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Mladí sáhli po klasice
Po tradičním folkovém festivalu Porta bude Lesňák patřit míst-
ním ochotníkům. Komedii na věčné téma „on, ona a mezilidské 
vztahy“ uvedou v řevnickém Lesním divadle mladí ochotníci z 
Divadelního studia po dva červencové víkendy. Hrát se bude 
13. a 14., 20. a 21. července od 20 hodin a o nedělích 15. a 22. 
7. od 17 hodin. Divadelní studio, součást řevnického divadelní-
ho souboru, se už desítku let snaží přispět k pestrému drama-
turgickému výběru her, které by příjemně oslovily a naladily 
divadla milovné publikum. Pro letošní sezonu sáhli po prvore-
publikové veselohře polozapomenutého spisovatele, dramatika 
a překladatele Jana Grmely a uvádí ji pod názvem Doktore, vy 
jste nenapravitelný! Zásluhu na výběru má paní Ludmila Led-
vinová, která ochotníkům darovala několik textů z pozůstalosti 
svého otce, dlouholetého člena souboru, Františka Kadeřábka.

Hra měla premiéru v březnu roku 1935 v dnes již zaniklém 
pražském Komorním divadle v Hybernské ulici. Obsazena byla 
tehdejší hereckou špičkou: Rosůlková, Glaserová, Vrbský, Vnou-
ček, aj. „S vědomím, že nedosahujeme jejich velikosti, se vy-
nasnažíme podat dobré výkony na věčné téma „on, ona a mezi-
lidské vztahy,“ lákají mladí ochotníci.

Na setkání v Lesním divadle se ve druhé polovině července 
těší donchuanský lékař Jiří Kareš, zpěvačka a světoběžnice Ža-
neta, nonšalantní redaktor Urban, jeho rozmarná panička Eva, 
šibalský asistent František, tanečnice Věra a v neposlední řadě 
paní vrchní požární radová Vybralová. „Přijďte s dobrou nála-
dou, my vám ji, doufáme, nezkazíme,“ zvou Terezie Červená a 
Ivo Tamchyna.

Les bude patřit hercům, 
pěvcům i tanečníkům
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2   Aktuálně

Profesionálové z Dejvického divadla, místní ochotníci, operní pěvci ze Zlaté kapličky i stálice české 
rock’n’rollové scény. Ti všichni se o prázdninách zabydlí v řevnickém Lesním divadle.

Retro styl v lese
Konec července bude patřit retro stylu. V sobotu 28. 7. se zde 
koná akce s názvem Rockabilly CZ Rumble. Letos se koná již 
10. ročník. Zvláštní bude tím, že uslyšíte tři zahraniční kapely. Již 
známé a oblíbené The Pinstripes, kteří si mimochodem vozí svůj 
autobus fanoušků z Německa. Společně s nimi přijede i druhá 
německá kapela The Railbones. Třetí zahraniční kapelou bude 
mladá parta z Lotyšska s názvem The Swamp Shakers. Jako kaž-
dý rok, i letos bude mít prostor čeká klasika rock’n’rollu: George 
Diesel Band s frontmanem Jirkou Bíbr Šimákem, který společně 
s Miki Volkem založil v roce 1960 kapelu Crazy Boys. Nebudou 
chybět ani stálice české rock’n’rollové a rockabilly scény, kapely 
Screwballs, Mordors Gang a Slapdash rockabilly. Letos se může-
te těšit i na lehký vánek swingu, který vám zprostředkuje hned 
první kapela Marty’s Henpecked Club, a také taneční vystoupení 
v podání Swing Busters. Zajímavým doplňkem celé akce budou 
instrumentální skladby 50. a 60. v podání surf-rock’n’rollové ka-
pely Frustrators z Olomouce.

První půlka srpna bude patřit opět řevnickým ochotníkům. 
S autorskou hrou se představí principálka souboru Michaela 
Šmerglová. Se svou hereckou partou nabídne hru nazvanou Dá-
reček z Afriky aneb Mnoho farářů v domě. Hrát se má od 10. do 
12. 8. a od 17. do 19. 8. 

Na prknech znamenajících svět vystřídají ochotníky koncem 
srpna profesionálové, tradičně z Dejvického divadla. 

