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Text: Pavel Knýbel | Foto: Pavla Nováčková 

Celkem 102 dětí od pěti let až po deváťáky se letos sešlo na star-
tu oblíbeného dětského překážkového závodu v lese Sokol Race. 
Jeho čtvrtý ročník se konal v neděli 19. 9. na řevnickém Soko-
láku. Na základě několika podnětů z minulého roku pořadatelé 
prodloužili trať na tři a čtvrt kilometru a zařadili nové překážky. 
Na jejich přípravě v lese se několik dní podíleli nadšení cvičitelé 
a příznivci řevnického Sokola.

Malí závodníci tak šplhali, prolézali, plazili se, skákali a všech-
ny překážky si pochvalovali. Soutěžilo se v deseti kategoriích 
o stejný počet sad medailí. Opět nám přálo počasí, a tak si děti 
mohly užít závod a stejně tak jejich rodiče atmosféru v cíli. Na 
trase závodu byly na tři desítky překážek, na každé z nich mini-
málně jeden dospělý zajišťoval bezpečnost dětí, a tak mohli být 
všichni spokojeni, že děti doběhly do cíle jen s drobnými šrámy. 
V cíli pak dostaly buřta, kterého si vlastnoručně opekly na ohni, 
a mohly se svými kamarády závod ještě nějakou chvíli hodno-
tit a podělit se o zážitky. Celá akce byla zakončena slavnostním 
vyhlášením vítězů ve všech kategoriích. Rádi bychom zde podě-
kovali všem, kteří se na přípravě, organizaci i zajištění závodu 
podíleli a věnovali svůj čas stovce dětí. Už teď se těšíme na další 
ročník! e

Pavel Knýbel

Děti zdolávaly na třicet překážek
předškoláci + 1. třída – kluci
Filip Soukup
Filip Vech
Vojtěch Kment

předškoláci + 1. třída – holky
Lucie Nosková
Josefína Brabcová
Markéta Šafránková

2. + 3. třída – kluci
David Schik
Kilián Skripnik
Jakub Šustr

2. + 3. třída – holky
Nela Sofie Košťálová
Jana Duchoslavová
Klára Mizerovská

4. + 5. třída – kluci
Theodor Bartoň
Tomáš Bláha
Jakub Nosek

4. + 5. třída – holky
Ester Zajíčková
Eliška Ilemová
Julie Ema Košťálová

6. + 7. třída – kluci
Filip Schik
Tadeáš Vávra
Šimon Pešice

6. + 7. třída – holky
Alžběta Ciglerová
Markéta Jislová
Kristýna Kubátová

8. + 9. třída – kluci
Matouš Skripnik
Šimon Knýbel
Václav Šimůnek

8. + 9. třída – holky
Agáta Geffertová
Johana Dobešová
Julie Leinweberová



Slovo starosty  3

byl v období 2014–2018 Ondřej Skripnik a v období od roku 
2018 do současnosti Tomáš Smrčka. V roce 2018 byl veřejně 
představen první návrh nového územního plánu; proti němu 
byla podána řada námitek a připomínek, které pořizovatel 
vyhodnotil a spolu s projektanty začal pracovat na úpravě 
návrhu územního plánu. Současně vznikla také petice proti 
masivní bytové výstavbě ve městě. Městské zastupitelstvo 
ihned po místních volbách v roce 2018 v reakci na petici 
rozhodlo o vytvoření výboru pro územní plán, kde kromě zá-
stupců koalice i opozice a nezávislého odborníka měl zástup-
ce také petiční výbor v osobě Martina Sudka. Cílem výboru 
pro územní plán bylo sblížit názory všech stran k budouc-
nosti zejména bývalé betonárny. Ve školní jídelně proběhlo 
v roce 2019 k územnímu plánu a s areálem souvisejícími 
tématy několik veřejných participačních setkání. Výbor si na 
začátku stanovil pravidlo nepřehlasování se navzájem. Proto, 
i přes většinovou shodu ve výboru, se díky neochotě zástupce 
petičního výboru ke kompromisu nepodařilo v rámci výboru 
za 1,5 roku dosáhnout všeobecné shody. Zápisy z činnosti 
výboru můžete nalézt na stránkách města. 

Spory města a přípravného výboru 
Následně v roce 2020 na základě sběru hlasů proti masivní 
bytové výstavbě vznesl petiční výbor (Milan Tomek, Olga 
Tomková, Martin Sudek) požadavek na uspořádání referenda 
proti bytové výstavbě v Eurovii a pro realizaci zelených pásů 
na konci budoucí zástavby na Vrážce. Město vyhlásilo refe-
rendum v souběhu s krajskými volbami v roce 2020 o dvou 
otázkách, jedna se týkala budoucnosti bývalé betonárky 
a druhá realizace zelených pásů na konci budoucí zástavby 
na Vrážce. Protože město na základě právního zdůvodnění 
nepřevzalo přesné znění otázek od petičního výboru, vznikla 
ohledně formulace otázek do referenda mezi městem a pří-
pravným výborem referenda řada soudních sporů. Soudem 
byla zrušena část referenda k bývalé betonárce (nikoliv k ze-
leným pásům na Vrážce). Jelikož zde není prostor detailně 
popisovat jednotlivé kroky soudů a reakcí obou stran, jsou na 
městských stránkách veškeré dokumenty chronologicky uve-
deny. Podle sdělení v rozsudku nejvyššího správního soudu 
se bohužel ve svém rozhodování soud nezabývá samotným 
územním plánem a věcmi souvisejícími s jeho projednáním, 
ale stroze jen zákonem o referendu (vyhlásit referendum je 
nutné, pokud je podán návrh). 

Upravený návrh územního plánu bez 
bytové výstavby v areálu betonárny 
V létě 2021 pořizovatel uveřejnil upravený návrh územního 
plánu. Upravený návrh ustoupil v lokalitě bývalé betonár-
ny od výstavby rodinných a bytových domů a místo plochy 
smíšené obytné byla do upraveného návrhu zařazena plocha 
smíšená výrobní, byla převzata stávající platná regulace ze 
současného územního plánu, v návrhu je označen jako VO2 
Výroba a obchod Za nádražím. V lokalitě Vrážka byl zapra-
cován návrh na realizaci zelených pásů na konci zástavby, 
a jelikož je tato lokalita etapizována do dvou postupných 
etap (etapa II. a etapa III.), je tato podmínka přenesena do 
regulačního plánu a realizace zelených pásů se týká obou 
etap. Následně po uveřejnění takto upraveného návrhu 
nového územního plánu přípravný výbor podal další podání 
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Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
dovoluji si Vás oslovit s pozvánkou k účasti v letošních říj-
nových parlamentních volbách, jejichž výsledek bude velmi 
důležitý pro další směřování země a zajištění budoucí kvality 
našich životů, ale také našich dětí a následujících pokolení. 
Naše země si v uplynulém období prošla bezprecedentní 
pandemickou krizí. Nebudu se pouštět do srovnávání, jak 
a která země se s touto krizí vypořádala lépe či hůře, o tom 
je v médiích dostatek informací. Ale chtěl bych apelovat na 
odpovědnou volbu a jsem přesvědčen, že odpovědné rozhod-
nutí je o vizi a budoucnosti a nikoliv o nějakém okamžitém 
předvolebním benefitu. Samozřejmě si uvědomuji, že toto 
rozhodnutí je pro řadu voličů složitým vnitřním bojem. Přeji 
vám pro toto odpovědné rozhodnutí odvahu. 

Současně s volbami proběhne v Řevnicích opět po roce 
referendum k územnímu plánu. Nutno zdůraznit, že se ne-
jedná o vůli města, učiněné na základě rozhodnutí zastupi-
telstva, ale k tomuto referendu bylo město odsouzeno soudy 
a je donuceno opět po roce referendum uspořádat. 

Co je územní plán
Jelikož se vynucené referendum týká územního plánu, je 
nutné k tomu tématu podat nejdříve několik důležitých 
informací. Územní plán je základní dokument, který určuje 
využití pozemků v katastru města a tím také určuje hodnotu 
pozemků jednotlivých vlastníků, územní plán také rozvoj 
území města reguluje, etapizuje či podmiňuje. Také je důle-
žité si uvědomit, že územní plán je dokument, který vlast-
níkům nenařizuje realizovat stavby podle určení funkčního 
využití ploch, ale umožňuje vlastníkům toto využití. Zjedno-
dušeně řečeno, pokud má vlastník svůj pozemek ve funkčním 
zařazení například jako plochu bydlení, nemůže vlastníka 
nikdo nutit k výstavbě rodinného domu. Je na každém vlast-
níku, zda tuto možnost využije, či nikoliv, případně může 
vyčkat na změnu územního plánu nebo nový územní plán, 
který může plochu přeřadit do jiného využití. Rozdílnost zá-
jmů veřejných na straně jedné (obce, orgánů ochrany přírody 
nebo vod či většinové zájmy společnosti) a zájmů vlastníků 
na straně druhé (dosažení co nejvyšší hodnoty pozemků či 
naopak nevůle jakkoliv pozemky znehodnocovat sítěmi či 
dopravními stavbami) v sobě nese při zpracování územního 
plánu řadu sporů. A čím je těchto sporných momentů více, 
tím je zpracování a schválení tohoto dokumentu složitější. 
Stávající územní plán končí pro naše město s rokem 2022 a je 
nutné schválit nový územní plán. Bez územního plánu bude 
velmi složité ve městě realizovat jakoukoliv výstavbu, třebas 
i ve veřejném zájmu. 

Jak je územní plán v Řevnicích 
připravován 
V krátkosti zrekapituluji vývoj zpracování nového územního 
plánu. Město objednalo zpracování nového územního plánu 
v roce 2014 u architektonické kanceláře arch. Pavla Hniličky 
a pořizovatelem (tím, kdo veškerý proces organizuje a řídí) 
bylo zvoleno Město Černošice – odbor územního plánová-
ní. Určeným zastupitelem, tedy osobou, která má za úkol 
komunikovat za zastupitele s pořizovatelem a projektantem, 
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k soudu. V září 2021 proběhlo veřejné projednání upravené-
ho návrhu nového územního plánu. A mezitím soud rozhodl 
o vyhlášení referenda podle otázky přípravného výboru, nyní 
ovšem již jen k lokalitě bývalé betonárny.

