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2  Aktuálně

Kolik školáků nakonec usedne v září do lavic? 
Zaznamenali jsme velký přetlak dětí. Museli jsme odmítat přes-
polní zájemce, neboť nevíme, zda se ještě někdo nepřistěhuje. 
Takže jsme poprvé dosáhli naplnění kapacity školy. Odmítat 
žáky, kteří nejsou ze spádových oblastí, musíme ve všech třídách.
Které třídy jsou nejpočetnější a proč?
Jsou to šesté ročníky, protože k nám přecházejí děti ze Třebaně 
a Karlštejna. Navíc letos to mnoho rodičů nechalo na poslední 
chvíli, takže jsme některé žádosti o přijetí řešili ještě před týdnem. 
Už víte, jaká opatření budou v novém školním roce platit ve 
třídách kvůli covidu? 
Budeme postupovat podle aktuálně platných pravidel, což zna-
mená že 1. září (prvňáčci 2. září) a následně 6. a 9. září se bu-
dou žáci i pedagogičtí pracovníci testovat. Toto testování není 
povinné pro plně očkované a také ty, kteří prodělali onemocnění 
v uplynulých 180 dnech. Testování ve škole je možno také nahra-
dit platným negativním testem z odběrového místa. Kdo se nebu-
de chtít nechat testovat, měl by ve škole nosit respirátor po ce-
lou dobu vyučování. Ti testovaní (nebo očkovaní či po prodělání 
nemoci) budou mít tuto povinnost jen ve společných prostorách. 
Jak to bude dál, zatím nevíme. Není jasné, podle čeho bude mi-
nisterstvo dále rozhodovat. 
Obáváte se, aby se neopakovala situace z loňska?
Jsem optimista a doufám, že bude školní docházka co nejvíc nor-
mální a bude probíhat po celý školní rok prezenčně. 
Učitelé jsou očkovaní?
Je to rozhodnutí každého pedagoga, nikoho nenutíme. Nicméně, 
pokud někdo není očkovaný, pak musí dodržovat opatření daná 
ministerstvem. Většina zaměstnanců školy je ovšem očkována.
Před prázdninami jste narychlo sháněli posilu. Podařilo se, 
je tým stoprocentní?
Máme všechny učitele, i když to bylo na poslední chvíli. Vše do-
kážeme pokrýt i co se týká počtu asistentů. Zájemci o tuto pozici 
naštěstí jsou. Počet učitelů se postupně zvyšoval, nyní máme přes 
90 zaměstnanců včetně nepedagogických pracovníků.
Co čeká žáky v prvních týdnech, plánujete nějaké akce?
Hned na září jsou naplánované školy v přírodě, na které odjede 
třetí a čtvrtý ročník. Plánujeme i další pobyty mimo školu. Jaká 
však bude skutečná situace, to je opravdu těžké v tuto chvíli před-
jímat.
Stihla se výstavba nového oválu? 
Bohužel, optimistická varianta, že ovál bude funkční do 4. září, 
se nestihne. Důvodů je více. Objevily se komplikace ohledně 
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připojení elektřiny, stavební firmě nepřálo ani počasí. Aktuálně 
se počítá s ukončením do konce října. Takže nyní budou žáci na 
tělocvik využívat sokolovnu a sál v Liďáku. Některé sporty budou 
provozovat venku. V září by měla začít výstavba sportovní haly, 
do té doby bude tělocvik trochu omezen. 
Stavební úpravy probíhaly i před budovou prvního stupně. 
Stihly se? 
Kompletně hotovo ještě není, chodník a bezpečný vstup je ale do-
končen. Do konce září se, jak doufáme, ještě stihne vše dokončit 
a následovat bude výsadba stromů a keřů. 
Na podzimní prázdniny se mohou školáci těšit již od 27. do 
29. října. Plánujete nějaká ředitelská volna?
Ano, první bude v pondělí 27. 9., neboť následující den je státní 
svátek a máme v tomto čase v plánu dělat ve škole ještě nějaké 
technické úpravy. e

Text: Pavla Nováčková | Foto: ZŠ Řevnice

Naplněna, hlásí o kapacitě řevnické základní školy její ředitel Tomáš Řezníček. Někteří školáci z okolních obcí se 
tak do řevnických lavic nedostali.

ZŠ
Kdy budou prázdniny?

27. 9. ředitelské volno
28. 9. státní svátek
27.–29. 10. podzimní prázdniny  
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny  
4. 2. jednodenní pololetní prázdniny 
7.– 13. 2. jarní prázdniny
14. 4. velikonoční prázdniny  
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V loňském roce proběhla k dvěma důležitým otázkám územ-
ního plánu petice a následně referendum. Aktuálně předložený 
upravený návrh územního plánu obsahuje referendem požado-
vané zelené pásy o šířce 30 m v lokalitě Vrážka jako neopomenu-
telnou podmínku. Pořizovatel na základě vyhodnocení námitek, 
připomínek a také žádosti zastupitelů o prověření možnosti pře-
vzetí regulace z platného ÚP vyhověl požadavku na neumožnění 
výstavby bytových domů a rodinných domů v lokalitě bývalé be-
tonárny Eurovie, byť k tomu nebyl výsledkem referenda zavázán. 
Dnes je pro tuto lokalitu v novém návrhu převzata regulace pro 
drobnou výrobu a služby z aktuálního platného územního plánu 
a není tedy umožněna výstavba bytových ani rodinných domů. 
Nový návrh územního plánu se v této lokalitě (vedle již zmíně-
ného převzetí regulace z aktuálního ÚP) orientuje výhradně na 
umožnění průjezdnosti oblastí, na zvýšení počtu parkovacích 
ploch ve vztahu k vlakovému nádraží a na posílení protipovodňo-
vých funkcí v lokalitě. Původní návrh regulace na nové smíšené 
centrum s bytovými domy a rodinnými domy tak byl z nového 
návrhu územního plánu odstraněn.   

Po několika letech diskuzí, petic a referend a dohadování 
v rámci Výboru pro územní plán je většina zastupitelů pro uspí-
šené schválení územního plánu, neboť platnost toho současného 
skončí s příštím rokem. Pokud by město nemělo územní plán, 
bylo by povolování jakékoliv stavební činnosti velmi problema-
tické.

S úctou Tomáš Smrčka

Lávka v sadech by mohla být 
otevřena v říjnu, záleží na počasí
V průběhu října by mohla být dokončena výstavba nové lávky 
v Havlíčkových sadech. „Vše ale bude záviset na počasí, zda bude 
příznivé pro betonáž pilířů či nebude rozvodněn potok,“ uvedl 
starosta města Tomáš Smrčka. Dva betonové pilíře budou stát 
na protilehlých březích potoka, na ně bude následně položena 
železobetonová konstrukce s železným zábradlím. „Bude o něco 
málo širší než ta stávající, takže se vedle sebe vejdou třeba dva 
kočárky. Nebudou na ni ale moci vjet auta ani čtyřkolky,“ upřesnil 
Smrčka. V listopadu by měla následovat kompletní oprava dvou 
úseků k ní vedoucích slepých ulic Masarykova a Švabinského. 
Zahrnuje odvodnění, výstavbu chodníků i položení nového 
asfaltového povrchu. Náklady na celý projekt dosahují 6 milionu 
korun.

Pokud se radnici podaří obhájit a prosadit změnu projektu 
původně zahrnujícího cyklopropojení důležitých uzlů ve městě 
(nádraží, škola atd.), mohlo by město zpětně zhruba polovinu 
projektu zaplatit z dotace. „Na rozhodnutí ministerstva zatím 
stále čekáme,“ dodal Smrčka.

Rekonstrukce Dřeváku finišuje, opra-
va skladu v hasičárně naopak začne
Do konce roku bude ve městě pokračovat několik investičních 
akcí, na které se městu podařilo získat dotaci.

Jde o obnovu technologie úpravy vody v Řevnicích za více 
než 8 milionů korun, revitalizaci tůní i rekonstrukci bývalého 
nádražního skladu, takzvaného Dřeváku, která by měla být do 
konce roku hotova. V současné době finišuje nejnáročnější část, 
a to oprava obložení skladu a střechy včetně opískování a do-
plnění chybějících nebo špatných dřevěných částí. Na opravu 
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Slovo starosty 
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
rád bych popřál všem školákům i předškolákům vše nejlepší 
do začátku nového školního roku. Přeji jim, aby to byl konečně 
školní rok co nejnormálnější, s tradičním průběhem a s co nej-
menšími omezeními. Doufám, že stále probíhající koronavirovou 
situaci zvládne naše země již bez plošného uzavírání školských 
zařízení a dalších razantních opatření.

Velké změny se odehrávají na pozemcích základní školy. Na 
prvním stupni v Revoluční ulici technické služby města dokon-
čují úpravu části chodníků, bylo instalováno několik moderních 
podzemních vsakovacích objektů pro lepší zadržení dešťové 
vody a hospodaření s ní, ve spolupráci s městskou architektkou 
a městskou odbornicí na zeleň byla revitalizována část zeleně, 
ale především byla přestavěna celá vstupní plocha před areálem. 
Tato přestavba má pomoci bezpečnějšímu pohybu dětí a rodičů, 
chodník byl rozšířen a vzniká uživatelsky komfortnější vstupní 
prostor. 

V areálu ve Školní ulici bude v říjnu dokončena výstavba škol-
ního multifunkčního hřiště s umělým povrchem, včetně atletické 
dráhy, atletických sektorů pro skok i vrh koulí a také večerního 
osvětlení. Na tuto stavební akci získalo město dotaci a také nema-
lý soukromý dar od rodiny Zuskových. Po dokončení sportovní 
haly, o které se zmíním dále, vznikne mezi školním areálem 
a areálem Lidového domu veřejný chodník, který propojí náměstí 
a Školní ulici. 

