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Téma

Výstavba na 
Vrážce, v Eurovii 
a Pod Lesem

Aktuálně

Porta 
zavzpomíná
na Wabiho Daňka

Rozhovor

Paddleboardy 
se chystají na 
druhou sezónu



Nejstarší open festival, jehož dobré jméno je výsledkem obětavé 
práce minimálně dvou generací, otevírá své brány již po dvaapa-
desáté. A také letos pořadatelé připravili skvělý program, v němž 
budou v hlavní roli excelovat soutěžící, kteří postoupili do finále 
ze 14 oblastních kol. Poprvé se představí také absolutní vítěz fes-
tivalu Brána, tedy dětské Porty v kategorii do 18 let. Vedle inter-
pretace bude odborná porota udělovat i Portu za nejlepší písnič-
ku v samostatné autorské soutěži.

Porta je ovšem kromě soutěže i plná dalších dramaturgických 
překvapení v podobě doprovodných akcí a hostů. Během tří dnů 
se finálovou soutěží bude prolínat představení celé plejády vy-
nikajících muzikantů, zazpívá Robert Křesťan a Druhá tráva, 
Roman Horký a Kamelot, Jaroslav Samson Lenk, Ivan Hlas trio, 
Pavel Žalman Lohonka, Jitka Vrbová a Hot Jazz Praha, Přístav, 
Schovanky, Vokobere, ale budou zde také představitelé nové por-
tovní éry a někteří z vítězů posledních ročníků – Aleš Petržela, 
Přístav, Ladybirds, Matěj Rak a Franta Vlček, Sunny Side a další. 
Nečekaným překvapením bude jistě skupina Jelen, která se Porty 
zúčastní poprvé. V nedělním programu se dočkáme nejen vyhlá-
šení výsledků, ale i velmi emotivního závěru, kterým bude vzpo-
mínka na Wabiho Daňka. Prostřednictvím závěrečného hodino-
vého koncertu mu poctu vzdají Věra Martinová, Pavel Žalman 
Lohonka, Vojta Kiďák Tomáško, trio Vokobere a skupina Přístav.

Více informací najdete na www.porta-festival.cz a na www.
eportyr.cz. e

Na Portě se bude vzpomínat 
na Wabiho Daňka
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2   Aktuálně

Řevnice se první prázdninový víkend opět stanou hlavním městem té nejlepší hudby, která se řadí do oblasti folk & 
country a dalších příbuzných žánrů. Festival Porta se ve zdejším Lesním divadle bude konat od 29. června do 
1. července, tentokrát už po jedenácté.
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Jednodenní: 349 Kč (tělesně postižení a jejich doprovod 
platí poloviční vstupné)
Permanentní vstupenka: 649 Kč (děti do 150 cm výšky 
mají vstup zdarma)
Online předprodej na stránkách Porty
Předprodejní místa:
KD Mlejn, Praha 5, tel.: 253 314 734, mlejn@mlejn.cz
MKS Řevnice, tel.: 725 825 815, kultura@revnice.cz
Infocentrum Beroun, tel.: 311 654 321, mic@muberoun.cz
V době konání Porty budou vstupenky v prodeji v poklad-
ně Lesního divadla.

Vstupné

pátek – LESNÍ DIVADLO
18.00 Ladybirds
18.50 Soutěž: Jinotaj, Děv-
čice, Tereza Balonová, Vocal 
Sisters
20.15 Roman Horký a Ka-
melot
21.00 Soutěž: HoP a ŠaVani, 
Alfík a KruppEssen, Kupodi-
vu, Na Rozcestí
22.30 Robert Křesťan a Dru-
há tráva
sobota – LESNÍ DIVADLO
11.00 Děvčice
11.35 Kupodivu
12.15 Na Rozcestí
12.50 Bonsai č. 3
13.30 Vocal sisters

14.10 HoP a ŠaVani
14.40 Soutěž: Rumungre, 
Annie Pitty, Bonsai č. 3, 
Špunt
16.20 Ruda Prušák (vítěz 
dětské Porty)
16.45 Soutěž: Josef Pak a 
spol., Fukanec, 3x postupující 
ze semifinále
18.00 Norbi Kovács – Kytara 
Show
18.20 Matěj Rak a Franta 
Vlček
19.20 Ivan Hlas trio
20.20 Jitka Vrbová a Hot 
Jazz Praha
21.05 Jaroslav Samson Lenk
22.10 Schovanky

sobota – VOLEJBALOVÉ 
HŘIŠTĚ 
10.30 Jinotaj
11.10 Lucy4music, Naopak, 
The Weathermakers, AJETO, 
Choroši, Tuláci Vary
13.10 Josef Pak a spol.
13.50 Brtnický dostavník, Ve 
čtvrtek v pět, McBerds, Lee 
banda, Ashena, Noční vlak
15.50 Tereza Balounová
16.20 Výsledky
16.25 Annie Pity
17.00 Alfík a KruppEssen
neděle – LESNÍ DIVADLO
10.30 Rumungre
11.10 Špunt
11.45 Fukanec

12.20 Aleš Petržela
13.00 Přístav
13.40 Vyhlášení výsledků
14.15 Sunny Side
15.00 Petr Šušor – Drum 
circle
15.20 Jelen
16.20 VOKOBERE
17.20 Pavel Žalman Lohonka
18.00 Pocta Wabimu (Věra 
Martinová, Miloš Dvořáček, 
Vojta Kiďák Tomáško, Voko-
bere)

Změna programu vyhraze-
na. Časové údaje jsou pouze 
orientační.
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Město zveřejní harmonogram 
výstavby kanalizace na Vrážce
Jedna z nevětších investičních akcí posledních let – rozšíření 
ČOV spojené s dobudováním splaškové kanalizace včetně no-
vých vodovodních řadů v lokalitě Pod Vrážkou – je před zaháje-
ním. Obyvatelé této lokality by měli v nejbližších dnech dostat 
dopisy s dalšími informacemi o výstavbě kanalizace na Vrážce. 
Radnice chce obyvatele informovat o tom, jakou vysoutěžila fir-
mu, aby si připravili projekty na přípojky. Následně by měl být 
znám i podrobný harmonogram prací, kdy se bude která ulice 
realizovat. Starosta Tomáš Smrčka odhaduje, že stavební práce 
by mohly začít v červenci. Zahajovat se bude v ulici U Prodej-
ny a pokračovat se bude směrem nahoru na Vrážku. „Nebude 
potřeba celé ulice dlouhodoběji zcela uzavřít, aby se lidé mohli 
dostat do svých domovů. Nicméně budou platit nejnutnější do-
pravní omezení,“ dodal Smrčka.

Chystá se projekt na opravu 
Sochorovy ulice
Řevnická radnice si nechá zpracovat projektovou dokumenta-
ci na opravu úseku Sochorovy ulice. Ta je v západní části nyní 
jednosměrná. Podle vedení města jde o provizorní dopravní 
opatření, které má omezit dopravu v této úzké ulici a také s tím 
spojenou vysokou prašnost v této oblasti. Akce proběhne po do-
končení projektové dokumentace. 

Kvůli umístění dětí chce radnice 
oslovit soukromou školku
Tříleté děti, které se letos nedostaly do Mateřské školy Řevnice, 
by mohly navštěvovat dětskou skupinu Bambinária na náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad. O této možnosti chce vedení města se 
soukromou školkou jednat. Radnice uvažuje o poskytnutí vy-
rovnávacího příspěvku za tyto děti. „Nyní oslovujeme soukro-
mou školku, abychom zjistili, jaké jsou finanční náklady na tuto 
službu,“ potvrdil starosta Tomáš Smrčka. Podle neoficiálních 
informací nemohlo být letos do školky přijato okolo deseti tříle-
tých dětí.

Radnice již má hotovou studii rozšíření mateřinky pomocí 
speciálních obytných kontejnerových bloků. Obsahuje varianty 
pro 20 a pro 40 dětí. V případě, že by nebyl realizován projekt 
soukromé školy ve Švabinského ulici, by se projekt mohl příští 
rok uskutečnit.

GDPR a dotace na veřejnou správu 
Řevnická radnice přijala opatření, která vyplývají z Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním osobních údajů. Na spuštění analytické 
části uvolnilo město sto tisíc korun, odsouhlasena je i komple-
mentační část. „Chceme mít všechny dokumenty v pořádku 
a vše dobře ošetřeno,“ sdělil starosta Tomáš Smrčka s tím, že 
úředníci nakládající s osobními údaji budou mít k dispozici na-
příklad uzamykatelné skříňky. Veškerá opatření jsou koordino-
vaně prováděna nejen pro městský úřad, ale pro zaměstnance 
řevnických školních zařízení ZŠ, MŠ a ZUŠ a také společnost 

Zprávy z radnice
Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
konec června symbolizuje pro většinu z nás polovinu kalendář-
ního roku. Pro učitele, vedení školy a žáky je však měsícem zá-
věrečným. Končí jim školní rok a všichni se těší na zasloužené 
dva měsíce prázdnin. Pro žáky devátých tříd se zároveň uzavírá 
kapitola základního školního vzdělání. Na tomto místě bych jim 
chtěl všem popřát mnoho úspěchů v jejich osobním, studentském 
a posléze i pracovním životě. Všem žákům i pedagogům pak přeji 
klidné a krásné prázdniny.

Jelikož na podzim končí i mé čtyřleté funkční období, rád bych 
teď zrekapituloval, co se za tu dobu v řevnickém školství podaři-
lo. Na prvním místě bych vyzdvihl rozsáhlé investice do celého 
školního areálu. Začalo to přístavbou na druhém stupni. Projekt 
zpracovalo předminulé vedení obce, dotaci na její realizaci získa-
lo minulé vedení obce a nám se podařilo projekt doladit a zreali-
zovat. Dále bych zmínil kompletní zateplení všech budov a nový 
vzhled jejich fasád na prvním stupni v Revoluční ulici. 

Zateplení, nové fasády a výměny střešní krytiny se dočkala i 
původní budova druhého stupně. Zrekonstruovaná a staticky 
zajištěná byla rovněž budova školní jídelny. Opět došlo k celkové-
mu zateplení. Investice mířily i do vybavení samotné kuchyně. Ve 
všech školních budovách byla vyměněna kompletně okna a větši-
na vnějších dveří. 

Vyjma těchto větších akcí, na které získalo město dotace, se po-
dařila i celá řada menších zlepšení a kultivací veřejného prostoru 
kolem škol. Na tomto místě bych rád zmínil jméno městské archi-
tektky Darie Balejové, která se na nich významně podílela. 

Ve vedení města aktuálně řešíme kapacitu mateřské školy pro 
tříleté řevnické děti. Ve hře je několik variant, včetně zajiště-
ní míst v soukromých školkách. Ačkoliv přes různé informace a 
interpretace v médiích není podle stanoviska krajského odboru 
školství povinnost zřizovatele kapacitu navyšovat, jsme ve vedení 
města rozhodnuti tuto možnost řevnickým rodičům dát. O vý-
sledném řešení budeme dále informovat.

Kapacitu školních zařízení plánujeme navyšovat pomocí do-
tací i v blízké budoucnosti. Již letos začne další rekonstrukce 
staré budovy druhého stupně, která ji učiní celou bezbariérovou 
a vytvoří v podkroví nové odborné učebny a zrekonstruuje ty 
stávající. Na papíře už máme jako zřizovatelé projektové studie 
na víceúčelovou sportovní halu a venkovní sportoviště včetně 
atletiky. 

Město dále získalo s předstihem zpět do svého užívání budo-
vu staré školy na náměstí a poskytlo v ní, vedle městské policie, 
prostory pro stále se rozrůstající ZUŠku. V plánu je přestavba celé 
budovy s vytvořením moderní knihovny, dvou učeben pro umě-
leckou školu a kvalitního zázemí pro spolky. 

Maximální úsilí věnujeme i personálnímu obsazení školských 
zařízení. Zejména v případě ZŠ to není, v současné době charak-
teristické chronickým nedostatkem kvalitních pedagogů, vůbec 
snadný úkol. Rada města proto také poprvé přistoupila k poskyt-
nutí náborových příspěvků novým pedagogům. 

