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Naše Řevnice 12,08 %
Kozák Petr Ing. 11,51 %
Spěvák Tomáš 7,94 %
TOP 09 Řevnice 7,12 %
Hartmann Pavel 10,12 %
ODS a nezávislí 6,97 % 
Sedláčková Davidová Markéta 10,99 %
Srdce Řevnic 5,71 % 
Vyletová Jaroslava 11,41 %
(nováčci jsou uvedeni červeně)

V senátních volbách odevzdala v Řevnicích hlas přesně po-
lovina voličů – 50 %. V Řevnicích se nejvíce dařilo kandidá-
tovi koalice KDU+ODS+TOP 09 Jiřímu Oberfalzerovi, zís-
kal 46,89 %. Druhý s 26,66 % skončil kandidát nominovaný 
LES+SEN 21 Janis Sidovský. Ve stejném pořadí skončil senátní 
souboj i v celém volebním obvodu Beroun. O vítězi tak rozhod-
ne druhé kolo. e
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V zastupitelstvu zasedne namísto minulých šesti hned sedm usku-
pení, což Řevnice vynáší na první příčku v celém dolním Poberou-
ní. Pro srovnání, v násobně větších Černošicích jsou v zastupitel-
stvu 4 uskupení, v sousedních co do počtu voličů srovnatelných 
Dobřichovicích jen 3.

V průměru byla volební účast v okrese Praha-západ 50,94 %, 
v Řevnicích byla tradičně nadprůměrná. V komunálních volbách 
hlasovalo 56,14 % voličů, o 1,16 % méně než při minulých volbách.

Nejvíce hlasů získala Perspektiva pro město, 26,56 %. Je to 
o 2,13 % víc než minule, počet 4 mandátů jí ale zůstal.

Druhé skončilo uskupení ŠANCE Řevnice, s lídrem kandidátky 
Tomášem Chaberou. Získalo 22,17 % hlasů a tedy 4 mandáty. Nej-
více voličů přetáhli dosavadnímu opozičnímu uskupení PRO ŘEV-
NICE, které pro tyto volby vedl Pavel Černý. Oproti minulým vol-
bám v roce 2018, které PRO ŘEVNICE se ziskem 34,08 % vyhrály, 
nyní klesl jejich zisk o víc než 20 % na 13,84 %. To jim stačí jen na 
2 mandáty. Lídra Černého přeskočila z 2. místa Katka Šupáčková 
a ze 3. místa Libor Kvasnička.

Čtvrtou příčku získaly Naše Řevnice, jejich výsledek 12,08 % pro 
ně znamená 2 mandáty stejně jako v minulém volebním období.

O jeden mandát méně oproti minulému volebnímu období bude 
mít TOP 09 Řevnice, která získala 7,12 % hlasů, o 5,56 % méně než 
minule. Její barvy bude hájit Pavel Hartmann, kterého preferenční 
hlasy vynesly na radnici z 5. místa.

Po jednom zástupci budou mít v zastupitelstvu pátá ODS a nezá-
vislí (6,97 %), reprezentovaná Markétou Sedláčkovou Davidovou, 
a Srdce Řevnic (5,71 %) v čele s Jaroslavou Vyletovou. Do zastu-
pitelstva se nedostanou Řevnice SPOLEČNĚ, kteří získaly 5,52 %, 
v absolutních číslech je to jen o 42 hlasů méně než Srdce Řevnic.

Perspektiva pro město 26.56 % 
Smrčka Tomáš Ing. 8,38 %
Hartmann Petr Ing. 7,90 %
Hrubý Vratislav 7,36 %
Tamchyna Martin 7,19 %
ŠANCE Řevnice: 22,17 %
Chabera Tomáš Ing. 7,78 %
Tomková Olga PhDr. Ph.D. 7,68 %
Ullrichová Jiřina Ing. 7,29 %
Sudek Martin Ing. 7,20  %
PRO ŘEVNICE 13,84 % 
Kvasnička Libor 9,78 %
Šupáčková Kateřina Ing. 8,82 %

I přes chladné počasí se poslední zářijový víkend hrálo v Les-
ním divadle, čímž byla ukončena letošní sezona. Herci z Di-
vadelního studia Iva Tamchyny zde uvedli derniéru své 
úspěšné komedie Slečna od Maxima. Ze sobotního předsta-
vení se pak ještě v kostýmech vydali odevzdat svůj hlas do 
volební místnosti v řevnické škole, a to s heslem: Nevolit pro 
nás není správná volba.

V zastupitelstvu zasedne 7 nováčků
Výraznou obměnu zastupitelstva přinesly letošní komunální volby v Řevnicích. V zastupitelstvu se objeví devět 
nováčků, respektive sedm. Dva se do rolí zastupitelů totiž vracejí: Martin Sudek z uskupení ŠANCE Řevnice již 
v řevnickém zastupitelstvu působil v letech 2006–2014 v barvách ODS a Martin Tamchyna (nyní Perspektiva pro 
město) za Mladý hlas Řevnic v letech 2014–2018. Post zastupitele se podařilo obhájit jen 6 dosavadním zastupi-
telům ze 13 kandidujících.

Text: Pavla Nováčková| Foto: Divadelní studio Iva Tamchyny
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Původní výběrové řízení vyhlášené v červenci v režimu užšího 
řízení se vedení města rozhodlo zrušit. „Podle administráto-
ra hrozilo, že by výběrové řízení mohlo být hned na počátku 
napadeno nebo minimálně protahováno. Obsahovalo tři kritéria: 
cenu, termín dokončení a reference,“ uvedl starosta města 
Tomáš Smrčka s tím, že ve druhém případě proto město kritéria 
zjednodušilo a rozhodlo se soutěžit v režimu otevřeného řízení. 
„Soutěžíme pouze cenu s tím, že termín dokončení byl fixně 
stanoven na rok a reference je třeba doložit,“ doplnil Smrčka. 
Termín odevzdání přihlášek byl stanoven na konec října. Samot-
ná výstavba by podle starosty mohla začít předáním staveniště na 
konci roku.

Potápěči prozkoumají kvalitu 
pilířů řevnické lávky
Prvním krokem potřebným pro chystané zadání projektu 
na rekonstrukci řevnické lávky přes Berounku je provedení 
diagnostického průzkumu stávajících pilířů. To si nyní nechává 
zpracovat řevnická radnice.

Diagnostický průzkum je nutný pro případné další navazující 
projektové práce na nové konstrukci lávky s využitím stávají-
cích pilířů. Zjednodušeně řečeno si město nechává zjistit, zda 
bude moci na stávající pilíře položit nový oblouk. Nová lávka 
by podle starosty měla být dvouproudá s chodníkem pro pěší. 
Řevničtí radní odsouhlasili uzavření smlouvy o dílo s firmou 
PONTEX s.r.o. Za necelých čtvrt milionu korun má provést 
průzkum kvality betonu prostřednictvím vývrtů, laboratorní 
vyhodnocení, mimořádnou prohlídku konstrukce i potápěčské 
prohlídky štětových základů. „Součástí bude také návrh oprav 
a vypracování protokolu,“ dodal starosta Tomáš Smrčka.

Domácnosti mohou zdarma získat 
nádoby na tříděný odpad
Každá domácnost, která má očipovanou popelnici na směsný 
komunální odpad, by v budoucnu měla zdarma od města získat 
odpadové nádoby na svoz separovaného odpadu na plast, papír 
a bio. Dotaci na pořízení těchto nádob bude v rámci celého re-
gionu soutěžit pro více obcí Dobrovolný svazek obcí Poberoun-
ské odpady, a to v rámci výzvy udržitelné nakládání s odpady 
Operačního programu Životní prostředí. V případě Řevnic se 
jedná o 3900 kusů nádob. Konkrétně 1300 kusů hnědých 240li-
trových nádob na bio, 1300 kusů žlutých 240litrových nádob na 
plast a 1300 kusů modrých 240litrových nádob na papír. Lidé je 
dostanou zdarma opatřené čipem a sváženy budou z domác-
ností systémem door-to-door, tedy od dveří občanů. „K počtům 
jsme dospěli díky nové databázi očipovaných popelnic. Počet 
by měl pokrýt jak domácnosti v rodinných domech, tak i trvale 
obydlených rekreačních zařízeních,“ potvrdil starosta Tomáš 
Smrčka, který umístění nádob do domácností považuje za 
alfu a omegu pro další třídění. „Chystáme na podzim kampaň, 
abychom občany o tomto systému informovali. Chceme je mo-
tivovat ke třídění, proto nádoby získají zdarma. Do budoucna 
pak plánujeme i změnu poplatkového systému. Nebude se již 
platit za osobu, ale za množství odpadu,“ doplnil. Připomněl, že 
nedávno provedená analýza odpadů ukázala na nedostatečné 
třídění. V nádobách na směsný odpad bylo zaznamenáno přes 
50 % bioodpadu a 25 % plastu a papíru.

Předpokládané náklady na projekt jsou 4,4 milionu korun, 
spoluúčast města ve výši 15 % má být cca 666 000 korun bez 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod mi dovolte, abych poděkoval všem voličům, kteří přišli 
v září ke komunálním a senátním volbám. Účast byla v Řevnicích, 
jako již tradičně, vyšší, než je celostátní průměr. Výsledky voleb 
a svého předvolebního úsilí si každá ze stran či uskupeních jistě 
vyhodnotí sama. Mě osobně těší, že stávající koalice, která město 
spravovala v uplynulých čtyřech letech a představuje pro město 
pozitivní a progresivní program, dostala od vás voličů takový 
počet mandátů, který ji opravňuje jednat o koaliční spolupráci ve 
vedení města v dalším čtyřletém období. Koaliční jednání aktu-
álně probíhají a vzhledem k uzávěrce vydání tohoto čísla Ruchu 
zatím není možné přinést další podrobnosti. 

