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Hejnic). Návrh zástavby na Vrážce, trojdomy se společným 
dvorkem, se sice líbil, ale realizovat ho nechtěl nikdo, spíš se 
v komentářích návštěvníků objevovaly obavy z toho, že by se 
v těch místech mělo stavět. 

Už mimo představené návrhy zazněla přání na vznik vol-
nočasového prostoru určeného teenagerům nebo dovybavení 
stávajícího  dětského hřiště pod házenou pítkem a přístřeškem 
proti dešti. Vadila zavřená brána ke kostelu a špatný přístup 
k řece...

Během podvečerů jsem měla možnost sledovat tajný život 
Dřeváku, jehož rekonstrukce byla před pár měsíci dokončena. 
Rampa do ulice, ale i ta směrem ke kolejišti se zjevně staly 
vyhledávaným pobytovým místem pro řevnickou mládež. Sta-
rý nádražní sklad po rekonstrukci tak ožívá nejen občasnými 
koncerty, výstavami a společenskými akcemi. Jeho zachování 
a náklady na rekonstrukci měly smysl.   

Během debaty na vernisáži dostali autoři vystavených prací 
otázku, jaký dojem na ně Řevnice udělaly, když si je poprvé 
prohlédli. Studenty prý překvapil místní bohatý komunitní 
a kulturní život a shodli se i na tom, že z obcí na dolním toku 
Berounky jsou Řevnice nejhezčí – díky citlivým zásahům do 
veřejného prostoru si zachovaly původní ráz. Jestli my to naše 
město zbytečně nepodceňujeme, když obdivujeme přestavěné 
centrum u sousedů... 

I když výstava v Dřeváku skončila v půlce října, všechny 
studenské práce je možné si prohlédnout online na webu 
FA ČVUT. Stačí do vyhledávače Google zadat „ateliér Cikán 
Řevnice“. e
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Bezmála tři stovky návštěvníků si prohlédly výstavu Řevnice 
očima studentů architektury v Dřeváku u nádraží. Skoro 
desetina města. To je dobrá zpráva: místní zajímá, co a jak by 
se dalo ve městě zlepšit nebo postavit. K vidění byly nápady na 
úpravu veřejného prostoru, drobné projekty v okolí řeky, ale 
i návrhy na konkrétní stavby občanské vybavenosti. Všechny, 
včetně dvou důkladných urbanistických studií, vznikly v rámci 
výuky v ateliéru prof. Miroslava Cikána na Fakultě architektu-
ry ČVUT.  

Některé dny se zastavilo deset lidí, jiné třicet. Jako hlídací 
služba jsem měla pořád na co odpovídat. Zaskočilo mě, kolik 
legend stále mezi lidmi koluje, například na téma přestavby 
Eurovie nebo tzv. „masivní výstavby“, přitom stačí otevřít si 
územní plán. A taky jsem se ze zvědavosti ptala: „Jste Řevnič-
tí? Jak dlouho tu bydlíte? Co vám ve městě vadí, co tu máte 
rádi?“ Zastavili se i starousedlíci, ale typickým návštěvníkem 
výstavy byla rodina s dětmi, která je v Řevnicích doma pár let. 
A pak že se k nám stěhují lidi jen přespávat... 

Kdo chtěl, mohl na místě označit projekty, které ho zauja-
ly, a ty, které by zdejší radnici rovnou doporučil k realizaci. 
Celkem 31 vyplněných dotazníků reprezentuje názor o něco 
širší, protože rodiny se často společně domlouvaly na tom, 
jaký návrh vybrat. Sympatie získaly malé projekty okolo 
řeky (Matěj Ševela) a návrhy na úpravy veřejného prostoru, 
nazvané Plácky (Kateřina Klacková). Oceněny a doporučeny 
návštěvníky k realizaci byly i dva nápady na proměnu haly 
v areálu bývalé Eurovie na galerii a taneční sál či knihovnu 
(Ema Holubová a Kristýna Migdalová) nebo moderní pře-
stavba sídla technických služeb se sdílenými dílnami (Šimon 

Jedna výstava a pár dobrých zpráv
Text a foto: Marie Reslová

Návštěvnost byla nad očekávání hojná. Komentovaná prohlídka s Darjou Balejovou
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hodinách nelze bohužel kvůli zastaralosti sítě a spínání realizo-
vat.

Správce veřejného osvětlení tudíž vytipoval část světel, která 
by byla úplně odpojena. V této souvislosti bych vás rád požádal 
o pochopení a případnou součinnost nad návrhy, kde by bylo 
možné alespoň některá světla zcela vypnout. Toto opatření by 
bylo v účinnosti pouze do doby provedení rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení. V současné době je již vypracován projekt celkové 
rekonstrukce a na první etapu je připravena žádost o dotaci. 

První etapa se zjednodušeně řečeno týká oblasti vlevo od 
Nezabudického potoka a oblasti Za Vodou. Druhá etapa se týká 
části vpravo od Nezabudického potoka. Důvodem rozdělení je 
maximální výše nákladů stanovená dotační výzvou. V následují-
cím roce by se podávala žádost o dotaci na druhou etapu. 

Projekt řeší náhradu stávajícího systému úsporným a „inteli-
gentním“ osvětlením, které bude jednak díky LED technologii 
mnohem méně náročné na provoz a také jej bude možné velmi 
dobře ztlumovat v pozdních hodinách na menší výkon.

S úctou Tomáš Smrčka

Město shání brigádníky  
na údržbu záhonů
Brigádníky, kteří by vypomohli s údržbou trvalkových záhonů, 
nyní shání město Řevnice. Jde například o rozkvetlé záhony 
před nádražím, v ulicích Na Stránce, Komenského či Švabinské-
ho. „Jde zejména o pletí trvalkových záhonů. První pletí bude 
náročnější, následná péče již udržovací. Výhodou bude, když 
se uchazeči vyznají v zeleni, nicméně dostanou od nás i ško-
lení,“ uvedl vedoucí technických služeb Mojmír Mikula s tím, 
že rozsah práce bude od března do listopadu přibližně tři dny 
v měsíci, podle možností uchazečů. Nástup je možný ihned. 
Zájemci mohou vedoucího TS kontaktovat na telefonu 702 041 
425 nebo na e-mailu ts@revnice.cz.

 „Odborně se o zeleň ve městě stará paní Hana Sklenková 
a fyzicky pracovníci Technických služeb. Na některá místa, jako 
je třeba hřbitov nebo Havlíčkovy sady, si město najímá firmy. 
Nicméně okrasných záhonů přibývá a je třeba je udržovat,“ uve-
dl starosta města Tomáš Smrčka. V současné době Technické 
služby pod vedením městské architektky Darji Balejové upravují 
parčík pod hasičskou zbrojnicí zvaný Marešák. Vysazeny zde 
byly stromy a keře podél plotu hasičárny. Vznikne zde úhlopříč-
ně vedený chodník z betonových placáků, instalovány budou 
lavičky a odpadkový koš. 

Radní zřídí novou komisi 
pro energetiku
Pět namísto původních tří komisí bude mít k dispozici nově 
zvolená rada města. Na základě koaliční smlouvy pětice stran 
navrhla do čela těchto komisí své předsedy, jež následně jme-
nuje rada města. Nově zřízená je komise pro energetiku, kterou 
povede Aleš Svoboda. „Město musí hledat úsporná opatření, 
řešit fotovoltaiku,“ okomentoval vznik komise starosta Tomáš 
Smrčka. Podle něj bude město v souvislosti s rozvojem komu-
nitní energetiky řešit možnosti vybudování fotovoltaiky nejen 
na skládce, ale i na dalších městských objektech. Zaměření dal-
ších komisí se podle starosty měnit nebude, změní se obsazení 
a jejich předsedové. Tedy kromě komise pro územní rozvoj. Ta 
vznikla z původního výboru a povede ji stejně jako předtím vý-
bor Josef Tlustý. Nadále bude fungovat sociální komise s novou 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
jak již jistě víte, na ustavujícím jednání městského zastupitel-
stva dne 24. října byla na základě povolebních jednání a dohod-
nuté koaliční smlouvy zvolena nová rada města, starosta, dva 
místostarostové a všechny ze zákona dané výbory zastupitel-
stva. Dovolte mi, abych vám vysvětlil kroky, které k tomu vedly.

Koalice pěti stran
Koaliční smlouva je konsensem programů celkem pěti voleb-
ních stran s cílem zajistit stabilitu pro kvalitní správu a rozvoj 
Řevnic. S jejím plným zněním se můžete seznámit na webových 
stránkách města.

V každé z oblastí smlouva obsahuje zcela konkrétní projek-
ty, které jsou buď již zpracovány, nebo se aktuálně připravují 
a které chce koalice dále posouvat. Jsme si vědomi, že se jedná 
o program ambiciózní. Nadcházející období bude navíc s ohle-
dem na nejistotu ohledně výše daňových příjmů a vysokých cen 
energií velmi složité. O realizaci všech projektů samozřejmě 
rozhodnou finanční možnosti města, úspěšnost v získávání 
dotací či zapojení dalších subjektů do financování (okolní obce, 
kraj, stát).

Právě důraz na stabilitu a širší konsensus nad prací ve pro-
spěch města byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se dokázali 
nad programem shodnout i s částí bývalé opozice. Společné 
dohody si velmi vážím a jsem si jistý, že z ní Řevnice budou 
profitovat. 

Rád bych vám zde představil členy nově zvolené rady města. 
S prací ve vedení města či orgánech samosprávy mají všichni 
bohaté zkušenosti, a to z několika volebních období. Na základě 
povolebních vyjednávání jsme se rozhodli ustanovit tentokrát 
do funkce dva místostarosty se zcela konkrétní náplní práce. 
Toto navýšení se však nijak nedotkne rozpočtu města, mezi 
funkce místostarostů bude rozdělena jen jedna odměna. 

Personální složení rady města
Prvním místostarostou byl zvolen Petr Hartmann. Na starosti 
bude mít rozpočet města, dotace, investice a jejich financová-
ní. Druhým místostarostou se stal Petr Kozák, který se bude 
věnovat zejména energiím a souvisejícím úsporným opatřením 
včetně rekonstrukce veřejného osvětlení a projektu fotovoltaic-
kého zdroje na bývalé skládce.

Dalšími dvěma členy rady města se stali Kateřina Šupáčková, 
která má v gesci kulturu, sport, městské granty, školství a so-
ciální oblast, a Libor Kvasnička, jenž se bude věnovat rozpočtu, 
ochraně životního prostředí, dopravě, vodnímu hospodářství 
a opatřením proti vodě a suchu. 

Všem radním přeji hodně sil a energie pro časově náročnou 
a odbornou práci pro město. Všem zastupitelkám a zastupite-
lům přeji, aby je práce v zastupitelstvu, výborech a komisích 
těšila a aby čas, který věnují práci pro město na úkor svého 
osobního života, považovali vždy za dobře vynaložený. 

Vám, občanům města, pak garantuji, že z pozice starosty 
budu nadále svědomitě hájit zájmy obce, pečovat o její rozvoj 
a pozorně naslouchat vašim hlasům. 

Jak s osvětlením 
Na závěr bych chtěl ještě krátce informovat o úsporných 
opatřeních, která by měla být v průběhu listopadu postupně 
realizována na veřejném osvětlení. Minulá rada města na svém 
posledním jednání v reakci na vysoké ceny elektrické energie 
uložila technickým službám provést úsporná opatření. Původní 
myšlenku vypínat části veřejného osvětlení v pozdně nočních 

Slovo starosty
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předsedkyní, zastupitelkou Markétou Sedláčkovou Davidovou, 
kulturní komisi nově povede zastupitel Tomáš Spěvák a komisi 
pro životní prostředí Jan Lojda. Kromě těchto poradních a ini-
ciativních orgánů rada města na půdorysu těch stávajících zřídí 
i letopiseckou komisi a dle zákona i povodňovou komisi. 

Zájem o dřevo z řevnického 
lesa se zdvojnásobil
Zájem o samosběr a samovýrobu dřeva v řevnickém lese v po-
sledních měsících enormně vzrostl. V případě samovýroby jsou 
již povolenky vydány do konce března 2023 a úřad zapisuje 
rezervace až na duben a květen 2023.

V řevnickém lese je možnost provádět buď samosběr, nebo 
takzvanou samovýrobu palivového dřeva. Samosběr dřeva lze 
provádět na základě zakoupené povolenky. Pro letošní rok již 
byl jejich počet vyčerpán. „Vydáno bylo celkem 60 povolenek, 
což je nárůst od minulého roku o téměř 100 procent, tehdy jich 
bylo vydáno 33,“ vypočetl Michal Kliner, referent Ekonomického 
odboru MěÚ Řevnice. Povolenka pro rok 2023 stojí 400 korun, 
dříví bude možné sbírat od ledna do konce listopadu v době od 
9 do 17 hodin. „Toto povolení ale neopravňuje k vjezdu do lesa 
a nasbírané dřevo je potřeba k vozidlu donést,“ říká Kliner s tím, 
že samosběr se týká pouze na zemi ležícího dříví, zlomů a vývra-
tů do průměru 10 cm (měřeno na silnějším konci).

Také pro samovýrobu je nutné mít vystavené povolení, s nímž 
je spojeno zapůjčení klíče od závor v lese a možnost odvézt 
dřevo autem. Zde se již platí za množství vytěženého dřeva, za 
1 prostorový metr měkkého dřeva to pro rok 2023 je 300 Kč. 
Množství vytěženého dřeva je omezeno na 20 prm na jednu 
povolenku. „Vzhledem ke kalamitě kůrovce a potřebě přednost-
ního zpracování měkkého dřeva není nyní vydáváno povolení 
na samovýrobu dřeva tvrdého,“ upřesnil Kliner. 

Tyto povolenky se vystavují nově jen na jeden měsíc a počet 
povolenek je omezen na maximálně pět povolenek měsíčně. 
„V současné době je již vše rezervováno do konce března 2023 
a zapisuji rezervace na duben a květen 2023. U těchto povole-
nek jsme udělali oproti minulým letům změnu, kdy bylo vydáno 
téměř 50 celoročních povolenek a nebylo možné uhlídat těžbu 
a množství těženého dřeva,“ vysvětluje referent s tím, že díky 
zvolenému systému výdeje povolenek a důsledné kontrole za-
tím neřeší ani vetší počet krádeží. „Nicméně máme již i nějaké 
dopadené zloděje, kterým v současné době hrozí pokuta ve 
správním řízení, kde lze uložit pokutu až do 50 000 Kč,“ doplnil 
Kliner. Na kontrolu lesa se zaměřují i strážníci Městské policie 
Řevnice. „Strážníci kontroly v lese provádějí poměrně často, 
nepravidelně v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách, 
a jsou pěší. V současnosti jsme zaznamenali větší zájem o sa-
movýrobu dřeva, proto i kontroly lesa a jeho okolí znásobíme,“ 
doplnila Jana Janoutová z MP Řevnice. 

