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žijní pokyny od něj ale máte. 
Co vám kladl na srdce? 
Režie letošního kusu pojede 
podle jeho instrukcí. Jen jsme 
udělali ještě nějaké škrty, 
protože je hra hodně dlouhá. 
Kladl nám na srdce: Kázeň 
a nahlas! :-)
Chtěli jste jeho jméno doplnit do názvu studia, stane se tak? 
Ano, na letošních plakátech je již psáno „Divadelní studio Ivo 
Tamchyny uvádí…“
Kdo se nyní ujme režisérské role? 
To opět rozhodl již pan učitel. Myslel úplně na všechno. Režie 
se ujme Tomáš Horáček a mně byla přidělena role manažerky. 
Takže jsem vlastně principálka Divadelního studia. 
O čem je letošní hra?
Je to příběh nesmělého doktora Petypona, který se probudí po 
flámu doma pod kanapem, zatímco v jeho posteli spí společnice 
z předchozího večera, Číča. Mezitím přijede na návštěvu strýc, 
který si splete Číču s Petyponovou manželkou a kolotoč neče-
kaných situací se roztáčí. Jak se z toho doktor dostane, na to se 
přijďte podívat… e 
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2  Aktuálně

Slečna od Maxima
Premiéra 7. 7. 19:00
8. a 9. 7. od 19:00
15. a 16. 7. od 19:00
17. 7. od 17:00

Vybavíš si, jakou první hru a kdy jste s panem Tamchynou 
nacvičili? 
Tak to vím naprosto přesně. Byla to hra Jiřího Suchého Případ 
Eleonora, kterou jsme sehráli v roce 2008 v Zámečku a pak 
dokonce na prknech divadla Semafor, kde nám průvodní slovo 
věnoval sám pan Jiří Suchý. 
Kolik her od té doby bylo a kterou jste měli nejraději, respek-
tive která byla nejúspěšnější? 
Od té doby máme za sebou 14 letních představení v Lesním diva-
dle. Mimo to jsme za těch 15 let ještě nazkoušeli několik tematic-
kých literárních večerů a jednoaktových her. Určitě se nedá vybrat 
jedna hra. Každá měla své kouzlo. Můj osobní favorit je naše 
provedení hry O. Wilda Jak je důležité míti Filipa, ale největší ohlas 
jak u diváků, tak u nás měly komedie Antonína Procházky.
Kterou režisérskou radu pana učitele považuješ za nejdůle-
žitější? 
To je těžké. Nemyslím si, že by nám radil v tom pravém slova 
smyslu. Když se mu nezdálo pojetí role, prostě nám ukázal, jak to 
máme udělat. Prostě režíroval. Ale určitě nás naučil, že abychom 
to zvládli, je důležitá kázeň. Bez té to nejde. A věřte mi, že dirigo-
vat partu odrostlých puberťáků není vůbec jednoduché. 
V kolika hrách si s vámi pan učitel zahrál? 
V představeních Divadelního studia hrál výjimečně. V první řadě 
režíroval, takže nás musel mít stále pod dozorem. Ale výjimka 
potvrzuje pravidlo. K příležitosti svých 70. narozenin s námi 
nastudoval hru Kočár nejsvětější svátosti, ve které  si „střihnul“ 
hlavní roli. Ale měla jsem možnost s ním hrát i v několika dalších 
inscenacích Divadelního souboru.
Podle čeho jste si hry vybírali? A proč to byly vždy jen kome-
die?
Hry vybíral pan učitel podle jednoduchého klíče – abychom si 
zahráli všichni. Samozřejmě jsme měli možnost se k jeho výběru 
vyjádřit. Ale nestávalo se, že bychom s ním nesouhlasili. Hrajeme 
prakticky jen komedie. Ať už klasické – Sen noci svatojánské, 
detektivní – Smrt obchází Dianu, nebo moderní – Klíče na 
neděli. Realita nebývá často veselá, a proto je fajn, když můžeme 
diváky pobavit a oprostit je tak od každodenních starostí. A co si 
budeme nalhávat, je velmi povzbuzující slyšet publikum se smát. 
I když na něj proti světlům reflektorů není vidět, okamžitě víte, 
že tam jsou, že vnímají děj a že se baví. A to baví i nás.  
Premiéru této hry již pan učitel neuvidí. Předpokládám, že re-

Principálka Terezie Červená: 
Baví nás, když se lidí baví!

Text: Pavla Nováčková

S komedií G. Feydeaua Slečna od Maxima se letos zkraje července představí v Lesním divadle mladí řevničtí 
ochotníci. Poprvé pod doplněným názvem Divadelní studio Ivo Tamchyny. Právě pan učitel stál u zrodu studia 
a hry režijně vedl. „Vždy nám kladl na srdce, že důležitá je kázeň a mluvit nahlas,“ říká představitelka vévodky-
ně v nové hře a principálka studia Terezie Červená.
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období. Naše volební uskupení Perspektiva pro město uvedlo 
dvě nejdůležitější dopravní stavby a jednu velkou stavbu pro 
školní infrastrukturu. 

Ve vedení města však připravujeme mnohem více investičních 
akcí, z nichž celá řada je zmíněna v redakčním článku. Důležité 
pro modernizaci města jsou všechny investice, ale ty  do komu-
nikací, školství, bezpečnosti a vodohospodářské infrastruktury 
považuji za klíčové. 

V květnu byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody 
u letovského mostu. Jejím výsledkem bude nejen zvýšená kvalita 
úpravy vody. Modernizace současně umožní rozdělení městské-
ho systému na dvě tlaková pásma – spodní zásobování přímo z 
úpravny a horní zásobování přes vodojemy. Na 27. června od 17 
hodin je s provozovatelem na úpravně naplánován den otevře-
ných dveří, kde se každý, koho zajímá otázka jímání, úprava a 
distribuce vody do městského vodovodu, dozví více podrobností.

Aktuálně se intenzivně pracuje na dokončení rekonstrukce 
hasičské zbrojnice. V letošním roce se rovněž zrealizují dva 
velmi důležité vodohospodářské projekty. Zaprvé se jedná o pro-
pojení vodovodu přes řevnickou lávku tak, aby i levobřežní část 
města (Za Vodou) byla zásobována z městských zdrojů. Druhým 
důležitým projektem je obnova dosluhující spodní části výtlač-
ného potrubí (z úpravny do vodojemu) pod železniční tratí. 

Stále také čekáme na vyhodnocení dvou žádostí o dotace na 
rekonstrukce místních komunikací. První žádost zahrnuje části 
ulic Sochorova, J. Veselého a Jiráskova. Druhá žádost, zmiňo-
vaná největší investiční akce v historii města, se týká podstatné 
části lokality Na Vrážce (U prodejny, Malé náměstí, Na Vrážku, 
Škroupova, Škrétova, Seifertova, Klicperova, Dr. Pecla). 

Školní zápisy
Zápisy jak pro školní (ZŠ), tak předškolní (MŠ) české děti již 
proběhly. Podle schválených podmínek budou přijaty všechny 
děti ze spádových obcí. V rámci základní školy se opět podaří za-
chovat provoz oblíbené přípravné třídy. V příštím školním roce 
bude rovněž fungovat dětská skupina, kterou město zprovoznilo 
pro české tříleté děti ve Staré škole na náměstí. České děti zmi-
ňuji záměrně. V červnu vypíše základní škola na základě zákona 
Lex Ukrajina zápisy pro ukrajinské děti a podle zájmu pak bude 
rozhodnuto dle tohoto zákona o přechodném navýšení kapacity. 

Pro předškolní ukrajinské děti nám funguje adaptační skupina 
v tenisové klubovně Sportclubu (zapsáno přes 20 dětí). Na 
základě žádosti byla městu schválena státní dotace této skupiny 
do 31. srpna. Schválenou má město i finanční podporu nákladů 
spojených s ubytováním ukrajinských uprchlíků v městských 
bytech. 

Pracovní místa
Rád bych upozornil na nabídku několika pracovních příležitostí. 
Městský úřad hledá na volnou pozici matrikářku a pracovnici 
na evidenci obyvatel. Oboje je možné i na částečný úvazek. Dále 
shání dva strážníky městské policie. Hlásit se mohou i čerství 
středoškoláci, budou zaučeni. Nově založená obecní svozová 
firma shání pracovníky na stupačky. Nástup je od 1. července. 

Odpady
Znovu bych rád upozornil na seminář na velmi zajímavé téma 
odpadového hospodářství, který proběhne 6. června od 18 hodin 
v „Dřeváku“ u nádraží. Hlavními tématy budou rozbor složení 
odpadů, dopady nového odpadového zákona na rozpočet obce a 
nutnost důsledného třídění. 

S úctou Tomáš Smrčka

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
Hlavním tématem aktuálního Ruchu jsou investice města. S inves-
ticemi pochopitelně úzce souvisí dostatek finančních prostředků 
na jejich realizaci. U naprosté většiny investic se město snaží zajistit 
dotační financování. U větších investic to ani jinak nejde. Pokud 
chceme město měnit k lepšímu a zvládnout souběžně více investič-
ních akcí, bez dotací se najisto neobejdeme. 

Městské finance
Za současné volební období 2018 až 2022 (bez posledního roku) 
se podařilo zajistit pro město dotace ve výši 136,7 mil. Kč (pro 
srovnání v období 2014–2018 to bylo v celkové výši 95,6 mil. Kč) a 
celková výše investic bez dokončeného roku 2022 byla za období 
2018 až 2022 celkem 220,7 mil. Kč (v období 2014–2018 to bylo 
141,7 mil. Kč).

Současně se také podařilo u některých investic zajistit spolufi-
nancování od okolních obcí (6,15 mil. Kč na rozšíření ČOV) a do 
městské kasy rovněž proudí jejich příspěvky na provozní náklady 
(školství, městská policie, pečovatelská služba, sběrný dvůr), v 
období 2018–2022 (bez části roku 2022) ve výši 9,9 mil. Kč (v ob-
dobí 2014–2018 to bylo 2,7 mil. Kč). Tato spolupráce s okolními 
obcemi se navíc bude ještě prohlubovat i na půdorysu společných 
meziobecních firem. Od ledna se rozeběhlo společné provozová-
ní vodohospodářské infrastruktury v rámci Dolnoberounského 
vodárenského družstva (3 obce) a aktuálně se rozbíhá i činnost 
společné svozové společnosti Pobero s.r.o. (16 obcí). Vzájemná 
spolupráce obcí a sdílení služeb je klíčem pro udržitelnost nákladů 
na činnosti, které všechny obce musí zajišťovat. V dnešní době 
zvyšujících se cen a inflace je tento úkol o to naléhavější. 

Podstatný díl investičních nákladů však stále jde z vlastních 
prostředků města, převážně plynoucích z rozpočtového určení 
daní (RUD). Z vlastní ekonomické činnosti města pak byl rozpo-
čet v letech 2018–2022 naplněn částkou 23,1 mil. Kč (v období 
2014–2018 činila celková částka 11,7 mil. Kč).

Financování města je zdravé bez velkých úvěrových závazků. 
Město splatilo dlouhodobé úvěry z let 2010 (Česká spořitelna) a 
2011 (Státní fond životního prostředí) a na splátkách a úrocích 
město zaplatilo v období 2014 až 2021 za tyto dva dlouhodobé 
úvěry celkem 20,7 mil. Kč. Ostatní krátkodobější překlenovací 
nebo kontokorentní úvěry na investice bude mít město letos spla-
cené všechny. Pokud letos město neuzavře úvěr na spolufinancová-
ní rekonstrukce povrchů ulic Na Vrážce, bude městský rozpočet po 
mnoha dlouhých letech bez úvěrových závazků. Úvěr na rekon-
strukce ulic Na Vrážce, pokud bude dotace schválena, bude ovšem 
nutný. Celkové odhadované náklady projektu přes 100 mil. Kč 
budou suverénně nejvyšší investiční akcí města v jeho historii. 

Jak bylo uvedeno výše, finanční prostředky do městského 
rozpočtu plynou v poslední době i z vlastní ekonomické činnosti. 
Jedná se jednak o činnosti přinášející přímý finanční efekt – prodej 
štípaného dříví a řeziva, doprava a likvidace stavební suti a odpadu 
či činnost místní správy. V druhém případě jde i o činnost, která 
sice nemá přímý finanční efekt, ale výrazně sníží městu finanční 
prostředky na menší stavební akce. V rámci technických služeb 
se totiž podařilo zahájit vlastní stavební činnost. Stavební sekce 
technických služeb realizovala například rekonstrukci obřadní síně 
a hřbitovní zdi či úpravu předpolí u vstupu do I. stupně ZŠ v Revo-
luční. Dále provádí rekonstrukce v městských a školních budovách, 
rekonstrukce chodníků a pěších cest. 