Dále mi dovolte poskytnout několik důležitých informací. 
Téma odpadového hospodářství je stále velmi živé. V našem 

městě bylo dokončeno čipování nádob na směsný komunální od-
pad a definitivně od října nebudou neočipované nádoby sváženy. 
Jak zjistíte, že máte nádobu opatřenu čipem? Jeho umístění se liší 
u kovových a plastových nádob podle typu. U plastových nádob je 
modrý čip (váleček) umístěn v límci otvoru zespoda a u kovových 
nádob je šedivý čip (čtverec) umístěn zvenku na nádobě v přední 
části zhruba v jedná třetině od země. Současně s čipováním byla 
každá odpadová nádoba označena nálepkou POBERO (zelená 
u občanů, červená u podnikatelských subjektů). Pokud ještě 
nemáte nádobu očipovanou, kontaktujte, prosím, vedoucího 
technických služeb Ing. Mikulu na tel. 702 041 425.

Město se rozhodlo zavést systém door-to-door, tedy svoz 
separovaného odpadu od dveří domů. Cílem je zvýšit podíl 
vytříděných odpadů. Na základě letošní analýzy obsahuje svážený 
směsný odpad přes 50 % bio složky a přes 25 % plastu a papíru. 
Tedy odpadu, který na skládky nepatří a za jehož uložení město 
draze platí. Město pořídí na dotaci a zdarma rozdá občanům (kaž-
dé domácnosti) sadu tří barevných 240litrových nádob. Hnědou 
na bio materiál, modrou na papír, žlutou na plast. V současné 
době je podána žádost o dotaci, v rámci svazku obcí Poberounské 
odpady žádá o dotaci více obcí. Schválení dotace a pořízení nádob 
předpokládáme v jarních měsících. O nastavení celého systému 
a četnosti svozů budeme dále podrobněji informovat. 

Rada města rozhodla o úsporných opatřeních v oblasti elektric-
ké energie. Mezi půl jednou po půlnoci a půl pátou ráno bude v 
některých částech města vypínáno elektrické osvětlení. Toto ome-
zení se nebude týkat většiny krajských hlavních ulic a také okolí 
důležitých míst, jako je hasičská zbrojnice, policie, záchranná 
služba či přístup k vlakovému nádraží. V současné době technické 
služby připravují technická opatření k tomuto kroku. O podrob-
nostech vás budeme dále informovat na stránkách města. 

Vás spoluobčany bych rád poprosil, abyste k těmto opatřením, 
jak v odpadovém hospodářství, tak v úsporách elektrické energie, 
přistupovali s pochopením. Každý z nás řeší, jak se se zvyšováním 
cen obecně a hlavně energií vyrovnat. Na trend navyšování ceny 
ukládání odpadů a na vysoké ceny energií nutně musí reagovat 
i město a snížit jejich dopad na budoucí městské rozpočty. 

S úctou Tomáš Smrčka

Město vybírá firmu pro rekordní 
zakázku – rekonstrukci ulic na Vrážce
Řevnická radnice vyhlásí nové výběrové řízení, v němž vybere 
firmu, která provede výstavbu nových komunikací v lokalitě na 
Vrážce. Na stavbu se městu podařilo získat rekordní dotaci přes 
66 milionů korun.

Slovo starosty
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DPH. Kolik ale nakonec město za nádoby zaplatí, není zatím 
jasné. Záležet bude na vysoutěžené ceně. Díky společné soutěži 
obce ušetří, navíc je šance zpětně získat dotaci za pořízení 
nových svozových aut. 

Lampy v některých ulicích 
v noci zhasnou, radnice šetří
V souvislosti se zvyšováním nákladů na energie hledá řevnic-
ká radnice možnosti, jak ušetřit. Chystá proto úsporný režim 
městského veřejného osvětlení v nočních hodinách. V součas-
nosti Technické služby zjišťují možnosti, aby zůstaly osvícené 
krajské komunikace a důležité body. Návrh počítá s vypínáním 
městského osvětlení v noci od půl jedné do půl páté s výjim-
kou hlavních krajských komunikací, cesty k vlakovému nádra-
ží a okolí včetně ulice Nádražní (nádraží a Policie ČR) a ulice 
Školní a okolí (Trans Hospital). Kolik se podaří ušetřit, není 
vzhledem k zatím nejasnému počtu zhasnutých lamp jasné. 
„Opatření by mělo začít platit co nejdřív a potrvá celou zimu,“ 
sdělil starosta Tomáš Smrčka s tím, že město v této souvislosti 
uspořádá informační kampaň. Podle starosty náklady na elek-
třinu vzrostly mnohde na dvojnásobek, což je příklad i řevnic-
ké školy. V dalších etapách chystá radnice postupnou výměnu 
všech svítidel na lampách veřejného osvětlení. Náklady na 
výměnu se pohybují kolem 10 milionů korun. Na pořízení 
úsporných světel chce proto město získat dotaci. Vyměňovat 
by je měla ve dvou etapách dle funkčních okruhů. První by 
měla být přibližně levobřežní část Nezabudického potoka.

 

Telegraficky
 • Radní vybrali stavbyvedoucího pro plánovanou rekonstrukci 
sociálního zařízení v Lesním divadle. 

 • Řevnická rada schválila příspěvek 30 tisíc korun řevnickému 
Sboru dobrovolných hasičů. Ti požádali o finance na vyba-
vení nově vybudovaných prostor. Jde především o nákup 
kuchyňské linky a psacího stolu.

 • Novou elektronickou desku namísto stávajících vývěsek bude 
mít řevnická radnice. V rámci projektu Přívětivě komuni-
kující město Řevnice byla schválena zadávací dokumentace 
výběrového řízení na pořízení elektronické úřední desky. Ta 
má být umístěna ve vchodu do radnice. Půjde o dotykovou 
obrazovku, která umožní v dokumentech listovat a zveřejnit 
více obsahu.

(vše pan)

Ocenění Architekt obci patří Řevnicím
Architektka Daria Balejová a město Řevnice získaly prestižní 
ocenění za příkladnou spolupráci. „Architekt obci je soutěž, je-
jímž hlavním cílem není jen vítězství tandemu architekt a obec, 
ale i vyzdvihnutí role jak městského architekta, urbanisty, tak 
obce, její samosprávy, která nepřemýšlí pouze v horizontu tady 
a teď, ale dívá se do budoucna, jak by měla obec vypadat kupří-
kladu za dvacet, třicet let, jak to udělat, aby zůstala krásná, 
malebná, aby se v ní dobře žilo, aby v ní bylo příjemně,“ řekl 
o smyslu této ceny zástupce jednoho z vyhlašovatelů soutěže, 

předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Těmi dalšími jsou 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká komora architektů, Asoci-
ace pro urbanismus a územní plánování, časopis Moderní obec 
a ABF, a.s.

Daria Balejová je řevnickou městskou architektkou od roku 
2016. Její šestiletá práce se otiskla do veřejného prostoru 
například na koupací louce Za Vodou, nároží ZŠ ve Školní ulici, 
vstupu do prvního stupně ZŠ v Revoluční nebo na řešení cyklo-
parkoviště před nádražím. Drobných vylepšení, jako sjednocení 
designu výlepových ploch nebo ohrádek kolem kontejnerů, je 
více než desítka.

Ve finále soutěže Řevnice „porazily“ České Budějovice. 
Citujeme zdůvodnění těch, kteří cenu udělili: „Porota ocenila 
dlouholetou spolupráci samosprávy s architektkou při rozvoji 
svěřeného území a zejména při úpravách veřejných prostran-
ství. Na příkladu Řevnic se potvrzuje, že i malá obec může mít 
svého obecního architekta, který svou prací přispěje ke zvýšení 
architektonické a estetické kvality obytného prostředí sídla. 
Realizovaná řešení ukazují civilní přístup ke svěřeným úkolům, 
který odpovídá velikosti sídla, problematice území a citu pro 
dané prostředí. Dalším kladem je i potřebná propagace oboru 
a osvěta v místním tisku, spolupráce s veřejností, s dětmi ze 
základní školy v území i se studenty vysokých škol.“ Blahopře-
jeme.

Nové vedení města doplní 
školskou radu
Dvě členky školské rady jmenované radou města odstoupily 
z funkce. Hana Ripková a Eva Podzimková podaly abdikaci ještě 
před koncem svého pětiletého funkčního období, aby umožnily 
vedení radnice, které vzejde z voleb, jmenovat zástupce města 
podle svých představ.

Obě reprezentovaly zřizovatele ZŠ Řevnice ve školské radě 
od roku 2015, před volbami v roce 2018 rovněž odstoupily a po 
nich byly opět jmenovány do funkce.