O vystavení a rezervaci povolenek na samosběr nebo samo-
výrobu palivového dřeva je možné požádat přes e-mail kliner@
revnice.cz nebo na telefonu +420 603 508 806, případně 
v úředních dnech na MěÚ Řevnice. 

Pro případ, že by ani jedna z výše uvedených možností zájem-
ci o palivové dřevo nevyhovovala, je možné zakoupit štípané pa-
livové dřevo z řevnického lesa přímo v areálu Sběrného dvora. 
Objednat si ho můžete na webových stránkách sběrného dvora 
http://sdrevnice.cz/palivove-drevo/ nebo na telefonu +420 
702 041 431.

 vše pan

Chcete nakoupit potřebným?
Tradiční sbírka potravin proběhne 12. listopadu v některých 
okolních supermarketech. Zapojí se do ní také Billa v Letech, kde 
budou s její organizací pomáhat dobřichovičtí a řevničtí skauti.

Sbírka je příležitostí, jak jednoduše a účinně pomoci lidem 
v nouzi. Pořádá ji Česká federace potravinových bank. Přímo 
při nákupu můžete darovat trvanlivé potraviny a drogistické 
zboží, kterého je v bankách stálý nedostatek. V každém ze zapo-
jených obchodů bude k dispozici i seznam potřebných položek 
a hned za pokladnou můžete darované zboží předat dobrovol-
níkům v zelené zástěře s logem sbírky potravin.

Část darů se odváží do poboček potravinových bank, kde si je 
pak přímo vyzvedávají ti, kteří se ocitli v nouzi, nebo nezisko-
vé organizace, které se o takové lidi starají. Další část putuje 
z obchodů rovnou do skladů neziskovek, které se na organizaci 
sbírky podílejí. Například Farní charita Řevnice bude odebírat 
darované zboží v Bille v Kamenici (blízko Velkých Popovic) 
a získá tak potraviny a drogerii pro potřebné v našem regionu.

Řekněte si o pomoc
Během celého listopadu probíhá akce Den bez dluhů, která 
nabízí konzultace s finančními odborníky zdarma všem, kteří 
si nevědí rady se svou finanční situací či dluhy, případně po-
třebují zjistit, zda jsou proti nim vedeny exekuce. Pokud máte 
o takovou službu zájem, můžete zavolat na bezplatnou tele-
fonní linku 800 70 08 80 nebo vyplnit kontaktní formulář na 
www.nasedluhy.cz. Dlužníci získají konkrétní plán, jak krok 
za krokem postupovat, kde omezit náklady, jak sehnat další 
zdroj příjmů nebo jak rozložit závazky na delší časové období.
S uhrazením vyšších nákladů na bydlení, především s platba-
mi za energie vám může pomoci Příspěvek na bydlení. Máte 
na něj nárok, pokud vám na pokrytí nákladů souvisejících 
s bydlením, jako je nájem a energie, nestačí 30 % vašich 
příjmů. Příspěvek vyřizuje Úřad práce ČR, podrobné informa-
ce, formulář žádosti nebo návod na digitální podání žádosti 
najdete na www.uradprace.cz/prispevek-na-bydleni1 nebo 
zjistíte na bezplatném telefonním čísle 800 779 900.

mare

Z radnice

28. října si u pomníku na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
připomněli výročí založení samostatné republiky zástupci 
vedení obce, místních spolků i veřejnost.
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řevnice po volbách

Text: Marie Reslová

Když jste uviděl volební výsledky, co se vám prohnalo hla-
vou?
Že to bude těžké, protože výsledky koalice, která vedla město mi-
nulé čtyři roky, byly těsné. Sice výhra 8 ku 7 zastupitelům, ale roz-
díl velmi malý. Hned večer po volbách jsme se sešli a na půdorysu 
koalice debatovali, jaký další postup zvolit. Na základě všeobecné 
dohody došlo hned následující den k oslovení opozičního uskupení 
PRO Řevnice. Nabídl jsem jim, aby v rámci koaliční dohody reali-
zovali svůj program a podíleli se další čtyři roky na správě města. 
Období, které nejen Řevnice a celou republiku, ale i celou Evropu 
čeká, bude velmi složité z hlediska energetické krize, zvyšování 
cen, ale i fungování státních institucí nebo dotací. Může to zname-
nat, že na něco finance nebudou. Týká se to samozřejmě i našeho 
koaličního programu, v němž je naplánovaná řada investic.
Nejsou ta dvě místa v radě města, která získalo uskupení PRO 
Řevnice – tedy opozice, která vás osm let tvrdě kritizovala – 
disproporční vzhledem k volebním výsledkům vašich koa-
ličních partnerů, na jejichž podporu jste se mohl dvě volební 
období spolehnout? 
Všechno je věcí politických dohod. Není to jen o místech v radě, 
ale i ve výborech, obsazení komisí, podílení se na správě města 
jejich prostřednictvím. Nebylo to jednoduché, debatovali jsme 
o tom poměrně dlouhou dobu, ale považuji to za korektní politic-
kou dohodu všech subjektů, které do koalice vstoupily. 
Rozumím tomu správně, že pro vás byla prioritní stabilita 
a širší podpora koalice?
Jednoznačně. Pro některá rozhodnutí potřebujete mít větší 
podporu než těsnou většinu jednoho hlasu. Ne vždy se jednání 
zúčastní všichni zastupitelé. Potřebujeme stabilní prostředí pro 
rozhodování o vážných věcech, které nás čekají.
Koaliční dohoda, tedy jakési programové prohlášení řevnické 
„vlády“, je velmi ambiciózní, nejvíc z vašich tří starostov-
ských období. Jen projekty ve vodohospodářské a dopravní 
infrastruktuře by stály vyšší desítky, možná stovky milionů. 
Máte spočítáno, že jsou ty plány vzhledem k rozpočtu města 
reálné? 
Když se podíváte na aktuálně probíhající soutěže, zjistíte, že se 
náklady dnes vůbec nedají vyčíslit. Snažili jsme se do koaliční 
dohody vypsat všechny projekty, které jsou buď připravené, nebo 
se dokončují. Jsou tam projekty, které už mají vyřízené dotace, 
jako komunikace na Vrážce, i takové, kde preferujeme vlastní fi-
nancování, jako je propojení vodovodu do části Za Vodou. Jsou to 
zásadní projekty pro správu města. Odhad samozřejmě máme, ale 

dnes se pohybujeme v odchylkách desítek procent. Lakmusovým 
papírkem bude výsledek soutěže na historicky největší řevnickou 
investici – komunikace na Vrážce, kde je předpokládaná cena 
kolem 90 milionů. V dnešní době si vůbec netroufám odhadnout, 
jaké nabídky dostaneme. Co se týče propojení vodovodu, dostali 
jsme se z odhadovaných 6 milionů v projektu na nabídkovou cenu 
9 milionů a pravděpodobně budeme soutěž opakovat, protože 
jeden ze dvou účastníků z ní odstoupil.
To znamená, že koaliční dohoda nezahrnuje jen to, co oprav-
du slibujete udělat, ale je to spektrum projektů, které považu-
je koalice za důležité a podle možností je bude realizovat?
Přesně. Je to zásobník projektů, které jsou připravené a my ne-
chceme, aby zapadly do šuplíku. Naopak je budeme při vhodných 
finančních podmínkách posouvat k realizaci. Všechno záleží na 
vypsaných dotacích, na zdrojích, které budeme mít, na tom, jak se 
bude vyvíjet rozpočtové určení daní (RUD, pozn. red.). Očekává 
se, že bude muset dojít k nějaké změně daňové soustavy, a ta bude 
jistě mít nějaký dopad na RUD, což je vedle dotací druhý zásadní 
zdroj obecních příjmů. Je fakt, že dnes je díky inflaci a většímu vý-
běru DPH výnos pro obce vyšší než plánovaný. Na druhou stranu 
máme také kvůli inflaci vyšší výdaje. Předpokládáme, že do konce 
roku město na daních dostane o 10 milionů víc, než byl rozpočto-
vý plán, ale zase mnohem víc peněz utratí za energie i za stavební 
investice, které jsou také dražší. Budou se jistě upravovat i mzdové 
náklady. A pak jsou tu zvyšující se náklady našich příspěvkových 
organizací – jenom škola už avizovala nedostatek peněz na závaz-
né finanční ukazatele, jako jsou energie.
Zmínil jste energie. Spousta obcí ještě nemá vysoutěžené na 
příští rok dodavatele. Jak jsou na tom Řevnice? 
Díky tomu, že soutěžíme pod záštitou Černošic společně s několi-
ka obcemi v okolí, tak energie vysoutěžené máme. Samozřejmě za 
vysoké ceny, protože soutěžíme na burze a tam jsou ty ceny aktu-
ální. Zvolili jsme strategii rozdělit potřebný objem po čtvrtinách, 
na rok 2023 se tak začalo soutěžit už na jaře, poslední část jsme 
oddalovali, co to jde, tu vysoutěžíme do konce roku.
V koaliční smlouvě je kapitola, která se snaží na vysoké ceny 
energií reagovat. Můžete ji přiblížit?
Jde hlavně o fotovoltaický zdroj na bývalé skládce, který jsme za-
čali připravovat ještě v době, kdy o nějaké energetické krizi nikdo 
nic netušil. Když se před třemi lety rozjížděl tzv. modernizační 
fond a v kraji se hledaly vhodné lokality pro budoucí fotovoltaické 
elektrárny, byla skládka vytipována jako místo, kde by co do vý-
konu poměrně významný zdroj mohl vzniknout. I v době nízkých 
cen energií potvrdila studie proveditelnosti, kterou jsme zadali, 
finanční návratnost investice. Byla tu ale řada podmínek: připo-

Na jednání zastupitelstva 24. října zvolili zastupitelé vzešlí ze zářijových komunálních voleb nové vedení města 
Řevnice. Už třetí volební období bude starostou Ing. Tomáš Smrčka (Perspektiva pro město), místostarosty se 
stali Ing. Petr Hartman (Perspektiva pro město) a Ing. Petr Kozák (Naše Řevnice). Pětičlennou radu města dopl-
ní dva zastupitelé zvolení za PRO Řevnice, Ing. Kateřina Šupáčková a Libor Kvasnička. 

Koaliční smlouvu podepsalo 8. října deset zastupitelů, kromě těch z politických uskupení zastoupených 
v radě města také reprezentanti stran TOP 09 a ODS a nezávislí. V opozici zůstala uskupení Šance Řevnice 
a Srdce Řevnic, v patnáctičlenném zastupitelstvu mají 5 hlasů. 

Potřebujeme stabilní prostředí
Rozhovor se starostou města Řevnice Tomášem Smrčkou
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jení do soustavy nebo podíl dotací a vlastních investic. Uvažovalo 
se o variantách městské investice nebo přípravě projektu a jeho 
poskytnutí investorovi, což by pro nás znamenalo menší, ale dlou-
hodobější příjmy. Nyní v době krize jsou zcela legitimní úvahy 
o zapojení takového zdroje do hospodaření města. Projednáváme 
připojení do přenosové soustavy a vypadá to, že dostaneme od 
ČEZu souhlas a po zaplacení zhruba milionového poplatku bude 
možné fotovoltaický zdroj připojit do trafostanice v Selci. Mezitím 
si ale musíme vyjasnit situaci – stát slibuje, že bude vytvářet 
podmínky pro místní komunity, které budou schopné si elektric-
kou energii vyrábět samy, přes zařízení ČEZu si ji posílat zpět a na 
odběrných místech spotřebovávat. Toto je varianta, která je nyní 
v našich úvahách na předním místě.
Umístění fotovoltaických panelů na obecní budovy nepřed-
pokládáte?
I tyto možnosti zvažujeme. Ale třeba umístění fotovoltaiky na stře-
še školy nám dříve vycházelo jako nenávratné, protože bychom 
vyráběli energii i v době prázdnin, kdy bychom ji nedokázali 
spotřebovat. Jsou ovšem jiná místa, jako penzion pro seniory 
nebo čistírna odpadních vod, kde je odběr energie trvalý a kde by 
to dávalo smysl.
Na které z projektů zmíněných v koaliční smlouvě budete 
prioritně směřovat finance?
Energetika se v dnešní době přirozeně jeví jako jedna z priorit. 
Vodní hospodářství máme jako prioritu už druhé funkční období. 
A samozřejmě to budou věci, na které se nám podaří získat dota-
ce, zejména komunikace. Posouvat dál bude nutné také projekt 
nové školní budovy. Žijeme v místě, kde stále přibývají děti, lidé se 
k nám stěhují, i když tu není žádná velká výstavba, a to nemluvím 
o uprchlících z Ukrajiny. Trošku jsme si to paradoxně způsobili 
i sami zlepšováním kvality naší školy.
Další z kapitol koaliční smlouvy se věnuje územnímu plánová-
ní. Územní plán se sice těsně před volbami podařilo schválit, 
ale vyplývá z něj nutnost do pěti let, tedy nejlépe v tomto 
volebním období, pořídit regulační plán pro území bývalé 
Eurovie a několik územních studií, mimo jiné třeba pro oblast 
Vrážky.  
Jisté je, že tvůrce našeho územního plánu ateliér Pavel Hnilička 
Architects v tom po zkušenostech s prací u nás a ve dvou okolních 
obcích pokračovat nechce. Koho konkrétně oslovíme, ještě v radě 
projednáno nemáme, ale je jasné, že musíme začít pracovat 
neprodleně a že do toho po zkušenostech s referendem musíme 
zatáhnout nejen veřejnost, ale také vlastníky, aby to dávalo smysl. 
Kromě Eurovie a Vrážky půjde ještě o další, neméně důležité 
lokality: Pod Lesem a v pískovně Za Vodou, kde máme navázaný 
projekt retence vody, která celé to území trápí. Nevím, jestli stih-
neme vyřešit také územní studii pro okolí Zámečku, to už pro mě 
takovou preferenci nemá.
Rada hodlá jako svůj poradní orgán v této oblasti jmenovat 
novou komisi pro územní rozvoj. V minulém období řešil pro-
blematiku územního plánování výbor, který zřídilo zastupitel-
stvo. Proč ta změna?
To není podstatné, záleží na obsazení. Pokud se do komise podaří 
vhodným způsobem dostat všechny politické aktéry ve městě 
i takzvané zájemníky, tedy lidi z řad organizací, kterým územní 
rozvoj leží na srdci a které dávaly připomínky do územního plánu, 
může to fungovat. Jednání výboru pro územní rozvoj byla patová, 
protože se většinu času zabývala spory o tom, jaký bude výstup. 
Vznikla tam nešťastná dohoda, že když jeden člen výboru bude 
mít jiný názor, nebude z jednání společný výstup. Je třeba se 
poučit, udělat kvalitní zastoupení a brát v úvahu dohodu většiny. 
O tom je demokracie, ne o závislosti na jednom člověku, který si 
umane, že něco zablokuje.
V koaliční smlouvě se nově objevil projekt, který dosud nikdo 
nezmínil, i když o potřebě bezbariérových ordinací a bydlení 
s regulovaným nájmem pro učitele, lékaře nebo sociálně 