Poslední prázdninovou sobotu se v lese uskuteční oblíbená 
hudební akce Svěží závan opery. Ochotníci se sem vrátí opět v 
půlce září. e
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Součástí vodního hospodářství je také likvidace odpadních 
vod v řevnické čistírně. Zajistili jsme projekty a významnou 
dotaci na modernizaci a rozšíření čistírny a dostavbu kana-
lizace v lokalitě Vrážka, která začne v již zmíněném měsíci 
červenci. Modernizace čistírny nejenže zabrání únikům zne-
čištěné vody do řeky, ke kterým ještě v nedávné minulosti do-
cházelo, ale také výrazně zlepší ekonomiku provozu. 

Toto dobré hospodaření v celém systému nám umožňuje 
zajistit dostatek pitné vody a také pouze symbolické zvyšová-
ní cen vodného a cen stočného, které v jiných městech každo-
ročně dramaticky narůstají.

Další výraznou úsporu nákladů na provoz vodohospodářské 
infrastruktury spatřuji ve spolupráci mezi obcemi a společ-
ném provozování vodovodů a kanalizací. Proto se nám po-
dařilo dojednat předběžnou dohodu o spolupráci mezi na-
ším městem a obcemi Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň. Nyní se 
dokončují právní dokumenty k založení takové spolupráce a 
dolaďují podrobnosti. Obě obce se již zavázali k významným 
finančním příspěvkům na rozšíření čistírny odpadních vod. 
Za to se budou moci na čistírnu napojit. 

Závěrem bych rád konstatoval, že ve vedení města se stejně 
zodpovědně zabýváme i situací, kdy je ve městě naopak vody 
moc. Rekonstruujeme staré a nefunkční vodoteče (v Sádecké 
ulici, část vodoteče Za Vodou, vsakovací objekty), pravidel-
ně čištíme dešťovou kanalizaci, investujeme do protipovod-
ňových opatření (nová moderní stěna v tělese železničního 
mostu na objížďce), zadáváme studie protipovodňových opat-
ření a připravujeme další projekty související s povodňovou 
tématikou. 
Ještě jednou přeji krásné léto!

 S úctou Tomáš Smrčka 

Železniční přejezd by mělo 
nahradit mimoúrovňové křížení
Podjezd pod tratí namísto stávajícího železničního pře-
jezdu na Pražské ulici u řevnického nádraží navrhuje za-
hrnout do chystané optimalizace trati Správa železniční 
dopravní cesty. Představitelé Řevnic se nyní s investorem 
snaží vyjednat, co by optimalizace měla zahrnovat. 
Vedení města s vybudováním mimoúrovňového křížení, které 
navrhuje SŽDC, souhlasí. Stanovilo si ale několik podmínek. 
Jednou z nich je zachování pěších vazeb a architektonické 
pojetí stavby. „Nejde jen o dopravní stavbu, ale důležitý ve-
řejný prostor v centru města,“ uvedli ve svém prohlášení zá-
stupci vedení města. Do výstavby podjezdu chce město zahr-
nout i mimoúrovňovou odbočku směrem k Eurovii. „Tím by 
se odstranil problém odbočování do ulice Pod Drahou a cel-
kové napojení Eurovie,“ uvedl starosta města Tomáš Smrčka. 
Dalším požadavkem města je vybudování silniční propojky 
mezi nově budovaným podjezdem a řevnickou lávkou včetně 
nových parkovacích míst. Radnici v Řevnicích i sousedních 
Dobřichovicích se nezamlouvají ani vysoké protihlukové stě-
ny, které SŽDC v některých místech navrhuje. „Proto žádáme, 
aby v případě protihlukových bariér bylo jejich umístění koor-
dinováno s městskou architektkou, zejména v návaznosti na 
stávající objekty při trati v úseku Palackého náměstí – Praž-
ská. Město preferuje jejich minimalizaci,“ píší představitelé 
Řevnic. 