V abdikačním dopise konstatovaly, že koncepce ředitele 
Tomáše Řezníčka, „která zdůrazňovala otevřenou a přátelskou 
atmosféru pro všechny žáky i pracovníky školy, se postupně 
naplňuje,“ a přivítaly jeho potvrzení ve funkci i vizi pro další 
šestileté období. „Fakt, že se škola snaží poskytnout péči všem 
žákům a nerozděluje je podle schopností nebo finančních mož-
ností jejich rodičů, je kromě ředitelské koncepce také zásluhou 
vedení města,“ ocenily dnes už bývalé členky školské rady 
řevnickou ZŠ a město jako jejího zřizovatele. 

mare

Z radnice

ROZPIS PŘISTAVENí VELkOOBJEMOVýCh 
kONTEJNERů NA BIOODPAD

Termíny:
15.–16. říjen
29.–30. říjen
12.–13. listopad
26.–27. listopad

Umístění:
Rovinská – svozové místo 
Malé náměstí
křižovatka Sochorova–Podbrdská
Náplavní
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Gabriela Doubek  
jDe ke kořenům

Text: Marie Reslová | Foto: Ke kořenům

kdy jste si poprvé uvědomila konečnost života, smrt?
Kolem devátého, desátého roku si dítě tu konečnost začne 
uvědomovat. Řeší strach, že máma umře, táta umře, já umřu, já 
nebudu... Nějak tak to bylo. Začala jsem pozorovat i sama sebe. 
Že jsem v nějaké realitě, jestli je skutečná nebo je to film, jak moc 
si ji tvořím já nebo jak moc ona tvoří mě. S tím souvisí i ta smrt.
Jste členkou spolku ke kořenům a doprovázíte pozůstalé 
při posledním rozloučení. Proč je to tak důležité?
Rituály rozloučení by měly zahrnovat celou rodinu, komunitu, 
kmen. Je dokázáno, že když se rozloučíme s člověkem, který nám 
byl blízký, přijmeme daleko lépe a přirozeněji jeho odchod. Nej-
horší je, když se stane nějaká nehoda a nemáte možnost člověka, 
který zemřel, ani vidět. Nebo z nějakého důvodu nechcete, bojíte 
se vidět svého blízkého mrtvého. Říká se, že si ho chcete uchovat 
v podobě, jaký byl živý. Ale když si smrt „osaháte“, a zahlídnete 
třeba jenom část jeho těla, rozloučíte se, mnohem lépe přijmete 
jeho odchod. Krátí se doba, kdy jste v zármutku, protože si jej mů-
žete tímto způsobem odžít. Když je fakt smrti jen cosi abstrakt-
ního, trvá to déle. Třeba nás rodiče, když umřel děda, nevzali na 
pohřeb. Že se tam děti neberou, aby je to nějak nezatížilo, nebo 
že by mohly rušit. I z toho je vidět, jak je u nás kultura rozloučení 
léta tabuizovaná. Vybavuju si, jak jsem si jako dítě dlouho říkala, 
kde ten děda je, jak to, že najednou není. Zlomilo se to až na 
pohřbu mojí babičky. Možná i proto dělám to, co dělám.
Co se tam stalo?
Když umřel druhý děda, tak jsme se rozloučili jen doma. To je 
pořád lepší než nic, ale taky to zapadlo do nějakého setkání. 
Pamatuju si, že jsme si dali džus a chlebíčky, a chvíli si povídali 
o dědečkovi. Když zemřela babička, máma se zase chystala na 
ty chlebíčky. Ale to už jsem protestovala, že je to málo, že přece 
musí být nějaký řádný obřad, byť třeba jen skromný. Ale nechtě-
la jsem, aby o babičce něco povídala paní, která ji ani neznala, 
a navrhla jsem, že mluvit budu já. Složila jsem jí písničku, 
poděkovala jsem, zazpívala. Bylo to klasicky v krematoriu, ale 
bylo to osobní. Pomyslela jsem si, jak by bylo skvělé, kdyby se 
přidali další členové rodiny a také se podělili o nějakou vzpo-
mínku. A brzy na to jsem narazila na spolek Ke kořenům a hned 
jsem věděla, že chci jeho práci podpořit. Začala jsem nejdříve 
doprovázet hudebně a později i obřady vést. 

Máme v České republice takové smutné prvenství, že až po-
lovina kremací se odehrává bez obřadu rozloučení. Dost často 
si to přejí i ti umírající: „Hlavně mi nedělejte to v tom kremato-
riu.“ Příbuzní si potom odnesou urnu a buď si ji nechají doma 
nebo někam uloží. 

Nejspíš proto, že úroveň toho obřadu je tak nesnesitelná, že 
se mu chce každý vyhnout.
Ano, je to určitě dané i tím. Ty obřady, jak je známe, působí vět-
šinou skličujícím a stísněným dojmem. Jejich kultura zamrzla 
v určité době a pro lidi pohřeb – teď mluvíme o tom samotném 
obřadu – není něco spojeného s hezkou, byť smutnou, vzpo-
mínkou. Proto to většina řeší tak, že si vyzvednou urnu a pak se 
třeba rozloučí jenom v rodinném kruhu.

Spolek Ke kořenům nabízí možnost, možná i osvětu, že to lze 
udělat i jinak. Tak, aby to nepůsobilo trýznivě. Smyslem obřadu 
je, abyste se po něm cítili lépe. Když děláte rozloučení, je důležité 
zapojit rodinu a příbuzné, aby se všichni cítili účastni. Když si 
každý vezme na starost nějaký díl – jeden upeče koláč, druhý se-
žene květiny, další vytvoří smuteční oznámení – mohou ho třeba 
namalovat děti... Jde jen o to otevírat dveře: „Aha, to můžu dělat 
já...“ Spousta lidí si ani neuvědomuje, že jim to bylo odebráno. 
Když jste zapojení, cítíte se na konci obřadu mnohem lépe, pro-
tože jste udělali za vás potřebnou práci: rozloučili jste se. Během 
obřadů, jak je známe, jste více pasivními diváky. Usazení a lehce 
paralyzovaní sledujete představení, na jehož konci zajíždí rakev 
s vaším blízkým zesnulým, zatahuje se opona a vy jste vystrčeni 
před obřadní síň, neboť váš čas rozloučení již vypršel.
Jak příprava obřadu u vás probíhá a kdo jsou lidé, kteří vás 
oslovují?
Byla jsem sama překvapená z jak různých sociální skupin si lidé 
cestu k nám nacházejí. Starší i mladší. Rozhodně to nejsou něja-
cí vyhranění alternativci, jak by se možná dalo očekávat. Někdy 
to řeší trochu dopředu a volají nám v momentě, kdy někdo 
odchází. Jindy až ve chvíli, kdy si domů přivezli urnu.

Říká si ekofunebračka a snaží se změnit pohled na kulturu pohřbívání a rozloučení se zesnulými. Gabriela Dou-
bek je členkou spolku Ke kořenům, který v Praze v rámci ďáblického hřbitova vytvořil první přírodní pohřebiště 
v Čechách. Organizuje obřady rozloučení a někdy je doprovází i jako hudebnice. Žije v Řevnicích a na jarním 
setkání inspirativních sousedů z Poberouní, které se pravidelně koná v Dřeváku pod názvem Síťovka, získala 
právě její prezentace největší sympatie publika.  

Smrt mě vrací do života



Když je to ten první případ a chtějí si udělat obřad rozloučení 
s naší podporou, jde většinou o kremaci bez obřadu a my pak 
společně hledáme cestu, jak připravit rozloučení podle představ 
a možností ve chvíli, kdy si popel vyzvednou. Připravujeme ob-
řady buď přímo v Lese vzpomínek, což je první přírodní hřbitov 
u nás, který spolek Ke kořenům založil. Ale vedeme i obřady 
rozloučení mimo Les, na místech, která si vyberete, kde to měl 
zesnulý nebo jeho rodina rádi. Obřad může být s uložením 
popela, nebo si jej pak pozůstalí uloží sami. Dá se najít spousta 
možností. Například na vlastní zahradě, v oblíbené kavárně, na 
kopci Hřivnáč jsme se třeba loučili s jednou maminkou v mém 
věku, která zemřela na rakovinu a zůstaly po ní dvě děti. Je 
samozřejmě možné se rozloučit i na klasickém hřbitově, kde 
připravíme obřad tak, aby byl osobnější. Popel můžete dle 
legislativy uložit kdekoliv se souhlasem majitele pozemku. Eko-
logicky to není žádná zátěž. Například v lese nad Řevnicemi by 
byl třeba souhlas města. Někdy dojde v rámci rodiny k neshodě, 
kam popel uložit. V takovém případě je i možné ho rozdělit. 
Například jsme část popela ukládali do rodinné hrobky a část si 
pak pozůstalí vsypali do řeky. Rituál děláte také pro sebe, aby 
jste se cítili dobře. Pokud není shoda, vždycky se dají nějaké 
cesty najít. 

Je zde ale i varianta, že děláme prvotní rozloučení ještě 
s tělem v rakvi, na to je ovšem od úmrtí poměrně krátká doba, 
zhruba týden, a zde jsou i specifická omezení. Musí se dát 
na místo zajet speciálním chladícím vozem, jsou to náklady 
navíc. S popelem je to jednodušší a různá specifická místa jsou 
dostupnější.
Můžete tedy přivézt babičku v rakvi na zahradu? 
Ano. Spolupracujeme při tom s pohřebními službami. Směřu-
jeme třeba i k tomu, aby si pozůstalí mohli tělo sami upravit. 
Snažíme se vysvětlovat, že pokud někdo zemře doma, nemu-
síte ho nechat hned odvézt, ale můžete ho sami omýt a obléci. 
Pokud někdo zemře v nemocnici, některé pohřební služby 
zneužívají situace, že pozůstalí jsou svým způsobem paralyzo-
vaní smutkem. Chceme, aby lidé věděli, že nemusí některé věci, 
které se jim nabízejí, přijmout a mohou si říct, když něco chtějí 
jinak. V Praze nyní za naší podpory vzniká při Hřbitovních a po-
hřebních službách Praha Pohřební atelier. Ale domnívám se, že 
takováto služba by měla být v každé obci.