potřebné se mluví už delší dobu. Jde o multifunkční dům na 
městském pozemku v proluce vedle domu čp. 27 na náměstí. 
Jak k němu budete přistupovat? Půjde o řešení celého pro-
storu mezi radnicí, starou školou a školním hřištěm?
Ten prostor jsme definovali v rámci studie, jejímž záměrem bylo 
postavit tam sportovní halu. Ta se nakonec staví vedle školy na 
jiném pozemku jako soukromá investice. Je potřeba vzít projekt 
na rekonstrukci staré školy, který s tím souvisí, a říci si na veřejné 
diskusi s občany, co by takový objekt měl obsahovat, připravit 
zadání studie. V dalších debatách a prezentacích bychom pak po-
jmenovali funkce toho místa. Moje představa je, že by měl vznik-
nout multifunkční objekt, který ve dvou patrech splňuje potřeby 
bezbariérového zdravotnického zařízení a v jednom nabídne byty, 
s nimiž by město mohlo nakládat. Včetně podzemního parkoviště, 
které by odlehčilo náměstí. Zachovat je třeba průchod navazující 
na chodník do Školní ulice, který vzniká mezi sportovišti, a spojit 
s ním celkovou úpravu vnitrobloku. 
Uvažujete tady o spolupráci se soukromým investorem?
Myslíte nějaký PPP projekt? Záleží na dotacích. Pokud budou 
nějaké, které to umožní, je to určitě vhodná varianta.
V souvislosti s dokončením rekonstrukce Dřeváku u nádraží 
zmiňuje koaliční smlouva projekt OPENBOOK. Co to je?
Podali jsme žádost o dotaci na kontejnery, které by doplnily 
objekt Dřeváku především o sociální zařízení, u MAS Karlštejnsko 
(místní akční skupina, která navrhuje a provádí strategii rozvoje 
venkova, pozn. red.). Držíme se projektu paní architektky Sodom-
kové na doplnění skladu třemi kontejnery se zázemím, jen jsme 
pozměnili jejich využití. OPENBOOK znamená otevřená knihovna 
s tím, že knihovnička, která je na nádraží, by se přemístila do 
jednoho z těch kontejnerů. V dalším by byla čítárna a veřejné 
počítačové místo.
„Budeme iniciovat vznik dalších míst pro volnočasové akti-
vity,“ stojí v koaliční smlouvě v kapitole věnované sportu. Co 
konkrétně máte na mysli?
Jde o další rozvoj areálu Za Vodou, konkrétně staré fotbalové 
hřiště, které si město dlouhodobě pronajímá. Josef Svoboda, 
který řídí výstavbu sportovní haly, chtěl na jednom z pozemků 
za ní udělat skejťáckou „vanu“, ale narazilo to na odpor lidí, kteří 
bydlí okolo, především kvůli hluku. Podílel se i na rekonstrukci 
stávající U-rampy a diskutovali jsme o jiných možnostech, kde by 
něco podobného mohlo vzniknout. Po debatě ještě v minulé radě 
jsme vytipovali staré hřiště, které je odcloněné od trvale žijících 
obyvatel. S tím, že bychom tam nechali prostor pro akce typu hos-
tování cirkusu nebo vzlet balónů, ale do části bychom investovali 
a zpřístupnili ji mládeži jako skatepark.
Co byste si v tomto složitém období nejvíc přál, aby se v Řev-
nicích povedlo?
Vypadá to jako klišé, které by řekli všichni na mém místě: dokon-
čit rozdělané projekty nebo je aspoň posunout k realizaci. Pověst-
nou třešničkou na dortu je pro mě projekt multifunkčního domu 
s městskými byty za úřadem. A mým osobním přáním je debata 
o střední škole v Eurovii, která v koaliční dohodě není, protože na 
tom zatím není shoda s vlastníky. Když už jsme prostřednictvím 
referenda definovali toto území jako prostor pro občanskou vyba-
venost, tak to je přesně ta služba, která by byla velmi vítaná nejen 
pro Řevnice, ale i okolní obce. Gymnázium plánují Černošice, ale 
v téhle padesátitisícové aglomeraci mezi Berounem a Prahou by 
byla ideální nějaká odborná škola, případně doplněná učňovským 
školstvím. Tradice manuální výroby je v tom místě od první repub-
liky. Pokud stát nezačne tyto věci podporovat, dostaneme se do 
obrovské krize. Válka skončí a Ukrajinci, kteří u nás pracují v ře-
meslných profesích, se budou vracet domů, protože na obnovu 
tam půjdou obrovské peníze. A pro střední Evropu, která je zvyklá 
na ukrajinské gastarbeitery, to bude během pouhých několika 
let obří problém. Bez toho, abychom děti nasměrovali k tomuto 
vzdělávání, to nepůjde.  e



1. Minulé volby jste se 34 % hlasů a 5 zastupiteli vyhráli, 
letos s necelými 14 % budete mít v zastupitelstvu jen dva 
reprezentanty. Čím si tak nápadně odlišný volební výsledek 
vysvětlujete?
Ono je trochu zavádějící volební výsledek takto srovnávat. Před 
minulými volbami naše kandidátka získala podporu všech voličů, 
kteří nesouhlasili z různých důvodů s předloženým návrhem ÚP, 
děním kolem projektu náměstí atd. To se při těchto volbách změ-
nilo, protože tu vznikla dvě další uskupení, která volila trochu 
radikálnější přístup než my. Také kandidovalo osm volebních 
uskupení oproti roku 2018, kdy jich bylo šest, což při volebním 
přepočtu hraje vždy svoji roli. Myslíme si také, že z výsledku vo-
leb je vidět dozvuk schvalování ÚP v tom, že obě uskupení, která 
se proti sobě nejradikálněji vymezovala, získala nejvíce hlasů. 

Vhodnější by dle našeho názoru bylo srovnávat náš výsledek 
s volbami v roce 2014, kdy také kandidovalo osm subjektů, my 
jsme vyhráli a získali jsme tři mandáty v zastupitelstvu, tedy 
o jeden více než letos. Důvodů ztráty mandátu bude jistě více. 
Asi nejvýraznějším rozdílem je, že za nás v roce 2014 kandidovali 
Jarka Dercová a Pepa Beneš a tyto dvě výrazné osobnosti prostě 
letos chyběly.
 
2. Rozhodli jste se vytvořit novou koalici s těmi, jejichž práci 
jste ve dvou minulých funkčních obdobích jako opozice 
často kritizovali. Oba vaši zastupitelé, Kateřina Šupáčková 
a Libor Kvasnička, se stanou též radními. Co vás k tak pře-
kvapivému kroku vedlo?
Zde je asi třeba rozlišit dva pohledy na opozici. Jeden je ten poli-
tický, a tam nám role opozice byla prostě přidělena tím, že s námi 
nikdo koalici udělat nechtěl, což se nyní změnilo. Druhý pohled 
na opozici je rozdíl v názorech na řešení některých problémů 
a tam se naším vstupem do koalice nic nezmění.

Vezměme to ale šířeji. Základem všeho je vůle voličů vyjádře-
ná ve volbách a také snaha jednotlivých uskupení naplnit to, co 
jsme slíbili voličům. V letošních volbách nám vůle voličů rozdala 
mandáty poměrně vyrovnaně a před námi byla vize slabé koalice 
a nekončících sporů. To nebyla dobrá zpráva (ani správa) pro 
Řevnice (ani pro Pro Řevnice). Naše uskupení dlouhodobě vždy 
prosazovalo širokou koalici, a to z prostého důvodu, že počet lidí 
ochotných pro město pracovat je omezený a je škoda nevyužít 

potenciál všech uskupení. To, že jsme k prosazení tohoto názoru 
na chod obce v posledních dvou volebních obdobích neměli 
dostatek mandátů, na našem pohledu nic nemění. 

Když se na nás obrátil Tomáš Smrčka s nabídkou jednoho mís-
ta v radě města, vedli jsme, po pravdě řečeno, na toto téma uvnitř 
uskupení docela komplikovanou debatu. Přece jenom, nějaké 
příkopy byly za tu dobu vykopány a také máme uvnitř uskupení 
na některé věci rozdílné názory. Svoji roli hrálo i to, že osamělý 
radní má relativně slabou pozici. Proto jsme nabídku nepřijali. 
Když jsme od Tomáše Smrčky dostali nabídku na dvě místa v RM, 
převažující většina členů naší kandidátky na tuto nabídku kývla, 
byť ne všichni bez výhrad. Důvodů k tomuto kroku bylo více, 
ale hlavním je to, že jsme všichni kandidovali především proto, 
abychom Řevnice posunuli dál, a varianta se dvěma radními nám 
v tuto chvíli nabízí nejvíce možností k naplnění tohoto cíle.

Ještě k té kritice v minulých volebních obdobích. Je třeba si 
uvědomit, že za poslední dvě období se koaliční kandidátka 
značně pozměnila, podstatnějším důvodem je ale to, že jsme byli 
v rámci výboru pro ÚP schopni s koalicí nacházet společné kom-
promisy a společná řešení. To byl podle nás také hlavní důvod, 
který vedl koalici k tomu, že nám předložila nabídku koaliční 
spolupráce. 

3. Koaliční smlouva je už podepsaná – jaké priority v ní má 
uskupení PRO Řevnice? Čemu se chtějí vaši radní věnovat 
především?
Jak již bylo řečeno výše, hlavním důvodem pro vstup do koalice 
byla naše snaha a chuť převzít odpovědnost a aktivně se podílet 
na vedení města. Chceme mít možnost i nadále prosazovat to, co 
bylo vždy naším hlavním cílem – dlouhodobě ekonomicky udrži-
telný rozvoj Řevnic. Chceme dohlédnout na úspěšné dokončení již 
započatých projektů a aktivit a iniciovat projekty a aktivity nové, 
a to nejen v oblastech, které nám byly koaliční smlouvou svěřeny. 
Rádi bychom i nadále udržovali dobré vztahy s vedením všech 
školských zařízení zřizovaných městem a přispěli k jejich dalšímu 
rozvoji. Dlouhodobě jsou naším cílem také postupné a systema-
tické investice do obnovy ulic, jejichž stav je velkým a trvalým 
problémem Řevnic. Město, a stejně tak koaliční smlouva, je živý 
organismus. Problémy a nové výzvy přicházejí v průběhu a my 
jsme připraveni hledat vždy nejlepší řešení pro naše obyvatele. e

Z opozice do vládnoucí koalice
Uskupení PRO Řevnice působilo osm let v opozici, ale pro toto volební období se rozhodlo stát součástí  „vládnoucí“ koa-
lice. V radě města ho zastupují oba dva zvolení zastupitelé, Ing. Kateřina Šupáčková a Libor Kvasnička.

Nové sdružení na řevnické politické scéně vstupuje do zastupitelstva
Sdružení Šance Řevnice bylo v komunálních volbách nováčkem, přesto získalo druhý největší počet hlasů. Se svými čtyř-
mi zastupiteli (Ing. Tomáš Chabera, PhDr. Olga Tomková, Ing. Jiřina Ullrichová a Ing. Martin Sudek) ale zůstává v opozici.

1. Vaše uskupení mělo druhý nejlepší volební výsledek 
a získalo čtyři zastupitelské mandáty. Jste s výsledkem 
spokojeni?
Výsledek je pro nás obrovským úspěchem a děkujeme všem 
našim voličům za podporu. Nyní je jasné, že mnoho občanů 
podporuje myšlenky naší strany Šance Řevnice. Budeme dělat 
všechno pro to, abychom všechny, kteří nás volili, nezklamali. 
Stále budeme prosazovat zlepšení kvality života stávajících obča-
nů. Naším primárním cílem je zachovat město zelené a příjemné 
pro naše společné žití. 

2. Široká koalice, která bude řídit řevnickou radnici, po-
depsala koaliční smlouvu. Chybí vám v ní něco, co byste 
prosazovali vy?

Koaliční smlouva obsahuje mnoho plánů, představ a slibů. Mno-
hé cíle jsou pro Řevnice jistě dobré. Vše je však zatím na papíře 
a nejdůležitější bude, jak se vše bude realizovat. Jak efektivně, 
technicky, finančně, aby například nedošlo ke značnému zadlu-
žení města. Prožíváme dnes těžkou dobu a možná jsme na prahu 
krize. Finanční, energetická, hospodářská recese může velmi ne-
gativně ovlivnit rozpočet města. Uvidíme tedy, jaký prostor bude 
k plnění koaliční smlouvy. Samozřejmě bychom tam rádi viděli 
závazek, že větší stavby se budou s dostatečným předstihem pro-
jednávat s občany a že radnice nebude podporovat nadměrnou 
výstavbu ve městě. Chceme přece zůstat zahradním městem! e 
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Tomáš Spěvák (Naše Řevnice)
Budu rád, když při práci pro Řevnice zužitkuji své zkušenosti 
z realizace investičních projektů a financování z dotačních 
titulů. V rámci činnosti kulturní komise se budu snažit o zlep-
šení informovanosti občanů nejen v kulturní oblasti, zasadím 
se o pokračování rekonstrukce Lesního divadla a o nastave-
ní jasných pravidel pro provoz a užívání veřejných prostor 
v majetku města, jako je např. Dřevák a další. Nelehkým cílem 
bude zvýšit počet přihlášených spoluobčanů k trvalému poby-
tu v Řevnicích, kteří využívají infrastrukturu města, ale město 
nedostává příspěvky od státu.

Markéta Sedláčková Davidová (ODS a nezávislí)
Ve svém profesním i osobním životě se dlouhodobě věnuji 
charitativní činnosti a právě této oblasti se chci věnovat i v roli 
zastupitelky.

Zaměřím se na vybudování města coby solidního partnera 
pro potřebné, sociálně slabé a seniory.