Aktuální investice
Anketa, která je součástí tématu investic, je omezena výčtem 
maximálně tří nejdůležitějších investic na následující volební 

Slovo starosty



4  Z radnice

Ve druhém kole grantů může město 
rozdělit až 124 000
Až do konce června mohou pořadatelé akcí žádat město Řevnice 
o grant ve druhém kole dotací na podporu konkrétního projektu 
či akce. V prvním kole radní rozdělili mezi osm projektů zhruba 
polovinu z celkově vyčleněného čtvrt milionu korun. Pro druhé 
kolo tedy zbývá 124 000 korun.

Účelem poskytnutí dotace je podpora konkrétního projektu 
nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, 
turistického ruchu a životního prostředí. U jednotlivých žádos-
tí členové grantové komise hodnotí 3 dílčí kritéria obsažená 
v pravidlech pro přidělování dotací, a to body na škále od 1 do 5. 
Prioritně budou v roce 2022 poskytnuty dotace pravidelně pořá-
daným akcím, které chce město kontinuálně podporovat, a dále 
jedinečným akcím, které mají potenciál oslovit i mimořevnické 
návštěvníky. Formulář i pravidla pro přidělení dotace najdete na 
webu města v záložce Samospráva/Granty.

Bližší informace poskytne vedoucí správního odboru 
Ing. Alice Bečková, tel: 313 104 225, 725 852 822, e-mail:  
eso@revnice.cz

Radnice zakoupí hygienický 
kontejner pro Dřevák

Od slavnostního otevření Dřeváku se ve zrekonstruovaném dráž-
ním skladu uskutečnilo již několik úspěšných akcí: koncerty ZUŠ, 
dvě Síťovky Meandru, výstava modelů železnic atd. A chystají se 
další. Doposud ale u Dřeváku chybí trvalé sociální zázemí. To chtě-
la radnice společně s občerstvením zajistit formou tří samostatných 
kontejnerů pořízených z dotace MAS Karlštejnsko. Její vypsání ale 
vázne. Radnice se proto rozhodla pořídit hygienický kontejner na 
vlastní náklady.

 „Pořízení kontejneru je také nutnou podmínkou pro vydání ko-
laudačního souhlasu se stavbou. Zatím byl vydán pouze předběžný 
souhlas s užíváním stavby,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka. 

Na základě poptávky na dodávku hygienického zázemí tvoře-
ného dle návrhu architektky Šárky Sodomkové lodním kontejne-
rem obdržela radnice tři různé nabídky, z nichž ale dvě nesplnily 
podmínky zadání. Rada města proto schválila cenovou nabídku a 
uzavření smlouvy o dílo s třetí, pražskou firmou UNISTAV – dux 
s.r.o, za necelých 780 tisíc korun. Podle Smrčky by v případě 
vypsání dotace bylo možné žádat o finance zpětně. 

 Město současně instaluje zabezpečovací zařízení, neboť již za-
znamenalo pokusy o vloupání do objektu Dřeváku, které skončily 
poškozením kazety dveřních výplní. Zabezpečení Dřeváku by tak 
mělo být napojeno na jednotný zabezpečovací systém. 

Třídění odpadu v Řevnicích 
se ukázalo jako tristní

Tristně dopadly výsledky analýzy třídění odpadu v Řevnicích - 
v popelnicích končí až 90 % využitelných odpadů. Až 27 milionů 
korun za deset let by mohla ušetřit řevnická radnice, pokud by 
obyvatelé začali dostatečně třídit komunální odpad. Vyplývá to z 
výsledků fyzické analýzy směsných komunálních odpadů prove-
dené městem. S výsledky rozboru a navrženými opatřeními chce 

radnice seznámit občany na semináři, který se uskuteční 6. června 
od 18 hodin v Dřeváku. 

Rozbor provedla na základě objednávky letos 20. dubna společ-
nost KAPEX s.r.o. ve spolupráci s Technickými službami. Vybraný 
vzorek z popelnic směsného komunálního odpadu byl svezen 
do haly a tříděn najatými pracovníky. Město se rozhodlo vytvořit 
pracovní příležitost pro ukrajinské uprchlíky, a proto byly názvy a 
popisy jednotlivých odpadů přeloženy také do ukrajinštiny. Každá 
složka komunálního odpadu měla své místo, následně byla ulože-
na do pytlů, případně popelnic, a jednotlivě vážena na váze.

Analýza jasně ukazuje vysoký obsah využitelných odpadů 
v popelnicích, který dosahuje téměř 90 %. Důvodem je značný 
podíl bio složky (54,6 %), ale také plastů a papíru (22,5 %). A to 
i přesto, že radnice v minulosti zájemcům zdarma nabízela kom-
postéry, po městě jsou rozmístěné hnědé kontejnery a v sezoně 
velkoobjemové kontejnery na bioodpad. „Je proto třeba obyvatele 
ještě více motivovat,“ říká starosta města Tomáš Smrčka s tím, že 
řešením by mohlo být zavedení systému door-to-door, který fungu-
je například v Litni či Všenorech a uvažuje o něm mnoho dalších 
obcí, které řeší stejný problém.

Podle analýzy by důsledným tříděním mohlo v popelnicích 
zůstat pouze 11,8 % směsného komunální odpadu a městu by 
tak nerostly náklady na základě nového odpadové zákona, který 
znevýhodňuje pasivní obce.  V opačném případě, pokud město 
nepřijme žádná opatření, mohou za deset let vzrůst radnici i 
občanům náklady o 15 až 27 milionů korun Kč (spodní hranice 
rozpětí počítá se stejným množstvím odpadu na obyvatele jako 
v roce 2021, vyšší hranice kalkuluje se stejným nárůstem objemu 
odpadu, k jakému došlo v letech 2019-2021). 

Radnice se proto rozhodla připravit podmínky pro podání žá-
dosti o dotaci na zavedení door-to-door systému, kdy jsou vytřídě-
né složky odpadů (plast, papír a bio) sváženy přímo z domácností.

Zastupitelé rozhodnou o příspěvku 
na humanitární sklad
Řevnické zastupitelstvo, které se před prázdninami sejde v pondělí 
13. června, bude mimo jiné rozhodovat o příspěvku na provoz 
skladu humanitární pomoci v Dobřichovicích. Rada doporučuje 
zastupitelstvu poskytnout na transparentní účet finanční dar ve 
výši 50 000 korun. Žádost podalo město Dobřichovice, kde sklad 
určený pro uprchlíky z Ukrajiny funguje. Sklad byl zřízen 26. 2. 
2022, tedy bezprostředně po začátku války na Ukrajině, v prosto-
rách objektu dobřichovických školních dílen a je jedním z několika 
málo podobných skladů ve Středočeském kraji. Slouží více než 20 
obcím regionu včetně Řevnic. Týdenní náklady na nákup potřeb-
ného zboží činí 120–150 tisíc Kč.

(vše pan)

Pozvánka
Ve středu 22. června 2022 v 18 h proběhne ve 
školní jídelně veřejné setkání k záměru NOVÝ 
PAVILON ZŠ Řevnice, který město plánuje na 
místě dnešní školní jídelny. Zadání pro architek-
tonickou soutěž vzniká ve spolupráci se školou 
a veřejností v rámci série participativních setkání. 
Zadání zahrnuje novou kapacitní jídelnu, aulu, 
učebny, zázemí pro výuku, pro učitele a pro ven-
kovní sportoviště.

Shrnutí výsledného zadání bude publikováno 
v červencovém Ruchu.

ing.arch. Daria Balejová

Z radnice



Kam budou Řevnice investovat?

Sám jsem měl příležitost se na tomto projektu podílet od prv-
ních plánů na obnovu této rozpadlé budovy až po její slavnostní 
otevření v roce 2021. Tehdy mě ani nenapadlo, že se vytvořením 
inovativního prostředí Meandru, který tuto akci pod vedením 
týmu Meandru pořádal, spojí vše pod jednu střechu a vznikne 
zde akce, kterou nám může závidět každé město naší republiky. 
Ne nadarmo se začíná říkat: „Praha má filharmonii, my máme 
Dřevák.“ Všichni zde byli nadšení.

Vizí sdružení Naše Řevnice je naslouchat lidem, vnímat jejich 
potřeby, řešit věci společně a podporovat právě ty projekty, které 
lidem umožní naplňovat jejich tužby, lépe trávit volný čas a kva-
litně v našem městě žít. 

Petr Kozák

Naše Řevnice
Záměry města v souladu s územním plánem 
a územní plán v souladu s vizí jeho obyvatel

Zdánlivě malé věci mohou nabývat zásadního významu.
Ve čtvrtek 26. 5. proběhla v nově zrekonstruovaném Dřeváku 

u nádraží akce pod názvem Síťovka. Začínající místní podnikate-
lé zde představovali své projekty publiku, které zaplnilo prostor 
do posledního místečka. Naopak, zájem byl takový, že by diváci 
zaplnili i 3x větší lokaci.
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komunikací například v ulicích Sochorova, Jiráskova, Divadelní, 
Příkrá, Podbrdská, Mírová, 28. října, Vrchlického a také v několika 
ulicích oblasti Na Vrážce, kde se dokonce už chystá výběrové řízení 
na dodavatele. Je připravena obnova nebo vybudování chodníků 
podél průjezdní krajské silnice nebo třeba v ulici Mořinská. 

Hotová je studie proveditelnosti na novou, dvouproudou lávku 
do čtvrti Za Vodou, která by měla významně zlepšit propojení 
obou částí Řevnic. Celkem jde v oblasti komunikací o 16 plánova-
ných investic.

Město intenzivně spolupracuje v rámci připravované rekon-
strukce tratě se Správou železnic na vybudování podjezdu pod 
kolejištěm a dalších souvisejících stavbách. Ty, na nichž má město 
zájem, ale z hlediska investora jsou nad rámec rekonstrukce, chce 
radnice zafinancovat: jde například o propojení  pro pěší a cyk-
listy ze směru ulice V Luhu k nádraží, pro které se vytvoří prostor 
snížením počtu kolejí, nebo parkoviště podél trati v bývalém areálu 
Eurovie.  

Školství a kultura
I když náklady na projekt přestavby domku u 1. stupně na speciál-
ní učebnu dosahují několika milionů, patří k těm menším, stejně 
jako obnova sociálního zařízení pro veřejnost v Lesním divadle, 
na které spolupracuje město s řevnickými ochotníky a festivalem 
Rockový Slunovrat.

Město má ovšem připraveno i projekty za desítky milionů na  
rozšíření mateřské školy, rekonstrukci Staré školy na náměstí na 
městskou knihovnu, prostory pro zájmovou a spolkovou činnost 
a učebny ZUŠ a rekonstrukci Zámečku, který je sídlem základní 
umělecké školy.

Největší investice v této oblasti je teprve na začátku, jedná se 
o rozšíření školní jídelny a kuchyně, další učebny a případně i aulu 
pro řevnickou ZŠ. 

Ostatní
V tuto chvíli probíhá už několikátá etapa prací na rekonstrukci 
budovy hasičské zbrojnice – staví se zděný sklad a oplocení. Je 
připravená stavební dokumentace na zateplení penzionu pro seni-
ory,  zadána je projektová dokumentace na rozšíření kompostárny 
v areálu sběrného dvora a počítá se s vybudováním nového parko-
viště u hřbitova. 

Ve dvou etapách – v tomto a příštím roce – by mělo být obno-
veno veřejné osvětlení. Ve stadiu studie proveditelnosti je záměr 
vybudovat na uzavřené skládce bývalého EKOSu fotovoltaickou 
elektrárnu. e

Městské investice se kvůli dlouhým lhůtám projekčních prací, 
složitému stavebnímu řízení, často i opakovanému projednávání 
s veřejností, ale také kvůli čekání na vhodný dotační titul nebo 
koordinaci s jinou stavbou připravují řadu let. Než dojde na reali-
zaci, může – zvlášť u velkých staveb – uplynout i několik volebních 
období. 

Příkladem je projekt revitalizace řevnického náměstí Krále Jiří-
ho z Poděbrad, který začal architektonickou soutěží v roce 2015. 
V tuto chvíli je sice hotová projektová dokumentace a vydáno sta-
vební povolení, ale město řeší financování ve výši několika desítek 
milionů a vyhlíží vhodný dotační titul. Navíc je termín výstavby 
závislý na plánované rekonstrukci krajské průjezdní komunikace, 
na niž projekt bezprostředně navazuje. A její termín město ovlivnit 
nemůže.  

Z těchto důvodů je pro investice důležitá kontinuita. Nyní má 
město v různé fázi rozpracovanosti připraveno téměř sedm desítek 
investičních projektů, na některých z nich se začalo pracovat už 
v minulém volebním období. V úvodu ankety k zářijovým komu-
nálním volbám shrnujeme alespoň ty nejdůležitější. 

Vodohospodářství
Zhruba před osmi lety se v Řevnicích začala systematicky řešit 
vodohospodářská infrastruktura. Podařila se zásadní investice do 
rozšíření a modernizace čistírny odpadních vod a nedávno také 
rekonstrukce a výměna filtrů v úpravně vody Berounka u letovské-
ho mostu. 