Klíčové je plochu bývalé betonárky 
popsat v souladu s vyhláškou 
Pro pochopení dalšího postupu kolize referenda a zpracová-
vaného územního plánu je nutné nejdříve vysvětlit, jakým 
způsobem může zpracovatel a pořizovatel postupovat při 
rozvržení ploch v územním plánu. Aby tvůrci územního 
plánu nepostupovali podobně jako v klasickém díle spiso-
vatele Čapka Jak pejsek s kočičkou pekli dort a nemíchali 
k sobě neslučitelná využití, která by se navzájem rušila (to by 
pak uživatelům nechutnalo podobně jako onen slavný dort), 
je zde důležitá vyhláška 501/2006 Sb., která tato pravidla 
určuje. Podle zmíněné vyhlášky je možné vymezit zejména 
tyto plochy využití: plochy bydlení (§4), plochy rekreace 
(§5), plochy občanského vybavení (§6), plochy veřejných 
prostranství (§7), plochy smíšené obytné (§8), plochy do-
pravní infrastruktury (§9), plochy technické infrastruktury 
(§10), plochy výroby a skladování (§11), plochy smíšené 
výrobní (§12) a další (§14–19), které není nutné dopodrobna 
citovat. Proto například na základě pokynu zastupitelů na 
zachování současné regulace v bývalé betonárce pořizova-
tel s projektantem zvažovali, zda plochu bývalé betonárny 
zařadit do plochy výroby a skladování (těžba, hutnictví, 
strojírenství, chemie, skladové areály apod.) nebo do plochy 
smíšené výrobní, čemuž se současné využití areálu blíží více. 
Otázka navržená přípravným výborem, ke které bylo město 
odsouzeno rozsudkem soudu, jako přípustné využití určuje 
zejména občanskou vybavenost a v případě její závaznosti 
bude pravděpodobně plocha vymezena podle §6 citované 
vyhlášky, jakožto plocha občanského vybavení. Toto v pří-
padě závaznosti bude problematické pro město ze dvou 
důvodů. Prvním problémem bude vrácení územního plánu 
o několik kroků zpět k takzvanému společnému projednání, 
neboť se jedná o změnu funkčního využití zcela nové regu-
lace (nikoliv převzetí té současné) a v důsledku také zdržení 
procesu schvalování územního plánu. A druhým problémem 
je skutečnost, že žádný soukromý vlastník nebude budovat 
občanskou vybavenost, této možnosti nevyužije a areál bude 
fungovat pravděpodobně nadále bez jakékoliv změny. Takto 
rozsáhlé plochy občanské vybavenosti se zpravidla vymezují 
na pozemcích vlastněných obcemi, kraji či státem. 

Proti čemu referendum bojuje?
Na tomto místě je nutné zdůraznit, že původní myšlenka 
referenda, zabránit masivní bytové výstavbě, se již zcela 
vytratila. V současné podobě referendum nebojuje proti 
masivní bytové výstavbě (nic takového v současném upra-
veném návrhu územního plánu není), ale prosazuje do 
lokality výhradně občanskou vybavenost, aniž je přípravným 
výborem zdůvodněno proč. Dále je třeba připomenout, že 
zdržení schvalování územního plánu město nejen přibližuje 
k okamžiku, kdy bude bez územního plánu, ale zároveň takto 
poskytnutý čas umožní řadě dalších vlastníků zrealizovat 
výstavbu na pozemcích, které současný územní plán mění 

z plochy obytné do plochy zeleně. A takových pozemků, 
které lze podle současného územního plánu zastavět a podle 
návrhu nového územního plánu nikoliv, je stále velké množ-
ství. Na tuto skutečnost na veřejném projednání upozorňo-
val autor návrhu arch. Pavel Hnilička. Referendum se tedy 
jeví jako zcela zbytečné, slepě prosazující do území bývalé 
betonárny funkce občanské vybavenosti. Ostatně před tímto 
varovala také na veřejném projednání v roli pořizovatele 
Ing. Helena Ušiaková. Ve svém důsledku referendum bojuje 
proti územnímu plánu a může oddálit jeho schválení.

Zcela lichá argumentace 
přípravného výboru 
Závěrem bych se ještě vyjádřil k motivačním letákům 
přípravného výboru. Již několikrát jsem upozorňoval na 
zbytečné strašení lidí. Jsem rád a oceňuji, že dříve používané 
argumenty o masivní bytové výstavbě, nedostatečné kapacitě 
čistírny odpadních vod a jiné těžko obhajitelné pseudoargu-
menty již na letácích nezaznívají. Ale stále, zřejmě z nezna-
losti, je strašeno nedostatkem pitné vody (město má zdrojů 
dostatek a dodává ji i do okolních obcí, zdroje plánovitě 
udržujeme a modernizujeme) či nedostatkem míst ve škole 
či školní jídelně (naši školu na základě spádovosti využí-
vají obce Hlásná Třebaň, Zadní Třebaň a Karlštejn, školu 
stále modernizujeme a kapacity navyšujeme). Zbytečné je 
i strašení kolonami aut. Město zpracovávalo dopravní studii 
(výsledky jsou na městských stránkách), ale kdo se výpočty 
a měřením intenzity nechce zabývat, tak ať si porovná objem 
místní dopravy s dopravou v jiných obcích a městech okolo 
Prahy. Ano, sebekriticky, jeden výrazný dopravní problém na 
území města máme, a tím je úrovňový železniční přejezd na 
krajské komunikaci, v dopravních špičkách se jedná o již dále 
neakceptovatelný „špunt“. Proto město situaci aktivně řeší 
a do plánů správy železnic na modernizaci trati prosadilo 
požadavky na mimoúrovňový přejezd (podjezd), nové parko-
vací plochy a nové dopravní propojení do lokality Za Vodou 
budoucím podjezdem a řevnickou lávkou (na části pozemků 
v bývalé betonárně a části pozemků po zúžení kolejiště). Na 
přirozeném rozvoji Řevnic se jistě shodujeme, to je ostatně 
motivace pro práci všech zastupitelů, ale k tomu ovšem ne-
stačí tři minuty. Je to proces dlouhodobě plánovaný, pracný 
a lemovaný překážkami například v podobě takto nepromyš-
lených kroků, které důležitý dokument pro přirozený rozvoj 
města, jakým územní plán bezesporu je, stále brzdí a vrací 
zpět. 

Odpovědné rozhodnutí 
Proto, prosím, vážení spoluobčané, než půjdete případně 
k referendu, popřemýšlejte a nenechte se zmást lichými ar-
gumenty. Mediální prostor je podobných exhibicí plný. A po-
dobně, jak jsem žádal v úvodu tohoto článku o odpovědnou 
volbu v parlamentních volbách, prosím i o odpovědnou volbu 
v tomto odsouzeném referendu a i nevolba v tomto případě 
může být odpovědná. 

S úctou Tomáš Smrčka
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Řevnice společně s Černošicemi koupí 
sekačku na skládku
Dálkově řízenou svahovou sekačku Spider s příslušenstvím 
zakoupí společně města Černošice a Řevnice za necelých 890 000 
korun. Sekačka je určena speciálně pro sekání trávy na rekulti-
vovaných skládkách, tedy pro náročný terén a nekvalitní porost. 
„Ukázalo se, že máme s Černošicemi stejný problém, a to jak se-
kat trávu na rekultivované skládce,“ uvedl starosta Řevnic Tomáš 
Smrčka. Podle něj jde o rozsáhlou plochu, navíc v prudkém sva-
hu, za jejíž jedno posekání si firmy účtují kolem 200 000 korun. 
Žádné z měst nemá potřebnou techniku. „V sušším období nebyl 
problém, ale letos se situace zhoršila,“ doplnil Smrčka s tím, že 
v případě, že plocha nebude udržována, hrozí městům pokuty. 
Pravidelná údržba totiž byla podmínkou dotace pro rekultivaci 
skládky. Udržitelnost dotace v Řevnicích je přitom 25 let. 

Práce na hřišti i lávce finišují
Do finále spějí tři projekty, které odstartovaly v létě: Do konce 
října má být hotova nová lávka v Havlíčkových sadech včetně 
přilehlých komunikací. Již 20. října by mělo být dokončeno nové 
multifunkční sportoviště na školním pozemku. Do závěrečných 
úprav spěje i úprava rozšířeného prostranství před budovou 
1. stupně základní školy. Nyní se tam řeší kontejnery a závěrečné 
sadové úpravy včetně trvalkových záhonů. 

Nové technologie vyřeší problém 
s tlakem vody
Stavební ruch nyní panuje ve vodárně u řeky Berounky. Výměna 
technologií si totiž vyžádala i stavební úpravy objektu. „Ta původ-
ní je zastaralá a již nevyhovující, s ručním dávkováním chemie. 
Nahradí ji nová, plně automatizovaná,“ uvedl řevnický starosta 
s tím, že jde o poměrně nákladnou investiční akci za téměř 10 mi-
lionů korun. Jejím cílem je nejen zlepšení úpravy vody, ale sou-
časně i snížení nákladů a optimalizace poměrů tlaků v soustavě. 
Problém je v tom, že dosud je voda poměrně nákladně pumpová-
na z vodárny do vodojemů Na Výšině, odkud je gravitací distribu-
ována do celého města, což ve spodní části způsobovalo vysoký 
a nahoře zase nízký tlak. To by se mělo změnit. „Nynější nové 
technologie umožní v budoucnu Řevnice rozdělit na dvě tlaková 
pásma. Horní bude napojené na vodojemy Na Výšině, to spodní 
na vodárnu u řeky,“ dodal Smrčka. Podle podepsané smlouvy by 
měly být práce dokončeny nejpozději do 31. 1. 2022.

Sběrný dvůr spustil nový web
Slibované nové webové stránky řevnického sběrného dvora jsou 
již na světě. Potřebné informace najdete na adrese www.sdrev-
nice.cz. „Web je již zprovozněn, nicméně ještě stále se upravuje 
a doplňují informace,“ informoval starosta Řevnic Tomáš Smrč-
ka. Hned na titulní straně tak najdete nejen důležité informace 
o sběrném dvoře (pravidla, druhy odpadu, ceník aj.), ale také 
záložku Můj limit čerpání. Tam byste měli po přihlášení zjistit, 
jaký je stav vašeho konta a kolik odpadu můžete ještě bezplatně 
dovézt.  

O voličský průkaz lze žádat do 6. 10.
Druhý říjnový víkend nás čekají důležité volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. Vhodit své hlasy můžete 
v Řevnicích v budově 2. stupně základní školy, a to v pátek 8. 10. 
od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. 10. od 8 do 14 hodin. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totož-
nost a státní občanství České republiky (platným občanským prů-
kazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem nebo 
cestovním průkazem). V dostatečném předstihu před volbami si 
tedy zkontrolujte platnost dokladů, nově totiž nelze ve dnech vo-
leb vydat tzv. volební občanské průkazy jako v minulých letech.

Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání 
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.

Pokud v době konání voleb nebudete v místě svého trva-
lého bydliště, můžete požádat o vydání voličského průkazu. 
Žádá se o něj na úřadě příslušném podle místa trvalého byd-
liště. Nejpozději lze o voličský průkaz osobně požádat dne 
6. 10. 2021 do 16:00 hodin. Voličský průkaz opravňuje voliče vo-
lit mimo volební okrsek, do kterého spadá podle místa trvalého 
bydliště. Volit lze po celém území České republiky nebo na stano-
vených zastupitelských úřadech v zahraničí. 