Jaroslava Vyletová (Srdce Řevnic)
Nejdříve bych chtěla poděkovat všem voličům, kteří mě nebo 
hnutí Srdce Řevnic volili. Je to pro nás velký úspěch, ale také 
velký závazek vůči našim voličům i ostatním občanům.

Jako zastupitelka chci samozřejmě prosazovat volební 
program Srdce Řevnic, a to zejména zachování našeho města 
zeleným, zahradním městečkem s dobře fungující infrastruk-
turou, bez velkých developerských projektů.

Budu intenzivně pracovat na dokončení jednotlivých etap 
realizace rekonstrukce náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a při-
lehlé Opletalovy ulice. Je jasné, že dřívější rozpočet na tuto 
velkou rekonstrukci nebude v dnešní ekonomické recesi stačit 
a zcela jistě se navýší. Je proto nutné se znova nad plány sejít 
v širším fóru a říct si, co je v projektu důležité a co počká nebo 
se nebude realizovat vůbec.

Chtěla bych se zasadit, aby byli spoluobčané seznamo-
váni včas se všemi zamýšlenými velkými investicemi, které 
město bude chtít realizovat, jako jsou např. výstavby tzv. „na 
zelených loukách“. Je důležité zapojit širší veřejnost do těchto 
debat.

Jako členka kontrolního výboru se chci podílet na dobrém 
fungování tohoto orgánu a být dobrým „hlídačem“, kam se 
naše finanční, ale i komunikační a strategické prostředky 
posunují.

V neposlední řadě budu podporovat všechny dobré projekty, 
ať už jde o sport, kulturu nebo přírodu, protože si myslím, že 
nejen v našem městě trochu zanikl duch sousedské pospolitos-
ti a společného prožitku radosti.

Olga Tomková (ŠANCE Řevnice)
Především bych chtěla poděkovat našim voličům za velkou 
podporu a důvěru. Je to velmi potěšující, ale současně i zava-
zující. Musíme se snažit dostát svým slibům a myslet hlavně na 
zlepšení kvality života stávajících občanů. Naším primárním 
cílem je zachovat město zelené a příjemné pro naše společné 
žití.

Mě osobně zajímá dlouhodobě problematika veřejného 
prostoru, ráda bych se proto věnovala oblasti údržby zeleně 
a okrasných keřů, zlepšení kvality komunikací pro pěší a mož-

nostem využívání veřejného prostoru pro společné „soused-
ské“ akce. Rovněž bych se ráda zaměřila na sportovní činnost 
a podporu budování nových sportovišť. Myslím, že Řevnice 
jsou pro outdoorové aktivity ideální. 

Tomáš Chabera (ŠANCE Řevnice)
Jako zastupitel chci prosazovat volební program Šance Řev-
nice, který podpořilo velké množství voličů. Chci se zasadit 
o mnohem transparentnější rozhodování města. Jako předse-
da kontrolního výboru budu zodpovědný za dobré fungování 
kontrolních mechanismů města. Domnívám se, že tato oblast 
v minulých letech nefungovala, jak by bylo pro město Řevnice 
a jeho občany žádoucí. Domnívám se, že může být i vhodné 
a efektivní navázat úzkou spolupráci s finančním výborem, 
kde jako Šance Řevnice také máme své zastupitele.

Jiřina Ullrichová (ŠANCE Řevnice)
Chtěla bych moc poděkovat všem voličům za velkou podporu, 
je to pro naše sdružení velká motivace do další práce.

Jako zastupitelka budu pracovat ve finančním výboru měs-
ta – budu požadovat veškeré informace týkající se příjmů a vý-
dajů obce. Možná více než kdykoli předtím je právě v těchto 
těžkých časech potřeba se věnovat obecním financím, je nutné 
sledovat, na jaké účely se peníze vydávají, a o všem informo-
vat občany. Je potřeba město zbytečně nezadlužovat, musí-
me myslet na to, že provozní výdaje města se výrazně zvýší 
a bohužel mohou nastat situace, kdy bude potřeba poskytnout 
okamžitou finanční pomoc.

Pavel Hartmann (TOP 09 Řevnice)
Z pozice zastupitele města bych chtěl navrhovat a podporovat 
aktivity, které budou zlepšovat kvalitu života obyvatel, při-
spívat ke stmelování řevnické komunity a sbližování názorů, 
cílů a představ lidí. Ve funkci předsedy finančního výboru 
bude nutné dohlédnout na to, aby celkový chod a rozvoj města 
i všechny smělé plány byly realisticky zasazené do finanční-
ho rámce, tedy rozpočtu města, což bude v současné době 
z hlediska velmi turbulentního vývoje cen a nákladů opravdu 
výzva.

Poděkování
Děkujeme občanům Řevnic, kteří přišli k volbám a dali svůj 
hlas našemu uskupení. Velmi si vážíme důvěry, kterou jsme 
dostali, a budeme se snažit ji nezklamat.

členové hnutí PRO Řevnice

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem končícím zastupite-
lům za spolupráci v uplynulých volebních obdobích i za práci, 
kterou odvedli pro město. Osobně bych pak chtěl poděkovat 
Jarce Dercové za poctivě odpracovaná tři volební období. Ať 
jako radní, při práci ve výborech a komisích, tak i při práci 
v opozici vždy svou práci dělala naplno. Zažili jsme spolu bě-
hem těch dvanácti let i opravdu nelehká období. Jarko, děkuji.

Libor Kvasnička, PRO Řevnice

Zeptali jsme se nováčků v zastupitelstvu:
Na co se chcete během svého 
zastupitelského mandátu soustředit?



systematicky školeni. Hasiči poskytují první pomoc při akutních 
stavech tam, kam se lékař ještě nedostal, a kdy je včasná pomoc 
postiženému nejdůležitější.

Chci zde v krátkosti připomenout i postupný vývoj zdravotnic-
kých služeb v Řevnicích.

Do roku 1909 museli řevničtí občané jezdit za lékařem do 
Dobřichovic, kde pracoval MUDr. Vendelín Vít. 

V roce 1909 nastoupil v našem městě jako obvodní lékař 
MUDr. Ladislav Šimůnek. Ten měl ordinaci na náměstí v čp. 25. 
V Řevnicích pracoval 29 let, v roce 1938 zemřel. Ve stejném 
roce na jeho místo nastoupil MUDr. Tomáš Koudelka, který při-
šel ze Sudet, odkud musel jako Čech odejít. Koudelka pracoval 
nejprve v čp. 25, později v čp. 24 (jsou to původně dominikán-
ské vily postavené architektem Sochorem), zemřel v padesátých 
letech po automobilové havárii, když se večer vracel z Mníšku, 
kde zastupoval nemocného kolegu. 

K většímu rozvoji zdravotnických služeb v Řevnicích došlo ve 
druhé polovině 20. století. e

Text: Jindřich König a Pavla Nováčková | Foto: Trans Hospital

Prvním místem firmy v Řevnicích se stal dům čp. 42 na náměstí. 
Druhým místem působení byl dům čp. 700 v Komenského ulici 
(kdysi „Bejčkovo lahůdkářství“, nyní prodejna „Žabka“). Od 
roku 2006 je Trans Hospital v Mařákově ulici čp. 1080, kde je 
také ředitelství firmy.     

Řadu let měla společnost ordinaci Lékařské služby první 
pomoci a lékařskou službu v sanitce. Pro nedostatek financí 
byla služba lékařů před 2 lety zrušena a Zdravotnická záchran-
ná služba (ZZS) napojena na operační střediska Středočeského 
a Jihočeského kraje pro lepší koordinaci jejího využívání. 

Kromě převozů pacientů zajišťuje Trans Hospital také zdra-
votnickou asistenci při společenských, kulturních a sportovních 
akcích prakticky po celé republice.

V dřívějších letech byla Lékařská služba první pomoci zajiš-
těna pro Řevnice v Radotíně a na Zbraslavi. Nesmíme ale zapo-
menout, že od založení řevnického Sboru dobrovolných hasičů 
(SDH) v roce 1896 existuje kvalifikovaná předlékařská pomoc 
i v našem městě, protože členové hasičského sboru jsou pro ni 
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Trans Hospital v číslech
V současnosti poskytuje tato soukromá zdravotnická služba 
převoz pro desítky tisíc pacientů ročně. Po celé republice za-
jišťuje zdravotní asistence při sportovních, kulturních a spole-
čenských akcích. Jde například o závody horských kol Kolo pro 
život, v okolí vyhlášená vinobraní, muzikál Noc na Karlštejně, 
ale také různá školení a ukázky první pomoci pro školy, školky, 
firmy a veřejnost. Trvale spolupracuje s TV Prima, Nova a jiný-
mi filmovými společnostmi, pro které zajišťuje bezpečnost při 
kaskadérských vystoupeních v rámci natáčení, ale i komparz. 
Sanitky v řevnických barvách a s řevnickými záchranáři jste 
tak mohli vidět v mnoha filmech a seriálech, např. Blade, Spe-
cialisté, Šéfka, Duch, Cirkus Bukowski, 3 plus 1 s Miroslavem 
Donutilem, Ordinace v Růžové zahradě, Modrý kód, Mistři 
dílny, Máme rádi Česko, Škodná, Mordparta a desítky dalších.

7 – Tolik pacientů převezl Trans Hospital v prvním měsíci 
fungování. V roce 1992 to již bylo 3 300 pacientů za rok.

30 000 – Tolik pacientů včetně testovaných a očkovaných při 
covidu převezl Trans Hospital v roce 2021.  

7 a 8 – To jsou nejrizikovější měsíce v roce, kdy se lidé věnují 
sportovním aktivitám, pořádají výlety do okolních lesů a osla-
vy spojené s konzumací alkoholu.
20 – Ve vozovém parku má TH přes dvacet kusů techniky, a to 
od převozových sanitek po záchranné obojživelné speciály. 
Prakticky každé sanitní vozidlo, ať převozové, nebo záchran-
kové, musí mít svého takzvaného dvojníka, tedy náhradní vůz 
pro případ poruchy či nehody. Největší z vozidel je Mercedes 
Atego, ve kterém lze poskytnout intenzivní péči až čtyřem 
pacientům najednou a ošetřit větší množství lehce zraněných 

pacientů. Řidiči i záchranáři TH splňují veškeré podmínky dle 
platné legislativy ČR i EU.

430 – Tolik kilo vážil nejtěžší pacient, kterého TH trans-
portoval do zdravotnického zařízení. Záchranka disponuje 
speciální XXL sanitkou k převozu hyperobezních pacientů 
a jako jediní jsou schopni transportovat ty nejtěžší pacienty 
v republice. Běžně převáží pacienty s váhou 300–350 kg. 

1957 – Z tohoto roku pochází nejstarší kousek z vozového 
parku TH – sanitní veterán Škoda 1201 v záchrankové úpra-
vě, kterých bylo vyrobeno jen několik desítek kusů. 

30 – To je přibližná kilometrová vzdálenost pro dojezdo-
vost posádek TH. Záleží ale vždy na rozhodnutí operačního 
střediska Středočeského i Jihočeského kraje, které posádky 
vysílají k případům.

2020 – V tomto roce musela být zrušena Lékařská pohoto-
vostní služba kvůli nedostatku financí.

Trans Hospital Řevnice slaví 30 let
Společnost Trans Hospital vznikla před 30 lety jako první soukromé zdravotnické zařízení v ČR na základě ini-
ciativy řevnického občana Bořka Bulíčka. K této myšlence ho inspirovaly vlastní zkušenosti, které získal během 
chronického onemocnění své maminky. Povolení od úřadů bylo vydáno 18. 11. 1991 ve formě živnostenského 
listu „pro taxislužbu vleže“. Od ledna 1992 začala v našem městě rozvíjet činnost soukromá firma Trans Hospi-
tal, která prováděla převozy osob sanitními vozy na základě písemného poukazu vydaného lékařem. Důležitá 
byla návaznost služby na státní zdravotnická zařízení prostřednictvím zdravotních pojišťoven.

Bořek Bulíček



Řevnický kroužek poslal sondu 
do výšky 35 kilometrů 

Den D nastal 14. října. Do Českého hydrometeorologického 
ústavu v Libuši se na finální otestování a vlastní start vydalo 
nakonec sedm aut s dětmi, vedoucími a rodiči v roli řidičů. Pět-
advacet mladých konstruktérů sledovalo, jak se meteorologický 
balon plní drahocenným heliem, následovalo poslední zvážení 
nákladu kvůli odhadu trajektorie letu a dlouho očekávaný od-
počet. „10, 9, 8, … start,“ zvolali jsme společně a sledovali, jak 
se půl roku společně budovaný projekt rychle ztrácí v mracích. 
Bylo to vyvrcholení programu Dotkni se vesmíru, do něhož jsme 
se přihlásili na jaře 2022 díky vydatné podpoře sponzorů z řad 
rodičů našich žáků. Cíl byl od začátku jasný: vypustit sondu na 
meteorologickém balonu. Od pořadatelů jsme obdrželi mon-
tážní kit sondy s kamerou a mikropočítačem se senzory teploty, 
GPS a vysílačem rádiového signálu. 

V předchozím školním roce jsme v průběhu lekcí robotiky 
celou sondu sestavili a důkladně otestovali během výletu na 
Planetární stezku severně od Prahy. V průběhu letních prázd-
nin se pak tým nejzkušenějších montérů několikrát sešel, aby 
hotové řešení obohatil o přídavný senzor teploty, lego panáčka 
a GSM modul pro záložní komunikaci. Zároveň tým sestrojil 
SMS přijímač s napojením na internet a interní discordový 
kanál týmu. 

Pátráme po sondě
V polovině října v Libuši sonda skutečně odstartovala a vzápětí 
jsme obdrželi první odhad místa dopadu. Pacov u Pelhřimova. 
S tím, že sonda poletí zhruba tři hodiny a místo dopadu se 
může mírně změnit. Pátrací týmy ihned vyrazily a cestu si zpes-
třily nalezením meteorologické sondy, kterou libušští odborníci 
vypustili před tou naší. Nalezli jsme ji celkem záhy na poli 
u Načeradce, což povzbudilo náladu v týmu před závěrečným 
hledáním sondy vlastní – do dopadu zbývala jedna hodina.

Sonda po celou dobu vysílala radiový signál, který zachytá-
valy profesionální i amatérské radiové stanice po celém světě 
a nahrávaly její polohu na internet spolu s odhadem předpo-
kládaného dopadu. Ale jakmile začne sonda klesat a dostane se 
pod výšku jednoho kilometru, už se její signál tímto způsobem 
přijmout nedá. Museli jsme se proto co nejdřív dostat poblíž 
předpokládaného místa dopadu, abychom dokázali závěrečnou 
fázi klesání sondy zachytit pomocí naší přenosné antény. 