Jaká hraniční místa pro rozloučení se zesnulým v rakvi ještě 
přicházejí v úvahu?
Tvořila jsem jedno rozloučení například u rybníka, protože 
zesnulý tatínek mé kamarádky byl vášnivý rybář a měl to tam 
rád. Ve spolupráci s pohřební službou, která tělo převezla, jsme 
připravili prostor, který ladil s našimi představami. Vždycky 
je dobré mít tam něco, co je pro zesnulého specifické. Vyšly 
jsme z přání rodiny a nabídly možnosti, které lze do rituálu 
zakomponovat. Třeba tzv. vzkazy do nebe, kdy zúčastnění 
napíší zesnulému na lístek, co by mu rádi řekli na rozlouče-
nou nebo co mu nestačili říct. Ty se zavěšují do větru nebo se 
spálí na míse a oheň je dopraví, tam kam má. Zapalujeme také 
se vzkazem plovoucí svíčky. Jsou to způsoby, jak zapojit širší 
okruh pozůstalých. Po emočním zážitku je dobré rituál zakončit 
nějakým pohoštěním nebo přípitkem. Takže i k tomu rybníku 
jsme připravily nějaké drobné pohoštění, koláčky a kávu. Dů-
ležitým elementem je hudba, ať už živá nebo reprodukovaná. 
Srdcem obřadu bývá vzpomínková řeč, kterou pomáhám spolu 
s pozůstalými tvořit, tak, aby byla osobní. Vždycky společně 
hledáme, co je pro danou rodinu nejlepší.
Položila jste si otázku, co vám ta práce přináší?
Smrt vrací do života. Ty obřady mi srovnávají hodnoty. Neřeším 
už spousty zbytečností. Vždycky se vrátím domů jakoby napl-
něná vděčností. Manžel si to chválí, že když přijdu ze hřbitova, 
jsem taková vyklidněná a milá (smích).
Jak dlouho to děláte?
Asi čtyři roky. Našlo si mě to. Impulsem byla ona smrt babičky, 
když jsem si uvědomila, v jakém stavu se pohřební záležitosti 
nacházejí. 
Co jste dělala předtím?
Dvacet let působím ve školství, pracuji s dětmi. V Řevnicích 
provozujeme lesní školku ZeMě, tam působím už třináctý rok. 
Vstoupila jsem do projektu, když začínal v týpí na zahradě v uli-
ci V Luhu. Asi mě ty inovátorské projekty přitahují. Když jsem 
začínala pracovat s dětmi, bylo školství také v takovém podivně 
zamrzlém stavu, ale za těch dvacet let se zcela proměnilo. Teď 
už mám pocit, že tam nejsem tolik potřeba, že je čas oživit tu 
druhou bránu života na jejím konci.

Původně jsem pohřební rituály doprovázela hudebně, hraju 
na kytaru a na sundrum (tzv. sluneční buben, pozn. red.), pak 
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jsem si udělala kurz doprovázení a stala se z hudebnice obřad-
nicí, vstoupila jsem do spolku Ke kořenům. Jeden den v týdnu 
ještě stále dělám průvodkyni v lesní školce Země. Mám tam 
mimo jiné na starost slavnosti a ceremonie týkající se koloběhu 
roku. Slavnosti a rituály jsou moje velká láska a základy pro 
vedení obřadů rozloučení jsem se naučila tam.

Kromě toho působím jako instruktorka plavání v dobřicho-
vickém Plaváčku. Jsou to specifické kurzy plavání, pracujeme 
s miminky a jejich rodiči ve vodě prakticky od narození. Lekce 
zahrnuje plavání, saunu a relaxační část s masážemi. Pro mě 
je element vody léčivý. Když mám náročný obřad nebo nějaké 
složitější období, jdu si zaplavat, vydýchám to do vody a pustím 
to. Nebo si dám saunu, kterou máme i doma. 
Odhadnete, kolik obřadů nebo uložení už spolek ke koře-
nům provedl a kolik jich máte za sebou vy osobně?
V ďáblickém Lese vzpomínek je již uloženo ke kořenům stromů 
přibližně sedm stovek zesnulých. Vedených obřadů bude při-
bližně stejně. Sama jich mám za sebou kolem stovky. Zprvu jako 
hudebnice, poté asistentka obřadnice, nyní je již vedu sama.
který si pamatujete nejsilněji?
Každý je jiný, v každém se ale nakonec otevře nějaké téma, kte-
ré se mnou rezonuje. A vždycky jsem vděčná, že u toho mohu 
být přítomná. Jsou obřady, kdy jsem nervózní. Když zemře 
miminko, mladý člověk si vezme život, takové jsem dělala a tam 
je těžší provést obřadem tak, aby došlo k úlevě. Když zemřel 
v požehnaném věku dědeček a loučili jsme se v hospůdce, 
kde to měl rád, skoro se nedá říci, že by bylo nějaké truchlení. 
Udělali jsme mu stůl, kde měl fajfku a vzpomínkovou knížku 
fotografií s vnoučaty, děti mu kreslily obrázky. Bylo to veselé. 
Každý obřad má jinou kvalitu, ale pamatuji si je všechny.
Stane se, že i obřadnici přemůže dojetí? 
Nepřihodilo se mi to. Dělám si předtím takovou přípravu. 
Vstoupíte do role ceremoniářky a pak vás to samo vede. Samo-
zřejmě, vždycky to s vámi nějak pracuje a je to myslím v pořád-
ku. Nejednou se mi zalily oči slzami, např. když se rodiče loučili 
s malým chlapečkem. 

Říkám, že je důležité, aby vzpomínkovou neboli smuteč-
ní řeč pronášeli přímí pozůstalí a snažím se je podpořit, aby 
to zvládli. Na začátku je to třeba pro ně i nepředstavitelné, 
tak krok po kroku tu řeč společně připravíme. Jsem vždycky 
připravená ji přečíst, ale vždy nabízím, aby to zkusili. Můj úkol 
je držet prostor rozloučení tak, aby se mohlo odehrát něco, co 
je důležité a léčivé pro pozůstalé. Nestalo se mi, že bych se do 
toho někdy osobně položila, není to ani žádoucí, mám být spíš 
takovým strážcem.

Co na vaše obřadnické aktivity říkají doma?
Rodina si zvykla, že si s nimi povídám o pohřbech a o smrti. 
Nejdřív to bylo: „Ježišmarjá, jsi v pořádku? Nemáš nějaký 
problém?“ A postupem času se moji rodiče začali sami otevírat 
a mluvit o i svém pohřbu. Což považuji za úspěch, protože to 
bylo zprvu nemyslitelné. 

Připadá mi důležité mluvit o smrti, o představě svého pohřbu. 
Rozšiřovat povědomí o tom, že jsou i jiné možnosti než ta klasi-
ka v krematoriu. Chtěla bych, aby se vrátily obřady posledního 
rozloučení a aby lidi věděli, že si je mohou udělat tak, jak to 
potřebují oni, aby se odehrávaly na osobní rovině. Je to v tuto 
chvíli můj úkol, moje služba je při tom pozůstalé doprovázet.
Máte vymyšlený svůj pohřeb, svoje rozloučení?
Pracuju na tom. (smích) Proměňuje se to. Bude tam hudba, to 
je pro mě zásadní, aby se hodně zpívalo a tančilo. Přála bych si, 
aby lidé hodně sdíleli, vzpomínali a nebáli se vytáhnout nějaké 
pikantnosti. Aby to bylo hodně otevřené. Ale patří tam i smutek. 
Ať se pláče, ale pak se i raduje.

Konkrétní místo vymýšlím. Část popela by se mohla vysypat 
do moře a tím pádem by všichni museli jet k moři, které miluji 
(smích). A nad částí by se mohl zasadit strom. Taky máme 
hroby na různých hřbitovech, snad se podaří vše zjednodušit. 
Místo je v procesu. Moc bych si přála, aby jeden z přírodních 
hřbitovů vznikl i tady v Řevnicích. Dokonce jsem o tom už 
s panem starostou mluvila, ale čekalo se, až se schválí územní 
plán. Byla bych moc ráda, kdyby se to podařilo. Mé místo by se 
tak vyřešilo (smích). e
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Les vzpomínek je asi hektarový lesní pozemek, součást 
klasického hřbitova v Ďáblicích. Vznikl před sedmi lety 
s podporou ředitele Správy pražských hřbitovů, který 
narazil na diplomové práce dvou zakladatelek spolku Ke 
kořenům věnované ekologickému pohřbívání a navrhl jim, 
aby zkusily něco podobného i u nás. Inspirací pro první 
český přírodní hřbitov byly anglické hřbitovy, kde se zesnulí 
pohřbívají v biologicky rozložitelných rakvích a na ně se 
sázejí stromy. V Lese vzpomínek se ke kořenům stromů 
ukládá v rozložitelných urnách popel nebo se provádí jeho 
vsyp. Na stromech pak visí dřevěné cedulky se jmény lidí, 
kteří se stali výživou a tedy i součástí daného stromu. Takto 
je tam už uloženo přes 600 zesnulých. 
„Ďáblický les vzpomínek byl první, ale vznikají postupně 
i další podobná místa. V rámci spolku Ke kořenům dělá-
me i kurzy, kde poskytujeme také návod, jak lze přírodní 
hřbitov založit, který rádi sdílíme a šíříme, aby jich bylo co 
nejvíc, protože věříme, že to má smysl,“ vysvětluje Gabriela 
Doubek.