Na místě tenisových kurtů u Lidového domu (dnes je na tomto 
místě po odstranění kurtů velká asfaltová plocha) bude v říjnu 
zahájena výstavba víceúčelové sportovní haly. Investorem této 
haly bude firma Sportovní hala Řevnice a jedná se o soukromou 
investici do rozvoje sportovní infrastruktury především pro 
školní děti a mládež. Touto cestou bych chtěl za město vřele 
poděkovat jak za investici do haly, tak za příspěvek na výstavbu 
multifunkčního hřiště rodině Zuskových. Na bannerech před 
vstupem do školy se můžete s podobou haly seznámit. Do haly 
bude navíc chráněný vnitřní přístup přímo z nové školní budovy, 
což učitelům výrazně zjednoduší příchod a odchod žáků z hodin 
tělocviku.

Na tomto místě je třeba upozornit, že průběh výstavby s sebou 
přinese nutná dopravní omezení ve Školní ulici. Chtěl bych tedy 
všechny, koho tato dopravní komplikace na omezenou dobu 
potrápí, poprosit o shovívavost. 

V úterý 7. září od 18 hodin v kině (Opletalova 89) se mohou 
občané seznámit s upraveným návrhem nového územního 
plánu, který budou prezentovat zpracovatelé pod vedením 
architekta Hniličky a pracovníci pořizovatele, jímž je městský 
úřad Černošice. Právě na webových stránkách městského úřadu 
Černošice je již návrh územního plánu uveřejněn. Proklikat se 
na tyto stránky lze i přes web města Řevnice (záložky Samo-
správa/Územní plán) nebo lze kterýkoliv z těchto dvou měst-
ských úřadů navštívit a nahlédnout do návrhu nového územ-
ního plánu v tištěné podobě. Důležité je, že písemné námitky 
a připomínky se podávají přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, 
odbor územního plánování, do 14. 9. 2021 (včetně). Námitky 
a připomínky je možné uplatnit pouze proti těm částem návrhu 
územního plánu, které byly po veřejném projednání změně-
ny. Měněné části návrhu, ke kterým lze uplatnit stanoviska, 
námitky a připomínky, jsou zobrazeny v návrhu územního 
plánu Řevnic pro opakované veřejné projednání s vyznačením 
měněných částí. 
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dřevěné konstrukce bylo použito i dřevo z městského lesa. „Ale 
v menším rozsahu než jsme předpokládali. Snahou architektky 
bylo namísto replik zachovat co nejvíce původních prvků, navíc 
se velká část ukázala v dobré kondici,“ řekl starosta Řevnic 
Tomáš Smrčka. O konkrétním využití nového multifunkčního 
objektu chce vedení města ještě vést diskusi. Kvůli získané do-
taci nebude moci Dřevák fungovat po dobu udržitelnosti dotace 
komerčně, z větší části by jej mohla využívat Základní umělecká 
škola a město na nejrůznější kulturní akce. V další etapě se 
město snaží získat prostřednictvím MAS Karlštejnsko dotaci 
na pořízení tří kontejnerových objektů a doplnit jimi Dřevák. 
V nich by vedle sociálního vybavení a občerstvení mohla najít 
zázemí sociální pracovnice, která ke své činnosti dosud využívá 
zázemí v sokolovně. 

Další dotaci, již schválenou, město použije na dokončení oprav 
v řevnické hasičárně. Konkrétně jde o nahrazení velkého ple-
chového skladu zděnou budovou, opravu části dvora a oplocení. 
„Nyní připravujeme zadávací dokumentaci, do konce roku by se 
mohlo začít stavět. Město dále usiluje o další dotaci na vybudo-
vání multimediální učebny na prvním stupni v bývalém domku 
školníka.

Město podpořilo hasiče, Notičky 
i Mikulášský pochod
Částku 81 tisíc korun rozdělilo město ve 2. kole grantového řízení 
mezi šest projektů. S podporou města se tak budou konat napří-
klad oslavy 125 let SDH Řevnice, Mikulášský pochod či fotbalový 
Memoriál Davida Laciny. Jedné žádosti město nevyhovělo.

Město letos na kulturní granty vyčlenilo 250 000 korun, z toho 
v prvním kole rozdalo 116 000 korun. Do 2. kola programu přišlo 
7 žádostí o dotaci na podporu konkrétního projektu nebo akce 
od 7 subjektů v celkové sumě 154 000 Kč. Žádostmi se následně 
zabývala komise pro vyhodnocení žádostí. U jednotlivých žádostí 
členové komise, každý za sebe, ohodnotili body 3 dílčí kritéria 
obsažená v pravidlech pro přidělování dotací. Poté komise roz-
hodovala o přidělené částce podpory, přitom zohledňovala počet 
bodů, výši požadované částky i celkový rozpočet akce. Celkem 
navrhla grantová komise ve druhém kole rozdělit částku 81 
000 Kč. V plné výši doporučila vyhovět 3 žádostem, u 3 žádostí 
komise doporučila poskytnout nižší dotaci, než byla požadová-
na, a 1 žádost komise nehodnotila z důvodu jejího nesouladu 
s dotačním programem. 

Rockabilly CZ Rumble 25 000 Kč
23. ročník festivalu Zelený Tulipán 15 000 Kč
Fotbalový turnaj – Memorial Davida Laciny 5 000 Kč
Pochod za Mikulášem 7 000 Kč
Koncert Notičky tradičně 9 000 Kč
Oslavy 125 let založení sboru Řevnice 20 000 Kč

Krátce
 • Město Řevnice vůbec poprvé v historii v elektronické auk-

ci vydražilo repasovaný hasičský vůz Tatra pro místní sbor 
dobrovolných hasičů. Jde o cisternový automobil Tatra T 148 
CAS 32, který nahradí jedno ze stávajících vozidel. V aukci za 
něj město zaplatilo obci Vyšní Lhoty 527 000 korun, zatímco 
oprava cisterny na stávajícím voze byla podle starosty města 
vyčíslena na 1,5 milionu korun.

 • Sto tisíc korun darovalo město Řevnice obci Lužice, postižené 
letos v červnu ničivým tornádem. Další materiální pomoc v po-
době dřeva rovněž v hodnotě sto tisíc Řevnice do jihomorav-
ské obce ještě pošlou. „Jde o zpracované dřevo z našich lesů: 
stavební řezivo, trámy, prkna,“ dodal starosta Tomáš Smrčka.

 • Město bude postupně obnovovat lesní cesty poničené při 
vydatných deštích a povodních letos v červnu a červenci. 
Rada města již schválila cenovou nabídku a následné uzavře-
ní smlouvy o dílo s Ondřejem Frankem za necelých 200 000 
korun. Cesty, ať už těžební, přibližovací nebo turistické, jsou 
podle starosty poničeny na mnoha místech. Jejich oprava bude 
postupovat dle harmonogramu navrženého správcem lesa.

Rychlost aut v ulici V Luhu mají 
zklidnit zpomalovací polštáře
Ulice V Luhu, vedoucí takzvanou objížďkou k viaduktu, se dočká 
dalších dopravních opatření, jejichž cílem bude zpomalení do-
pravy v této části města. Potvrdil to starosta města Tomáš Smrčka 
s tím, že důvodem jsou četné stížnosti na nedodržování povolené 
rychlosti v této oblasti.

Město již vysoutěžilo firmu, která v této ulici umístí nové svislé 
značení. Po dokončení revitalizace tůní (odvozu odtěženého 
sedimentu) by měly být v ulici doplněny ještě vodorovné prvky, 
konkrétně zpomalovací polštáře ke snížení nežádoucí rychlosti 
vozidel. Ty by měly být instalovány na čtyřech místech.

Volit poslance budeme 
hned zkraje října
Hned zkraje října se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Prezident republiky je vyhlásil již na pátek 8. říj-
na od 14 do 22 hodin a následně v sobotu 9. října 2021 od 8 do 
14 hodin. Opět se v Řevnicích bude volit ve dvou okrscích, oba 
budou umístěné v nové přístavbě základní školy ve Školní ulici.

V dostatečném předstihu před volbami si zkontrolujte platnost 
dokladů totožnosti – občanského průkazu nebo cestovního pasu. 
„V návaznosti na nový zákon o občanských průkazech nelze 
vydávat tzv. volební občanské průkazy jako v minulosti. Dopo-
ručujeme zkontrolovat platnost vašeho občanského průkazu, 
abyste mohli realizovat své volební právo, bez platného dokladu 
totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) vás okrskové volební 
komise nemohou nechat volit,“ informoval vedoucí správního 
odboru MěÚ Černošice Radek Haugvic. Podle něj nebudou moci 
v běžných volebních místnostech volit ti, kteří budou v karanténě 
nebo izolaci z důvodu nemoci covid-19. Těchto voličů se budou 
týkat zvláštní způsoby hlasování, a to hlasování u volebního sta-
noviště (tzv. drive-in) ze silničního motorového vozidla, hlasová-
ní z pobytového zařízení, které bylo z důvodu covid-19 uzavřeno, 
a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Zvláštní 
způsoby hlasování se použijí, bude-li 15. září 2021 trvat stav 
pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň 
pro část území České republiky. V takovém případě by voliči našli 
volební „drive-in“ pro ORP Černošice stejně jako v loňském roce 
ve městě Hostivice.

(vše pan)

Poděkování

Město Řevnice by rádo touto cestou 
poděkovalo spolku Havlíček za dlouhodobou 
spolupráci při údržbě pěší stezky Burešovky.
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Text: Matěj Barták, Marie Reslová

Areál Eurovie nově definovaný jako 
Výroba a obchod Za nádražím
Původně navržená transformace průmyslového areálu bývalé Eu-
rovie na oblast se smíšenou zástavbou (60 bytů, obchod, služby, 
občanská vybavenost) byla pro část řevnických občanů nejspor-
nějším krokem v plánovaném územním rozvoji Řevnic. S cílem za-
bránit zde jakékoliv bytové výstavbě vyvolali v roce 2019 místní re-
ferendum. To vyhráli, ovšem nezískali dostatečný počet hlasů, aby 
byl jeho výsledek pro město závazný. Kvůli odmítnutí původně na-
vržené otázky zastupiteli a způsobu vyhlášení referenda se obrátili 
na soud. Ten jim dal v tomto ohledu za pravdu, avšak město proti 
rozsudku podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 
Nezávisle na tom Krajský soud v nejbližších týdnech pravděpodob-
ně rozhodne o tom, zda se bude referendum s původní formulací 
otázky konat u příležitosti říjnových parlamentních voleb.