Nízká oblačnost asi přispěla k tomu, že se padák sondy 
dostatečně neotevřel, zamotal se a sonda k zemi mířila volným 
pádem. Skončila proto zhruba o půl kilometru jinde, než jsme 
původně odhadli. Její dopad naštěstí zbrzdil hustý les, a ona 
tak nepřestala vysílat svou polohu. Našli jsme ji utrženou na 
zemi, zatímco potrhaný padák se zbytkem balonu zůstal asi 
12 metrů vysoko na vzrostlém smrku. Analýzou záznamu 
sondy jsme dostali krásné záběry z kamery a hlavně zjištění, 
že sonda vystoupala až do výšky 34 906 metrů nad mořem! 

Do výšky takřka 35 kilometrů nad mořem vystoupala meteorologická sonda, kterou sestavili a vypustili žáci 
řevnického kroužku robotiky. Sledovali její let a po dobrodružném pátrání ji také našli. Fungování kroužku od 
loňského roku organizačně zajišťuje obnovený Klub rodičů a přátel ZŠ Řevnice, který nabízí i další skvělé aktivi-
ty nejen pro žáky, ale i jejich rodiče.

Text: Radka Wallerová | Foto: Kroužek robotiky a KRPŠ

Jedna z fotografií, které sonda na svém letu pořídila.

Napjaté okamžiky před startem

JAK TO ZAČALO
•	Robotické kroužky začaly fungovat před čtyřmi lety 

s podporou GRAMOFONDU, nadačního fondu GZ Media 
Loděnice. Fond v rámci spolupráce bezplatně zapůjčil 
nákladné stavebnice a vedení školy zajistilo potřebné 
zázemí a také prostor pro skladování vybavení. 

•	Od loňska organizačně zajišťuje fungování robotických 
kroužků obnovený Klub rodičů a přátel ZŠ Řevnice, který 
také financuje nákup dalšího vybavení. 

•	Na začátku školního roku 2019/20 fungoval jeden krou-
žek pro 8 dětí převážně ze 3. tříd. Dnes jej navštěvuje 
41 dětí a vedou ho 3 kmenoví lektoři z řad členů klubu. 
Díky tomu, že všichni pracují bez nároku na honorář, se 
mohou veškeré peníze za kurzovné využít pro kroužek, 
a to především na nákup vybavení.
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fablab, které fungují po celém světě. Zatím se zde starší děti od 
6. třídy pod vedením lektorů věnují vlastním projektům, je jim 
k dispozici pájecí stanice s kupou součástek, pár počítačů a 3D 
tiskárna. Pevně však doufáme, že se nám co nejdříve podaří vy-
bavení dílny rozšířit o laserovou gravírku, CNC soustruh a další 
počítače. V této souvislosti hledáme dárce z řad firem či rodičů; 
klub rodičů umí vystavit darovací smlouvu. Zároveň sháníme 
další nadšence, kteří by spolu s našimi lektory dílnu vedli. 
Chtěli bychom, aby byla přístupná většímu počtu dětí a dospě-
lých více dní v týdnu. Už teď všichni plánujeme, co podnikneme 
příště! e

Tři kroužky, jedna dílna 
Kroužky robotiky běží v letošním školním roce celkem tři, a to 
vždy v pondělí odpoledne přímo ve škole. Zájem o ně je oprav-
du velký, takže by se dost pravděpodobně naplnil i další krou-
žek, kdybychom ho otevřeli. To ale se stávajícími lektory udělat 
nemůžeme, protože ti při svém pracovním vytížení bohužel čas 
na vedení dalšího kroužku nenajdou. Ale věříme, že se třeba 
přidají další nadšenci do techniky z řad rodičů nebo i prarodičů 
a my budeme moci nabídnout místo dalším dětem. 

Stavíme, programujeme, propojujeme
Na kroužcích staví děti mechanické modely různých vozidel 
a přístrojů ze stavebnice Fischertechnik, které časem doplňují 
o motory nebo je propojují například s elektronickou stavebnicí 
micro:bit. Učí se také programovat nebo spolupracovat v týmu. 
Premiérou letošního roku je robotická dílna, která zatím fun-
guje každou středu odpoledne a navečer v prostorách národní 
házené v Řevnicích. Inspirací je nám koncept otevřených dílen 

STAňTE SE ČLENy KRPŠ
Pokud se rozhodnete stát členem klubu, zašlete člen-
ský příspěvek pro rok 2022/23 v min. výši 300 Kč 
(400 Kč při 2 dětech, 500 Kč při 3 a více dětech) na 
transparentní účet klubu č. ú. 2200861197/2010.
Více na www.klubzsrevnice.cz
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Selský rozum musí jít ruku v ruce 
s technologickou evolucí

Předně velká gratulace. Zdražování a nedostatek energie 
je nyní tématem číslo jedna všude, nejen v Evropě. Myslíš, 
že to mohlo přispět k vašemu vítězství?
Děkuji a ano, myslím, že současná situace v energetice nám 
k tomu pomohla. Donedávna jsme žili v blahobytu, energií byl 
dostatek, a tak nám mnohdy nevadilo, že někde něco „běží“, 
aniž by muselo. Nyní je ale situace o poznání jiná.
Jaká je konkrétně tvoje role ve Flowboxu? 
Ve Flowboxu jsem technickým ředitelem a zároveň spoluma-
jitelem. Mám na starost produkt od jeho vývoje po návrhy 
technických řešení až po jeho nasazení. 
Jak a kdy firma vznikla a dá se říci, že má kořeny u Beroun-
ky?  
Společnost jsem zakládal a ano, její kořeny jsou tedy u Be-
rounky. V době založení jsem byl na vše úplně sám, nicméně 
dnes je nás již 15 a jedná se o týmovou práci. Naše cesta 
k současnému úspěchu byla dlouhá a vybrala si také svoji 
daň, jak časovou, tak investiční v podobě nemalých vlastních 
finančních prostředků. Na druhou stranu, toto byla nutná 
investice do poznání a softwarového vývoje a přinesla nám 
velké zkušenosti, bez kterých by nebyl Flowbox tak robustní 
a výkonný a s neuvěřitelnými funkcemi a možnostmi, které 
dnes pomáhají stovkám našich zákazníků.
Jak to všechno začalo?
Celé to začalo u mě doma, kdy jsem se nejprve snažil vyladit 
řídicí jednotky různých systémů, od systému kombinovaného 
vytápění přes řízení bazénu a wellness centra v kombinaci se 
solárním systémem. Na samotném začátku byla idea vytvořit 

plně automatizovaný chytrý dům, který by vyhodnocoval různé 
situace tak, jak bych je vyhodnotil já sám. Snažil jsem se nasta-
vit systémové řízení, aby se co možná nejvíce přiblížilo chování 
člověka a zároveň pomohlo běžnému, i nepříliš technicky zdat-
nému člověku zpřístupnit a nahradit složité regulátory a jejich 
expertní nastavení. Abychom dosáhli maximální efektivity, je 
nutné analyzovat data v čase, dívat se do historie i budoucnos-
ti pomocí prediktivních modelů a podle toho v reálném čase 
vyhodnocovat, jak upravit řídicí algoritmy různých systémů. 
Současné řídicí automatizační systémy mnohdy nepracují 
s analytikou a daty a jejich řízení je momentové či okamžité, 
pracují na základě právě naměřené hodnoty. Jinými slovy, např. 
topí, i když za 5 hodin budou zase jiné systémy chladit. Dalším 
problémem je, že mnohdy tyto systémy nejsou vzájemně prová-
zané, a tak se třeba topí, větrá či chladí najednou. Jiné systémy 
zase umí měřit, analyzovat a reportovat, avšak to bohužel ne-
stačí, protože neumějí řídit a v reálném čase upravovat automa-
tizační a regulační algoritmy dle potřeby. Během velice krátké 
doby jsem se nasměroval do mnohem komplexnějších a slo-
žitějších prostředí průmyslu, velkých budov, městských částí, 
kde se teprve ukázalo, jak velký smysl Flowbox má. Jedná se 
o energeticky mnohem náročnější, tzv. heterogenní prostředí, 
kde se potkávají desítky až stovky různých technologií, regulač-
ních či automatizačních systémů, různých dodavatelů, různých 
komunikačních rozhraní, a také prostředí, které je obsluhováno 
mnohem větším počtem uživatelů.

Dalším problémem rozsáhlejšího prostředí je, že doposud 
jsme byli navyklí řídit pouze energetické zdroje (např. kotel-

Evropské kolo globální soutěže o nejlepší startup vyhrál tuzemský projekt Flowbox, který snižuje energetickou 
náročnost budov. Mimo jiné i řevnické sokolovně a komplexu Corso. Floxbox má totiž kořeny u Berounky. Nyní 
jeho zástupci zamíří do amerického Silicon Valley, centra high-tech a informačních technologií, kde se uskuteč-
ní světové finále. „Chystáme se tam v posledním týdnu v listopadu,“ říká Petr Vaněk za Zadní Třebaně.

Text: Pavla Nováčková



nu, chladící systém apod.) a ne spotřeby samotné dle skuteč-
ných požadavků. 
Jak to tedy konkrétně funguje?  
Pro představu uvedu jednoduchý příklad např. školy, mnohdy 
již modernizované a zateplené, s velmi dobrou regulací tepel-
ného zdroje, kterým je kotelna. Nicméně tato kotelna neví, 
kde a kdy je toto teplo potřeba, jestli úplně všude, nebo jestli 
je možné některé prostory školy – učebny, kanceláře, kabinety 
apod., utlumit, a tak topí všude rovnoměrně. Flowbox doplní 
toto prostředí o řízení spotřeby, dodá zónové řízení každého 
prostoru zvlášť dle jeho využití, a tím z rovnoměrně vytápěné 
budovy vzniknou desítky individuálních menších oblastí, kaž-
dá s individuální potřebou na dodávku tepla. Flowbox svými 
algoritmy pak zhodnotí, jak a kdy teplo do oblasti dodat a kdy 
a jakým zdrojem ho vyrobit a jestli vůbec, pokud se např. kli-
matické podmínky v čase změní. Představte si, že budete za-
lévat zahrádku hadicí bez trysky. Poteče velké množství vody 
velkým otvorem, spotřeba bude ohromná a zalito bude všude, 
leckdy i doslova „přelito“ a to i v místech, které jste zrovna 
nepotřebovali zalít. Nyní na hadici nasaďme trysku a zacilme 
intenzivnějším proudem pouze na místa, která jsou pro nás 
relevantní. Výsledkem je mnohonásobně menší spotřeba vody 
a kvalitně zalitá jen ta oblast, na kterou jsme cílili.  
Představuji si to jako nějaký Centrální Mozek Lidstva. Je to 
tak? Nejde ale jen o plyn, dosahujete úspor i jinde. Co vše 
lze do systému zapojit?
Ano, flowbox je takový „CML“. Umíme integrovat a řídit 
různorodé systémy od kotelen, výměníků, ventilačních, re-
kuperačních a chladicích technologií a osvětlení přes nabíjecí 
stanice, energetické zdroje – jako např. solární systémy, diesel 
generátory, kogenerační jednotky, akumulační či bateriové 
systémy až po kompresory, frekvenční měniče, tepelná čerpa-
dla, přístupové, zabezpečovací, kamerové systémy a mnohé 
další. Máme integrované i technologie výroby, kde analy-
zujeme produktivitu, utilizaci strojů a mnohé další. Je toho 
opravdu hodně a museli bychom na různých příkladech strávit 
mnohem více času i novinového papíru. Díky získaným datům 
dokážete snížit spotřebu elektřiny zhruba o třetinu, spotřebu 
vody a tepla o víc než polovinu a tím vším ještě výrazně snižu-
jete emise oxidu uhličitého. Může to fungovat jen ve velkých 
objektech, nebo vyvíjíte i nějakou „rodinnou“ verzi? 

V komplexních prostředích je přínos opravdu nejvyšší, zde 
dokážeme provázat a odřídit různorodé systémy a dosahovat 
velkých úspor. V prostředí s malým množstvím energetických 
zdrojů a spotřebičů není přínos tak významný, ale i tak může 
být přínosný. Na domy si dáváme fotovoltaiku, pořizujeme si 
bateriové systémy, dobíjecí stanice a elektromobily, moderni-
zujeme tepelné zdroje, vyměňujeme kotle za tepelná čerpadla 
a tím nám komplexita také narůstá. No a pokud tyto systémy 
neprovážeme mezi sebou a nebudeme je analyzovat, vyhod-
nocovat a řídit jejich provoz, je to jen polovičaté řešení. Jinými 
slovy, ano, Flowbox využívají naši klienti také pro domácí 
využití, možné to tedy je, i když my samotní se na domečky 
přímo nezaměřujeme. 
Řevnice se mohou pyšnit hned několika místy, kde váš 
systém funguje…
V Řevnicích řídíme spotřeby energií v místním kině a budově 
Sokola. Dále pak v komplexu Corso, kde neřídíme přímo jed-
notlivé byty, (i když jednotliví nájemníci mají tu možnost a ně-
kteří toho již využili), ale řídíme primárně vytápění a vzdu-
chotechniky na hotelu, v restauraci a baru a dále v komerční 
prostorech, jako je Městečko či Meandr. Dále jsme v místním 
pivovaru a nově také pracujeme na dodávce řešení pro novou 
sportovní halu. 