Chtěl bych poděkovat panu řediteli ZŠ Tomáši Řezníčkovi, 
paní ředitelce MŠ Pavlíně Neprašové a její předchůdkyni Haně 
Kvasničkové a paní ředitelce ZUŠ Ivaně Junkové za odvedenou 
práci a vzájemný respekt. Jsem přesvědčen, že jsou přesně těmi 
osobnostmi, které děti potřebují jako své vzory. Byl bych rád, aby 
všichni ve své práci pokračovali a nadále usilovali o co nejvyšší 
kvalitu řevnického školství.

 S úctou Tomáš Smrčka 



Telegraficky
 • Veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 18. pří-

padně 25. června. Konečné datum bude zveřejněno na úřední 
desce a webu města. Na programu je mimo jiné schvalování 
závěrečného účtu a žádost o podání dotace na MPSV. Zastu-
pitelé budou současně schvalovat získání dotace na druhou 
etapy úpravy lesních cest. Jde o navazující projekty úpravy 
druhé části Burešovky a lesní cestu Strážný vrch. 

 • Dobrovolní hasiči Řevnic a Letů společně s pracovníky tech-
nických služeb a starostů obou obcí absolvovali poslední 
květnovou neděli cvičení výstavby protipovodňové ochrany 
na objížďce. Tu město od dodavatele převzalo loni na podzim, 
kdy jim dodavatel výstavbu stěny poprvé předvedl. Cílem cvi-
čení bylo zjistit pracovní postupy, nutný počet lidí, jak dlouho 
práce místním jednotkám potrvá, jaké bude třeba techniky a 
kdo bude pověřen velením.

 • Výstavba zdi včetně demontáže trvala 3 hodiny a slovy staros-
ty Smrčky „patří všem zúčastněným členům sborů dobrovol-
ných hasičů ze Řevnic a Let a také pracovníkům technických 
služeb velké poděkování, že v poměrně parném počasí věno-
vali svůj nedělní sváteční čas na nácvik ochrany obyvatel části 
objíždky před případnými povodněmi“.

 • Pořadatelé, kteří v Řevnicích chystají na druhou polovinu 
roku kulturní, společenskou či sportovní akci, mohou do kon-
ce června žádat o městský grant. Žádosti do druhého kola je 
možné zasílat na adresu úřadu od 1. do 30. června 2017. Měs-
to vyčlenilo ve svém rozpočtu pro organizátory akcí celkem 
200 000 korun. Na jaře pětičlenná komise rozdělila v prvním 
kole částku 176 500 korun mezi 13 projektů. 
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EKOS. Město chce v této souvislosti zažádat o dotaci z MPSV ur-
čenou na Efektivní veřejnou správu. O dotaci bude jednat červ-
nové zastupitelstvo. Z ní by se mohlo financovat nejen zavedení 
opatření GDPR, ale také pasportizace veřejné zeleně, pasporti-
zace veřejného osvětlení, povodňový plán a další projekty zvy-
šující kvalitu fungování veřejné správy. Do žádosti chce město 
zařadit i vypracování regulačních plánů pro oblast Vrážky a 
Eurovie, ale také zpracování projektu na rekonstrukci někdejší 
školní budovy na náměstí. 

Zastupitelé projednali námitky 
k územnímu plánu
Námitky, které byly zaslány k návrhu nového územního plánu 
Řevnic, projednávali řevničtí zastupitelé na pracovním jednání 
28. května. Účastnily se ho i pracovnice pořizovatele, tedy čer-
nošického odboru územního plánování, které námitky rozdě-
lily do několika tematických skupin. Úkolem zastupitelů bylo 
seznámit se s námitkami a názorem pořizovatele, který násled-
ně předá podklady zpracovateli, architektu Hniličkovi. Archi-
tekt pak podle nich vypracuje upravený návrh územního plánu. 
Následovat bude další veřejné projednání a případné podání 
námitek k aktuálním změnám. „Opakované veřejné projednání 
upraveného návrhu územního plánu se uskuteční na podzim,“ 
odhaduje starosta Tomáš Smrčka, podle kterého i samotné 
schvalování nového územního plánu připadne až na období po 
podzimních komunálních volbách.
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PRODEJ 2 POZEMKŮ
Město Řevnice nabízí k prodeji formou veřejného 

výběrového řízení obálkovou metodou:

• pozemek parc. č. 1463/2 
o výměře 2731 m2 v k.ú. Řevnice,

• pozemek parc. č. 1463/4 
o výměře 2661 m2 v k.ú. Řevnice.

Pozemky jsou určené k zástavbě.
Podmínky výběrového řízení jsou k dispozici 

na www.revnice.cz 
(úřední deska).

Uzávěrka nabídek:
Pondělí 18. června 2018 v 17:00 hod. 

Pozvánka na veřejné projednání 
územního plánu

Dovolujeme si vás pozvat na opakované veřejné projednání ná-
vrhu nového územního plánu města Řevnice, které proběhne 

v pondělí 17. 9. 2018 od 19 hodin 
v prostorách školní jídelny. 

Architekt Hnilička představí změny v návrhu ÚP. O vypořádání 
námitek zde bude možné diskutovat s projektantem a jeho tý-
mem, s pořizovatelem (odbor územního plánování ORP Čer-
nošice) i s pověřeným zastupitelem. Přítomni budou též zastu-
pitelé. Stejně jako minule budou zodpovězeny všechny otázky, 
tedy nově i ty, které jsou obsaženy v petici týkající se zástavby 
na Vrážce a v areálu bývalé Eurovie. 

Ondřej Skripnik, pověřený zastupitel, 
Tomáš Smrčka, starosta města
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stupni. Nová školka by mohla vyrůst právě v oblasti bývalé Euro-
vie, budeme se snažit k tomu případného investora zavázat regu-
lačním plánem a plánovací smlouvou,“ říká starosta Tomáš Smrč-
ka. Ten spatřuje mnohem větší hrozbu v tom, kdyby areál Eurovie 
nadále fungoval jako průmyslová oblast, a to přímo v centru obce. 
„Mohly by zde vyrůst další nové haly a fungovat výroba v různých 
oborech, neboť je to v souladu s platným územním plánem – a 
nemusí se tedy jednat o nerušící provoz,“ dodal starosta. Změna 
oblasti na smíšené území, dovoluje nejen postavit domy, ale i záze-
mí pro tolik potřebné služby i zdravotní zařízení. Takovou zástavbu 
s limitem pro možný počet bytů zaručuje vydání regulačního plá-
nu, se kterým návrh územního plánu počítá. Ten obsahuje přísná 
a závazná pravidla pro investora, předepisuje rozlohu veřejného 
prostranství, výšky budov, povodňovou ochranu, parkování apod. 
Požadavky na financování infrastruktury si město zajistí plánovací 
smlouvou. 

S výstavbou na Vrážce počítá již stávající územní plán. Autoři 
petice se ale domnívají, že nový návrh výrazně zvyšuje hustotu zá-
stavby v této oblasti. To město zásadně odmítá a tvrdí opak: Návrh 
nepočítá s žádným novým územím určeným k výstavbě, naopak 
oproti platnému plánu takové plochy redukuje. „Další redukce v 
zastavitelném území pro tyto lokality by s vysokou pravděpodob-
ností vedla k povinnosti obce zaplatit náhrady, které by vzhledem 
k rozloze území mohly být v řádu desítek milionů,“ říká místosta-
rosta Skripnik.

Kromě toho nový územní plán počítá s rozlohou parcel nejméně 
1000 metrů, stávající územní plán takový regulativ nemá. Jednota 
panuje i v tom, že na Vrážce nebudou moci vzniknout bytové, ale 
jen rodinné domy. Také výstavbu v lokalitě na Vrážce podmiňuje 
město vytvořením regulačního plánu a plánovací smlouvy, ve které 
zaváže investora k investicím do rozvoje místní infrastruktury. e

Autoři petice proti zástavbě v oblasti Pod Lesem, kde mají vyrůst 
čtyři dvojdomky s osmi byty, se ohrazují proti charakteru a obje-
mu nové zástavby, která je podle nich v rozporu s urbanistickým 
charakterem tohoto území a se stávající podobou územního plánu 
(více v rozhovoru s autory petice na s. 5). 

Podle černošického odboru územního plánování, který je dle 
stavebního zákona kompetentní vydat k záměru stavby závazné 
stanovisko, plánovaná výstavba odpovídá platnému územnímu 
plánu. Stejně se vyjádřil také Odbor územního plánování a staveb-
ního řádu Středočeského kraje.

Rada města v rámci svých kompetencí požádala o posouzení 
projektu architektonicko-urbanistickou komisi a městskou archi-
tektku a na základě jejich doporučení vstoupila do jednání s in-
vestorem a požádala ho o úpravu projektu podle obou odborných 
stanovisek. Investor projekt přepracoval tak, aby dvojdomky na 
spodní straně Sochorovy ulice nebyly propojené garážemi, ale 
umožňovaly průhled do krajiny.

„Co se týče pochybností o souladu s územním plánem, respektu-
jeme v radě města jednoznačné vyjádření k tomu příslušných orgá-
nů státní správy. Jinou možnost ani rada města nemá,“ připomíná 
místostarostka Marie Reslová.  

Autoři petice proti zástavbě v oblastech Vrážky a bývalé Euro-
vie vyzývají radnici, aby při přípravě a schvalování nového územ-
ního plánu zohlednila vizi strategického plánu a výstupy z „dílny 
nápadů“, která proběhla v roce 2013. Případná výstavba by podle 
autorů petice měla negativní dopad na kvalitu infrastruktury, 
kapacitu školských zařízení, zdroje pitné vody, dopravu aj (více v 
rozhovoru na s. 7). 

Zdrojům pitné vody se koncepčně věnujeme, připravujeme ně-
kolik projektů na rekonstrukce a posílení zdrojů i výtlaků vody. Ka-
pacitu školy dále navyšujeme, plánujeme další učebny na druhém 

Dvě petice kritizující výstavbu v lokalitě na Vrážce, v areálu bývalé Eurovie a části města Pod Lesem kolují v těchto 
dnech po Řevnicích. Starosta považuje jejich obsah za zavádějící.

Text: Pavla Nováčková

Výstavba na Vrážce, v Eurovii 
a Pod Lesem rezonuje Řevnicemi 

Opakujeme, že nejsme proti výstavbě Pod Lesem jako takové, 
ale vyzýváme město, aby z hlediska svých možností a pravomocí 
více bojovalo za zájmy obyvatel než jednoho jediného investora. 
Rádi bychom, aby jej přiměli k tomu, aby dodržel výše zmíněnou 
podmínku platného územního plánu – a sice vznik samostatných 
domů na pozemcích o velikosti, která je v okolí obvyklá. Přijde 
nám naprosto nesmyslné schvalovat vytyčení parcel o velikosti 
300–400 m2 v místě, kde jsou pozemky minimálně 800 m2. A navíc 
ve chvíli, kdy nový územní plán v této oblasti již bude požadovat 
minimální výměru 1000 m2. Žádáme zastupitelstvo, aby vysvětlilo 
a pokud možno přehodnotilo svůj postoj k navrhovanému dělení 
oblasti na malé pozemky, potažmo k celému charakteru zástavby.
Píšete, že nejste proti výstavbě jako takové. Jaká místa byste 
v novém ÚP ponechali jako zastavitelná, která ne a proč?
Naše petice je sice lokálního charakteru, ale svým významem 
oblast Pod Lesem přesahuje. Tento projekt může udat tón pro 
budoucí výstavbu ve městě. Dává jasně dalším developerům 
zprávu o tom, co všechno si zde mohou prosadit. Řevnice se po 
dlouhá léta úspěšně bránily větší výstavbě, a tím si udržely cha-
rakter zahradního města s převážně samostatnými rodinnými 
domy. Bylo by smutné, kdybychom zopakovali chyby, jakých se 
dopustily některé sousední obce – za mnohé jmenujme napří-
klad černošickou Vráž. Rozvoj obce rozhodně nevidíme ve vý-

