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Vystupovala jste ve významných hudebních síních po ce-
lém světě včetně tolik obdivované Carnegie Hall. Nyní Les-
ní divadlo Řevnice. Už jste zde někdy v minulosti hrála?
Nevystupovala jsem v něm, ale opakovaně jsem ho navštívila.
Rozlišujete nějak, kde právě hrajete?
Formálně ne, ale pochopitelně je něco jiného, když vystupu-
jete v koncertní síni, v kostele nebo venku. Vždy je tam něco 
nového, s čím se musíte „poprat“, ať už akusticky nebo prosto-
rově – málo místa, špatné světlo. A samozřejmě i klima hraje 
velkou roli – velké horko nebo naopak zima.
V čem je hraní pod širým nebem specifické? Přináší něja-
ké nástrahy?
Určitě to není, zvlášť pro drnkací nástroj, jednoduché. Do 
Řevnic nejspíš pojedu se svojí elektroakustickou harfou, která 
mi pomůže lehkým dozvučením s prostorem, ve kterém zvuk 
mizí velmi rychle.
Máte nějaký vztah k Řevnicích, případně dolnímu Pobe-
rouní?
V Řevnicích jsem trávila veškeré prázdniny a mnohé víkendy. 
Na náměstí v č. 1 totiž žili moji prarodiče, Ludmila a Vladimír 
Weissovi. Přes řeku jsme také měli chatu a koupat jsme se 
chodili „na plovku“. Moje prababička Johanna Cavallarová 
(Weissová) byla spoluzakladatelkou Lesního divadla.
Na co se v Lesním divadle můžeme těšit?
Zahraju hned několik skladeb. Dva tance francouzského im-
presionisty Clauda Debussyho, 2. větu z Mozartova koncertu 
pro flétnu a harfu a rondo z koncertu Carla Dietterse von Diet-
tersdorfa. Bude to program pestrý, letní, radostný. Myslím, že 
ho všichni potřebujeme. e 
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Kdy jste se rozhodla, že budete hrát na harfu? Původně 
jste uvažovala o klavíru, ne?
Rozhodla jsem se zhruba ve třinácti letech. Myslela jsem si, že 
nebudu muset tolik cvičit jako na klavír. :-)
Je naučit se hrát na harfu složitější než na jiné nástroje? 
Případně proč?
Vždycky jsem říkala, že je to stejně těžké. Pro mne je nepocho-
pitelné, jak mohou například houslisté hrát jen na 4 struny… 
Nicméně s lety musím přiznat, že harfa je neobyčejně kom-
plikovaný nástroj. Mechanika, která používá sedm pedálů, 
které s hudbou jako takovou nemají nic společného, hraní 
pouze osmi prsty… Je to komplexní nástroj, rozhodně ne pro 
každého.
Muzikanti si obvykle s sebou své nástroje vozí, občas se 
přidají, když se někde začne hrát. Jak to ale mají harfisté? 
Přeprava takového nástroje je asi velmi složitá a vy cestu-
jete hodně…
S harfou cestuji velmi často. Více a více se ale stává, že si harfu 
mohu na místě půjčit. Přes oceán je to samozřejmostí, ale 
i u nás se to občas naskytne. Jinak pochopitelně převoz není 
jednoduchý, ale zase není neřešitelný. Jakmile to vidíte jako 
problém, problémem se to stane.
Co je noční můrou harfenisty? 
Chcete seznam?:-) Teď vážně, je to mnoho věcí, špatně nasví-
cené struny (splývající s pozadím), prasklá struna uprostřed 
koncertu (nejlépe live do TV nebo rádia…), ale i nerovná nebo 
klouzající podlaha…
Před lety jste začala učit na konzervatoři. Na co kladete při 
výuce důraz, co je podle vás nejdůležitější?
Na Pražské konzervatoři učím teprve od roku 2020. Tedy přišla 
jsem hned do „covidové“ výuky. Člověk zjistí, že se dá zvládnout 
skoro všechno, i výuka hry na nástroj online. Jednou o tom 
napíšeme s kolegy nějaký humoristický článek… A na co kladu 
důraz? To byste se spíš měli zeptat mých studentů. Snažím se 
je připravit prakticky do života. Aby byli schopni hrát sólově, 
komorně i v orchestru, aby se nebáli nových výzev a aby byli 
schopnými muzikanty za každých okolností. A v neposlední 
řadě, aby představovali svůj nástroj v tom nejlepším světle.

S filharmonií vystoupí nejúspěšnější česká 
harfenistka a potomkyně zakladatelů Lesního 
divadla v jedné osobě

Text: Pavla Nováčková

Jedinečný koncert nazvaný Filharmonie v lese se sice v řevnickém Lesním divadle uskuteční až po prázdninách 
v sobotu 3. září, lístky si však můžete v síti Goout.net zakoupit již nyní. Neváhejte, bude to stát za to! S Komorní 
filharmonií Pardubice dirigovanou Debashishem Chaudhurim totiž jako host vystoupí nejúspěšnější česká harfe-
nistka Kateřina Englichová (foto na titulní straně). Mimochodem pravnučka operní pěvkyně Hany Cavallarové, 
která stála u zrodu Lesního divadla, a vnučka architekta Weisse, který zpracoval návrh na jeho obnovu.

Vstupenky lze koupit v předprodeji na 
https://goout.net. 
Dospělí 250 Kč, děti 6–15 let a seni-
oři 150 Kč, rodinná vstupenka 2+2 
za 700 Kč. Na místě před koncertem 
350/200 Kč a rodinná 900 Kč.
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mohou být náchylné i relativně nové rozvody. A když hovoříme 
o výkyvech počasí, není to jen o mrazech v zimě; hluboké půdní 
sucho smršťuje podloží a naopak při déletrvajících srážkách pod-
loží nabývá na objemu a to způsobuje lomy potrubí. 

Aktuálně probíhá výběrové řízení na stavebního dodavatele 
dalších dvou důležitých vodovodních investic. Jednak se jedná 
o propojení levobřežní části Řevnic na městskou vodovodní sou-
stavu přes řevnickou lávku mezi Palackého náměstí a Rovinskou 
ulicí a druhá investice je výměna úseku výtlačného potrubí – pro-
pojení vodních zdrojů u Berounky a vodojemu Na Výšině – mezi 
ulicí Hálkova a ulicí V Luhu. Oba tyto důležité projekty budou 
letos realizovány.   

Konec školního roku
Skončil školní rok a při té příležitosti bych rád poděkoval za 
výborně odvedenou práci oběma našim ředitelkám, jednak 
mateřské školy paní Pavlíně Neprašové a také základní umělecké 
školy MgA. Ivaně Junkové, a samozřejmě i řediteli základní školy 
Mgr. Tomáši Řezníčkovi. Poděkování oprávněně směřuje i jejich 
skvělým kolektivům pedagogů a nepedagogickým pracovníkům. 
Žákům i rodičům přeji klidné prázdniny a absolventům školy 
mnoho úspěchů v dalším vzdělávání. 

Prázdniny se ovšem rozhodně netýkají školních budov. Na 
I. stupni se budou zaměstnanci technických služeb věnovat 
rekonstrukcím společných prostor a chodníkům. Pokračovat tak 
bude další etapa rekonstrukcí, která byla zahájena již loni. Dále 
se město bude snažit ve výběrovém řízení získat dodavatele na 
rekonstrukci „domečku“ (kdysi bytu školníka) stojícího samostat-
ně vpravo od vchodu. Za pomoci dotací by zde měla vzniknout 
další učebna.

Zahájena byla příprava zadání a architektonické soutěže na 
projekční ateliér nového školního pavilonu, který by měl nahradit 
současnou nevyhovující budovu jídelny a bude funkčně propojen 
na historickou budovu. K tomuto tématu proběhlo participační 
setkání se zaměstnanci školy, v některých třídách i diskuze s žáky 
a ve středu 22. června i veřejné participační setkání. Představen 
byl návrh zadání, jehož rozsah městem vybraný ateliér prověří ve 
studii proveditelnosti. Dále bude následovat otevřená architekto-
nická soutěž.

Svoz odpadů nově
Od 1. července nastala zásadní změna v odpadovém hospodář-
ství města. Svoji činnost zahájila svozová společnost POBERO 
Poberounské odpady, založená šestnácti obcemi našeho regionu. 
Důležité informace jsme občanům doručili do schránek formou 
letáků. Z hlediska poplatků se nic nemění. V informačním letáku 
je důležité telefonní číslo na dispečera pro řešení případných 
reklamací ke svozu (tel. č. 737 240 419). Důležitý je i odkaz na 
webové stránky www.pobero.cz.

Svoz směsného komunálního odpadu (černé nebo plechové 
popelnice) bude probíhat od července v celém městě v jediný 
den, a to v pondělí. Svoz plastů ze sběrných hnízd bude probíhat 
v pondělí a v pátek, svoz papíru v úterý a v pátek. Svoz ostatních 
odpadů ze sběrných hnízd bude beze změn. Současně probíhá 
evidence a čipování všech nádob na odpady. Čipování probíhá 
během svozových dnů a prosíme proto, abyste nádoby nechali na 
ulicích do pozdního odpoledne. Současně s čipem je nádoba vždy 
viditelně označena samolepkou s logem POBERO, pro rychlou 
vizuální kontrolu zaevidování nádoby. Neočipované nádoby 
nebudou od září sváženy.  

Společnost stále nabírá zaměstnance i brigádníky na pozice 
závozník – práce na stupačkách.  

S úctou Tomáš Smrčka

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod bych vám rád popřál klidné strávení letních dovolených, 
které si asi všichni spojujeme s krásou dlouhých slunečních dní. 
V posledních letech slunečných až tropických dnů dramaticky 
přibývá. Letos udeřily tropická horka již v polovině června. 

Takové počasí s sebou pochopitelně přináší problémy v podobě 
sucha spojeného s nedostatkem vody. V Čechách už je řada míst, 
kde musí obyvatelé s vodou dramaticky šetřit a i u nás bývaly 
doby, kdy voda v kohoutcích netekla. Rád bych vás na tomto místě 
ujistil, že nic takového nám dnes v žádném případě nehrozí. 

Voda – věčné téma
Naše zdroje produkují dostatek pitné vody, kterou jsme schopni 
zásobovat i okolní obce nebo jejich části. Důležitou úlohu zde 
sehrály a ještě sehrají plánované investice, se kterými je nutné 
počítat jak ve vodním hospodářství, tak v rozpočtu města. Díky 
výraznému zlepšení hospodaření (i díky provedeným opravám) 
se podařilo podstatným způsobem navýšit investiční prostředky, 
které proudí zpět z vodného a stočného do městské vodárenské 
infrastruktury. Po nedávném dokončení modernizace a rozšíření 
čistírny odpadních vod, která svou kapacitou dokáže obsloužit 
i sousední obce (investičně se na rozšíření podílely obce Zadní 
Třebaň a Hlásná Třebaň), a dobudování kanalizačních řadů na 
Vrážce přišly na řadu důležité investice do vodovodní infrastruk-
tury. 

Na jaře byla dokončena desetimilionová investice, s pomocí 
dotace, do úpravny vody Berounka; proběhla výměna technologie 
a opraveno bylo provozní zázemí. V pondělí 27. června se na dni 
otevřených dveří zájemci mohli seznámit s dokončenou rekon-
strukcí i s provozními záležitostmi jímání, úpravy a distribuce 
vody v našem městě. Dotaci se nám podařilo získat i na projekt 
rekonstrukce vodního zdroje Kejná, v současné době se dokon-
čuje prováděcí dokumentace a v druhé polovině roku by měl být 
vysoutěžen dodavatel. Z důvodů bezpečnosti je důležité opírat se 
o více zdrojů vody. Proto bylo vytipováno místo pro intenzifikaci 
vodního zdroje Domov a jeho opětovné napojení do městské vo-
dárenské infrastruktury. I pokračování tohoto projektu je důležité.

Průběžně probíhají plánované opravy a úpravy na stávajících 
rozvodech vody, naprojektovány jsou kompletní výměny částí 
historických rozvodů za nové a probíhají úpravy technologií. Pro 
srovnání uvedu data o bilancích jímání, úpravy a prodeje vody za 
roky 2014 a 2021. Za celý rok 2014 bylo odebráno z městských 
zdrojů celkem 233 tis. m3 vody + z letovského systému (do lokali-
ty Za Vodou) 4,8 tis. m3. Naproti tomu bylo fakturováno odběra-
telům v řevnické síti 126,5 tis. m3 a neprodané vody (ztráty v síti 
a voda na technologická úpravu) bylo 111,3 tis. m3. Za celý rok 
2021 bylo odebráno z městských zdrojů celkem 217,6 tis. m3 vody 
+ z letovského systému (do lokality Za Vodou) 8,4 tis m3. Naproti 
tomu bylo fakturováno odběratelům v řevnické síti 140,9 tis. m3, 
prodáno do Zadní Třebaně 18,1 tis. m3 a neprodané vody (ztráty 
v síti a technologická voda) bylo 67 tis. m3. Porovnáním těchto 
jednoduchých čísel dojdeme k závěru, že efektivita sítě se zvyšuje, 
ztráty vody mezi roky 2014 a 2021 se výrazně snížily a jejich 
úspora dosáhla v roce 2021 ve srovnání s rokem 2014 44,3 tis. m3. 
Jinými slovy se při roční spotřebě vody cca 35 m3/osobu ušetřila 
voda, kterou spotřebuje 1265 obyvatel za jeden rok. Tyto úspory 
také spoluvytváří naši rezervu do budoucna. Úspory na ztrátách 
a uvedená čísla také ukazují, že celkové odebrané množství ze 
zdrojů klesá a množství prodané vody stoupá. Naším cílem je 
dále pracovat na snižování ztrát, je však třeba si uvědomit, že 
vždy budou ztráty na úpravě vody (to souvisí s technologií), ale 
také budou vždy poruchy v souvislosti s výkyvy počasí, ke kterým 

Slovo starosty
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Trvale udržitelný rozvoj 
Řevnicemi běžela, a vlastně nadále běží, mohutná kampaň proti 
výstavbě bytů a rodinných domů v našem městě. Dovolte, abych 
se k této otázce z pozice starosty vyjádřil i s ohledem na téma 
tohoto čísla, kterým je občanská vybavenost.

Na úvod nechme promluvit objektivní data z oficiální stránky 
Českého statistického úřadu o počtech dokončených bytů 
v jednotlivých obcích za období 2010 až 2021. Za tuto dobu jich 
přibylo v Řevnicích 142 a například v Černošicích 351, v Dobři-
chovicích 157, v Mníšku pod Brdy 638, v Řitce 152, v Hlásné 
Třebani 125, ve Svinařích 157. Z uvedených údajů plyne, že 
Řevnice patří s ohledem na počet obyvatel k obcím, kde přibylo 
nejméně bytů v rodinných a bytových domech.   

Cílem vedení města není intenzivní výstavba bytů nebo rodin-
ných domů, jakkoliv je nám tato skutečnost vkládána do úst. Na 
druhou stranu ani nechceme bytovou výstavbu zastavit, protože 
nabídek objektů k bydlení je nedostatek a jejich dosažitelnost 
pro naše mladé generace v Řevnicích je zoufalá. Město nemá ve 
svém vlastnictví žádné volné pozemky, proto musí hledat řešení 
tohoto problému například vhodně nastaveným územním 
plánem.

Nový územní plán po mnoha diskuzích, opakovaných projed-
náních i referendech je konečně připraven ke schválení. Výraz-
ně redukuje výstavbu na problematických místech, kde to před-
chozí územní plán velkoryse povoloval. Na místech přirozených 
k zástavbě, kde lze kvalitní infrastrukturu vybudovat, takovou 
možnost zachovává. Aby zde výstavba neprobíhala skokově, 
ale harmonicky podle potřeb města, územní plán výstavbu na 
celém území etapizuje – rozprostře do delšího časového období. 

Cílem vedení města je být rozumným hospodářem a dbát na 
trvale udržitelný rozvoj. Nastavit pravidla tak, aby nevznikala 
výstavba bez infrastruktury a vybavenosti (nové domy přístup-
né po provizorních nebo nezpevněných cestách apod.), tedy 
způsobem, který známe z minulosti na Vrážce, v ulici Arch. 
Weisse, Pod lesem apod. Budování infrastruktury a vybavenosti 
by mělo jít ruku v ruce s novou výstavbou. Pokud se tak neděje, 
vzniká deficit, který snižuje kvalitu bydlení. Proto zastupitelstvo 
města schválilo pravidla, podle kterých nesmí žádný investor 
způsobit deficit, a je proto povinen nejbližší infrastrukturu 
vybudovat a zároveň podle velikosti záměru finančně přispět na 
budování občanské vybavenosti. Tyto smlouvy o rozvoji území 
a o příspěvcích, které schvaluje rada města nebo zastupitel-
stvo, nenahrazují žádné povolení ani neschvalují výstavbu, ale 
stanovují podmínky pro investora právě z hlediska městské 
infrastruktury a občanské vybavenosti. 

Ing. Tomáš Smrčka, starosta

Finanční situace města
V minulém čísle Ruchu se pan starosta v úvodním slově věnoval 
městským financím. Dovolte mi, abych se z pozice předsedy 
finančního výboru a člena rady, který má finance města ve své 
kompetenci, k této problematice rovněž vyjádřil.   

Finanční situace města se v posledních letech výrazně zlep-
šila. Změna rozpočtového určení daní, provedená minulými 
vládami, společně s konjukturou ekonomiky měla pozitivní do-
pad na celkové daňové příjmy města. Zatímco v roce 2014 činily 
daňové příjmy města 39 milionů Kč, v roce 2021 to bylo již 68 
milionů Kč. Tyto zvýšené příjmy ve spojitosti s velkou úspěšností 
při získávání dotačních titulů vedly k tomu, že celkový majetek 

města se oproti roku 2014 navýšil o 357,5 milionu Kč. Ke konci 
roku 2021 tak celková aktiva města již činí 1,144 miliardy Kč.