Město ovšem nový územní plán naléhavě potřebuje, ze zákona 
ho musí přijmout do konce roku 2022. Ale zároveň nemůže ris-
kovat, že by se jeho podoba mohla dostat do rozporu se soudním 
rozhodnutím a případným dalším referendem. 

Proto zastupitelstvo města přijalo v prosinci minulého roku 
usnesení, které ukládá starostovi a určenému zastupiteli pro 
územní plán Tomáši Smrčkovi, aby prověřil možnost ponechat 
v novém ÚP areál bývalé Eurovie v takové podobě, „aby regulati-
vy odpovídaly současně platnému Územnímu plánu města Řev-
nice pro tuto lokalitu (tj. PV – drobná výroba a řemesla).“ Tako-
vý postup měl dvě výhody. Mohl zabránit tomu, aby se práce na 
novém územním plánu musely vrátit na úplný začátek, přičemž 
by hrozilo, že se dokument nestihne schválit v požadovaném ter-
mínu. A také nebylo třeba vyjednávat se soukromým vlastníkem 
areálu o podmínkách regulace, neboť by zůstala nezměněná. Do-
tčené orgány s tímto postupem souhlasily. 

Území bývalé Eurovie je ve stávajícím ÚP označené jako PV – 
Průmyslová výroba a je pro něj stanoveno, že „V areálu musí být 
při eventuálních úpravách vysázen pás vysoké zeleně oddělující 
výrobní plochy od obytné zástavby v šířce minimálně 15 metrů.“ 
A dále: „Za předpokladu odstranění areálu SSŽ [později Eurovia] 
z tohoto prostoru [je možné] umístění jiné nerušící drobné výro-
by a služeb.“

Regulativy, které se nyní budou v upraveném návrhu ÚP pro-
jednávat, stanovují pro území Za nádražím jako hlavní využití 
„nerušící drobná výroba a služby“, což odpovídá vyjádřené vůli 
zastupitelů. Navíc také „stavby technické a dopravní infrastruktu-
ry, veřejná prostranství, parky“. A jako přípustné využití pak „vel-
kokapacitní prodejní plochy“, tedy například supermarkety.

Takové využití je ve stávajícím ÚP součástí regulativů pro jiné 
části Řevnic, označené jako DV – Zóna drobné výroby a služeb. 
Starosta postup vysvětluje s tím, že návrh vychází ze současného 
ÚP a v jeho duchu jen upřesňuje specifikaci pro drobnou výrobu 
a služby. Za podstatné považuje, že s takto formulovanými re-
gulativy souhlasili zhotovitel a pořizovatel ÚP i dotčené orgány. 
Lídr opozice ovšem vyjádřil na srpnovém zasedání zastupitelstva 

k navrženým regulativům výhrady. Podle Libora Kvasničky jsou 
v rozporu s tím, čím zastupitelstvo v prosinci loňského roku sta-
rostu pověřilo, a chybí v nich i povinnost vysázet 15metrový pruh 
zeleně. Starosta namítá, že zelený pás měl být vysázen jen „při 
rozvíjení průmyslové výroby“.

Nepřípustné je na místě bývalé Eurovie po změně návrhu ÚP 
„bydlení (s výjimkou služebních bytů), objekty a plochy pro re-
kreaci, rozsáhlá výrobní, skladová a dopravní zařízení. Dále 
všechny stavby, jejichž provoz by narušoval životní prostředí nad 
přípustnou míru stanovenou hygienickými předpisy.“ Pro území 
zůstává maximální výška zástavby 14 metrů, ale oproti minulé-
mu, transformačnímu návrhu se zvyšuje procento možné zasta-
věnosti areálu z původně navržených 20 % na stávajících 50 %.

V Luhu, na konci Čajkovského 
i Tyršovy se může stavět
Na některých územích, jež byla původně v novém ÚP navržena 
z důvodu ohrožení povodněmi či ochrany krajiny jako nezasta-
vitelná, se bude moci stavět. 

Podle starosty je totiž třeba, aby byl nový ÚP uveden do sou-
ladu s faktickým stavem. Dotčené pozemky jsou v současně 
platném ÚP zastavitelné. Od zveřejnění prvního návrhu územ-
ního plánu uplynuly více než tři roky a jejich majitelé na nich 
mezitím začali stavět, získali stavební povolení nebo podle sta-
rosty vyjádřili zájem stavět. Na všech těchto místech jsou nyní 
v návrhu ÚP opět stavební pozemky.

Konkrétně se jedná o potenciálních šest parcel na konci Čaj-
kovského ulice a více než desítku nových domů „na objížďce“ 
v ulici V Luhu. Stavět by se dle návrhu mohlo také na okraji Tůní 
pod ulicí Tyršovou. A v cípu louky na jejím konci sousedícím 
s potokem Kejná má vzniknout tzv. usedlost v krajině. 

Proti výstavbě nových domů vystupují zejména obyvatelé 
ulice V Luhu, kteří se obávají, že rozšíření zastavěných ploch 
na současných loukách zvýší povodňová rizika pro jejich domy, 
jež jsou i tak pravidelně ohrožovány záplavami. Nová výstavba 
v ulici Čajkovského dopravně ještě více zatíží už nyní kapacit-
ně nedostačující lávku do části Za Vodou. Podle starosty ovšem 
z právních posudků vyplynulo, že město nemá jinou možnost, 
než v těchto případech zastavitelnost pozemků v novém ÚP za-
chovat.

Stavebníci a stavební úřad si v ulici V Luhu ovšem budou mu-
set poradit s Doplňujícími podmínkami plochy B3, kam území 
spadá: „V části plochy, která se nachází v aktivní zóně záplavo-
vého území, jsou povoleny pouze udržovací práce stávajících 
staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtoko-
vých poměrů.“ 

Vrážku ochrání regulační plán
O rozsáhlém území na Vrážce, které je ve stávajícím ÚP určeno 
k zástavbě, se vedla vášnivá diskuse, podobně jako o Eurovii. 
Panovala obava z developerských projektů, které by do Řevnic 
mohly přivést velký počet nových obyvatel, na něž není infra-

Návrh nového územního plánu bude opakovaně projednán s veřejností 7. září v 18 hodin v řevnickém kině. 
Upravená verze vznikla na základě námitek a připomínek, jež podali občané v roce 2018, kdy byl projednán pů-
vodní návrh nového územního plánu, a stanovisek dotčených orgánů. Nabízíme stručný přehled nejvýznamněj-
ších změn, k nimž v dokumentu došlo, kompletní je dostupný na webu pořizovatele (ORP Černošice). Občané 
mohou k upraveným částem ÚP (nikoliv k celému návrhu) podávat námitky a připomínky do 14. září.

ÚZEMNÍ PLÁN



6  Územní plán

struktura města připravena. Změna regulace na nezastavitel-
né území podle právníků nepřipadala v úvahu, protože pole 
byly vráceny podle zákona o církevních restitucích řádu domi-
nikánů a farnosti Řevnice relativně nedávno. 

Pro výstavbu na Vrážce byla v návrhu nového ÚP navrže-
na etapizace, která znamená její odložení nejméně o deset let 
a také její rozložení v čase. Do pěti let má být nově také zpra-
cován regulační plán, který zpřesní „podobu veřejných pro-
stranství a řešení technické infrastruktury, zejména likvidaci 
a odvodnění srážkových vod v území“, aby neohrožovala stá-
vající zástavbu pod kopcem. Podmínkou výstavby je rovněž za-
jištění dostatečné občanské vybavenosti. Zadání regulačního 
plánu je přílohou upraveného návrhu ÚP.

Nově k již navrženým regulacím území B10 Bydlení – Pod 
Vrážkou (nesmí se zde stavět bytové ani řadové domy) teď 
přibyla další: v novostavbě rodinného domu mohou být pouze 
dvě bytové jednotky, třetí smí být povolena až po pěti letech, 
ale s podmínkou, že nedojde ke zvětšení objemu stavby.

Stejně tak byla do návrhu přidána podmínka vybudování 
zeleného pásu pro zadržování povrchových vod v šíři 30 met-
rů, situovaného nad zastavitelnými plochami, jak požadovali 
organizátoři referenda.

Ve jménu veřejného zájmu 
V upraveném návrhu územního plánu se objevily nové položky 
v seznamu veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k po-
zemkům a stavbám vyvlastnit. Týkají se především zajištění in-
frastruktury nebo protipovodňových opatření, například revita-
lizace vodního zdroje Domov, protipovodňové liniové soustavy 
podél pravého břehu Berounky, podél východní hrany zástavby 
Na Jamách a ulice Pražské nebo při komunikaci Alšova.

Nově navržená opatření zvýší protipovodňovou ochranu 
před záplavou od řeky Berounky nad stávající úroveň Q20 
(dvacetiletá voda). Skládají se ze soustavy zemních hrází, 
ochranných zdí a mobilního hrazení a mají být realizována 
ve dvou etapách. V první budou vybudovány zemní hráze 
a ochranné zdi při pravém břehu Berounky, v druhé bude vy-
budována zemní hráz a mobilní hrazení podél hrany zástav-
by při ulicích Pražská a Náplavní. Územní plán tuto výstavbu 
umožňuje, ale už neuvádí, kdy k realizaci dojde a zda bude 
mít tuto přesně tuto podobu.