V současnosti se připravuje výběrové řízení na zhotovitele 
neméně důležitého projektu – propojení řevnického vodovodu do 
části Za Vodou. Ta je dosud napojena na letovský vodovod a její 
obyvatelé mají problém s kapacitou pro nové stavby i kvalitou 
vody. Další velkou investicí má být obnova vodovodu v ulicích 
Pražská a Čs. armády, která musí proběhnout během již zmíněné 
kompletní rekonstrukce průjezdní krajské komunikace. I tady je 
vše projektově připraveno, stejně jako nutná obnova vodovodní 
či kanalizační sítě v dalších ulicích, kde je buď ve špatném stavu 
nebo by mělo dojít k obnově povrchů, například v ulicích V Luhu, 
Jiráskova, Sochorova či Pod Strání. V běhu jsou projekční práce 
na rekonstrukci vodního zdroje Kejná, plánuje se obnova vodního 
zdroje Domov. Celkem jde v oblasti vodohospodářství o skoro tři 
desítky menších i středně velkých investic.   

Komunikace
Kromě již zmíněné rekonstrukce hlavního řevnického náměstí má 
město kompletně připravenou řadu projektů na obnovu povrchů 

Text: Marie Reslová, Matěj Barták

Zeptali jsme se kandidujících stran a sdružení: Jaké 2–3 investice ze strany města považujete 
pro příští volební období za klíčové a proč a jaká je vaše představa o jejich financování?
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Za důležité investice pro budoucí období považuji:
 • Obnovení vodního zdroje Domovina za starou hájovnou jako 

doplnění vodních zdrojů u Letovského mostu a Kejné. Reali-
zace formou dotace a spoluúčastí z městského rozpočtu.

 • Celková rekonstrukce nám. Jiřího z Poděbrad v souvislosti 
s krajským projektem na opravu silnice probíhající naším 
městem, tj. ulic Pražská a Čs. armády.  Předpoklad spolufi-
nancování IROP.

 • Rekonstrukce místních, dosud prašných komunikací s ohle-
dem na možnost vsakování dešťových vod. Zpracován je již 
projekt v oblasti Selce, který počítá s vícezdrojovým financo-
váním v rámci operačního programu Ministerstva životního 
prostředí.

Miroslav Cvanciger

Pro město bude klíčová realizace dvou velkých doprav-
ních projektů, které zvýší plynulost a bezpečnost dopravy. 
Neméně důležitá je i výstavba nového školního pavilonu na 
místě současné kapacitně nevyhovující jídelny.

Hlavní krajská komunikace a náměstí 

První velkou dopravní stavbou je projekt rekonstrukce průjezd-
né krajské komunikace (ulice Pražská a Čs. armády) financo-
vaný a realizovaný Středočeským krajem. Projekt má územní 
rozhodnutí a v současné chvíli se projednává stavební povolení. 
Město si u krajských projektantů zaplatilo vyprojektování souvi-
sející rekonstrukce inženýrských sítí, chodníků a jejich rozšíření 
např. v přemostění Nezabudického potoka, vytvoření parkova-
cích zálivů či úpravu křižovatek. Největší je úprava křižovatky 
u lékárny do tvaru „T“ s bezpečným přechodem pro chodce. Na 
spolufinancování městských částí projektu by měla být využita 
dotace státního fondu dopravní infrastruktury. Nemalá bude 
i finanční spoluúčast města. 

Tato dopravní stavba je technicky koordinována s projektem 
rekonstrukce nám. Krále Jiřího z Poděbrad včetně Opletalovy 
ulice, na jehož realizaci má město již zpracovánu projekto-
vou dokumentaci a stavební povolení. Rekonstrukce náměstí 
by měla být spolufinancována pomocí dotačního titulu na 
veřejná prostranství z integrovaného regionálního operačního 
programu.  

Optimalizace železniční trati 

Druhou důležitou dopravní stavbou je optimalizace železnič-
ní trati, kterou připravuje Správa železniční dopravní cesty. 
Projekt zahrnuje rekonstrukci kolejového svršku, rekonstrukci 
bezbariérového nádraží, mimoúrovňové křížení železniční trati 
a Pražské ulice (podjezd) a novou průjezdnou komunikaci mezi 
Berounkou a železniční tratí propojující Pražskou ulici s lávkou 
včetně parkovacích ploch. I tento projekt vzniká v součinnosti 

s městem, které vzneslo řadu požadavků. V současné době je ve 
stupni zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí. 

Nový školní pavilon

Třetí velkou investicí je výstavba nového pavilonu na místě 
současné jídelny. Nový školní pavilon by měl být propojen 
vnitřní chodbou s historickou budovou a měl by obsahovat 
moderní kuchyni a jídelnu s navýšenou kapacitou, přednáškový 
sál, nové učebny, kabinety, dílny, výtvarnou učebnu, zázemí 
pro venkovní sportoviště a další potřebné speciální a provozní 
prostory. Tímto projektem by bylo završeno osmileté období 
modernizace a budování školské infrastruktury (přístavba no-
vého pavilonu a vestavba do podkroví historické školní budovy, 
modernizace a bezbariérovost výukových prostor, energetické 
úspory zateplováním, výstavba venkovního sportoviště a nová 
sportovní hala budovaná soukromým investorem, kde město 
přispívá na vnitřní propojení chodbou k budově školy). I tento 
projekt by měl být spolufinancován z dotační výzvy z integro-
vaného regionálního operačního programu a předjednáno je 
též spolufinancování obcí se společným školským obvodem 
(Karlštejn, Hlásná Třebaň a Zadní Třebaň). 
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Myslím, že výklad stávajícího 
ÚP v úvodníku není přesný
Byl jsem při tvorbě změny č. 2 ÚP a vím, že pan architekt neo-
pomněl zapracovat velikost parcely. Vím to kromě jiného proto, 
že jsem s jeho postupem, kdy určuje regulativ slovně, nesouhla-
sil. On v ÚP píše krom jiného, že „strukturou zástavby se nesmí 
výrazně změnit měřítko okolí“. Nejlepší by asi bylo, obrátit se s 
dotazem přímo na něj.

Které námitky k aktuální podobě ÚP 
považujete za nejpodstatnější?
Naše město je krásné, zelené a je v něm příjemné bydlet. Záro-
veň ale má v mnoha směrech nedostatečnou, nebo zanedbanou 
infrastrukturu. Všichni přeci víme, po čem chodíme, po čem 
jezdíme, v jakém stavu je vodovod, že je třeba investovat do 
předškolních i školních zařízení a mohl bych ještě pokračovat. 
Město potřebuje rozumný územní rozvoj, potíž je ale v tom, jak 
správně nastavit parametr pro slovo rozumný. Protože zároveň 
s větší výstavbou, porostou nároky na rozpočet města a logicky 
budou ubývat prostředky na dobudování toho, co nás trápí již 
nyní. Proto považuji za důležité námitky směřující ke zpomalení 
a rozvolnění výstavby, a námitky snažící se rozložit plánovanou 
výstavbu do co nejdelšího období. 

Jak se díváte na další urbanistický 
rozvoj města, zejména v oblasti 
bývalé Eurovie?
K areálu bývalé Eurovie jsem se vyjadřoval již tolikrát, že se 
nutně budu opakovat. Stručně řečeno, nechápu, kam v případě 
Eurovie tolik spěcháme, když město nic ke spěchu nenutí. Ne-
chápu, co městu přinese výstavba bytů pro tolik lidí v záplavové 
zóně, tedy kromě problémů. Není zde vyřešena dopravní ob-
služnost, nehledě na nárůst automobilové dopravy. Ano, objekt 
bývalé Eurovie se bude muset jednou transformovat, ale v tuto 
chvíli máme dost času na hledání optimálního řešení. e

Podporujeme rozvoj Řevnic v rámci 
již zastavěného území – nechceme 
rozrůstání města do krajiny 
V diskusi k novému územnímu plánu bychom především rádi 
zdůraznili, že v jeho návrhu je o 23,992 ha méně zastavitel-
ných ploch, což je přibližně plocha 40 fotbalových hřišť, než v 
územním plánu, který platí v současné době. Na tvorbě nové-
ho územního plánu, koncepčního dokumentu, který stanovuje 
nepřekročitelná pravidla pro rozvoj města, jsme se v uplynu-

industriálního území je jedinečnou a neopakovatelnou příležitostí 
pro Řevnice. Bylo by tedy ke škodě tuto příležitost promarnit vzá-
jemnými malichernými sváry o jedno volební období na radnici. e

lém volebním období aktivně podíleli. Chráníme přírodní a 
kulturní hodnoty Řevnic a prosazujeme také odpovědný eko-
nomický přístup. Nechceme rozrůstání Řevnic do krajiny, pod-
pořili jsme redukci zastavitelných ploch a v jednotlivých loka-
litách prosazujeme přísnější regulativy. 

V oblasti Vrážky se, bohužel, jedná o území, které bylo již 
před sto lety označeno jako pozemky k výstavbě. Pokud by 
město chtělo nyní nově zajistit, aby se na tomto území ne-
stavělo, mohli by vlastníci pozemků žádat finanční vyrovná-
ní. Nechceme vystavit město riziku miliónových náhrad, do 
územního plánu jsme ale prosadili tyto nástroje:

 • Pokud zde někdy dojde k zástavbě, stane se tak po etapách 
a až v době, kdy bude město z hlediska infrastruktury lépe 
připravené – tzv. etapizace.

 • Nová zástavba bude přísněji omezená a pro toto území 
vznikne regulační plán.

 • Investor bude povinen  uzavřít s městem plánovací smlou-
vu, ve které může město podmínit výstavbu investicemi do 
infrastruktury  (sítě, komunikace, chodníky).

 • Území, kde by se mohlo v budoucnosti stavět, se posouvá 
blíže k městu, aby byla zachována orná půda na jeho okraji. 
To je důležité z důvodu zadržování vody v krajině, zachová-
ní horizontu města a kvůli efektivnější správě města z hle-
diska nových silnic, sítí a osvětlení.

Areál bývalé Eurovie je třeba transformovat. Přežívající 
zbytky průmyslové výroby s nejasnou budoucností mohou vy-
volat do budoucna problémy. Pro město se jedná  o význam-
nou lokalitu v blízkosti centra a s návazností na řeku.

Naše vize pro Eurovii:
 • Budeme pokračovat v jednání s investorem a SŽDC o zříze-
ní parkoviště P+R a průjezdní komunikace od lávky k ulici 
Pražská. Nová parkovací plocha pomůže odlehčit dopravní-
mu zatížení obce. 

 • Iniciovali jsme jednání o mimoúrovňovém křížení se želez-
niční tratí. Zároveň ohlídáme, aby navrhované řešení bylo 
urbanisticky citlivé, zachovalo pěší vazby a nepřineslo zvý-
šení dopravy do obytných lokalit.  

 • Prosazujeme zprůchodnění lokality  k řece a možnost využi-
tí břehu k pobytu a rekreaci. 

 • Podporujeme smíšenou občanskou a bytovou zástavbu s 
ohledem na povodňové území, tzn. bytové domy, rodinné 
domy, služby, zdravotnická zařízení, školní zařízení, neruší-
cí provozy – drobná výroba.

 • Podpoříme zajímavou a kvalitní architekturu, i v dalším ob-
dobí stojíme o ustavení urbanistické komise a funkci měst-
ského architekta.

 • Do územního plánu prosazujeme regulativy, které byly pro-
věřené architektonickou studií, požadavek regulačního plá-
nu z podnětu a plánovací smlouvy. Vydáme regulační plán a 
uzavřeme plánovací smlouvy, které budou vyžadovat občan-
skou vybavenost podle potřeb města: mateřská školka, bez-
bariérové ordinace lékařů. Připustíme maximální kapacitu 
290 obyvatel. Budeme požadovat protipovodňovou ochranu 
i pro již postavené domy v lokalitě.

Nedovolíme:
 • Aby nově vzniklá smíšená zástavba konkurovala náměstí a 
starému centru Řevnic

 • Masivní developerské projekty
 • Ohrožení zástavby povodňovou vlnou e

Alice Čermáková, Josef Tlustý, Martina Skovajsová

Pozn. redakce: Příspěvky byly řazeny abecedně dle názvu 
politických stran.

Za klíčové určitě považujeme investice do zpevnění povrchů 
komunikací. V běhu je již oblast pod Vrážkou, kde byla podána 
žádost o dotaci, ale zapomínat by se určitě nemělo ani na další 
oblasti, kde se ještě jezdí a chodí v prachu a blátě. Např. pod 
Selcem, Za Vodou nebo boční ulice na Třebaňskou. Pozornost 
si jistě zaslouží také dokončení ulice Na Stránce, které bylo 
dlouhou dobu blokováno, protože pozemky nepatřily obci, ale 
státu.