Na účtu města bylo na konci roku 2021 přes 23 milionů Kč. 
Podobný přebytek není v posledních letech žádnou výjimkou. 
Zůstatek jediného úvěru zatěžujícího městské finance k 31. 12. 
2021 činil 4,2 mil. Kč. Pokud v roce 2022 nevyužije město jiné-
ho úvěru, bude tento úvěr letos splacen a město bude hospo-
dařit zcela bez úvěrových zdrojů. Z výše uvedených parametrů 
je zřejmé, že finanční situace města je stabilizovaná a městské 
finance jsou v dobré kondici.

Pokud dostanu v letošních volbách důvěru i pro další čtyři 
roky, rád bych se oblasti městských financí věnoval i nadále. 
V současné turbulentní době, kdy je vysoká pravděpodobnost, 
že vývoj příjmů a ekonomiky nemusí být tak pozitivní jako 
doposud, bude velmi důležité připravit se na všechny možné 
hrozby a rizika. Jako příklad mohu uvést případnou dotaci na 
rekonstrukci povrchů v lokalitě Na Vrážce. Pokud tato dotace 
vyjde, vyplyne z toho velká výzva na profinancování podílu 
hrazeného z městské pokladny, jehož výše může být až v desít-
kách milionů. Na to bude pravděpodobně použita část přebytku 
zmíněného v předchozím odstavci. 

Závěrem bych rád poděkoval i ostatním členům finančního 
výboru za jejich práci a čas strávený nad touto tematikou. Vá-
žím si toho, že jsme schopni najít kompromis bez ohledu na to, 
zda jsme v koalici nebo opozici. Také děkuji paní Jaskevičové 
z ekonomického odboru za přípravu všech podkladů a pomoc 
při zpracovávání odpovědí jednotlivým členům. Věřím, že se 
podobný tým potká i v příštím volebním období.

Petr Hartmann, radní

Město vybere firmy na rekonstrukce 
ulic, i když dotace ještě nezískalo  
Rozhodnutí o udělení rekordní dotace na rekonstrukce povrchů 
všech ulic na Vrážce město sice ještě nemá, v předstihu se ale 
pokusí vybrat stavební firmu. „Blíží se rozhodnutí, naše žádost 
prošla několika koly hodnocení. Jakmile rozhodnutí padne, 
bude nutné poměrně rychle předat fondu vysoutěženou nabíd-
ku. Proto budeme vybírat dodavatele již nyní. Jde o velkou za-
kázku a firem je velký nedostatek. Musíme být připraveni,“ řekl 
Smrčka. Dotace ze Státního fondu životního prostředí půjde na 
zakázku přesahující 101 milionů korun a podle starosty tak má 
jít o jednu z nejvyšších investic města vůbec.

V případě druhé žádosti o dotaci na opravu ulic Sochorova, 
Jiráskova aj. jsou Řevnice zatím pod čarou. „Pravděpodobnost, 
že bychom mohli dotaci získat, je však veliká,“ míní Smrčka. 
A i v tomto případě administrátor městu doporučuje firmu 
v předstihu vybrat. „Pokud bychom dotaci získali, je totiž třeba 
dle pravidel již v září začít stavět,“ vysvětlil.

Sportclub přispěje na opravu 
Karlštejnské ulice  
Nový asfaltový povrch má dostat část Karlštejnské ulice vedoucí 
podél Relaxační louky k bývalému fotbalovému hřišti. Na 
rekonstrukci se bude podílet Sportclub Řevnice, a to v rámci 
Zásad pro výstavbu na území města. 

Sportclub chystá za vodou výstavbu tenisové haly. Rada 
schválila uzavření smlouvy o rozvoji území podle Zásad, kdy 
každý investor musí přispět na rozvoj veřejné infrastruktury. 
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V případě Sportclubu jde o dva investiční příspěvky: první ve 
výši 514 500 korun a druhý příspěvek na rekonstrukci části 
Karlštejnské ulice, který je ve výši 298 749 korun, což je zhruba 
polovina nákladů.

Popelnice se čipují, vyjede 
nová svozová firma 
Od 1. července sváží odpad z řevnických domácností nově 
svozová firma POBERO. Pro obyvatele se ale přechodem na 
nový systém svozu komunálního odpadu z hlediska poplatků 
nic nemění. Popelnice se budou v jednotlivých lokalitách svážet 
v jediný svozový den a to v pondělí. Nádoby, které jsou ozna-
čeny samolepkou, jsou zaevidovány a očipovány. Samolepka je 
jen kontrolní označení. Od září nebudou označené popelnice 
sváženy. Tyto informace dostal na letáku každý do své schránky 
již v předstihu. V první fázi bude monitorováno množství od-
padu. „Jde nám o to mít kontrolu nad celkovou váhou odpadu. 
Současně bylo třeba striktně oddělit odpad z domácností od 
podnikatelského odpadu. Další důvod je ten, že v některých 
lokalitách docházelo k promíchání odpadu z několika katastrů 
obcí,“ řekl starosta Tomáš Smrčka. Podle něj má město v plánu 
v příštím roce zavést systém barevných popelnic, kdy lidé třídí 
již ve svých domácnostech. Nově vzniklý svazek obcí Poberoun-
ské odpady se proto chystá získat dotaci na pořízení těchto 
popelnic. „Systém již funguje v Litni a Všenorech,“ doplnil 
Smrčka.

Adaptační skupinu mohou ukrajinské 
děti navštěvovat i o prázdninách  
Řevničtí radní souhlasili s přechodným navýšením kapacity 
řevnické základní školy a mateřské školy. Důvodem je zákonem 
daná potřeba umístění žáků z Ukrajiny.

Kapacita školy se dočasně zvedla ze stávajících 685 žáků na 
705 žáků. Kapacita mateřinky se zvedla jen o 4, ze stávajících 
86 dětí na 90 dětí. „Jde pouze o umístění předškoláků, pro 
ostatní malé děti z Ukrajiny funguje dál dětská skupina za vo-
dou, která bude v provozu i během léta,“ uvedl starosta Tomáš 
Smrčka. Doplnil, že na chod adaptační dětské skupiny získalo 
město dotaci z Ministerstva školství ve výši 315 000 korun. 
Dotace je určena na chod volnočasové skupiny do konce srpna. 
Starosta však předpokládá, že podobná výzva bude vypsána 
i na podzim. Městu se podařilo zajistit ubytování pro početnou 
rodinu, která dosud bydlela v jiném řevnickém domě, a to na 
základě uzavření smlouvy o spolupráci s majiteli léta nevyuží-
vané řevnické nemovitosti, kteří ji městu zdarma poskytli. „My 
jsme na svůj náklad zajistili pouze vyklizení a drobné stavební 
úpravy a vybavení,“ doplnil Smrčka s tím, že město si zajistí 
kompenzaci nákladů spojených s ubytováním ukrajinských 
uprchlíků prostřednictvím dotací.      

Kapacita škol ve Středočeském 
kraji je hraniční
Starosta Tomáš Smrčka se v červnu zúčastnil setkání středo-
českých starostů se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, 
odstupujícím ministrem školství, hejtmankou a náměstkem pro 
oblast školství p. Váchou. Výsledkem bylo podepsání společné 

výzvy k nutnému financování rozšíření škol v prstenci kolem 
Prahy. Podle náměstka Váchy je situace s nedostatkem míst 
v některých částech kraje extrémní. V Řevnicích se zatím žáci 
do školy vejdou, situace jinde je mnohem komplikovanější 
a v řadě obcí řeší umístění žáků losem. „Jak nám sdělil p. ná-
městek Vácha, statistické prognózy počítaly s tím, že se v kraji 
zvýší od roku 2010 do 2020 počet obyvatel o 200 tisíc lidí a 16 
tisíc dětí. Skutečností je navýšení takřka o 400 tisíc dospělých 
a 88 tisíc dětí. Takové navýšení za deset let odpovídá velikosti 
celého Libereckého kraje,“ dodává starosta.

Kontejnery u Dřeváku pořídí 
město přeci jen z dotace  
Ještě v půlce května počítala řevnická radnice, že na své nákla-
dy pořídí jeden kontejner pro vybudování sociálního zázemí 
Dřeváku, které bylo podmínkou pro vydání kolaudačního 
souhlasu. Koncem května už bylo vše jinak.

Ve středu 18. května radní schválili částku 774 308 korun 
na pořízení kontejneru, o několik dní později se dozvěděli, že 
Místní akční skupina Karlštejnsko po dlouhé prodlevě konečně 
vypsala potřebný dotační titul. Určený je na podporu kulturních 
a spolkových zařízení a zahrnuje pořízení staveb a vybavení pro 
spolkovou a kulturní činnost s výši dotace až 80 %. „Protože 
není možné zakázku rozdělit, museli jsme rozhodnutí rady zru-
šit a budeme žádat prostřednictvím MAS o dotaci na všechny 
doplňkové stavby, tedy i kancelář a stánek,“ uvedl Tomáš Smrč-
ka. Celková částka se totiž může vyšplhat až ke 4 milionům ko-
run. Město bude v předstihu vypisovat soutěž na dodání všech 
tří kontejnerů, ten první by měl být vybudován ještě v letošním 
roce,“ doplnil Smrčka.

Krátce
 • Návštěvníci oblíbené Relaxační louky v Řevnicích by se mohli 

dočkat převlékárny. Podle starosty města by ji měli na levém 
břehu řeky vybudovat pracovníci technických služeb. „Mělo 
by jít o dřevěnou stavbu, která by se stejně jako molo na zimu 
odvážela,“ řekl starosta.

 • S letošním školním rokem se rozloučily děti z dětské skupiny 
Sokolík Řevnice na Zahradní slavnosti v pondělí 27. června. 
Během léta je skupina v Nerudově ulice pro děti k dispozici 
ještě několik týdnů. V současnosti navíc shání nové posily, 
a to na částečný nebo plný úvazek. Nástup je možný ihned 
nebo od září, kvalifikace není podmínkou.

 • Cyklistický závod Trans Brdy Maratón 2022 se přes Řevnice 
pojede 16. července. Start i cíl akce bude v Dobřichovicích 
a trasa vede částečně po katastrálním území města Řevnice 
převážně po místních komunikacích a lesních pozemcích. Po 
závodech bude proveden důkladný úklid.

 • Odborníka, který má ověřit připojení případné fotovoltaické 
elektrárny (FVE), vybudované na skládce, na rozvodnu, oslo-
vila řevnická radnice. Radní v červnu schválili nabídku na 
manažerské řízení první fáze projektu FVE Řevnice spočívají-
cí v ověření kapacity na rozvodnách a zajištění připojitelnosti. 
„Půjdeme postupně v krocích. V tom prvním zjistíme, zda se 
nám podaří získat souhlas k připojení. Následně se budeme 
moci rozhodnout, zda bude následovat projekt na samotnou 
elektrárnu,“ řekl řevnický starosta.   

(vše pan)
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Občanská vybavenost a sociální 
služby v Řevnicích

ské služby se stala Mgr. Monika Vaňková a do její kompetence 
rovněž přešla i problematika sociální péče. 

V současné době tak zabezpečujeme občanům na území 
města Řevnic: 

• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Do této oblasti počítáme také služby a péči o naše starší 
spoluobčany, a tak došlo k dohodě vedení Sokola s městem, 
že i Univerzita 3. věku bude pod hlavičkou města. Cvičení pro 

Naše Řevnice
Náš tým pracuje pro sociální oblast již několik 
let, za Naše Řevnice odpovídá radní a starosta 
Sokola, Petr Kozák. 
V posledních letech prošel vývoj sociálních služeb a péče 
náročným obdobím a procesem významných změn. Mám 
na mysli pochopitelně nejen období covidu, ale i legislativní 
změny a nutné personální a strukturální změny, které nakonec 
přispěly ke zkvalitnění služeb. 

Sdružení Naše Řevnice a současné vedení města proto 
provedlo některé změny v sociální oblasti. Vedoucí pečovatel-

poradenství, sociální bydlení a spolupráce s neziskovými organi-
zacemi, které v této oblasti pracují. I proto jsme anketu voleb-
ních uskupení rozšířili o pohled „„zevnitř“ od vedoucí řevnické 
pečovatelské služby, ředitelky spolku Náruč a členky sociální 
komise města.

V současné době má ve Školní ulici město 29 bytů zvláštního 
určení, většinou jde o garsonky a několik bytů 2 +kk, s regulo-
vaným nájemným (75 Kč/m2), které zatím využívají prakticky 
pouze senioři (na přechodnou dobu v několika z nich město 
ubytovalo ukrajinské uprchlíky) a 8 „služebních“ bytů v domě na 
náměstí, využívaných pedagogy školy a dětskou lékařkou. Chybí 
byty, které by třeba jen na omezenou dobu pomohly vyřešit byd-
lení pro rodiny v akutní nouzi nebo obtížné sociální situaci, jako 
je například nemoc, závislost nebo rozvod rodičů. 

Zásadní změny čekají sociální péči. Středočeský kraj coby 
hlavní poskytovatel příspěvků na pečovatelskou službu začal 
s rozsáhlou transformací poskytování terénních služeb. Chce 
omezit služby, které mohou být poskytovány komerčně, jako je 
například dovoz obědů či nákupů nebo doprava klientů, a posílit 
činnosti jako je osobní asistence, poskytování hygieny apod. 
Současně se má rozšířit doba poskytování péče až do podvečer-
ních hodin a také přes víkendy a svátky. Cílem je poskytnout 
klientům takový rozsah terénních služeb, které je udrží v domácí 
péči. Neobejde se to bez zásadní změny pracovní náplně zaměst-
nankyň a rozšíření časového fondu služby. 

Středočeský kraj na obce také nově přenesl opatrovnickou čin-
nost, tedy soudní určení města jako opatrovníka. V první polovi-
ně roku 2022 se město stalo opatrovníkem pro tři osoby. Důvody 
jsou různé: finanční (ne)gramotnost, psychická choroba, stáří. 
Pravděpodobně bude takových osob přibývat, a proto bude třeba 
vytvořit na městském úřadě novou pozici sociálního pracovníka. 
Pečovatelská služba zaměřená na péči o seniory na to aktuálně 
nemá kapacitu a ani to není její náplň práce. Aktuálně opatrov-
nictví zajišťuje vedoucí sociálního odboru spolu se starostou. 
Rozsah agendy je obvykle velmi široký – omezení svéprávnosti 
a určení opatrovníka znamená jednání s opatrovanci, zastupo-
vání při jednáních a před správními orgány, zajišťování běžných 
životních činností, spravování osobních financí atd. e

Bude líp? Když pro to něco uděláme
O kapacitách a úrovni občanské vybavenosti v Řevnicích, přede-
vším školy, školky a lékařských ordinací, se vedla rozsáhlá debata 
v průběhu přípravy nového územního plánu. V úvodu předvoleb-
ní ankety tedy jen stručně připomínáme, jak na tom jsme. 

Navzdory opakovaným investicím do nových učeben a re-
konstrukce stávajících se řevnická základní škola v minulém 
školním roce dostala zcela na hranu své kapacity 685 žáků. Ta se 
nyní zvedla v souvislosti s výjimkou pro umístění ukrajinských 
žáků na 705. V letošním rozpočtu města je na financování školy 
určeno jedenáct milionů korun. Na maximum je vytížená i školní 
jídelna, která obstarává rovněž obědy pro externí strávníky, 
většinou seniory. Do doby, než se postaví nový školní pavilon, ke 
kterému se ovšem teprve připravuje zadání pro architektonickou 
soutěž, to nebude lepší.

Nedostatek míst ve školce (kapacita pro příští rok je 90 dětí) 
do značné míry vyřešilo otevření dětské skupiny ve Staré škole. 
Narozdíl od školního vzdělávání ale mají rodiče i pestrou alter-
nativní nabídku soukromých školek a dětských skupin. Projekt 
na rozšíření městské školky o 40 míst je připravený, jde o kontej-
nerovou stavbu, která by mohla být rychlá. 

Také řevnická ZUŠ se, navzdory kapacitě 550 žáků, potýká 
s nedostatkem místa, protože zájem o studium vysoko převyšuje 
možnosti přijetí nových studentů.

Hodně se mluví o nedostatku lékařů, především dětských, 
praktických a zubních. Tvrdá data jsou v tomto směru ale 
nedostupná. Blízkost zdravotnických zařízení v okolních obcích 
a v nedaleké Praze by ale měla být zárukou, že se nakonec každý 
k potřebnému vyšetření či ošetření dostane. Jedinou skutečně 
kritickou situaci, a to v pediatrické péči, se podařilo zažehnat 
díky iniciativě a finanční podpoře města. Velkým problémem 
ale je, že v Řevnicích dlouhodobě chybí bezbariérově přístupné 
ordinace.

Velkou výzvou pro budoucí vedení města jsou – vzhledem 
k vývoji ekonomické situace, stárnutí populace a chystané 
krajské reformě financování péče – sociální služby pro seniory 
a hendikepované, možnost pomoci v akutní nouzi, sociální 

Text: Marie Reslová, Matěj Barták

Zeptali jsme se kandidujících stran a sdružení: Jaký je podle vás stav sociálních služeb a občan-
ské vybavenosti v Řevnicích a co vaše volební uskupení udělá pro jejich zlepšení nebo rozvoj?
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seniory, které je také jistým druhem sociální služby, nadále 
zůstává pod vedením Mirky Vinterové v Sokole. 
Oblasti, které bude sdružení Naše Řevnice v následujícím 
období podporovat a rozvíjet:

• Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• Sociální poradenství
• Oblast sociální prevence

Nezapomínáme ani na rodiny s nízkými příjmy a naše handi-
capované spoluobčany. 