Díky Flowbox se v sokolovně podařilo snížit spotřebu 
plynu z 239 tisíc (2016) na 185 tisíc (2019). Co bylo třeba 
udělat v první fázi a jaké následovaly další kroky před 
samotnou instalací softwaru?
Začínali jsme v sokolovně a kině, kde jsme integrovali a řídili 
ještě původní plynové kotle. Nyní je zde nová, moderní 
kotelna, nicméně i tak bylo potřeba odřídit spotřeby tepla dle 
využití jednotlivých prostorů. Např. kinosál se řídí dle pro-
gramu kina, jinak se řídí tělocvična, jinak chodby, kanceláře 
či nájemní prostory apod. Pro nasazení Flowboxu bylo nutné 
integrovat energetické zdroje (zejména kotelnu, topné okruhy, 
čerpadla apod.), osadit senzoriku a akční prvky pro řízení top-
ných větví a nainstalovat řídicí platformu do prostředí kina/
Sokola. Zároveň se osadily měřicí prvky na hlavní energetické 
komodity. Pro vyladění řídicích algoritmů bylo nejprve nutné 
získat a analyzovat data o daném prostředí, resp. zjistit, jak 
prostředí funguje, jaká je setrvačnost natápění a vychládá-
ní, jaký je provoz budov a zároveň validovat data algoritmů 
samotného řízení, aby došlo k co možná největší optimalizaci 
řízení dle různých provozních stavů.
Lišil se postup u novostavby Corsa a přes 120 let staré 
sokolovny? 
„Retrofit“ je vždy o něco složitější než nové instalace, kdy se 
projekt připravuje od samého počátku. U retrofitu se snažíme 
maximálně využít a integrovat stávající technologie a jejich 
regulační systémy, pokud jsou tzv. „integrovatelné“, popř. je 
doplnit o chybějící části. Většina nových a moderních systémů 
ale nabízí integraci do nadřazeného systému a tak i např. nová 
kotelna ve 120 let staré budově nepředstavovala velký pro-
blém pro integraci a její řízení. U nových instalací se projekt 
integrace a řízení technologií budovy připravuje předem a do 
posledního šroubku se vyprojektují jednotlivé oblasti.
Nyní váš startup míří na světové finále do Silicon Valley. 
Kdy to bude? Jaké nové možnosti se vám díky tomu mo-
hou otevřít? 
Chystáme se tam v posledním listopadovém týdnu. Je to pro 
nás velká věc, velký úspěch a ohodnocení letitého výzkumu 
a vývoje. Určitě nám to pomáhá v marketingu a komunika-
ci, kdy se snažíme stavět partnerskou síť našich expertních 
dodavatelů, abychom dokázali obsloužit zákazníky napříč 
celým světem. Stavíme a otevíráme naše zastoupení v zahra-
ničí, abychom mohli obsluhovat naše dodavatele a partnery 
v rámci lokálních prostředí. Přes půlroku máme již fungující 
zastoupení pro „DACH“ region sídlící ve Vídni, realizace máme 
již např. v Itálii, ale i v Singapuru nebo Austrálii.
Vaše motto je, že jediná opravdu čistá energie je ta, co 
se nevyrobí. To mi připomíná podobné heslo, že nejlepší 
odpad je ten, který nikdy nevznikne. Lze toho v prvním 
případě dosáhnout i bez vašeho Flowboxu?
Pokud energii nepotřebujeme a nespotřebujeme, nemusí 
se vyrobit. Energie potřebujeme, a pokud chceme být dob-
rým hospodářem, tak se bohužel bez systémů pro zvyšování 
účinnosti a efektivity neobejdeme, zejména v prostředí, kde 
se setkávají různorodé technologie. Digitalizace se stala 
nedílnou součástí našeho života a bez dat jsme v podstatě 
„slepí“. Pokud bychom data neměli, neuměli bychom spoustu 
věcí vůbec vyrobit a posouvat naše možnosti. Lidská intuice, 
či selský rozum musí jít s touto technologickou evolucí ruku 
v ruce, jinak by to ani nedávalo smysl. Data je třeba valido-
vat, analyzovat, algoritmy upravovat, systémy optimalizovat 
atd. To bez lidského přičinění není možné. Člověk vždy bude 
hrát hlavní roli ve svém počínání, jen má k ruce jiné nástroje, 
které mu v současném digitálním světě lépe pomohou zvládat 
obtížné situace. e

12  Věda a technika



Chtěla bych dostat pohlednice 
ze všech zemí světa

Nápad vydat tak trochu jiný cestopis jste dostala již před 
více než třemi roky. Jak se ta myšlenka zrodila? 
V knížce se potkává několik mých koníčků. Od dětství ráda 
cestuji a baví mě hlavně města a jejich specifická atmosféra, 
architektura a umění. Poté, co jsem se stala maminkou, začala 
jsem brát na své cesty i syna a začala jsem se na navštívená 
místa dívat i jeho očima. Kromě toho posílám pohlednice 
z Čech i cest v rámci projektu postcrossing a pohlednice se 
proto také staly jedním z inspiračních zdrojů pro knížku.
Tuším, že vaše profese je trochu odlišná... Daly se nějak 
využít vaše zkušenosti z marketingu ve Vodafonu?
Jsem „markeťák“ a za svoji kariéru jsem utvářela mnoho zna-
ček a produktů. Knížka samozřejmě vzniká jinak než značka. 
Na druhou stranu má stejně jako značka také svoji cílovou 
skupinu, tedy čtenáře, a pro mě jako pro markeťáka bylo mož-
ná snazší vnímat jejich potřeby. To ale musí posoudit čtenáři.
Jaké byly do té doby vaše zkušenosti s autorskou tvor-
bou? Radila jste se s někým?
S psaním jsem už měla zkušenosti, protože jsem v minulosti 
publikovala články o mých a manželových cestách po světě, 
například v časopise Lidé a země. Knížka mi ležela v hlavě 
mnoho let, ale její konečnou podobu ovlivnila kromě mojí 
fantazie také skvělá redaktorka z nakladatelství Mladá fronta 
Hana Vildová. Její pohled byl trochu jiný než ten můj a původ-
ní koncept se díky němu trochu změnil. Myslím si ale, že to 
knížce prospělo.
Cesta k vydání knihy byla strastiplná – můžete popsat, 
jaké nástrahy jste musela vy, respektive nakladatelství, 
překonávat?

Text: Pavla Nováčková | Foto: archiv A. Schlindenbuch

Ze začátku vše vypadalo až pohádkově jednoduše. Oslovila 
jsem s konceptem a ukázkou knihy několik nakladatelství 
a docela rychle jsem se domluvila s Mladou frontou, že knihu 
vydají. Což bylo něco, o čem se mi jako nové autorce bez 
jakýchkoliv kontaktů nesnilo. Bohužel poté trvalo několik let, 
než byla kniha vydána. Já jsem si dala s psaním načas, ilu-
strátor, který měl dodat obrázky, po mnoha měsících zakázku 
odřekl, takže jsme hledali nového. A do toho se nakladatelství 
dostalo do konkurzu a nový majitel ho koupil až po více než 
roce. Takže nakonec trvalo tři roky, než kniha vyšla. 
Můžete našim čtenářům stručně popsat, o čem kniha je? 
A proč po Evropě cestuje právě sova?
Je to trochu netradiční cestopis pro zvídavé děti i jejich rodiče. 
Knížka pojednává o plyšové sově Áje, kterou zapomene její 
majitel, kluk Noe, ve vlaku z Řevnic do Prahy spolu s atlasem. 
Sovička zjistí, že z atlasu se ztratily mapy, ale také, že se vra-
cejí poté, co navštíví země ze zmizelých map. Vydává se proto 
na cestu po Evropě a z míst, která navštíví, posílá Noemu 
pohlednice.
Kniha se na pulty dostává několik měsíců před Vánocemi. 
Pro koho by Soví pošta mohla být vhodným dárkem?
Knížku jsem psala pro svého syna, kterému v té době bylo 
8 let. Soví dobrodružství si ale užijí i mladší děti, které si je 
mohou prohlížet a číst s rodiči. V knížce jsou totiž krásné 
ilustrace od Kateřiny Brabcové. Ocení je ale i starší ročníky. Já 
sama mám třeba pro dětské knížky slabost a ke svým oblíbe-
ným se vracím stále znovu.
Jste vášnivá cestovatelka, navštívených míst máte na 
kontě mnoho. Podle čeho jste vybírala 10 měst, která 
navštívila sova Ája?

Pokud rádi cestujete s dětmi a hledáte pro ně vhodný dárek, máme pro vás tip: novou knihu řevnické autorky 
Anny Schlindenbuch Soví pošta. „Zakoupit se dá v knihkupectví, například v našem řevnickém,“ prozrazuje 
autorka. 

Anna Schlindenbuch
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Jsou to některá z měst, která jsem za poslední dekádu navští-
vila a která mají neopakovatelnou atmosféru. Nenajdete tam 
ale třeba mnoho měst na severu, protože mé toulavé boty mě 
táhnou většinou na jih. Naopak z Itálie, kam se vracím každý 
rok, bych bývala byla ráda do knížky dala míst více. Takže 
pokud se sova bude dětem líbit, v dalším dílu se vydá právě do 
Itálie. 
Čtenáři si v recenzích pochvalují, že kniha má přidanou 
hodnotu. Co vše se tedy mohou nejen děti o městech 
dozvědět?
Věřím, že čtenáři poznají díky knížce nejen nejznámější pa-
mátky z popisovaných měst, ale nasají také jejich genius loci 
a poznají některé obyvatele, kteří dané město utváří. Navíc je 
každá z kapitol uzavřena zábavným kvízem a znalosti tak čte-
náři užijí nejen při cestování, ale třeba i v hodinách zeměpisu.
„Knížka je čtivá, vtipná a krásně ilustrovaná. Rozdělení do 
kapitol je přehledně udělané. Text nemusíte číst chronolo-
gicky za sebou, lze i přeskakovat mezi jednotlivými městy. 
Je poznat, že autorka všechna popisovaná města sama 
navštívila nebo v nich pobývala,“ napsal další ze čtenářů. 
Vedete si statistiku, kolik měst a zemí jste již navštívila?
Nedávno jsem navštívené státy počítala (i když jejich počet 
není to, co mě pohání k dalším cestám) a dostala jsem se ně-
kam přes 40. Naopak mě baví vracet se do měst a míst, která 
už znám, a objevovat zapadlé kouty mimo hlavní turistické 
trasy.
Kde jste pobývala nejdál?
Nejvzdálenější destinací byla asi Střední Amerika (Guatemala, 
Belize, Honduras), kde jsme se s manželem toulali tři měsíce. 
Prozradila jste, že na každou cestu se pečlivě připravujete. 
Jak a kolik to zabere času?
Prakticky vždycky, když se odněkud vrátím, začínám se 
připravovat na další cestu. Pokud do další cesty zbývá hodně 
času, strávím hodiny a hodiny hledáním tipů na zajímavá mís-
ta či zážitky. Kromě klasických informačních zdrojů se snažím 
najít také romány a filmy, které se v daném místě odehrávají, 
a jejich sledováním či čtením se na cestu naladit. 
Bude sova Ája dál cestovat? Máte v plánu pokračování 
s dalšími místy a znovu s Ájou? 
Mám pro Áju naplánovaných mnoho dalších cest, ale vše závi-
sí na tom, jak se knížce bude dařit a jak zaujme čtenáře
Kde si lidé mohou vaši knihu zakoupit nebo půjčit? 
Jednu knížku jsem darovala do naší řevnické knihovny, kde už 
čeká na čtenáře. Zakoupit se dá také v knihkupectví, například 
v našem řevnickém.
Prý máte seznam věcí, které chcete za život stihnout. Pro-
zradíte z něj něco? A jak se daří jej naplňovat?
Ano, mám svůj „bucket list“.  Ráda bych třeba navštívi-
la Japonsko, naučila se italsky tak, abych se jednou mohla 
přestěhovat na Sicílii, nebo bych chtěla dostat pohlednice ze 
všech zemí svě ta. Z pohlednic mi chybí méně než polovina. 
Japonsko sice pořád odsouvám, ale jednou se tam podívám. 
V italštině jsem se alespoň posunula od začátečníků k mírně 
pokročilým.
Zdá se, že máte docela ráda nové výzvy. Zúčastnila jste 
se i projektu Rok jinak. Můžete prozradit, v čem spočíval 
a jak rok práce pro pražskou neziskovou organizací BONA 
hodnotíte?
BONA kromě jiného provozuje chráněné dílny a obchod s je-
jich výrobky. V roce 2015 jsme společně získali grant, který mi 
umožnil přispět ke zefektivnění fungování chráněných dílen 
u redesignu obchodu, který získal jméno Jedna bedna a najde-
te ho v Praze v Žitné ulici. e
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Krátce a jasně
Okénko ZUŠ
Nový školní rok je již v plném proudu, a tak jsme ho ještě 
dodatečně slavnostně zahájili i koncertem pedagogů v pondělí 
17. 10. Tuto tradici se snažíme dodržovat již po mnoho let, 
v době covidu je částečně nahradil cyklus koncertů „Učitelé 
hrají pro Vás“, jejichž záznamy můžete i nyní zpětně zhlédnout 
na YouTube kanálu školy. Tentokrát mělo publikum možnost 
vyslechnout trio zobcových fléten v podání K. Němečko-
vé, A. Hejny a D. Navaříka, dále J. Peše (kytara), F. Slavíka 
(akordeon), naši novou paní učitelku zpěvu L. Hartingerovou 
s klavírním doprovodem R. Lacinové a na závěr pak dechový 
kvintet s Variací na lidovou píseň Stavěli tesaři zedníkům lešení 
(D. Navařík – příčná flétna, K. Němečková – hoboj, L. Dvořák – 
klarinet, A. Turek – lesní roh a V. Fürbach – fagot). Sál byl plný 
a radost nám udělalo i to, že mezi diváky bylo mnoho našich 
žáků, kteří měli možnost slyšet své učitele jako muzikanty.

Na jaře byla ZUŠka mezi organizátory sbírky pro uprchlíky 
z Ukrajiny. Na koncertech naši příznivci přispívali na dobrou 
věc finančně a nyní jsme pro děti z ukrajinské školky v Řevni-
cích a děti, které bydlí v kempu, nakoupili školní potřeby. V jar-
ních měsících jsme pak pomohli s drobným vybavením bytu pro 
uprchlíky. Děkujeme všem za podporu.

Jedinečnou příležitost dozvědět se něco nového měli 
studenti filmové tvorby, pro které paní učitelka K. Krutská po-
zvala do hodiny režiséra Petra Kazdu na přednášku o literár-
ních přípravách, námětech, scénářích, explikacích, rozborech 
a praktických ukázkách. V minulých letech jsme začali ve vět-
ším měřítku pracovat s odborníky z praxe, často z řad kolegů 
našich pedagogů, například jako v tomto případě vyučujících 
filmové tvorby, kteří mají filmařinu jako svoji hlavní profesi. 
Tato spolupráce je tak velmi přínosná nejen pro samotné stu-
denty, ale i pedagogy.

Podobně obohacující jsou plenéry, na které vyjíždí paní ředi-
telka se studenty nejvyšších ročníků vizuální tvorby s malířem 
Aldinem Popajou. Po pobytu na Šumavě či na hradě Křivoklát 
tentokrát vyrazili do Krkonoš. Počasí se měnilo jako na horách, 
až někdy studenti nebyli ani vidět. V zápalu tvorby je neodra-
dilo naprosto nic a vznikla skutečně krásná díla. Víkendová 
soustředění, tzv. art víkendy, zaměřené na kresbu, malbu a so-
chařské disciplíny již také probíhají, v letošním roce budou pro 
studenty zdarma, za finanční podpory EU z projektu Šablony II. 
Dále budou probíhat dílny zaměřené za kaligrafii, knižní vazbu 
a grafiku.