Vzhledem k růstu inflace a zvyšování cen materiálů a staveb-
ních prací se dá očekávat, že financování velkých projektů bude 
stále náročnější. Proto doporučujeme připravit projekty tak, aby 
bylo možné vybudovat povrchy po jednotlivých ulicích, nikoliv 
pouze jako jeden velký celek. Peníze na zpevnění a asfaltování 
jedné ulice se seženou snáz a pro městský rozpočet nebudou 
takovou zátěží, jako kdyby se dělaly povrchy v celé lokalitě 
najednou. A najde-li se vhodná dotace, je možné projekty spojit.

Stavby by se také měly svou hmotou a vzhledem vhodně 
začlenit do okolí a jejich velikost či počet by měl být adekvátní 
účelu. Zbytečně předimenzovaná je např. nová lávka v Havlíč-
kových sadech nebo počet retardérů v ulici V Luhu.

Významnou investicí bude nová školní jídelna a s tím související 
další prostory pro základní školu. Jsme rádi, že se nám k tomu-
to tématu podařilo rozběhnout veřejnou diskuzi, aby zadání 
stavby skutečně odpovídalo potřebám školy a města. V příštím 
volebním období město čeká v prvé řadě výběr architekta 
a zpracování projektu. Vzhledem k tomu, že investice do vzdě-
lání jsou jedny z nejdůležitějších, které společnost vynakládá, 
je nutné věnovat této počáteční fázi mimořádnou pozornost, 
aby i následná stavba a užívání objektu splnily to, co se od něj 
očekává.

Opomenout nechceme ani investice do regulačních plánů 
a územních studií navazujících na nový územní plán, který se 
snad podaří schválit ještě do konce tohoto volebního období. 
Rozhodně nesmíme dovolit, aby se promeškala zákonem sta-
novená lhůta 5 let a pak se na dotčených územích začalo stavět 
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bez regulace. Okamžitě po volbách je proto nutné začít tyto 
důležité dokumenty ve spolupráci s občany připravovat.

Významné je určitě i připojení oblasti Za Vodou na řevnické 
rozvody pitné vody. I to pomůže ke zkvalitnění života v této 
lokalitě, která se od centra občas cítí trochu odstrčená.

Vedení města nyní uvažuje o stavbě fotovoltaické elektrárny 
na tělese bývalé skládky. My dáváme k uvážení, zda by nemělo 
větší smysl umístit FV panely do objektu prameniště u Letov-
ského mostu a elektřinu přímo využít pro pohon čerpadel. Po-
dobně by možná šlo alespoň částečně pokrýt spotřebu elektřiny 
v čistírně odpadních vod.

Finance na investiční akce by tedy měly být vynakládány účel-
ně a efektivně tak, aby byly pro město skutečně přínosem.

V neposlední řadě je třeba zmínit areál bývalé Eurovie, který 
jistě také čeká transformace. Jeho vlastníkem je sice soukromá 
společnost, takže město nemá mnoho možností, jak výslednou 
podobu ovlivnit, určitě by ale při jednání s vlastníkem mělo hrát 
aktivnější roli a napomáhat při hledání takového řešení, které 
nezhorší kvalitu života v Řevnicích.

Za hnutí PRO Řevnice
Pavel Černý

Přejeme si klidné Řevnice

Milí spoluobčané, dovolte nám, abychom se představili. Jsme 
sdružení nezávislých kandidátů Srdce Řevnic, které vznik-
lo paralelně při činnosti Spolku Srdce Řevnic, z.s. Chceme 
dále pokračovat v naší práci na komunální úrovni a pomáhat 
v některých oblastech, které jsou nám blízké, a to je zejména 
hospodaření s vodou, veřejná zeleň, ale také aktivní propojení 
občanů s radnicí.

Spolek Srdce Řevnic, z.s. 
(www.srdcerevnic.cz)
Nezbytnou nutností k udržení života je boj o záchranu životní-
ho prostředí. Toto je jedna z vět, kterou chceme naplňovat a je 
i motem spolku. Spolek vznikl v roce 2016. Od založení spolku 
do dnešních dnů se i díky němu podařilo pomoct občanům 
v Řevnicích spolurozhodovat se a podílet se svojí radou na 
některých velkých investičních projektech, jako je OBNOVA 
NÁM. KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD, EUROVIE, VRÁŽKA, ale 
i menších, ale ne zanedbatelných, jako je LESNÍ CESTA u Les-
ního divadla. Aktivně jsme se podíleli na přípravě a realizaci 
REFERENDA v otázkách EUROVIE a VRÁŽKY.

Zahradní město, ne satelit

Řevnice vnímáme, tak jako i naši předci, jako zelené, zahradní 
klidné město s tradicemi, a tak to i čteme ve strategickém plánu 
města na roky 2014–2024. S dalšími plánovanými zástavba-
mi rodinných domů v našem městě, které se zde chystají, se 
budeme muset nejdříve zeptat: „Máme dost vody pro všechny? 
Máme v pořádku komunikace, které budou další nová auta 
nových spoluobčanů používat spolu s námi? Je tu dostatek in-
frastruktury pro stávající obyvatele, natož pro nové lidi?“  Nelze 

jen bezhlavě stavět a řešit stará palčivá místa, až když se úplně 
„sesypou“. 

Zadržování vody v krajině

Je více než jasné, že dopady lidského bytí mají nezvratný vliv 
na stav vody v krajině, a proto zadržování vody v krajině musí 
mít prioritu. Bez VODY nakonec nebude nic. Zadržování vody 
v naší nejbližší krajině je to, čemu se chceme intenzivně věnovat 
a hledat dostupné možnosti financování jak z vlastních zdrojů, 
tak i z dotačních programů tak, aby se mohly uskutečnit. Krás-
ným příkladem vize pro budoucí generace, jak zadržovat vodu, 
jsou např. Sochorovy rybníčky. Sochorovy rybníčky jsou uměle 
vybudované nádrže, které sloužily jako zásobárny vody pro 
vily, jež architekt Sochor vybudoval.  Máme zde i další přírodní 
zdroje vody ve špatném stavu, a to jsou nádrž PIŠŤÁK, mokřa-
dy, chcete-li TŮNĚ, a Nezabudický potok. Všem těmto místům 
chceme věnovat velkou pozornost. S přírodní vodou samozřej-
mě souvisí i městská voda. Víme, v jakém je stavu vodovodní 
řad a kolik vody máme k dispozici? A „utáhne“ vodovodní řad 
další připojení nových domů a domácností v budoucnu? I toto 
jsou otázky, které chceme intenzivně řešit.

Dotace, financování a priority

Je jasné, že současná politika „centrálního financování“ má 
svá specifika, jedná se zejména o dotace. Dále můžeme použít 
finance z vlastního rozpočtu města. Bohužel, financování 
všech důležitých věcí, zejména městské infrastruktury, se bez 
těch centrálních peněz-dotací neobejde. Pojďme ale přemýšlet 
společně o tom, jaké dotace vybrat, aby to utáhla i městská 
pokladna. Žádná dotace není 100%, a tak musíme vědět, jestli 
na to město má. Finanční spoluúčast města se pohybuje mezi 
20–30 %. Zasadíme se zejména o financování a dofinancování 
stávajících projektů tak, abychom zde např. neměli nové „byto-
vé satelity“ s perfektními komunikacemi, přičemž ve „starém“ 
městě máme někde stále prašné ulice. 

Priority nejsou podle nás v kvantitě, ale v kvalitě.

Je nutné, aby při logicky omezeném rozpočtu města existoval 
takový plán investic, který pokryje zajištění hlavních oblastí sprá-
vy města. Vedle toho však musí také vyhovět volání obyvatel po 
přívětivém a útulném městě a kulturním a sportovním vyžití. 

Mezi hlavní investiční akce, které považujeme za klíčové 
v příštím volebním období, tak řadíme zejména pokračování 
modernizace vodovodní a kanalizační infrastruktury včetně 
obnovy či rekonstrukce bývalých vodojemů Domov a Kejná. Jak 
důležité je rozvíjet zdroje pitné vody, si všichni uvědomujeme 
na základě zkušeností s posledními suchými roky. Zajištění 
dostatečného množství této základní suroviny je předpokladem 
zdravého rozvoje města. Financování rozvoje soustavy je do 
jisté míry zajištěno na základě zdrojů generovaných poplatky 
za vodné a stočné, pro jejichž efektivnější správu bylo založeno 
Dolnoberounské vodárenské družstvo. Velkou výhodou pro 
možný rozvoj dalších kvalitních zdrojů pitné vody je existence 
městem vlastněného rozsáhlého lesního komplexu, který je 
zárukou alternativního posilování městské vodárenské sousta-
vy. I z tohoto důvodu nelze opomenout investice do městského 
lesa, který zároveň poskytuje rekreační a sportovní vyžití pro 
občany Řevnic.
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Druhou důležitou oblastí, na kterou se musíme zaměřit 
v rámci plánování investic, je školství, a to především v rámci 
předškolního vzdělávání. Je třeba navýšit kapacitu mateřské 
školy, včetně souvisejícího vybavení. Prostředky na tyto investi-
ce je třeba hledat v rámci podpory státu ve vypisovaných dotač-
ních titulech nebo posílit institucionální podporou rozšiřování 
privátního předškolního vzdělávání.

Třetí oblastí, kterou nelze opomenout, je oblast životního 
prostředí. Jedná se o soubor investic v rámci odpadového 
hospodářství, zadržování srážkové vody, rekonstrukce ulic na 
bezprašné povrchy, ochlazování intravilánu rozvojem zeleně, 
snižování energetické závislosti veřejných budov, úspory energií 
u pouličního osvětlení. V této oblasti panuje asi nejmenší obava 
o hledání finančních zdrojů díky boomu vypisovaných témat 
státních a evropských podpor.

Vedle zmíněných důležitých investic čeká Řevnice v nadchá-
zejícím období rekonstrukce silnice II/115, která bude spojena 
s příležitostí úpravy prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 
Zatímco rekonstrukce zmíněné silnice bude hrazena ze státního 
rozpočtu, možné úpravy náměstí pak budou muset být hraze-
ny ze zdrojů města. Tato investice se zcela jistě neobejde bez 
externího financování. 

Obecně zastáváme názor, že by bylo mnohem vhodnější, 
pokud by stát zvýšil příjmy obcí na úkor snížení prostředků 
v nejrůznějších dotačních titulech, které nikdy nebudou „ušity 
na míru“ konkrétním potřebám v obci. Než se tento systém změ-
ní, bude nutné co nejvíce zapojit externí subjekty pro hledání 
a realizaci nejrůznějších dotačních titulů, které stále zůstávají 
důležitým zdrojem finančních prostředků pro město Řevnice.

Jan Lojda

Investice pro krásné a zelené Řevnice

Vážení spoluobčané,
naše sdružení nezávislých kandidátů ŠANCE ŘEVNICE (dříve 
Referendum-Řevnice) vzniklo proto, že nám nepřišlo v pořád-
ku, jakým způsobem by se měly Řevnice v budoucnu měnit. 
Stále si stojíme za tím, že nejdůležitější je mít hezké prostředí 
a kvalitní infrastrukturu pro stávající občany, a nikoli pláno-
vat velký přírůstek obyvatel, který by vyžadoval další investice. 
Nárůst počtu obyvatel je totiž pro město spíše přítěží nežli pří-
nosem. A že tento názor sdílí i velká většina obyvatel, potvrdil 
i výsledek proběhlého referenda. Tento výsledek je v současné 
době zapsán i do návrhu územního plánu. 

KOMUNIKACE – Je více než zřejmé, že mnoho chodníků 
a silnic je opravdu ve velmi žalostném stavu, byť se již začaly 
pomalu opravovat.

ŠKOLSTVÍ – Škola i školka jsou možná dostačující pro stáva-
jící obyvatele. Každý rodič jistě potvrdí, že je pro něj největší 
investicí poskytnout kvalitní vzdělání svým dětem. A to je 
rozhodně priorita i pro nás – škola a školka mají být pro opti-
mální počet dětí, nikoli je nafukovat, kam až je to možné, tím 
se opravdu kvalitní výuka nezajistí. Příliv nových obyvatel by 

znamenal jediné, buď další výstavbu, nebo do jednotlivých tříd 
nacpat co nejvíce dětí. 

A co se týká lékařů všech odborností, to je další velké téma. 

DŮM PRO SENIORY – Je velice dobré, že je v naší obci. Není 
však v dobrém stavu a bude si vyžadovat další investice. 

SPORTOVIŠTĚ – Nesdílíme názor, že je sportovišť dostatek, 
stále si myslíme, že fotbalové hřiště má mít každá obec ve svém 
vlastnictví. V současné době Slavoj Řevnice navštěvuje velké 
množství dětí a stále hrozí zrušení. Domníváme se, že nabídka 
sportů pro občany má být široká – tenis, házená, fotbal atd. 