Trati má pomoci redukce vlaků 
Kvůli katastrofální situaci na železniční trati z Prahy do Berouna 
se znovu sešli 20. září starostové z dolního Poberouní se zástupci 
dopravce a dalších dotčených organizací. Jednání na základě 
mnoha stížností svolal černošický starosta Filip Kořínek a vyzval 
zástupce Správy železnic, Českých drah, objednatelů dopravy 
ROPID a IDSK, aby na jednání přijeli vlakem. Ministr dopravy 
Havlíček i přes pozvání nedorazil. Přitom sám kraj kritizuje za 
redukci lokálek, hlavní koridor ho ale zřejmě nezajímá. Naopak 
přítomen byl i řevnický starosta Tomáš Smrčka, podle kterého 
stížností na situaci na berounskou trať přibývá.

Výsledek jednání? Trati podél Berounky má od častých kolapsů 
pomoci redukce vlaků, kraj chce také omezit rychlíky. 

Krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký na svém 
facebookovém profilu napsal, že se zúčastnění shodli na několika 
krocích, které je potřeba projednat a realizovat. Jde především 
o redukci počtu vlaků na trati, a to do doby ukončení její rekon-
strukce. Snížit by se měl zejména počet expresů a rychlíků, což 
je úkol pro projektanty dopravy z IDSK/ROPID/SŽ a především 
Ministerstvo dopravy. Jenže právě to ještě před zahájením re-
konstrukce naopak počty dálkových vlaků navýšilo. „My jsme již 
s ROPIDem první krok učinili, a to redukci intervalu z Radotína 
z 10 na 15 minut,“ uvedl Borecký. 

V seznamu chystaných opatření je i optimalizace provozu stá-
vajících souprav a jejich případné doplnění stroji z lokálních tratí 
v úseku Beroun–Karlštejn. To by mělo eliminovat situace, kdy se 
přenáší zpoždění získané ještě na prvních kilometrech trati v Pra-
ze či Černošicích dál po celé trati. Další možnou pomocí přetížené 
trati mají být dočasné expresní autobusy z obcí, jako jsou Řevnice, 
Lety, Dobřichovice.

Z jednání také vyplynulo, že černošický starosta požádá o osob-
ní jednání ministra dopravy, kde ho bude informovat, avizovat 
přípravu variant řešení a žádat jeho podporu. „Budu také apelovat 
na zřízení zvláštního týmu nad dotčenými organizacemi, který by 
dohlížel na koordinaci a kvalitu provozu,“ dodal Kořínek.

(vše pan)

Zprávy z radnice
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Text: Matěj Barták, Marie Reslová | Foto: Lukáš Váňa

„Občanské“ versus „městské“ 
referendum
O tom, jaká pravidla pro budoucí výstavbu v průmyslovém 
areálu za nádražím má obsahovat připravovaný územní plán 
Řevnic, se poprvé hlasovalo před rokem. 

Hlasování předcházela kampaň přípravného výboru pro 
referendum, která varovala před „masivní“ bytovou výstav-
bou v Řevnicích, především v areálu bývalé Eurovie. V návr-
hu územního plánu totiž mělo být toto území vyznačeno jako 
transformační s možností proměny brownfieldu na smíšené 
území, v němž se počítalo se 60 byty, kancelářemi, obchody, 
drobnou výrobou, službami a občanskou vybaveností.   

Přípravný výbor nasbíral potřebné množství podpisů ob-
čanů a podal na radnici návrh na vyhlášení „občanského“ 
referenda. Jeho cílem bylo zabránit jakékoliv formě bytové 
výstavby na území bývalé Eurovie a areál bývalé betonárky, 
který je ovšem v soukromém vlastnictví, určit v územním 
plánu výhradně pro výstavbu občanské vybavenosti (zařízení 
pro školství, kulturu nebo sport), případně drobnou nerušící 
výrobu a služby či zeleň. 

Zastupitelé na základě právních posudků ale došli k závě-
ru, že otázka navržená přípravným výborem odporuje práv-
ním předpisům, „občanské“ referendum odmítli a vyhlásili 
vlastní, v němž položili občanům Řevnic otázku na stejné 
téma, ale jinak zformulovanou.
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Otázka navržená přípravným výborem a odmítnutá 
zastupiteli, o které se nyní bude znovu hlasovat:
Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Řevnice schválilo 
územní plán v podobě, která v návrhových plochách území 
bývalé Eurovie v Řevnicích (podle návrhu územního plánu 
prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 se 
jedná o území C3) neumožní výstavbu jakýchkoli bytových 
domů a/nebo rodinných domů a jako jediné přípustné vy-
užití tohoto území se stanoví pouze: stavby občanské vyba-
venosti, a to zařízení školství a výchovy, zařízení kultury, 
zařízení tělovýchovy a sportu, veřejná prostranství, zeleň, 
drobná nerušící výroba a služby, místní komunikace?

Otázka zastupitelů, o níž se hlasovalo v referendu 
v minulém roce: 
Souhlasíte s tím, aby město Řevnice učinilo veškeré kroky 
v samostatné působnosti k tomu, aby návrhová plocha are-
álu betonárny v Řevnicích (podle návrhu územního plánu 
prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 území 
označené jako C3) umožňovala umístění staveb všech vyjme-
novaných způsobů využití: občanská vybavenost (např. ma-
teřská škola, ordinace lékařů, obchody, zařízení pro kulturu 
a sport, jako jsou hřiště, služby), kanceláře, drobná nerušící 
výroba, bydlení, plochy s veřejnou zelení, parky, komunikace 
a technická infrastruktura?

„Městské“ referendum proběhlo na začátku loňského října 
souběžně s krajskými volbami a s dostatečnou, více než pa-
desátiprocentní účastí oprávněných voličů. Odpůrci bytové 
výstavby v Eurovii v něm zvítězili, ale nezískali nadpoloviční 
počet hlasů, takže výsledek referenda nebyl pro město a tvor-
bu územního plánu závazný. 

Obratem ale jeden z členů přípravného výboru napadl 
platnost referenda u Krajského soudu v Praze. Soud mu vy-
hověl a rozhodl, že referendum týkající se budoucí zástavby 
Eurovie je neplatné, protože řevnické zastupitelstvo mělo vy-
hlásit „občanské“ referendum a svým postupem zabránilo ob-
čanům Řevnic odmítnout bytovou výstavbu v dané lokalitě.

Město proti soudnímu rozhodnutí podalo kasační stíž-
nost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten ji jako nedůvodnou 
1. září tohoto roku zamítl. Naopak Krajský soud v Praze už 
26. srpna na návrh přípravného výboru vyhlásil místní refe-
rendum na území města Řevnice ve dnech 8. a 9. 10. 2021 
s původně navrženou otázkou. 

Územní plán a referendum
7. září tohoto roku se v řevnickém kině konalo opakované 
projednání územního plánu, na kterém byl představen jeho 
upravený návrh. Na základě námitek podaných občany pro 
oblast Eurovie a na podnět zastupitelů ponechali pořizovatel 
(odbor územního plánování Černošice) a zpracovatel (Pavel 
Hnilička Architekti s.r.o.) pro toto území v současnosti plat-
nou regulaci, mírně upravenou a aktualizovanou. Důležité 
je, že do budoucna jako hlavní využití průmyslového areá-
lu připouští pouze nerušící drobnou výrobu a služby, stav-
by technické a dopravní infrastruktury, veřejná prostranství 
a parky. Jako přípustné využití pak velkokapacitní prodejní 
plochy, nepřípustné je bydlení, objekty a plochy pro rekreaci, 
rozsáhlá výrobní, skladová a dopravní zařízení. Dále všechny 
stavby, jejichž provoz by narušoval životní prostředí nad pří-
pustnou míru stanovenou hygienickými předpisy.

Bytovou výstavbu, proti které je referendum od samého 
začátku namířeno, aktuální návrh nového územního plánu 
tedy již neobsahuje (s výjimkou služebních bytů), takže je-
dinou změnou by bylo připuštění staveb pro školství, kultu-
ru a sport, u kterých je ovšem málo pravděpodobné, že by je 
soukromý majitel dotčených pozemků chtěl kdy realizovat, 
neboť pro soukromý subjekt mohou být jen sotva ekonomic-
ky rentabilní.

V tuto chvíli také není jasné, co se bude dít v případě zá-
vazného výsledku referenda. Nabízí se minimálně tři hlavní 
možnosti:

1. Dojde k opakovanému veřejnému projednání ÚP.
2. Pořizovatel vyhodnotí změny plánu jako natolik zásadní, 

že bude nutné vrátit se ke společnému jednání o územním 
plánu, tedy o několik kroků zpět, aby se ke změnám mohly 
vyjádřit i nejrůznější dotčené orgány.

3. Územní plán bude odsouhlasen v podobě aktuálního návr-
hu a případné změny budou provedeny změnou územního 
plánu poté, co nový ÚP vstoupí v platnost.

Současně s volbami do parlamentu 8. a 9. října se bude znovu hlasovat o tom, jaké parametry využití má mít 
území bývalé Eurovie v územním plánu. O konání nového referenda rozhodl soud.

Řevnice čeká staronové 
referendum



První a druhá možnost by znamenaly další odklad přijetí 
dokumentu (v druhém případě dokonce velmi zásadní), kte-
rý město naléhavě potřebuje, mimo jiné i proto, že omezuje 
nebo přísněji reguluje výstavbu na plochách, které je zatím 
stále možné využít pro stavby k bydlení.

Jakým směrem se bude odvíjet další dění kolem ÚP, není 
v tuto chvíli jasné i proto, že v současné době pořizovatel 
(ve spolupráci se starostou Tomášem Smrčkou coby určeným 
zastupitelem) teprve pracuje na vypořádání námitek a připo-
mínek k ÚP, které vzešly ze zářijového veřejného projednání. 
Tento proces by měl být dokončen do konce října. Poté bude-
me vědět víc. Ve hře je ovšem i další kasační stížnost, kterou 
město podalo 9. září proti vyhlášení referenda Krajským sou-
dem v Praze s žádostí o její odkladný účinek. e

Blíží se občanské referendum
Všechny kroky radnice týkající se občanského referenda měly 
jasný směr – referendum občanů se nesmí uskutečnit. Stále 
jsme se ptali proč, když radnice tvrdila, že ji názor občanů 
zajímá. Ale ona se chce zeptat tak nějak „po svém“. Aby do-
stala tu odpověď, kterou chce slyšet.

Všechny soudy jasně řekly – toto jednání radnice bylo ne-
zákonné a občanské referendum dle přípravného výboru ne-
mělo být městem zamítnuto. Nyní tedy již konečně půjdeme 
k občanskému referendu spolu s volbami dne 8.–9. 10. 2021. 
A to i přesto, že radnice se s občanským referendem nehodlá 
smířit a opět podala kasační stížnost.