Kdy by se mohl úsek trati v Řevnicích rekonstruovat, řev-
nická radnice zatím neví. Podle starosty je ale zřejmé, že se 

Zprávy z radnice
Slovo starosty 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod bych vám rád popřál klidné strávení letních dovole-
ných a k tomu hodně tepla a sluníčka. Většina z nás si čas od-
dychu spojuje právě s takovým počasím. V posledních letech 
je slunečných až tropických dnů opravdu požehnaně, letos 
přišly dokonce už na jaře. Takové počasí s sebou pochopitel-
ně přináší problém v podobě sucha, spojeného s nedostatkem 
vody. V Čechách už je řada míst, kde musí obyvatelé s vodou 
dramaticky šetřit. Koneckonců, i tady v Řevnicích si řada z 
nás pomatuje doby, kdy voda v kohoutcích netekla.

Rád bych vás na tomto místě ujistil, že nic takového nám 
dnes v žádném případě nehrozí. Naše zdroje produkují dosta-
tek pitné vody. Podstatnou úlohu v tomto hrají a budou hrát i 
nadále investice do vodního hospodářství, se kterými je nutné 
v rozpočtu města počítat. Díky výraznému zlepšení hospoda-
ření ve společnosti EKOS se podařilo podstatným způsobem 
navýšit investiční prostředky, které z provozní městské spo-
lečnosti EKOS proudí zpět do města ve formě nájemného. V 
roce 2013 to bylo 400 tis. Kč a v roce 2018 je plánováno 2.250 
tis. Kč, tedy více než pětinásobek. Tyto prostředky jsou ur-
čeny výhradně k investicím do rekonstrukce a modernizace 
vodohospodářské infrastruktury a tam jsme je také v průbě-
hu celého volebního období směřovali. Jednalo se především 
o opravy a úpravy na stávajících rozvodech vody a kompletní 
výměny částí historických rozvodů za nové. Úspora na ode-
brané vodě díky tomu dosáhla meziročně 63 tis. m3/rok. Jiný-
mi slovy se při roční spotřebě vody cca 35 m3/osobu ušetřila 
voda, kterou spotřebuje více než polovina současných obyva-
tel města. To také spoluvytváří naši rezervu do budoucna. Na-
ším cílem je ve snižování ztrát na rozvodech dále pokračovat 
a současně s tím chystáme také investice do samotných vodo-
vodních zdrojů. 

Významná rekonstrukce stávající více než stoleté zchátralé 
vodovodní sítě proběhne aktuálně v oblasti Pod Vrážkou, sou-
časně s budováním chybějící kanalizace v této lokalitě. Celá 
akce už měla být zahájena, díky komplikacím ve výběrovém 
řízení začne bohužel o několik týdnů později v průběhu měsí-
ce července. 

Další významnou investicí, kterou připravujeme, je výměna 
filtrů a revitalizace technologie úpravy hlavního zdroje pitné 
vody u letovského mostu. Revitalizovat bychom chtěli i druhý 
zdroj v lokalitě Kejná. Podle studie, kterou máme k dispozici, 
je zde možné po úpravě čerpat více než dvojnásobné množ-
ství vody než doposud. Voda z Kejné se na celkové spotřebě 
sice podílí pouze menší částí, ale díky své měkkosti je kvalit-
nější, proto má smysl do zdroje investovat. 

Patrně nejvýznamnějším vodohospodářským projektem 
budoucnosti je pak propojení obou částí Řevnic. V lokalitě 
Za Vodou dnes berou lidé vodu z Karlíka a Prahy. Společně s 
vedením EKOSu bychom chtěli, aby je bylo možné zásobit z 
městských zdrojů, a naopak pokud by byly městské zdroje v 
jakémkoliv ohrožení (např. ekologická havárie), mělo by měs-
to možnost odebírat vodu z Prahy. Tím bude zajištěna úplná 
bezpečnost dodávek vody v jakékoliv situaci. 

Připravujeme rovněž rekonstrukci velkých částí starého vo-
dovodu v úsecích ulice Pražská (stáří vodovodu přes 80 let) 
a ulice Čs. armády (staří přes 100 let), která by měla proběh-
nout současně s rekonstrukcí této krajské komunikace. Odhad 
nákladů od projektanta na tuto rekonstrukci je 10 mil. Kč. 



ného výboru spolku byl navíc zvolen Ing. Mojmír Mikula z 
Řevnic, který má zkušenosti s prací v Czechtourismu.  Úlo-
hou destinačního managementu je rozvíjet oblast a popu-
larizovat ji tak, aby byla vnímána jako turisticky atraktivní. 
Středočeský kraj hodlá investovat do nové agentury pro 
Brdy a Podbrdsko 600 tisíc korun. Každá členská obec při-
spívá do společné kasy dle počtu obyvatel. Řevnice ročně 
vynaloží 33 tisíc korun. 