Pro část lokality Pod Lesem byla do návrhu ÚP doplněna 
povinnost pořízení územní studie: vedení základních ulic má 
vycházet z navržených spojnic míst a má být provedeno tak, 
aby nedocházelo ke vzniku slepých ulic. Studie má řešit rov-
něž „hospodárné a přírodě blízké řešení nakládání s dešťovými 
vodami“.

V koridoru pro umístění dopravní stavby – rekonstrukce že-
lezniční trati č. 171 je nově umožněno nahrazení úrovňového 
přejezdu v ulici Pražská mimoúrovňovým podjezdem.

Sport, rekreace, kemp
Plochy určené k rekreaci nebo sportu jsou v upraveném návr-
hu ÚP přesněji definovány a regulovány především z hlediska 
možné zastavitelnosti. Jedná se o území označená S1 Sport ve 
městě, S2 Sport a rekreace a S3 Kemp a tábořiště.

Pod S1 spadají například tenisové kurty v ulici Legií a Za Vo-
dou nebo pozemek budoucí sportovní haly v ulici Školní. Hlav-
ní využití jsou krytá a nekrytá hřiště, mohou zde být postave-
ny i doplňkové stavby, které slouží provozu – šatny, tribuny 
a omezeně i budovy sloužící veřejnému stravování. Oproti pů-
vodnímu návrhu není možné území ani podmíněně využívat 
k bydlení. Stavby mohou mít výšku maximálně 9 metrů a dvě 
podlaží. Procento zastavěnosti není omezeno.

Naopak území S3, tedy pozemky obou kempů Za Vodou, 
mohou být zastavěné jen z 10 procent, do výšky 4 m a povole-
no je pouze 1 podlaží. Budovat se zde mohou vodohospodář-
ské stavby, které lokalitu ochrání před povodněmi, jako jsou 
vsakovačky, odvod dešťových vod apod. 

Pod označení S2 spadá území starého i nového fotbalového 
hřiště Za Vodou, házená nebo hřiště Sokola v Tyršově stromo-
řadí. Hlavní využití je tu stanoveno jako „nekrytá hřiště, spor-
toviště, odstavné a parkovací plochy pro místní sport a rekre-
aci“. Zastavitelná plocha není omezena, vznikat tu mohou ale 
jen stavby sloužící sportovním účelům, případně služby jako 
občerstvení nebo půjčovny sportovního vybavení, a to maxi-
málně vysoké 8 metrů a s jedním nadzemním podlažím. 

Věnovali jsme pozornost zásadním změnám v návrhu nové-
ho územního plánu. V článku nemohly být zmíněny všechny 
úpravy a podrobnosti. Seznamte se proto se zveřejněným do-
kumentem a věnujte pozornost jeho veřejnému projednání. e

Ú
P

Územní plán v bodech 

• Zadání nového územního plánu bylo schváleno dne 15. 9. 
2014. Na jeho základě zpracovali Pavel Hnilička Architekti, 
s.r.o. návrh Územního plánu Řevnice. Jeho veřejné projed-
nání se konalo 15. 1. 2018. 

• Podle vyhodnocení výsledků projednání (podaných námi-
tek a připomínek a stanovisek dotčených orgánů) byl návrh 
územního plánu upraven. O tomto upraveném návrhu 
se bude (pouze v rozsahu provedených úprav) jednat 
na opakovaném veřejném projednání v úterý 7. září 
2021 v řevnickém kině. 

• Návrh Územního plánu Řevnice pro opakované veřejné pro-
jednání si můžete prohlédnout na webu pořizovatele (ORP 
Černošice) – odkaz najdete na webových stránkách 
města Řevnice v sekci Územní plán/Pořizování nového 
územního plánu.

• S upraveným návrhem Územního plánu Řevnice je možné 
se seznámit i v papírové podobě v kanceláři odboru územ-
ního plánování MÚ Černošice, Karlštejnská 259, Černošice, 

v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v jiný den po 
telefonické dohodě nebo na Městském úřadě Řevnice, nám. 
Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice (v úřední hodi-
ny v pondělí a ve středu 7:30–12:00 a 13:00–18:00 hodin, 
v jiný den po telefonické dohodě na tel. 257 720 157 nebo 
313 104 211 nebo e-mailu starosta@revnice.cz).

• Písemné námitky a připomínky k upravenému návrhu 
územního plánu se podávají přímo u pořizovatele MěÚ 
Černošice, odbor územního plánování, do 14. 9. 2021 
včetně. Námitky, připomínky i stanoviska dotčených 
orgánů je možné uplatnit pouze proti těm částem návrhu 
územního plánu, které byly po veřejném projednání 
v roce 2018 změněny. Měněné části návrhu, ke kterým lze 
uplatnit stanoviska, námitky a připomínky, jsou zobrazeny 
v Návrhu územního plánu Řevnice pro opakované veřejné 
projednání s vyznačením měněných částí. 

• Zastupitelstvo města rozhodne buď o vydání územního plá-
nu (zastupitelstvo města rozhodne o námitkách a územní 
plán vydá) nebo vrátí Návrh územního plánu pořizovateli 
s pokyny k úpravě nebo Návrh zamítne.
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Eurovia tam a zase zpátky

Za pár dní proběhne další veřejné projednání územního plá-
nu, na kterém se má diskutovat o změnách vzešlých z projed-
nání minulého. Jedním z nejožehavějších bodů je areál bývalé 
Eurovie, na jehož regulaci panují velmi rozdílné názory, a do-
konce se kvůli němu konalo referendum. Po mnoha debatách 
přijalo zastupitelstvo loni 21. prosince usnesení, jímž pověřilo 
starostu, aby prověřil možnost, že v novém územním plánu 
zůstanou pro toto území regulativy odpovídající současné-
mu územnímu plánu – tedy „průmyslová výroba“ s možností 
transformace na „drobnou výrobu a řemesla“. Později starosta 
zastupitele informoval, že dle stavebního úřadu Černošice, 
který je pro náš územní plán pořizovatelem, je toto zachová-
ní původního regulativu možné. Jenže v návrhu územního 
plánu, o němž máme diskutovat na veřejném projednání, je 
území Eurovie zařazeno jako „Výroba a obchod“ a regulati-
vy odpovídají v podstatě tomu, co je v současném územním 
plánu pojmenováno jako „Drobná výroba a služby“. Současný 
stav, tedy „průmyslová výroba“ s možností transformace na 
drobnou výrobu už v návrhu není. A v čem je problém?

Pro transformaci průmyslové výroby na drobnou výrobu je 
totiž podle současného územního plánu třeba splnit několik 
podmínek. Drobná výroba zde např. může být umístěna pouze 
tehdy, když dojde k odstranění stávajícího areálu. A pokud by 
došlo jen k částečným úpravám, musí být vysázen pás zele-
ně oddělující areál od obytné zástavby. Tím, že do nového 
územního plánu napíšeme rovnou „drobnou výrobu“, přesko-
číme fázi transformace a vlastníkovi velmi ulehčíme situaci. 
Umožníme mu legalizovat to, že v areálu již probíhá drobná 
výroba a služby, aniž by musel odstranit nevzhledné a mnohdy 
nefunkční objekty, a nebudeme od něho schopni vymoci ani 
vysázení zeleně. Město tak značně oslabí svou pozici při vyjed-
návání s vlastníkem o způsobu transformace a dalším využití 
areálu a sníží svou schopnost ovlivnit další vývoj tak, aby byl 
přínosný i pro občany. A to je podle mého názoru špatně.

Možná si pan starosta vynecháním jedné fáze v návrhu 
územního plánu chtěl pouze ulehčit práci, ale já jsem přesvěd-
čen, že takovým postupem nejedná v zájmu a ku prospěchu 
města. e

Pavel Černý
zastupitel PRO Řevnice

Územní plán očima přípravného 
výboru referenda
Dlouhotrvající úsilí o vyhlášení referenda má stále stejný 
důvod: nechat rozhodnout občany Řevnic, zda opravdu chtějí 
povolování masivní výstavby i v zátopových oblastech, jako 
např. na území bývalé Eurovie. Naším cílem není a nebylo 
zakonzervovat Řevnice a znemožnit novou výstavbu. Podpo-
rujeme však přirozený růst města a chceme, aby se udržel jeho 
charakter i pro budoucí generace. Nelze jen stavět a přitom 
neřešit problémy stávajících občanů. Podívejme se, jak vypa-
dají chodníky a silnice, jak je už teď přeplněná školka, škola, 
jaká je dostupnost lékařské péče, jak se zhoršují dopravní 
problémy atd. 

Radní a další představitelé města jednají spíše jako obchod-
ní zástupci majitele Eurovie než jako naši zástupci, kteří se 
mají starat především o prospěch města. Místo veřejné diskuse 
o využití tohoto území radnice zadala studii intenzívní zástav-
by Eurovie bytovými domy a finančně se na ní podílela. Teprve 
pod tlakem veřejnosti ve formě petice z roku 2018, podepsané 
více než 700 občany, se město jalo prezentovat veřejnosti 
různé varianty zástavby, počínaje 192 bytovými jednotkami 
a konče 60 bytovými jednotkami a 5000 m2 kancelářských 
ploch. Dá se však jen těžko předpokládat, že by byl takový 
zájem o kanceláře v Řevnicích, spíš panuje obava, že se z této 
plochy stanou byty nebo ateliéry, ve kterých se bude bydlet. 

Radnice se snažila výstavbu před občany obhájit i tím, že 
součástí bude protipovodňová ochrana (PPO), prezentovaná 
3. 6. 2019. Je zřejmé, že to byla manipulace s míněním obča-
nů. Podmínkou pro výstavbu této PPO je souhlas obce Lety. 
V květnu 2020 zastupitelstvo obce Lety rozhodlo, že s výstav-
bou PPO tak, jak je navržena, v žádném případě nesouhlasí. 
Počátkem července 2020 bylo toto stanovisko doručeno 
starostovi Řevnic. Ten však až do referenda argumentoval 
výstavbou PPO jako přínosem pro Řevnice, i když věděl, že je 
to nereálné. Od té doby se PPO neřeší.