Pavlovský: Rozvoj obce nevidíme 
ve výstavbě za každou cenu
Výstavba v lokalitě Pod Lesem je řešena dle stávajícího plat-
ného územního plánu.  Autoři petice, Pavel Pavlovský a Vác-
lav Gregor, zmiňují několik negativních dopadů této výstavby. 
Které považuje za nejzásadnější?
My jsme naopak přesvědčeni, že projekt Vily Řevnice stávajícímu 
územnímu plánu odporuje. Opíráme se přitom o původní vyjád-
ření místního stavebního úřadu. Platný územní plán sice neurčuje 
velikost pozemků, avšak jasně říká, že nové stavby v této oblasti by 
měly vznikat se zohledněním charakteru okolního prostředí. A to 
projekt nesplňuje. Nikde v okolí nejsou řadové domy, ale samostat-
né domy na velkých pozemcích. Investor, pan Petr Smetka, chce 
na převážně malých pozemcích vybudovat čtyři řadové dvojdomy, 
to může představovat osm, ale klidně i více jednotek. Obáváme 
se značně zvýšeného dopravního zatížení na tak malé ploše – při 
počtu osmi jednotek zde na pár metrech může přibýt 16 aut (při 
počtu dvě auta na rodinu). A ještě zásadněji by podle nás projekt v 
této podobě změnil jedinečný charakter lokality Pod Lesem.
Vaše petice obsahuje i návrh, aby město znovu projednalo 
plánovanou výstavbu projektu. Jaké konkrétní kroky byste 
uvítali a jaké řešení v případě této lokality navrhujete?
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vlastník právo na náhradu. Když to velmi zjednoduším, tak lze 
změnit zastavitelné území v nezastavitelné, pokud uběhla pě-
tiletá lhůta, po jejíž dobu mohli vlastníci realizovat v souladu s 
územně plánovací dokumentací stavbu. V případě Vrážky – roz-
sáhlých pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Řevnice 
a Kláštera dominikánů v Praze však kvůli prodlení v restitucích 
pětiletá lhůta zatím nevypršela. Redukce zastavitelných ploch v 
této lokalitě s sebou nese vysoké riziko placení náhrad v řádu de-
sítek milionů. To si nemůžeme dovolit. Situaci by nevyřešila ani 
tzv. územní rezerva. Legitimní je zařadit plochu do druhé etapy, 
podmínit zástavbu zpracováním regulačního plánu a dát investo-
rovi povinnost uzavřít plánovací smlouvy s městem na financová-
ní infrastruktury. Fakticky to znamená, že případná výstavba na 
Vrážce je odsunuta na mnoho let. Obec si regulačním plánem sta-
noví podobu veřejných prostranství a detailnější pravidla zástav-
by. Plánovací smlouvy vynutí financování chybějící infrastruktury 
investorem. Návrh ponechává stejné metry zastavitelnosti, efek-
tivněji však plochu uspořádává. V zásadě se jedná o jednu ulici 
navíc. Čára zastavitelnosti nesahá vysoko do polí na Vrážce jako 
dříve. Pole zde utvářejí horizont města a jsou důležitá pro retenci 
vody v krajině. 
Povoluje nový územní plán výstavbu bytových domů na 
Vrážce?
Nový územní plán bytové domy na Vrážce připouštět nebude. Za-
stupitelé se tak domluvili na základě veřejného projednání návr-
hu, v kterém byly proti obytným domům vzneseny námitky. 

Prvotní návrh územního plánu s bytovými domy počítal. Archi-
tekt Hnilička to v rozhovoru uveřejněném v Ruchu zdůvodňoval 
tím, že kategorie „rodinný dům“ je ve stavebním zákoně příliš 
úzká. S ohledem na členitý terén v Řevnicích by se tak např. ně-
které pěkné funkcionalistické vily nedaly postavit. Záměrem tedy 
nebylo stavět domy o mnoha bytových jednotkách, ale umožnit 
výstavbu i nestandardních rodinných domů.
Neobává se vedení města, že by další výstavba v Eurovii zhor-
šila situaci v oblasti školství, dopravy, infrastruktury? Jak 
chce předejít těmto problémům? 
Zadání ÚP ze září 2014 žádalo prověřit rozvoj městského centra 
do ploch brownfields za nádražím. Areál bývalé Eurovie je plně 
v soukromých rukou, jedná se o zastavěnou plochu určenou k 
průmyslové výrobě. Hrozby spojené s tzv. brownfieldem v širším 
centru obce jsou reálné (od obnovení průmyslové výroby spojené 
s dopravním zatížením a hlukovým či jiným znečištěním na jedné 
straně, po rizika spojená s chátrajícím areálem na straně druhé). 

Architektonická studie, kterou město v součinnosti s vlastní-
kem zadalo, navrhla kompaktní zástavbu sloužící pro bydlení, 
občanské a komerční vybavení. Synergie bydlení a služeb má po-
tenciál obnovit vazbu Řevnic na řeku, zároveň rozvinout v Řevni-
cích potřebné služby: bezbariérový lékařský dům, novou školku, 
příležitost pro podnikání atd. Vzniknout by zde mělo další parko-
viště P+R, které odlehčí dopravnímu zatížení města. 

Návrh územního plánu stanovuje zpracování regulačního plá-
nu a povinnost investora uzavřít plánovací smlouvu. Město má 
tak plně v rukou zpracování detailních pravidel pro výstavbu a 
projednání plánovacích smluv s investory. Jednou z klíčových 
věcí je přitom dopravní napojení lokality bez vlivu na okolní 
obytnou zástavbu a společná protipovodňová ochrana území za 
železniční tratí. e

Skripnik: Zastavitelné plochy jsou 
v novém územním plánu zredukovány
O vyjádření k peticím jsme požádali Ondřeje Skripnika, pově-
řeného zastupitele pro pořizování územního plánu.
Mají se občané Řevnic obávat masivní výstavby, jak se píše 
v peticích?
Ne. Petice si expresivním slovníkem, zjednodušením a strašením 
pohrávají s emocemi. Přesto jsem jim paradoxně vděčný – vzbu-
dily zájem o problematiku územního plánování, a to není málo. 
Koneckonců spojuje-li obě petice nesouhlas s masivní zástavbou, 
kdo si návrh i zdůvodnění územního plánu pročte, tak pochopí, 
že nový územní plán hrozbu nepředstavuje. Naopak. Regulativy 
pro zástavbu jsou v něm nastaveny přísněji než v platném územ-
ním plánu a dochází k výrazné redukci zastavitelných ploch. Ve 
zmiňovaných lokalitách Pod Lesem, Vrážka a bývalém areálu 
Eurovia jde navíc o velmi odlišné věci, které nedoporučuji míchat 
dohromady. 
V případě oblasti Pod Lesem autoři petic poukazují na to, že 
projekt není v souladu s platným územním plánem, úředníci 
zase tvrdí, že je v souladu. Jak si to lze vysvětlit? 
Oblast Pod Lesem je dotčena změnou územního plánu číslo dvě. 
Ta nepracuje s regulativem minimální velikosti pozemku, ale jen 
s procentem zastavěnosti. Při posuzování se má dále dbát na to, 
aby se nesnížila obytná kvalita místa. Cituji: „Zastavění ploch 
obytného území mohou být koncipována poměrně volně s upřed-
nostněním kvality obytného prostředí a zohledněním charakte-
ru navazujícího prostředí. Strukturou zástavby se nesmí výrazně 
změnit měřítko okolí.“ Taková formulace dává prostor k různým 
interpretacím. 
Nemělo by při této neurčitosti město usilovat o takový výklad, 
který by jemu a občanům lépe vyhovoval?
Zakopaný pes je v tom, že dáváte rovnítko mezi autory petice a 
občany. Lze porozumět strachu bezprostředních sousedů projek-
tu ze zvýšeného provozu, na druhou stranu je třeba vidět i zbylé 
vlastníky zastavitelných pozemků v lokalitě Pod Lesem.

Rada města nemá prosazovat určitý výklad. Město na investo-
ra naložilo povinnost financovat veřejný prostor (ulici, chodníky, 
osvětlení), zároveň jej požádalo po konzultaci s urbanistickou 
komisí a městským architektem o úpravy projektu. Kompetence 
povolit či nepovolit stavbu přísluší stavebnímu úřadu. Stavební 
úřad v Řevnicích vydal nesouhlasné stanovisko, které odvolací 
orgán zrušil a nařídil nové projednání. 

Závazné stanovisko souladu s územně plánovací dokumenta-
cí bude nyní vydávat odbor územního plánování v Černošicích. 
Podle názoru úřednic projekt vytěžuje regulativy na maximum, 
je ale se stávajícím územním plánem v souladu. 

Projekt je svým měřítkem malý a je nepravděpodobné, že by 
zde mohlo bydlet více než osm rodin. Pokud zde bude doprava 
upravena jako v obytných zónách, nárůst dopravy by neměl mít 
vliv na bezpečnost pěších a hrajících si dětí. 
Má už město k dispozici právní posudek, zda by v případě 
Vrážky město změnou využití plochy pozemků muselo platit 
náhrady? 
Ano má – oslovili jsme renomovanou právní kancelář Frank 
Bold Advokáti. Vydáním nového územního plánu zasáhneme do 
vlastnickým práv vlastníků a legislativa postihuje, kdy má/nemá 

stavbě za každou cenu. Město by podle nás mělo bránit charak-
ter místa tím, že bude v souladu s ním výstavbu regulovat. A tak 
se ozýváme a městu tuto jeho povinnost připomínáme.
V čem vidíte největší nedostatek navrhovaného územního 
plánu?
Budeme hovořit za naši oblast Pod Lesem, kterou známe nejlépe. 
Když pomineme nereálnou, ale podle nás ideální možnost, aby 
Pod Lesem byly ponechány přilehlé louky ladem, jsme jednoznač-

ně pro promyšlenou koncepci zastavování této oblasti. A ta nyní 
není. Pokud by se měly zastavět i další louky směrem ke Kejné, 
vznikne ze Sochorovy ulice autostráda, neboť jiný přístup do oblas-
ti neexistuje a je velmi obtížně realizovatelný – např. prodloužením 
ulice Mírová. Pro nás je zásadní, aby v novém územním plánu exis-
tovaly jednoznačné regule pro minimální velikost pozemku a ma-
ximální zastavitelnost pozemku. Tak se město může bránit masivní 
výstavbě, která v přírodní lokalitě Pod Lesem hrozí nyní. e
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Zastupitel Kvasnička: Nepodporuji 
větší developerské projekty
Ohledně petice proti výstavbě v oblasti Vrážky a bývalé 
Eurovie jsme oslovili její organizátory, Olgu Tomkovou a 
Tomáše Chaberu. Ti této možnosti nevyužili, a tak jsme se 
obrátili na zastupitele za sdružení Pro Řevnice Libora Kvas-
ničku, který se problematice nového územního plánu a zá-
stavbě dotyčných oblastí dlouhodobě věnuje a s většinou 
myšlenek zmíněných v této petici souhlasí.
Co osobně považujete za největší problém další výstavby v 
Řevnicích a největší nedostatek nového územního plánu? 
Myslím, že dost problémů se týká hustoty zástavby a regulativů 
v jednotlivých lokalitách, a také plošného rozdělení těchto loka-
lit. To se dá ale změnit úpravami územního plánu v budoucnu. 
Za nejproblematičtější považuji nově navrhovanou výstavbu v 
areálu bývalé Eurovie a v návrhu územního plánu upravenou 
zástavbu v lokalitě Vrážka. U těchto dvou lokalit bude případná 
snaha o změnu v budoucnu narážet na právní problémy. 
Jaká místa byste v návrhu ponechal jako zastavitelná a kte-
rá naopak ne a proč?
Podle mého názoru by nám měly lokality zařazené do etapizace 
(rozložení zahájení výstavby v určených lokalitách podmíněné 
procentem zastavění předchozí etapy) pod číslem I (většinou 
jde o plochy uvnitř města) vydržet nejméně deset až patnáct 
let. U lokalit na Vrážce (pole vrácené v „církevních restitucích“) 
bych v případě potvrzení právních problémů spojených s touto 
lokalitou doplnil ke stávajícím etapám II a III i etapu IV a vý-
stavbu jednotlivých etap rozložil do horizontu desítek let. Po-
kud se právní problémy nepotvrdí, minimálně část území bych 
přesunul do územní rezervy. Myslím, že obecně je město schop-
no absorbovat výstavbu někde kolem šesti rodinných domů roč-
ně. Rozhodně nepodporuji jakékoli větší developerské projekty. 
Lokalitu bývalé Eurovie bych prozatím nechal zařazenou dle 
stávajícího územního plánu (drobná nerušící výroba a služby). 
Jedná se o záplavovou oblast, tudíž rozsáhlá bytová výstavba 
není žádoucí. Dále jsou zde problémy s dopravní obslužností a 
parkováním. Jsem přesvědčen, že nás v tomto případě netlačí 
čas a není kam spěchat.    
Byly v minulosti schváleny či navrženy nějaké změny územ-
ního plánu, jejichž cílem bylo omezení další zástavby?
Ano, změna č. 2 stávajícího územního plánu snížila zástavbu. 
Netvrdím, že to bylo optimální, ale ke snížení zástavby došlo. 
Dodnes mne mrzí, že jsem tehdy neprosadil svůj návrh na zaze-
lenění restitučních pozemků. Ale bylo to již ke konci projedná-
vání změny a podpora nebyla dostatečná.
Zastavitelná plocha na Vrážce je i v současně platném 
územním plánu. V čem dochází podle vás k největší změně?
Vedení města má pravdu v tom, že plocha na Vrážce je nyní 
zastavitelná, neříká ale, že nově byla upravena ve prospěch do-
minikánů, aniž by tím město získalo jakoukoli výhodu. Dalším 
problémem je, že vedení obce na začátku volebního období pro-
sazovalo vyjmutí této plochy ze zástavby. Tehdy jsem požadoval 
právní posudek, který nás ujistí, že z takového kroku nehro-
zí žádná právní rizika pro město. Chvíli to trvalo, ale posudek 
jsem nakonec dostal. No a po třech letech máme na stole posu-
dek, který říká něco opačného. 
Jaké byste nyní uvítal další kroky v případě Vrážky? Jaké ře-
šení je podle vás ideální a nejprospěšnější pro město?
Já bych uvítal, kdybychom odložili další schvalování územní-
ho plánu na období po volbách. Z reakce radnice na petici (což 
je mimochodem naprosto korektní a demokratický postup), 
mám pocit, že směřujeme spíše ke konfrontaci než k řešení. Po 
volbách trochu páry uteče a k řešení mohou pomoci i změny v 
zastupitelstvu. Pokud vedení obce prosadí svoji vizi územního 
plánu do voleb, pravděpodobně máme zaděláno na další vleklý 
spor. e