Otázka Vrážky už byla loňským referendem vyřešena, byť 
si ji zase radnice vyložila tak nějak po svém. Zelený pás, 
který byl na Vrážce jasně umístěn, se vlastně dle návrhu 
územního plánu může posouvat dle potřeby. Smyslem 
zeleného pásu je nejen ochrana proti přívalovým vodám, 
ale i odclonění výstavby a zamezení dalším developerským 
snahám v této lokalitě. Ale proti tomu se lze bránit a určitě to 
i někteří občané udělali v rámci námitek k návrhu územního 
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K platnosti referenda je nutná účast minimálně 35 % 
oprávněných voličů a k tomu, aby byl výsledek platný, 
se pro něj musí vyslovit nadpoloviční většina voličů 
a zároveň aspoň 25 % všech oprávněných voličů.

plánu. Rozhodně to není finální a neměnné rozhodnutí.
V Eurovii měl zůstat do vyřešení referenda původní regu-

lativ. To se také nestalo. Byly tam přidány služební byty, bylo 
navýšeno procento zástavby z 30 % na 50 %, byly přidány 
komerční plochy a naopak byl odstraněn zákaz rušivé prů-
myslové výroby. 

Referendum opravdu nebylo a není jenom věc Vrážky nebo 
Eurovie. Jde o zachování charakteru Řevnic. Jde o to ukázat, 
že občané chtějí a můžou rozhodnout o tom, jaké Řevnice 
budou pro nás i naše děti. A dát jasný signál směrem k zastu-
pitelům, že i když jsme si je zvolili, nemají mandát rozhodo-
vat o budoucnosti našeho města, aniž by respektovali názor 
občanů. e

Přípravný výbor referenda

V referendu hlasovat nebudu
Řevnickým občanem jsem třicet let, ale dosud jsem se místní-
ho veřejného života aktivně neúčastnil. Pouze jsem sledoval 
a vyhodnocoval, co se ve městě děje, co se povedlo – a není 
toho málo. Až leták s informacemi na téma „Referendum 
Eurovia“, který jsem dostal do schránky, a jeho manipulativ-
ní obsah mě přiměly, abych udělal výjimku. Podotýkám, že 
nejsem spojen s žádnou skupinou v tomto „místním zápase“, 
tedy ani s majitelem bývalé Eurovie, organizátory referenda 
či zastupiteli města.

Stejné tři dekády pracuji v oboru spojeném s výstavbou 
všeho druhu v České republice i zahraničí. Během té doby 
jsem měl možnost navštívit hodně evropských měst a sle-
dovat, jak se rozvíjí a buduje městská zástavba. Jeden ze 
základních trendů poslední doby je maximální využití plochy 
města pro „živé prostory“, tzn. takové, aby jednotlivé části 
území sloužily svému účelu a byly aktivně využívány během 
celého dne. Proto se většina měst snaží využít revitalizované 
plochy v centrech pro bytovou výstavbu a s ní přímo spojené 
služby, odpočinkovou část a popřípadě i drobnou řemeslnou 
výrobu. Cílem je především aktivní život po celý rok.

Toto se, bohužel, v Řevnicích díky různým vlivům v lo-
kalitě Eurovie zatím nepovedlo. Nechci lobovat za nějaké 
konkrétní řešení, ale rád bych upozornil na jedno hledisko 
výstavby a rekonstrukce areálu Eurovie, které se v Řevnicích 
při diskuzích nezohledňuje nebo se o něm argumentuje 
nepravdivě. Tím je ekonomická stránka stavebního záměru. 
Kterýkoliv správný investor, kromě naší vlády, rozdávající 
peníze na všechny strany a zadlužující naše děti, promýš-
lí, do čeho bude investovat a čím bude své podnikatelské 
záměry splácet. V tomto ohledu jsou informace předkládané 
občanům v letáku na podporu referenda nepravdivé. Pokud 
nebude umožněno postavit v areálu bývalé Eurovie i stavby, 
na kterých se dají vydělat peníze, nebude možné stavět ani 
to, co bychom tam možná chtěli, ale co peníze nepřináší, 
nebo jen minimální – park, odpočinkovou zónu, stavby pro 
drobnou výrobu. Mohlo by se také stát, že investiční prostor 
pro (jakéhokoli) majitele bývalé Eurovie bude tak omezený, 
že nebude stavět vůbec a bude pouze využívat současnou 
chátrající a nevzhlednou část Řevnic, jak dlouho to jen půjde, 
aby alespoň částečně získal zpět, co do původního záměru 
investoval.

Byl jsem se znovu podívat na území za nádražím a rozhodl 
jsem se, že se nebudu účastnit referenda, abych tak nedal 
zelenou výběru jedné ze dvou špatných a omezujících variant 
a tím pro Řevnice nezablokoval další rozvoj této lokality. 
Věřím, že námi zvolení zástupci města mají dostatek zodpo-
vědnosti, aby slyšeli názory občanů. A jsem také přesvědčen, 
že mají mít společně s odborníky prostor pro výběr vhodné 
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skladby budov pro diskutovanou lokalitu. Takový, který bude 
vyhovovat potřebám rozvoje Řevnic, ale také investorovi, jenž 
tam bude ochoten postavit něco nového, na co se dá koukat 
a na co budeme jednou hrdí. e   

Petr Martinec

Proč nebudu hlasovat v referendu?
(referendum pohledem bývalého určeného zastupitele 
pro územní plán) 

Od svých osmnácti let jsem nevynechal žádné volby. Od-
povědné rozhodnutí (byť by to byla volba nejmenšího zla) 
chápu jako minimum, co mohu udělat (pro republiku, obec, 
demokracii…). Účast na místním opakovaném referendu 
jako svou občanskou povinnost nechápu, ba právě naopak. 
Položenou otázkou, vedením kampaně, obstrukcí proti 
vydání nového územního plánu je opakované referendum ve 
svých nezamýšlených důsledcích prohrou pro všechny z Řev-
nic, ať již dopadne jakkoliv.

Vyhlášení opakovaného referenda je selháním zúčastně-
ných stran, je výrazem neochoty si vzájemně naslouchat, 
vážit argumenty druhých, je to rezignace na podstatu de-
mokracie. Místo trpělivé debaty celá věc nese znaky slepého 
sledování jen „své pravdy“. Naddimenzované stavby V Luhu 
– v záplavovém území, kde dochází k nežádoucímu srůstání 
obcí a poškozuje se hodnota krajiny, jsou nezamýšleným, ale 
hmatatelným výsledkem takto vedených sporů kolem územ-
ního plánu a to je bohužel jen začátek.

Stejně jako považuji nešikovné právnické hrátky se zněním 
otázek při prvním referendu za velmi nedůstojné, je strašení 
nedostatkem vody a frontami puberťáků před školní jídelnou 
nejen mimoběžné, ale i liché (zrovna péči o vodní zdroje 
a školství včetně přípravy stavby nové jídelny lze současné 
radnici těžko vyčítat). Otázka položená v referendu jako by 
ani nechtěla hledat nějaké konstruktivní řešení. Jen stěží lze 
uvěřit, že bychom chtěli mít v záplavovém území Eurovie 
novou školu nebo školku nebo že by vlastník mohl investovat 
do veřejných prostranství, kulturních a sportovních zařízení, 
když mu projekt nepřinese žádný zisk… (Na to nás ostatně 
velmi důrazně při veřejném projednání upozorňoval jak 
pořizovatel, tak zpracovatel územního plánu.)

Proces vzniku nového územního plánu má v sobě několik 
výrazně demokratických prvků: veřejné projednání návrhu 
a vyhodnocování připomínek a námitek. V Řevnicích již pro-
běhla dvě veřejná projednání a obě ukázala, jak je důležité 
se opravdu sejít a o návrhu diskutovat. Z prvního projednání 
vzešel jasný požadavek na zpřísnění regulativů výstavby. Při 
opakovaném projednání jsme si uvědomili, že se v případě 
Eurovie nelze tak jednoduše vrátit k textaci starého územní-
ho plánu. Překlopením do nového se tak vystavujeme riziku 
nekontrolované výstavby.

Rád bych proto navázal na moudrá slova starší paní, která 
při veřejném projednání seděla na kraji jedné z prostředních 
lavic (omlouvám se, že neznám její jméno a že parafrázuji 
jen volně). Proč se v případě Eurovie nestanoví přesná pra-
vidla pro výstavbu a proč se o tom nejedná s vlastníkem? Ta-
kový nástroj ale územní plánování má a dokonce v původním 
návrhu byl – je to podmínění výstavby pořízením regulačního 
plánu. Územní plán, který nezbytně potřebujeme, může být 
vydán, ale v určeném území je projednáván detailnější regu-
lační plán. Proces pořízení je podobný jako u ÚP – odborný 
návrh je korigován připomínkami, námitkami, veřejným 
projednáním. 

Mám obavu, že pokud budou zastupitelé referendem zavá-
záni stanovit využití ploch otázkou z referenda, je to dočasný 
konec pečlivému vyjednávání nějakých smysluplných pra-
videl. V lepším případě zůstane brownfield, kde nic nového 
nevznikne. Hrozí ale i varianta, že tam vlastník vyšvihne 
v agonii zoufalství něco, co nenávratně zničí potenciál toho-
to území a bude podobným šrámem na krásné tváři Řevnic, 
jako je bývalá betonárka.

Nenechám se strhnout odpůrci ani příznivci referenda, 
nefandím ani jedné straně a nepotřebuji si dokazovat, že 
toho druhého porazím. Spíš je mi z referenda smutno, že se 
nedokážeme dohodnout. Hlasovat nebudu a vsázím na to, že 
díky nízké účasti nebude referendum závazné. e

S úctou Ondřej Skripnik

K referendu a územnímu plánu
Návrh nového územního plánu byl pořizovatelem a zpraco-
vatelem na začátku září znovu projednán s veřejností.

Regulativ v bývalé Eurovii byl upraven tak, aby maximálně 
vyhověl usnesení zastupitelstva z prosince loňského roku. 
To znamená překlopení regulativu ze současně platného 
územního plánu. 

Cílem je podle nás co nejrychlejší schválení územního 
plánu. Předejdeme tak situaci, kdy by se město mohlo v roce 
2023 ocitnout bez tohoto klíčového dokumentu.

Pořizovatel i zpracovatel ÚP nás (občany i zastupitele měs-
ta) během opakovaného veřejného projednání vyzval k po-
kud možno co nejrychlejšímu schválení územního plánu. Po-
řizovatel nepovažuje za vhodné, aby v místě bývalé Eurovie 
vzniklo území pouze se službami a obchody. A to i s ohledem 
na možnosti blízkého schválení ÚP.

Pořizovatel také doporučil po jeho schválení navázat další 
diskusí o budoucí podobě tohoto území, jejíž vyústěním by 
mohla být změna č. 1 územního plánu. 