Teprve na návrh zastupitele podporujícího referendum, 
J. Chrousta, začala radnice konat kroky k tomu, aby mohl být 
přijat ÚP, tj. ponechat současnou regulaci území Eurovie a po 
vyřešení všech soudních řízení případně provést změnu i ÚP 
pouze u tohoto území. Toto usnesení však pověřený zastu-
pitel Smrčka nedodržel a oproti současnému regulativu do 

ÚP prosadil možnost výstavby služebních bytů, komerčních 
ploch a vypustil povinnost výsadby 15m pásu stromů a zeleně 
k odclonění vedlejší zástavby.

Starosta jako pověřený zastupitel pro ÚP měl i povinnost 
zajistit úpravu ÚP v souvislosti se zeleným pruhem nad plá-
novanou výstavbou na Vrážce. Tento zelený pruh má sloužit 
nejen jako záchyt přívalových dešťů, ale také jako částečná 
ochrana proti developerským záměrům na rozšíření zástavby 
v budoucnu. I když tento bod byl většinou občanů v rámci 
referenda podpořen, tak starosta místo toho, aby v ÚP nechal 
„vybarvit“ lokalitu s označením „krajinná zeleň“, dal zapsat 
pouze text, že nad výstavbou bude zelený pruh. Bohužel lze 
s jistotou očekávat, že při případném budoucím rozšíření se 
toto vyznačení pouze posune výše.

Radnice nevyužila ani institut stavební uzávěry pro lokality, 
kde by hrozilo, že záměr ÚP bude trvale poškozen výstavbou, 
např. V Luhu. Vysoce kontroverzní výstavba v záplavové oblas-
ti V Luhu se začala projednávat na městském úřadě již v roce 
2016 a město několikrát katastrofálně selhalo v ochraně cílů 
ÚP v této lokalitě, když nepoužilo institut stavební uzávěry. 

Jak všichni víte, občanské referendum neproběhlo. Bylo to 
referendum radniční, s upravenými otázkami. Když jsme se 
obrátili na krajský soud, bylo toto jednání radnice shledáno 
nezákonným a otázka ohledně Eurovie byla shledána zmateč-
nou. Radnice podala kasační stížnost a tím opět oddálila neje-
nom právoplatné občanské referendum, ale i přijetí nového 
územního plánu.

Do konce srpna by měl krajský soud rozhodnout o tom, jestli 
se bude konat společně s parlamentními volbami také „občan-
ské“ referendum, které bylo městem nezákonně zamítnuto. 
Doufáme, že referendum bude konečně uspořádáno tak, jak 
tomu mělo být už dávno. Také doufáme, že se město k poža-
davkům občanů nebude nadále stavět zády tak, jak to dosud 
stále činilo a činí. e   

Přípravný výbor referenda



8  Rozhovor

Text: Marie Reslová | Foto: Jiří Sedláček (Wikipedia)

Před rokem a půl jste koncertoval v řevnickém kině, 5. září 
vystoupíte s Komorní filharmonií Pardubice v Lesním divadle. 
Je to náhoda, že se do našeho města vracíte, nebo máte k Řev-
nicím nějaký vztah?
V Řevnicích máme krásné vzpomínky na rodinu Martiny Navrátilo-
vé. Byli to úžasně skromní a pokorní lidé. A Martina je samozřejmě 
naprosto výjimečná osobnost ve světě sportu, na kterou jsou určitě 
nejen v Řevnicích náležitě pyšni.
Hrál jste už někdy v plenéru uprostřed lesa? Těšíte se na ten 
zážitek, nebo máte spíš obavy z počasí a podmínek? 
Já jsem tam už před mnoha léty hrál a počasí nám přálo. Samo-
zřejmě, objednat si nebe bez mráčku nemůžeme, takže nám držte 
palce. Dávám sice přednost koncertům v sálech s dobrou akus-
tikou, ale nebráním se ani dnes stále populárnějším „open air“ 
koncertům. Zvláště v době covidové je lepší, když jsme všichni na 
zdravém vzduchu.
Jak jste vybíral program koncertu? Mohl byste nám představit 
skladby, které zahrajete?
Zahraji Romanci a Mazurek od Antonína Dvořáka, jehož výročí 
narození letos oslavujeme (1841), a potom ještě skladbu Cikánské 
melodie španělského skladatele a houslisty Pabla de Sarasate. 
Tohoto virtuosa Antonín Dvořák velmi obdivoval a právě jemu 
věnoval svoji skladbu Mazurek.
S panem dirigentem Chaudhurim nehrajete poprvé. Jak se 
vám spolupracuje? Je jeho vedení orchestru něčím charakte-
ristické?
S Debashishem Chaudhurim jsme hráli již mnohokrát a vždy se na 
spolupráci těším. Přestože pochází ze zcela odlišné hudební kultu-
ry, skvěle cítí evropskou hudbu. Navíc je velmi příjemným společ-
níkem a krásně mluví česky. Je potěšením s ním spolupracovat. 
Systematicky se věnujete jako pedagog mladým talentova-
ným hudebníkům. Založil jste Akademii Václava Hudečka, kte-
rá působí v Luhačovicích už více než dvě desítky let. Evident-
ně vás ta práce naplňuje... Čím? Co vás na ní zajímá z hlediska 
hudebního, ale i lidského?
Luhačovická Akademie vznikla na popud mojí ženy Evy. Jelikož 
jsem vždy byl a do dnešních dnů stále jsem naplno zaměstnán 
svými koncerty, nemohl jsem nikdy přijmout nabídky jak v cizině, 
tak u nás na stálé profesorské místo. Eva říkala, že by byla velká 
škoda nepředat zkušenosti získané od mých učitelů, jakými byli 
David Oistrach, Nathan Milstein a Václav Snítil. Letos máme již 
25. ročník a za ta léta Akademií prošla současná česká houslová 
elita. Je radost sledovat úspěchy našich absolventů na světových 
koncertních pódiích.
Vašim žákům je kolem 15 let, zhruba tolik, jako bylo vám, když 
jste se stal žákem Davida Oistracha. Jací jsou? Proměnil se 
během těch let, co Akademii pořádáte, nějak vztah talentova-
ných dětí k hudbě, přístup ke studiu?
Našim letním studentům je od 10 do 28 let. Ti nejtalentovanější 
splní podmínky přijetí již v tak útlém věku. Samozřejmě se jedná 
o výjimečné talenty. Za všechny bych jmenoval Jana Mráčka, který 
následně dokázal, že byl v Luhačovicích v tomto věku právem. 
Dnes patří k houslové špičce nejen u nás. V současnosti se hlásí již 
o generaci mladší houslisté a jsou úžasní. Víte, ono hrát na housle 
je velmi těžká profese, pakliže k ní přistupujete poctivě. Po světě 
pobíhá spousta všelijakých podvodníků, kteří jsou „slavní“ díky 

bombastické publicitě. Naše luhačovické studenty zatím nikdo 
nezná, ale věřte mi, už dnes hrají mnohdy lépe, než ti „slavní“.
Na které z vašich absolventů jste mimořádně pyšný? Lze už 
v tomto věku rozpoznat talent, který později obstojí na světo-
vých pódiích?
Již jsem zmínil Jana Mráčka, vítěze prestižní soutěže Fritze Kre-
islera ve Vídni, dále Josef Špaček, laureát soutěže královny Alžběty 
v Bruselu, Jiří Vodička a všichni další, kteří prošli naší Akademií 
a působí na předních pozicích v našich nejlepších orchestrech, 
smyčcových kvartetech a jiných komorních souborech. Dělají nám 
radost.
Další vaší dlouhodobou aktivitou jsou Svátky hudby, cyklus 
komorních koncertů, který probíhá od podzimu do jara v Praze 
i dalších městech. Loňský ročník byl kvůli pandemii zrušený, 
na co se můžeme těšit letos?
Pro nadcházející sezónu, ve které oslavíme 30. výročí založení 
Svátků hudby v Praze, jsme s malými obměnami zachovali koncer-
ty ze zrušené sezóny covidové. Jak už je tradicí, opět se představí 
celá řada začínajících mladých umělců ve společnosti těch dnes re-
nomovaných, kteří také coby neznámí u nás před 30 lety začínali.
Řadu let rovněž se svou paní Evou připravujete pro televizi 
Noe cyklus pořadů nazvaný Má vlast – jde o přenosy koncer-
tů z různých míst Česka. Podle čeho ta místa a hudbu k nim 
vybíráte? Jaké koncerty a kde právě chystáte?
Koncerty se konají na památných místech naší vlasti. Výběr reper-
toáru se přizpůsobuje prostoru, ve kterém se televizní natáčení 
uskutečňuje, a také našim finančním možnostem. Televize Noe je 
nekomerční stanice, která funguje takřka zázrakem z příspěvků 
svých diváků a mecenášů. Snažíme se jim v tom pomáhat a je to 
úžasné, že už máme na 50 dílů Mé vlasti. Je to úctyhodné dílo mojí 
ženy Evy, která si celý projekt vymyslela a neúnavně jej s pomocí 
přátel drží při životě. Plánujeme neustále nové projekty a tak hlav-
ně doufáme, že se alespoň některé brzy uskuteční.
Jak trávíte letošní prázdniny? 
Víceméně pracovně. Já hraji, dokud nám to situace dovolí, Eva do-
psala krásnou novou knížku, která by měla vyjít v září, a ve volném 
čase si užíváme léta.
A na co se v nejbližší době nejvíc těšíte?
Až skončí covidové šílenství a svět se zase vrátí do normálu. Přeje-
me to ze srdce všem.
Celý rozhovor najdete na www.ruch-revnice.cz. e

V lese zahraje Václav Hudeček
Hostem koncertu Filharmonie v lese je letos houslista Václav Hudeček. V neděli 5. září zahraje společně s Ko-
morní filharmonií Pardubice pod vedením Debashishe Chaudhuriho skladby Antonína Dvořáka a Pabla de Sara-
sate. Zeptali jsme se, co ho inspiruje a co mu dělá radost.
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Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

 Pomník byl vybudován k uctění památky padlých řevnických 
vojáků v první světové válce v letech 1914–1918.