Názory
Problematiku budoucí nové zástavby v Řevnicích řeší lidé 
v hospodách, ve vlaku i na sociálních sítích. Do redakční 
pošty jsme dostali dopis Jana Franka, který ve zkrácené 
podobě otiskujeme:

(...) Řevnice se dosud poměrně dobře bránily vzniku 
velkoměstských urbánních fenoménů. Ale to s realizací 
možností obsažených v novém územním plánu skončí. 
Významný řevnický zastupitel mi k tomu řekl, že mohu 
být klidný, neboť Vrážka, kde kousek bydlíme, „padne“ 
až někdy za 10 let. Může jít o opravdu vážný výrok? Je to 
tak krátká doba? Neděláme vše tak trochu kvůli dětem? 
Vlastně si neumím představit, že po Pražské u Billy, již 
dnes takové brdské Legerovce, bude jezdit o další stovky 
(nebo tisíce?) více aut. Existuje určitá hranice, kde dlou-
hodobá postupná změna již vytvoří něco úplně nového. 
Přeje si většina občanů Řevnic „mníšecký scénář“ do 15–
20 let? Ptá se jich na to někdo? Ptají se oni?

Proti této nostalgii je nutno postavit jeden přízemní, 
ale naprosto relevantní, a jeden obecný argument. Tím 
prvním jsou vlastnická práva osob a subjektů vlastnících 
stavební pozemky na dosud nezastavěných plochách. Kdo 
má právo je mařit?  A učiníme-li tak, nebudou důsledky 
(žaloby) pro naše město ještě horší? Tím druhým je cosi 
jako dospělost. Kdyby všichni uvažovali nostalgicky, měli 
bychom dodnes Prahu jen na jednom břehu Vltavy. Ne-
lze za každou cenu bojovat se změnou, uzavírat se apod. 
Těmto argumentům je nutno naslouchat. (...)

Tématu se věnují i místní politické strany. K záležitosti se 
vyjádřila například řevnická ODS: 

Lokalita Vrážka
Jedná se největší rozvojové území v Řevnicích, které bylo 
historicky určené k zástavbě. Jedná se o logické dokončo-
vání uliční sítě v návaznosti na současnou výstavbu. Pro-
storový regulativ nového územního plánu dává jasná pra-
vidla – pozemek alespoň 1000 m2, maximální zastavěnost 
35 %, zahrada alespoň 55 %, maximální výška budovy je 
9 m a maximálně 2 nadzemní podlaží. To se nijak nevy-
myká okolní zástavbě, kde jsou často i výrazně menší par-
cely. Např. v ulici Seifertova je z 20 parcel pouze 7 větších 
než 1000 m2. Tj. na 13 parcelách by podle nového územ-
ního plánu vůbec nebylo možné stavět! Maximální zasta-
věnost 35 % se navíc nemění a je i v současném územním 
plánu. Nechápeme proto, jakým způsobem umožněním 
této výstavby dojde k poničení charakteru rezidenčního 
zahradního města.

Nové centrum – průmyslový areál Eurovia
Jestli naopak něco přímo odporuje charakteru rezidenč-
ního města, tak je to fakt, že přímo v centru města je 
průmyslový areál, který navíc již neplní svoji ekonomic-
kou funkci a pouze chátrá. Tato lokalita je významnou 
transformační plochou s velkým potenciálem do budouc-
na. Umožnit vlastníkům proměnit nefunkční průmyslo-
vý areál na území určené pro bydlení, služby, občanskou 
vybavenost apod. může městu, jeho obyvatelům a podni-
katelům jen prospět. Územní plán opět dává prostorové 
regulativy, které zajistí, že se nová výstavba nebude vy-
mykat charakteru zástavby v centru města.
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Návrh nového územního plánu umožňuje proměnu stávají-
cího průmyslového areálu v plochu pro bydlení a v petici to-
lik zmiňované služby (ordinace lékařů, obchody, restaurace, 
sídla malých firem atd.). Je třeba si uvědomit, že ponechání 
tohoto území v režimu průmyslové výroby znamená, že upro-
střed města mohou fungovat provozy, které budou občany 
obtěžovat zápachem, hlukem, kamiónovou dopravou apod. 
Varianta rozumné rezidenční výstavby a služeb s přímým pří-
stupem k řece a zobytněním břehů Berounky na již průmys-
lově zastavěném území nám tedy připadá jako nesrovnatel-
ně lepší varianta. Případná výstavba bude opět podmíněna 
regulačním plánem a plánovací smlouvou s veřejným pro-
jednáním tak, že investor se nejdříve musí postarat o veřej-
nou infrastrukturu, včetně například rozšíření kapacit škol, 
veřejných parkovacích ploch nebo čistírny odpadních vod. 
Opět tyto regulace bude mít město plně ve svých rukou.

Můžeme vás ujistit, že kapacity zdrojů pitné vody v Řevni-
cích jsou dostatečné. Nárůst počtu obyvatel, kteří budou vo-
dovod a kanalizaci využívat, může dokonce zefektivnit jejich 
provoz a přinést prostředky na obnovu. Město pamatuje i na 
zajištění vlastních rezervních zdrojů. Pro případ havárie plánu-
je propojení na pražský přivaděč vody přes lokalitu Za Vodou.

Petice proti projektu čtyř dvojdomů na konci Sochoro-
vy ulice reaguje na aktuální stavební řízení vedené inves-
torem. Projekt není v rozporu s platným územním plánem, 
schváleným předminulým zastupitelstvem jako změna č. 2 
v roce 2009, což potvrdil odbor územního plánování měs-
ta Černošice i krajský odbor územního plánování a stavební-
ho řádu. Vedení města si po stanovisku stavebně urbanistické 
komise a stanovisku městské architektky od investora vyžá-
dalo úpravy projektu a v rámci svých možností mu stanovi-
lo maximální podmínky na vybudování příslušné infrastruk-
tury – sítě, komunikace, chodníky, osvětlení atd. V současné 
době běží nové stavební řízení, jehož jsou všichni zaintereso-
vaní sousedé účastníky a mohou k němu podávat námitky. 

Máte-li k projednávanému územnímu plánu a budoucím 
možnostem výstavby v Řevnicích jakékoliv dotazy, může-
te se na nás obrátit osobně, rádi vysvětlíme podrobnosti. 

starosta Tomáš Smrčka, místostarostové 
Marie Reslová a Ondřej Skripnik

Masivní výstavba se v Řevnicích 
nechystá 
Pozn. redakce: Tento text publikovala radnice na webu města 
18. 5. 2018. 28. května obdržela redakce aktualizovanou verzi, 
kterou zde publikujeme. Níže uvedená reakce zastupitele Libora 
Kvasničky se vztahuje k původní verzi textu, která je vyvěšena na 
městském webu (29. 5.).

Vážení občané,
reagujeme na nepravdivé informace uvedené ve dvou peti-
cích, které se šíří po internetu i na plakátovacích plochách. 
Prosíme občany, aby se před případným podpisem petice se-
známili s návrhem nového územního plánu na webu města.

Návrh nového územního plánu, který se právě projednává, 
nepočítá s novým územím určeným k výstavbě, naopak opro-
ti platnému územnímu plánu takové plochy výrazně redukuje.

V petici je uvedeno, že nový územní plán zahustí výstavbu v 
oblasti na Vrážce. Je to zavádějící a nepravdivá informace. Za-
stavitelná plocha je navržena stejná, jako ve stávajícím územním 
plánu (změna č. 2 z roku 2009). Bude povolena pouze výstavba 
rodinných, nikoliv bytových domů a posouvá se do druhé či tře-
tí etapy zástavby. Je podmíněna regulačním plánem a plánovací 
smlouvou, v nichž město bude požadovat po investorovi nejdříve 
výstavbu obslužných komunikací, sítí i příspěvek na městskou 
infrastrukturu (investice na rozšíření mateřské a základní ško-
ly apod.). Tyto regulace bude mít město plně ve svých rukou.

Louky na Vrážce byly určeny k zastavění už před téměř 
sto lety, a to v rozsahu násobně větším. Plochu určenou k vý-
stavbě upravuje navrhovaný územní plán na možné mini-
mum tak, aby se město s jistotou vyhnulo případnému soud-
nímu sporu o placení náhrad za zrušení zastavitelnosti těchto 
pozemků. Jejich výše by se mohla pohybovat v řádu desí-
tek milionů, což by zastavilo rozvoj města na mnoho let. 

Rozvoj lokality Vrážka i transformaci průmyslového are-
álu bývalé Eurovie předpokládal Strategický plán měs-
ta Řevnice i zadání územního plánu, které byly schvále-
ny v roce 2014 minulým zastupitelstvem. Oba materiály 
jsou dostupné na webových stránkách města. 

Bývalá Eurovie u nádraží je v současnosti zastavěné území. 

Reakce na prohlášení rady k peticím
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych se krátce vyjádřil k reakci vedení obce reagující 
na dvě petice, z nichž jedna se týká územního plánu a druhá 
plánované zástavby v Sochorově ulici.

Samotná petice je písemně podaná žádost občanů, v našem 
případě směřovaná na vedení obce, přičemž podání petice pat-
ří mezi politická práva občanů. Petice většinou vzniká, když se 
část občanů obce neztotožňuje s postupem vedení obce. V pří-
padě petice k územnímu plánu je problematika tak složitá, že v 
textu petice nutně bude docházet k jistým zjednodušením. 

Musím přiznat, že reakce vedení obce na zmíněné petice 
mne velmi překvapila. Petice by měla vyvolat polemiku a sna-
hu vyřešit vzniklá nedorozumění a problémy. Snaha hledat 
chyby v textu petice a bagatelizace celé petice k ničemu takové-
mu nepovede. 