Co je nové a přechází do kompetence města:

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obsta-

rávání osobních záležitostí

To se možná někomu bude zdát zbytečné. Avšak společen-
ská role obce v důsledku zdražování poroste, a tak i ti, kteří 
se budou podílet na řízení města, se budou muset aktivně 
účastnit na jejím plnění. 

Myslíme si, že ve městě ještě chybí sociální odbor a pora-
denství. S přicházející těžkou dobou bude potřeba sociální 
pomoc nejen pro seniory, ale i pro samoživitelky a osoby 
s nízkými příjmy. Sociální pracovnice by pomohla občanům 
s příspěvky na bydlení, na péči a s vyřizováním potřebných 
sociálních dávek, měla by na starosti opatrovnictví i osoby 
ohrožené sociálním vyloučením. Počítáme i s větší podporou 
sociálně kulturních spolků i neformálních uskupení. 

Ještě k tomu, na co se v debatách často zapomíná. Všechen 
majetek, který město má, je nutné pravidelně a stále udržo-
vat a modernizovat. Proto také dům s pečovatelskou službou 
bude nutné uvést do dobrého stavu odpovídajícího současným 
standardům. 

Děkujeme za vaše podpisy na petici pro účast v komunál-
ních volbách a podrobný program Našich Řevnic pro vás 
připravujeme. 

Petr Kozák

O sociální služby se staráme
Město zajišťuje sociální služby prostřednictvím vlastní pečo-
vatelské služby, která působí i v sousedních obcích. Důležité je 
proto dbát o kvalitní technické zázemí. Letos bude dovršena 
obnova vozového parku pořízením čtvrtého automobilu. 

V plánu je i rekonstrukce prostor pečovatelské služby 
v domě ve Školní ulici. Je požádáno o dotaci na vytvoření tzv. 
senior pointu – místa, kde se senioři budou setkávat k různým 
aktivitám. Samotný bytový dům prochází rovněž obnovou 
podle připraveného projektu. Byly zbudovány 2 nové výtahy, 
rekonstruována střecha a vytvořena nová terasa. Následovat 
bude zateplení objektu i vnitřní rekonstrukce včetně zimní 
zahrady.  

Pečovatelská služba je financována krajem, příspěvky obcí 
a platbami klientů. Středočeský kraj aktuálně inicioval trans-
formaci proplácení poskytované péče. Úkolem města je, aby 
tyto změny co nejméně zasáhly do zvyklostí a komfortu kli-
entů. Stejně tak musí město reagovat na nové zákonné určení 

města jakožto opatrovníka osob. Bude třeba vytvořit na úřadě 
novou pozici sociálního pracovníka.

Městu se rovněž podařilo rozběhnout aktivity pro seniory 
ve spolupráci se ZUŠ. Oblíbená Univerzita 3. věku dál funguje 
a byla převedena smluvně pod město. 

Občanskou vybavenost budujeme
Občanská vybavenost zahrnuje dosažitelnost různých typů 
služeb, sportovišť, lékařů, škol, školek či pokrytí veřejnou 
dopravou atd.  

Sportovní zázemí se zkvalitňuje a rozšiřuje, ať se jedná 
o menší zařízení typu venkovní posilovny či velké jako ven-
kovní multifunkční sportoviště v areálu školy. Důležité pro 
rozšíření sportovní nabídky bude dokončení soukromé inves-
tice nové sportovní haly, která by měla zahájit provoz na jaře 
2023. Hala bude mít přímé vnitřní napojení na budovu školy. 
Investorům patří za filantropii velké poděkování.

V oblasti předškolního vzdělávání bylo správným krokem 
města založení dětské skupiny pro tříleté děti. Zájem o sku-
pinu je velký a je tedy nutné tuto vybavenost udržet i v bu-
doucnu. Intenzivně se pracuje na rozšíření kapacity mateřské 
školy o 40 míst. Aktuálně se připravuje podání žádosti o dotaci 
a v případě úspěchu bude naše sdružení realizaci tohoto pro-
jektu podporovat.

V areálu základní školy probíhá již několik let výrazná mo-
dernizace, a to jak uvnitř budov, tak v exteriéru a jejich okolí. 
Prostředí, ve kterém se vzdělávají řevnické děti, je moderní 
a vysoce kvalitní. Ve fázi přípravy je přestavba jídelny na nový 
multifunkční pavilon. Tento projekt považujeme za zásadní 
pro dokončení školského areálu špičkové úrovně.  

Z pohledu občanské vybavenosti považujeme za důležité 
udržení všech složek integrovaného záchranného systému ve 
městě. Dostupnost a dojezdová vzdálenost je pro obyvatele 
klíčová. To není samozřejmost. 

Město se musí starat o pokrytí zdravotní péče a při nedo-
statku lékařů to není jednoduché. Pro ordinaci v Sádecké ulici 
se podařilo získat kvalitní pediatričku a to díky aktivnímu 
jednání a finanční podpoře. Úkolem města bude v budoucnu 
hledat i bezbariérové prostory pro lékaře.

Zmíněným aktivním přístupem se podařilo vyjednat pravi-
delné autobusové spojení na Lety a Dobřichovice, ale i tako-
vou drobnost, jako je přiblížení výstupní školní autobusové 
zastávky k budově školy. Tyto služby je potřeba udržet a dále 
rozvíjet.  
Tomáš Smrčka, Petr Hartmann, Iveta Kovářová, Vratislav 
Hrubý
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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.

Tato otázka je značně obecná, sociální služby a občanská 
vybavenost představují velmi širokou škálu aktivit od domova 
pro seniory a pečovatelské služby přes lékaře, zapojení do 
systému veřejné hromadné dopravy až po zázemí pro kulturu 
či sport. Na jejich provozu a financování se nepodílí zdaleka 
jenom město, ale také stát, Středočeský kraj a řada soukro-
mých subjektů.

V Řevnicích je mnoho procesů v této oblasti již nastaveno, 
město čerpá dotace na služby pro seniory a pečovatelskou 
službu nebo samo dotuje sportovní a kulturní aktivity zejména 
pro děti a mládež. Do budoucnosti tedy není třeba dělat 
velkou „revoluci“, ale spíše aktivně mapovat situaci a zjišťovat, 
kde se objevují nové potřeby, co už potřeba není a jak by se 
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dalo současné fungování zlepšit. Např. tím, že budou stano-
vena jasná pravidla pro dodržování nočního klidu a pořádku 
při akcích v Lesním divadle a Městská policie bude na jejich 
dodržování pravidelně dohlížet nebo že cyklostezka kolem 
Berounky bude i pro pěší, nejen pro cyklisty. 

Z hlediska dlouhodobého rozvoje by bylo dobré najít 
vhodné zázemí pro lékařské služby, jichž je v Řevnicích 
nedostatek, a přemýšlet o rozšíření kapacity mateřské školy, 
protože mladých rodin s dětmi bude u nás v příštích letech 
jistě přibývat. Přibývat bude i seniorů, takže by bylo vhodné ve 
spolupráci s pečovatelskou službou zmapovat, jaké služby pro 
tuto skupinu obyvatel ve městě chybějí nebo jsou zajišťovány 
nedostatečně a co by pomohlo ke zkvalitnění jejich života. Co 
se týká školy, přikláníme se spíše ke zvyšování kvality, nikoliv 
kvantity. Zázemí pro vzdělávání by se mělo i v budoucnu zlep-
šovat, nikoliv však na úkor toho, že škola přijme další stovky 
nových žáků z okolních obcí. 

Za velmi důležité považujeme vymezit prostory pro občan-
skou vybavenost v rámci územních studií a regulačních plánů, 
které navážou na nový územní plán ve vybraných lokalitách, 
např. na Vrážce či v areálu bývalé Eurovie. Při jednání s de-
velopery, kteří chtějí v Řevnicích umístit své stavby, by také 
město mělo důsledně trvat na tom, aby se podíleli nejen na 
vybudování chodníků, silnic, kanalizace či veřejného osvětle-
ní, ale rovněž na investicích do školství a zázemí pro volnoča-
sové aktivity. Nechceme, aby se Řevnice staly noclehárnou za 
Prahou, ale aby i nadále zůstaly zahradním městem, kde se 
dobře a plnohodnotně žije.

Za sice drobný, ale významný příspěvek k tomu považujeme 
např. inciativu naší zastupitelky Kateřiny Šupáčkové, které 
se podařilo prosadit vybudování venkovní posilovny pod dět-
ským hřištěm. Takovéto náměty vycházející přímo od jednotli-
vých občanů Řevnic chceme určitě nadále podporovat.

Za PRO Řevnice
Pavel Černý

Občanská vybavenost, to jsou školy, školky, pečovatelská 
služba, denní stacionáře, ale také sportoviště, zdravotnické 
domy, kulturní domy a v neposlední řadě i dostatek služeb. Do 
občanské vybavenosti patří například i parkoviště.

U všeho výše vyjmenovaného bychom mohli mluvit o nedo-
statečné kapacitě. 

Škola, školka a sportoviště
Škola i budova školky prochází stále různými rekonstrukcemi, 
tak aby se navýšily kapacity v obou zařízeních, ale stále chybí 
potřebná místa. Školy nejsou nafukovací, a protože naše škola 
je i spádová pro okolní obce, je nutné dát přesná pravidla pro 
kapacitu tříd tak, aby se nesnížila kvalita výuky. To se ovšem 
zcela může změnit k horšímu, pokud dovolíme výstavbu v dal-
ších lokalitách, a tím nárůst obyvatel, a samozřejmě i dětí. 
Stávající ani rozšířená kapacita za takových okolností nemůže 
stačit.

Sportovišť by se zdálo, že je zde dostatek, ale například do-
kola diskutované téma fotbalového hřiště a fotbalového oddílu 
je stále nejisté. Město nevlastní pozemky pod hřištěm a zatím 
ani vlastnit nechce. Je to škoda zejména proto, že řevnický 
fotbal má úspěšnou mládežnickou základnu. Chtěli bychom 

to řešit se všemi účastníky tak, aby budoucnost fotbalového 
oddílu byla zajištěna a fotbal u nás nezanikl.

Sociální služby, pečovatelské služby, práce se 
seniory a starost o sociálně slabé rodiny
Také na občany v seniorském věku musíme brát ohled a myslet 
hodně dopředu. Máme v Řevnicích jeden dům, který byl 
s pečovatelskou službou, momentálně je to dům s obecními 
byty a je zcela plný. Pečovatelská služba ale funguje a může ji 
využít každý. Senioři si stěžují na neexistenci zázemí k setká-
vání, poklábosení, tvoření a zábavě, prostě nějaký seniorský 
klub by se hodil. Organizování takových aktivit ztroskotává 
na tom, že není do těch míst bezbariérový přístup. Na tom ale 
končí i možnost účasti seniorů na akcích pořádaných městem 
v sále Zámečku. Stejný problém pro seniory je, že někteří léka-
ři v Řevnicích nemají své ordinace bezbariérové, i toto bychom 
chtěli řešit. Občanskou vybaveností jsou ale i veřejné záchod-
ky, které ve městě chybí.

V dnešní době zdražování bychom měli myslet i na mladou 
populaci. Kde budou bydlet a dokážou v dnešní době finančně 
„utáhnout“ drahé bydlení? A co sociálně slabší rodiny, samoži-
vitelky atd.? Ve městě chybí malometrážní byty, ale i byty pro 
občany, kteří se ocitnou v tísnivé životní situaci. Tak, jak město 
dokázalo rychle a účinně pomoct uprchlíkům z ohrožených 
míst, měly bychom stejně účinně najít pomoc i pro naše spolu-
občany, kteří se bezprostředně ocitnou v tíživých situacích. 

Chceme otevřenou radnici, tak aby všichni měli dostatek 
informací a mohli na ně reagovat. Zejména narážím na velmi 
špatně zpracovaný web města, nepřehledný, se špatnou dohle-
datelností. V tomto ohledu byl městský rozhlas velmi jednodu-
chý a zprávy měli všichni hned.

Milí sousedé, v dnešních nelehkých dobách buďme pozitivní 
a pečujme o sebe a své blízké a buďme víc spolu. I v tom by 
mohlo pomoci město, své občany více sdružovat, stmelovat 
a starat se o to, aby se nám tu dobře žilo a o to se chceme také 
spolu s vámi snažit.
Jaroslava Vyletová, MUDr. Eva Lednická, Jana Kolářová

Řevnice pro příjemný život 
Každý z nás si určitě přeje žít v hezkém prostředí plném zeleně 
a mít klidný a spokojený život. To je motto našeho sdružení 
Šance Řevnice. Chceme, aby naše město bylo stále bránou do 
Brd a klidným místem pro život. Myslíme si, že počet obyvatel 
by neměl neúměrně růst, nejdříve je potřeba se postarat o kva-
litní infrastrukturu, občanskou vybavenost i sociální služby 
pro stávající občany. 

Občanská vybavenost
Škola a školka – poskytnutí kvalitního vzdělání dětem by 
měla být základní priorita každé obce. Škola je v současné 
době už na hranici možností, je potřeba řádně zvážit, kolik 
žáků v jednotlivých třídách je ještě únosných, aby byla poskyt-
nuta opravdu kvalitní výuka.
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Zdravotnická zařízení – v současné době se potýkáme s vel-
kým nedostatkem lékařů všech odborností již pro stávající 
občany.
Sportoviště – rozhodně sportovišť není nadbytek, stále za-
stáváme názor, že fotbalové hřiště má být ve vlastnictví každé 
obce, vždyť se jedná se o nejrozšířenější sport v naší zemi. 
Ale v naší obci bohužel hrozí zrušení Slavoje Řevnice, který 
navštěvuje velké množství dětí. Sportovní aktivity by měly být 
různorodé a je nutné využít veškeré možnosti i pro neorgani-
zované volnočasové aktivity.
Stavby s kulturním vyžitím – to, že Řevnice nemají svůj kul-
turní dům, kde by se pořádaly plesy a i jiné kulturní akce, je 
obrovská škoda, protože zábavu a kulturní vyžití jednou za čas 
ocení každý z nás. 
Parkoviště – rekonstrukcí parkoviště před nádražím se 
bohužel počet parkovacích míst značně snížil. I proto parkují 
obyvatelé okolních obcí i v okolních ulicích, což není úplně 
optimální. Je potřeba prověřit možnosti zřízení nových parko-
vacích stání.

V dnešní době, kdy jedinou jistotou je trvalá nejistota, je více 
než nutné zaměřit se na sociální služby a pomoc potřebným.

Pečovatelská služba – služba, která již funguje a měla by 
dále poskytovat tak kvalitní služby jako dosud. Jedná se o po-
skytování služeb v domácnostech uživatelů, aby mohli nadále 
žít způsobem života, na jaký jsou zvyklí, s ohledem na jejich 
zdravotní stav.
Dům pro seniory – naše populace stárne, ale to nic nemění na 
tom, že senioři jsou velmi aktivní a chtějí prožít život naplno. 
Proto je potřeba mít připravené důstojné bydlení pro obyvate-
le naší obce, kteří potřebují pomoc a určitou formu podpory.

Do problémů s bydlením se ale mohou dostat i lidé daleko 
mladší, a proto by bylo vhodné mít k dispozici i možnost uby-
tování obyvatel, kteří se mohou ocitnout v krizové situaci. 

Je potřeba řešit i  další možnosti pomoci, ať už jsou to na-
příklad denní stacionáře, které můžou pomoci s péčí osobám, 
které mají sníženou soběstačnost, nebo raná péče, podpora 
rodiny a podpora vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické 
potřeby.

Svět kolem nás přináší věci a události, které jsme si neu-
měli nebo nechtěli ani představit. Přesto se na budoucnost 
nesmíme přestat těšit. S tím ale souvisí i to, že obec musí umět 
pomoci potřebným a zajistit kvalitní občanskou vybavenost 
pro svoje občany.
Tomáš Chabera, Milan Tomek, Jiřina Ullrichová, Martin Su-
dek, 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.

Sociální služby 
Sociální služby a občanská vybavenost – obě témata jsou 
hodně významná pro společenský život obce. Jde-li o sociální 
služby, máme v Řevnicích několik velmi dobře fungujících 
poskytovatelů. Jsou zaměření na pomoc lidem ve spádovém 
území Řevnic s duševním onemocněním (spolek Náruč), 
seniorům (Pečovatelská služba města Řevnice), nebo obecně 

lidem v nouzi (Farní Charita Řevnice). Kromě toho jsou zde 
i menší spolky, například klub Jupiter, který se věnuje ohrože-
né mládeži. Dobře funguje také Univerzita třetího věku.

Pro město jsou tyto služby nepostradatelné a naší programo-
vou prioritou je podpořit jejich chod a další rozvoj. Spoléhat 
na jejich státní podporu bohužel nemůžeme, zvlášť u těch 
lokálních zařízení se ukazuje jako nedostatečná. Prospěšné 
bude už jen to, že se o jejich činnosti bude více vědět. Součas-
ná uprchlická krize ukazuje, že spolupráce obce s neziskovým 
sektorem je možná a funguje velmi dobře. 

Obecní podpora neziskových organizací, které poskytují 
sociální služby, by měla mít transparentní formu např. měst-
ských grantů. Je také žádoucí nabídnout za jasných podmínek 
městské prostory k užívání osvědčeným a potřebným orga-
nizacím. Z městských prostor se pro takové využití nabízí 
zvelebení a úprava prostor Pečovatelské služby ve Školní ulici. 
Chceme zde prosadit vznik klubovny seniorů, ale také zlepšení 
zázemí zaměstnanců.