Před válkou byly české země součástí Rakousko-Uherska, 
a proto mladí Češi narukovali do rakouské armády. Uvádí se, 
že bylo postupně z Řevnic povoláno asi 200 mužů. Řadě z nich 
se podařilo přeběhnout frontovou linii a zařadit se do útvarů 
československých legií v Rusku, Francii a Itálii, jejichž vojáci 
bojovali za zničení rakousko-uherské monarchie a za vznik sa-
mostatného Československa. Mnoho z nich však padlo na obou 
stranách fronty.

Nešťastný primát prvního řevnického padlého ve válce má 
Josef Straka, syn tehdejšího řevnického starosty Josefa Straky 
z čp. 18. Válka začala 28. července 1914 a Josef Straka byl 
nepřítelem zastřelen 12. srpna při postupu rakouských vojáků 
přes řeku Drinu v Srbsku.

Po válce již v roce 1921 vznikla v Řevnicích pobočka Česko-
slovenské obce legionářské, která zahájila akci na postavení po-
mníku řevnickým padlým. Pomník navrhl a vybudoval řevnický 
sochař a kameník Karel Havlíček, spolupracovník architekta 
Sochora.

Odhalení pomníku se konalo 16. srpna 1931 na řevnickém 
náměstí a mělo slavnostní ráz. Letos je to právě 90 let. Tehdejší 
akce proběhla pod osobním patronátem armádního generála 
Jana Syrového, hrdiny bitvy u Zborova v Rusku, velitele legií na 
Sibiři a v době oslav náčelníka generálního štábu čs. armády, 
ceremoniálu se zúčastnilo i mnoho dalších významných osob-
ností. Cenné kamenné reliéfy na podstavci pomníku, zobrazují-
cí ruské, francouzské a italské legionáře v uniformách, odstra-
nili nacisté v roce 1939. Pomník padlým byl znovu upraven 
v padesátých letech 20. století, kdy byl odstraněn i reliéf ženy 
třímající v ruce prapor (alegorie republiky) a na tomto místě 

Devadesát let Pomníku padlým 
byla vytesána data obou světových válek s nápisem Obětem 
války. Tento stav trvá dosud.

Stále je nutno si připomínat, že naši dědové a pradědové 
položili své životy za to, abychom my dnes mohli žít v samostat-
ném českém státě. e

O rekonstrukci Pomníku padlým dlouhodobě usiluje řev-
nický radní Petr Kozák. Na podzim plánuje podat žádost 
o dotaci, která by měla opravu pomoci financovat. Studii 
rekonstrukce připravil Martin Tamchyna.

Pomník padlým těsně před odhalením. Před pomníkem stojí s kloboukem italského legionáře Alois Šedivý, předseda odbočky 
řevnických legionářů.



ZUŠ se těší na skoro normální režim 
a rekonstrukci
A prázdniny jsou za námi! Těšíme se a doufáme, že letošní škol-
ní rok konečně proběhne ve starých kolejích a že už se nebude 
opakovat zavírání škol. Poslední rok a půl byl velkou zkouškou 
pro všechny a jsme rádi, že ještě před koncem školního roku 
jsme se mohli vrátit zpět do „lavic“ a že v drtivé většině dlouhé 
distanční vzdělávání neubralo nic z nadšení věnovat se múzám. 
Ba naopak. Od 1. 9. nastoupilo téměř 136 nových žáků, kterým 
opravdu přejeme, aby mohli do školy chodit už jen prezenčně. 
Podle manuálu, který nám byl zaslán, nás opět čeká drobné 
omezení v podobě nošení roušek nebo respirátorů ve společ-
ných prostorech a dodržování opatření, jako je omezený přístup 
do školy, ale věříme, že to zvládneme a časem se vrátíme k nor-
málnímu chodu bez těchto pravidel.

Jaký byl konec školního roku, jste se mohli dočíst v posledním 
dvojčísle. A jaké byly prázdniny v ZUŠ a co nás čeká?

V druhém červencovém týdnu byla škola plná „hipízáků“. Let-
ní škola totiž byla ve znamení hnutí květinových dětí a všichni 
si to hrozně užili! Dokonce jsme uspořádali Woodstock. Tančilo 
se, malovalo, hrálo divadlo, skládala hudba a natáčely se i fil-
my. Fotografie příměstského tábora si můžete prohlédnout na 
našem facebooku, instagramu a webu školy. 

Dalším, tentokrát výjezdním táborem byl ten v Běstvině. Are-
ál VŠCHT kam jezdíme, se proměnil v Indii a my v této exotické 
zemi strávili konec prázdnin. Bylo to opět skvělé a udělali jsme 
i rekord! Dohromady nás bylo 65, což je nejvyšší číslo za dobu 
konání letních táborů. Nedorůstají nám totiž jen nové děti, 
které chtějí jezdit, ale dokonce s námi jezdí nemalá skupina 
dospělých a skoro dospělých absolventů a studentů naší ZUŠky. 
Díky, parto!

Pro nový školní rok nás čeká několik změn. Než dojde k re-
konstrukci Zámečku, při které se knihovna, MěKS a zázemí 
divadelníků přesunou do budovy tzv. staré školy (kterou 
také čeká rekonstrukce), budeme vyučovat nově i v budově 
ZŠ Řevnice, s laskavým svolením zřizovatele a pana ředitele 
T. Řezníčka. Žáků stále přibývá a do stávajících prostor se již 
prostě nevejdeme. To samé nás čeká i v Mníšku pod Brdy. Štěstí 
je, že všechny budovy, kde učíme, jsou od sebe vzdáleny jen pár 
kroků,  nebude tedy pro děti problém se přesunout, pokud jim 
bude v jeden den navazovat další výuka.

Zachovejte nám přízeň, a pokud budete chtít vědět, co se ve 
škole děje a co chystáme, sledujte naše sociální sítě nebo web! 
Dobrá vykročení do nového školního roku všem přeje ZUŠka 
Řevnice.

S. Hrubá

Ukliďme Česko
Akce, která v posledních dvou letech neprobíhala tak, jak jsme 
byli zvyklí, se nyní vrací na podzim. Ukliďme Česko proběhne 
v sobotu 18. září, sraz dobrovolných zájemců o pomoc s úklidem 
města je v 9:00 před městským úřadem. Zde budou rozděleny 
trasy úklidu podle možností dobrovolníků a budou jim předány 
pytle na odpadky. Další informace můžete získat u Mojmíra Mi-
kuly, vedoucího technických služeb na tel.  702 041 425.

Řevnice předem děkují všem, kdo mají zájem se zúčastnit.
Mojmír Mikula

Krátce a jasně
Očkování v Dobřichovicích končí, 
v Řevnicích se dál testuje
Očkovací centrum v Dobřichovicích jde do finále. Ještě v půlce 
srpna zaznamenali v Dobřichovicích větší zájem i o první dávky, 
proto provozní dobu prodloužili. Očkovací dny byly pátek 
a pondělí od 8 do 17.30. Podle informací zveřejněných na face-
bookovém profilu bude posledním očkovacím dnem v hale BIOS 
pátek 24. 9. V tento den zde poslední zájemci dostanou druhou 
dávky vakcíny Pfizer.

Poté se sportovní hala BIOS pomalu vrátí ke svému původ-
nímu účelu. „Již od druhé poloviny července zájem o vakcínu 
značně opadal a od srpna vedl až k redukci provozní doby. Zpo-
čátku na 4 a posléze na 2 pracovní dny v týdnu,“ napsal v dobři-
chovickém zpravodaji jeden z iniciátorů centra Jiří Geissler.  

Ve Středočeském kraji od jara postupně vzniklo 22 očkova-
cích míst. Dobřichovice spolu například s Říčany a Městcem 
Králové patřily k nejmenším sídlům, ve kterých se očkovalo. 
Přesto zde k 10. 8. vykázali 48 318 podaných dávek. I díky skvě-
lé propagaci (videoklip Lucie Kukulové) a návštěvě známých 
osobností (herečka Aňa Geislerová, muzikant Tomáš Klus aj.) 
by se mělo centru podařit pokořit hranici 50 000 vakcín.

Zatímco očkovací centrum končí, dál by se mělo testovat 
na covid v Řevnicích v Pivním dvoře. Certifikované antigenní 
testování ze slin bude fungovat i v září, mírně se změní otevírací 
doba. Případné změny najdete na www.testovanirevnice.cz.

Otevírací doba
Pondělí: 8–11, 14–19 hod
Úterý: 8–11, 14–19 hod
Středa: 8–11, 14–19 hod
Čtvrtek: 8–11, 14–19 hod

Pátek: 8–11, 14–19 hod
Sobota: 9–12 hod
Neděle: 16–19 hod

Odložený průvod zavítá do Řevnic 
v náhradním termínu 12. září
Královský průvod, který se kvůli omezením neuskutečnil v červ-
nu, zavítá k Berounce v první polovině září. V Řevnicích císaře 
přivítáme v rámci oblíbeného Košíkářského trhu v neděli 12. 9. 
odpoledne na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. V doprovodném 
programu se můžete těšit například na domácí osvědčenou 
kapelu na Los Fotros, The Villains a Barrel Battery. Císaře 
pozdraví mimo jiné i místní Baráčníci, kteří pro něj chystají ma-
lou krojovanou přehlídku. Chybět nebudou ani stánky s různým 
zbožím. Zájemci o stánkový prodej se mohou přihlásit na 
adrese kultura@revnice.cz.