 • Maximálně patnáct tříletých dětí, které se nepodařilo 
umístit v Základní mateřské škole Řevnice, by mohli jejich 
rodiče umístit v soukromé škole Bambinárium. Právě s ní 
město uzavřelo dohodu o spolupráci. Řevnice současně 
mají vytvořenu studii na rozšíření kapacity mateřinky o 20 
až 40 míst díky kontejnerovým třídám. „Pravděpodobně 
postoupíme k zadání projektové dokumentace,“ dodal sta-
rosta Tomáš Smrčka.

 • Starosta města Tomáš Smrčka přivítal poslední červnový 
pátek 19 nových občánků města Řevnic. Slavnostního aktu 
se zúčastnilo 11 holek a 8 kluků. Rodiče, kteří mají zájem o 
tento slavnostní ceremoniál, se mohou během roku hlásit v 
MěkS Řevnice.  

Řevničané loni vyřadili 
6 403,76 kg elektra
Certifikát environmentálního vyúčtování obdrželo město 
Řevnice od společnosti Asekol. Z údajů vyplývá, že recyklací 
elektrospotřebičů Řevničané výrazně ulevili životnímu pro-
středí. Díky vyúčtování od Asekolu lze přesně vyčíslit, o kolik 
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody Řev-
nice díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřily ekosystém 
Země. Z certifikátu vyplývá, že občané Řevnic loni vyřadili 
6 403,76 kilogramů elektra. Díky recyklaci uspořili 112,97 
MWh elektřiny, 7 465,59 litrů ropy, 458,30 m3 vody a 2,88 
tun primárních surovin. Výsledek studie jednoznačně proká-
zal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Pozi-
tivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro 
chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří třídě-
ním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si 
zaslouží obrovský dík.

(vše pan)

Setkání seniorů v Zámečku
V červnu se uskutečnilo další z pravidelných setkání seniorů 
v Zámečku. Vyjma tradičního kulturního programu v podobě 
hudby a zpěvu došlo i na diskuzi se starostou Tomášem Smrč-
kou. Většina dotazů směřovala k aktuálnímu dění ve městě. 
Pan starosta všechny otázky zodpověděl a každému z přícho-
zích věnoval za město hodnotný dárek. Další setkání je naplá-
nované na pondělí 15. října.

Jan Schlindenbuch

přípravné práce zintenzivňují. „Z Berouna, kde se nyní masiv-
ně pracuje, se budou stavbaři blížit k nám.  Konec čerpání 
dotací je naplánován na rok 2023,“ potvrdil Smrčka s tím, že 
ještě na prázdniny jsou naplánované další koordinační schůz-
ky zástupců města s investorem.   

Město má dotace na projekty, 
chybí ale stavební firmy
Řevnice sice získaly takřka patnáctimilionovou dotaci na 
výstavbu nových učeben a výtahu v řevnické základní škole, 
stále ale čekají na doručení oficiálního rozhodnutí o udělení 
dotace. To komplikuje začátek prací.  

„Víme, že přidělení dotace bylo potvrzeno v interním systé-
mu ministerstva. Rozhodnutí jsme ještě neobdrželi. Úředníci 
na to mají měsíc až dva,“ potvrdil starosta Řevnic Tomáš Smrč-
ka. Město je tak ve svízelné situaci. Práce naplánovalo na letní 
prázdniny, vše se ale kvůli administrativě nestihne. Navíc je v 
této době velký problém sehnat kvalitní dodavatelskou firmu, 
neboť se staví po celé republice. „Vyhlásili jsme výběrové říze-
ní a budeme čekat, zda se někdo přihlásí,“ potvrdil Smrčka. 
Přes léto se tak podle něj stihne vybudovat maximálně výtaho-
vá šachta. Nové třídy se budou dělat později. Bude záležet na 
vedení školy, pro jakou variantu se rozhodne. V úvahu připadá 
ta, že se práce budou provádět během školního roku a někte-
ré třídy se provizorně přesunou do učeben v budově radnice. 
Další možnost počítá s tím, že město požádá o prodloužení 
termínu dokončení prací, který je nyní stanoven na duben 
2019, a práce se provedou až o prázdninách 2019.