Narůstající množství exekucí v posledních letech nás vede 
k potřebě zřídit při obci sociálně právní poradnu, kde by byl 
občanům jednou týdně k dispozici sociální pracovník. Pomá-
hal by zorientovat se v možnostech řešení nejen finanční krize, 
ale v náročných životních situací vůbec. 

Občanská vybavenost
Naší vizí je obec vybavená funkčními a přiměřeně velkými 
prostory nebo budovami s důvěryhodnými nájemci. Máme za 
to, že Řevnice by do budoucna měly uvažovat o posílení svého 
komerčního občanského vybavení – vytvořit podmínky pro 
vznik prodejních ploch a provozoven typu pizzerie, pekárna, 
kavárna... V této souvislosti navrhujeme zvážit urbanistické 
dořešení okolí Zámečku. Soubor staveb Jednoty a navazují-
cích skladů lze nahradit lépe vypadajícím a fungujícím vybave-
ním a příjemnějšími veřejnými plochami, doplněnými zelení. 
Šlo by o významnou stavební akci v jádru města, která by si 
vyžádala delší přípravu a širší veřejnou diskusi. Je ale možné 
začít dělat kroky tímto směrem, například formou ideové 
urbanistické studie.

V našem programu věnujeme péči vytvoření podmínek pro 
společenský život města. Jeho podstatou je možnost formál-
ního i neformálního potkávání. V tomto směru plánujeme 
zasadit se o vymezení prostor pro spolkovou činnost a vol-
nočasové aktivity – nejlépe v budovách města. Rádi bychom 
klubu Jupiter nabídli pro jeho činnost část kapacity Dřeváku. 
Také se chceme zasadit o realizaci renovace budovy Staré 
školy na nové kulturní centrum města. Protože setkávání pro-
bíhá i pod širým nebem, plánujeme podpořit i relativně nový 
veřejný prostor, kterým je Relaxační louka za vodou. Chceme 
prosadit plán její údržby a doplnit ji o další vybavení – alespoň 
jednoduchou převlékárnu. 
Za kandidáty TOP 09 Řevnice – Anna Beránková, Pavlína 
Čapková, Josef Tlustý

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

„Chtěla jsem se přiblížit seniorům, které v Řevnicích potkávám, 
znám jejich potřeby a nemohla jsem jim pomoct,“ vysvětluje, proč 
zhruba před rokem začala pracovat v pečovatelské službě jako 
sociální pracovnice a letos v březnu přijala i místo vedoucí.  

Zkušenost ze spolupráce se seniory v rámci řevnické Univerzity 
3. věku, které se věnuje už devět let, ji inspirovala, aby si původně 
technické vzdělání doplnila na vysoké škole o obor sociální práce 
se zaměřením na psychoterapii a psychoterapeutický výcvik. 
Pracovala v Berouně ve stacionáři pro osoby s kombinovaným 
postižením, a pak v multidisciplinárním týmu duševního zdraví 
pro děti a mládež.

Jako sociální pracovnice teď jezdí k novým klientům, aby zjistila 
jejich potřeby a na základě toho pak s pečovatelkami připravila 
individuální plán péče. Coby vedoucí se stará o koordinaci služeb, 
aby pečovatelky měly pro klienty časovou kapacitu, a samozřejmě 
o výkazy, statistiky a administrativu kolem dotací.

Ráda by pečovatelské služby ještě více přizpůsobila potřebám 
seniorů a věří, že je to možné. Vyhovuje jí, že jako místní je se star-
šími lidmi v přirozeném kontaktu i na ulici, nejen v pracovní době, 
a mohou jí rovnou říct, co jim chybí, i když je potká třeba v sobotu 
s nákupem.

Bez bariér aktivnější a samostatnější
„Když mají senioři důvod někam vyjít a stýkat se s vrstevníky, když 
si pomáhají a drží se navzájem, nepotřebují pečovatelskou službu 
tak brzo,“ říká Monika Vaňková. Aktivizace podle ní pomáhá před-
cházet tomu, aby senioři nezůstali ležet. „Během covidu se nedalo 
jít na koncerty, někteří lidé se báli i jen projít a vidím, že hodně 
z těch, kteří se zcela izolovali, nyní ulehlo. Ochably jim svaly, už 
nevstávají a potřebují větší a větší péči,“ vysvětluje. 

A rovnou dodává, že k aktivitě potřebují mít senioři vhodné 
podmínky. Chybí jí hlavně bezbariérové prostředí. Na překážky na-
rážejí senioři v Řevnicích nejen ve spoustě obchodů ale i u lékařů: 
„Dostat některé z nich po schodech například do ordinací ve vile 
na náměstí je nadlidský úkol. Pak musí zdravotníci za nimi domů, 
ale už to třeba není ta ,jejich‘ lékařka, ale sestry z nějaké terénní 
služby,“ popisuje důsledky. 

Důležité jsou i lavičky. Senioři se nemusejí bát jít někam dál, 
protože vědí, že než dojdou do obchodu, mohou si co kousek 
sednout. „Pochopila jsem to, až když jsem s nimi šla na procházku. 
Potřebují po městě lavičky, aby vůbec někam došli. Když jim dáme 
bezbariérové podmínky nebo možnost, aby si mohli pomoct sami, 
budou nás potřebovat v menší míře a my budeme mít více času 
a kapacity pro ty, co už leží, a opravdu se bez poskytované služby 
neobejdou.“ 

Seniorům podle Vaňkové také naléhavě chybí bezbariérový 
prostor, kde by se mohli scházet. „V rámci Univerzity 3. věku se 
senioři pravidelně setkávají a vidím, že jim to strašně pomáhá. 
Volají si, pomáhají s nákupy. Třeba jedna paní řídí a jede s dalšími 
dvěma do Lidlu nakoupit. To je skvělé, nepotřebují pečovatelku, 
aby jim nákup dovezla, ale domluví se a zajedou si tam,“ popisuje 
svou zkušenost. 

Ideální by podle ní bylo, kdyby senioři měli svou bezbariérovou 
„klubovnu“, jakou mají třeba v Tetíně, v Radotíně nebo v Černoši-
cích, protože kavárna je pro ně drahá. Nepotřebují, aby jim někdo 
organizoval „večery u kávy“, ale aby věděli, že když tam přijdou, 
potkají se se známými. K vybavení jim stačí varná konvice. Když se 
scházíme s Univerzitou 3. věku, sami si napečou, navaří... Je pře-
svědčená, že to velmi pomůže: „Vidím pana Černíka, kterému je 
93, ale protože má kamarády, Univerzitu 3. věku a kurz malování, 
tak tam jde i s chodítkem. To je přesně ta aktivizace.“ 

Jako o babičku
Nová vedoucí by stála o to, aby se zlepšil nejen prostor penzionu 
pro seniory a jeho zahrada, ale aby se také trochu změnil přístup 
pečovatelek ke klientům. Podle ní je škoda, že se senioři někdy 
příliš brzo vzdávají samostatnosti při nákupech, úklidu nebo 
obědech. Dejte mi lísteček, co chcete nakoupit, by tak třeba mohlo 
vystřídat: tenhle obchod je bezbariérový, tak pojďte a zkuste si 
nakoupit sám. „My jim budeme asistovat, budeme tam s nimi, ale 
i teď říkám pečovatelkám – dokud to jde, ať vstanou sami. Když 
je začneme zvedat, tak až tam nebudeme, nevstanou a zůstanou 
ležet.“

Její pohled je v souladu s nově připravovanými metodickými 
plány Středočeského kraje pro sociální služby: „Chtějí, aby se pro 
seniory, kteří ještě úplně neleží a nechodíme je třeba krmit, vytvo-
řily takové podmínky, aby si každý to, co může, mohl udělat sám.“

Pro obyvatele penzionu by také ráda zařídila místnost s počíta-
čem a internetem: „Nepotřebují ho často, třeba jednou měsíčně, 
zatím si potřebné chodí vyřizovat ke mně do kanceláře.“ Domlou-
vá s nadací Vodafonu kurz ovládání počítače a chytrého telefonu 
pro seniory a s ředitelem základní školy zapůjčení počítačové učeb-
ny, kde by se mohl konat. Jde jí o to, aby si uměli vyřídit základní 
věci, třeba najít jízdní řád nebo objednat zboží na e-shopu. Pro 
setkávání seniorů nabízí uvolnit svou kancelář – přestěhovala by se 
do prostor, které užívají pečovatelky.

Těm nově také zavedla internet a pořídila počítače: „Všechno 
tady žilo jen na papíře. Trošku se tu zastavil čas.“ Se starostou měs-
ta připravila strategii práce se seniory. Je zaměřená na aktivizaci 
a bezbariérovost. 

„Chtěla bych, aby pečovatelky měly prostor s klienty někam 
zajít, aby mohly poskytnout asistenci při nějakých aktivitách, 
doprovod, když klienti někam potřebují – v ceníku na to možnosti 
máme. Akorát to tu zatím není zavedené. Někteří potřebují se 
třeba jen projít a sami si netroufají. Někdy je fajn dát si s nimi kafe 
a chvíli povídat,“ popisuje nová vedoucí.

Nejde podle ní jen o dovoz oběda, ale zároveň i o kontrolu – je 
vám dobře, máte všechno? „To nás nic nestojí. Nejdůležitější je 
s lidmi mluvit. Jsou i klienti, že si objednají oběd jen proto, aby ně-
koho viděli. Říkám pečovatelkám, že práce s klienty je, jako by se 
staraly o svoji babičku. V Černošicích třeba vezmou auto a vyvezou 
klienty na hrnčířské trhy. Dokonce pořádají i víkendové pobyty 
a jedou třeba na 4 dny do hor. Dá se to udělat hezky a ve spoustě 
obcí to funguje. Byla bych ráda, aby nás to všechny i bavilo, a děku-
ji pečovatelkám, které jdou do toho se mnou.“ e

Starat se jako o vlastní babičku
Aktivizovat klienty, odstraňovat jim bariéry a více s nimi mluvit by si přála nová vedoucí řevnické pečovatelské 
služby Monika Vaňková. 

jak se žije a pracuje
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Situace není růžová
Žijeme v krásném regionu, ve městě, které by nám mohl 
kdekdo závidět. Blízkost metropole, krásná příroda a mimo-
řádná občanská vybavenost dělá z Řevnic opravdu luxusní 
místo pro život. Vše relativně funguje, práce je dostupná, 
každý občan má zatím kde hlavu složit, sociální rozdíly mezi 
obyvateli na první pohled nepoznáte.

Je tomu opravdu tak? 
Bohužel ne. Neziskové organizace v našem regionu evidují 
stále více lidí, kteří se ocitají v sociální tísni, nezvládají se 
finančně postarat o základní potřeby své a svých dětí nebo 
čelí chronickým zdravotním problémům, které jim neumož-
ňují pracovat. Dopady pandemie, prohlubující se ekonomic-
ká krize a důsledky války na Ukrajině tento trend urychlily. 
Masivním způsobem například roste skupina dětí i dospělých 
s duševním onemocněním, eskaluje domácí násilí a zneuží-
vání. Samozřejmě, že nárůst těchto případů je dán i tím, že 
se o dříve tabuizovaných tématech veřejně hovoří, existuje 
osvěta i konkrétní organizace, které potřebným pomáhají. 
U nás v Poberouní je několik organizací, které vytvářejí 
dosud pevnou záchrannou síť, díky níž se jim daří potřeb-
ným pomáhat. To, že zatím neřešíme v našem okolí masivní 
bezdomovectví, extrémní chudobu nebo nezaměstnanost 
znevýhodněných skupin obyvatelstva, je zásluha neziskových 
a církevních organizací ve spolupráci s jednotlivými občany, 
kteří pomáhají konkrétním rodinám. 

Jak se v současné době daří neziskovým organizacím, 
které v našem regionu pomáhají?
Situace není růžová. Rozpočtové provizorium mělo velmi ne-
gativní vliv na finanční dotace neziskovým organizacím, kte-
ré poskytují sociální služby. Teď, v polovině roku, v podstatě 
stále nevíme, jaká bude finanční podpora státu pro služby, 
které pro něj zajišťujeme. Pokud bychom například my ne-
měli Modrý domeček, těžko bychom naši sociální rehabilitaci 
ufinancovali. Snižuje se také počet pravidelných dárců, lidé 
víc šetří. Na druhou stranu, poptávka po našich sociálních 
službách rychle roste, protože Česká republika prochází tolik 
potřebnou reformou psychiatrické péče, která klade velký 
důraz na zapojení jednotlivých subjektů do integrace lidí 
s duševním onemocněním v komunitě. 

Co to konkrétně znamená? 
Čím bude ona sociální síť pevnější, aktivní a spolupracující, 
tím více se integrace všech lidí se speciálními potřebami po-
daří. Velice důležitým aktérem sítě je ve vyspělé společnosti 
město a jeho zastupitelé. Spolupráce se může týkat společ-
ného postupu při včasné pomoci konkrétnímu člověku nebo 
zajištění bydlení a pracovní příležitosti. V ideálním případě 
by mělo město v budoucnu plánovat i určité výdaje na sociál-
ní účely, protože například v letošním roce by se nám jeho 
podpora velmi hodila. A určitě nejsme jediní.  

Vyplatí se městu aktivní spolupráce s neziskovkami?
Určitě ano. Vždyť nám jde o to, aby se nám všem v našem 
krásném městě dobře žilo. Uprchlická krize ukázala neuvěři-
telnou solidaritu, agilnost a citlivost řevnických lidí, nezisko-

vek, města i aktivních podnikatelů. Najednou bylo ve městě 
o 150 lidí více a všechny jsme je zvládli ubytovat a nakrmit. 
Bylo by skvělé, kdyby v nás minimálně ta citlivost zůstala. 
Bude, bohužel, přibývat lidí se sociálními potřebami, my 
všichni budeme čelit problémům stárnutí a budeme chtít zů-
stat co nejdéle ve svých domovech a v místě, kde jsme prožili 
třeba celý život. Neziskovky v tom umí hodně pomoci.

Zuzana Dudáková, 
ředitelka Náruč z.s.

Začněme v naší obci s aktivní 
sociální politikou 
Současná uprchlická krize i covidová pandemie šokovým 
způsobem nasvítily problémy i výzvy, kterým musí umět 
naše obec čelit. Všichni jsme se učili za pochodu a snažili se 
co nejlépe reagovat a pomáhat. Zjistili jsme, že máme v obci 
a v okolí fungující neziskovky, příkladnou pečovatelskou 
službu i podpůrnou komunitu, o které se můžeme opřít. Ale 
bez systémové změny v obecním rozvoji to nepůjde. Neměli 
bychom jen reagovat na přicházející krize, ale na úrovni 
obce vytvářet plán sociálních služeb, který by stanovil jejich 
krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority. Obec by určitě měla 
začít s aktivním přístupem, s procesem zjišťování potřeb 
i zdrojů a s hledáním řešení sociálních problémů. Koncepce 
sociální pomoci a podpory by měla vznikat právě ve spolu-
práci s místními neziskovkami a aktivní komunitou. Jednot-
ný rámec pod obcí a určitý typ koordinace by mohly zajistit 
synergii ve fungování všech zúčastněných.

Na tvorbu koncepce by mělo navázat plánované vyčle-
nění prostředků v rozpočtu města. Nelze jen hasit požáry, 
musíme jim předcházet. Měl by být ustanoven sociální fond 
s prostředky, které by šlo rychle uvolnit v krizových i jinak 
potřebných situacích.

Aktivita obce při zajišťování ubytování ukrajinským uprch-
líkům dala potřebný podnět plánování a přípravě záchytného 
sociálního bydlení pro lidi v nouzi a pro osoby se zdravotním 
znevýhodněním. Chystají se pravidla, která v dohledné době 
umožní na tyto účely využít současné kapacity města.

Důležité je o veškerém dění v sociální oblasti průběžně 
informovat veřejnost. Vše vysvětlovat, neskrývat problémy 
a rizika, vyzdvihovat přínosy pro obec. Jen tak lze získat 
podporu občanů a jejich angažování v této potřebné oblasti. 

Buďme v kontaktu. Udržujme a rozvíjejme fungující 
sociální projekty, jako jsou třeba podpora obědů pro sociál-
ně znevýhodněné školáky, příspěvky na jejich mimoškolní 
aktivity v rámci Klubu rodičů a přátel ZŠ Řevnice, subvence 
senior taxi Zeleného ostrova i úspěšné fungování Univerzity 
třetího věku. A zkusme přijít s novými aktivitami. Co třeba 
re-use centrum v Řevnicích?

Lada Vávrová, 
členka sociální komise

v sociálních službách



tém umožní, že kdo nebude mít očipováno nebo zaplaceno, tomu 
vyklapěč zablokuje výsyp nádoby. 
Když budete po očipování vážit každou popelnici, znamená to, 
že bude každý platit poplatky podle množství odpadu, který 
vyprodukuje?
Možné by to bylo, ale je na každé obci, na zastupitelích, jak poplat-
ky nastaví, je to v jejich kompetenci. Například v Srbsku občané 
platí podle váhy nádoby. Ale co vím, do konce roku se v Řevnicích 
tato individiální motivace určitě zavádět nebude. 
Který den se bude v Řevnicích komunální odpad vyvážet?
Podle naplánovaných svozových tras by to v Řevnicích pro všechny 
občany bude pondělí, vyjíždět budeme v 6 hodin ráno, takže 
ideální je, když si lidi vyndají popelnici na chodník v neděli večer. 
Pro podnikatele to platí rovněž – v případě, že jsou sváženi v rámci 
obce nebo s námi uzavřou smlouvu. Ti, kteří mají na tento rok ještě 
nasmlouvané jiné společnosti, třeba AVE nebo Komwag, tak je 
budou ještě do konce roku svážet ony. 