Proto nepovažujeme za rozumné, abychom hlasováním 
podpořili konané referendum. To totiž nenabízí smysluplnou 
verzi pro další rozvoj tohoto zajímavého území. e

Alice Čermáková a Josef Tlustý, 
zastupitelé za Top 09 a nezávislí
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Text: Jindřich König | Foto: archiv autora a J. Klápy

Od počátku dvacátého století se začala rozvíjet automobilová 
doprava v našem státě. To se postupně začalo projevovat i v pů-
vodně zemědělské obci Řevnicích. Poloha Řevnic mezi lesy na 
Hřebenech a řekou Berounkou byla výhodná pro odpočinek 
městských obyvatel, což již dříve objevili zejména Pražané po 
postavení železniční trati Praha–Plzeň v roce 1862. Pražané 
začali stavět svá letní sídla a zajišťovali si letní pobyty u řev-
nických občanů. Řevnická radnice umožnila v roce 1882 vznik 
Okrašlovacího spolku, jehož založení přispělo k rozkvětu Řev-
nic. Přístup do Řevnic po silnici autem dlouho nebyl nijak příz-
nivý. Řevnická lávka nad jezem a Letovský most byly vybudová-
ny až v třicátých letech 20. století. Předtím byly Řevnice autem 
z Prahy dostupné přes Mníšek a Skalku. Přesto si rozvíjející se 
automobilová doprava vynutila postupný vznik čerpacích stanic 
i v Řevnicích. Na některé chci v tomto článku vzpomenout.

 • Na Mníšecké ulici měla firma Beneš v domě čp. 333 svůj elek-
trozávod a před domem stála u silnice první čerpací stanice.

 • V Dominikánské vile čp. 24 na náměstí měl svůj obchod 
drogista Klápa a před domem u silnice provozoval pumpu. 
Pohlednice na obrázku č. 1 je ze šedesátých let 20. století 
a zapůjčil ji pan Jaroslav Klápa. Čerpací zařízení je možno 
vidět v pravém dolním rohu.

 • Další čerpací stanice stála na křižovatce ulic před lékárnou 
a Zámečkem (obr. č. 2 je pohlednice z roku 1944). Statek ve 
dvoře Zámečku bral naftu pro svá vozidla z této pumpy.

 • Řada z nás si pamatuje velkou čerpací stanici na náměstí 
proti dnešnímu hotelu Corso (obrázek č. 3). Ta zde sloužila 
asi 20 let a byla zbourána v létě roku 1989.

Řevnické autoservisy a autodoprava (pan Kresl v Komen-
ského ulici) braly pohonné hmoty z výše uvedených čerpacích 
stanic.

Řevnické „benzínky“ v průběhu let

Dnešní neuvěřitelně vysoký automobilový provoz ve městě 
využívá čerpací stanice v Letech, Dobřichovicích či v Litni. 
Co asi udělá s benzinovými pumpami nástup elektromobilů 
na našich silnicích! e
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Text: Pavla Nováčková | Foto: Meandr

Kapitánko, jak se daří kormidlovat a určovat směr v Mean-
dru? 
Směr plavby určují hodnoty, které v Meandru uznáváme, a to 
je Svoboda – Odpovědnost – Důvěra – Spolupráce. Odráží se to 
nejen v tom, jak komunikujeme a chováme se k sobě navzájem 
mezi členy, ale i v tom, jak náš tým přistupuje ke klientům. 
Chceme vytvořit prostor, který je klidným zázemím pro ty, kdo 
chtějí pracovat a spolupracovat, a inspirativní pro ty, kdo se 
chtějí rozvíjet. V rámci komunity členů a kanceláří, která už čítá 
téměř 80 osob, to krásně funguje. Členové mezi sebou navazují 
spolupráci, pomáhají si a učí se navzájem. 
Co je nejtěžší?
Nejtěžší bylo udržet se v minulém roce nad hladinou červené 
linky rozpočtu, protože jsme nemohli přijímat klienty na pro-
nájem. Členové nás ale ohromně podrželi. Byli si vědomi toho, 
že toto je důležitý prostor, a dál platili svoje členství, i když ho 
nevyužívali plně. Myslím, že už si mnoho lidí uvědomilo, že mít 
v menším městě coworking je skvělé. V rámci změny způsobů 
práce, toho, jak se modeluje pracovní trh a způsoby, jak pracu-
jeme – myslím tím homeoffice jako přirozený benefit, zkrácené 
úvazky, práce na dálku –, to je prostor, který patří do každého 
i menšího města. Jsem vděčná, že v tomto Řevnice nejsou 
pozadu. Meandr není jen prostor pro podnikání, je otevřený 
veškerým kulturním a vzdělávacím aktivitám. Naším přáním je 
pěstovat kulturu a vzdělanost, propojování a spolupráci i podni-
katelské dovednosti. Chceme kultivovat tento region a nabízet 
místo, které bude naplňovat svůj společenský účel. 
Jak dlouho už vlastně funguje a podařilo se rozjet všechny 
aktivity, které jste zamýšleli?
Meandr byl zkolaudován pár měsíců předtím, než začala covi-
dová doba. Pomalu jsme se rozjížděli, už jsme řadili na dvojku 
a těšili se, jak se to rozjede, a pak jsme museli zaparkovat. 

Podařilo se nám ale celou dobu covidu udržet pro naše členy 
možnost a způsoby, jak využívat Meandr jako zázemí k práci, 
a ani na jeden den jsme nezavřeli. Všichni se chovali velmi 
odpovědně a byli vděční, že toto zázemí mají k dispozici. Teď 
se v mnoha věcech rozjíždíme znovu. Začali jsme na počátku 
oslovovat mnohé klienty, kteří by u nás mohli realizovat svá fi-
remní setkání, teambuildingy a podobně, protože to je důležitý 
zdroj našich příjmů. Realizovali jsme pár pronájmů, a pak už 
to nikoho nezajímalo. Tahle doba postihla i eventové a kulturní 
aktivity velkou měrou. Začali jsme realizovat vlastní eventy 
a všechny jsme pořád odkládali a rušili. Zůstaly jen interní 
události pro členy. Nedávno jsme znovu vyjeli z toho parkoviště 
a nabíráme rychlost. Štěstí je, že motor jsme vypnout nemuseli 
a technická nám platí.
Jednou z vlajkových lodí je vaše Síťovka. Můžeš popsat, jak 
tahle akce funguje a jak pro ni vybíráte hosty?
Síťovka je absolutní srdcovka. Nejen pro mě, ale pro celý tým. Je 
to večer, během kterého představíme ve zběsilém tempu 10 in-
spirativních projektů a osobností z našeho regionu. To je moje 
vášeň, pořád někde něco propojuju, někoho seznamuju, na něko-
ho zajímavého upozorňuju. Jsem celoživotně fascinovaná lidmi. 
Já už mám v coworkingu za sebou mnoho let zkušeností. Dlouho 
jsem pracovala pro Impact Hub v Praze. Právě tam jsem hned na 
počátku dostala za úkol starat se o event, který tam vymysleli. 
Převzala jsem ho, když to bylo, tuším, čtvrté kolo. Ten pořad se 
jmenoval MashUp a prošlo jím víc než tisíc prezentujících. Teď je 
už ve všech českých Hubech a jako inspirace je doporučený jako 
modelový event do celosvětové sítě všech Impact Hubů, takže 
zažil ohromnou slávu. Originálně vychází z konceptu Pecha Ku-
cha. Ten formát je skvělý a já jsem si ho přenesla sem, Sousedé od 
Berounky mi pomohli najít název. Síťovka je dokonalé jméno. Síť, 
propojení, věc, která hodně unese, všechno najednou. 

Prezentace mají zvláštní časový formát, 
proč?
Je to velmi nesnadný formát. Ty pre-
zentace jsou poměrně těžké a nesmírně 
zajímavé. Každý prezentující má 8 obrázků 
a na každý jen 30 sekund. 4 minuty v kuse, 
kdy se snažíš říct to nejdůležitější o tom, 
co děláš, proč a v čem je to výjimečné. Už 
jsem připravila stovky a stovky prezentu-
jících a každému s jeho přípravou pomá-
hám. Je to velmi živý a inspirativní večer 
plný napětí a adrenalinu. Publikum pak 
hlasuje o nejlepší projekt. Během večera se 
seznámíte s řadou zajímavých lidí i v rámci 
networkingu.
Na koho zajímavého se můžeme těšit 
v říjnu?
V říjnu pozvání přijaly velmi různoro-
dé a krásné projekty. Addai (vyrábějí 
inteligentní virtuální asistenty), Šárka 
Sodomková (architektka, která pracuje 

Meandru motor nevypnul,  
znovu nabírá rychlost
Zajímavé a inspirativní akce chystají ještě do konce roku v Meandru. „Chceme vytvořit prostor, který je klidným 
zázemím pro ty, kdo chtějí pracovat a spolupracovat, a inspirativní pro ty, kdo se chtějí rozvíjet,“ říká Bashka, 
jedna z členek vedoucího týmu a současně „vlídná správcová“ facebookové skupiny Sousedé od Berounky.
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na řevnickém Dřeváku), Harryho dobrý kousky (dobroty Pavla 
Hartmana), Dezwood (pryskyřicové lampy Honzy Dezorta), 
třebaňské oleje V presu (které se také rozjely během covidu), 
projekt Srdcem v kuchyni (Margareta a Pepa, kteří vytvářejí 
podpůrnou síť pro maminky v nouzi) a pár dalších. Vystoupí 
také vítěz minulého kola iniciativa Na jedné vlně, místní hudeb-
ník a skladatel Honza Ponocný. Bude to nacpané k prasknutí.
Jaké další akce do konce letošního roku chystáte?
Spoustu besed a událostí. Pravidelně děláme dny otevřených 
dveří a knižní swapy. Na listopad připravujeme divadlo pro 
děti. Vymýšlíme koncept adventního setkání. Opakovat se 
bude setkání skupiny kolem Jiřího Malíka o revitalizaci krajin 
a nápravy zadržování vody v krajině. Připravujeme na příští rok 
slam poetry a další překvápka. 
Další pravidelnou měsíční akcí je ranní prezentační toast, 
který slibuje zlepšování prezentačních dovedností. Jaký je 
zájem a máte nějakou zpětnou vazbu?
Máme několik eventů, které jsou určeny přímo k rozvoji podni-
kání nebo oblastí s tím souvisejících. Veronika Šamonilová Lau-
terbachová dělá jednou měsíčně Ranní prezentační toast. Chodí 
tam členové Meandru i veřejnost. Veronika je profesionálka, 
která připravovala prezentující třeba na TEDx a dokáže vás vtip-
ně a vlídně zbavit strachu z vystupování na veřejnosti. Trénovat 
s ní je skvělé. Pavel Ovesný zase pořádá v Meandru Podnikáme 
u Berounky – to je setkání podnikatelů nebo lidí, kteří jsou třeba 
jen na počátku nápadu, co dělat. Skupina je otevřená. Společně 
je možné dát si zpětnou vazbu a posunout se dál v otázkách, 
kde se sám neumím hnout. Pro ženy podnikatelky pak Veronika 
Horejšová pořádá Slané Karamelky, pouze ženské setkání.
Váš coworkingový prostor lze využít hodinově, nebo se 
člověk může stát členem. Kolik členů už se vám podařilo 
získat? A dá se nějak charakterizovat, zda jde o místní, 
přespolní…?
Jsou to většinou místní nebo, jak my říkáme, ti, co k nám spadli 
z kopce. Momentálně máme celkem 80 členů. Komunita je 