Projekt rekonstrukce školy řeší problém zastaralých odbor-
ných učeben, mezi které patří učebna chemie, fyziky, přírodo-
pisu, zeměpisu, učebna jazyků a počítačová učebna. Počítá se 
s vybudováním nové kuchyňky a environmentální učebny. 

Řevnice současně vypsaly výběrová řízení na dodavatelskou 
firmu pro další etapu rekonstrukce přednádraží a moderniza-
ci sběrného dvora. Na oba projekty se městu podařilo získat 
dotaci přibližně ve výši 15 milionů korun. 

Vítězná firma předložila 
nepravdivé reference a údaje
Falešné reference a nepravdivé údaje použila ve výběrovém 
řízení na výstavbu kanalizace a vodovodu na Vrážce staveb-
ní firma, která předložila nejnižší nabídku. A to dokonce až 
o 8 milionů nižší než další firma. Pracovníci řevnické radnice 
nekalé jednání firmy odhalili, následně byla firma z výběrové-
ho řízení vyloučena. „Firma má nyní 15 dnů na odvolání. Poté 
začneme jednat s druhým úspěšným žadatelem v pořadí,“ 
uvedl řevnický starosta Tomáš Smrčka. Přiznal, že s podob-
ným jednáním se dosud nesetkal. Kvůli tomu začnou práce na 
výstavbě kanalizace později. 

Krátce
 • Zakládajícími členy nově vzniklého spolku Turistická ob-

last Brdy a Podbrdsko jsou i Řevnice. Kromě nich vznik 
spolku podepsali zástupci Ekologického centra Orlov, o. p. 
s., města Příbrami a mikroregionu Hořovicko. Do výkon-
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stvo. Kdy přesně se tak stane, není zatím jasné, ale pravděpo-
dobně to nebude dříve než ve druhém pololetí 2019. 

V současné době platí Územní plán z roku 1997 včetně dvou 
změn z let 2005 a 2009. I v něm jsou vymezeny zastavitelné plo-
chy včetně například Vrážky a lokality Pod Lesem. Druhá změ-
na ÚP ale opomněla v některých lokalitách stanovit minimální 
rozlohu parcely. Nový územní plán stanoví minimální rozlohu 
stavebních parcel na celém území Řevnic podle jednotlivých 
oblastí. Jako území přestavby nově navrhuje oblast za nádražím 
(bývalá Eurovia), kde je namísto stávající průmyslové výroby na-
vržena smíšená zástavba a je sem rozšířeno městské centrum.

Zeptali jsme se tedy představitelů kandidujících stran 
a hnutí, které námitky k aktuální podobě ÚP považují za 
nejpodstatnější a jak se dívají na další urbanistický rozvoj 
města, zejména v oblasti bývalé Eurovie. Jejich příspěvky 
k tématu najdete na následujících stránkách.

O pořízení nového územního plánu rozhodlo řevnické zastupi-
telstvo již v září 2011. O tři roky později stejné zastupitelstvo 
schválilo zadání územního plánu obsahující požadavky na dal-
ší rozvoj Řevnic. Na základě podnětů obce, strategického plá-
nu a dílny nápadů je zpracoval architekt Hnilička. Pořizovate-
lem nového územního plánu je MěÚ Černošice.