POBERO má s městem smlouvu na zajištění svozu od občanů. To 
je priorita. Předpokládáme, že živnostníci se nám začnou ozývat 
v druhé polovině roku a samozřejmě od nás dostanou cenovou 
nabídku.
Už máte na dvoře zaparkovanou všechnu techniku?
Dvě auta jsme si už převzali, na třetím se pracuje. Kromě tří 
popelářských aut budeme mít ještě auto s kontejnerovým nosičem 
a hydraulickou rukou pro podzemní kontejnery a tzv. zvony se 
spodním výsypem. To si na dva měsíce půjčíme, od konce srpna 
bychom měli mít kompletní vlastní vozový park. 
Podařilo se Poberu zajistit i ukládání odpadu? Bude to za 
stejnou cenu jako dosud?
Všechno je zajištěno, separovaný odpad, kompostárna i skládka 
pro komunální a velkoobjemový odpad. Co se týče srovnání ceny 
pro jednotlivé obce, přesně nevím. Nemám přístup do jejich účet-
nictví, abych mohl posoudit cenovou výhodnost. Jisté je, co řekl 
pan starosta Kořínek z Černošic – i v případě, že svoz bude třeba 
o 15 % dražší, pořád to vnímá jako úsporu. Kdyby se teď měla 
při všech problémech ekonomiky a nejistých cenách pohonných 
hmot ta zakázka soutěžit, rozhodně to nebude za stejné peníze, 

Text: Marie Reslová | Fotografie: Petra Stehlíková

Řevnickým občanům přišla nedávno mobilním rozhlasem i na 
letácích výzva, aby neuklízeli popelnice po svozu, že budou 
očipovány. Co to znamená?
Město Řevnice se rozhodlo všechny nádoby na komunální odpad 
opatřit čipem, aby dokázalo rozlišit ty, které patří občanům a které 
jsou živnostníků. A také proto, aby se dalo na hranici katastru obcí 
rozpoznat, kam která popelnice patří. V Řevnicích se platí poplatek 
za odpady na hlavu, což znamená, že teoreticky může mít každý 
občan popelnic více. A svozová firma POBERO vznikla mimo jiné 
proto, aby obce měly skutečně reálný přehled, kolik je nádob, které 
se vyvážejí, a kolik odpadu občané vyprodukují. Proto se také bude 
každá popelnice před vysypáním vážit. Ta data potřebujeme, bez 
nich by totiž do budoucna nebylo možné odpadové hospodářství 
v regionu někam posouvat. Kromě toho budeme z evidence očipo-
vaných popelnic přesně vědět, které byly vysypané a které ne. Vozy 
jsou také vybavené kamerami, takže rovněž odpadne dohadování, 
zda popelnice byla nebo nebyla venku před domem.
Kdo má čipování na starost a jak pozná, čí je popelnice, která 
stojí na ulici?
Čipují pracovníci technických služeb, dispečer POBERO s tím 
městu pomáhá, dávají jednotlivé popelnice do evidence. Většinou 
se doptají komu která patří. Snad tam nebude moc chyb.
Když nebude popelnice 4. července očipovaná, vyvezete ji? 
Ano, až do září to nemá na obslužnost vliv. Ale do budoucna sys-

odpady v novém
V pondělí 3. července vyjedou v Řevnicích poprvé vyvážet popelnice vozy firmy POBERO s.r.o. Založilo ji 16 obcí 
z regionu kolem Berounky sdružených v Dobrovolném svazku obcí Poberounské odpady a bude obstarávat svoz 
a likvidaci odpadů pro zhruba 30 tisíc obyvatel. Společnost má sídlo v Řevnicích v areálu skládky Na Bořích, kde se 
bude komunální a tříděný odpad překládat před odvozem ke skládkování, spalování nebo k dalšímu zpracování. 
Změní se něco pro obyvatele našeho města? Zeptali jsme se ředitele svozové firmy Jana Marka.

27. 6. POBERO převzalo dva zbrusu nové kuka vozy.
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Co se změní v nejbližších týdnech?
 • Od 1. července začíná v Řevnicích nově svážet 
komunální odpad společnost POBERO s.r.o. 

 • Svozovým dnem komunálního odpadu bude pro 
všechny obyvatele Řevnic pondělí. Popelnice musí 
být připravena před domem už brzy ráno – vozy 
vyjíždějí v 6 hodin.  

 • V případě nevyvezené popelnice nebo jiného pro-
blému volejte dispečera POBERO tel. 737 240 419 
(je možné poslat i SMS zprávu).

 • Za účelem přesné evidence nádob a množství od-
padu probíhá v Řevnicích vždy v den svozu čipo-
vání popelnic. Do doby, než bude vaše popelnice 
opatřena čipem, nechávejte ji vždy na ulici až do 
18 hodin.

 • Očipovanou popelnici poznáte podle samolepky 
s názvem svozové firmy POBERO.

 • V prvním srpnovém týdnu budou dopisem do 
schránky informováni majitelé dosud neoznače-
ných popelnic o náhradním termínu čipování.

 • Od 1. září budou vyváženy pouze popelnice opatře-
né čipem. 

Bližší informace najdete na www. pobero.cz.
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Remondis a následně AVE. Odtud jsem se vrátil do DOKASu, 
kde jsem nakonec byl 11 let jednatelem a výkonným ředitelem. 
Podařilo se mi z Dobříše dostat nadnárodní korporát ve svozu 
odpadů, opravil jsem sídlo společnosti a za peníze radnice nakonec 
rekonstruoval i sběrný dvůr.

Historicky jsem měl kontakty s letovskou starostkou paní 
Tesařovou, přijela se k nám podívat, když uvažovala o vybudování 
sběrného dvora. S místostarostou Karlštejna Weberem, který nyní 
vede dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady a je, stejně 
jako řevnický starosta, jedním z jednatelů Pobera, jsem se potkal 
v Mníšku pod Brdy na besedě s občany o záměru založení Brdské 
odpadářské společnosti. Tenkrát se mě zeptal, zda bych měl kapa-
citu pomoct s odpady v rámci Poberouní. Odpověděl jsem, že rád 
pomůžu. A nakonec tu byla otázka, zda se zúčastním výběrového 
řízení. Viděl jsem nějaké plusy, možnosti symbiotické existence 
těch dvou svazků a společností, přihlásil jsem se a byl jsem vybrán.
Z Dobříše jste neodcházel v dobrém. V jednom z rozhovorů 
jste prohlásil, že nejhorší je spolupráce se zastupiteli, kteří 
jsou nekompetentní a neví, co chtějí. Teď máte těch „šéfů“ 
mnohem víc, jen v Poberu jsou to zastupitelstva 16 obcí. 
Byla to konkrétní zkušenost z konkrétního města, kde žiju. Důle-
žitá je idea. Když starostové, zastupitelstva a rady města vědí, co 
chtějí, a jdou za nějakým společným cílem, což je tady v Poberouní 
malý zázrak. V jeden moment 16 obcí podepsalo spolupráci, že 
se vytvoří svazek a že budou společně řešit odpadové hospodář-
ství. Problém Dobříše byl, že se nechtěla zbavit „moci“ v rámci 
odpadového hospodářství a permanentně zápasila se zákonem 
o zadávaní veřejných zakázek a tzv. in-house výjimkou. Kdyby se, 
jak jsem navrhoval, zbavila svého stoprocentního podílu a podělila 
se s dalšími obcemi tak, jak je to v Poberouní – každá obec jeden 
hlas, ať je jakkoliv velká – nemusela se léta zmítat v tom, co vlastně 
s odpady a s DOKASem, což ostatně prokázal i audit. 
Je to opravdu o vizi, která se sdílí. A ne, že zastupitelé jednoho 
města pořád dokola diskutují věci, o kterých si něco myslí a prak-
ticky o nich nic neví a dávají to s argumenty na stejnou váhu. Vy 
víte, já si myslím – pojďme se bavit, ale já mám tu moc. 
Uvidíme, jak bude Poberouní jednotné po komunálních 
volbách.
Volební cyklus je z toho ohledu určitě míň komfortní. I proto 
jsem chtěl, aby to na Dobříši bylo v rukách svazku. Nikdy se vám 
nevymění starostové ve všech obcích najednou a ta společnost pak 
může mít v rámci cílů a vize nějakou kontinuitu, protože její zakla-

jako před třemi lety, kdy se vysoutěžily stávající ceny. Je zřejmé, 
že k nějakému nárůstu dojít musí. Když jsme kalkulovali pro obce 
srovnávací ceny, tak ale vycházejí víceméně stejně nebo mírně dráž 
než stávající systém svozu sdružení firem pod hlavičkou Komwagu.
Když jste v březnu představoval fungování společnosti 
POBERO řevnickým zastupitelům, řekl jste takovou provoka-
tivní větu v tom smyslu, že neumíte vzhledem k omezeným 
možnostem ukládání a likvidace odpadu zaručit, že pro obce 
nebude za nějakou dobu výhodnější mít smlouvy s velkými 
odpadářskými společnostmi, od nichž nyní odcházejí. Protože 
ty takzvané „koncovky“ pro likvidaci odpadu často ovládají 
a mohou si diktovat ceny.

Situace je složitá, protože skládek v rámci regionu není mnoho 
a dostat se do pražské spalovny také není jednoduchá záležitost. 
Nám jde o to, abychom věděli, kolik odpadu vyprodukujeme 
a kolik nás svoz stojí. S těmi daty pak můžeme začít pracovat, na-
příklad s podporou dotací pořizovat dotřiďovací a zpracovatelské 
linky. Snažit se o to, abychom byli v rámci odpadového hospo-
dářství co nejvíc soběstační. Protože až dosud jsme byli v regionu 
závislí na konglomerátu společností AVE, Rumpold a Komwag, jak 
se ukázalo před třemi roky, kdy obce naposledy svoz a likvidaci 
odpadu soutěžily. Nemohli jsme prakticky kontrolovat nákladovost 
a cenu, za kterou nám odpad sváželi. To by se teď mělo ukázat. Sa-
mozřejmě jsme menší firma, korporáty nakoupí třeba 40 aut ročně 
a my čtyři za x let, takže se dostaneme na jiné ceny než oni. Ale je 
to jen otázka času, než se připojí další obce a budeme růst a růst... 
Nehledě na to, že chceme spolupracovat s dalšími společnostmi, 
které jsou v majetku obcí nebo svazku obcí. Je tady velký potenciál 
propojování v rámci odpadového hospodářství. Ekonomicky ideál-
ní svozová oblast je od 40 tisíc obsluhovaných lidí výš.
U nás je to zhruba 30 tisíc, takže jsme „podměreční“...
Ano, ale přes kopec na Mníšecku vznikla Brdská odpadářská 
společnost (BOS), která funguje od prosince loňského roku a po-
stupně se k ní přidávají další obce. Současný stav je přes 12 tisíc 
obsloužených obyvatel. To znamená, že až se k Poberu v říjnu při-
dají Zadní Třebaň a Všenory, tak bychom se společně měli dostat 
na tu hranici 40 tisíc. Jsem sdíleným ředitelem obou společností, to 
znamená, že je to pro obě finančně výhodnější. 
Formálně máte v každé společnosti tříčtvrtinový úvazek. Jak 
to bude probíhat v praxi? Přece jen to jsou dvě samostatná 
s.r.o., takže byste měl teoreticky usilovat o to, aby každá z nich 
byla ekonomicky úspěšnější než ta druhá. 
Moje idea byla, že to bude jedna silnější společnost, bohužel se 
svazky obcí rozhodly, že chtějí každý vlastní. Mohlo to být centra-
lizovanější a levnější. Takhle budu mít dvě kanceláře, ale je to jen 
přes kopec. Jsou to dva ekonomicky oddělené subjekty, každý má 
svou techniku a své zaměstnance. Nekonkurují si, naopak mohou 
spolupracovat. Jsou založeny svazkem obcí, aby působily v jeho 
rámci. Mohou si vypomoci v případě potřeby zápůjčkou techniky, 
lidmi. Jsou tak k dispozici zdroje, které by každá společnost sama 
o sobě neměla. 

Vnímám to tak, že musí fungovat obě. Sdílený bude ještě dis-
pečer, ale ze začátku tři nebo čtyři měsíce bude fungovat jen pro 
POBERO, protože tady začínáme svážet všechny obce najednou. 
Na Mníšecku se přidávají postupně, tam se nerozjelo v jednu chvíli 
tolik aut s tolika lidmi. Tady to musí být jako hodinový stroječek.
Ve výběrovém řízení na šéfa POBERO jste uspěl mezi dvacít-
kou uchazečů. Byl ten plán od začátku takový, že obě společ-
nosti povede jeden člověk?
Plán takový nebyl. Pohybuji se v oblasti odpadového hospodářství 
mnoho let. Dostal jsem se k tomu už v rámci civilní služby, když 
jsem místo vojny po ukončení vysoké školy v roce 2000 nastoupil 
do dobříšského DOKASu. Začínal jsem na údržbě, „točil jsem 
popelnice“, asfaltoval, sekal trávu. Po třech měsících jsem se stal 
vedoucím údržby komunikací a provozu a potom jsem odešel 
na manažerskou pozici do nadnárodní odpadářské společnosti 

Mgr. Jan Marek se narodil v roce 1976 v Příbra-
mi. Vystudoval dobříšské Gymnázium Karla Čap-
ka a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
obory dějepis a společenské vědy. Jednatelem 
a výkonným ředitelem firmy DOKAS Dobříš, 
s.r.o. byl v letech 2009–2020, od roku 2021 je 
výkonným ředitelem BOS, s.r.o., od roku 2022 je 
výkonným ředitelem POBERO, s.r.o.
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Text: Jan Schlindenbuch  

Obecní svozová společnost 
Prvním krokem bylo založení obecní svozové společnosti 
POBERO Poberounské odpady. Město Řevnice bylo jedním 
z iniciátorů jejího vzniku. Založena byla společně s Černošice-
mi, Dobřichovicemi a dalšími, celkem šestnácti, obcemi v okolí 
Berounky. Hlavním cílem této společnosti, která zahájí svůj 
provoz na začátku července, je kontrola nákladů na svoz, a ze-
jména likvidaci odpadu a získání jednoznačného přehledu nad 
množstvím svezeného komunálního odpadu z obce a vlastně 
i od každého poplatníka. Za tímto účelem se bude přes léto 
provádět čipování všech odpadových nádob. 

Starosta Tomáš Smrčka k tomu poznamenává: „Založení 
obecní svozové společnosti je dalším příkladem fungující spolu-
práce s okolními obcemi, která vede ke sdílení a řešení společné 
problematiky a k optimalizaci nákladů. Společně se již podílíme 
na provozu Městské policie či sběrného dvora, s některými 
provozujeme vodohospodářské družstvo, a s dalšími řešíme 
společně provoz základní školy. Aktuálně je na řadě právě odpa-
dové hospodářství.“

Door-to-door
Druhým krokem, který se chystá vedení obce učinit, je vybudo-
vání systému door-to-door. Ten již úspěšně funguje například 
v nedaleké Litni či Všenorech a řada dalších obcí v regionu 
k zavedení tohoto systému směřuje. Aktuálně se na jeho podpo-
ru připravují dotační tituly, o které se budou Řevnice ucházet, 
pravděpodobně společně s dalšími obcemi. 

Podstatou systému door-to-door je svoz komunálního i pod-
statné části vytříděného odpadu přímo z domácností. Všichni 
majitelé rodinných domů získají navíc ke stávající černé (ple-
chové) popelnici tři další – modrou na papír, žlutou na plasty 
a hnědou na bio. Třídit tak bude každá rodina přímo v domác-
nosti. Vedle toho zůstanou zachována sběrná hnízda na další 
složky odpadu (sklo, textil, kovy, elektro, oleje aj.) a také se 
rozšíří otevírací doba sběrného dvora. Je ověřené, že v obcích, 
kde byl systém door-to-door zavedený, se výrazně zvýšila vytří-
děnost odpadů a kleslo množství směsného odpadu.

Řevnice výrazné zlepšení v míře třídění potřebují. Dokládají 
to následující čísla z analýzy odpadů, která byla veřejně prezen-
tována na semináři v Dřeváku.

Cena za netřídění odpadu
Nejzásadnějším údajem je množství směsného komunální-
ho odpadu vyprodukovaného za rok na jednoho obyvatele. 
V loňském roce to bylo 330 kg. Zákonem stanovený limit pro 
uplatnění tzv. skládkovací slevy na občana, na který se vztahuje 

výjimka pro zařazení do dílčího základu poplatku, byl přitom 
pro rok 2021 stanoven na 200 kg. Všechno, co je nad tento limit 
podléhá zvýšeným poplatkům, které mají výrazný ekonomický 
dopad na výdaje města. 

Množství kilogramů směsného komunálního odpadu na ob-
čana spadajícího do limitu bude podle zákona každoročně kle-
sat, zatímco výše poplatků poroste. V roce 2030 tak bude limit 
na občana již pouze 120 kg. V případě, že bychom do roku 2030 
produkovali stále 330 kg na obyvatele, vzrostou městu náklady 
na jeho skládkování za toto období o více než 9 milionů Kč. 
Pokud navíc porovnáme roky 2019, 2020 a 2021, zjistíme, že 
v tomto rozmezí došlo v Řevnicích k průměrnému 8% nárůstu 
množství směsného odpadu. Pokud by tento trend navyšování 
množství pokračoval, nebyla by cena za toto netřídění 9 milionů 
Kč, ale vzrostla by až na 18 milionů Kč.