VEŘEJNÁ ZELEŇ – Je potřeba se věnovat i městské zeleni, neje-
nom sázet novou, ale hlavně se starat o tu stávající, nenechat 
zbytečně uschnout zasazené stromy a poté kupovat nové. 

VODA – Dalším problémem je určitě vodovodní řad, který je 
také ve velmi špatném stavu a velké množství vody bohužel 
zmizí z potrubí, aniž se dostane k odběratelům – tento problém 
následně samozřejmě souvisí i s cenou vodného pro každého 
z nás. 

V těchto bohužel pro nás všechny nejistých časech se zřejmě 
také budou měnit plány investic. My předkládáme naše priority 
a těch se budeme snažit dosáhnout. 

Co se týká financování, nejlepší je samozřejmě pokrýt investi-
ce z vlastních prostředků, i když to samozřejmě ne vždy je mož-
né. Je potřeba vždy vyhodnotit, co si obec může dovolit nebo co 
v budoucnu bude schopna splácet. Dotace, které jsou tak často 
opěvované, totiž pokryjí pouze část nákladů (většinou je to 
70 %), zbytek musí tak jako tak zaplatit obec ze svého rozpočtu. 

Je na místě nebýt nabubřelí a nedělat za každou cenu něco, 
na co právě dostaneme dotaci – takto by to rozhodně fungovat 
nemělo. Někdy i menší investice, které město zvládne zaplatit, 
udělají více užitku než velké projekty.
Tomáš Chabera, Milan Tomek, Jiřina Ullrichová, Martin Sudek, 
Olga Tomková
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Myslím, že výklad stávajícího 
ÚP v úvodníku není přesný
Byl jsem při tvorbě změny č. 2 ÚP a vím, že pan architekt neo-
pomněl zapracovat velikost parcely. Vím to kromě jiného proto, 
že jsem s jeho postupem, kdy určuje regulativ slovně, nesouhla-
sil. On v ÚP píše krom jiného, že „strukturou zástavby se nesmí 
výrazně změnit měřítko okolí“. Nejlepší by asi bylo, obrátit se s 
dotazem přímo na něj.

Které námitky k aktuální podobě ÚP 
považujete za nejpodstatnější?
Naše město je krásné, zelené a je v něm příjemné bydlet. Záro-
veň ale má v mnoha směrech nedostatečnou, nebo zanedbanou 
infrastrukturu. Všichni přeci víme, po čem chodíme, po čem 
jezdíme, v jakém stavu je vodovod, že je třeba investovat do 
předškolních i školních zařízení a mohl bych ještě pokračovat. 
Město potřebuje rozumný územní rozvoj, potíž je ale v tom, jak 
správně nastavit parametr pro slovo rozumný. Protože zároveň 
s větší výstavbou, porostou nároky na rozpočet města a logicky 
budou ubývat prostředky na dobudování toho, co nás trápí již 
nyní. Proto považuji za důležité námitky směřující ke zpomalení 
a rozvolnění výstavby, a námitky snažící se rozložit plánovanou 
výstavbu do co nejdelšího období. 

Jak se díváte na další urbanistický 
rozvoj města, zejména v oblasti 
bývalé Eurovie?
K areálu bývalé Eurovie jsem se vyjadřoval již tolikrát, že se 
nutně budu opakovat. Stručně řečeno, nechápu, kam v případě 
Eurovie tolik spěcháme, když město nic ke spěchu nenutí. Ne-
chápu, co městu přinese výstavba bytů pro tolik lidí v záplavové 
zóně, tedy kromě problémů. Není zde vyřešena dopravní ob-
služnost, nehledě na nárůst automobilové dopravy. Ano, objekt 
bývalé Eurovie se bude muset jednou transformovat, ale v tuto 
chvíli máme dost času na hledání optimálního řešení. e

Podporujeme rozvoj Řevnic v rámci 
již zastavěného území – nechceme 
rozrůstání města do krajiny 
V diskusi k novému územnímu plánu bychom především rádi 
zdůraznili, že v jeho návrhu je o 23,992 ha méně zastavitel-
ných ploch, což je přibližně plocha 40 fotbalových hřišť, než v 
územním plánu, který platí v současné době. Na tvorbě nové-
ho územního plánu, koncepčního dokumentu, který stanovuje 
nepřekročitelná pravidla pro rozvoj města, jsme se v uplynu-

industriálního území je jedinečnou a neopakovatelnou příležitostí 
pro Řevnice. Bylo by tedy ke škodě tuto příležitost promarnit vzá-
jemnými malichernými sváry o jedno volební období na radnici. e

lém volebním období aktivně podíleli. Chráníme přírodní a 
kulturní hodnoty Řevnic a prosazujeme také odpovědný eko-
nomický přístup. Nechceme rozrůstání Řevnic do krajiny, pod-
pořili jsme redukci zastavitelných ploch a v jednotlivých loka-
litách prosazujeme přísnější regulativy. 

V oblasti Vrážky se, bohužel, jedná o území, které bylo již 
před sto lety označeno jako pozemky k výstavbě. Pokud by 
město chtělo nyní nově zajistit, aby se na tomto území ne-
stavělo, mohli by vlastníci pozemků žádat finanční vyrovná-
ní. Nechceme vystavit město riziku miliónových náhrad, do 
územního plánu jsme ale prosadili tyto nástroje:

 • Pokud zde někdy dojde k zástavbě, stane se tak po etapách 
a až v době, kdy bude město z hlediska infrastruktury lépe 
připravené – tzv. etapizace.

 • Nová zástavba bude přísněji omezená a pro toto území 
vznikne regulační plán.

 • Investor bude povinen  uzavřít s městem plánovací smlou-
vu, ve které může město podmínit výstavbu investicemi do 
infrastruktury  (sítě, komunikace, chodníky).

 • Území, kde by se mohlo v budoucnosti stavět, se posouvá 
blíže k městu, aby byla zachována orná půda na jeho okraji. 
To je důležité z důvodu zadržování vody v krajině, zachová-
ní horizontu města a kvůli efektivnější správě města z hle-
diska nových silnic, sítí a osvětlení.

Areál bývalé Eurovie je třeba transformovat. Přežívající 
zbytky průmyslové výroby s nejasnou budoucností mohou vy-
volat do budoucna problémy. Pro město se jedná  o význam-
nou lokalitu v blízkosti centra a s návazností na řeku.

Naše vize pro Eurovii:
 • Budeme pokračovat v jednání s investorem a SŽDC o zříze-
ní parkoviště P+R a průjezdní komunikace od lávky k ulici 
Pražská. Nová parkovací plocha pomůže odlehčit dopravní-
mu zatížení obce. 

 • Iniciovali jsme jednání o mimoúrovňovém křížení se želez-
niční tratí. Zároveň ohlídáme, aby navrhované řešení bylo 
urbanisticky citlivé, zachovalo pěší vazby a nepřineslo zvý-
šení dopravy do obytných lokalit.  

 • Prosazujeme zprůchodnění lokality  k řece a možnost využi-
tí břehu k pobytu a rekreaci. 

 • Podporujeme smíšenou občanskou a bytovou zástavbu s 
ohledem na povodňové území, tzn. bytové domy, rodinné 
domy, služby, zdravotnická zařízení, školní zařízení, neruší-
cí provozy – drobná výroba.

 • Podpoříme zajímavou a kvalitní architekturu, i v dalším ob-
dobí stojíme o ustavení urbanistické komise a funkci měst-
ského architekta.

 • Do územního plánu prosazujeme regulativy, které byly pro-
věřené architektonickou studií, požadavek regulačního plá-
nu z podnětu a plánovací smlouvy. Vydáme regulační plán a 
uzavřeme plánovací smlouvy, které budou vyžadovat občan-
skou vybavenost podle potřeb města: mateřská školka, bez-
bariérové ordinace lékařů. Připustíme maximální kapacitu 
290 obyvatel. Budeme požadovat protipovodňovou ochranu 
i pro již postavené domy v lokalitě.

Nedovolíme:
 • Aby nově vzniklá smíšená zástavba konkurovala náměstí a 
starému centru Řevnic

 • Masivní developerské projekty
 • Ohrožení zástavby povodňovou vlnou e

Alice Čermáková, Josef Tlustý, Martina Skovajsová

Pozn. redakce: Příspěvky byly řazeny abecedně dle názvu 
politických stran.

Máme-li vybrat klíčové investice na další čtyři roky, je pro nás 
podstatným měřítkem kvalita prostředí, ve kterém žijeme. Nejde 
ale jen o to, jak naše město vypadá. Jde i o to, jaké možnosti 
nabízí, pokud jde o společenský život, kulturu nebo občanské 
vybavení. Zvolili jsme tři investice, z nichž dvě cílí na zlepšení 
našeho hmotného prostředí, třetí je určena hlavně našim dětem.

1.  Realizace úprav náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad 
Náměstí ve středu města má být jeho srdcem, „výkladní skříní“. 
Nad podobou náměstí Krále Jiřího proběhla v Řevnicích široká 
veřejná debata. Město už do přípravy návrhu investovalo mno-
ho času, peněz i energie, je na čase uvést jej do života.

Tato investice je navázaná na rekonstrukci krajské silnice II. 
třídy, která náměstím prochází. Novou silnici včetně chodníků, 
které ji lemují, tedy zaplatí Středočeský kraj. Na úpravu ostat-



ních ploch náměstí chceme využít dotace, část nákladů ponese 
město. 

2. Veřejná prostranství města – jejich 
povrchy a vybavení
Naše uskupení se dlouhodobě věnuje veřejnému prostoru měs-
ta, jeho kultivaci. Ulice jsou s ohledem na jejich časté užívání 
nejdůležitějším veřejným prostranstvím v každém typu sídla. 
Řevnice naléhavě potřebují investice do povrchů ulic a do uliční 
zeleně. Bude nezbytné postarat se i o ulice v odlehlejších čás-
tech města. Hodláme se také zaměřit na zkvalitnění a údržbu 
městského mobiliáře (laviček, odpadkových košů apod.) 

Toto téma pro nás zahrnuje i záležitosti technické infrastruk-
tury města, která leží pod jeho povrchem – například vodovo-
du, kanalizace a dalších inženýrských sítí. V některých částech 
města bude potřebné její doplnění (např. vodovod do čtvrti Za 
Vodou).

Stejně tak úzce je rekonstrukce povrchů spojená i s doprav-
ním řešením – někde je potřebné vytvořit možnost parkování, 
jinde doplnit přechod pro chodce...

Na realizaci podobných záměrů město již v minulosti získalo 
mnoho prostředků. V tomto způsobu financování chceme po-
kračovat. Menší investice do veřejného prostoru jsou z městské-
ho rozpočtu dobře financovatelné.

3. Rozšíření a podpora základní školy 

Základní škola je pro žáky místem, kde tráví značnou část svého 
času, má položit základy jejich budoucího vzdělání. V posled-
ních letech narážíme na kapacitní limity naší školy. V projektu 
rozšíření ZŠ však nejde pouze o počet míst, která může škola 
nabídnout, ale i o kvalitu výuky a času, který zde děti tráví. 
V České republice dnes existuje řada škol, které vyčnívají nad 
zavedený standard. Ve spolupráci se školou budeme hledat 
způsoby, jak tuto cestu podpořit.

Město nyní připravuje veřejnou soutěž na výběr projektanta 
školní jídelny. Součástí projektu bude nutné rozšíření jídelny, 
díky kterému bude schopna odbavit více strávníků v kratším 
čase. V rámci této akce navrhujeme doplnění areálu školy o spo-
lečné prostory včetně auly, která by mohla poskytnout prostor 
i veřejnosti pro kulturní akce, přednášky apod. Žádný takový sál 
město zatím nemá.

Financování bude opět nutně navázáno na vhodné dotační 
tituly, ale nemalou měrou by se mělo podílet i město.

TOP 09 Řevnice – kandidáti do komunálních voleb

Pozn. redakce: Příspěvky byly řazeny abecedně dle názvu 
politických stran a sdružení.

Pečovatelská služba Řevnice hledá pečovatelku / 
pracovníka v sociálních službách 

Platové zařazení: dle nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění (20 000 – 24 000 Kč)
Pracovní úvazek: plný úvazek (40 hodin 
týdně), převážně v pracovní dny a někdy 
i o víkendech či svátcích.

Náplň práce:
•	Péče o klienty v jejich domácnosti (pomoc 

při podání stravy, hygieně, oblékání, 
nákupy, doprovody k lékařům apod.).

•	Vykazování poskytované péče.
•	Spolupráce na individuálním plánování péče 

o klienta.
•	Účast na poradách, supervizích a aktivitách 

pořádaných organizací.
•	Požadavky na uchazeče: 
•	Spolehlivost, zodpovědný přístup, 

samostatnost.
•	Zdravotní způsobilost a přiměřenou 

fyzickou zdatnost.
•	Respekt a empatii k lidem s různým druhem 

znevýhodnění.