k
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oGabriela Doubek je členkou spolku Ke kořenům (www.
kekorenum.cz), který provozuje přírodní hřbitov Les 
vzpomínek v Praze Ďáblicích a působí v něm jako obřadnice 
i hudebnice. Společně s kolegyněmi provozuje řevnickou 
lesní školku Země. Je instruktorkou plavání v Plaváčku 
v Dobřichovicích. Má tři děti a žije v Řevnicích. Svoji hudeb-
ní tvorbu a služby prezentuje na www.hlasticha.com.
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140 let od narození faráře Bronce, 
řevnické duchovní autority

František Borgius Bronec (narozen 7. 10. 1882, zemřel 3. 6. 
1966), konzistorní rada, člen rytířského řádu křižovníků 
s červenou hvězdou, štábní kapitán duchovní služby a farář 
se narodil v Dobevi u Písku. Po studiích vstoupil do řádu 
křižovníků a v roce 1905 byl vysvěcen na kněze. Během první 
světové války sloužil na frontách jako polní kurát. V kněžském 
povolání pracoval postupně v Lokti, v Chebu a ve Vrbně u Měl-
níka. 1. srpna 1935 byl jmenován řevnickým farářem. Ihned 
po nástupu do města obešel a objel na kole všechny řevnické 
domy, aby se obyvatelům představil. V létě často navštěvoval 
řevnickou plovárnu, sám se pamatuji, že nosil vždy černé 
plavky s jedním „ramínkem“. Památná byla jeho neohrožená 
kázání během totalitních režimů, kterým chodili naslouchat 
i občané, co jinak do kostela nešli. Na konci války během 
Květnového povstání v Praze uslyšel 7. května 1945 v rozhlase 
zprávu o podepsání německé kapitulace v Remeši. Ihned spě-
chal do kostela na věž, aby na to zvoněním upozornil řevnické 
občany. Tehdy mu se zvoněním pomohl Ing. Otakar Kukula, 
otec známého řevnického patriota Karyka Kukuly.

V neděli 13. května 1945 pronesl při mši ve farním kostele 
v Řevnicích proslov, který se dočkal velkého ohlasu. Vybírám 
z jeho kázání některé obecně platné myšlenky, které jsou 

pozoruhodně aktuální i v současné době: „Našemu národu 
hrozila ve válce největší katastrofa v jeho dějinách, protože 
naši tyrani nám slibovali úplné vyhlazení. Na štěstí jsme dnes 
svědky jejich strašného pádu úměrného pýše a zločinům, které 
spáchali na veškerém lidstvu“. (...) „Chraňme se nadále ne-
svornosti, nedopusťme, aby mluvkové, korupčníci a kořistníci 
se zase prodrali ke žlabům.“ 

Při svých kázáních i nadále vyjadřoval podporu demokratic-
kým zásadám, za což byl v padesátých letech režimem vyslý-
chán, odsouzen k finanční pokutě a dán pod policejní dozor. 
31. 7. 1960 mu byl odejmut státní souhlas k výkonu povolání 
a byl nuceně poslán do penze. František Bronec žil na faře až 
do své smrti 3. 6. 1966. Fara byla potom několik let používána 
pro řevnický Městský národní výbor.

Mgr. Pavel Beneš v jednom ze svých příspěvků v Ruchu 
o řevnických duchovních dějinách uvádí, že v letopisech 
nenašel kněze, který by v Řevnicích působil tak dlouho jako 
F. B. Bronec, který zde sloužil více než 31 let. e

Text: MUDr. Jindřich König | Foto: archiv autora a Ruchu

Řevnický kostel na pohlednici z roku 1913

František Borgius Bronec

POZVÁNkA
Letopisecká komise při Městském úřadu v Řevnicích 

ve spolupráci s Městským kulturním střediskem 
pořádá 

v pondělí 10. 10. 2022 v 18:00 v prostorách 
řevnického Pivovaru (kdysi nádraží) 

vernisáž výstavy starých pohlednic s názvem „Stará 
nádraží v Řevnicích a v okolí“.

Na 10 závěsných panelech budou vystaveny 
zvětšeniny  pohlednic s objekty starých nádražních 
budov a jejich okolí. Výstavu zahájí MUDr. Jindřich 

König, předseda komise.
Vstup je volný, výstava potrvá dva měsíce.

Za komisi všechny srdečně zve MUDr. Jindřich König.
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Na očním bych dělat nemohla, 
potřebuji adrenalin i v práci

Jak a kdy vznikl nápad uspořádat překážkový závod pro 
děti?
S tímhle nápadem jsem přišla v době, kdy jsme chodili s kamará-
dy běhat závody jako je Spartan Race nebo Predator Race a pro 
děti tam byl připraven vždy jen krátký závod. Děti pak musely 
dlouho čekat, protože to měly hned odběhnuté a ani si to po-
řádně neužily. A tak jsme chtěli využít prostředí nad Sokolákem 
a něco tam pro naše děti připravit. Tak vznikl Sokol Race.
kdy se konal první ročník? A jak vypadal?
Letos byl už pátý ročník, takže první závod se konal v roce 2018. 
Nezastavil nás ani covid, měli jsme štěstí. Snažíme se trasu a po-
zice překážek vždy trochu měnit, aby běžci nevěděli, kde co je, 
ale něco zůstává stejné: vždy jsme začínali na Sokoláku a po star-
tu se sbíhalo do rokle. Některé překážky jsou vázané na to, kam 
se dostaneme autem, abychom tam například dokázali dovézt 
třicet pneumatik a nemuseli jsme je tahat na zádech. 
kolik se na závodě podílí lidí? A co všechno organizace 
zahrnuje?
Závod plánujeme měsíce – vymýšlíme překážky a sháníme 
postupně materiál pro jejich výrobu, připravujeme účastnické 
medaile, domlouváme organizaci. Dva týdny před závodem si 
procházíme trasu – já s manželem, Lucka a Pavel Knýbelovi, 
Radek Mizerovský, Honza Sklenář. Vyrazíme do lesa a říkáme 
si, tady by mohlo být toto, jinde tohle. Uděláme si hrubý náčrt. 
V týdnu před závodem projdeme trasu s pytli na odpadky a vy-
čistíme ji, odstraníme spadané větve a podobně. V sobotu pak 
vytvoříme dvě skupiny a od rána do večera stavíme překážky 
pomocí úvazů, lan, upínacích popruhů, tyčí, žebříků, podlážek… 
V neděli pak požádám o pomoc sokolky, kamarády z kruháče, 
kluky z fotbálku a rodiče, aby pomohli na stanovištích. Pomáhá 
nám ale i Pavel Pos, který nám dodává buřty za nákupní cenu, 
nebo i zlevní, nebo třeba Jirka Jech, od kterého máme seno nebo 
slámu, potřebnou pro vytvoření bezpečného dopadiště. Myslím, 
že celý závod je skvělou propagací sokoláku i samotného Sokola, 
který nám ho umožňuje využít. 
Za tu dobu se závod rozrostl, zprofesionalizoval. Letos byly 
i čipy… 
Ano, ale ty nás trochu pozlobily. Byla to premiéra a ještě na nich 
musíme zapracovat. Na druhou stranu nám čipy práci výrazně 
usnadnily, protože se nemusejí ručně měřit časy. Závodníci si píp-
nou na startu a v cíli a v tu chvíli nám vyjede konečný čas, který 
se dá roztřídit dle kategorií.
Nejde jen o nějaké lehké přeskoky a prolézačky. Jsou to 
důmyslné překážky. kdo je vymýšlí? Na trati jich byly tři 
desítky…
Mám už nějaké závody naběhané, takže se inspiruji na nich. Oni 
to ale dělají profi, my se snažíme vše udělat tak, aby nás to moc 
nestálo a zvládli jsme to sami nainstalovat. Letos jsme posta-
vili 23 překážek a další byly přírodní. Letošní ročník považuji 
za nejtěžší. Když byly naše děti malé, zkoušeli jsme na nich, 
zda překážku zvládnou. Teď nové překážky zkouší děti Radka 
Mizerovského. Když si s tím dokážou poradit, tak se to tam dá. 
Letošní top byl asi „mandl“, tedy dvě řady pneumatik pověšené 

mezi stromy nad sebou. Ten dětem dělal problém, jak pak samy 
říkaly. Naopak projít dvacet metrů dlouhým propustkem zvládly 
všechny bez potíží.
Dětem se v řevnickém Sokole věnuješ už mnoho let. Vedeš 
mladší i starší žáky. Co tě na té práci baví?
Poprvé jsem v Sokole začala předcvičovat v osmnácti. Baví mě, 
jak jsou děti odhodlané, jak všechno chtějí zkusit. Někdy mě 
naopak nebaví rodiče. Záleží asi na zařízení, kde cvičím. V těch 
komerčnějších je to jiné než v Sokole, kde si děti uvědomují, že 
jsou skupina, že se k sobě mají nějak chovat. Není to tolik o výko-
nu. Vědí, že zacvičit si musí i ten slabší. Protože ne všechny děti 
jsou sportovně nadané. V komerčních zařízeních se děti často 
předbíhají, neumějí počkat a často je v tom podporují i rodiče. 
Možná proto, že si říkají, že to stojí peníze. V takovém případě 
bych ale doporučila individuální tréninky.
Vedeš ještě kruhový trénink a cvičení pro seniory, děláš kon-
diční i silové tréninky, máš i certifikát výživového poradce. 
Účastníš se extrémních závodů – co z toho a proč tě baví 
nejvíc?
Každá hodina je úplně jiná. V pondělí vedu holky sokolky, 
děláme spíš aerobní cvičení, pomalejší, pak posilování. Sokolky 
se mnou nediskutují, snaží se cvičit vše, i cviky, které jim nesedí. 
Jsou nadšené. Ve středu pomáhám sestře s předškolními dětmi, 
pak mám mladší a následně starší žáky. To jsou neřízené střely, 
takže často to je spíš o krocení divé zvěře. Pak mám v neděli kru-
hový trénink, ten je silovější a tam si zacvičím sama. 
Jsi soutěžní typ? Máš na kontě nějaké výsledky, na které jsi 
pyšná? 