Pryč s bioodpadem 
ze směsného odpadu
A to není zdaleka všechno. Za uložení směsného odpadu na 
skládku se, vedle již zmíněných zákonných poplatků, platí 
také skládkovné provozovateli skládky či v případě odvozu 
do spalovny cena za energetické využití. Jak ukázal dubnový 
fyzický průzkum na vybraném vzorku řevnických popelnic, 
o jehož výsledcích jsme psali v minulém čísle, biosložka v nich 

Třídit odpady prostě musíme
Nad obcemi visí pomyslný Damoklův meč v podobě zákonných poplatků za skládkování nadměrného množství 
komunálního odpadu. Rok od roku se budou poplatky, dle nového odpadového zákona platného od roku 2021, 
dramaticky zvyšovat. Cílem přijaté legislativy je motivovat obce a občany k omezení množství směsného komunál-
ního odpadu, který při plánovaném uzavření skládek nebude kam odkládat a bude končit nejspíše ve spalovnách 
jako energetický zdroj. 

Protože spalovny nemají dostatečné kapacity, nový odpadový zákon vytváří prostředí pro snížení produkce 
směsného komunálního odpadu. Tam, kde se na tuto situaci dostatečně nepřipraví, za to tvrdě zaplatí. Vedení 
města podniká kroky, které by měly zvýšené finanční dopady minimalizovat a motivovat obyvatele v maximální 
míře k třídění.
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TCo nám hrozí? 

Množství komunálního odpadu ke skládkování vyproduko-
vaného v Řevnicích na obyvatele/rok: 
2019 – 280 kg, 2020 – 310 kg, 2021 – 330 kg

Povolené limity množství komunálního odpadu ke skládko-
vání nezatížené zvýšenými poplatky na jednoho obyvatele: 
2021 – 200 kg, 2025 – 160 kg, 2030 – 120 kg

Pokud nesnížíme množství nevytříděného komunálního 
odpadu a budeme produkovat stále 330 kg na obyvatele/
rok, zaplatí město na zákonných poplatcích do roku 2030 
navíc 9 milionů Kč. Pokud budeme produkovat dokonce 
více nevytříděného odpadu, jak ukazuje trend za roky 
2019–2021, může to být do roku 2030 na zákonných po-
platcích až 18 milionů. 

Uložení podílu biosložky (aktuálně 54 %) na skládky 
místo do vlastní kompostárny bude městskou pokladnu do 
roku 2030 stát dalších 6 milionů Kč na skládkovném, při 
nárůstu produkce odpovídající nárůstu v letech 2019–2021 
nás bude skládkovné za podíl biosložky stát dokonce 
9 milionů Kč.
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dosahuje hrozivých 54 %. Při zachování stejného podílu by 
město do roku 2030 zaplatilo za jeho likvidaci dalších 6 milionů 
Kč. Pokud by však pokračoval výše zmíněný trend navyšování 
množství odpadů, vzrostla by cena za toto netřídění až na 9 
milionů Kč. 

„Za vedení města mohu slíbit, že uděláme pro obyvatele ma-
ximum, abychom jim třídění odpadu usnadnili. Pak už to bude 
ale záviset na zodpovědném přístupu každého, kdo do popelnic 
odpad vyhazuje. Věřím, že všichni ti, kterým není lhostejná 
kvalita našeho životního prostředí, stejně jako ekonomické 
dopady na rozpočet obce, budou brát třídění vážně,“ vyjadřuje 
své přesvědčení starosta Tomáš Smrčka. 

Nejdůležitější je důsledné oddělení zmiňované biosložky. 

Řevnice jako zahradní město produkují v sezóně na obyvatele 
pochopitelně násobně vyšší množství bioodpadu než třeba 
velká města plná sídlišť. V ideálním případě by ho lidé měli 
kompostovat na svých zahradách, případně vozit do vlastní 
městské kompostárny ve sběrném dvoře. Je potřeba si uvědo-
mit, že bioodpad je cenný materiál, který bychom měli v podo-
bě kompostu vracet přírodě, a neměl by v budoucnu končit ve 
spalovnách. Přidělení hnědé bio popelnice likvidaci ještě výraz-
ně ulehčí. „Počítáme s tím, že hnědé popelnice budeme vyvážet 
v hlavní sezóně každý týden. Chceme obyvatele maximálně 
motivovat k třídění bioodpadu. Frekvence svážení černých 
popelnic bude naopak výrazně delší,“ uzavírá starosta. e

Text: Jan Schlindenbuch | Fotografie: Lukáš Veselý

Revitalizace zeleně na hřbitově 
Velké změny proběhly na hřbitově. Na základě projektu revi-
talizace zeleně zadaného místostarostkou Alicí Čermákovou 
a zpracovaného Ing. Skalkovou ze zahradnictví Zbiroh byly 
v loňském roce nejdříve vykáceny všechny uschlé a uhynulé 
dřeviny. „Jednalo se především o túje u vstupu na hřbitov 
a velký stříbrný smrk. Tyto stromy nepřežily velká sucha 
posledních let. Pokáceny byly rovněž túje, které svými kořeny 
naléhaly na hroby a poškozovaly je. Nic dalšího by se snad už 
kácet nemělo, záleží ovšem na počasí,“ vysvětluje Hana Sklen-
ková, která má městskou zeleň na starosti, a dodává: „Projekt 
revitalizace pochopitelně od počátku počítá s výsadbou. Ta 
se snaží respektovat pietu místa. Byly proto navrženy rostliny 
pouze s bílým kvetením. Stromy byly vybrány tak, aby přežily 
na velmi nasluněném a suchém stanovišti – například hlohy 
(bíle kvetoucí varieta Alboplena) a sakury. Z keřů se vysazují 
bíle kvetoucí kaliny, ibišky, kolkwitzie, brslen Fortuneův – vše 
opadavé varianty. Doplní je neopadavé sloupové tisy, které by 
několik desetiletí žádné problémy dělat neměly, rostou totiž 
pomalu, ale spolehlivě.“

Nové výsadby se začaly vysazovat loni na podzim po jednot-

livých řadách hrobů. Paní Sklenková k tomu poznamenává: 
„V pravé části hřbitova bylo několik řad zcela bez výsadby. 
Tam jsme začali a pokračovali řadami s nejhorším stavem tújí. 
V zadní části na novém hřbitově jsme vysadili v létě kvetoucí 
jerlíny. Výsadbu všech nových stromů a keřů bychom rádi 
letos dokončili.“

Vyjma kácení a nové výsadby je nutné o stromy a keře rov-
něž průběžně pečovat. 

„Krásné staré buxusy napadl asi před osmi lety zavlečený za-
víječ zimostrázový, místo začalo působit neutěšeně. Zmlazené 
buxusy nyní třikrát ročně stříkáme proti zavíječi. Spousty úsilí 
věnujeme také novým výsadbám, které je nutné v době sucha 
průběžně zalívat a hnojit,“ popisuje Hana Sklenková. 

Duby a ořešáky 
Stromy se nesázely jen na hřbitově, ale rovněž v jeho okolí, 
například hned vedle hřbitovní zdi u márnice. Vysazeny zde 
byly tři sloupové duby. „Vysazené byly tak trochu podivně 
ve svahu, a sice kvůli ochrannému pásmu sítí. Protože jsme 
museli sázet dost blízko ke zdi, jsou sloupové, aby za chvíli 
neohrožovaly střechu márnice,“ vysvětluje paní Sklenková. 

Duby byly vysazeny ve spolupráci s neziskovou organizací 
Sázíme stromy, z.ú., která oslovuje možné sponzory v okolí 
Řevnic. Firmy vysazované stromy nejen zaplatí, ale i vysadí. 
„Se zaměstnanci sponzora Albixon a.s. jsme vysazovali nové 
ovocné stromy v sadu Kalinovka a již zkušení zaměstnanci 
vysázeli letos na konci dubna zmiňované duby a pokračovali 
ořešáky po levé straně silnice směrem ke sběrnému dvoru. Od-
poledne je vystřídali zaměstnanci dalšího sponzora Tipsport 
Beroun. Bylo vysazeno celkem 36 ořešáků na místě přestár-
lých a vysloužilých starých jabloní. Naším úkolem teď bude 
udržet závlahou ořešáky při životě,“ uzavírá Hana Sklenková. 

Přesadby a údržba 
Nové keře byly letos vysazeny rovněž v okolí zrekonstruované 
lávky v Havlíčkových sadech. Keřové výsadby v zelených pru-
zích mezi parkovacím stáním a chodníkem budou na podzim 
doplněny stromy. V okolí školy došlo k přesazení tří sakur. 
Z místa, kde se aktuálně buduje spojovací chodba mezi školní 

O zeleň se pečuje neustále 
Péče o městskou zeleň je nikdy nekončící proces, který v hlavní sezóně, od jara do podzimu, zaměstnává velké 
množství lidí. Škála činností je velmi pestrá a různorodá, od kácení uschlých stromů přes výsadbu nových stromů 
a keřů, údržbu trvalkových záhonů a péči o trávník až po likvidaci obřího množství bioodpadu. Pojďme si nyní 
přiblížit, co se v poslední době z hlediska městské zeleně podařilo udělat a co se v nejbližší době plánuje. 
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Výsadba řečí čísel 
V intravilánu města a v jeho bezprostředním okolí bylo 
v posledních letech vysazeno více než 125 stromů a přes 
200 keřů. Další výsadby budou pokračovat na podzim. 
Současně s tím probíhá pravidelná náhrada za uschlé či 
jinak poškozené výsadby. Daleko vyšší počet stromů byl 
vysazen v městských lesích, tam se jedná o stovky tisíc 
sazenic. 

Stromy a keře se sázely v areálech obou stupňů základ-
ních škol, v sadu Kalinovka, na hřbitově, okolí nové lávky 
v Havlíčkových sadech, v parku u hasičů, v nově zrekon-
struovaných ulicích, u přístupové cesty ke sběrnému dvoru, 
v jeho areálu, podél silnice na Halouny a všude, kde nějaký 
strom uhynul.



budovou a novou halou, byly přemístěny 
ke COOPu.

Technické služby, najaté zahradnické 
firmy i několik brigádníků aktuálně 
zaměstnává údržba stávající zeleně. 
Brigádnice z řad ukrajinských uprchlic 
a paní Skalová pečují o trvalkové záhony 
v Přednádraží a ulici Na Stránce. Za-
hradnická firma pana Munzara se stará 
o Havlíčkovy sady a hřbitov. Seká zde 
trávu, likviduje plevel, stříhá keře a na 
podzim hrabe listí. Najatí lezci pravi-
delně odstraňují uschlé a rizikové větve 
v korunách stromů kvůli vyšší bezpeč-
nosti občanů i majetku. Práce probíhají 
především v lokalitách přednádraží, 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Na 
Stránce, v areálu školy, v Havlíčkových 
sadech, v parku pod házenou, na koupa-
cí louce a jinde. Technické služby mají 
na svých bedrech všechno ostatní. Jen 
sečení trávy na všech veřejných pro-
stranstvích je úkol na desítky a desítky 
hodin. 

V době největšího sucha se však tráva 
neseká a nechává se vzrostlá. Lépe tak 
sucha přežije. Náročná je rovněž zálivka 
všech mladých stromů. Za tímto účelem 
pořídilo město zavlažovací vaky, které 
zajistí postupný odtok vody k rostlině. 
Vaky se plní hlavně při déletrvajícím 
suchu a není tedy cílem držet vaky stále 
naplněné. e
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Nejvýznamnější akcí z hlediska péče o přírodu a zeleň v loňském roce byla revitaliza-
ce tůní. Na kraji obce vznikla unikátní přírodní lokalita pro obojživelníky a ptactvo.

Č
ís

la

Pasportizace zeleně 

Aby mohla péče o zeleň probíhat systematicky a koncepč-
ně, nechalo město zpracovat pasportizaci veškeré zeleně 
na svém území. Ta slouží jako základ pro plánování no-
vých výsadeb. Plochy pro výsadbu se však nehledají lehce, 
vytipované pozemky často nejsou v majetku města nebo 
jsou zatíženy ochrannými pásmy inženýrských sítí. 

Město každopádně uplatňuje dlouhodobou strategii 
klást na výsadbu zeleně důraz při všech stavebních pra-
cích. A to městských i soukromých, kdy město dává své 
vyjádření.

trávníky 123 584 m2

skupiny stromů s podrostem trávníku 2 651 m2

záhony květin 596 m2

skupiny keřů 22 468 m2

živé ploty (půdorys) 1 532 m2

zapojené skupiny stromů 4 139 m2

skupiny stromů s podrostem keřů 57 938 m2

předzahrádky 656 m2

ostatní biologické prvky plošné 6 630 m2

solitérní keře 240 ks

solitérní stromy 1 364 ks

Biologické prvky plošné celkem 222 336 m2

Výměra plochy celkem 222 336 m2

ROZPiS PŘiSTAVENí VELKOOBJEMOVýCH KONTEJNERů NA BiOODPAD
Termíny:
2.–3. červenec
27.–28. srpen
24.–25. září
15.–16. říjen

29.–30. říjen
12.–13. listopad
26.–27. listopad

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

Souhrn biologických prvků
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Fungování 
a charakter školy
Řevnická škola obývá několik objektů: 
první stupeň – od přípravného ročníku 
do třetí třídy včetně družiny  – se na-
chází v klidné Revoluční ulici: pavilony 
v zahradě, kdysi areálu školky, vytvářejí 
pro nejmenší děti atmosféru rodinné až 
venkovské školy. Vyšší ročníky plní his-
torickou (1935) a novou (2017) budovu 
v ulici Školní, které společně s jídelnou 
vytvářejí školní kampus Řevnic. V příštím 
roce ho doplní sportovní hala. S počtem 
685 žáků však řevnická škola dávno není 
malá, ani venkovská, ani rodinná. Přesto 
se tento vlídný dojem daří zachovat: jak 
zásluhou učitelů, tak díky architektuře: 
různé stavby, různá prostředí a rozdrobe-
nost školu opticky zmenšují. 

Tlak na navýšení 
kapacity
Výše zmíněný počet 685 dětí je hranice 
povolené kapacity ZŠ, která je v posled-
ních několika letech naplněna. Pro násle-
dující školní rok jsou přijímáni pouze žáci 
místní nebo spádoví (tj. z Hlásné a Zadní 
Třebaně a z Karlštejna). Jak uvádí starosta 
Smrčka: „V širším kontextu, který zazněl 
na setkání více než 120 starostů s vedením 
kraje a ministrem školství 22. 6. 2022, je 
zřetelný trend stěhování do Prahy a Stře-
dočeského kraje, spojený především s pra-
covními pobídkami. Do Středočeského 
kraje mezi lety 2010 až 2021 přibyl počet 
obyvatel srovnatelný s celým Libereckým 
krajem, a to především rodin s dětmi. 
Demografické výhledy z roku 2010 ve své 
maximální variantě byly v loňském roce 
překonány takřka dvojnásobně. Dávno 
již to není jen problém Prahy-východ 
a Prahy-západ, ale prstenec se rozšiřuje do 
dalších částí (Berounsko, Kolínsko, Mlado-
boleslavsko atd.). Nárůst počtu obyvatel/
dětí není dán jen novou výstavbou, kterou 
se obce snaží omezovat, ale významně 
také generačními obměnami ve vlastnic-
tví nemovitostí či účelovými změnami 
bydliště; a to obce nemohou ovlivnit. Již 
dnes je zcela běžné, že řada škol v kraji je 

naplněna tak, že přijímání žáků řeší loso-
váním. Pochopitelně to zasahuje i Řevnice 
a okolní obce a tato tendence bude pokra-
čovat. Nelze tedy zaspat s tím, že dnes své 
děti v Řevnicích umístíme, ale je potřeba 
plánovat budoucí řešení.“

Nedostatečné 
zázemí pro provoz
Na počátku byly úvahy o přestavbě či pří-
stavbě jídelny, která svou kapacitou nepo-
stačuje potřebám školy. Na 146 místech se 
během dvou hodin má najíst většina z 685 
dětí i jejich učitelé. Znamená to logistiku 
více směn a velmi rychlý oběd. Objekt 
jídelny je montovaná železobetonová hala 
z roku 1971, která prošla rekonstrukcemi 
a zateplením, ale její životnost již nebude 
hospodárné znovu prodlužovat. Rozšíření 
o potřebné dvě třetiny míst se ukázalo 
jako nevhodné. Též proto, že kromě 
dostatečné kapacity jídelny škola postrádá 

novÝ pavilon ZŠ
Město plánuje další rozšíření základní školy. Nový pavilon, který by doplnil nabídku školy a umožnil potřebné 
navýšení kapacity, by měl stát na místě dnešní školní jídelny v ulici Legií. Co má být jeho náplní a jak bude vznikat?

Text a ilustrace: Daria Balejová, městská 
architektka

ŠKOLNí KAMPUS 
? – plochy k vyřešení v rámci nového pavilonu, 1 – dnešní jídelna, 2 – venkovní  spor-
toviště, 3 – nová pěší spojka napříč kampusem mezi Školní ulicí a náměstím  (bude 
dokončena s  halou), 4 – sportovní hala, 5 – Stará škola: budoucí městská knihovna, 
kulturní středisko a ateliéry ZUŠ, 6 – Dvůr za třemi obecními domy má potenciál ve-
řejného prostoru, zatím nevyužitý, 7 – městské pozemky ve vnitrobloku

další prostory pro své fungování. Chybí 
například zázemí pro nové venkovní spor-
toviště, školní knihovna, shromažďovací 
prostor, kabinety, učebna dílen, výtvarný 
ateliér a další.