•	Ochotu se dále rozvíjet a vzdělávat.
•	Řidičský průkaz sk. B
•	Základní znalost práce na PC (word, 

internet).

Výhoda:
•	Praxi a zkušenost v práci se seniory a lidmi 

se znevýhodněním.
•	Splnění kvalifikačních požadavků na pozici 

pracovníka v sociálních službách.

Nabízíme:
•	Smysluplnou práci s lidmi.
•	 Individualizovaný přístup ke klientům.
•	 5 týdnů dovolené.
•	 3 dny pracovního volna „sick days“
•	Příspěvek na stravování, zimní a letní obuv, 

ošacení atd.
•	Podpoříme Vás při doplnění potřebné 

kvalifikace (pokud ji nesplňujete).
•	Supervizní a metodickou podporu.

Jestli Vás nabídka oslovila, zašlete 
strukturovaný životopis na ps@revnice.cz

Předvolební téma  9



10  Historie

Ing. architekt Vladimír Weiss
(125 let od narození)
Vladimír Weiss se narodil 12. června 
1897 v Praze a zemřel 23. července 
1989 v Řevnicích.

Ihned po maturitní zkoušce na gym-
náziu narukoval v roce 1915 na vojnu 
a celou první světovou válku prožil na 
ruské frontě. Po válce se rozhodl pro 
studium architektury. Po ukončení stu-
dia založili s kolegou a přítelem Karlem 
Caivasem projekční kancelář. Mezi 
jejich velké projekty se řadí Nákladové 
nádraží v Praze na Žižkově a nádraží 
v Kolíně. Weiss projektoval i pro Svě-
tovou výstavu v Bruselu v roce 1958 a ještě jako důchodce 
zpracoval pro řevnickou radnici řadu projektů. Je pochován 
na řevnickém hřbitově v rodinné hrobce.

Vladimír jezdil do Řevnic od útlého dětství, jeho otec Ing. 
Julius Weiss a maminka Hanna Cavallarová–Weissová, sólist-
ka opery Národního divadla v Praze, postavili v roce 1899 na 
řevnickém náměstí dům čp. 1 na místě Pazeltova statku, který 

Text: MUDr. Jindřich König | Fotografie: archiv autora

Dům čp. 1 na náměstí

vyhořel. Později studoval a pracoval v Praze, až do roku 1962, 
kdy odešel do penze a natrvalo se odstěhoval do Řevnic, kde 
žil až do své smrti. 

Weiss bezesporu patří mezi významné osobnosti řevnické 
minulosti. Jeho základní profesí byla architektura, ve které se 
uplatnil projekty několika rodinných vil, nejen v Řevnicích, 
ale i v Praze. V našem městě jsou jeho vily dodnes stavební 
ozdobou. Jako mladý architekt projektoval a postavil v roce 
1924 také dřevěnou klubovnu pro LTC Řevnice. Řada jeho 
dalších projektů byla v našem městě též realizována: úprava 
obou hlavních náměstí, školní jídelna, rekonstrukce Lesního 
divadla, přístavba mateřské školy, šatny na hřišti házené, 
vestibul sokolovny, dnes již neexistující klubovna mládeže ve 
Školní ulici a další. Po léta se věnoval i svým zálibám, zejména 
malování. Mnohé jeho obrazy mají nejen uměleckou, ale i do-
kumentační hodnotu. Namaloval desítky obrazů s řevnickými 
motivy, naposled byly vystaveny v roce 2002 v řevnické Galerii 
No1 u paní T. Bartákové. Pro Řevnice představuje Weissova 
projekční i malířská tvorba trvalou hodnotu, proto se o něm 
opakovaně zmiňuji. e

Fotografie tenisové klubovny z roku 1928

Klubovna mládeže na rohu ulic Školní a Veselého (po zbou-
rání byl na jejím místě v roce 1997 postaven penzion pro 
seniory)

Divadelní scéna pro hru Salome v roce 1924 v Lesním diva-
dle, navržená Vl. Weissem

Vladimír Weiss



Kultura  11

Okénko ZUŠ
Tanečníci se opět předvedli v sále řevnického kina, kde měli své 
závěrečné vystoupení. Své poslední představení v rámci studia 
na ZUŠ zde odtančily i dvě absolventky II. stupně, které „od-
chodily“ v naší škole celých 13 let vzdělávání – tedy dva ročníky 
přípravky, 7 let I. stupně a následně 4 roky II. stupně. Začaly jako 
malé holčičky, které ještě nechodily ani do školy, a opouští nás 
až jako dospělé. Je pro nás velkým potěšením, že takových žáků 
přibývá, a je to i dobrá vizitka našich pedagogů a vzdělávání 
v ZUŠce. Choreografie byly zaznamenány, tentokrát netradičně 
ve Skladu_13, Dřeváku. Natočila je naše kolegyně, kameramanka 
Edita Kainrathová.

Taneční oddělení se ještě představilo v sobotu 21. 5. na Májích 
v Zadní Třebani a klavíristky a divadelníci na ZUŠ Open o den 
později na zámku v Litni. Tam se konala i výstava  maleb našich 
nejvyšších ročníků výtvarného oboru, které vytvořili na plenéru 
právě v areálu liteňského zámku. Komentovanou prohlídkou pak 
pozadí vzniku těchto děl zájemcům přiblížila paní ředitelka Ivana 
Junková, která je současně i pedagogem nejstarších studentů 
naší výtvarky.

Abychom udělali dětem radost, navázali jsme na tradici 
BLEŠÁKŮ, které jsme ve Skladu organizovali před rekonstrukcí. 
A také zde proběhla velkolepá vernisáž 14. ročníku regionální vý-
tvarné soutěže na téma Lesní bytosti a skřítci. V prostoru Skladu 
bylo tak plno, že se tam již nikdo nevešel.

Takovým „předskokanem“ MIXFestivalu byl tento rok náš 
nový počin – MiniMix, který se konal ve Dřeváku. Odpoledne 
bylo nadupané hudbou a divadlem. Velký úspěch sklidili nejen 
naši tři absolventi – David Vaněk (kytara), Marek Chleboun 
(bicí) a Kryštof Jirsa (saxofon), kteří zde odehráli svá závěrečná 
vystoupení, ale především kapely, ve kterých také hrají. Tančilo 
se, jamovalo, skvělou atmosféru umocnil prostor a krásné počasí. 
Pan Kozák za Pivovar Řevnice věnoval na akci malý soudek piva 
na ochutnávku. Získané dobrovolné příspěvky jsme věnovali do 
Klubu při ZUŠ. Koncert oživila již zmiňovaná výstava skřítků a od 
10. 6. zde budou k vidění absolventské práce a práce studentů 
Univerzity 3. věku.

Tradiční MIXFestival se konal již podruhé v Lesním divadle. 
Tentokrát to byla čirá RADOST, a to i podtitulem. Je to velká 
oslava k ukončení školního roku, na které se sejdou žáci i pedago-
gové z obou míst, kde ZUŠka poskytuje vzdělávání, tedy z Řevnic 
i Mníšku pod Brdy, a společně předvedou, co všechno se za po-
slední rok naučili. Zahájení patřilo našim orchestrům pod vedení 
p. uč. Kristýny Kolářové, které zahrály filmové melodie. Následo-
valo téměř 5 hodin hudby, tance a divadla. Výtvarka představila 
práce žáků v reprodukcích. V rámci programu se konalo i slav-
nostní předání diplomů a ocenění za úspěšné ukončení jednoho 
ze dvou stupňů základního vzdělávání celkem 36 absolventům. 
Jejich počet se rok od roku zvyšuje a je to pro nás velká radost. 
Atmosféra byla jako vždy báječná a již se těšíme na další MIX.

Pět našich postupujících z krajských kol národní soutěže 
základních uměleckých škol čekalo poslední, ústřední kolo. 
David Kubát (bicí nástroje, p. uč. Martin Linhart) si z Holic při-
vezl krásné 3. místo. Čtyři naši dechaři se pak s prvním místem 
z krajského kola zúčastnili ústředního kola, které hostila ZUŠ 
Jana Hanuše v Praze. První místo vybojovala ve hře na zobcovou 
flétnu Marianna Snášelová, 2. místo Julie Trčková. Klarinetistka 
Barbora Kopecká obsadila také 2. místo a Vít Nekl, jako náš nej-
starší student, který v naší škole ukončuje II. stupeň vzdělávání 
a pokračuje na konzervatoř, se loučí se ZUŠkou 1. místem ve  své 
kategorii ve hře na lesní roh.

Kultura
Významná realizace se podařila před prvním stupněm ZŠ, 

díky které se reliéfy našich žáků dostaly do veřejného prostoru. 
Dlouho čekaly, než pro ně městská architektka Darja Balejová 
našla místo.

Ani o prázdninách škola neutichne. Od 11. července v jejích 
prostorách vypukne Letní škola. Po delší přestávce se konala loni, 
především pro žáky školy, abychom jim tak částečně vynahradili 
dlouhé výpadky v kontaktní výuce a i v tomto roce je o ni velký 
zájem. Děti se tak ve čtyřech skupinách budou věnovat divadlu, 
tanci, výtvarce a filmování. 

Podobnou náplň pak má i letní „výjezdní“ tábor, na který 
vyrazíme v srpnu. Letos poprvé do rekreačního střediska Zátiší 
v Pekle u Plas.

S. Hrubá

V Broučcích zazní nejlibozvučnější 
hudební nástroj
Příběh malého neposedy Broučka, který se narodil pod jalov-
cem, si budou moci malí i velcí diváci užít v řevnickém kině 
Bio Řevnice 3. a 4. června od 19 hodin a v neděli 5. června od 
15 hodin. Scénář podle knížky Broučci Jana Karafiáta sepsa-
la a režie se ujala řevnická rodačka Lucie Kukulová. 

Kdo přišel s nápadem secvičit divadlo na motivy Broučků? 
Nápad to byl můj  a Dušan Navařík se ho hned s radostí chytil. 
Scénář jsem napsala podle knížky už během vánočních svátků, 
ale mnohokrát jsem ho upravovala a škrtala…
Jak moc se nakonec představení liší od knižní podoby?
Oproti originálu je tam mnohem míň příběhu a vše je tak trochu 
ve zkratce. Základní poezie se ale snad nevytratila. 
Jaké skladby bude hrát Svatojánská kapela, kdo ji tvoří?
Svatojánskou kapelu tvoří žáci ZUŠ Dobřichovice spolu s dal-
šími dospělými muzikantskými přáteli a příznivci. Že Broučky 
propojíme lidovými písničkami, mi bylo jasné hned. Doplnili 
jsme je melodiemi z evangelického kancionálu. Kapela má 
nádherné složení! Zazní v ní pro mě jeden z nejlibozvučnějších 
hudebních nástrojů. A schválně, jestli čtenáři uhádnou, který to 
je! Hraje se na něj například znělka televizního Večerníčka.
Proč hru uvádíte v kině, pro Lesní divadlo není vhodná? 
S místem naší inscenace jsme také měli veliké dilema. Protože 
svatojánské mušky žijí v noci, potřebujeme pro naši inscena-
ci tmu, tedy jsme domečky na stráni pod jalovcem a u dubu 
postavili Broučkům v našem krásném a vstřícném řevnickém 
Bio Divadle. Kdybychom hráli v Lesním divadle, museli bychom 
začínat až pozdě večer, a to bychom zase přišli o spoustu ma-
lých diváků. 
Můžeme se zase těšit na zajímavou a bohatou výpravu?
Co se výpravy a scény týče, zrovna teď  jsem v těch největších 
nervech, jak to dopadne a zda se všechno stihne. Scénografii 
nám dělá úžasná Tereza Durdilová, která mimochodem pochází 
z Jimramova, odkud byl i Jan Karafiát. Bude to moc krásné, ale 
technicky velmi náročné. Křidélka pro Broučky vytváří Mirek 
Staněk, čepičky s tykadélky šije Pavlína Dudová. O stavby, svět-
la a zvuk se stará Petr Calda. Snažíme se být ve všem poplatní 
grafice paní Marie Fischerové Kvěchové, která knihu ilustrovala 
v roce 1942. A tady je další propojení – malířka Marie Fischero-
vá Kvěchová je prababičkou Hanky Tuháčkové, která se v našem 
představení stará o choreografii. Letos mám ale pocit, že za ten 
týden, který nám zbývá do premiéry, nemůžeme všechno stih-
nout. Snad nám diváci odpustí, když nebudeme dokonalí. Na 
podzim budeme hrát znovu a to už snad budeme všechno umět.
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Naše Šíleně smutná princezna 
bude originální
Po čtyřleté pauze se řevnická lidová muzika Notičky znovu 
vrhla na divadlo. Po hudebním představení Divotvorný hr-
nec, které uvedla v roce 2018, tentokrát secvičila hudební 
pohádku Šíleně smutná princezna.
V režii Honzy Flemra ji Notičky uvedou během dvou červno-
vých víkendů a jeden víkend v září. „Tuhle pohádku jsme měli 
v hledáčku dlouho, ale covid nás přibrzdil. Paradoxně díky 
tomu nám herci mezitím pěkně dorostli,“ uvedl Honza Flemr. 
V hlavních rolích se představí Natálka Němečková coby smutná 
princezna Helena. Václava ztvárňuje Milda Frýdl mladší. Jak se 
oba mladí umělci na premiéru chystají, odpovídali v naší malé 
anketě:
Předpokládám, že film Šíleně smutná princezna znáte. Koli-
krát jste ho asi viděli? A líbí se vám?
Natálka: Pohádku Šíleně smutná princezna jsem viděla jako 
malá asi stokrát. Pohádku jsem milovala. Moc se mi ta pohád-
ka líbí a jsem hrozně ráda, že zrovna v této pohádce si můžu 
zahrát.
Milda: Pohádku jsem viděl asi třikrát? A jestli se mi pohádka 
líbila? Tak je to klasika, ta se musí líbit snad všem. 
Jakou scénu a proč máte nejraději?
Natálka: To se velmi těžko říká, když nad tím tak přemýšlím, 
tak mám nejraději asi lekci smíchu, kdy se všichni naráz smě-
jeme. Vždycky, když se na ostatní kouknu při této scéně, vidím 
a slyším hlasitý smích všude okolo. 
Milda: K oblíbeným scénám patří ty, kde se objevují rádci X a Y. 
Tyto scény mi přijdou nejvíce humorné a baví mě.
Snažíte se Neckáře/Vondráčkovou v něčem napodobovat, 
nebo jste si zvolili vlastní přístup?
Natálka: Snažím se spíše najít svůj vlastní přístup.
Milda: Pokaždé, když ztvárňuji, hraji nějakou roli, mám svoje 
pravidlo. To je, že se do premiéry nekoukám na originální 
vydání, abych se nesnažil napodobovat. Takže Václav, kterého 
uvidíte, bude snad originální.
Jaká scéna je pro vás nejtěžší a proč?
Natálka: Všechny jsou svým způsobem těžké.
Milda: Každá scéna je jiná a v každé se najde něco, na čem 
musím pracovat.
Pro Natálku je to první muzikálová role, zatímco Milda už 
je muzikálový profík.  V čem je tahle role jiná proti těm na 
profesionálním divadle?
Natálka: Ano, to je správně. Moc mě to ale baví a nemůžu se 
dočkat, až ten můj zážitek předám divákům.
Milda: Ke každé roli přistupuji stejně. Snažím se, aby výkon, 
který podám, byl co nejlepší. V čem se liší tato inscenace od té 
profesionální? Určitě zkoušením, není tak intenzivní a pravi-
delné. Také stojí za zmínku tým lidí, se kterými představení 
děláme, je to spíš, jako když se sejde parta kamarádů zapále-
ných do divadla.