Průvod vyjede již v sobotu 11. září z Radotína a zastaví se 
kolem 14.30 v Černošicích, kde ve Sportparku vystoupí kapely 
Pískomil se vrací či Harry Band. Sobotní pouť završí v podvečer-
ních hodinách v Dobřichovicích, které ten den hostí Dobřichovic-
ká alotria, 18. ročník jednoho z největších festivalů historického 
šermu, tance a divadla v České republice. Na zámku v Dobřicho-
vicích bude k vidění okolo 15 souborů z celé republiky. Vedle 
již tradičních šermířských, tanečních a divadelních vystoupení 
atmosféru doplní koncerty dobové hudby. Nebude chybět histo-
rické tržiště s dětskou lukostřelbou a dalšími atrakcemi pro malé 
i velké. Průvod bude pokračovat z Dobřichovic v neděli dopoled-
ne přes Lety, Řevnice a obě Třebaně do cíle v Karlštejně.

Samotný průvod doplní jezdci na koních, povozy, bubeníci, 
kejklíř a další. V čele družiny pojede tradičně královský herold, 
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po něm půjdou praporečníci. Císaře a císařovnu doprovodí 
arcibiskup, Jan Jindřich (bratr Karla IV.) a komorníci. Znít bude 
dobová hudba, prohlédnout si budete moci dravce a lovecké 
psy. 

Pivní festival Řevnice letos 
v netradičním termínu 11. září
Pátý ročník Pivního festivalu Řevnice se uskuteční 11. září na 
náměstí v Řevnicích. 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 Březová-Oleško, 
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 čtvr-
tém 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. 
Festival pořádaný za podpory města Řevnice otevře brány 
druhou zářijovou sobotu v 11 hodin. Chybět nebude tradiční 
občerstvení z dílny vyhlášených řevnických řezníků, prodej fes-
tivalových 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 pak nabídne prohlídky komentované sládkem Roma-
nem Řezáčem. Vstup na festival je jako obvykle zdarma.

(vše pan)

125 let dobrovolných hasičů 
v Řevnicích
Již před 125 lety po vzoru jiných okolních obcí založili občané 
Řevnic spolek hasičů, aby mohli lépe čelit častým požárům 
a chránit tak svůj a obecní majetek. Ze sbírek a za přispění obce 
bylo zakoupeno hasičské náčiní a také první ruční stříkačka 
tažená koňmi. Začaly se vydávat první požární řády, stanovily 
se první povinnosti občanů při požáru, například poskytnutí 
koní k tažení hasičské stříkačky a podobně. Sbor dobrovolných 
hasičů je tak nejstarším spolkem v Řevnicích s nepřerušenou 
činností, a to již od roku 1896.

Od této doby uplynulo mnoho času a technický pokrok se 
projevil i u hasičů. Ruční stříkačku vystřídaly stříkačky motoro-
vé a různé druhy dopravních automobilů. Následovaly cisterny 
až po dnešní modernější vozidla. 

Naše jednotka SDH sídlí v požární zbrojnici společně s profesi-
onálními hasiči Středočeského kraje. Hasičárna prodělala hodně 
rekonstrukcí, přestaveb a vylepšení. K zásadní změně došlo v 70. 
letech, když v Akci Z za pomoci členů dobrovolného sboru byla 
původní malá zbrojnice rozšířena. Za krátko po dokončení rekon-
strukce se k nám do Řevnic přestěhovali profesionální hasiči z 
Radotína, který připadl k Praze a stal se její součástí. 

Letošní rok slaví dobrovolní hasiči ještě jedno výročí. Je to již 
55 let od započetí spolupráce s kolegy z německého městečka 
Kayna. Každých 5 let se vzájemně navštěvujeme a vyměňujeme 
si zkušenosti. Jsme držiteli vysokého německého vyznamenání 
uděleného Berlínským parlamentem za mezinárodní spolupráci.

Sbor dobrovolných hasičů se také podílí na organizaci kultur-
ních a společenských akcí v našem malém městě. Všichni máte 
jistě v paměti tradiční hasičské bály, dětské karnevaly a hlavně 

Majáles, který byl vždy přehlídkou naší činnosti. Tato tradi-
ce byla bohužel v roce 2020 přerušena a ani v letošním roce 
nám nebylo umožněno Majáles uspořádat. Oslava 125. výročí 
založení spolku je tak trochu i náhradou za tyto akce. Rádi 
Vás proto uvítáme v sobotu 18. 9. od 9 do 14 hodin na náměstí 
v Řevnicích, kde bude vystavena jak historická, tak moderní 
technika, hrát bude celý den živá muzika a děti si přijdou na své 
na dvou divadelních představeních radotínského divadelního 
spolku Gaudium. Těšíme se na Vás a rádi také přivítáme nové 
zájemce o členství v naší jednotce. 

Kateřina Šupáčková

Chcete prodávat mezi vraty? 
Můžete 18. září
Letos podruhé otevřou vrata ti obyvatelé, kteří chtějí své nevy-
užité věci nabídnout svým sousedům. Již XIV. Garage Sale se 
v Řevnicích uskuteční v sobotu 18. 9. Své věci můžete nabízet 
kolemjdoucím od 10 do 15 hodin, vrata ale můžete mít otevře-
na i déle. Jarní prodej mezi vraty byl i díky krásnému počasí 
úspěšný, a tak pokud máte zájem se zúčastnit toho podzimního 
jako prodejci, můžete se přihlásit na e-mailu Wildmannova.R@
seznam.cz nebo tel. 775 349 331. Uveďte své jméno, adresu, 
kde budete prodávat, a sortiment prodeje. Pokud máte chuť na-
kupovat, sledujte na Facebooku mapu prodejců v události nebo 
na stránkách www.garagesalecernosice.cz Tam jsou k vidění 
všechny obce, které prodej pořádají.

Náruč a Týden duševního zdraví
V rámci Týdne duševního zdraví připravil spolek Náruč dvě 
zajímavé akce. První, přednáška nazvaná Moje jména není 
diagnóza, proběhne ve středu 22. 9. od 17:00 v kavárně Modrý 
domeček. Jejím cílem je představit zkušenosti lidí s duševním 
onemocněním. Tématem bude život s nemocí, stigmatizace 
a cesta k zotavení.

Druhou akcí je výstava Příběhy bláznoství, jejímž prostřednic-
tvím budete moci poznat příběhy lidí se zkušeností s duševním 
onemocněním. Bude k vidění na dobřichovickém zámku od 
5. do 31. 10. Vernisáž uvede MUDr. Cyril Höschl.

Nový semestr zahájí studenti 
Univerzity 3. věku ve Dvoře Všerad
Nejen žáci ve školách, ale i studenti řevnické Univerzity 3. věku 
začínají další semestr celoživotního vzdělávání. V řevnickém 
kině se jich schází kolem padesáti.  Samotné přednášky začínají 
28. 9. v 10 hodin a dále se budou konat vždy v úterý jednou za 
14 dní. Přihlásit se ke studiu je možné 30 minut před přednáš-
kou, více informací najdete na www.e-senior.czu.cz.

Pod hlavičkou Provozně ekonomické fakulty České země-
dělské univerzity se již 8 let setkávají „zralí“ studenti v Kině 
Řevnice. Každý semestr je samostatný celek s jiným tématem. 
Frekventanti se již seznámili s astronomií, barokní architektu-
rou, českými dějinami, geometrií a mnoha dalšími tématy. Kaž-
dý si může najít to své. Uplynulé dva semestry se přesunuly do 
online výuky a společné přednášky v kině vystřídala individuál-
ní výuka před monitorem. I přesto tuto novou formu vzdělávání 
úspěšně zvládlo studium 35 seniorských studentů.

Krátce a jasně  11
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Protože řevnická univerzita není jen o vzdělávání, ale 
i o přátelstvích, cestování a společném poznávání, nový semestr 
bude tentokrát zahájen výletem do Všeradova Dvora. Účastníci 
navštíví Muzeum a galerii M. D. Rettigové, zahrají si minigolf, 
popovídají při kávě nebo dobrotě, obdrží pamětní listy za 
uplynulý semestr a vyberou si téma dalších přednášek, na které 
se přihlásí. Přidat se může každý, vítáni jsou optimisté, realisté, 
introverti i extroverti, zkrátka každý, kdo nechce sedět doma. 
Sraz je ve Všeradově Dvoře 14. 9. v 10.30 hodin, do Všeradic 
můžete přijet autobusem, odjezd 10.05 ze zastávky Nádraží 
Řevnice, nebo autem, či vlakem ze Zadní Třebaně.

(vše pan)

Lesní divadlo na vlnách klasické hudby
Už počtvrté se můžete v neděli 5. 9. nechat unést jedinečnou 
atmosférou koncertu Filharmonie v lese. V řevnickém Lesním di-
vadle společně s Komorní filharmonií Pardubice zahraje houslista 
Václav Hudeček. Dirigovat bude jako vždy Debashish Chaudhuri, 
rodák z indické Kalkaty s vášní pro evropskou klasickou hudbu. 
Před časem se usadil v Řevnicích a tuto krásnou tradici, kterou 
podporuje město Řevnice, uvedl do života. Záštitu nad koncer-
tem letos převzal radní středočeského kraje pro oblast kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda a na návštěvu 
koncertu se chystá také nový indický velvyslanec.

Na programu jsou předehry Mozarta, Mendelssohna a Saint-
-Saënse, tří zázračných dětí, ze kterých vyrostli velcí umělci, 
Václav Hudeček zahraje skladby Antonína Dvořáka a Pabla de 
Sarasate.

mare

Den architektury v Řevnicích
Spolek Kruh ve spolupráci s lokálními iniciativami a dobro-
volníky zvou na festival architektury, který se uskuteční první 
říjnový týden v celé ČR. V Řevnicích letos proběhnou tři akce: 

 • FILM: v sobotu 2. 10. od 18 hodin v budově Staré školy 
na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 64 proběhne projekce 
francouzského dokumentu z roku 2019 L´esprit Le Corbusier 
o díle slavného architekta. 