Architektonická soutěž 
Veřejný investor musí vybírat své projek-
tanty „podle ceny“. Rozuměj: té nejnižší. 
U architektonicky významných staveb 
tento postup není vhodný, protože cena 
projektu nezaručuje kvalitu řešení ani 
úvahy nad jeho variantami. Proto město 
rozhodlo, že partnera pro projekt bude 
hledat formou architektonické soutě-
že. Pro tento složitý proces angažovala 
architektonické studio CCEA MOBA arch. 
I. Kovačeviče, které se organizací soutěží 
dlouhodobě a na nejvyšší úrovni zabývá 
a několik škol už díky jejich soutěžím stojí 
(Psáry, Chýně apod). MOBA převezmou 
podněty a nejdříve vypracují tzv. ověřova-
cí studii, která prověří, zda a jak se náplň 
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na místo při dodržení norem „vejde“. Poté 
ve spolupráci s městem formulují zadání 
soutěže a sestaví porotu. Její většinu 
vždy tvoří nezávislí odborníci: archi-
tekti, urbanisté apod. Menšinově ji pak 
vždy doplňují závislí zástupci investora. 
Konečné rozhodnutí vzniká ve spolupráci 
a výsledkem pak může být architektonicky 
hodnotná stavba, která je zároveň funkční 
a ekonomická. Po rozhodnutí poroty se 
jedná s vítězi prvního až třetího místa 
o ceně celkového projektu a podmínkách 
spolupráce. Jednoho z nich si město pro 
celý proces, končící slavnostním otevře-
ním nové budovy, vybere.

Náplň budoucího 
pavilonu školy
V roce 2021 vznikl první koncept zadání, 
ve spolupráci město-investor a škola-
-uživatel. Proces koordinuje městská 
architektka. Letos v červnu proběhla 
participační setkání jak ve škole (zaměst-
nanci, žáci), tak s veřejností. Vzešly z nich 

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

pro zadání následující podněty, která nyní 
projdou prověřovací studií. A to: jídelna 
s kapacitou 250 míst a kuchyně na 1200 
porcí pro školu i veřejnost. Aula velikosti 
pro tři třídy – „obývák, přednáškový sál 
i galerie školy“. 12 kmenových učeben, 
které umožní navýšit kapacitu ZŠ, případ-
ně zmenšit třídní kolektivy. Tyto funkce 
se budou s demografickým vývojem 
v různém poměru doplňovat. Dále školní 
knihovna, kabinety a kanceláře, pracov-
na psychologa i speciálního pedagoga, 
zázemí pro venkovní sportoviště, jako jsou 
šatny, WC, sprchy a nářaďovna, které bu-
dou dostupné i mimo vyučování. Výtvarný 
ateliér a učebna-dílna, sklady, sociální 
zázemí a v neposlední řadě prostory, kde 
by žáci mohli aktivně či pasivně odpočívat 
o přestávkách: uvnitř i venku. Letní třída, 
parkování kol a aut a další. Nový pavilon 
by měl být z dnešní školy dostupný suchou 
nohou. Požadavkem je též bezbariérovost, 
ohled k životnímu prostředí a provozní 
udržitelnost. Pavilon by měl urbanistic-
ky vhodně doplnit školní areál a dnešní 
budovy.

Kdy se dočkáme 
realizace?
Architektonická soutěž by měla být 
vypsána na podzim. Vítěz soutěže začne 
příští rok s projektováním pro povolení 
stavby. Pro harmonogram realizace bude 
zásadní, kde získat finance. Hrubé odhady 
ukazují, že se bude jednat o investici 
daleko přesahující 100 milionů Kč, a tudíž 
městský rozpočet se bez vhodné dotace 
neobejde. Systém je nastaven tak, že výše 
dotace je odvozena z navýšené kapacity. 
Například nyní se při přípravě dotačních 
pravidel pracuje s rozmezím 0,8 až 1 mil. 
Kč na jedno nové místo ve škole. Zvýšení 
kvality (aula, knihovna, jídelna, kabinety) 
toho budou součástí, ale bez nových tříd je 
z dotací financovat nelze. Počítá se s tím, 
že spádové obce se na investici budou 
též podílet v poměru podle počtu žáků. 
Začíná běh na dlouhou trať. Akci můžete 
průběžně sledovat na jejím webu https://
revnice.digitalniagora.cz/ e
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ústavu 14. srpna v 1 hodinu ráno na stavu 796 cm. Je zazname-
nán průtok 1 800 m3/s. Pro srovnání průměrný roční stav je 122 
cm a běžný roční průtok 35,6 m3/s. Nikdo tehdy naštěstí nepřišel 
o život, zaplaveno bylo ale 155 domů s 381 trvale hlášenými 
obyvateli a škody na obecním a soukromém majetku se vyšplhaly 
na 180 milionů korun. 

Srpnová povodeň s sebou 
vzala čtyři lávky
Ničivé povodně za sebou zanechávaly ohromnou spoušť. Pobo-
řené domy, zničené silnice, nesčetněkrát s sebou odnesly i pro 
mnohé obyvatele jedinou spojnici se světem – mosty a lávky. 
V roce 2002 rozvodněný živel strhl na dolním toku Berounky 
hned čtyři lávky: Ve Stradonicích, Berouně, Srbsku a Dobřichovi-
cích. Další lávku v Hlásné Třebani natrvalo ohnul, což výstražný 
nápis připomíná dodnes. Řevnická lávka odolala, i když se na ni 
po proudu valily utržené chaty. 

Voda odřízla Řevnickým cestu na Prahu. Zkolabovalo spoje-
ní, silnice i železnice byly pod vodou, v údolí Vltavy pod i nad 
soutokem s Berounkou vzniklo jednolité jezero. Nešel proud, 
telefonní linky byly přetížené. Jediná sjízdná cesta do hlavního 
města vedla přes Beroun. Bylo to totiž jediné místo, kde se dala 
Berounka přejet, a to přes dálniční most. e 

Text: Pavla Nováčková | Fotografie z Řevnic: Pavel Jílek

Většinou bývala nebezpečná jarní tání, záplavy ovšem přicházely 
i v zimě. Četnost historických povodní, které jsou zaznamenány 
již od 11. století (poprvé v roce 1029), vzrostla v 19. století. Jedna 
z nejničivějších povodní je zaznamenaná na Berounce roku 1872, 
kdy byla naměřena hladina 917 cm nad normálem a vypočten 
průtok na cca 3000 m3/s. Šlo o bleskovou povodeň, která začala 
25. května 1872 a postihla zejména povodí Berounky. Vyžádala si 
337 obětí a přinesla značné materiální škody. Jednalo se o jednu 
z největších doložených přívalových povodní v Čechách a na 
Moravě. Velká voda tehdy částečně strhla i nový železniční most 
v Mokropsech, uvedený do provozu jen o deset let dříve. V Praze 
odplavené dřevo, lodě a další naplaveniny ucpaly Karlův most 
i Negrelliho viadukt, obě stavby však náporu odolaly.

Při povodních na konci 19. století fungovala takzvaná hlásná 
služba a na tehdejší poměry si nevedla špatně. Již v 15:47 hodin 
došla z Hořovic do Prahy zpráva, že zde nastal příval vody, který 
boří stavení. Průtrž mračen přitom v Hořovicích nastala po 15. 
hodině! To, že se zřítil železniční most ve Stašově v 16:15, v Praze 
díky telegramu ze Zdic věděli už v 17:26. Místo fotografů museli 
tehdy do terénu vyrazit kreslíři s papírem, aby zaznamenali 
následky povodní. Tak například redakce Světozoru vyslala do 
krajin zasažených povodní dva tehdy známé kreslíře Františka 
Chalupu a Edvarda Herolda. 

Z povodní v zimních měsících napáchala velké škody v Řev-
nicích ta z roku 1941. Řeka zamrzla, a když později led povolil, 
před mosty se vršily kry a voda stoupala do výše několika metrů. 
Situace se opakovala i v roce 1947. Stálé a tuhé mrazy v březnu 
1947 vytvořily až 60 centimetrů silné ledové kry a nebezpečí 
zvětšovala téměř 90 centimetrů vysoká vrstva sněhu na nich. 
K záplavě došlo v neděli 9. března, kdy plující kry vytvořily na 
různých místech ledové bariéry. Například u Černošic byla barié-
ra 7–8 metrů vysoká.  

Další ničivou povodeň Řevničané zaznamenali roku 1981. V pá-
tek 17. 7. začalo silně pršet a pršelo i přes víkend. Například v Be-
rouně se hladina Berounky zvedla až o 4,4 metru nad normál.

Nejničivější povodně v novodobých dějinách nás postihly před 
dvaceti lety, v srpnu 2002. Pod vodou byla i velká část Řevnic 
v oblasti Za Vodou, na objížďce, Na Jamech i Pod Drahou v okolí 
tehdejších Staveb silnic a železnic. Berounka se začala zvedat 
v pondělí 12. 8., následující den již většina lidí neodjela do práce. 
Berounka kulminovala podle Českého hydrometeorologického 

Dvacet let od nejničivější povodně
Se záplavami se lidé v Řevnicích potýkali odnepaměti – někdy i vícekrát do roka. Povodeň ze srpna 2002 ale patří 
k těm nejničivějším.

Řevnická lávka Dobřichovice

Srbsko



pení. Již v roce 1909 založil spolek tenisový klub a v roce 1927 
byla ve spolupráci s městem vybudována „Burešovka“ – lesní 
promenádní cesta (pojmenovaná podle krátce předtím zesnu-
lého předsedy spolku Tomáše Bureše). Spolek s KČT a  radnicí 
také udržoval síť značených turistických cest v okolí Řevnic, 
vedoucích na Skalku, Babku, Kamennou a Pišťák. Také se staral 
o „boudu“ Na Moklinách a o altán pro turisty na vrcholu Babky. 
Přispěl k vybudování původně Bernardových, dnes Havlíčkových, 
sadů a v nich k regulaci Nezabudického potoka dle projektu 
renomovaného odborníka pro hrazení potoků a bystřin Františka 
Bernarda. Spolek se společně s městem a drahou také podílel 
na úpravě ulice Na Stránce, které se říkalo Řevnická Riviéra pro 
výhled na vodní plochu řeky. Někteří členové Okrašlovacího spol-
ku osobně intervenovali pro zřízení funkce praktického lékaře 
(MUDr. Šimůnek od roku 1909), v roce 1914 zavedení telefonu 
a 1915 zřízení četnické stanice. Po roce 1920 byl zaveden elek-
trický proud i na plovárnu.

Členové radnice i vedení spolku správně tušili, že čím lepší 
služby město hostům poskytne, tím více jich do Řevnic přijede. 
Proto se v roce 1992 skupina nadšenců a pamětníků snažila 
tradici Okrašlovacího spolku obnovit, ale podmínky již byly jiné 
a nenašli pro svůj záměr dostatečný zájem.. e
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Okrašlovací spolek v Řevnicích

V letošním roce je to 140 let, co byl založen řevnický Okrašlovací 
spolek. Jako datum jeho vzniku se uvádí 30. červenec 1882. 
Založení spolku tehdy významně podpořil starosta obce, rolník 
Matěj Bílý (byl starostou v letech 1880–1901), který prozíravě 
pochopil význam spolku pro další rozvoj města. Tehdejší název 
nově založeného spolku byl „Spolek pro zakládání sadů a pro 
okrášlení v Řevnicích“, což vyjadřovalo nejdůležitější náplň jeho 
činnosti. Teprve později se název změnil na „Okrašlovací spolek 
v Řevnicích“. 

Spolek byl po dlouhá léta v Řevnicích jediným, další založili 
dobrovolní hasiči až v roce 1896. Rovněž v dnešním regionu Dol-
ní Berounka byly Řevnice první, kde takový spolek existoval.

Prvním předsedou spolku byl zvolen Josef Pfeiffer, lesní rada 
na odpočinku, který v této funkci působil v letech 1882–1886. 
Starosta Řevnic Matěj Bílý se stal prvním místopředsedou a v této 
funkci zůstal 6 let. Všechny funkce byly dobrovolné. Řevnický 
Okrašlovací spolek existoval v našem městě nepřetržitě 66 let. Po 
únorových událostech roku 1948 byl zrušen.

Význam spolku a jeho zásluhy o rozvoj Řevnic jsou nemalé. Na 
prvním místě to byla plovárna na řece Berounce, která byla po-
stavena v roce 1884 a tehdy dostala název „koupadla“. Plovárna 
se rok od roku úspěšně rozšiřovala, měla slušný zisk z provozu, 
na který si sama vydělala, zvláště v době, kdy zde stálo 80 trvale 
pronajatých převlékacích kabin a 20 dalších bylo pronajímáno 
pro příležitostné hosty. Obsazenost byla v létě velká, proto byli 
v letní sezóně najímáni placení zaměstnanci – plavčík, „lázeň-
ská“ pro úklid a trvale placen byl také noční hlídač, který bydlel 
blízko. Pro údržbu cest a sadů byli podle potřeby zaměstnáváni 
další pracovníci. Roku 1917 vzniklo z iniciativy továrníka Václava 
Čekana Lesní divadlo, které existuje nepřetržitě dodnes a vyjma 
divadelních představení se zde konají i četná hudební vystou-

Text: MUDr. Jindřich König | Fotografie: archiv autora

Starší podoba plovárny

Plovárna v době největšího rozkvětu
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Okénko ZUŠ
Hurá na zasloužené  prázdniny…, ale nejdříve se ohlédneme 
za letošním školním rokem.

Byla to skutečná „jízda“, vedle intenzivní výuky probíhala 
řada akcí, kterých bylo snad více než obvykle, protože po dvou 
letech, kdy výuka neprobíhala vůbec podle našich představ 
a potřeb, jsme se vrátili do našich „zajetých kolejí“ a byli jsme 
šťastní, hlavně naši žáci, že můžeme vystupovat, koncertovat, 
vystavovat a tvořit. Sice ještě do poloviny školního roku jsme 
se museli řídit menšími omezeními, ale nejdůležitější bylo, že 
jsme se mohli setkávat ve škole.

O tom, co všechno se dělo, jsme vás pilně informovali na 
stránkách Ruchu, Našich novin i na sociálních sítích školy. 

Celý červen byl nabitý koncerty, výstavami a vystoupeními, 
poslední se odehrálo dokonce pouhý den před vysvědčením! 
Prostě jsme využili celý rok až do poslední chvíle.

Velmi očekávanou událostí byly talentové zkoušky. Kona-
ly se ve dvou dnech a přišlo k nim celkem 235 žáků, z nich 
jsme mohli vzít pouze přibližně polovinu, protože více nám 
nedovolují naše současné prostorové dispozice ani organizační 
možnosti. „Pod čarou“ tak zůstalo 51 šikovných dětí. Pro ostat-
ní, kteří nesplnili předpoklady pro přijetí do studia, budeme 
otevírat kroužky, podle našich možností. 

Naši nejstarší studenti a absolventi výtvarného oboru 
otevřeli svou absolventskou a závěrečnou výstavu ve Dřevá-
ku na řevnickém nádraží. Po rekonstrukci zde vznikl skvělý 
prostor právě pro podobné příležitosti. Současně vystavovali 
i účastníci kurzu školy kresby a malby a dále výtvarného kurzu 
pro Univerzitu třetího věku, který škola vede prvním rokem 
za podpory města Řevnice. Na vernisáži se tančilo i hrálo na 
klavír, byla to krásná výstava a krásné setkání, na kterém se 
prolnuly nejen žánry, ale i generace. Otevřeno pro návštěv-
níky bylo vždy v pondělí a pátek v době výuky a pak v sobotu 
a neděli. 

Filmová tvorba v rámci vernisáže výstavy prezentovala 4 
absolventské filmy, které určitě stojí za zhlédnutí. Naleznete je 
na našem YouTube kanálu. 

Absolventů bylo letos zase více než loni. Celkem absolvovalo 
35 studentů – 26 na I. stupni a 9 na II. stupni. 

Škola utichne jen na chvíli, druhý týden v červenci nám 
tady začne HAVAJ, letní radostné vzdělávání v divadle, tanci, 
výtvarce a filmu ve formě příměstského tábora. 

S. Hrubá

Na náměstí budou letos jen dvě 
filmové projekce, celý červenec 
se promítá v Dobřichovicích
Jen dvě filmové projekce plánuje kvůli pracovnímu vytíže-
ní pořadatel letního kina v Řevnicích. Promítat se bude na 
konci léta na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

V pátek 26. 8. by měl být od 20:30 na programu snímek Beat-
les: Perná léta. Druhý film pod širým nebem se bude promítat 
v pátek 2. 9. od 20:00 a pravděpodobně půjde o film Poklad na 
Stříbrném jezeře. „Pravděpodobně proto, že stále ještě jednáme 
o poskytnutí práv od německého distributora. Pokud bychom 
práva nezískali, uvedeme jiný film,“ sdělil Michal Šára. Součas-
ně vysvětlil, proč letos ubylo projekcí: „Ubylo mi volného času, 
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tak letos budeme na náměstí promítat pouze dvě představení. 
Za vodou žádné projekce neplánujeme. Doufejme, že příští rok 
uvedeme opět více filmů a bude možné zase využít podpory 
města stejně jako letos, čehož si velmi vážíme.“

Do Zámeckého letního kina se budete moci v létě vydat do 
sousedních Dobřichovic. Tam se bude promítat první prázdni-
nový měsíc každý pátek v rámci Dobřichovického kulturního 
léta. Začátky představení jsou na nádvoří vždy ve 21:30. První 
je na programu 1. 7. komedie Kdyby radši hořelo. Další týden 
přijede snímek Prezidentka představit sama představitelka 
hlavní role Aňa Geislerová, plánované je i setkání s režisérem 
Rudolfem Havlíkem. Po tři další červencové pátky se bude 
promítat Poslední závod, Tři tygři ve filmu: Jackpot a Meky.