Po veřejném projednání návrhu v lednu 2018 obdržel po-
řizovatel stovky námitek a připomínek. Jejich zpracování a 
vyhodnocení trvalo několik měsíců a na konci května je na 
pracovním setkání projednávali řevničtí zastupitelé. Další ne-
veřejné jednání se uskutečnilo v půli června. Cílem bylo na-
vrhnout, jak budou námitky vyhodnoceny a zohledněny v ná-
vrhu územního plánu. Jeho upravená podoba se bude znovu 
veřejně projednávat. Radnice již vyhlásila datum dalšího ve-
řejného projednání na pondělí 17. 9. I poté budou moci obyva-
telé uplatňovat své námitky na aktuální změny. Ve finále bude 
o novém návrhu územního plánu hlasovat řevnické zastupitel-

Jak a kde bude možné v Řevnicích v následujících letech stavět? Jak vidí urbanistický rozvoj Řevnic zástupci usku-
pení kandidujících v nadcházejících komunálních volbách? Jejich názory představujeme v prvním předvolebním 
tématu, které se týká nového územního plánu a urbanistické budoucnosti města.

Text: Pavla Nováčková

Předvolební téma:
nový územní Plán 
a urbanismus 
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 • Územní plán (ÚP) obce připravují pořizovatel a projek-

tant podle zadání. V případě našeho územního plánu je 
pořizovatelem odbor územního plánování Černošice, ná-
vrh ÚP připravuje ateliér Pavel Hnilička architekti. Neopo-
menutelným podkladem pro zadání jsou územně analytic-
ké podklady a doplňující průzkumy a rozbory.

 • Pořizovatel i projektant mají své kompetence dané sta-
vebním zákonem, musí při pořizování územního plánu 
postupovat v souladu se svou odborností a právními před-
pisy. Projektant v odůvodnění projektu mimo jiné dokládá 
plnění požadavků zadání, respektování politiky územního 
rozvoje (PUR) či zásad územního rozvoje (ZUR) atd. 

 • Podoba návrhu ÚP k veřejnému projednání tak je určena 
zadáním a potvrzena veřejným představením koncepce. 
Návrh byl upraven podle stanovisek dotčených orgánů a 
zpřesněn o detaily vycházející z připomínek veřejnosti ze 
společného jednání. 

 • Vize projektanta je při veřejném projednání podrobena 
námitkám veřejnosti. Každá z námitek je důležitá, každé 
jednotlivé námitce se pořizovatel důkladně věnuje, protože 
zdůvodnění rozhodnutí je soudně přezkoumatelné. 

 • Pořizovatel s určeným zastupitelem zpracovává návrh 
rozhodnutí o námitkách. Zastupitelé pak o námitkách hla-
sují a po úpravách územní plán vydávají. Zodpovědností 

určeného zastupitele je sledovat průběh pořizování ÚP a 
činnost pořizovatele i projektanta; kontrolovat, zda jsou 
jednotlivé kroky dostatečně zdokumentovány. Tento po-
stup je garancí, že návrhy nemohou být ovlivněny zájmy 
soukromých osob, popř. tlakem developerů.

 • Určený zastupitel zajišťuje včasný přenos informací mezi 
zastupitelstvem obce, pořizovatelem a projektantem ÚP. 
Osvědčená místní praxe spočívá v průběžném informování 
zastupitelů o postupu vypořádání námitek. Zastupitelé se 
na pracovních setkáních za účasti pořizovatele, projektan-
ta a s oporou právního servisu mohou k celému procesu 
průběžně vyjadřovat. 

 • Považuji současnou praxi tvorby a projednávání územního 
plánu za efektivní, funkční a transparentní. Odborné kom-
petence pořizovatele, projektanta i právníka zúčastněných 
při současném projednávání a tvorbě ÚP jsou podle mého 
názoru a zkušeností nadstandardně kvalitní. Zároveň i 
debaty uvnitř samosprávy jsou korektní, věcné a ve svém 
výsledku konsensuální. To vše by mělo být zárukou kvalit-
ního územního plánu, který povede k udržitelnému rozvoji 
Řevnic v příštích 15 letech. 

Ondřej Skripnik
určený zastupitel

Jak se v Řevnicích pořizuje územní plán?
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Územní plán jako vize budoucnosti
Vážení obyvatelé a čtenáři, na úvod nám dovolte představit vo-
lební uskupení nezávislých kandidátů Perspektiva pro město. 
Lídrem naší kandidátní listiny je stávající starosta města Ing. 
Tomáš Smrčka, na předních místech budou kandidovat i součas-
ná radní Iveta Kovářová a předseda finančního výboru Ing. Petr 
Hartmann. Naším cílem je rozvíjet Řevnice směrem, který jsme 
společně s ostatními stranami koalice vytyčili v právě dobíhajícím 
volebním období.