opravdu pestrá, jsou tam fotografové, IT, architekti, kreativci, 
obchodníci, právníci, spisovatelé, animátoři, studenti, adminis-
trativní pracovníci. Drobní podnikatelé, zaměstnanci velkých 
firem, týmy i jednotlivci. Co se členů týká, soustředíme se na 
region nebo oblast. Klienti, kteří k nám přicházejí do zasedačky 
nebo na pronájem, jsou pak většinou z Prahy. Lze přijít a pra-
covat bez uzavření smlouvy – denně od 9 do 12. To využívají 
hlavně ti, kterým nejede vlak. Klasičtější ale je vybrat si měsíční 
členství, které je od 10 až do nekonečno hodin a chodit pracovat 
kdykoliv. Každý člen pracuje v jiný den a hodinu. Každý má jiný 
rytmus a pohromadě se ještě v prostoru nikdy nepotkali.
Vytvořili jste rovněž katalog pro rozvoj podnikání Proud. 
Jaké máte v tomto směru ambice? Jak by měl fungovat?
Proud vznikl nedávno a pomalu ho zaplňujeme. Je to katalog 
na našem webu, ve kterém se mohou prezentovat profíci z Po-
berouní. Je tu tolik zajímavých lidí. Když pak hledáte někoho, 
kdo by doplnil váš tým nebo by pro vás realizoval externí 
službu, nemusíte lovit daleko. Ten profík je možná váš soused. 
Je to pořád to stejné téma. Propojujeme lidi v rámci jednoho 
regionu proto, aby ten region byl zdravý, spolupracující, aktivní 
a silný. Snad se nám to daří a dařit bude. Já osobně v tom vidím 
obrovský smysl. e

A
KC

E

Říjnové akce v Meandru
 • 7. října bude beseda S chutí k jídlu, radostně se hýbu, 
kterou připravila Eliška Lechnerová a Žaneta Kremsa. 
Bude o vědomém přístupu k pohybu a stravě.

 • 17. října jsme pozvali ornitologa Zdeňka Valeše a ten 
nám bude vyprávět o tom, jak určovat ptáky v našem 
regionu. Tento event se jmenuje Co to letí?

 • 21. října Síťovka.

Více na www.meandrrevnice.cz,  FB: @MeandrRevnice
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Barrel Battery

Karel IV. se zastavil v Řevnicích
Foto: O. Matoušek

Notičky



Okénko ZUŠ
Tak a je to tady! Školní rok začal a s ním přichází i náš tradiční 
souhrn toho, co se během uplynulého měsíce událo. Začátek 
září byl pro všechny ve znamení radostného očekávání, ale 
i obav, jak všechny aktivity dětí skloubit s výukou ve školách 
a jak bude vše v dnešní stále ještě covidové době fungovat. 
Naštěstí vše proběhlo celkem hladce a výuka ve všech oborech 
začala bez větších problémů. Na skutečnost, že například vý-
uka hudební nauky se nově vede ve třídách ZŠ Řevnice, si žáci 
rychle zvykli. Do zámečku se již nevejdeme, tak nám základní 
škola poskytla azyl, za což jsme velice rádi. Ve třídě, kde nau-
ka probíhala, se nyní schází náš Malý a Velký orchestr a probí-
há zde také z části výuka literárně dramatického oboru, který 
se v minulém roce musel spokojit s výtvarným ateliérem, kde 
přece jen není pro dramaťák dostatek místa. 

Větší prostorové i personální nároky na výuku měly za 
následek i zúžení naší nabídky kroužků a kurzů v doplňkové 
činnosti školy. Ale přesto mohou v tomto školním roce děti 
pokračovat v oblíbených kroužcích keramiky a s Ivanou Jun-
kovou v přípravě na SŠ a VŠ. Dospělí pak po roce navázali 
s Blankou Lacigovou v kurzu keramiky a s Aldinem Popajou 
ve Škole kresby a malby.

Světlo světa spatřil dlouho připravovaný a očekávaný ce-
loškolní projekt, který vedla Kristýna Kolářová, Pán Prstenů, 
který vznikal během doby covidové dokončen byl na konci 
školního roku. Jde o zhruba šestiminutové video, ve kte-
rém se představují všechny obory – žáci z výtvarky vytvořili 
prezentaci těch nejpovedenějších výtvorů z druhého polole-
tí, taneční a literárně dramatický obor to doplnil krátkými 
vstupy a choreografiemi a Velký a Malý orchestr nastudovali 
melodie ze známé filmové trilogie. Děti i učitele práce na 
projektu tak bavila, že se jistě brzy dočkáme dalšího. 

Konec prvního školního měsíce jsme pak završili víken-
dovým malováním v plenéru s Ivanou Junkovou a Aldinem 
Popajou, na kterém jsme se zaměřili především na studium 
perspektivy a zopakovali jsme si i míchání barev. Sobotní 
část programu se uskutečnila v krásném prostředí liteňského 
zámku a nedělní pokračování proběhlo kvůli nepřízni počasí 
ve školním ateliéru, kde jsme svá díla dokončovali podle foto-
grafií. Plenéru se účastnili starší studenti výtvarného oboru, 
takže vytvořená díla jsou pracemi již poměrně zkušených 
výtvarníků a budou i vystavena. Kdy a kde? Na zámku v Litni 
v rámci akce ZUŠ Open na začátku října.

Nakonec nesmíme zapomenout zmínit, že se svých cen ze 
49. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy v Lidicích 

Kultura
konečně dočkala čtveřice našich žaček. Nejvyšší ocenění, 
Lidickou růži, za video Myslím převzala Tonička Zavadilo-
vá osobně na slavnostním ceremoniálu v Lidicích. Čestné 
uznání za snímek Robot získalo trio Alžběta Nebřenská, Gaja 
Hanzlíková a Linda Chvojková, stejně jako Tonička Zavadi-
lová za minifilm Dráty. Všechny tři oceněné snímky i projekt 
Pán prstenů si můžete pustit na školním youtubovém kanále.  

K. Hrubá

Říjen nabídne odložené 
akce: koncert s mandolínou 
i setkání seniorů
Po září nabitém rekordním počtem kulturních zážitků, kdy 
se například v sobotu 18. 9. uskutečnily v Řevnicích hned 
4 akce najednou (Garage sale, Podzimní trhy, oslavy hasi-
čů a festival Zelený tulipán), nás čeká poněkud skromnější 
říjen. I tak bude z čeho vybírat.

V úterý 12. 10. bude po delší pauze obnoveno oblíbené 
Setkání seniorů v Zámečku. Uskuteční se od 9:30 a o hu-
dební doprovod se tentokrát postará kapelník skupiny 
Třehusk, harmonikář Miloslav Frýdl, cennými radami bude 
nápomocen Ota Klepetko. V neděli 17. 10. se koná několikrát 
odložený Koncert s mandolínou, ve kterém vystoupí Michal 
Trnka (mandolína) za klavírního doprovodu Ester Godovské. 
Začátek je v 17 hodin.

Závěr měsíce bude patřit tradičnímu Setkání u pomníku 
při příležitosti státního svátku vzniku Československa. Ve 
čtvrtek 28. 10. od 16 hodin jsou k pomníku na náměstí Krále 
Jiřího z Poděbrad zváni představitelé obce, členové spolků, 
lid obecný i mládež. „Účastníci obou akcí ať jsou očkovaní, 
testovaní nebo mají doklad o prodělání nemoci covid-19,“ 
upozornila za pořadatele Veronika Stará.

Koupí fotografií přispějete na 
výstavbu protipovodňových 
bariér v Kambodži
Černobílá Asie je název charitativní výstavy fotografií pro 
organizaci Člověk v tísni, která je až do 1. prosince k vidění 
v galerii U Věže v Dobřichovicích. Veřejnosti se zde představí 
fotograf Jakub Lébr a jeho pětatřicet černobílých snímků 
zachycujících atmosféru přelidněných měst v Indonésii, 
Singapuru, Malajsii, Kambodži a Thajsku. Jakub Lébr pomocí 
umělecké pouliční fotografie dokumentuje běžný život lidí, 
z nichž někteří žijí na pokraji chudoby. Všechny fotografie 
bude možné přímo v galerii zakoupit. Nového majitele potěší 
černobílé umění hned dvakrát – získá jedinečnou dekoraci 
a dobrý pocit, že peníze utracené v galerii přispějí neziskové 
organizaci Člověk v tísni. Konkrétně poputují na probíhající 
výstavbu protipovodňových bariér v Kambodži, kde zápla-
vy každoročně připraví o živnost tisíce místních obyvatel. 
Výstava bude pro návštěvníky otevřena vždy od středy do 
neděle od 15:00 do 21:00 hodin. Snímky je možné zakoupit 
na výstavě nebo po domluvě s autorem prostřednictvím jeho 
internetových stránek www.jakublebr.com. Pro více infor-
mací můžete také sledovat Instagram @jakublebr.
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Řevnické kino je stoprocentní BIO
Řevnické kino má nejen nové webové stránky, ale i název. 
Proč vzniklo Bio Řevnice a co si od změny provozující 
spolek Gong slibuje? Odpovídá jeden z členů týmu Robert 
Bargel.

Řevnické kino se změnilo na Bio Řevnice. Co bylo impul-
sem ke změně, co si od ní slibujete?
S nápadem na změnu jsme přišli společně s grafičkou nového 
vizuálního stylu kina. 
Nové logo si hraje s tím, že naše kino je „stoprocentní BIO“ – 
jednak coby klasické kino se svojí nezaměnitelnou atmosfé-
rou, jednak jde o vtipný odkaz na BIO kvalitu čili na kvalitní 
„produkt“. Nicméně kino má stále stejného provozovatele, už 
13 let jsme jím my, přátelé kolem spolku Gong.
Nové jsou i webové stránky. Nebojíte se, že vás nyní lidé 
hůře dohledají?
Nebojíme. Webové stránky lze snadno vygooglit podle hesla 
„Kino Řevnice“ nebo „Bio Řevnice“.
Jaké další novinky chystáte?
Chystáme celý nový vizuál. Kromě nového webu a letáku se 
nové vizuální prvky objeví i v prostoru kina či v podobě znělky 
před filmy. Věříme, že divákům se bude svou hravostí líbit 
stejně jako nám.
Dříve kino hostilo i divadelní představení – to už neplánu-
jete?
Divadelní představení jsou především v režii majitele budovy, 
TJ Sokol Řevnice. Můžeme však diváky pozvat na 13. listopa-
du, kdy hostíme Divadlo Republika s velmi zdařilou politickou 
satirou.
Vyzkoušeli jste si letní promítání nejen v Řevnicích, ale 
i Letech. Jak to hodnotíte? 
Letošní ročník byl, co se týče návštěvnosti, slabší. Zřejmě 
vlivem souběhu několika kulturních akcí ve stejný den a ne-
přízně počasí. Bohužel jsme byli nuceni z důvodu sychravého 
počasí zrušit představení za vodou, ale osvědčilo se promítání 
Vinnetoua pro děti. Děkujeme městu Řevnice, že nás podpo-
řilo grantem, díky čemuž jsme mohli zaplatit práva k filmům 
bez finanční ztráty. Projekce v Letech zaznamenaly i díky 
skvělému zázemí u Srubu velký divácký ohlas. Proto věříme, 
že budeme v Letech hostovat i v následujících letech. 
Po rekonstrukci je kino v nedaleké Litni. Může to být pro 
Řevnice konkurence?
Kinu v Litni přejeme mnoho zdaru, v začátcích jsme starostovi 
Litně panu Kaštánkovi s kinem i trochu pomáhali. Je důležité, 
aby místní lidé měli kam chodit a kde se scházet. Ale samo-
zřejmě si přejeme, abychom si nekonkurovali, ale spíše se 
vzájemně inspirovali a motivovali k lepším výkonům či spolu-
pracovali na společných akcích.
V Litni nabízejí i předprodej, neuvažujete o něm také?
Uvažujeme, ale zatím se zdá být dostačující náš rezervační 
systém. Jeho nespornou výhodou je, že nemusíte platit pře-
dem a rezervaci lze tedy snadno zrušit.