Nechci se pouštět do nekonečných polemik a chytání za slo-
víčka. V reakci se ale objevují dvě věci, které bych rád uvedl na 
pravou míru. Jednou je konstatování že „Prostor areálu bývalé 
Eurovie u nádraží je rovněž podle stávajícího územního plánu 
celý zastavitelný“ to vyvolává dojem, jako by se zde v současné 
době mohly stavět byty. V platném územním plánu jsem našel 
následující určení zastavitelnosti tohoto území. PV – Zóna stá-
vající průmyslové výroby. Jedná se pouze o areál SSŽ severně 
od nádraží ČD. V rámci areálu musí být při eventuálních úpra-

vách vysázen pás vysoké zeleně oddělující výrobní plochy od 
obytné zástavby v šířce min. 15 m. Určené využití: za předpo-
kladu odstranění areálu SSŽ z tohoto prostoru, umístění jiné 
nerušící drobné výroby a služeb. Přípustné využití: stávající. 
Nepřípustné využití: jiná rušivá průmyslová výroba. Názor si 
udělejte sami. Na to vedení města ve svém prohlášení tvrdí: „Je 
třeba si uvědomit, že ponechání tohoto území v režimu prů-
myslové výroby znamená, že uprostřed města může vzniknout 
například třídírna odpadů nebo jiné podobně ‚lukrativní zaří-
zení‘.“ Tato argumentace je nekorektní a stejně málo moudrá, 
jako kdybych proti argumentoval tím, že při bytové výstavbě 
zde může vzniknout vyloučená lokalita. Navrhuji do budoucna 
takovou argumentaci nepoužívat.

Další věc, která je dle mého názoru hodně ‚za hranou‘ je pou-
žití městského informačního systému k prezentaci a šíření po-
litického postoje vedení obce, tedy snaha zneužít tohoto infor-
mačního kanálu ve snaze ovlivnit výsledek podpisu petice.

Co se týká dvojdomků na konci Sochorovy ulice, tam mám 
pocit, že vedení obce vlastně se zástavbou souhlasí a jenom 
se schovává za stanoviska dotčených orgánů. Byl jsem u toho, 
když se dělala změna č. 2 územního plánu, a právě zabránění 
takovým stavbám byl jeden z důvodů pořizování této změny. 
Navíc parcely o velikosti 350 m2 tu jistě nikdo rozumný nechce. 
Tedy kromě investora. 

Libor Kvasnička
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Jaké zásady musí člověk na prkně dodržovat, aby si nějak 
neublížil?
Je dobré být plavec. Já vždycky říkám, „zkus to, spadneš oprav-
du jen do vody“. Ublížit si může každý při všem. Všeobecně pla-
tí, že musíme přihlížet na vlastní možnosti, popř. počasí.
Je to bezpečné pro děti a od kolika let mohou začít jezdit?
Pro děti je to velice přínosný sport. Jsem zastáncem všestran-
nosti a to paddleboarding je. Rozvíjí základní pohybové schop-
nosti, jimiž jsou obratnost, rychlost, vytrvalost a síla, učenlivost 
a přizpůsobivost. Odehrává se to navíc venku s kamarády. Po-
kud je chuť, není věk nijak omezený. 
Co všechno se dá kromě pádlování ještě na prkně dělat? 
Prý si na něm člověk může zacvičit třeba jógu. 
Můžete dělat opravdu cokoli vás napadne. Stát, klečet, ležet, 
relaxovat, posilovat, cvičit jógu. Tu bychom rádi zkusili i u nás. 
Informovat o novinkách vás budeme na našich webových strán-
kách www.paddleboardy-revnice.cz.
Jaké novinky chystáte na relaxační louce pro začínající se-
zónu? 
Město Řevnice upravuje prostředí louky. Tyto prostory by měly 
sloužit široké veřejnosti k relaxaci a odpočinku. Chceme při-
spět tímto sportem k odreagování a pokračovat v tomto duchu i 
nadále. Nově nabídneme více paddleboardů nebo třeba kávu a 
točenou limonádu. Rádi bychom touto cestou oslovili případné 
zájemce o brigádu (studenty od 15 let, …), kteří se mohou ob-
rátit na tel.: 732 763 783. Zároveň chceme poděkovat za podpo-
ru, které se nám z řad příznivců dostává. e

Jak tento mladý sport vlastně vznikl, kde jsou jeho počátky?
Tento novodobý sport se datuje od roku 1960, kdy surfaři z 
Havaje pádlovali na longboardech na místa, kde se turisté učili 
surfovat a fotografovali si je. Jinak surfovat začali už domorodci 
z Velikonočních ostrovů. Na klidných vodách používali pádla. V 
roce 2009 se paddleboarding velice rychle rozšířil z Ameriky do 
celého světa. V Čechách je od roku 2010.
Kdy došlo k tomu, že se na paddleboardech začalo jezdit na 
klidné, stojaté vodě?
Při špatných podmínkách pro surfování surfaře napadla tato va-
rianta s použitím pádla. Je to i dobrá možnost pro každého, kdo 
si chce na vodu jen tak vyjet a být v přírodě stejně jako vodáci. 
K čemu takové ježdění na jezerech a stojatých řekách vlastně 
je? Na první pohled to vypadá dost jednoduše a nezáživně? 
Na klidné vodě se z počátku věnujete jen sami sobě, pohybu, 
který děláte, a učíte se koordinovat tělo a prkno. Strašákem je 
pouze pád do „vody“, který nás nutí vše zvládnout. Při každé 
další jízdě už začnete vnímat okolí, ticho a klid, jenž je přida-
nou hodnotou tohoto sportu. Kdežto na divočejší řece či moři je 
koordinace pohybu náročnější a je dobré mít alespoň částečně 
techniku zažitou. 
Prospívá paddleboarding našemu zdraví?
Samozřejmě. Už jen tím prostředím. Dále zlepšuje rovnováhu, 
postoj těla, posiluje vnitřní stabilizační systém, je vhodný pro 
rekonvalescenci po zranění, kardio cvičení, zvyšuje kondici a 
vytrvalost, snižuje riziko některých nemocí, snižuje stres právě 
pobytem venku a má pozitivní vliv na psychiku. Při pádlování 
spálíte až 1125 kalorií za hodinu.   

Půjčovna paddleboardů 
se chystá na druhou sezónu
Na druhou sezónu se chystá rodina Svitákova se svojí půjčovnou paddleboardů na relaxační louce nad řev-
nickou lávkou u Berounky. Co taková jízda na paddleboardu obnáší, čím je nám prospěšná, a proč by si ji měl 
každý vyzkoušet, prozrazuje Irena Svitáková a přidává i novinky na nadcházející sezónu.

Text a foto: Jan Schlindenbuch
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Řevnice jsou často nazývány bránou do Brd. A zcela oprávněně. 
Nejbližší okolí patří k tomu nejkrásnějšímu a nejzajímavějšímu 
co brdské lesy nabízejí. A proto také z řevnického nádraží vyrá-
žejí do kopců davy výletníků. Jen jednoho se okolním vrcholkům 
nedostává. A to horských výšek. V České republice se za horstva 
považují pohoří, jejichž vrcholky přesahují 800 m. n. m. Všechna 
se nacházejí po obvodu naší země. Jen jediné – Brdy – najdeme 
uprostřed. Ve své délce 80 km od Prahy až téměř k Nepomuku 
dosahují horských výšek jen ve své centrální části. Jako milovníci 
brdských hřebenů, vydejme se autem, vlakem či autobusem pro 
tentokrát kousek dále a navštivme tuto donedávna téměř nezná-
mou krajinu Středních Brd. 

Střední Brdy byly vždy hlubokým nepřístupným hvozdem, kam 
se jen málokdo odvážil. Navíc v minulém století se celá oblast 
stala vojenskou střelnicí, a tak byl vstup do lesů přímo zakázán. 
Před pár lety se vojáci stáhli a v nově vzniklé chráněné krajinné 
oblasti překotně vznikají turistické cesty, které nás dnes mohou 
bezpečně zavést na neobyčejná místa. 

Tok
Je nejvyšší z deseti brdských kopců přesahujících 800 metrů. 
Samotný vrchol jsem kdysi poměrně obtížně hledal, protože se 
nachází na rozsáhlé planině, která je jen mírně zvlněná. Dnes 
k němu do výšky 865 m. n. m. vede červeně značená turistická 
značka z Obecnice. Na východním úbočí se nachází bývalá dopa-
dová plocha vojenské střelnice, kde se za roky odlesnění postup-
ně vyvinula zajímavá flóra a fauna. Vysoké smrkové lesy se střída-
jí s loukami a planinami porostlými vřesem. Mnozí okolní krajinu 
přirovnávají k šumavským lesům a musím potvrdit, že některá 
místa opravdu mohou stát za rčením, že je tato část Brd taková 
„Šumava za rohem“. 

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor Padrťské rybníky 
Představují jeden z mých nejoblíbenějších cílů ve Středních Br-
dech. Je to soustava rybníků založených v 16. století na rozsáhlé 
planině ve výšce 640 m. n. m. Patří mezi nejzajímavější a nejcen-
nější přírodní partie celých Středních Brd. V okolí hnízdí černí 
čápi, orel mořský nebo bekasiny. Vydejme se k nim ze Skořice, 
kde je nové parkoviště CHKO i s nabíjecí stanicí pro elektrokola. 
Cestou můžeme navštívit zříceninu hradu Drštka nebo nedaleko 
Padrtí najít trosky kláštera Teslíny. 

Valdek
Romantická zřícenina raně gotického hradu se nachází v sever-
ní části centrálních Brd nedaleko od Hořovic. Je sice v současné 
době nepřístupný, ale již jeho poloha na skalnatém ostrohu nad 
Červeným potokem je úchvatná. Návštěvu okolí Valdeku může-
te spojit s procházkou po naučné stezce Okolím Komárova, která 
vás zavede do období provozu místních železných hutí.  

Třemšín
Nelze vynechat tohoto Krále brdských lesů, jak nazval vrch 
Třemšín Jaroslav Vrchlický. Třemšín je nejvyšší horou tzv. Jižních 
Brd. Zároveň je to výrazná dominanta celého okolí. Na jeho vr-
cholu se nachází zbytky středověkého hradu a v okolí nalezneme 
chráněné zbytky původních lesů. Na Třemšín se vydejme z neda-
lekého Rožmitálu, kam můžeme dojet i vlakem. 

Ten, kdo jednou vstoupí do hlubokých lesů Středních Brd, téměř 
jistě propadne jejich kouzlu a bude se sem chtít opakovaně vra-
cet. I mne se to před 25 lety stalo. Takže varování nakonec: Střed-
ní Brdy jsou návykové. e

Výlet dvacátý šestý: Střední Brdy



Úvod a historie
Původně zemědělská obec Řevnice měla ve druhé polovině 
19. století pro rozvoj turistiky a pro návštěvy přírody šťastnou 
geografickou polohu. Byla poměrně blízko Prahy, dostupná po 
železnici, obklopena lesy, protékala jí řeka Berounka a v její 
blízkosti se nacházela přitažlivá turistická místa Skalka u Mníš-
ku a hrad Karlštejn. Tuto skutečnost si uvědomoval i tehdejší 
starosta Řevnic rolník Matěj Bílý, který působil ve funkci sta-
rosty 23 let – od roku 1880 do roku 1903. Bílý viděl možnost 
rozvoje obce v podpoře jejích návštěvníků. Proto postavil novou 
školu na náměstí (1884) a souhlasil se vznikem samostatného 
Okrašlovacího spolku v Řevnicích, který byl formálně založen 
30. 7. 1882 na řevnické radnici. Jeho první oficiální název zněl 
„Spolek pro zakládání sadů a pro okrášlení v Řevnicích“, což 
tehdy trefně vyjadřovalo náplň činnosti. Okrašlovací spolek byl 
vůbec prvním v dolním Poberouní. 

Činnost spolku
Období kolem roku 1918 nelze dobře vytrhnout z dlouhodobé-
ho kontextu vývoje spolku a dá se shrnout do několika bodů:

1) Proces zvelebování Řevnic a okolí. Tento dlouhodobý cíl při-
nesl až do dnešní doby mnoho dobrých výsledků. Spolek v roce 
1914 v obci podpořil označení řevnických ulic tabulkami, dal 
v roce 1915 popud a přispěl k založení parku na hlavním ná-
městí, v letech 1914–1916 postavil první betonové můstky přes 
Bernardovy sady, v roce 1916 vybudoval schody na vrch Šiber-
ný. Mimo obec po dlouhá léta navrhoval, vytyčoval a upravoval 
cesty v lese, např. Burešovu cestu, cesty na Babku, Kamennou či 
na Skalku, často ve spolupráci s Klubem českých turistů. Dlou-
hodobě platil cestáře pro udržování cest v obci a v lese.
2) Mezi jiné veřejně prospěšné činy patřila v roce 1914 podpora 
zavedení telefonu v obci a v roce 1915 otevření četnické stanice.
3) Nejvíce Řevnice proslavila plovárna na řece Berounce a Lesní 
divadlo v lese Na Moklinách.

