plácek Za vodou / 20:30

Amfiteátr u ZŠ Černošice / 19:00
Petra Ernyei a funky energická formace
Jazz Efterrätt.

16–18/7 Porta
Lesní divadlo

17/7 Koncert Musica
Da Chiesa
Karlický kostel / 17:00

23/7 Tři sestry

Lesní divadlo / 18:30

30/7 Koncert Bratří Ebenů
Zámek Dobřichovice / 20:00

Divadlo

31/7 Rockabilly CZ Rumble
vol. 13.

7/7 Komedie Manželské
vraždění

Lesní divadlo / 13:00

13 a 14 /8 Rockový Slunovrat

Zámek Dobřichovice / 20:00

Lesní divadlo

8/7 Charleyova teta

5/9 Filharmonie v lese
Lesní divadlo / 19:00

7/8 Prvok, Šampón, Tečka
a Karel

Zámek Dobřichovice / 20:00

Kino Řevnice / 20:00

Lesní divadlo / 20:00

Ostatní

11/8 Zelený rytíř

9 a 11/7 Pánský klub

10/7 Food truck Festival

Kino Řevnice / 20:00

Zámek Dobřichovice / 20:00

14/8 Expedice: Džungle

11/7 Smrt obchází Dianu

Kino Řevnice / 16:00

Lesní divadlo / 17:00

14/8 Muž se zaječíma ušima

13/7 Poslední aristokratka

14/7 Beseda s Tomášem
Šebkem

Kino Řevnice / 20:00

Zámek Dobřichovice / 20:00

Kino Řevnice / 19:00

18/7 Nejlepší léta

14/7 Charleyova teta

10 a 24/7 Farmářské trhy

Kino Řevnice / 20:00

Zámek Dobřichovice / 20:00

U řeky Dobřichovice / 8-12

21/8 Tlapková patrola
ve filmu

16 a 17/7 Řeči

28/8 Farmářské trhy

Kino Řevnice / 16:00

9–10/7 Smrt obchází Dianu

Zámek Dobřichovice / 20:00

22/7 Dvě komedie v komedii
Zámek Dobřichovice / 20:00

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad /
10:00

Koledník u Tetína / 9-15