 • EXKURZE: v neděli 3. 10. v 16 hodin sraz na řevnickém 
nádraží k architektonické procházce nazvané Vlakem, vozem, 

lodí, pěšky… kolem, o cestování a dopravě a jak se zapsaly do 
architektury města. Od noblesy nádraží c.k. západní dráhy 
k romantice pivnice ve výpravní hale. Od dřevěného skladu 
ke kulturnímu centru v industriální památce. Od brodu k pří-
vozu a lávce. Od parkoviště ke korzu, od benzínky k novému 
náměstí. Pěší přednáška.

 • VÝSTAVA: od neděle 3. 10. do konce října v prostoru řevnic-
kého přednádraží: projekty 30 finalistů České ceny za archi-
tekturu 2021, jejíž vítěz bude vyhlášen v listopadu.

Vstup na všechny akce je zdarma. Srdečně vás zve 
architektka Daria Balejová

Lesňák v září hostí Čechomor, 
filharmonii i „železničáře“

Letošní sezona v řevnickém Lesním divadle míří do finále, 
nicméně i v září ještě bude co navštívit.

Po domácích ochotnících ze Studia mladých, kapele Tři sestry 
nebo retro festiválku Rockabilly CZ Rumble Lesňák v půlce 
srpna hostil odložený Rockový Slunovrat. Ten se letos kvůli 
pandemii konal ve výrazně menším měřítku. Páteční odpoled-
ne zahájili folkaři The Shookies a poté následovalo rockabilly 
v podobě The Train Robbers. Ve chvíli, kdy na pódium nastou-
pily legendy Gaia Mesiah, byl už areál slušně zaplněn a spolu 
s následujícími Krucipüsk v line-upu vytvořili silnou dvojici, 
která přiměla pařící dav zpívat oblíbené songy jako jeden muž. 
Skyline pak už nedalo žádnou práci publikum roztančit. Závěr 
pátečního programu patřil United Flavour. Sobotní program 
měl dva vrcholy a každý zcela z jiného soudku. Jedním z nich 
byl rapper RedZed. Bezchybnou tečkou za sobotou, ale i celým 
festivalem byli Noise of Human Art, neboli N.O.H.A. 

Co nás v lese ještě čeká?
 • 30. 8. od 20:00. Boss Babiš. Divadlo RePublika sehraje di-

vadelní dramatizaci jedné z nejprodávanějších knih snad nej-
známějšího současného českého novináře Jaroslava Kmenty.

 • 3. 9. od 19:00. Koncert kapely Čechomor jako součást 
turné k 33. výročí založení.

 • 4. 9. od 14:00. Železniční festival spolku Samohrd nazvaný 
Upusť páru. Jde o  putovní železniční hudební open festival 
zaměřený na folk, rock a pop s dominantní účastí železničních 
hudebních skupin či zpěváků, který každý rok pomáhá výtěž-
kem těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Letos najdete 
na festivalu jedno hlavní pódium, na kterém se postupně 
vystřídá spousta zajímavých železničních ale i profesionálních 
hudebních skupin a písničkářů: Mark Walls | Marek Dusil | 

Kultura
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18/9 Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel
Kino Řevnice / 17:30

18/9 Reminiscence
Kino Řevnice / 20:00

22/9 Smolný pich aneb  
Pitomý porno
Kino Řevnice / 20:00

24/9 Zátopek
Kino Řevnice / 17:30

24/9 Zbožňovaný
Kino Řevnice / 20:00

25/9 Duše
Kino Řevnice / 15:30

25/9 Cesta domů
Kino Řevnice / 17:30

25/9 Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel
Kino Řevnice / 20:00

29/9 Každá minuta života
Kino Řevnice / 20:00

Kino
1/9 Gunda
Kino Řevnice / 20:00

3/9 Shang-Chi a legenda 
o deseti prstenech
Kino Řevnice / 17:30

3/9 Zátopek
Kino Řevnice / 20:00

4/9 Dračí země
Kino Řevnice / 15:30

4/9 Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel
Kino Řevnice / 17:30

4/9 Free Guy
Kino Řevnice / 20:00

8/9 Deníček moderního fotra
Kino Řevnice / 20:00

10/9 Ainbo: Hrdinka pralesa
Kino Řevnice / 17:30

10/9 Jedině Tereza
Kino Řevnice / 20:00

Program kina 9/21
10/9 Okresní přebor / vzpo-
mínka na Oldu Limporta
Letní kino Lety / 20:00

11/9 Tlapková patrola 
ve filmu
Kino Řevnice / 15:30

11/9 Chyby
Kino Řevnice / 17:30

11/9 Sebevražedný oddíl
Kino Řevnice / 20:00

15/9 Zátopek
Kino Řevnice / 20:00

17/9 Tlapková patrola 
ve filmu
Kino Řevnice / 17:30

17/9 Cesta domů
Kino Řevnice / 20:00

17/9 Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel
Letní kino Lety / 20:00

18/9 Expedice: Džungle
Kino Řevnice / 15:30

ČištěníOdpady

svoz

likvidace

odpadkové koše

zanáška popelnic

KONTEJNERY:
• od 3–30 m3

• všechny druhy 
odpadu

chodníků a ulic

strojní čištění

ruční metení

odstraňování 
graffiti

zimní údržba

posypový 
materiál

zahradnické 
práce

sekání trávy

údržba 
mobiliáře

ostatní 
komunální 
služby

Zeleň
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ŘeKa | Blue Eyes | Černá dioda | Slunovrat | Stinking Misery 
a další. Celým dnem provede moderátor Martin Kapek ml.

 • 5. 9. od 19:00. Komorní filharmonie Pardubice s hous-
listou Václavem Hudečkem pod taktovkou Debashishe 
Chaudhuriho.  

 • 18. 9. od 13:00. Zelený tulipán − festival vydavatelství 
Maťa. Zahrají The Plastic People of the Universe, Phil Sho-
enfelt & Southern Cross, Svatopluk, Václav Koubek, A bude 
hůř, Sbor břežanských kastrátů a Mnichovo Smradiště. Uvádí 
František Čuňas Stárek.

Sokol startuje, chystá 
překážkový závod pro děti
V září se opět otevřou dveře řevnické sokolovny pro sportovce 
všech kategorií. Sportovat se začne od pondělí 8. září.

Sokol tradičně nabízí pestrou škálu více než třiceti cvičení, je-
jichž celá nabídka je zveřejněna na www.sokolrevnice.cz. V roz-
vrhu naleznete cvičení seniorů, žen, rodičů s dětmi i cvičení 
pro předškoláky nebo děti v oddílu všestrannosti. Právě školáci 
a předškoláci si letos vyzkoušeli příměstský tábor, který se konal 
od 16. do 20. srpna a byl nabit nejrůznějšími nejen sportovními 
aktivitami a završen přespáním a táborákem. Rodiče i děti si tá-
bor velmi pochvalovali. „I nám se zdá, že se tábor velmi vydařil. 
Jako náhrada za zmeškaná cvičení to vyšlo báječně,“ napsala 
Bára Ciglerová, jedna z pořadatelek tábora. 

V září navíc Sokol pořádá již tradiční dětský překážkový 
závod Sokol Race. Uskuteční se v neděli 19. září. Loňský třetí 
roční s 26 překážkami absolvovalo 120 dětí.

(vše pan)



14  Inzerce

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 





4 a 18/9 Farmářské trhy
U řeky v Dobřichovicích / 8–12

11/9 Pivní festival
Náměstí Řevnice

11/9 Dobřichovická Alotria
Pod dobřichovickým zámkem / 11:00

11/9 Zábavná akce Jede král!
Sportpark Berounka Černošice / 13:00
Hrají Pískomil se vrací, Harry Band, 
atrakce pro děti

11–12/9 Královský průvod
12/9 Košíkářský trh
Náměstí Řevnice / 9:00

18/9 Oslavy SDH Řevnice
Náměstí Řevnice

19/9 Sokol Race
Sokolák Řevnice

22/9 Beseda z cyklu  
Živá radost
Knihovna Dobřichovice / 18:30
Na téma jak být šťastná nebo šťastný se 
svým novým partnerem a jeho dětmi z 
předchozího vztahu.

Výstavy
do 25/9 Království za štětec 
a půl svobody k tomu
Křižovnický zámek Dobřichovice
11. ročník výstavy ateliéru Arteradky. 
Vstupné je dobrovolné, otevřeno denně 
9-21h do 25. září.

10/9–10/10 Prodejní výstava 
fotografií Vratislava Nohy
Pivovar MMX

Hudba
3/9 Koncert Čechomoru
Lesní divadlo / 19:00

4/9 Železniční festival  
Upusť páru
Lesní divadlo / 14:00

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

17/9 Historie vokální hudby
Zámek Dobřichovice / 19:00
Pěvecký sbor Vox Nymburgensis, pořádá 
v rámci festivalu Musica Viva Fr. Běhou-
nek, vstupné 150,- /100,- Kč.

Kulturní přehled 9/21
18/9 Festival vydavatelství 
Maťa Zelený tulipán
Lesní divadlo / 13:00

25/9 Koncert
Karlický kostel / 17:00
Sexteto členů České filharmonie zahraje 
na počest Jaroslavu Šarounovi. Program: 
Pachelbel, Vivaldi – Čtvero ročních 
dob. Účinkují: P. Nechvíle, L. Vilímec, 
M. Kolářová, O. Kameš, M. Novák, J. 
Hudec. Pořádá KC Dobřichovice a rodina 
Šarounova

Divadlo
30/8 Boss Babiš
Lesní divadlo / 20:00

26/9 Mikulkovy pohádky 
v podání Divadla ELF
Zámek Dobřichovice / 15:00

Ostatní akce
3/9 Dětská fotbalová  
diskotéka
Multifunkční hřiště Lety / 16:00

16   Kulturní přehled