Americký jazzový virtuos 
vystoupí v Club Kině
Vynikající jazzový baskytarista Steve Clarke z amerického 
Connecticutu vystoupí v říjnu v černošickém Club Kině se 
svým triem. Steve Clarke koncertuje více než 20 let pravidelně 
v USA i Evropě. Kapela zahraje v pondělí 18. 10. od 20 hodin 
ve složení Steve Clarke (USA) – baskytara, Walter Fischbacher 
(USA) – klávesy, Alex Bernath (D) – bicí. Vstupné v předpro-
deji na smsticket je 170 Kč.

 

Narození Františka Škroupa 
připomene literárně hudební pořad
Kde domov můj? je název komponovaného literárně hudební-
ho pořadu, který se uskuteční ke 220. výročí narození Františ-
ka Škroupa, hudebního velikána, který je mimo jiné autorem 
hudby k české hymně. Akce se bude konat v pátek 22. října od 
18 hodin na zámku v Dobřichovicích. Na programu jsou sklad-
by Fr. Škroupa a Bedřicha Smetany, zazní verše Jana Nerudy, 
Jaroslava Seiferta a autorky pořadu profesorky Zdeny Zvěři-
nové. Účinkují sólisté operního orchestru Národního divadla 
v Praze. Předprodej vstupenek je v dobřichovickém Infocentru 
za 100 a 150 korun. 

Den architektury oslaví 
Řevnice, Černošice i Beroun
Den architektury se bude slavit nejen v Řevnicích, ale celém 
Středočeském kraji.

V Řevnicích se koná v sobotu 2. 10. od 18 hodin v budově 
Staré školy na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad projekce fran-
couzského dokumentu z roku 2019 L’esprit Le Corbusier o díle 
slavného architekta. Následující den v neděli 3. 10. v 16 hodin 
proběhne architektonická procházka nazvaná Vlakem, vozem, 
lodí, pěšky... Od neděle 3. 10. do konce října bude v prostoru 
řevnického přednádraží k vidění výstava s projekty 30 finalistů 
České ceny za architekturu 2021.

Středočeský festival nabídne od 1. do 7. října bohatý a zdarma 
přístupný program také v desítkách dalších měst. V našem okolí 
například v Berouně, kde vyrazí po stopách elektrické energie 
až do vodní elektrárny, nebo na Dobříši či v Černošicích, kde je 
na 2. 10. plánovaná procházka s architektem Ondřejem Synkem 
a historikem architektury Patrikem Líbalem křížem krážem 
městem se zakončením v zahradě Fröhlichovy vily od Jana Ko-
těry. Program je k dispozici na www.denarchitektury.cz.

Příběhy bláznovství upozorní 
na duševní onemocnění
Poznejte příběhy lidí se zkušeností s duševním onemocněním 
v rámci Týdne pro duševní zdraví. Kde? Na výstavě nazvané 
Příběhy bláznovství. Vernisáž výstavy, kterou uvede prof. 
MUDr. Cyril Höschl, se uskuteční v úterý 5. října v 18 hodin na 
zámku v Dobřichovicích. O hudební doprovod se postará sa-
xofonové kvarteto JaksiSaxy. Výstava, kterou pořádá Centrum 
sociální rehabilitace Náruč, bude k vidění do 31. 10.

(vše pan)
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U Berounky bude besedovat 
známý chirurg i astrofyzik
Nestihli jste zajímavou besedu s chirurgem a účastníkem 
misí Lékařů bez hranic MUDr. Tomášem Šebkem v řevnickém 
kině? Nevadí, máte šanci 31. října v nedalekých Černošicích. 
Beseda s nositelem Ceny za statečnost a sousedem z nedale-
kých Hatí se uskuteční od 19 hodin v tamní hale Věry Čáslav-
ské. „Jsem připravený odpovídat na cokoliv s limitou, že jsem 
jenom chirurg a nepletu se do věcí, kterým nerozumím,“ 
zve sympatický lékař, který má za sebou šest misí na Haiti, 
v Afghánistánu, Súdánu a Jemenu. Svou zkušenost z misí 
popsal v blozích, které vyšly i knižně.

Další zajímavá beseda se uskuteční v Dobřichovicích. Ve čtvr-
tek 28. října od 18 hodin bude na zámku beseda s astrofyzikem 
a popularizátorem astronomie prof. Jiřím Grygarem, CSc. 

Očkování i testování na covid 
pokračuje v Dobřichovicích 
i Řevnicích
Očkování proti covidu by v Dobřichovicích mělo pokra-
čovat i po 24. 9. 2021, a to každý pátek od 8 do 18 hodin. 
Očkování již nebude probíhat v hale BIOS, ale v menším 
prostoru domečku v areálu Sokola Dobřichovice. Zájemci 
se již mohou registrovat. 

Současně pokračuje i testování v Řevnicích v areálu 
Pivního dvora u nádraží. Jak fungovalo, popisuje jeho 
provozovatelka Hana Bolinová. 

V Řevnicích jste začali fungovat v červnu. Jaká je aktuální 
statistika, kolik lidí jste již za tu dobu otestovali?
Jsme malé testovací centrum, testujeme desítky lidí denně. 
Vnímáme to spíš jako komfortní a jednoduše dostupnou služ-
bu bez objednání a na počkání pro lidi z okolí. Naše kapacita 
víceméně pokrývá lokální potřeby.
Jaký měsíc nebo období bylo nejsilnější?
Nejsilnější byl začátek července, kdy nejvíce lidí odjíždělo na 
dovolené a děti na tábory. Zajímavý byl taky konec srpna, kdy 
se v Řevnicích konalo hodně kulturních akcí, např. Dejvické 
divadlo. Jsme rádi, že se lidé chovali zodpovědně.
Vedete si statistiku, z jakých oblastí k vám lidé přijížděli?
Jezdí k nám lidé z okruhu cca 10 km, z okolních obcí, jako jsou 
Dobřichovice a Černošice. Zažili jsme i kuriozity, kdy k nám 
přijela například rodina z Písku či Liberce, protože se jim líbi-
lo, že testujeme kvalitními testy ze slin.
Jaký je v současnosti o testování zájem?
Zájem je konstantní, ale v uplynulých dnech evidujeme trochu 
více zájmu, možná to souvisí s tím, že se rozšířily nemoci s ně-
kterými podobnými příznaky, jako má koronavirus. Takže lidé 
chtějí zjistit, zda mají klasickou virózu, nebo covid.
Proč jste zvolili formu antigenních testů ze slin?
Jsme příznivci neinvazivních metod. Nechceme, aby lidi měli z 
testování nepříjemný zážitek. A obzvláště děti. 
Na vyžádání jste prováděli i test výtěrem z nosohltanu. Byl 
zájem?
Ano, byl. Například pro cesty do Itálie byly testy z nosu vyža-
dovány. Pro zákazníky, kteří to požadují, vykonáváme výtěry 
běžně.

Odhalení pamětní desky 
zmizelým studentům
V září 2021 uplynulo 20 let od výpravy studentů Lenky Tučko-
vé a bratrů Pavelkových do albánských hor, odkud se dodnes 
nevrátili…

Jejich plán prázdninové výpravy nebyl ničím výjimečný, byli 
zkušení z několika předchozích cest. Tentokrát zamířili do Albá-
nie, do pohoří Prokletije, avšak na návrat jejich nejbližší čekali 
marně. A na výsledky oficiálního vyšetřování čekají dodnes, po 
20 letech je stále bez konkrétního výsledku!

Dne 12. 9. 2021 byla pod záštitou Farního sboru Českobratrské 
církve evangelické v Praze 8 – Kobylisích a Jany Vávrové těmto 
třem mladým lidem odhalena pamětní deska, která je vzpomín-
kou a zároveň nadějí.

Deska je umístěna na jednom z venkovních křídel evangelic-
kého kostela U Jákobova žebříku. Je odlitá z betonu, jehož světlá 
barva věrně vystihuje barvu vápencového pohoří Prokletije, které 
se vypíná v pozadí. Pamětní deska je přístupná všem, kdo chtějí 
studentům věnovat vzpomínku, ale i náhodným kolemjdoucím, 
kteří je neznali a díky desce se mohou o tomto smutném příběhu 
dozvědět.

A proč právě U Jákobova žebříku? Michal a Jan pocházeli 
z Řevnic. Lenka Tučková z Prahy 8 a spolu se svou maminkou 
byly členkami místního evangelického sboru a do tohoto kostela 
pravidelně docházely. Myšlenka pamětní desky vznikla začátkem 
roku 2020 právě na půdě místního evangelického sboru během 
přednášky spisovatele Josefa Habase Urbana o jeho knize Návrat 
do Valbone, která románovou formou pojednává o ztracených 
studentech, po kterých Urban důsledně a na vlastní pěst pátral.

Na závěr patří vřelé poděkování všem, kteří se odhalení pamět-
ní desky zúčastnili. Vzpomínky a myšlenky onoho nedělního do-
poledne jistě každému zpříjemnilo slunce, jehož paprsky vydatně 
hřály na těle a snad i na duši.