Rekonstruované Letní kino v Berouně zahájí provoz v pátek 
1. července. Dorazit sem můžete i s vaším psím kamarádem, 
každý den je otevřené i občerstvení. Začátky představení 
jsou uvedeny v programu orientačně, vždy se čeká na tmu. 
Program najdete na http://www.kinoberoun.cz/letni-kino. 
Beroun do jeho oprav investoval za dva roky 3 miliony korun. 
Nová je elektroinstalace, toalety či LED osvětlení.

Zájemci o Vítání občánků 
se mohou hlásit na radnici
Máte zájem se se svým čerstvě narozeným potomkem zú-
častnit oblíbené slavnosti Vítání občánků? Podle občanského 
zákoníku není možné, aby radnice zvala jednotlivé rodiče. Ti, 
kdo se chtějí akce zúčastnit, se mohou přihlásit prostřednic-
tvím formuláře. K dispozici je na webu města v záložce For-
muláře ke stažení, nebo v tištěné podobě na podatelně úřadu. 
Dle počtu zájemců pak bude stanoven termín obřadu, který 
tradičně zpestří krátké kulturní vystoupení.

V Lesním divadle se představí 
tři ochotnické soubory, 
včetně domácích
Po vydařené hudební pohádce Šíleně smutná princezna v po-
dání Notiček se do Lesního divadla na dva víkendy přestěhují 
mladí herci z Divadelního studia Ivo Tamchyny. Další ochot-
nický soubor ze Všenor se představí koncem července, domácí 
budou na řadě v srpnu.

Příběh nesmělého doktora Petypona, který se probudí po 
flámu doma pod kanapem, zatímco v jeho posteli spí společni-
ce z předchozího večera, bude v lese k vidění druhý a třetí čer-
vencový víkend. Kdo je zvyklý vyrazit do divadla v pátek nebo 
o víkendu, nechť si dá pozor na termíny uvedení komedie 
Slečna od Maxima. Premiéra se totiž uskuteční již ve čtvrtek 7. 
7. od 19 hodin. Páteční představení 8. 7. začíná v 19 hodin, to 
sobotní již v 17 hodin. Následující víkend se hraje 15. a 16. 7. 
od 19:00, v neděli 17. 7. od 17.00.

Nově vzniklá Všenorská divadelní společnost pod vedením 
Petra Říhy zavítá do Řevnic 23. a 24. 7. s komedií Tik Tik. Hrát 
se bude od 20 hodin. Jde o francouzskou neobvykle laděnou 
konverzační komedii od Laurenta Baffieho. V čekárně u psy-
chologa se sejde šest podivných lidí, trpících různými varian-
tami obsedantně kompulzivních poruch. Každý se snaží svou 
fobii nějak zvládnout i pomoci druhým. V režii Petra Říhy hrají 
Petr Kopsa, Hedvika Hájková, Petr Bendl, Alena Říhová, Jan 
Seidel, Jája Kroupová a Tena Elefteriadu ml.
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V srpnu uvede svou autorskou hru principálka řevnického 
divadla Michaela Šmerglová. Naplánována je na víkend 5.–7. 
8. a 12.–14. 8. a jmenuje se Dítka z fitka.

Bigbít v Lesňáku
 • Po loňském covidovém ročníku se letos v Lesním divadle 

uskuteční oblíbený festival Rockabilly CZ Rumble už bez 
proticovidových opatření. Jeho čtrnáctý ročník se bude 
konat 30. července. Divadlo se pro příchozí otevře ve 13 ho-
din. Kdo vystoupí? Něco si přej, Elvisovi sirotci, St. JOHNNY 
p(l)ays CASH, Vicky Parker band, The Brassbound Rockets, 
Slapdash, Burn-O-Tops, B‘15 Truckabilly Trio a Kung-
pao Cowboys. Vstup: 500 Kč (pouze na místě). Výtěžek 
15 000 Kč z loňského ročníku věnovali pořadatelé na pomoc 
Ukrajincům prostřednictvím nadace Člověk v tísni.

 • Karel Kahovec a The Beatles Revival zahrají v řevnickém 
Lesním divadle v pondělí 4. července od 19:00. Ve zhruba 
tříhodinovém koncertu zazní nejdříve blok největších pecek 
The Beatles Revival, na ně naváže blok hitů Karla Kahovce 
jako Paní v černém, Poprava blond holky či Svou lásku jsem 
rozdal a dojde i na hudební vzpomínku na Petra Nováka. 
Vstupné na www.smsticket.cz.

 • Jezdíme hrát do světa tour 2022 kapely Tři sestry můžete 
v Lesním divadle navštívit v pátek 22. července. Začátek kon-
certu, na kterém se jako předkapela představí Lety mimo, je 
v 17:30. Vstupenky v předprodeji na www.ticketstream.cz.

Slavnosti u sousedů nabídnou 
humor, nadhled, zamyšlení i kvalitu
Dobřichovické kulturní léto se u sousedů bude odbývat 
po celý červenec. Nabídne divadlo, filmové večerní pro-
jekce i koncerty.

Pod režijním vedením Dobřichovické divadelní společnosti 
a Agentury Gejša začal tradiční festival divadelních, hudeb-
ních a filmových představení již koncem června. „Nabízíme 
amatérská i profesionální představení, všechna však mají 
jedno společné, humor, nadhled, zamyšlení, pobavení a nepo-
chybně i kvalitu,“ zvou k návštěvě pořadatelé.

Divadlo na Jezerce letos představí dvě hry. První peprná 
komedie Práskni do bot v režii Jana Hřebejka je na programu 
29. 6. ve 20 hodin. Komedii Občan první jakosti uvede stejné 
divadlo 12. 7. ve 20 hodin. Je o tom, kam až může vést lidská 
blbost. Divadelní spolek Jirásek – skupina Temno v čele s re-
žisérkou Evou Drábkovou přijede 2. 7. s představením Koule. 
Autorem je úspěšný dramatik a stálý režisér Městských divadel 
pražských David Drábek, který v Dobřichovicích žije.  

Nově vzniklá Všenorská divadelní společnost pod vedením 
Petra Říhy se představí ve dnech 3.–6. 7. s komedií Tik Tik. 

V neděli 10. 7. již v 17 hodin sehraje Divadelní společnost 
Koňmo rozvernou rodinnou Vodnickou pohádku.  

Nezávislý divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten uve-
de 21. 7. ve 20.00 „velkou zvířecí žranici“ Raut. Veliké masky, 
loutky a zvěř. Hrají Kristýna Dámová, Claudia Eftimiadisová 
a Petr Šmíd. 

Divadelní produkci doplní každý pátek letní kino (viz Letní 
kina) a několik koncertů. V dobřichovické kapli sv. Judy 

a Tadeáše se 7. 7. představí hudební trio Ensemble PAX. V pro-
gramu zazní árie a skladby J. S. Bacha, A. Scarlattiho, G. F. 
Händela a dalších.

Dvě na tři je název hudebního večera plného swingu. Koná 
se v Bistru U Věže 17. 7. ve 20 hodin. Představí se dvě zpěvačky 
Stáňa Čížková a Lucie Kukulová za doprovodu dvou pianistů 
a bubeníka. Robert Křesťan a Druhá tráva koncertují na zám-
ku 23. 7. ve 20 hodin. 

Hudební tečkou Dobřichovického kulturního léta bude kon-
cert Ondřeje Rumla 30. 7. od 20 hodin. 

Vstupenky na všechna představení budou k zakoupení 
online na https://www.webticket.cz/program/dds nebo 
v infocentru v Dobřichovicích.

Vyhlášené poutě se konají 
v Černošicích i Mníšku
Vyhlášená Mariánská pouť se v polovině srpna uskuteční 
v Černošicích. Pouťové atrakce, jarmark, divadlo a hudba 
mnoha žánrů na vás čeká v sobotu 13. a v neděli 14. srpna. Na 
své si tak přijdou milovníci staropražské muziky, vážné hudby, 
rocku i country a bluesgrassu.

Jednou z hudebních hvězd, která se představí na letošní 
Mariánské pouti v Černošicích, je český folk-popový zpěvák 
a písničkář Voxel. Vlastním jménem Václav Lebeda zahraje 
se svou kapelou na podiu před kostelem v sobotu 13. srpna 
odpoledne. Voxel původem z podhůří Beskyd se do Brdy moc 
často nedostane. „Takže už proto rádi poznáme ,místňáky‘, 
dáme pivo a zahrajem tak, abychom (se) bavili. Vy i my. Bude 
to poprvé a snad ne naposledy,“ zved k návštěvě sympatický 
písničkář. Na podiu před kostelem nanebevzetí Panny Marie 
zahraje i Beatles Revival s Karlem Kahovcem či známý Harry 
Band. Pro děti bude připraven Loutkový ateliér a úžasný svět 
pohádek. To vše zdarma.

Tradiční Skalecká pouť v Mníšku pod Brdy se koná v sobotu 
23. a neděli 24. července. Letošní hvězdou bude kytarista a 
skladatel Janek Ledecký. Fanoušky bigbítu potěší legendární 
kapela KEKS. Original Vintage Orchestra zase zahrají moder-
ní hity ve swingovém provedení. Na programu je i tradiční 
Neckyáda, divadlo nebo vystoupení skupiny scénického šermu 
ARTUS THOR. Seniorům zase zahraje na farní zahradě Rožmi-
tálská Venkovanka. Skaleckou pouť zakončí koncert barokní 
hudby v kostele sv. Václava.

 

Řevničtí házenkáři triumfovali 
na Poháru ČR
Zlatou medaili přivezli v červnu z Poháru České republiky 
v národní házené řevničtí dorostenci. Konal se v Novém 
Městě nad Metují.

V prvním zápase zvítězili nad Přešticemi 31:27. Ve druhém 
zápase s domácím Krčínem skvěle zaskočili i starší žáci, takže 
Řevnice vyhrály 25:22. 

„V sobotním zápase nastoupili Řevničtí proti dalšímu ne-
poraženému týmu ze Staré Vsi. V úvodu zápasu jsme soupeře 
zaskočili v útoku i obraně a ten musel celý zápas dotahovat, 
ale v poslední čtvrtině soupeř otočil a půl minuty před koncem 
dotáhl na 16:15. Ještě jsme se dostali do útoku a soupeř nás 
zastavil faulem na kraji brankoviště. Zápas byl ukončen a zbý-
valo vystřelit z trestného hodu. Vojta Zavadil však nekom-
promisní střelou nad beka zachránil bod za remízu,“ popsal 
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František Zavadil s tím, že v odpoledním zápase řevničtí kluci 
přehráli ještě Žatec 23:14.

Poslední rozhodující zápas byl v neděli s Autonotem Jihlava. 
Již v 15. minutě Řevnice vedly 6:0 a náskok dál navyšovaly 
až na konečných 25:9. Z individuálních cen: Honza Kočí byl 
naším nejužitečnějším hráčem, Dominik Šmaus třetím nejlep-
ším obráncem, Vojta Palička třetím nejlepším střelcem, Vojta 
Zavadil byl druhý mezi střelci i nejlepšími útočníky a Pepa 
Pokorný byl zvolen nejlepším brankářem. Další podrobnosti 
na https://narodni-hazena-revnice.webnode.cz.

(vše pan)

Děti lovily ryby (jako) o závod
Místní organizace Českého rybářského svazu Řevnice pořá-
dala v sobotu 18. června na Ostrově v Zadní Třebani dětské 
rybářské závody. 41 mladých rybářek a rybářů nahodilo s vý-
střelem, který oznamoval zahájení závodů, do řeky Berounky 
své udice. Ryby braly, takže vážní z řad členů místní organiza-
ce měli spoustu práce s měřením úlovků. Nejčastějšími úlovky 
byly oukleje, cejni, kapři a tloušti. Lovkyní nejdelší ryby, a to 
úhoře o délce 63 cm, byla 6letá Viktorie Vondrášková z Letů. 
6letý Tomáš Hanzl z Rovin si s celkovým úlovkem 647 cm vylo-
vil první místo. 10letá Adéla Marková z Řevnic se s úlovkem 
395 cm umístila na druhém místě. Na třetím místě s celkovou 
délkou ryb 326 cm skončil 6 letý Dominik Vávra ze Sedlčan. 
Teprve 3letá Jasmínka Molokwu z Řevnic, byla nejmladší 
účastnicí závodů a sama chytila rybky o celkové míře 57 cm 
a umístila se na 19. místě. 29 účastníků bylo úspěšných a ob-
drželi moc pěkné rybářské ceny. Ti, kteří zůstali bez úlovku 
dostali alespoň malou cenu útěchy. Po rozdání cen jsme si 
společně s doprovodem mladých rybářů upekli buřty. Děkuje-
me všem, kteří při závodech pomáhali, užili jsme si vydařené 
dopoledne u vody. Dětem patří veliký obdiv za to, že v tom 
velkém vedru, které panovalo, vydržely sledovat splávky. 
Mladé rybářky a rybáři mohou přijít vždy v neděli od 8 do 
10 hodin k mostu v Letech (na řevnické straně) rozšířit si pod 
vedením zkušených rybářů své rybářské znalosti a dovednosti. 
Více na stránkách MO Řevnice. Petrův zdar.                                                                                                                                      

Hana Bučinská
          

Sport
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Kino Bio Řevnice 
1/7 Top Gun: Maverick
Kino Řevnice / 20:00 

2/7 Mimoni: Padouch přichází
Kino Řevnice / 16:00 

2/7 Prezidentka
Kino Řevnice / 20:00 

6/7 Kdyby radši hořelo
Kino Řevnice / 20:00 

8/7 Thor: Láska jako hrom
Kino Řevnice / 20:00  / titulky

9/7 Thor: Láska jako hrom 
Kino Řevnice / 16:00 / dabing 

9/7 Řekni to psem
Kino Řevnice / 20:00 

13/7 Prezidentka
Kino Řevnice / 20:00 

15/7 Hádkovi
Kino Řevnice / 20:00 

16/7 Mimoni: Padouch 
přichází
Kino Řevnice / 15:30 

16/7 Thor: Láska jako hrom 
Kino Řevnice / 17:30 / dabing 

16/7 Top Gun: Maverick
Kino Řevnice / 20:00 

20/7 Řekni to psem
Kino Řevnice / 20:00 

22/7 Velká premiéra
Kino Řevnice / 20:00 

23/7 Rakeťák
Kino Řevnice / 15:30 

23/7 Thor: Láska jako hrom 
Kino Řevnice / 17:30 / dabing 

23/7 Elvis
Kino Řevnice / 20:00 

27/7 Hodně štěstí, pane Velký
Kino Řevnice / 20:00 

29/7 Černý telefon
Kino Řevnice / 20:00 

30/7 DC Liga supermazlíčků
Kino Řevnice / 16:00 

30/7 Velká premiéra
Kino Řevnice / 20:00 

3/8 Prezidentka
Kino Řevnice / 20:00 

5/8 Střídavka
Kino Řevnice / 20:00 

6/8 DC Liga supermazlíčků
Kino Řevnice / 16:00 

6/8 Bullet train
Kino Řevnice / 20:00 

10/8 Film roku
Kino Řevnice / 20:00 

12/8 Planeta Praha
Kino Řevnice / 20:00 

13/8 Cesta do Tvojzemí
Kino Řevnice / 16:00 

13/8 Střídavka
Kino Řevnice / 20:00 

17/8 Bullet Train
Kino Řevnice / 20:00 

19/8 Top Gun: Maverick
Kino Řevnice / 20:00 

20/8 Princezna rebelka
Kino Řevnice / 16:00 

20/8 Co jsme komu všichni 
udělali?
Kino Řevnice / 20:00 

24/8 Planeta Praha
Kino Řevnice / 20:00 

26/8 Beatles: Perná léta
nám. Krále Jiřího z Poděbrad / 20:30 

27/8 DC Liga supermazlíčků
Kino Řevnice / 16:00 

27/8 Arvéd
Kino Řevnice / 20:00 

31/8 Řekni to psem
Kino Řevnice / 20:00 

Letní kino 
26/8 Beatles: Perná léta
náměstí k. J. z Poděbrad / 20:30

2/9 Poklad na Stříbrném 
jezeře
náměstí Krále J. z Poděbrad / 20:00

Hudba
1–3/7 Porta
Lesní divadlo

4/7 The Beatles Revival 
a Karel Kahovec

Lesní divadlo / 19.00    

22/7 Koncert Tři sestry 
a hosté
Lesní divadlo / 17:30

30/7 Rockabilly CZ Rumble
Lesní divadlo

3/9 Filharmonie v lese
Lesní divadlo / 19:00

Divadlo
7 a 8/7 Slečna od Maxima
Lesní divadlo / 19:00
komedie

9/7 Slečna od Maxima 
Lesní divadlo / 17:00
komedie

15 a 16/7 Slečna od Maxima
Lesní divadlo /19:00
komedie

17/7 Slečna od Maxima
Lesní divadlo / 17:00
komedie

23–24/7 Tik Tik
Lesní divadlo / 20:00
komedie, Všenorská divadelní společnost

5–7/8 Dítka z fitka
Lesní divadlo 
Divadelní soubor Řevnice

12–14/8 Dítka z fitka
Lesní divadlo 
Divadelní soubor Řevnice

21/8 100 Opic  
Lesní divadlo / 20:00

23/8 Komplic
Lesní divadlo / 20:00
Lesní slavnosti divadla – Dejvické divadlo

24/8 Komplic
Lesní divadlo / 20:00
Lesní slavnosti divadla – Dejvické divadlo

25/ 8 Elegance molekuly
Lesní divadlo / 20:00
Lesní slavnosti divadla – Dejvické divadlo

26/8 Vražda krále Gonzaga
Lesní divadlo / 20:00
Lesní slavnosti divadla – Dejvické divadlo

29/8 PROTON!!! 
Lesní divadlo / 20:00
Lesní slavnosti divadla – Vosto5
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