Protože už máme za sebou 2 měsíce školy, žáci se sešli na 
několika třídních koncertech a přehrávkách, a dokonce jsme 
pozvali na seznámení s klavírem i děti ze školky.

Na 17. listopad vás srdečně zveme na Sametové setkání 
ve Skladu_13 – Dřeváku, Pod Lipami, od 17 hodin. Svátek 
oslavíme především hudbou, můžete se těšit na Veličenstvo Kat 
Karla Kryla, Modlitbu pro Martu Jindřicha Brabce a Petra Rady, 
americký tradicionál a Jednou budem dál (We shall overcome). 
Výročí si dále připomeneme pásmem básní Václava Havla, 
pohádkou Ivana M. Jirouse, výstavou Úctyhodných (poprvé vy-
staveno v roce 2019 u příležitosti 30. výročí sametové revoluce) 
a sebraných fotografií. O demokracii pak promluví doc. PhDr. 
Marek Skovajsa, Ph.D.

Nyní se již pomalu chystáme na vánoční koncerty a vystoupe-
ní. Na Adventní matiné vás pozveme již v listopadu, a to 1. ad-
ventní neděli 27. 11. v 11 hodin dopoledne do sálu Zámečku.

S. Hrubá
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Na Pochod za Mikulášem se děti 
budou muset registrovat
V sobotu 3. prosince se děti budou moci již podeváté vydat 
v Řevnicích na Pochod za Mikulášem. Z důvodu obrovské a ne-
předvídatelné účasti v roce 2021 je v tomto roce nutná registra-
ce ke startu, a tak na trať budou vpuštěny pouze zaregistrované 
děti. Registrovat dítě je možné do desetiminutových časových 
oken a během vámi vybraného desetiminutového okna můžete 
přijít na start kdykoli.

Pokud se domluvíte s kamarádkou, že půjdete pochod spo-
lečně, zaregistrujte si v tom případě i společné okno pro start, 
nečekejte na sebe až na trase.

Rezervaci bude možné zrušit až do samotného startu pocho-
du jednoduchým kliknutím na odkaz v e-mailu, který dostanete 
po rezervaci. Pokud budete mít okno zarezervované a nebudete 
se moci pochodu zúčastnit, buďte prosím ohleduplní a svoji 
rezervaci zrušte, uvolníte tím místo 
ostatním, kteří by se chtěli registrovat 
a nezbylo na ně místo.

Více informací o Pochodu, ale 
hlavně rezervační okna najdete přes 
tento QR kód na stránkách mlady-
hlasrevnic.cz. Webové stránky a rea-
lizaci registrace nám vytvořila firma 
RIMADO s.r.o. v systému adSYSTEM, 
za což jim chceme moc poděkovat. 

Loňský rok byl naprosto extrémní, 
což nás moc těší, ale zároveň už byl nezvladatelný, co se plynu-
losti týče. Doufáme tedy, že registrace přispěje opět k pohodlné-
mu a příjemnému pochodu bez větších front a dlouhého čekání.

Zlatka Benešová

ZeMě s dětmi vzpomíná na předky
Jak podzim vše barví, krátí se bílý den a sychravé počasí je 
téměř každodenní, znamená to, že přichází Svátek všech zesnu-
lých. Je důležité, aby děti věděly, odkud pochází, kde mají koře-
ny, kam se mohou vracet a třeba i s kým si v čem jsou podobní. 
Tématu předků se věnujeme delší čas, který vrcholí Dušičkovou 
slavností. V zázemí ZeMě si vyrábíme lampionek, jehož světýlko 
nás poté doprovází na další cestě. Je to cesta ke Stromu předků, 
kde společně vzpomínáme, zpíváme a vzdáváme jim hold. Těm, 
kteří tu byli před námi, kteří nám ukázali chybné i správné 
cesty. Starší děti vyrábí Strom předků, kam umisťují fotky jed-
notlivých členů rodiny. Tu a tam nás dokonce některý prarodič 
navštíví v zázemí a vypráví o době svého dětství, tedy o době 
poválečné, bez rozvinutých technologiích a třeba i o každo-
denní práci na statku místo času ve škole nebo jiné napínavé, 
vtipné, smutné, ale každopádně autentické historky.

Jindra Norková
Lesní spolek ZeMě

Jak na migrény?  
Dozvíte se na přednášce
Přednášku na téma celostní péče pořádá Josef Vrba v pondělí 
7. listopadu od 19 do 21 hodin v prostorách baru Otakar v are-
álu Corsa. Celostní přístup a péče Josefa Vrby z Řevnic vychází 
především z jeho dlouholeté praxe s klienty, čerpá z klasické 

čínské medicíny a vypracoval si vlastní přístup a systém ošetře-
ní. Co na přednášce zazní? Dozvíte se, jak na migrény či jiné, 
zdánlivě neřešitelné potíže. Josef Vrba vám osvětlí postupy, kte-
ré si vypracoval za svou dlouholetou praxi s klienty. Počet míst 
je omezený, kapacita baru je 20 osob. Rezervujte si místo na  
e-mailu: Mila.Lnenickova@gmail.com. Vstupné 100 Kč.

Svatého Martina uctí v Letech 
posvícením, v Černošicích průvodem
Tradičně bohatý bude program na Svatomartinském posvícení, 
které se v sobotu 12. listopadu od 13 hodin uskuteční na letov-
ské návsi. Děti se budou moci zabavit na obří skluzavce, svézt 
se na koních nebo si nechat namalovat pestrobarevné kreace na 
obličej. Čeká je i divadelní pohádka Jak to bylo na Sv. Martina, 
soutěže a tvořivé dílny. O hudební program se postarají kapely 
Five Foxies a Music Family. Očekává se i příjezd sv. Martina na 
bílém koni. Tradičně se budou předávat ceny poberounského 
občasníku Naše noviny i letovská ocenění. Po setmění je pláno-
vaná ohňová show v režii uskupení Pa-li-Tchi a na závěr tradiční 
lampionový průvod za pokladem. Na posvícenském jarmarku 
nakoupíte rozmanité zboží, zabijačkové pochoutky i letovské 
pivo či svatomartinské víno.   

Svatomartinský den s lampionovým průvodem chystá také 
řevnická Pomoc od Srdce. Uskuteční se na černošické Vráži 
11. 11. a bude spojen se znovuotevřením obchůdku Srdcem 
v kuchyni. Slavnostní otevření je od 10.00, v 17.00 startuje 
lampionový průvod. Připraven je dětský workshop, výroba ad-
ventních věnců, svatomartinské dobroty, prodej lampionů, jídlo 
a pití, ochutnávky a procházka s příběhem svatého Martina. 
Plánek k ní dostanete v obchodě. 

Trhy zpestří výstava 
jesliček i ohňostroj
Jeden z první adventních jarmarků se uskuteční již před první 
adventní nedělí, v sobotu 26. listopadu v areálu dobřichovické-
ho zámku i za jeho branami u řeky. Otevřen bude od 10 hodin. 
Kromě desítek stánků, kde si po dvouleté pauze budete moci 
zakoupit nejen vánoční dekorace, dárky, ale i občerstvení, bude 
připraven rovněž kulturní program. Ten zahrnuje hudební 
vystoupení sboru Mifun, kouzelníka Kravaty, divadlo v podání 
spolku Buchty a loutky, ale i tvořivé dílny. 

Ve svatebním sále se budete moci podívat na prodejní výstavu 
betlémů. Expozice malebných jesliček z kukuřičného šustí, 
plstění z ovčího rouna a kůže pod vedením paní Ireny Skal-
ské bude k vidění již od čtvrtka 24. 11. vždy od 9 do 18 hodin 
a v neděli od 10 do 16 hodin. Doplní ji i tvořivé dílny. V 17 ho-
din se nad Dobřichovicemi tradičně rozzáří ohňostroj, který 
bude předzvěstí večerního Mostového plesu, v pořadí již pěta-
dvacátého. V hale Bios na něm od 20 hodin k tanci a poslechu 
bude hrát Septet Dalibora Kaprase a Jazz Elements.

Strom splněných přání 2022
Dobročinná akce Strom splněných přání zůstane i letos v online 
podobě. Přání dětí, které jsou v péči OSPOD nebo Dětského do-
mova Lety, najdou zájemci na webové stránce Uberounky.info. 
„Většina z dětí žije v dětském domově či neúplných rodinách 
a jejich finanční situace nedovoluje, aby jim jejich přání splnili 
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jejich blízcí a udělali jim hezké Vánoce,“ říká Pánková, proč pro-
jekt před sedmnácti lety odstartovala. Přání dětí bývají podle 
Pánkové různá, většinou jich je kolem sto, sto padesáti. Chcete 
dětem udělat radost? Na stránce www.stromprani.uberounky.
info si můžete přečíst všechna přání dětí, některé z nich vybrat 
a zabalený a označený dárek donést do kanceláře IBS-ROKAL 
(Táborská 2025, Černošice, 3. patro nad lékárnou v Centru 
Vráž). Akce probíhá od 8. 11. do 19. 12., následující den 20. 
12. se dárky odvážejí dětem. Dárky je možné přinést v pondělí, 
úterý a čtvrtek mezi 9 a 16.00, případně volejte na telefonní 
číslo 739 429 580 nebo 736 761 394. Za děti vám velice děkuje 
Kristýna Pánková.  

Kam za Mikulášem?
Mikuláš s anděly a čerty dorazí i na Mikulášské trhy, které se 
uskuteční 3. prosince na černošické Vráži. Jarmark tu bude od 
10 hodin, v sále se budou konat dílničky pro děti. Můžete se tě-
šit na betlém se živými zvířaty, divadelní a hudební vystoupení. 
Na programu je ve 12.00 živá jazzová vánoční hudba, následně 
vystoupí sbor Tutte Le Note, Divadlo Buchty a loutky, pěvecký 
sbor Mifun. V 17.00 přijde Mikuláš, čert a anděl v podání černo-
šických skautů.

Čerti, Mikuláš a andělé zvou všechny děti 4. 12. od 14 do 18 
hodin do Muzea Českého krasu v Berouně! Dveře pekel otevře 
sám mocný Lucifer. Na hodné děti čekají brány do nebe, kde 
je Mikuláš a jeho andělé odmění balíčkem plným dobrot. Na 
akci je nutné se předem objednat na tel.: 774 950 671 nebo na 
e-mailu daniela.dolezalova@ddmberoun.cz.

Klíček slaví 25 let
A jak jinak než vystoupením, které se uskuteční první adventní 
neděli 27. 11. od 16.00 v řevnickém kině. Podle vedoucí soubo-
ru Lídy Chroustové půjde o procházku taneční tvorbou Klíčku 
za posledních 15 let. Diváci se mohou těšit na folklorní i plesové 
choreografie v provedení současných tanečníků, ke kterým se 
tentokrát přidají i tanečnice, které již Klíček absolvovaly. Ty si 
nacvičené choreografie dobře pamatují z dob, kdy v souboru 
působily, ale ještě si je osvěžily na mimořádných zkouškách, aby 
bylo vše perfektní. Na programu bude Hra o trůny, Harry Pot-
ter, Piráti z Karibiku nebo Draci, tedy choreografie, se kterými 
soubor běžně nevystupuje, ale jsou divácky velmi přitažlivé. 
Všichni příznivci tance i folklorních a filmových melodií jsou 
srdečně zváni.

Pepíno sehraje pohádku 
o muzikantovi a princezně z obrázku
Víte, co je to cistra, šalmaj, brumle, gemshorn? Jestli ne, pak 
se vydejte na pohádku divadla Basta Fidli O princezně z obráz-
ku do řevnického Meandru. Pepíno von Dráček ji tam sehraje 
v neděli 13. listopadu od 15.30 a určena je pro děti od 4 do 8 
let. A o čem pohádka bude? Tahle princezna žije jen pro hudbu. 
A tak si chce vzít jen toho, kdo jí zahraje na čtyři nástroje, 
které ona nezná. Muzikant Pepíno musí princeznu za každou 
cenu spatřit. Vyráží tedy do světa na velmi náročnou cestu pro 
nástroje. A že jsou to nástroje s pěkně podivnými krkolomými 
názvy: cistra, šalmaj, brumle, gemshorn... Pepíno von Dráček je 
absolventem pražské DAMU (katedra loutkoherectví). Spolu-

pracuje na svých představeních s profesionálními výtvarníky, 
scénáristy a řezbáři. Hudbu jako praktikující muzikant osobně 
skládá. Jeho divadla jsou plná překvapení, hudby a technicky 
podivuhodných loutek.

Notičky po dvou letech zahrají 
u sv. Šimona a Judy v Praze
Řevnická dětská lidová muzika Notičky se po dvouleté pauze 
způsobené pandemií koronaviru vrací do pražského kostela 
sv. Šimona a Judy. V oblíbeném svatostánku na Starém Městě 
se představí na vánočním koncertu v sobotu 3. prosince od 18 
hodin.

„Těšíme se moc, ale cítíme i velkou zodpovědnost,“ říká 
vedoucí Notiček Lenka Kolářová a dodává: „Hrát v tak krásném 
kostele, zaplněném nadšenými posluchači, nám vždy hodně 
svazuje ruce, ale při prvním potlesku tréma odejde a my už si 
koncert jen užíváme a snažíme se rozdat radost všem návštěv-
níkům.“ V minulosti se Notičky u sv. Šimona a Judy představily 
ve společnosti skvělých kolegů z cimbálových muzik Hradišťan 
a Harafica nebo z pěveckého sboru Gospel Limited. Od roku 
2016 však vystupují samostatně a letos tomu nebude jinak. 
Premiéru coby primáška si odbude Tereza Petrová, která v létě 
převzala otěže od Magdy Routové.