Jana Vávrová, nakladatelka a spo-
luorganizátorka, foto Pavel Veselý
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Nabízeli jste i možnost testování na akcích? Kolik jste jich 
během léta zvládli, kde jste například testovali?
To je naše specialita. Máme skvělý mobilní tým i koncept. 
Jednak dokážeme u vstupu rychle a efektivně účastníky akce 
zkontrolovat a ty, kteří potvrzení nemají, jednoduše otestovat. 
Byli jsme například na akcích Rockový Slunovrat, Hasofest 
a Dobřichovické vinobraní. Všude proběhlo testování bez pro-
blémů a bez front, lidi byli vstřícní a zodpovědní.
Budete testovat ještě v říjnu? Jaké jsou plány?
Testujeme dál, dokud to bude potřeba. Určitě do konce října 
a dál podle vývoje pandemie. e

Poberouní bude slavit posvícení: 
Havelské i Martinské
Tradiční Havelské posvícení oslaví v Zadní Třebani v polovině 
října, konkrétně v sobotu 16. 10. Bohatý program začne na 
návsi před Společenským domem ve 14 hodin. Během odpo-
ledne vystoupí děti z místní mateřské i základní školy, zazpívá 
domácí Třebasbor, staropražské kuplety přidá poberounská 
hudební skupina Třehusk. Děti si budou moci vydlabat dýně, 
chybět nebude občerstvení a další atrakce a stánky. Uskuteční 
se i tradiční klání o nejlepší posvícenský koláč či domácí pro-
dukt pod názvem Balíčkova vařečka.  

O týden dříve budou slavit dvoudenní Havelské posvícení 
v Radotíně. Na prostranství u kostela se bude konat o víkendu 
9.–10. 10. 
Poslední v našem regionu budou posvícení slavit v Letech, 
a to Svatomartinské. Začne 13. 11. od 13:00 na návsi. Kromě 
tradičního jarmarku letos obohatí program kapely Los Fotros 
a Kompaktor, profesionální ohňová show i lampiónový 
průvod. Pro děti je připravena pohádka Jak to bylo na sv. 
Martina, spojená s dílnou draní peří a výrobou husy. Chybět 
nebudou tvořivé dílny, malování na obličej, dřevěný kolotoč 
a střelnice i soutěže.Těšit se můžete také na vystoupení dětí 
MŠ Lety a Školinky Nona i letovské hasiče, kteří předvedou, 
jak vypadá pravý hasičský zásah. Nebudou chybět výborné 
zabijačkové pochoutky, svatomartinské víno, oblíbené 
letovské pivo MMX a další dobroty včetně tradiční soutěže 
v pojídání posvícenských koláčů.   

Zachráněné křeslo architekta Weisse
Kdysi tohle křeslo navrhl řevnický architekt Vladimír Weiss pro rodinu Josefa Beneše staršího. Když dosloužilo, našlo na dlouhé 
roky azyl v garáži. Před pár měsíci mělo putovat na skládku. Cestou  je ale naštěstí potkal jeden šikovný řevnický truhlář a pa-
triot, kterého zaujal původ křesla. Vzal ho do své péče a jedinečný kousek řevnické historie zachránil. Dnes je součástí interiéru 
jeho domu a prý je nejen moc hezké, ale také velmi pohodlné. (mare) 
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Očkovací centrum Anticovid 
Dobřichovice v datech

 • K počátku září zde aplikovali přibližně 50 600 dávek. 
 • Očkovat se tu byli nejen lidi z okolí, ale i z Mostu, Brna 
a třeba i Brandýsa nad Orlicí.  

 • Rekordní počet lidí zhlédl promo videa režisérky Lucky 
Kukulové.

 • Očkovací centrum několik měsíců fungovalo 5 dnů 
v týdnu, zpravidla od 8:00 do 18:00–19:30. 

 • V hlavní sezoně zde byli schopni naočkovat až 900 
příchozích denně. Ve směnách se každý den vystřídalo 
až na 40 různých zaměstnanců.

 • Spolupracovali se 33 lékaři, 30 zdravotními sestrami, 
63 administrativními pracovníky a 56 studenty. Odpra-
covali na 16 600 hodin.  

 • Výtěžek organizátoři věnují na dobročinnost. Mělo by 
jít o částku kolem 5 milionů korun. 

(Zpracováno dle článku iniciátora celé akce J. Geisslera).



Zhoršil se vám příjem televizního 
signálu? Kontaktujte ČTÚ
Přijímáte televizi přes anténu? Pak právě pro vás je určena 
informace Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) týkající se 
případného zhoršení kvality příjmu televizního signálu. ČTÚ 
oznámil, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu 
základnových stanic nových mobilních sítí. To sice zlepší kvalitu 
a dostupnost mobilních datových služeb, může to ale za urči-
tých nepříznivých podmínek zhoršit kvality příjmu televizního 
signálu přes anténu. V souladu s platnou legislativou je v tomto 
případě mobilní operátor povinen zajistit odstranění rušení 
vašeho televizního příjmu. K tomu, aby tak musel učinit na své 
náklady, je nutné, aby ČTÚ v dané věci rozhodl a tuto povinnost 
operátorovi uložil. Proto případné rušení televizního příjmu 
přes anténu co nejdříve oznamte Českému telekomunikačnímu 
úřadu. Stačí vyplnit elektronický formulář pro oznámení o ruše-
ní televizního příjmu a odeslat formulář e-mailem na adresu po-
datelna@ctu.cz nebo formulář vytisknout, podepsat a odeslat 
poštou. Telefonicky můžete kontaktovat odborná pracoviště 
místně příslušných útvarů ČTÚ, pro Prahu a Středočeský kraj 
je telefon 224 004 504. Více na www.ctu.cz – Rušení příjmu 
terestrické televize. 

(vše pan)

Řevnice se příští rok opět zapojí do mezinárodního festivalu 
filmů o lidských právech, pořádaného Člověkem v tísni. 24. 
ročník proběhne v jarním termínu, jak jsme byli po léta zvyklí. 
Tentokrát od 21. 3. do 3. 4. 2022. Od září už mohou do festi-
valu filmaři přihlašovat svoje filmy, jak středometrážní, tak ce-
lovečerní. Město jako ochutnávku chystá na podzimní nedělní 
večery film ze sekce Promítej i ty. Uvidíte jej v sále Zámečku. 
Výběr ponecháme jako překvapení a doufáme, že se podaří 
přizvat zajímavého hosta. Podrobnosti sledujte na plakátech, 
webových stránkách města a FB stránce Jeden svět Řevnice.

Alice Čermáková
hlavní koordinátorka
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ROZPIS PŘISTAVeNí 
VeLKOOBJeMOVýCH 

KONTeJNeRů NA BIOODPAD
Termíny:
16.–17. říjen
30.–31. říjen
13.–14. listopad
27.–28. listopad

Umístění:
Rovinská – svozové místo 
Malé náměstí
křižovatka Sochorova-
-Podbrdská
Náplavní

Hledáme 
paní uklízečku 

do lékařských ambulancí na náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích 

na 2–3 hodiny denně, po–pá. 
Nástup od 11/2021, solidní odměna. 
Tel.: 602 275 113 (vedoucí pracoviště).
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22/10 Naživo! – James Cole + 
Faky – koncert 
 Club Kino Černošice/ 20.00  

23/10 After 40 – koncers
Club Kino Černošice / 20.00  

29/10 Czech Floyd – koncert
Club Kino Černošice / 20:00

Ostatní akce
2/10 Projekce filmu  
o Le Corbusierovi
Stará škola Řevnice / 18:00

2/10 Farmářské trhy
Dobřichovice u řeky / 8:00–12:00

3/10 Architektonická  
procházka
Řevnické nádraží / 16:00

7/10 eliška Lechnerová – Ža-
neta Kremsa: S chutí k jídlu 
radostně se hýbu – beseda
Meandr Řevnice / 19:00 – 20:30

12/10 Setkání seniorů
Řevnický Zámeček / 9:30

13/10 Rozvojové workshopy: 
Podnikáme u Berounky
Meandr Řevnice / 9:00 – 11:30

16/10 Farmářské trhy
Dobřichovice u řeky / 8:00–12:00

21/10 Síťovka vol. 2 – Setkání 
inspirativních sousedů od 
Berounky 
Meandr Řevnice / 19:00–22:00

21/10 Rozvojové workshopy: 
Ranní prezentační toast
Meandr Řevnice / 7:30 – 9:30

22/10 Kde domov můj?
Zámek Dobřichovice / 18:00
komponovaný literárně hudební pořad

28/10 Beseda  
s Jiřím Grygarem
Zámek Dobřichovice / 18:00   

28/10 Setkání u pomníku
Náměstí Řevnice / 16:00

31/10 Beseda s MUDr.  
Tomášem Šebkem
Hala V. Čáslavské Černošice / 19:00

Kino
1/10 Shang-Chi a legenda 
o deseti prstenech (dabing)
Bio Řevnice / 17:30 

1/10 Zátopek
Bio Řevnice / 20:00

2/10 100% Vlk
Bio Řevnice / 13:30 

2/10 Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel
Bio Řevnice / 15:30 

2/10 Minuta věčnosti
Bio Řevnice / 18:00 

2/10 Není čas zemřít
Bio Řevnice / 20:00 

6/10 Nová šichta
Bio Řevnice / 20:00 

8/10 Zbožňovaný
Bio Řevnice / 17:30 

8/10 Titan
Bio Řevnice / 20:00 

9/10 Dračí země
Bio Řevnice / 13:30 

9/10 Myši patří do nebe
Bio Řevnice / 15:30 

9/10 Karel
Bio Řevnice / 17:30 

9/10 Zelený rytíř
Bio Řevnice / 20:00 

13/10 Atlas ptáků
Bio Řevnice / 20:00 

15/10 Venom 2:  
Carnage přichází
Bio Řevnice / 17:30 

15/10 Není čas zemřít
Bio Řevnice / 20:00 

16/10 Vlk a lev:  
Nečekané přátelství
Bio Řevnice / 13:30 

16/10 Zátopek
Bio Řevnice / 15:30 

16/10 Jan Werich: Když už 
člověk jednou je…
Bio Řevnice / 18:00 
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16/10 Poslední souboj
Bio Řevnice / 20:00

20/10 Malířka a zloděj
Bio Řevnice / 20:00 

22/10 Myši patří do nebe
Bio Řevnice / 17:30 

22/10 Rodinu si nevybereš
Bio Řevnice / 20:00 

23/10 Rozbitý robot Ron
Bio Řevnice / 13:30 

23/10 Karel
Bio Řevnice / 15:30 

23/10 Festival pana Rifkina
Bio Řevnice / 18:00 

23/10 Duna
Bio Řevnice / 20:00 

27/10 Miloval jsem svou ženu
Bio Řevnice / 20:00 

29/10 Zátopek
Bio Řevnice / 17:30 

29/10 Duna
Bio Řevnice / 20:00 

30/10 Pár správných tuleňů
Bio Řevnice / 13:30 

30/10 Addamsova rodina 2
Bio Řevnice / 15:30 

30/10 Kurz manželské touhy
Bio Řevnice / 18:00 

30/10 Paralelní matky
Bio Řevnice / 20:00 

Divadlo
10/10 O rybáři a rybce
Club Kino Černošice / 16.00 

Hudba
15/10 Špinaví lůzři – koncert
Club Kino Černošice / 20:00

17/10 Koncert s mandolínou
Řevnický Zámeček / 17:00

18/10 Steve Clarke Trio Club 
Kino Černošice / 20:00

19/10 Koncert Václava Koub-
ka a jeho přátel
Zámek Dobřichovice / 19:30  
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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

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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