Plovárna vznikla jako malá „koupadla“ již v roce 1884, v prů-
běhu let se zvětšovala a stala se velmi populárním podnikem 
Řevnic. Dle dr. Bohuslava, který byl v letech 1913–1916 předse-
dou Okrašlovacího spolku, měla plovárna již v roce 1916 takové 
příjmy z návštěv, že splatila všechny dluhy, stala se čistým ma-
jetkem spolku a byla schopna finančně podporovat nejen další 
spolkové aktivity, ale i jiné činnosti v Řevnicích. 

Lesní divadlo v Řevnicích vzniklo v letech 1916–1918 z popu-
du letního pražského hosta továrníka Václava Čekana a jeho ro-
diny, jenž kolem svých dětí shromáždil skupinu dětských herců, 
kterou nazval Čekanova dramatická družina. Když u nich viděl 
hlubší zájem o divadlo, rozhodl se vybudovat na vlastní náklady 
trvalé dřevěné divadlo v lese. Řevnické lesní divadlo má primát 
v tom, že se na jeho scéně hraje prakticky nepřetržitě dodnes, 
tj. 100 let.
4) Okrašlovací spolek podpořil v Řevnicích také rozvoj tenisu. 
Od roku 1909 jeho tenisový odbor udržoval antukový dvorec 
za vodou nad přívozem a v roce 1922 zřídil dva další dvorce na 
poli křížovníků u Selecké cesty za domem bývalého pekařství 
pana Plase, dnes přes ulici od prodejny U Noska.

Svou nespornou hodnotu měla i popularizace turistiky v Řev-
nicích. K té přispěl JUDr. Josef V. Bohuslav, a to nejen ve funkci 
předsedy spolku, ale především svou publikací „33 výlety a pro-
cházky z Řevnic“, kterou spolek vydal v roce 1915.

Řevnický Okrašlovací spolek
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
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Organizace spolku
Ačkoliv byl řevnický „Okrašlovák“ dobrovolnou organizací, měl 
svou pevnou strukturu, řád i místo ve Svazu okrašlovacích spol-
ků v Praze. Jeho činnost řídil výbor, který se skládal z volených 
členů na určité období. V něm pracovali předseda, místopřed-
seda, jednatel, pokladník, zapisovatel, později i správce plovár-
ny. Členem výboru s právem hlasovacím byl i zástupce řevnické 
radnice. Výbor podporoval řadu odborů: Zábavní, ubytovací, 
technický, dramatický, sportovní, dámský, správu sadů, a měl i 
revizory účtů.

Všechny funkce byly vykonávány gratis, placeni byli v sezóně 
plavčík a lázeňská na plovárně, noční hlídač plovárny a cestá-
ři, kteří se starali i o sady. Prostředky na činnost byly získávány 
bezúročnými úpisy od členů, které se spolek zavazoval ve stano-
veném termínu splatit, dále vlastními aktivitami – plovárnou, 
divadlem, tenisem –, a také nemalými sponzorskými dary.

V době vzniku naší republiky v roce 1918 byl předsedou spol-
ku Hynek Pexider (v letech 1916–1919), místopředsedou Jan 
Pokorný (1916–1925), jednatelem profesor dr. Bedřich Šalamon 
(1916–1919) a pokladníkem Klement Adamec (1915–1919). 
Z čelních činovníků v nejstarším období spolku jmenuji před-
sedy spolku, rolníky Františka Pazelta (1886–1888) a Františ-
ka Balouna (1888–1897), též majitele hostince Josefa Kučinu 
1897–1903). V prvních letech spolku byl jeho místopředsedou 
starosta Matěj Bílý (1882–1888). Ve výboru se uplatňovali i 
řevničtí učitelé a zaměstnanci drah. Také je třeba vzpomenout 
osoby pokladníka Antonína Kopty, který v roce 1915 zahynul 
ve víru světové války. Nejdéle sloužícím členem výboru byl jeho 
pokladník František Los (v letech 1882–1900), řídící učitel řev-
nické školy. Funkci pokladníka zastával dokonce i řevnický farář 
Rudolf Čapek (1906–1910).

Z mladých členů spolku narukovali do I. světové války čtyři 
muži – Vladimír Herrmann, syn spisovatele Ignáta Herrman-
na, Vladimír Weiss a dále Váňa a Průša. Poslední jmenovaný se 
domů z fronty již nevrátil.

Okrašlovací spolek v Řevnicích fungoval nepřetržitě 66 let, 
od roku 1882 do roku 1948, kdy byl po nástupu komunistické 
vlády zrušen.e

Loučení s narukovanci (Váňa, Průša, Herrmann) v roce 1914 
na řevnickém nádraží
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Císaře na náměstí uvítají 
košíkáři a Žesťové trio
Další možnost společně se sejít v centru Řevnic, tak jako tomu 
bylo na vydařeném Majálesu, budou mít Řevničtí v neděli 
3. června. Na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad se koná tradiční 
Košíkářský trh, který vyvrcholí příjezdem císaře Karla IV. s chotí 
Eliškou a mohutným průvodem. Zahájen bude v 10 hodin, kdy 
vystoupí Slávek Maděra a skupina Jihotaje, kteří pozvou pří-
tomné do Lesního divadla na folkový festival Porta.

V 10.45 zatančí členové folklorního souboru Klíček a krátce 
po 11. hodině zahraje Žesťové trio. Příchod průvodu je očeká-
ván kolem 11.30. Po příchodu císaře a jeho zbrojnošů i podda-
ných a po příslušných proslovech a zdravicích zahraje pro císaře 
znovu Žesťové trio. Návštěvníci se mohou těšit také na stánky s 
občerstvením a dalším zajímavým zbožím.

K zápisu do školky přišlo 58 dětí
Výsledky zápisu do řevnické mateřské školy budou zveřejněny 
5. června na webu školy a na úřední desce mateřinky. Infor-
movala o tom ředitelka školky Pavlína Neprašová. Upřesnila, 
že přijato bylo celkem 58 žádostí a volných míst bude ve škol-
ce asi čtyřicet. „Pět předškoláků se bude individuálně vzdě-
lávat doma nebo v jiné školce, která není zapsaná v rejstříku 
škol. Přesto se nepřihlásilo třináct předškoláků, kteří mají 
povinnost se v příštím roce předškolně vzdělávat,“ doplnila 
Pavlína Neprašová. Paní učitelky pro budoucí školáky připra-
vily akci nazvanou Zahrada hrou, kde se děti hravou formou 
seznámí s prostory prvního stupně základky. 

V červnu se děti ještě podívají do Prahy na Vyšehrad, čeká 
je celodenní výlet do ZOO Plzeň a oslava Dne dětí na školní 
zahradě i zážitek v řevnické hájovně. „Společně s rodiči se na 
zahradní slavnosti rozloučíme s našimi předškoláčky šerpová-
ním, budeme tvořit a zahraje nám duo Gábina a Katka,“ sděli-
la ředitelka. O prázdninách bude mateřinka otevřena v ome-
zeném provozu do 13. července a od 27. srpna pouze pro děti 
zapsané na stávající školní rok. Na dobu mezi tím jsou naplá-
novány zednické úpravy a malování tříd.

S hřištěm pomáhá FTV Prima
Zatím poslední brigáda na dětském fotbalovém hřišti na Malém 
náměstí proběhla v pátek 25. 5. Vyjma dobrovolníků z Řevnic 
se jí účastnili i brigádníci z oddělení marketingu a PR televize 
Prima. Proč? Hřiště totiž vzniká v rámci projektu Prima SVĚT, 
jehož cílem je pomáhat zatraktivňovat veřejné prostory pro 
společné setkávání, ať už se jedná o dětská hřiště, naučné 
stezky nebo třeba školy a nemocniční zařízení. Televize Prima 
tak pomáhá vdechnout život zanedbaným či starším místům, 
která si zaslouží vylepšit a která budou sloužit jako prostory 
pro setkávání komunit. Fotbalové hřiště pro děti v Řevnicích je 
pilotním projektem, který televize v rámci projektu Prima SVĚT 
realizuje. Město rozšířilo veřejné osvětlení v bezprostředním 
okolí hřiště, všechny nápady na vybavení a mobiliář zpracovala 
městská architektka Daria Balejová, aby měl projekt jednotnou 
tvář, a o výběr 120 keřů, které se v rámci brigády sázely, se 
postarala specialistka na zeleň Lenka Vyhnálková. Celou akci 
materiálově podpořila firma HECHT, mobiliář dodala firma Egoé. 

Na Den otců otevře spolek 
Hiporehabilitace Jupiter své ohrady
Den otců, který se slaví třetí neděli v červnu, si budete moci při-
pomenout i v Řevnicích. Na tento svátek, který letos připadne na 
neděli 17. června, totiž přichystal akci nazvanou Den otevřených 
ohrad řevnický spolek Hiporehabilitace Jupiter. Akce se koná 
od 14.00 do 21.00 hodin na louce u Lesního divadla. „Chystáme 
bohatý zábavný program pro děti, otcové a maminky si ovšem 
taky určitě přijdou na své, třeba u stánku s občerstvením,“ láka-
jí organizátoři. Uvidíte ukázky práce s koňmi a vystoupení dětí z 
koňského kroužku. Nebudou chybět ani potkaní agility, které loni 
sklidily velký úspěch. Děti budou mít možnost se povozit na koni, 
zahrát si s námi bojovku a přitom se naučit něco o koních. Vstup-
né je dobrovolné.

Telegraficky
 • Ve volbách do Školské rady ZŠ Řevnice zvítězila kandidátka 
Lucie Chroustová, která se tak stane zákonným zástupcem 
nezletilých žáků. Voleb, které se kvůli prvotní nízké účas-
ti rodičů musely v dubnu opakovat, se tentokrát účastnilo 
250 oprávněných voličů, kteří odevzdali 238 platných hlaso-
vacích lístků. Pro devětatřicetiletou Lucii Chroustovou, kte-
rá pracuje jako knihovnice na Mořince, hlasovalo 119 z nich.

 • Výstava Plán udržitelné mobility Prahy a okolí nabídne ná-
vštěvníkům pohled do budoucnosti dopravy v metropolit-
ní oblasti. Lidé se díky expozici na konkrétních případech 
dozvědí, jak se bude v následujících letech vyvíjet doprava 
ve Středočeském kraji a metropoli. Výstava s doprovodným 
programem se koná od 29. května do 17. června v Centru ar-
chitektury a městského plánování (CAMP), sídlícím v areálu 
Emauzského kláštera v ulici Vyšehradská 51 v Praze 2. 

 • Od 2. 5. je kvůli rekonstrukci zcela uzavřena krajská silnice 
ll/115 v Černošicích. Pro nákladní dopravu nad 3,5 t je prů-
jezd zcela uzavřen. Objízdné trasy pro osobní automobily 
jsou uvnitř Černošic vedeny po úzkých místních komunika-
cích. Doporučujeme proto vyhnout se v následujících měsí-
cích Černošicím.

 • V Řevnicích vzniklo a vzniká několik nových provozoven. V 
prostorách bývalé spořitelny vedle pošty již funguje Salon 
NO STRESS, který nabízí služby kadeřnictví, pedikúru, ma-
nikúru. U železničního přejezdu na lávku bylo poprvé během 
Pivního festivalu otevřeno občerstvení v Kůlně. Sloužit by 
mělo nejen cyklistům a běžcům na cyklostezce, ale i dalším 
návštěvníkům a obyvatelům města. Další gastro provozov-
nu chystá nový nájemce v prostorách někdejšího hostince Al 
Bunda. Nájemce František Kotršal má v plánu svůj nový pod-
nik otevřít po nutných úpravách během června.

 • Protest proti zařazení řeky Berounky mezi toky určené ke 
splavnění zaslali v otevřeném dopise vládě České republiky sta-
rostové Černošic a pěti městských částí Prahy. Žádají, aby byla 
Berounka vyjmuta z výčtu vodních cest určených pro splavně-
ní, a to v celé své délce. Ministerstvo dopravy totiž údajně při-
šlo s variantou, aby byla Berounka zachována jako splavná po 
město Černošice, a to stávajícím řečištěm. Tato část řeky je při-
tom z celého spodního toku nejméně zasažena stavební činnos-
tí a technickou infrastrukturou. Se splavněním řeky nesouhlasí 
ani vedení města Řevnice. Již v září 2015 schválili starostové ze 
svazku obcí Dolní Berounka společné stanovisko, aby Beroun-
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ka byla vypuštěna ze seznamu toků určených pro motorovou 
lodní dopravu. „Záměr splavnění Berounky předpokládá vyu-
žití řeky pro rekreační a turistickou plavbu, což by bylo vzhle-
dem k hydrologickým poměrům hypoteticky možné pouze za 
předpokladu realizace rozsáhlých stavebnětechnických děl, a 
tím neúměrně vysokých nákladů. Navrhujeme proto změnu zá-
kona, kterou by byla řeka Berounka z výše uvedeného seznamu 
vypuštěna,“ píše se v dopise.