Co nás tedy letos v Šimonovi čeká?
Scénář bude velmi pestrý, pokusíme se, abychom posluchače 
nenechali ani vteřinu se nudit. Předvedeme spoustu známých 
i méně známých koled v originálních úpravách, spoustu tanců 
v podání i těch nejmenších Notiček, vrátíme se i ke zhudebně-
ným básním Jaroslava Seiferta. Na podiu bude 61 muzikantů 
a tanečníků, nejmladšímu jsou čtyři, nejstaršímu dvacet. V jed-
nu chvíli budeme i stavět sněhuláka a koulovat se s publikem. 
Koncert bude trvat asi 90 minut. 
Naposledy si tam Notičky zahrály v roce 2019. S jakými 
myšlenkami jste završili koncert? Napadlo vás, že bude na 
tak dlouhou dobu poslední?
Na onom koncertě jsme měli tu čest pokřtít CD naší první pri-
mášky Barbory Kolářové, která si s Notičkami po mnoha letech 
i společně zahrála. Byl to pro všechny ohromný zážitek. Ani ve 
snu nás nenapadlo, že bychom se měli na nějaký čas odmlčet. 
Naopak, po úspěšném koncertě jsme začali přemýšlet, čím obo-
hatíme posluchače v dalším roce.
To už se ale vánoční koncerty nemohly kvůli covidu konat. 
Vy jste ale vymysleli originální náhrady…
V covidové pauze jsme zkoušeli dle aktuálních nařízení. Po de-
seti dětech v jedné třídě, dalších deset v druhé třídě, otevřené 
dveře, abychom se vzájemně slyšeli, dělené zkoušky smyčců, 
dechů, rytmiky. Natočili jsme Vánoční koncert, v rouškách 
a s rozestupy. Vznikla moc hezká památka v podobě videa na 
YouTube. Pak jsme se nemohli scházet ani v deseti, děti tak na-
táčely koledy každý sám a všechna videa dala dohromady dcera 
Kristýna. V roce 2021 jsme se konečně připravovali na náš velký 
koncert, ale opět jsme byli nuceni ho měsíc před konáním kvůli 
opatřením zrušit. Jako náhradu jsme narychlo udělali koncert 
na náměstí v Řevnicích, který měl nádhernou atmosféru. Po 
dlouhé době jsme mohli zahrát lidem a byli jsme všichni moc 
šťastní.
Vybrané koledy nyní stačilo jen „oprášit“, nebo byla nutná 
příprava od nuly?
To je krásná otázka. Vzhledem k tomu, že jsme dětská muzika, 
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děti odcházejí a přicházejí. Je pravda, že „notoricky“ známé 
koledy jsme oprášili, ale spoustu jsme museli pečlivě nacvičit 
znova. Nová primáška Terezka Petrová se ovšem svého postu 
zhostila na výbornou a muziku, která má na 35 dětí, si krásně 
vede. Včetně nových houslistek, flétny, lesního rohu, fagotu 
a nových klarinetů.
Na programu bude i koleda v úpravě starších Notiček. To se 
podílelo více členů? Jak k práci přistupovali?
Není to první věc, kterou tři děti z Notiček upravily. Již jsme 
s velkým ohlasem hráli jejich úpravy skladeb Gorale, Eště si já 
a Orešany. Nyní se jedná o lidovou koledu Vzhůru, bratři milí, 
která zazněla i ve filmu Anděl Páně. Naše úpravy jsou ale jiné. 
A jak vznikly? Děti společně sdílí hudební program, každý upra-
ví určitý nástroj a pak se společně sejdou a práci na úpravách 
dodělají. Konečná úprava se ještě doladí na zkouškách Notiček.
Co dalšího Notičky v době adventu čeká?
Čeká nás ještě koncert v rámci Zimohraní ve Všenorech a kon-
cert na náměstí v Řevnicích nebo ve Svinařích. Uvidíme, jaké 
bude počasí, protože hrát venku v mrazech moc nejde. 

 
Vstupenky si můžete zamluvit na e-mailové adrese  

lenka.noticky@seznam.cz, případně  
telefonicky na čísle 603 245 784.

Advent zahájí v liteňském zámku 
hornisté
Mimořádný koncert v sále Čechovny v areálu zámku Liteň se 
uskuteční hned první adventní neděli, tedy 27. 11. od 18 hodin. 
Na koncertu, kde zazní i vánoční melodie, se představí členové 
skupiny lesních rohů České filharmonie, smyčcové uskupení Pa-
vel Bořkovec Quartet a jejich hosté. Mezi členy skupiny lesních 
rohů České filharmonie se představí Ondřej Vrabec, Mikuláš 
Koska, Jan Vobořil, Jindřich Kolář a Petr Duda, kteří si do Litně 
pozvou spřátelené uskupení Pavel Bořkovec Quartet a hornistu 
Kryštofa Kosku. Trojici vánočních skladeb zapěje vybraná vítěz-
ka Ceny Jarmily Novotné. Zazní skladby od Mozarta, Beetho-
vena či Webera, třešinkou na dortu bude studentský hornový 
sextet. Vstupenky je možné již nyní objednávat na e-mailu 
tickets@zamekliten.cz nebo na telefonním čísle 737 650 497. 
Cena je 300 Kč. Další informace najdete na www.zamekliten.cz, 
na Facebooku a Instagramu.

Poslední listopad nabídne v Dobři-
chovicích tři hudební osobnosti
Koncert tří osobností a tří hudebních světů chystá na konec 
listopadu kulturní centrum v Dobřichovicích. Na jednom podiu 
vystoupí 30. listopadu od 19.30 v dobřichovickém zámku 

hudebníci ze třech hudebních světů: kytarista Norbi Kovács, vi-
oloncellista Jaroslav Olin Nejezchleba a houslista Pavel Fischer. 
Norbi Kovács pochází ze Slovenska, ale v jeho žilách koluje 
maďarská krev. V současnosti je členem skupin Ivan Hlas Trio, 
s nímž společně s Olinem Nejezchlebou vystoupil již dvakrát. 
Nejezchleba vystudoval hru na violoncello. V roce 1981 na-
stoupil na post baskytaristy ve skupině Marsyas, odkud přešel 
k Vladimíru Mišíkovi do Etc a zůstal až do roku 2003. Spolu-
pracoval s mnoha dalšími hudebníky – Redlem, Skoumalem, 
Radůzou aj. Pavel Fischer spolupracoval jako sólista s řadou 
českých i zahraničních orchestrů a umělců, jako jsou Josef Suk, 
Jiří Bárta, Dagmar Pecková aj.

Vážnou hudbu budou děti na Filhar-
moništi poslouchat z polštářů
Koncert vážné hudby pro nejmenší posluchače nazvaný Filhar-
moniště odstartuje v Dobřichovicích v listopadu. Půjde o první 
zkušební koncert pro nejmenší děti s rodiči. „Koncert 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, které pro vás připravíme,“ říká pořadatelka Andrea 
Kudrnová s tím, že koncert se uskuteční v prostorách předem 
vytopeného zámku v neděli 20. listopadu od 16 hodin. Předsta-
ví se houslistka Monika Urbanová a harfistka Hedvika Mousa 
Bacha. Toto hudební duo Beautiful Strings vystupuje již deset 
let na prestižních českých pódiích i festivalech. Na programu 
bude Zima A. Vivaldiho, Pohádka J. Suka, Dívka s vlasy jako len 
C. Debussyho, Preludium a allegro G. Pugnaniho a mnohé další. 
Vstupenky na koncert stojí 210 Kč pro dospěláky a 60 Kč pro 
děti a budou v předprodeji přes goout.cz, v místním Infocentru 
a v knihovně.  

Lesní slalom již po sedmačtyřicáté
Řevnický běžecký závod s takřka půlstoletou tradicí se poběží 
i letos. Již 47. ročník Lesního slalomu se uskuteční v sobotu 
12. listopadu a stejně jako loni jej pořádá Neptun klub Řevnice. 
Sraz účastníků je v Řevnicích nad vodárnou, v ulici Sportovní. 
Prezentace začne v 9.30, start je plánován na 10. hodinu. Poběží 
se celkem v pěti věkových kategoriích: ve smíšených skupinách 
děti do 5 let, děti 6–8 let a děti 9–11 let. Oddělené skupiny chlap-
ců a dívek budou pro věkové kategorie 12–15 let, oddělené skupi-
ny muži a ženy budou i pro nejstarší kategorii 16+. Závodníci 
běží dvoukolově po trati vyznačené mezi stromy z kopce dolů, 
výsledný čas za obě kola se sčítá. Trať je každý rok trochu odlišná, 
nejrychlejší běžci a běžkyně ji zdolají za méně než 20 vteřin.

V Černošicích se bruslí třikrát týdně
Od října se bruslí na zimním stadionu v Černošicích. Veřejné 
bruslení se koná třikrát týdně. Rezervovány jsou pro něj stře-
deční, sobotní a nedělní odpoledne. Ve středu se bruslí zpravi-
dla od 13 do 14.45, o víkendu od 13.30 do 15.15. Termíny a čas 
se ale mohou dle aktuálních soutěží lišit, je proto dobré před 
cestou ověřit termíny na webu http://hokej.sk-cernosice.cz/. 
„Zatím plánujeme udržet veřejné bruslení třikrát týdně, stejně 
jako v minulých letech. Oproti loňsku je vidět větší zájem o ve-
řejné bruslení, a to platí i u výuky bruslení pro školy a školky,“ 

11/22



18  Sport / Inzerce

uvedl jednatel SK Martin Jůzek. Situace po novém roce je podle 
něj vzhledem k cenám energií zatím nejistá. „Fixaci máme až do 
prosince 2022. Od počátku roku 2023 je pro nás situace značně 
nejistá. Při cenách, za které se v současné době elektřina prodá-
vá, by to pro nás znamenalo cca osminásobné navýšení nákladů 
na energie. V absolutních číslech mluvíme o částce okolo 9 
milionů korun ročně. Za takových podmínek je provoz stadionu 
nemožný. Zatím nevíme, jestli se vládou přislíbené zastropová-
ní cen bude týkat i naší organizace. V případě, že budeme na-
kupovat energie za regulované ceny, budeme schopni s pomocí 
dotace od NSA a sponzorských darů dokončit sezonu,“ dodal.

Po tříleté pauze se horská kola 
znovu vrátí na Brdy, nově i s běžci
Po tříleté vynucené pauze se znovu chystá zimní závod hor-
ských kol Winter Trans Brdy. Šestnáctý ročník WTB se má 
uskutečnit v sobotu 26. 11. se startem v pravé poledne na návsi 
v Letech. „Vše bude skoro stejné jako v roce 2019. Letos vedle 
cyklistů přibudou i běžci se svým půlmaratonem,“ píše na webu 
závodu předseda spolku Trans Brdy Jiří Hudeček. Trailový te-
rénní značený závod jednotlivců bude měřit 21 kilometrů s pře-
výšením 460 metrů. Startovat bude v 9 hodin z letovské návsi. 
Pokud vše půjde dobře, mělo by se již koncem října rozběhnout 
přihlašování na webových stránkách https://transbrdy.cz/.

(vše pan)
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Bio Řevnice 
4/11 Websterovi ve filmu
Bio Řevnice / 17:30 

4/11 Poslední střih
Bio Řevnice / 20:00 

5/11 Princ Mamánek
Bio Řevnice / 15:30 

5/11 Il Boemo
Bio Řevnice / 17:30 

5/11 Hodně štěstí,  
pane Veliký
Bio Řevnice / 20:00 

6/11 Princezna rebelka
Bio Řevnice / 14:30 

6/11 Adam Ondra:  
Posunout hranice
Bio Řevnice / 16:30 

6/11 Kde zpívají raci
Bio Řevnice / 19:00 

11/11 Black Panther:  
Wakanda nechť žije (dabing)
Bio Řevnice / 17:00 

11/11 Krásné bytosti
Bio Řevnice / 20:00 

12/11 Princ Mamánek
Bio Řevnice / 15:30 

12/11 Il Boemo
Bio Řevnice / 17:30 

12/11 Vstupenka do ráje
Bio Řevnice / 20:00 

13/11 Kvík
Bio Řevnice / 14:30 

13/11 Co jsme komu všichni 
udělali?
Bio Řevnice / 16:30 

13/11 Black Panther:  
Wakanda nechť žije (titulky)
Bio Řevnice / 19:00 

18/11 Kvík
Bio Řevnice / 17:30 

18/11 Dobrý šéf
Bio Řevnice / 20:00 

19/11 Princezna zakletá  
v čase 2
Bio Řevnice / 15:30 

19/11 Nejhorší člověk  
na světě
Bio Řevnice / 17:30 

19/11 Grand Prix
Bio Řevnice / 20:00 

20/11 Princ Mamánek
Bio Řevnice / 14:30 

20/11 Grand Prix
Bio Řevnice / 16:30 

20/11 Trojúhelník smutku
Bio Řevnice / 19:00 

25/11 Vánoční příběh
Bio Řevnice / 17:30 

25/11 Fabelmanovi
Bio Řevnice / 20:00 

26/11 Divnosvět
Bio Řevnice / 15:30 

26/11 Vánoční příběh
Bio Řevnice / 17:30 

26/11 Svatý pavouk
Bio Řevnice / 20:00 

Hudba
6/11 Komorní hudební  
podvečer 
Sál Dr. Fürsta Dobřichovice / 17:00
Dagmar Mašková (viola), Filip Martinka 
(klavír) a trio Gratia

20/11 Filharmoniště – hudeb-
ní projekt pro nejmenší
Zámek Dobřichovice / 16:00

27/11 Adventní matiné ZUŠ
Zámeček Řevnice / 11:00

27/11 Adventní koncert
Zámek Liteň / 18:00 

3/12 Koncert Vánotičky
Kostel sv. Šimona a Judy, Praha / 18:00

Výstava
10/11 Vernisáž obrazů  
manželů Trnkových
Zámek Dobřichovice / 17:00
Výstava potrvá do 13. listopadu.   

15/11 Vernisáž výstavy  
Cestou…. Necestou  
Zámek Dobřichovice / 18:00

Fotografická výstava Alfreda Šupíka, 
hudební příspěvek Julia Šupíková na 
kytaru. Výstava potrvá do 14. 12. 

Ostatní akce
5/11 Blešák Art Markt
Sklad 13 Dřevák / 11:00

7/11 Přednáška Josefa Vrby 
o celostní péči
Bar Otakar, CORSO Řevnice / 19:00

12/11 Lesní slalom
Sportovní ulice, nad vodárnou / 9:30

12/11 Svatomartinské  
posvícení
Náves Lety / 13:00

17/11 Sametové setkání
Sklad 13 Dřevák/ 17:00

26/11 Adventní trhy  
a mostový ohňostroj
Zámek Dobřichovice / 10–18

26/11 Mostový ples
Hala Bios Dobřichovice / 20:00

27/11 Folklorní soubor Klíček 
tradičně i netradičně
Bio Řevnice / 16:00

3/12 Pochod za Mikulášem
Řevnice / 15–19
PO PŘEDCHOZÍ REGISTRACI

Kulturní přehled 11/22

Jak	si	zvýšit	odolnost	
vůči	chřipkám	
a nachlazení?	

Chtěli byste pořešit alergie, 
ekzémy či jiné neduhy? 

Připravte svou imunitu na 
zimu a jaro ještě dnes.

Kdy: 23. 11. v 18.00

Kde: MEANDR Řevnice, 
nám. Krále Jiřího 

z Poděbrad 2, Řevnice 

Vstupné:	100 Kč
Rezervace a dotazy na tel. 
733 375 015. Zajistěte si 

určitě místa k sezení.