Na tři desítky překážek zdolávali malí běžci na tradičním závodě Sokol Race, který se v lese nad sokolským hřiš-
těm konal v neděli 18. září. S nápadem postavit pro děti důmyslnou závodní trať přišla před šesti lety vášnivá 
sportovkyně a skvělá sokolská cvičitelka Bára Ciglerová. Pomáhá jí s tím parta dalších sportovních nadšenců.

Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv Sokol Race

Bára Ciglerová s vítězi



Měl to být Den bez aut, přesto jich 
před školou ráno projelo 95
V předposledním zářijovém týdnu se řevnická škola připojila 
k celorepublikové akci Pěšky do školy. Zatímco loni šli školá-
ci pěšky jeden den, letos trvala výzva celý týden. Výsledek? 
Víc než smutný. Za 40 minut projelo Školní ulicí nejméně 95 
aut! 
Pěšky do školy je akce, kterou celorepublikově realizuje organi-
zace Pěšky městem. Jejím cílem je vytvořit před školou bezpeč-
né a zdravé prostředí, motivovat děti k pohybu a trávení času 
s kamarády. Naše škola se akce zúčastnila poprvé minulý rok, kdy 
se 22. září připojila k Mezinárodnímu dni bez aut. Počítali jsme 
množství aut, která projedou před oběma školními budovami 
běžně, a porovnali jsme ho s počtem aut během akce Pěšky do 
školy. Výsledky z minulého roku byly velmi dobré, z 92 aut ve 
Školní ulici během všedního dne poklesl jejich počet na 56 a z 62 
aut v Revoluční ulici na 28. 

Letos jsme se rozhodli akci Pěšky do školy prodloužit na 1 tý-
den od 19. do 23. 9. Zapojili jsme se tentokrát i do soutěže mezi 
školami a děti ve třídách během tohoto týdne zaznamenávaly, 
jakým způsobem do školy dorazily. Ve středu 21. 9. jsme opět 
spočítal počet aut před školou a bohužel se ukázalo, že třetí den 
motivace nevydržela. Výsledek byl horší než minulý rok během 
dne, kdy akce neprobíhala, alespoň tedy ve Školní ulici. Ulicí pro-
jelo nejméně 95 aut, boční ulicí Legií 51 aut. Situace v Revoluční 
byla lepší, projelo tudy 36 aut.

Děti, které počet aut od 7:15 do 7:55 zaznamenávaly, byly 
samy množstvím aut zaskočené, prostředí před školou se jim 
nelíbilo. Auta se musela vyhýbat, popojížděla, viděly i auto, které 
se před školou obracelo. Pohybovala jsem se většinu času mezi 
dětmi a zaznamenala jsem tak, jak je vzduch, který děti každý 
den ráno před školou vdechují, cítit zplodinami. Doporučila bych 
rodičům, aby zkusili ráno před školou postát delší dobu a uvědo-
mili si, zda si přejí, aby jejich děti v takovém prostředí ráno před 
školou čekaly na začátek vyučování.

Tereza Matoušková

Pátou Síťovku oslaví trojkoncertem 
Pořadové číslo 5 bude mít říjnová Síťovka, která se 13. 10. usku-
teční v Dřeváku od 19 hodin. Právě toto výročí pak na stejném 
místě následující večer připomene slavnostní trojkoncert. 

Na Síťovce nebude chybět vítěz z minulého kola, ani hudeb-
ní doprovod. „V krátkých prezentacích se představí zajímavé 
osobnosti dolního Poberouní. Uslyšíte a uvidíte, co dělají, nad 
čím přemýšlejí a co se tu zajímavého děje,“ připomíná orga-
nizátorka Bashka, která současně připravila i oslavu jubilejní 
Síťovky. Půjde o trojkoncert v Dřeváku, na kterém se 14. 10. od 
18 hodin představí umělci spojení s dolním Poberouním, a to 
uskupení Ale, Audio Attaché a Honza Ponocný a jeho Circus 
Ponorka. „Očekávejte tři hodiny skvělé muziky, lahodné nápoje 
a grilovačku,“ láká Bashka.

CIRCUS PONORkA: One man band Honzy Ponocného, místní-
ho kytarového mága, který stál 25 let po boku Ivana Krále, 23 
let vedle Mekyho Žbirky, 26 let s Václavem Koubkem… Brilant-
ní kytarista, dokonalý profesionál a Soused od Berounky.
AUDIO ATTAChÉ: Indie rockovou kapelu založili v roce 2009 
Jan Houdek, Richard Alexander a Vladimír Mikeš. V této 
sestavě kapela natočila první EP Berlín (2010). Své první živé 

krátce a jasněAno jsem soutěživá. Nemám ale ráda jednoduchý běh, třeba 
půlmaraton mě neláká. Potřebuji ten běh něčím ozvláštnit, pře-
lézt, podlézt, přeručkovat, vyšplhat. Tím, že jsem v seniorských 
kategoriích, tak na nejlepší už nedosáhnu. Mladí jsou dravější, 
výbušnější. Ale ve své kategorii bývám do pátého místa, což 
je dobré. Nejlepší výsledek mám asi z Master víkendu, kdy se 
během dvou dnů běží tři závody, 5 km, 10 km a 15 km plus. Tam 
jsem byla celkově druhá. Ambice na bednu nemám, ale dokud 
budu v první půlce startovního pole, tak to půjde.
V civilu jsi zdravotní sestra. kde konkrétně pracuješ a využi-
ješ nějak v práci své sportovní vlohy?
Mám vystudovanou zdravotní školu a pak tříletou nástavbu na 
Akademii tělesné výchovy a sportu. Tam se dělá všestrannost – 
gymnastika, atletika, plavání. Jsem tedy vystudovaný manažer 
sportu, instruktorka plavání, lyžování, cvičitelka zdravotní těles-
né výchovy. V současnosti dělám na půl úvazku na ARO v Tho-
mayerově nemocnici. Dělám na lůžkovém oddělení a dobrou 
kondici využiji třeba při polohování a zvedání pacientů, protože 
o mnohých se dá říct, že nejsou zrovna lehké váhy. Posiluji tedy 
i v práci a někdy mám pocit, že tam bývám víc sedřená než v tělo-
cvičně. Ale, upřímně, na očním bych asi dělat nemohla. Potřebuji 
adrenalin i v práci.
Jaké máš další plány pro sebe a pro Sokol Race?
Příští rok bude šestý ročník. Vždycky se po závodě sejdeme 
a vyhodnocujeme nedostatky a další poznatky. Říkali jsme si, 
že bychom třeba zkusili požádat o spolupráci město, abychom 
přesunuli zázemí do Lesního divadla. Je větší, jsou tam toalety, 
střechy pro případ deště. Uvidíme. Co se osobních cílů týká, 
dostala jsem loni nabídku na spolupráci od cestovní kanceláře 
S úsměvem jako cvičitelka. Byla jsem týden v Polsku a teď odjíž-
dím do Maďarska. Od ledna si mohu vybrat termíny a zájezdy, 
kam bych jela cvičit. Na to se moc těším. e

Sokol Race 2022
Počet překážek: 30
Délka trasy: 3,8 km
Počet závodníků: 83
Trasu stavěli: Bára a Jan Ciglerovi, Lucka a Pavel Brabencovi, 
Radek Mizerovský, Jan Sklenář, Pavel Šenk, Mirek Svoboda, 
Šimon Knýbl.

Výsledky

předškoláci a 1. třída
1. Hynek Nováček  
2. Tonda Duchoslav
3. Vojta Černý  
1. Markéta Šafránková 
2. Helenka Zicha 
3. Adélka Nováková 

2. a 3. třída
1. Michal Šafránek 
2. Matěj Dvořák  
3. Filip Soukup  
1. Niki Filipová  
2. Lucie Dražíková
3. Johana Slavíková 

4. a 5. třída
1. David Schick  
2. Denis Růžička  
3. Vašek Sklenář

1. Jana Duchoslavová 
2. Nela Košťálová 
3. Kačka Manglová  

6. a 7. třída
1. Teodor Bartoň  
2. Filip Schick  
3. Filip Cigler 
1. Ema Zachariášová 
2. Ester Zajíčková 
3. Marta Geffertová  

8. a 9. třída 
1. Tadeáš Vávra 
2. Štěpán Knýbel 
3. Jakub Soukup  
1. Bětka Ciglerová 
2. Agáta Hüblová 
3. Tereza Sklenářová
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CD Raf (2012) a debut 200 lidí (2015) Audio Attaché nahrávali 
už v pěti, s Janem Plašilem a Filipem Kmentem – Sousedem od 
Berounky.
ALE: Dali se dohromady v roce 2019 na základě původně 
sólového projektu frontmana Adam Lešikara a jeho autorského 
alba Teď anebo někdy. Repertoár skupiny tvoří vlastní rockové 
písničky s českými texty a hudebním přesahem do různých žán-
rů. Loni v létě natočili první singl – Námořnická / Ztlum to! a na 
kontě mají také dva videoklipy (Hazjl, Stále nestálá). Kytaristou 
kapely je Soused od Berounky – Martin Ambrož.