 • Fabiánova stezka, která byla v Řevnicích a okolí otevřena loni 
25. listopadu, je již oficiálně vyznačena značkami Klubem 
českých turistů. Chystá se i její zanesení do oficiálních map. 
S KČT domlouvali značení iniciátoři stezky z Mladého hla-
su Řevnic. „Celou trasu jsme s nimi před značením prošli a 
ukázali. Domluvili se, kam se cedulky umístí. Současně jsme 
upozornili na nevhodné značení zelené turistické značky, 
která místo Havlíčkovými sady jde po rušné ulici Čs. armády,“ 
uvedla Kateřina Vaňková s tím, že značkaři se pokusí tuto při-
pomínku zapracovat.

(vše pan)

Čtvrté Hravě a zdravě směřuje 
do Jižní Ameriky
I když první sobota v září letos připadá na 1. 9., rozhodli jsme se 
řevnický rodinný festival Hravě a zdravě uspořádat až o týden 
později – tedy 8. 9. Myslíme si, že už všichni budou zpět, a tak si 
užijí festival bez nutnosti vracet se poslední prázdninový víkend 
dřív z dovolených. 

Letošní ročník je už čtvrtý, a to už se dá bilancovat. Stále si 
zakládáme na primární myšlence vzniku festivalu, aby všechny 
místní spolky, kroužky, organizace, firmy a obchodníci měli pří-
ležitost prezentovat své dovednosti na náměstí nebo při Rodinné 
hře. 

Spolupráce spolku Náruč a Rodinného centra Leťánek na této 
akci nabyla mezitím jasných obrysů a festival si vybudoval pev-
nou pozici na kulturně společenské scéně. Prvního ročníku se 
zúčastnilo zhruba 1000 návštěvníků. Loni již bylo hostů téměř 
jednou tolik. 

Od začátku roku se nám ozývají zájemci, kteří by se chtěli letos 
podílet na programu, nebo by chtěli nabízet svůj sortiment na 
trhu. Máme z toho obrovskou radost. Letošní téma festivalu smě-
řujeme do Jižní Ameriky. Chtěli bychom se jen tak lehce otřít o 
tamní kulturu, představit něco málo z gastronomie. Snad se nám 
podaří do září přesvědčit co nejvíce místních a okolních spolků, 
aby i oni toto téma zahrnuli do své prezentace. Oblíbenou stá-
licí se stala Rodinná hra, která opět nebude chybět. Akci i letos 
podpořilo město Řevnice jak finančním grantem, tak příslibem 
organizovaní Dne bez aut. Bez něj by festival rozhodně nebyl tou 
nejlepší a největší rodinnou zábavou široko daleko. 

Zveme tímto všechny místní i okolní obyvatele a návštěvníky 8. 
září od 11.00 hodin na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 

Za spolek Náruč Marie Hrdá

Program MIX Festivalu
Program MIX Festivalu 
Zahájíme ho vernisáží výstavy ČECHY KRÁSNÉ, ČECHY MÉ s 
hudebním a tanečním vstupem. Start programu open air festi-
valu v 16 hodin spustí moderátoři Renata Rychlá a Jan Šafrá-
nek. 
Letos poprvé vystoupí Orchestr Dolní Berounky složený ze žáků 
ZUŠ Řevnice, Dobřichovice a Černošice, v repertoáru je čes-
ká hymna a hudební pásmo pohádek. Festival bude oslavou 
100. výročí od vzniku republiky, tak spolu s námi a našimi hosty 
projdete po desetiletích od současnosti až do roku 1918.

Na co se můžete těšit dál? Vystoupí Ester Pavlů, patronka 
naší školy spolu se žáky pěveckého oddělení a uslyšíte Morav-
ské dvojzpěvy od A. Dvořáka, Taneční centrum Praha představí 
současné choreografie a Konzervatoř Jaroslava Ježka vystoupí 
se současnými hity. 

90. léty vás provede naše kapela No Guitars s písněmi od Lu-
cie Bílé, Lenky Filipové, Marie Rottrové a skupin Lucie, Elán či 
Olympic. 

80. léta slibují například novou choreografii na píseň V. Miší-
ka Variace na renesanční téma, ale i Pražský výběr s Michalem 
Kocábem alias panem učitelem Dušanem Navaříkem s vokály 
děvčat z pěveckého oddělení. Nezapomeneme ani na Spartakiá-
du a Sladké mámení Helenky Vondráčkové. Dětství hlavně rodi-
čům našich žáků připomene Slib JISKER v podání Dramaťáku. 

Směs písní ze Semaforu nás přenese do 70. let. K nim neod-
myslitelně patří i Karel Kryl a Mejla Hlavsa. Tím navážeme na 
český underground, který připomene opět Dramaťák. 

60. léta budou reprezentovat třeba Starci na chmelu v podání 
pěveckého sboru Krákorky ze ZUŠ Beroun. Krátce zavzpomíná-
me i na Vlastu Průchovou v podání Pražské konzervatoře. 

Po desetiletí temna vplujeme do nostalgie 40. let, které jsou 
spojené s Písněmi stříbrného plátna, pak následuje doba, kdy 
celá republika zpívala písně od Karla Hašlera a Jaroslava Jež-
ka… a tak dále, až si společně zazpíváme Ach, synku, synku a 
bude čas na velké překvapení, jak to na oslavách bývá zvykem. 

Festival uzavře kapela Prague Rhytm Kings. Mladý energický 
hot-jazzový orchestr zabývající se originální interpretací ame-
rické jazzové hudby.

Jak vidíte, bude to velký, tak určitě přijďte!
Ivana Junková

„Oprava“ opravy Jana Nepomuckého
V minulém čísle Ruchu byla ve článku „Jan Nepomucký již 10 
let v novém“ uvedena jistá nepřesnost. Uvedli jsme, že původní 
sochu zrestaurovali a novou keramickou kopii vytvořili manželé 
Adam a Kateřina Adamcovi. Skutečností však je, že pan Adamec 
byl dodavatelem této zakázky a odborným garantem restauro-
vání sochy, nicméně samotnou práci provedl ve svém tehdejším 
karlštejnském ateliéru na podzim 2007 MgA. Jakub Lipavský, 
absolvent pražské AVU. Dle jeho slov bylo štěstí, že byla velmi 
mírná zima: keramickou kopii sochy modeloval venku a práci 
dokončil až na Štědrý den, aniž by před tím mrzlo. Samotný vý-
pal provedl keramik František Švancar. Děkujeme čtenáři Fran-
tišku Chlaňovi za upřesnění.
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V červnu nás čekají dvě vernisáže
Hned dvě vernisáže čekají milovníky výtvarného umění v Řevni-
cích během června.

Nejprve to bude již 11. ročník řevnického fotosalónu Momen-
ty. Jeho vernisáž se koná 8. 6. od 18 hodin v Modrém domečku, 
budou až do 10. 9. vystavovat Ladislav Sitenský, Martin Homola, 
Vladislav Skala, Nadia Rovderová, Lea Kuklová Rovderová, Lucie 
Mlynářová, Eugen Kukla a Karel Tůma.

O týden později 15. 6. se uskuteční Absolventská výstava žáků 
ZUŠ Řevnice, ve Skladu_13 u nádraží začíná vernisáž v 17 hodin.

Muzikálová Noc bude u Berounky 
k vidění jen jednou
Jedno jediné představení muzikálu Noc na Karlštejně bude v 
rámci Královského průvodu k vidění u řeky Berounky. Na zám-
ku Dobřichovice ho sehrají ochotníci a profesionálové z dolního 
Poberouní ve večerních hodinách v sobotu 2. 6. Představení v 
Dobřichovicích nabídne »hvězdné« obsazení. V roli císaře za-
září Václav Vydra, jako Alenka se představí Michaela Nosková, 
milého Peška jí zahraje manžel Ondřej Bábor. Chybět nebude 
Jan Rosák coby vévoda bavorský spolu s Petrem Jančaříkem 
jako králem cyperským. Profesionály doplňují ostřílení a mnoha 
rolemi prověření ochotníci – Adéla Červenková v roli císařovny 
Alžběty, Karel Král v roli purkrabího, Petr Říha v roli arcibisku-
pa Arnošta z Pardubic, jeho žena Alena v roli hofmistryně Ofky 
a další. Sbor manů je sestaven z několika starostů poberoun-
ských obcí, resp. měst, spolu s herci a zpěváky účinkují šermíři 
a metači ohně, nechybí ani koza či kůň. 

Zkoušku na výroční koncert bude 
řídit první primáška z Malajsie
Pět generací se představí na koncertu k 20. výročí lidové mu-
ziky Notičky. První primáška Barbora Kolářová na koncert při-
letí z Malajsie, odkud bude přes internet řídit i první zkoušku.
Byla jsi první primáškou Notiček. Na co nejraději vzpomínáš?
Nejraději vzpomínám na partu, kterou jsme měli a stále máme. 
Vystoupení, zkoušky, soustředění, turné po Americe, vlastně 
všechno spojené s Notičkami.
Jste spolu v kontaktu, nebo spolu budete hrát po letech?
Z mé generace i z našich následovníků chodí mnoho z nás kaž-
doročně na ples Notiček. Já, když mohu, tak se také účastním: 
Loni se mi podařilo být na plese i tradičním koledovaní. V červ-
nu také každoročně pořádáme opékání prasete, kam jsou zvaní 
všichni stávající i bývalí členové. 
Co ti hraní v lidové muzice dalo?
Nejvíce si vážím toho, že mi hraní s Notičkami dalo sebejistotu a 
jistotu na pódiu. Většina muzikantů nemá možnost koncertovat 
nebo vystupovat tak často, jako jsem mohla já. V lidové muzice 
je to navíc uvolněnější, když se něco stane, usmějeme se a hra-
jeme dál. Skladby většinou nejsou tak technicky náročné, tak-
že jsem se nikdy nemusela stresovat. Časem jsem se to naučila 
i v klasické hudbě a toho si moc vážím, že dokážu na pódiu být 
jako doma. Notičkám jsem vděčná za všechny začátky a sžívání 
se s pódiem. A samozřejmě jsem se naučila umění hrát a komu-
nikovat s více lidmi na pódiu. Muzika je vlastně takový jazyk a 
Notičky daly tomu jazyku extra ojedinělý přízvuk.
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Zůstala z první generace Notiček většina členů u muziky? 
Myslím, že Notičky ovlivnily život každého, kdo jimi prošel. 
Lásku k hudbě a Notičkám jsme si zachovali všichni. Zda soubor 
ovlivnil život některým lidem úplně a hudbě se věnují naplno, 
se neodvážím říct. Je to ale možné.
Jak jste se na koncert připravovali, když každý žijete jinde? 
Datum koncertu jsme vybírali se všemi primáškami a vedoucími 
už v září 2017. Věděla jsem, že v červnu 2018 budu v Čechách. 
První zkouška je 10. 6. Já budu v té době ještě v Malajsii, a tak 
budu zkoušet po Skypu. Sestra Milenka mě bude zastupovat 
fyzicky. Jsme v neustálém kontaktu, je toho hodně, co se musí 
zařídit, a tak jednotlivé generace zařizují různé věci.