Šíleně smutná princezna
Lesní divadlo Řevnice
11. a 18. 6. od 19 hodin 
12. a 19. 6. od 17 hodin 
9.–11. 9.  

Kostely se opět otevřou veřejnosti
Koncerty, přednášky, ale i program pro děti nabízí letošní Noc 
kostelů. Konat se bude v pátek 10. června. Během ní můžete 
navštívit řevnický Husův sbor i kostel svatého Mořice. Připojily 
se i svatostánky v Černošicích, Mníšku pod Brdy či Karlštejně. 

Zpřístupnění prostor zve k setkání, rozhovorům, poslechu 
i přemýšlení. A třeba i k vděčnosti a chvále podle motta, které 
letošní Noc kostelů doprovází: „Za dne ať Hospodin dává svou 
milost, celou noc mu budu zpívat a chválit ho.“ Návštěvníci, 
kteří zavítají do Husova sboru v Řevnicích v Nerudově ulici, se 
mohou těšit na program pro děti. Začne v 17 hodin v zahradě 
pod názvem Labyrintem světa k ráji srdce a potrvá do 19.00. 
V 18.00 budou následovat modlitby J. A. Komenského. Připra-
vena je i výstava fotografií děl sochaře Františka Bílka u příleži-
tosti letošního 150. výročí jeho narození.

V kostele svatého Mořice pod náměstím začne Noc koste-
lů rovněž programem pro děti, a to v 16:30. V 18:00 začne 
slavnostní vyzvánění zvonů a po něm tradiční přednáška Pavla 
Beneše o historii řevnické farnosti spojená s komentovanou 
prohlídkou kostela. V 19.30 po společných modlitbách bude 
následovat koncert vážné a duchovní hudby, během kterého 
se představí členové pražských orchestrů Národního divadla, 
Symfonického orchestru FOK a Pražské komorní filharmonie. 
Na programu jsou skladby od Antonia Vivaldiho až po Antonína 
Dvořáka.

Otevřou se i dveře kostela svatého Palmácia v Karlštejně, 
kde se od 18 hodin dozvíte o historii kostela, přednáška bude 
doplněná o písně v podání pěveckého sboru Comodo Loděnice. 
V druhé polovině programu do kostela zavítá v hrané scénce 
císař Karel IV. V 19 hodin vystoupí sbor Canto Carso z Řevnic.

Vydat se můžete i na prohlídku architektonicky zajímavé 
černošické modlitebny Církve bratrské na Vráži, dílo architekta 
Zdeňka Fránka. Tam přichystali koncert hudební skupiny Pro-
rock, multižánrový program pro všechny generace, hry pro děti 
a dorostence či grilovačku.

Pohádky ve stanu
Stylové staročeské šapito, v němž herci nabídnou malým 
divákům klasikcé pohádky, bude před řevnickým Zámečkem 
umístěno od 20. do 25. června. Pohádky bude uvádět vždy od 
18 hodin.

Na Tupláku zahrají Ebenové i Redl
Poslední červnový víkend bude v Lesním divadle patřit skvělé 
muzice v rámci festivalu nazvaného Řevnický tuplák. V pátek 
24. 6. se představí bratři Ebenové. Na koncertě zazní průřez 
tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy (1984) až po 
poslední Čas holin (2014), které je svým obsahem čím dál tím 
aktuálnější. V sobotu pódium zaplní folkový zpěvák Vlasta Redl 
se svou kapelou a novým koncertním programem.  

Řevnický tuplák je zcela nový projekt, jehož cílem je zpest-
ření kulturního života v regionu Dolní Berounky. „Vybrali jsme 
překrásné prostředí Lesního divadla, které má svou neopako-
vatelnou atmosféru a kulturní akce se zde pořádají již od roku 
1918. Oba koncerty pořádáme s pauzou, kterou můžete využít 
k ochutnávce různých druhů piv místního pivovaru, anebo si dát 
něco dobrého v divadelním bufetu, který je otevřený minimálně 
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hodinu před začátkem produkce,“ láká k návštěvě pořadatel 
Music Art Prague. Lístky jsou k dostání v předprodeji v síti Goout.
net, jejich cena koncem května byla 490 korun. Lze zakoupit 
rovněž zvýhodněnou vstupenku na oba koncerty za 790 korun.

Ochotníci naposledy sehrají 
pohádku Byl jednou jeden král
O tom, že sůl je nad zlato, se budou moci diváci přesvědčit 
poslední červnový víkend na divadelních prknech dobřichovic-
kého zámku. 

Dobřichovická divadelní společnost tam se souborem Kuka-
dýlko znovu uvede úspěšnou hudební pohádku Byl jednou jeden 
král. K vidění bude 24., 25. 6. od 20 hodin a 26. 6. od 17 hodin.  

„Pohádku budeme hrát letos opravdu naposledy! Poprvé jsme 
ji uvedli v roce 2015, potom v roce 2016, loni jsme si ji po letech 
zopakovali v Lesním divadle,“ připomněla režisérka Lucie Ku-
kulová s tím, že tehdy si postavu Marušky s ochotníky zahrála 
Aňa Geislerová. Letos se ale role moudré princezny ujme Eva 
Čechová. Nová bude i představitelka princezny Drahomíry či 
prince Krásného.

Je tu Porta s číslem 56, počtrnácté 
míří do Lesňáku
Řevnice se během prvního prázdninového víkendu opět stanou 
hlavním městem té nejlepší hudby, která se řadí do oblasti folku 
& country a dalších příbuzných žánrů. Festival Porta se ve zdej-
ším Lesním divadle odehraje od 1. do 3. července už počtrnácté.
„V Řevnicích jsme poprvé Portu představili v roce 2008. Tehdy 
zvítězil Xindl X s písničkou Dysgrafik a odstartovala se tak nová 
éra legendárního festivalu, který začal v roce 1967 v Ústí nad 
Labem,“ připomněl pořadatel Jiří Vondráček s tím, že Lesní di-
vadlo dodalo novodobé Portě úžasnou atmosféru a toto spojení 
si pochvalují jak muzikanti, tak i hosté Porty.

Nejstarší open festival odstartuje v pátek 1. července v 18 
hodin. Také letos pořadatelé připravili skvělý program, v němž 
hlavní role patří soutěžícím, kteří do finále postoupili z oblast-
ních kol. Ti budou mít vyhrazený čas v pátek a v sobotu. Během 
tří dnů se finálovou soutěží samozřejmě prolnou vystoupení zná-
mých hostů. Zazpívají například Marien, kapely Jelen, Nezmaři, 
Irish Dew, Petr Kocman a Petra Černocká, Tomáš Linka a Přímá 
linka, Přelet MS, vítězka Porty 2018 Tereza Balonová, Vojta Ned-
věd nebo objev roku Michal Horák. Máte se zkrátka na co těšit!

„Jsme rádi, že se naše působení v Lesním divadle rozrostlo 
i na spolupráci se zástupci města, místní školou a dětmi, které 

pro Portu nakreslily spoustu krásných obrázků a také se může-
me chlubit vystoupením dětského pěveckého souboru Notičky, 
například ve spolupráci s Petrem Bende,“ dodal Vondáček. 
 

PROGRAM
Pátek 1. 7.
18:00 Marien
18:50 soutěž (finále)
20:15 Přelet MS
21:00 soutěž (finále)
22:15 Nezmaři
Sobota 2. 7.
10:00 recitály
14:00 soutěž (finále)
15:40 vítěz Dětské Porty
16:10 soutěž (semifinále)
17:10 Irish Dew
18:05 Ponožky pana Semtamťuka
19:05 Malina Brothers
20:05 Petr Kocman a host
21:05 Michal Horák
Neděle 3. 7.
10:00 recitály
13:10 Loes & The Acoustic Engineers
14:00 vyhlášení výsledků
14:40 Tereza Balonová
15:30 Jelen
16:30 Vojta Nedvěd a Tiebreak

(vše pan)

Capriccio znovu na scéně
Po dlouhé přestávce způsobené epidemií se 8. května 2022 
v Dobřichovicích opět uskutečnil tradiční klavírní a pěvěcký 
koncert žáků hudebního studia Capriccio Martiny Klimtové. 
Zazněly známé skladby L. van Beethovena, P. I. Čajkovského, 
Yirumy a dua Z. Svěráka a J. Uhlíře. Vystoupení klavíristů a só-
lových zpěváků bylo doplněno vystoupením pěveckého sboru za 
klavírního doprovodu MgA. Filipa Tvrzského, Martiny Klimtové 
a Terezy Sokolové na housle. 

Fürstův sál byl zaplněn rodiči a dalšími příbuznými vystu-
pujících dětí, přesto na nich nebyla znát tréma a nacvičené 
skladby přednesly s ohromným nasazením. Odměnou jim byl 
nejen neutuchající potlesk a malá kytička, ale jistě i návštěva 
cukrárny, neboť chladivé osvěžení v horkém jarním odpoledni 
jim přišlo vhod.

Zdeněk Sokol
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Obtížná doprava do Prahy bude 
v červnu ještě komplikovanější
K už tak problematické dopravě do Prahy se v červnu přidá 
další omezení – na silnici mezi Dobřichovicemi a Černošicemi 
bude provoz řízen semafory.

Stavební práce související s pokládkou kabelu nízkého napětí 
začnou již 30. května a trvat mají do 24. června, kdy jízdu v jed-
nom obousměrném pruhu na Pražské ulici budou řídit semafo-
ry. Délka uzavřeného úseku je 250 metrů. Vzhledem k částečné 
průjezdnosti nebyla stanovena objízdná trasa.