Občerstvení na kolech znovu 
na řevnickém náměstí
Do Řevnic znovu míří občerstvení na kolech z celého světa. Pod-
zimní Food truck market se na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
uskuteční v sobotu 15. 10. od 10 hodin. Návštěvníci si budou 
moci vybrat občerstvení u více než 20 food trucků a 20 stánků. 
Nabídka bude víc než pestrá: od klasických burgerů, trhaného 
masa nebo kuřecích specialit až po kuchyni asijskou, mexickou, 
indickou, ukrajinskou, peruánskou atd. O pitný režim se po-
starají minipivovary, ciderie a kavárny. V rámci doprovodného 
programu bude hrát Dj Kyslík a kapela 4 Kavky. Více informací 
najdete na Facebooku.

Pořadatelé Mikulášského 
pochodu zavedou kvůli 
obrovskému zájmu registrace
Ačkoli teprve končí září, letošní pochod za Mikulášem, který 
se bude konat v sobotu 3. prosince, už se začíná připravovat. 
A chystá novinku – zavedení registrace. „V loňském roce se 
vydalo na pochod přes 400 dětí, a to i ze vzdálenějších konců 
republiky. Opravdu moc nás těší, že se stal náš pochod tolik 
oblíbený, ale ačkoli jsme se tomu vždy bránili, budeme muset 
účast omezit, aby byl pochod ještě potěšením, a to jak pro 

nás, tak pro děti i rodiče. Věřte, že fronty na stanovištích byly 
nepříjemné i pro nás,“ uvedla za pořadatele Zlatka Benešová. 
Letos se tedy děti na pochod budou moci vydat až po předcho-
zí registraci, navíc se budou hlásit do určitých časových slotů. 
Samotná realizace registrace je nyní v jednání. „Do příštího 
čísla Ruchu už přineseme detailní informace, ideálně s QR 
kódem, který vás rovnou přenese do registračního formuláře. 
Kromě této novinky ale bude mít pochod tradiční podobu,“ 
dodala Benešová.

Vzpomínkové setkání i vítání občánků
 • Závěr října bude patřit tradičnímu Setkání u pomníku při 
příležitosti státního svátku vzniku Československa. Ve čtvrtek 
28. 10. od 16 hodin jsou k pomníku na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad zváni představitelé obce, členové spolků, lid 
obecný i mládež.  

 • Vítání občánků se uskuteční v pátek 7. 10. od 17 hodin v řev-
nickém Zámečku. Řevnická radnice nemůže kvůli občanskému 
zákoníku zvát čerstvé rodiče, k obřadu se proto musí zájemci 
aktivně přihlásit, a to na e-mailu kultura@revnice.cz.  

(vše pan)

Beseda připomene malíře 
Františka kupku
Jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství český 
malíř František Kupka bude hlavním tématem přednášky 
lektorky Národní galerie Praha Mgr. Moniky Sybolové. Akce se 
uskuteční 19. 10. od 17 hodin ve školní jídelně ZŠ Lety. Před-
náška se bude věnovat Kupkovu významu v kontextu českého 
umění konce 19. až poloviny 20. století. Žádné jiné jméno 
českého původu nerezonuje ve světě v rámci moderního umě-
ní tak silně jako František Kupka (1871–1957). Jeden z nejvý-
znamnějších malířů minulého století, celosvětově oceňovaný 
a přesto doma téměř neznámý, dnes patří k autorům, jejichž 
díla trhají rekordy aukčních síní. Důvod je prostý: Abstraktní 
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umění představuje jedno z klíčových témat dějin umění 20. 
století a František Kupka patří k jeho zakladatelům. Jeho 
Amorfa – Dvoubarevná fuga, kterou vystavil mezi kubisty na 
Podzimním salonu v roce 1912, byla výsledkem dlouhodobého 
směřování od konkrétní k nepředmětné malbě a daleko před-
stihla pozdější vývoj abstrakce.

Řevnická houslistka 
zahraje Čajkovského
Houslový koncert Petra Iljiče Čajkovského přednese vynikající 
řevnická houslistka Pavla Tesařová v černošické Hale Věry 
Čáslavské. Koncert se koná v neděli 16. 10. od 18 hodin. Poté 
zazní monumentální dílo Leoše Janáčka Věčné evangelium 
pro velký orchestr, sbor a tenorové a sopránové sólo Evange-
listy a Anděla v podání Otakara Součka a Miroslavy Časarové. 
Vystoupení se zúčastní rovněž černošický dětský sbor Mifun. 
Diriguje Jan Polívka. Vstupné 300/200 Kč na smsticket.cz 
a hodinu před začátkem koncertu na místě. Pavla Tesařová, 
studentka pražské HAMU, má za sebou řadu vítězství v národ-
ních i mezinárodních soutěžích, je první houslistkou Ševčíkova 
kvartetu, hraje v duu se svou sestrou, hobojistkou Bohdanou 
Tesařovou, a s akordeonistkou Markétou Laštovičkovou, spolu-
pracuje jako sólistka s předními orchestry, s rozhlasem i televizí 
a vystoupila sólově s J. Sukem a V. Hudečkem. 

Dobřichovice chystají Filharmoniště 
pro malé posluchače
Jedinečnou akci pro malé posluchače chystají v sousedních 
Dobřichovicích. V listopadu by se mělo konat premiérové 
Filharmoniště pro nejmenší děti. Půjde o zkušební koncert pro 
nejmenší děti s rodiči, který potrvá přibližně 45 minut a nikdo 
neočekává, že děti budou po dobu hraní zcela potichu. Děti 
s maminkami si mohou sednout na pohodlné deky a polštáře. 
Koncert se uskuteční v prostorách předem vytopeného zámku. 
Jako první se v neděli 20. 11. představí Duo Beautiful Strings: 
houslistka Monika Urbanová a harfistka Hedvika Mousa Bacha. 
Na programu bude Zima A. Vivaldiho, Pohádka J. Suka, Dívka 
s vlasy jako len C. Debussyho, Preludium a allegro G. Pugnani-
ho a mnohé další. Vstupenky za 210 Kč pro dospěláky a 60 Kč 
pro děti budou v předprodeji přes goout.cz, v dobřichovickém 
Infocentru a v knihovně.

Snímky slavného fotografa a čestného 
občana Řevnic jsou k vidění v Mělníce
Výstavu fotografií slavného fotografa a čestného občana Řevnic 
Ladislava Sitenského můžete až do 4. 12. vidět v Mělníce. 
Kurátorkou výstavy v tamní galerii Ve Věži je Adéla Kándlová 
z Dobřichovic, vnučka Ladislava Sitenského (1919–2009), který 
je známý především fotografiemi z II. světové války, pragensie-
mi a krajinářskou tvorbou. Za pozornost stojí ale také jeho 
portréty i abstraktní snímky. Největší část fotoarchivu Ladi-
slava Sitenského tvoří krajinářské dílo, které přirozeně skrývá 
i nemálo snímků spojených s vodním živlem. Kde jinde než na 
Mělníku by se tedy měly představit fotografie spojené nejen 
s Vltavou, ale i dalšími českými toky. Ve Věži budou vystaveny 
Sitenského snímky od konce 30. let do konce let 60., od Vlnky 
na Želivce přes Pradleny u Vltavy až po romantiku říčních 

břehů z dnes již zaplavených zákoutí české krajiny, od fotografií 
snivých a poetických po téměř abstraktní. 

Souběžně s touto výstavou se v městské knihovně koná inter-
aktivní výstava na motivy dětské knihy s fotografiemi Ladislava 
Sitenského a ilustracemi Lukáše Urbánka. Výstava navazuje na 
knihu, v níž byly poprvé publikovány unikátní historické foto-
grafie L. Sitenského, které uvedli autoři Milada Rezková, Lukáš 
Urbánek a Jakub Kaše do nových souvislostí. Výstava hravou 
formou představí tvorbu legendárního fotografa v kombinaci 
s původními ilustracemi i nově vzniklými plátny L. Urbánka. 

Broučci se vrací do kina, 
k sousedům zas nedělní pohádky
Vydat se v říjnu do pohádky budou moci malí diváci nejen do 
Řevnic, ale i do sousedních Dobřichovic a Černošic.

V kině Bio Řevnice uvede režisérka Lucie Kukulová úspěš-
né výpravné představení Broučci, které mělo premiéru letos 
v létě. Příběh malého neposedy Broučka, který se narodil pod 
jalovcem, bude k vidění v pátek 14. 10. od 19 hodin a v sobo-
tu 15. 10. od 15 a od 19 hodin. Scénář podle knížky Broučci 
Jana Karafiáta sepsala a režie se ujala řevnická rodačka Lucie 
Kukulová. „Oproti originálu je tam mnohem míň příběhu a vše 
je tak trochu ve zkratce. Základní poezie se ale snad nevytrati-
la,“ uvedla před premiérou s tím, že Svatojánská kapela, kterou 
tvoří žáci ZUŠ Dobřichovice spolu s dospělými muzikanty, 
doplňuje příběh lidovými písničkami.

Za Mlynářskou pohádkou s klasickými postavami folklóru 
českého venkova – mlynářem, jeho dcerou Haničkou, Kašpár-
kem a Honzou, vodníkem, čertem a princem – se můžete vydat 
v neděli 23. října do Dobřichovic. V sále tamního zámku ji od 
16 hodin sehraje divadlo Kukadlo Jeremiáše Polcara. Příběh je 
doprovázen písničkami a hrou na kytaru, vstupné 80 Kč.