Ochotníci z Dobřichovic 
chystají slavnosti i publikaci
Lechtivé komedie pro zasmání, ale i hudební vystoupení nabídne 
letošní ročník Dobřichovických divadelních slavností, které pořá-
dá Divadelní společnost Dobřichovice od poloviny června. Diva-
delníci si na letošní rok, kdy slaví 10. výročí svého vzniku, při-
chystali premiéru hry Nerušit prosím aneb Dvouplošník v hotelu 
Westminster, a vydání publikace. Obsahovat bude průřez všech 
aktivit, úspěchů, zážitků, hodně fotografií a vzpomínek. Přehlíd-
ku amatérských souborů odstartuje divadelní spolek Rádoby- 
divadlo Klapý, který se svým Vančurovým Rozmarným létem byl 
nominován na Jiráskův Hronov a získal řadu ocenění. V neděli 
24. 6. od 17 hodin začne koncertem Swingová tančírna, na kte-
rém se představí Dobřichovická komorní filharmonie při zdejší 
ZUŠ a dámská vokální skupina Cabinet spolu s Tango Jazz Ban-
dem. Po úvodním koncertu se představí tradiční host slavností, 
soubor Tyl z Bakova nad Jizerou, s představením Sex na vlnách. 
Ve dnech 27. a 28. 6. je na řadě komedie domácích Peklo v hotelu 
Westminster. S tou se ochotníci probojovali na celostátní přehlíd-
ku amatérského činoherního a hudebního divadla v jihočeské Vo-
lyni. V červenci diváky čeká komedie Plejtvák, představení Diva-
dla Akorát z Prahy a premiéra domácích divadelníků.

23. 6. Rozmarné léto
24. 6. Swingová tančírna (od 17.00)
24. 6. Sex na vlnách
26. 6. country kapela Countrio z Hodonína
27. a 28. 6. Peklo v hotelu Westminster
10. 7. Plejtvák
13. 7. Za scénou
19.–22. 7., 25.–28. 7. Nerušit prosím aneb 
Dvouplošník v hotelu Westminster

Představení začínají ve 20.00, není-li uvedeno jinak.

Děti čeká před prázdninami 
dobrodružná plavba
Námořnickou pohádkou se rozloučí se školním rokem Rodinné 
centrum Leťánek. Představení Divadélka Romaneto se koná v 
neděli 17. 6. od 16 hodin na letovské návsi. V případě špatného 
počasí v sále U Kafků. Uvidíte příběh neohroženého Kapitána 
Kordy, Plavčice Legrandy a jejich kamarádů papouška a žralo-
ka. Všichni přátelé se vydají na dobrodružnou plavbu z domova 
na Kampě za nebezpečnými piráty a lstivou Medůzou Lůzou. 
Cena za představení je 100 korun za osobu. Částku je nutné pře-
dem zaplatit na účet RC Leťánek. Více info na www.letanek.cz.

(vše pan)
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nožky. Na vlastní kůži si můžete vyzkoušet chůzi po střepech či 
chůzi a cvičení bez použití zraku. Těšit se můžete také na mode-
lovou ukázku záchrany života a ženy na líčení s Mary Kay. 

Registrace probíhají na webu www.nwccr.cz/registrace-2018/ 
nebo je možné se registrovat až na místě. Registrace začína-
jí v 9.00, start je naplánován na 11.00. Pro všechny účastníky 
(vidomí, zrakově postižení, děti, dospělí) je jednotné vstupné 
100 Kč.

Nordic walking doporučují lékaři ke zlepšení stavu oběhové a 
dýchací soustavy, držení těla, zlepšení vytrvalosti, stability, rov-
nováhy a tělesné zdatnosti obecně.

Mladší házenkáři se vyhřívají na výsluní
Řevnickému házenkářskému týmu mladších žáků se velmi daří. 
V průběžné tabulce z půlky května byli na prvním místě a čeká 
je ve dnech 21. 6. až 24. 6. Mistrovství ČR v Brně.

Starší žáci musí ještě zabrat, aby uhájili 2. místo zaručující 
účast na Poháru ČR, který se koná 14. až 17. 6. v Kyšicích u Plz-
ně. Muži byli po 11. kole třetí, stejně jako dorostenci.

2. 6. NH Řevnice – KNH Spoje
9.00 koeduci
10.00 starší žáci
11.05 muži
12.15 dorostenci

Cédéčko Notiček pokřtí v lese 
vnučka Jaroslava Seiferta
Zbrusu nové CD řevnické lidové muziky Notičky se zhudebně-
nými básněmi Jaroslava Seiferta přijede do Lesního divadla 
pokřtít jeho vnučka Klára Seifertová. Křest se uskuteční v rám-
ci oslav 20. výročí založení souboru 16. června od 16.00 hodin. 
„Děkuji za pozvání, na křtiny přijedu,“ napsala Notičkám paní 
Seifertová, povoláním lékařka v pražské Ústřední vojenské ne-
mocnici. Notičky nahrály své sedmé CD se čtrnácti Seifertovými 
básněmi ve studiu SONO v Nouzově nedaleko Kladna loni na 
podzim. Cédéčko vyjde pod názvem „Mamince“ a je poděková-
ním všem maminkám, které se o děti v souboru starají – včetně 
vedoucích Lenky Kolářové, Pavly Petrové a Marie Brennerové. 
Slavnost, na níž se představí pět generací Notiček pod vedením 
primášek Barbory Kolářové, Kateřiny Klailové, Kristýny a Mile-
ny Kolářové a současné primášky Magdy Routové, orámují tři 
představení úspěšného muzikálu Divotvorný hrnec, v němž vy-
stupují Notičky po boku rodičů a přátel. Divadlo s Alexandrem 
Skutilem v hlavní roli vodníka Čochtana sehraje soubor 14. a 
15. června od 19.00 hodin a 17. června od 17.00 hodin. 

Jan Flemr

Na nordic walkingu se bude 
chodit s hůlkami, i po střepech

Nordic walkingu neboli severské chůzi bude patřit řevnic-
ké Lesní divadlo a okolní lesy v sobotu 23. června. Koná se zde 
zážitková akce Nordic Walking Challenge, kterou organizátoři 
věnují zrakově postiženým. Návštěvníci si osvojí základy techni-
ky nordic walkingu se zkušenými instruktory a projdou si šesti-
kilometrovou trasu brdskými lesy. „Na akci letos spolupracuje-
me s českým nordic walkingovým klubem, a to v tom smyslu, že 
budou souběžně probíhat dvě akce – Challenge a Nordic Wal-
king Tour. Bude tedy možné zúčastnit se buď měřeného závodu, 
nebo si trasu po odstartování všech závodníků projít jen tak na 
pohodu bez závodního čísla,“ říká hlavní organizátorka Ivana 
Černíková s tím, že všichni registrovaní budou zařazeni do slo-
sování o věcné výhry v tombole. Letos si navíc budou moci lidé 
vyzkoušet i jízdu na koloběžkách nebo speciální uvolňovací cvi-
čení originální metodou Daflex System®. Dalším lákadlem, a to 
hlavně pro děti, jsou bosé chodníčky a výroba náramků na bosé 

Pronájem zámecké vinotéky 
v Dobřichovicích

Město Dobřichovice zveřejnilo záměr podpronájmu 
vinotéky na dobřichovickém zámku. Prostor je ve 
střední a východní části sklepení, je zde elektrický 
proud, voda a kanalizace. Pronájem za účelem pro-
vozování vinotéky, vinárny a drobného občerstvení 
je vypsán na 3 roky a předpokládaný minimální ná-
jem za rok je 135 000,- Kč. Nabídky se budou posuzo-
vat nejen podle nabídnuté výše nájmu, ale také podle 
plánovaného využití. 

Bližší informace získáte 
na Městském úřadu Dobřichovice. 

PRO NAŠI PRODEJNU 
V ŘEVNICÍCH PŘIJMEME 

ZÁSTUPKYNI/ZÁSTUPCE 
VEDOUCÍ.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL. ČÍSLE 
605 921 745 NEBO V PRODEJNĚ. 

Do kavárny Modrý domeček přijmeme 

POMOCNéhO čÍšNÍKa, 
POMOCNéhO KUChařE 

a BaRISTU. 
Nabízíme flexibilní pracovní dobu, přátelskou 

atmosféru a zaměstnanecké benefity. 
Tyto pozice jsou vhodné prouze pro OZP. 
Pro více informací kontaktujte Veroniku 

Kaftanovu na tel: 602 603 257 nebo 
na email: veronika@os-naruc.cz.
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17/6 Leťánek se loučí 
pohádkou
Lety náves / 16:00

23/6 Vančurovo 
Rozmarné léto
Zámek Dobřichovice / 20:00 

24/6 Sex na vlnách
Zámek Dobřichovice / 20:00

27/6 a 28/6 Peklo v hotelu 
Westminster  
Zámek Dobřichovice / 20:00

Ostatní akce
2–3/6 Královský průvod
Z Prahy na Karlštejn

3/6 Košíkářský trh
Náměstí krále Jiřího z Poděbrad / 9:00

8/6 Vernisáž fotosalónu 
Momenty
Modrý domeček / 18:00

9/6 Beseda s režisérem 
Karlem Smyczkem a hercem 
Oldřichem Navrátilem
Svinařské kurty / 18:00 

9/6 Dobřichovické 
farmářské trhy
Zámek / 8–12

9/6 MIX festival
Před Zámečkem / 15:00  

15/6 Absolventská výstava
Sklad_13 u nádraží / 17:00 

16/6 Den s IZS
Dobřichovice u řeky / 13:00

23/6 Nordic Walking 
Challenge
Lesní divadlo / 9:00 

23/6 Dobřichovické 
farmářské trhy
Zámek / 8–12

23/6 Festival Umění Pohybu
Lety, srub U Kocoura / 15:00

26/6 Akademie ZŠ Řevnice
Lesní divadlo / 17:00 

Kino
1/6 Neuvěřitelný příběh 
o obrovské hrušce
Kino Řevnice / 17:30 

1/6 Solo
Kino Řevnice / 20:00 

2/6 Solo
Kino Řevnice / 16:00 

2/6 Gauguin
Kino Řevnice / 20:00 

6/6 Scream for me Sarajevo
Kino Řevnice / 20:00 

8/6 Solo
Kino Řevnice / 17:30 

8/6 Debbie a její parťačky
Kino Řevnice / 20:00 

9/6 Pat a Mat znovu v akci
Kino Řevnice / 16:00 

9/6 Psí ostrov
Kino Řevnice / 20:00 

13/6 Hastrman
Kino Řevnice / 20:00 

15/6 Pat a Mat znovu v akci
Kino Řevnice / 17:30 

15/6 Ghost Stories
Kino Řevnice / 20:00 

16/6 Příšerky z vesmíru
Kino Řevnice / 16:00 

16/6 Máš ji!
Kino Řevnice / 20:00 

20/6 Teheránská tabu
Kino Řevnice / 20:00 

22/6 Jurský svět: Zánik říše
Kino Řevnice / 17:30 

22/6 Jsem božská
Kino Řevnice / 20:00 

23/6 Pat a Mat znovu v akci
Kino Řevnice / 16:00 

23/6 Jurský svět: Zánik říše
Kino Řevnice / 20:00 

27/6 Escobar
Kino Řevnice / 20:00 

29/6 Jurský svět: Zánik říše
Kino Řevnice / 17:30 

29/6 Sicario 2
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Kino Řevnice / 20:00 

30/6 Jim Knoflík, Lukáš 
a lokomotiva Ema
Kino Řevnice / 16:00 

30/6 Láska bez bariér
Kino Řevnice / 20:00 

4/7 Jurský svět: Zánik říše
Kino Řevnice / 20:00 

5/7 Psí ostrov
Kino Řevnice / 20:00 

6/7 Manžel na zkoušku
Kino Řevnice / 20:00 

7/7 Antman
Kino Řevnice / 16:00 

7/7 Než přišla bouře
Kino Řevnice / 20:00 

Hudba
16/6 Dvacet let radosti 
s Notičkami
Lesní divadlo / 16:00

22/6 Velká Swingová Noc
Lety MMX Pivovar / 19:00 

23/6 Koncert a křest 
nového CD kapely Klíč
Hrad Karlštejn / 19:00

24/6 Tančírna
Zámek Dobřichovice / 17:00 
Hrát bude Dobřichovická komorní filhar-
monie ZUŠ Dobřichovice a dámská vokální 
skupina Cabinet spolu s Tango Jazz Band.

26/6 Koncert kapely 
Countrio z Hodonína
Zámek Dobřichovice / 20:00 

29/6–1/7 Festival Porta
Lesní divadlo a volejbalové hřiště

Divadlo
3/6 Noc na Karlštejně
Zámek Dobřichovice / 21:00

14/6 Divotvorný hrnec
Lesní divadlo / 19:00

15/6 Divotvorný hrnec
Lesní divadlo / 19:00

17/6 Divotvorný hrnec
Lesní divadlo / 17:00