Až do 30. 6. 2022 budou probíhat výluky na železniční trati 
v úseku Praha-Radotín – Praha hlavní nádraží. Výluky se týkají 
úseku z pražského Radotína do stanice Praha  hlavní nádraží. 
V pracovní dny po 10. hodině dopolední pojedou vlaky linky 
S7 ve směru do Prahy odklonem mimo stanici Praha-Smíchov. 
Naopak vlaky ve směru z Prahy pojedou odklonem mimo stanici 
Praha-Smíchov do 10 hodin dopoledne. V sobotu a v neděli 
jedou vlaky směrem do Prahy v úseku Praha-Radotín – Praha 
hlavní nádraží odklonem mimo stanici Praha-Smíchov, pro 
obsluhu zastávky Praha-Velká Chuchle je v úseku Praha-Rado-
tín – Praha-Smíchov zavedena náhradní autobusová doprava. 
Autobusy jedou podle zvláštního jízdního řádu. Vzájemné 
čekání autobusů a vlaků není garantováno vyjma posledního 
popůlnočního spoje do Berouna (Os 8800).

V červnu už můžete vylézt 
na novou rozhlednu
Od konce května je pro veřejnost konečně zpřístupněna nová 
rozhledna, která se tyčí nad Černolicemi na kopci Červená hlí-
na. Název dostala Korunka. Záměr stavby schválilo černolické 
zastupitelstvo již v roce 2015, stavět se ale začalo až v roce 2019 
a až letos na jaře byla rozhledna zkolaudována. Dvacet jedna 
metrů vysoká rozhledna s vysílačem je přístupná celoročně, do 
její blízkosti se dostanete po žluté turistické značce ze Všenor, 
z níž musíte odbočit po neznačené cestě, nebo dojít až na červe-
nou značku vedoucí z parkoviště u Skalky.

 (vše pan)

Sport i zábava na Malém náměstí
Na Malém náměstí za prodejnou Penny proběhne 3. června Dět-
ský den. Stejně jako před covidem ho ve spolupráci s TV Prima 
pořádají dobrovolníci, kteří se zasadili o vybudování místního 
fotbalového hřiště. Na programu, který začíná ve 14:30, budou 
běžecké závody pro děti, malování na obličej, Primáčkův 
koutek a fotbalový miniturnaj, takže o zábavu i sportovní vyžití 
bude bohatě postaráno. Za dobrovolníky všechny zvou Tomáš 
Chabera, Květa Soukupová a Jiřina Ullrichová.

mbat

Klub pro alergiky a letní tábor
Děti s ABKM, celiakií nebo potravinovou alergií se mohou 
v Řevnicích nově scházet v klubu Klíček, který vznikl z inici-
ativy dobročinného spolku Pomoc od Srdce. Je určený dětem 
od 3 do 6 let, které mají výživová omezení. V prostoru, kde 
děti tráví čas, je k dispozici i čistička vzduchu ve formě domácí 

solné jeskyně – pobyt v Klíčku je proto vhodný i pro děti s ast-
matem nebo atopickým ekzémem.

„Klub připravuje pro děti program, který přirozeně navazuje 
na roční období a místo, které se pro daný den stává učebnou 
pod širým nebem. Aktivity zohledňují Rámcový vzdělávací 
program pro mateřské školy,“ vysvětluje Markéta Margareta 
Kabi ze spolku Pomoc od srdce. Pomůckami dětí při hře jsou 
podle ní často přírodniny: kamínky, jehličí, květiny, kůra, 
lesní plody, které mohou být dle fantazie hudebním nástrojem 
nebo počitadlem, skládankou i psací potřebou (klacík). Děti 
budou poznávat vlastní tělesné hranice a rozvíjet přátelství 
hrou, která má třeba v lese nekonečně mnoho podob. Čekají je 
i kulturní zážitky a společenské události v okolí. 

Klub nabízí také noční hlídání nebo užívání herny a solné 
jeskyně v doprovodu rodiče mimo provozní dobu školkoklubu. 
Pomoc od srdce dále nabízí členství v klubu Klíč, kde se pravi-
delně setkávají rodiče a děti s ABKM, celiakií a potravinovou 
alergií. 

Příměstské tábory Kreativní mysl vymýšlela Pomoc od 
Srdce podle Markéty Margarety Kabi pro děti, které chtějí 
tvořit. Čekají je kresby v plenéru, sochařské techniky, klasická 
kresba i expresivní malba. Hry pro rozvoj kreativity a další 
aktivity se budou podle počasí odehrávat vevnitř i venku. 
Lektory-průvodci jsou malíři, ilustrátoři, restaurátorka, lektoři 
jógy a tance. Vařit budou foodblogerky Taste of herbs.

Termíny příměstského tábora jsou: 11.–15. července, 
18.–22. července, 1.–5. srpna a 15.–19. srpna. 

Více se dozvíte na stránkách  www.pomocodsrdce.com 
nebo www.klub-klicek.cz či na facebooku. Pomoc od Srdce 
sídlí v ulici Masarykova 1044 v Řevnicích.

Pomoc od Srdce děkuje sousedům

zveme všechny naše sousedy, kteří nám pomáhají pomáhat, 
17. června 2022 na sousedské posezení s občerstvením, které 
se bude konat v Řevnicích, v ulici Masarykova 1044 od 14 do 
18 hodin na zahradě. V případě špatného počasí můžeme být 
uvnitř.

Můžete se těšit na dobroty z naší kuchyně a zábavu pro malé 
i velké. 

Těšíme se na Vás
Pomoc od Srdce, z.s.

Inzerce

Porovnejte poskytovatele 
internetu bez závazku
Internet má dnes doma každý. Ale ne každý je spokojený 
a někdo třeba uvažuje o změně operátora. Ovšem skuteč-
ně porovnat dva poskytovatele internetu je nemožné. Ano, 
„papírově” to jde, ale internetové připojení není jen cena 
a rychlost. Člověk musí prozkoumat spolehlivost, stabilitu, 
pomoc při servisu… Navíc takové porovnání dvou ope-
rátorů je poměrně finančně nákladná záležitost. Musí se 
zaplatit za instalaci a za poskytnuté připojení. Zároveň se 
podstupuje riziko, že nový operátor nebude lepší než ten 
stávající. Kvůli těmto faktorům téměř vymizela možnost 
svobodného výběru poskytovatele internetu. 
S možností porovnání a výběru na základě skutečného 
vyzkoušení přichází DOBNET. Zdarma zprovozní internet 
a zákazník se po měsíci může rozhodnout, zda si ho bude chtít 
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Rodina s jedním 
dítětem koupí dům 

nebo pozemek 
v Řevnicích. 

Kontakt Alena tel. 605 358 860 
nebo aovhfr@gmail.com

Ambulantní zdravotnické 
zařízení na náměstí v Řevnicích 

přijme od 8–9/2022 
všeobecnou 

zdravotní sestru.
Požadujeme samostatnost, schopnost 

pracovat v týmu, pečlivost a znalost PC. 
Stravenky, příspěvek na vzdělávání, 

výkonnostní odměny. Tel.: 602 275 113.

ponechat. A pokud ano, pomůže vám vyřídit i přechod od 
vašeho stávajícího poskytovatele.

Co pro to můžete udělat? Zavolejte do 15. června do kance-
láře v Dobřichovicích a objednejte si termín instalace interne-
tu. Vyberte si tarif podle svého a bez závazků si měsíc surfujte 
na internetu, pracujte nebo se bavte a o všechno ostatní bude 
postaráno. Během měsíce můžete otestovat všechna vaše zaří-
zení (počítače, notebooky, tablety, telefony i televize) i vybra-
ný tarif. Pokud něco nebude podle vašich představ, technici 
vaše požadavky dořeší a pomohou, s čím budete potřebovat.

Jak je to s televizí? Technik vám při instalaci připojí jako 
bonus internetovou televizi na dvě vaše zařízení (třeba do 
chytré televize a do telefonu), takže můžete prozkoumat více 
než stovku programů po dobu deseti dnů. Velkou výhodou je 
hlavně zpětné přehrávání pořadů.

A pozor – to vše úplně zdarma.
Připojovací poplatek za instalaci internetu zaplatíte jen 

v případě, pokud si po zkušební měsíční době budete chtít 
internet ponechat. V případě přechodu od jiného poskytova-
tele navíc získáte 50% slevu na připojovací poplatek. Měsíční 
poplatky za zvolený tarif pak zaplatíte až od druhého měsíce. 
A pokud internet nebudete chtít, technici přijedou sundat 
anténu u vás doma a nezaplatíte vůbec nic. Kontakt na  
DOBNET je 277 001 111 nebo info@dobnet.cz. Podrobnos-
ti najdete na www.dobnet.cz/internet-na-zkousku/.
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Kino
Vstupné 140 Kč, není-li uvedeno jinak

1/6 Muži na pokraji 
nervového zhroucení
Bio Řevnice / 20:00 

8/6 Vyšehrad: Fylm
Bio Řevnice / 20:00 

10/6 Zakletá jeskyně
Bio Řevnice / 17:30 

10/6 Jurský svět: Nadvláda 
(titulky)
Bio Řevnice / 20:00 

11/6 Ježek Sonic 2
Bio Řevnice / 15:00 

11/6 Jurský svět: Nadvláda 
(dabing)
Bio Řevnice / 17:00 

11/6 Top Gun: Maverick
Bio Řevnice / 20:00 

15/6 Film roku
Bio Řevnice / 20:00 

17/6 Proměna
Bio Řevnice / 17:30 

17/6 Pánský klub
Bio Řevnice / 20:00 

18/6 Rakeťák
Bio Řevnice / 15:00 

18/6 Jurský svět: Nadvláda 
(dabing)
Bio Řevnice / 17:00 

18/6 Co jsme komu všichni 
udělali?
Bio Řevnice / 20:00 

22/6 Tralala
Bio Řevnice / 20:00 

24/6 Jurský svět: Nadvláda 
(dabing)
Bio Řevnice / 17:00 

24/6 Prezidentka
Bio Řevnice / 20:00 

25/6 Rakeťák
Bio Řevnice / 15:30 

25/6 Kdyby radši hořelo
Bio Řevnice / 17:30 

25/6 Elvis
Bio Řevnice / 20:00 

29/6 Pánský klub
Bio Řevnice / 20:00 

Hudba
5/6 Kvarteto členů české 
filharmonie
Kostel v Karlíku / 17:00
Program: Haydn, Mozart, Telemann, 
Corelli. Vstupné dobrovolné, pořádá 
rodina Šarounových a KC Dobřichovice  

10/6 Letní bluesový večer: 
Dobré Ráno Blues band
Amfiteátr Černošice / 19:00

15/6 Bluessové trio Ballard – 
Hrubý – Kučera
Zámek Dobřichovice / 19:30

17/6 Letní bluesový večer: 
Damir Hall Halilić a Paul 
Batto jr. trio
Club Kino Černošice / 19:00

19/6 Xavier Baumaxa
Kemp Řevnice / 20:00

24/6 Laco Deczi
Kemp Řevnice / 20:00

24/6 Řevnický tuplák: 
Bratři Ebenové
Lesní divadlo / 20:00

25/6 Řevnický tuplák: 
Vlasta Redl
Lesní divadlo / 20:00

26/6 Docuku
Amfiteátr u ZŠ Černošice / 19:00

4/7 The Beatles Revival 
a Karel Kahovec
Lesní divadlo / 19:00

Ostatní akce
4/6 Ples Proměn
Společenský dům Zadní Třebaň / 

7/6 Design thinking 
workshop – New Generation 
of Founders – Grow with 
Google
Meandr / 14:00–20:00

10/6 Noc kostelů
Husův sbor / 17:00–21:00

10/6 Noc kostelů
kostel sv. Mořice / 16:30–21:00

11/6 Den světových rekordů 
pro děti
Černošice, Modlitebna CB/ 9:00

18/6 Vernisáž výstavy 
fotografií Fotoklubu Beroun 
– gastronomie 
Zámek Dobřichovice / Otevřeno každý 
den 9:00–20:00 hodin

18/6 Food festival –  
Všechny chutě světa
Pod zámkem Dobřichovice / 10:00 

Divadlo
3/6 Jan Karafiát: Broučci
Bio Řevnice / 19:00
Hrají a zpívají: Kukadýlko a Svatojánská 
kapela, vstupné 200, děti do 12 let 100 Kč

4/6 Jan Karafiát: Broučci
Bio Řevnice / 19:00

5/6 Jan Karafiát: Broučci
Bio Řevnice / 15:00

11/6 Šíleně smutná princezna
Lesní divadlo / 19:00

12/6 Šíleně smutná princezna
Lesní divadlo / 17:00

18/6 Šíleně smutná princezna
Lesní divadlo / 19:00

19/6 Šíleně smutná princezna
Lesní divadlo / 17:00

24 a 25/6 Byl jednou jeden 
král
Zámek Dobřichovice / 20:00

26/6 Byl jednou jeden král
Zámek Dobřichovice / 17:00

26/6 Čert a Káča
Lesní divadlo / 16:00
pohádka podle B. Němcové

29/6 Práskni do bot 
Zámek Dobřichovice / 20:00
představení Divadla Na Jezerce

2/7 Koule 
Zámek Dobřichovice / 20:00
komedie Divadelní skupiny Temno

3–6/7 TIK TIK 
Zámek Dobřichovice / 20:00
komedie, Všenorská divadelní společnost
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