Ve stejný čas, ale dál po proudu Berounky, v černošickém 
Club Kině, bude zase k vidění pohádka Ezopovy bajky. Divadlo 
KAKÁ jich zdramatizovalo 12 v rámci interaktivního představe-
ní s autorskými písněmi, živou hudbou, svébytnou scénografií 
a v neposlední řadě jemným humorem. Vstupné 80 Kč.

Manželé Trnkovi znovu 
vystavují u Berounky
Po šestileté pauze se v dolním Poberouní znovu představí 
řevničtí umělci Marie Trnková a Jiří Matouš Trnka. Jejich 
samostatná výstava se uskuteční v dobřichovickém zámku, 
a to v první polovině listopadu. Vernisáž výstavy se koná 
10. listopadu od 17 hodin a potrvá do 13. 11. 
Zatímco Marie Trnková se věnuje figurální malbě, její choť bude 
vystavovat krajiny a symbolické figury. Výstavu uvede PhDr. 
Dušan Sedláček. Manželé Trnkovi v uplynulých dvaceti letech 
uspořádali 16 samostatných výstav, vystavovali například v Ho-
řovicích, Praze, Kadani či na Dobříši a v Kašperských horách. 
Jejich zatím poslední výstava u Berounky se uskutečnila v roce 
2016 v řevnickém Dřeváku. Jako členové Středočeského sdruže-
ní výtvarníků a Spolku pražských malířů se každoročně účastní 
i mnoha společných výstav v Rabasově galerii v Rakovníku, 
v Galerii 9 v Praze 9, v Berouně, Jílovém u Prahy, Mladé Bole-
slavi, Olomouci, Chomutově, Příbrami, na Kladenském salonu, 
na Zbraslavském salonu, s německým BBK Rheinland-Pfalz na 
Kunstdirekt v Mainzu atd. Jejich práce lze najít na stránkách: 
http://obrazytrnkovisweb.webmium.com.
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Marie Trnková, nar. 12. 10. 1946 v Plzni, studovala Střední od-
bornou školu výtvarnou v Praze (Hollarku) v letech 1960–1964. 
Mnoho let výtvarně zpracovávala animované filmy a zabývala 
se i jejich animací.

Maluje lidské příběhy a lidi, kteří jí něco říkají, a snaží se 
to svou malbou vyjádřit, zobrazuje vztah ke svým blízkým 
a přátelům. Zážitky ze svého a jejich života prolíná stále častěji 
i se smutkem z jejich odcházení. Často maluje skupiny, jejichž 
charaktery a vzájemné vztahy se proplétají, ukazuje jejich 
radosti i osamění.

Jiří Matouš Trnka, nar. 14. 11. 1946, studoval Střední odbor-
nou školu výtvarnou v Praze (Hollarku) v letech 1962–1966, 
kde se seznámil se svou ženou.

Kreslil a animoval filmy v tehdejším Krátkém filmu, Česko-
slovenské televizi a reklamním studiu Merkur, stejně tak jeho 
žena.

Malba z posledních let je většinou figurální. Rád doprovází 
své symbolické postavy neklidnou romantickou krajinou. Jeho 
oblíbeným tématem je i samotná krajina s vodou – slatě, jezera 
a moře.

Pestrý hudební mix nabídne 
v říjnu černošické Club kino
V režii města sem nejprve zavítá 6. 10. slovenská kapela 
ZVA-12-28 band, následovat ji bude o týden později 13. 10. 
slovenská zpěvačka a multiinstrumentalista Eniesa, která 
zde pokřtí zde své páté album s názvem ARYA’s. Americká 

jazzová zpěvačka, skladatelka a aranžérka Arta Jēkabsone se 
svým kvartetem zavítá do Černošic 20. 10. Chicagské blues 
tu představí v pondělí 24. 10. The Cinelli Brothers, bratři 
Marco (kytarista a zpěvák) a Alessandro (bubeník). Říjnový 
hudební maraton vyvrcholí koncertem Slávka Janouška a jeho 
kapely. V neděli 30. 10. se představí Slávek Janoušek (kyta-
ra, zpěv), kytarista Luboš Vondrák, jeho syn Honza Vondrák 
na kontrabas a Láďa Zítka na foukací harmoniku a perkuse. 
Všechny koncerty začínají ve 20 hodin a je možné zakoupit 
lístky v síti smsticket.

(vše pan)

Jak vidí Řevnice studenti 
architektury ČVUT
Líbila by se vám tančírna a galerie v bývalé Eurovii? Bezbari-
érový lékařský dům nedaleko Corsa pod lipami? Vyhlídky na 
Berounku a další pobytová místa u řeky?    
V Dřeváku u nádraží je do 14. 10. denně od 17 do 20 hodin ote-
vřena unikátní výstava. V rámci ateliéru Cikán/Ertl na FA ČVUT 
se studenti zabývali urbanistickým potenciálem města Řevnice 
i návrhy konkrétních staveb občanské vybavenosti. Jejich práce 
z letního semestru 2022 si můžete v Dřeváku prohlédnout a po-
soudit, nakolik odpovídají vašim představám o rozvoji Řevnic.
Výstavu připravila městská architektka Daria Balejová, pořádá 
ji spolek Řevnická deska za štědré podpory města Řevnice, ZUŠ 
a FA ČVUT.

mare

14  kultura

10/22



Inzerce  15



16  kulturní přehled

Bio Řevnice 
1/10 Avatar
Bio Řevnice / 14:30 

1/10 Jan Žižka
Bio Řevnice / 17:30 

1/10 Indián
Bio Řevnice / 20:00 

5/10 kde zpívají raci
Bio Řevnice / 20:00 

7/10 Bullet train
Bio Řevnice / 17:30 

7/10 Trojůhelník smutku
Bio Řevnice / 20:00 

8/10 Princezna rebelka
Bio Řevnice / 14:30 

8/10 Zoufalky
Bio Řevnice / 16:00 

8/10 Good Old Czechs
Bio Řevnice / 18:00 

8/10 Vstupenka do ráje
Bio Řevnice / 20:00 

12/10 Moonage Daydream
Bio Řevnice / 20:00 

16/10 Websterovi ve filmu
Bio Řevnice / 14:30 

16/10 Buko
Bio Řevnice / 16:30 

16/10 Banger
Bio Řevnice / 19:00 

19/10 Trojúhelník smutku
Bio Řevnice / 20:00 

21/10 Black Adam
Bio Řevnice / 17:30 

21/10 Válečnice
Bio Řevnice / 20:00 

22/10 Websterovi ve filmu
Bio Řevnice / 15:30 

22/10 Mára jde do nebe
Bio Řevnice / 18:00 

22/10 Il Boemo
Bio Řevnice / 20:00 

26/10 Dobrý šéf
Bio Řevnice / 20:00 

28/10 Šoumen krokodýl
Bio Řevnice / 17:30 

28/10 Můj otec, kníže
Bio Řevnice / 20:00 

29/10 Princ mamánek
Bio Řevnice / 15:00 

29/10 Ennio
Bio Řevnice / 17:00 

29/10 Buko
Bio Řevnice / 20:00 

Divadlo
14/10 Broučci
Bio Řevnice / 19:00 

15/10 Broučci
Bio Řevnice / 15:00 a 19:00 

23/10 Nedělní pohádka:  
Ezopovy bajky
Club kino Černošice / 16:00 

23/10 Mlynářská pohádka
Zámek Dobřichovice / 16:00

hudba
6/10 ZVA-12-28 BAND
Club kino Černošice / 20:00

13/10 křest CD Eniesa 
Club kino Černošice / 20:00

13/10 Šansonový večer 
se Zlatkou Bartoškovou
U Věže, Zámek Dobřichovice / 19:30  

14/10 3 koncert
Dřevák / 18:00

16/10 koncert Černošické 
komorní filharmonie
hala V. Čáslavské Černošice / 18:00

20/10 Arta Jekabsone  
Quartet (US vocal jazz) 
Club kino Černošice / 20:00

24/10 The Cinelli Brothers: 
Top blues band from London
Club kino Černošice / 20:00

30/10 Slávek Janoušek  
s kapelou
Club kino Černošice / 20:00  

Ostatní
1/10 Podzimní garage sale
Řevnice / 10:00 

3/10 Den otevřených dveří
Pečovatelská služba Řevnice / 15–17 

4/10 Zahájení Univerzity  
3. věku
Dřevák / 10–12

4/10 Přednáška:  
Jak si poradit, když se náš 
psychický stav zhoršuje
Dřevák / 16:00

5/10 Den otevřených dveří
Pomoc od srdce / 14–17 hod

6/10 Přednáška Jak na  
chytrý telefon a tablet
Dřevák / 9–12 hod

6/10 Den otevřených dveří
hiporehabilitace Jupiter / 11–16 hod

7/10 Vítání občánků
Zámeček Řevnice / 17:00

7/10 Drakiáda
Lety U Srubu / 16:30

8/10 Podzimní Garage sale
Lety / 10:00

13/10 Síťovka vol. 5 
Dřevák / 19:00

15/10 Podzimní Food truck 
market
Náměstí krále Jiřího / 10:00

15/10 havelské posvícení
Zadní Třebaň / 14:00

19/10 Přednáška:  
Malíř František kupka 
Jídelna ZŠ Lety / 17:00 

28/10 Setkání u pomníku
Náměstí krále Jiřího / 16:00

Výstavy
1–31/10 Naše Dobřichovice 
včera, dnes a zítra – 20 let od 
povodní 2002
Zámek Dobřichovice

10–13/11 Výstava obrazů  
M. Trnkové a J. M. Trnky
Zámek Dobřichovice

Do 14/10 Výstava prací stu-
dentů architektury ČVUT –  
analýzy města a jeho pro-
středí. 
Dřevák / 17– 20
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