S tímto nastoleným trendem úzce souvisí i urbanistický rozvoj 
Řevnic. Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že v otázce urbanis-
tického rozvoje – tvorbě územního plánu – zástupci našeho sdru-
žení ve vedení obce plynule navázali na výstupy strategického 
plánu a zadání ÚP schválené ještě minulým zastupitelstvem obce 
v září 2014. Územní plán nemůže být v žádném případě dílem ve-
dení města. Naopak. Vedle zpracovatele architekta Pavla Hniličky 
a pověřeného zastupitele Ondřeje Skripnika se k němu vyjadřuje 
hned několik orgánů státní správy a všechny kroky od jeho zadání 
až po definitivní schválení mají v rukou všichni zastupitelé. 

Navrhovaný územní plán v žádném případě nepovoluje uzdu 
zastavěnosti území mimo současné hranice města. Naopak, plo-
chy určené k zástavbě na okrajích současných čtvrtí oproti stá-
vajícímu územnímu plánu redukuje. To platí i pro často skloňo-
vanou lokalitu na Vrážce. Většina pozemků je zde ve vlastnictví 
církví a z důvodů opožděných církevních restitucí jim bylo využití 
pozemků blokováno. S ohledem na vyplácení finančních náhrad 
by bylo tudíž zcela nezodpovědné přesunout tyto pozemky do 
územní rezervy nebo zde výstavbu úplně zakázat. Jsou navrženy 
účinné regulativy, které současný ÚP nemá. Především je to sta-
novení minimální velikosti parcely na 1 000 m². Všechny budoucí 
stavby budou mít rovněž limitovanou výšku 9 metrů. Zcela za-
kázaná bude stavba bytových domů. Stavební rozvoj této lokali-
ty bude navíc podléhat etapizaci rozložené do mnoha let. Město 
bude mít v rukou i nástroj regulačního plánu (který je rozpraco-
ván daleko podrobněji než ÚP) a plánovacích smluv, s jejichž po-
mocí přiměje investory k vybudování potřebné infrastruktury.

Stejnými nástroji regulace bude město disponovat i v případě 
přeměny lokality bývalé Eurovie. Jsme toho názoru, že celý are-
ál je v současném stavu a režimu nevhodnou industriální zónou. 
Prakticky celá jeho plocha je vybetonovaná, je ohraničena beto-
novými zdmi, do výšky trčí ničemu nesloužící betonové rampy, 
areálem se nedá jakkoliv procházet. Rozvíjet zde průmysl nebo 
drobnou nerušící výrobu je vzhledem k blízkosti vodního zdro-
je nebezpečné a k možnostem nákladní dopravy nereálné. Jsme 
přesvědčení, že pro Řevnice by bylo do budoucna nejprospěšněj-
ší, kdyby zde v rozumném časovém horizontu vznikl nový měst-
ský blok s vyváženým poměrem bytových jednotek, provozoven 
služeb, ordinací lékařů, sportovních zařízení, mateřské školy i 
parkovacích ploch. Takové řešení by umožňovalo i kvalitnější 
protipovodňové opatření pro celou okolní lokalitu. 

V souvislosti s transformací areálu je potřeba rovněž zmínit ak-
tuálně probíhající projektování rekonstrukce sousedící železniční 
trati. Ve vedení města usilujeme o koordinaci požadavků vlastníka 
železniční trati SŽDC s požadavky města, kterými jsou zejména 
zlepšení příjezdu do této lokality, vytvoření nových parkovacích 
ploch a nové průjezdné komunikace podél trati z ulice Pod Drahou 
skrze areál až k řevnické lávce. Všechny tyto náročné úkoly ne-
mohou vzniknout bez konsensu mezi zastupiteli, obyvateli města 
a vlastníky areálu, železniční trati a krajské komunikace. Souběh 
rekonstrukce železniční trati a transformace tohoto zanedbaného 

Námitky k územnímu plánu
Územní plán je jeden z nejzásadnějších koncepčních doku-
mentů města. Tomu odpovídá i zájem o jeho projednávání a 
množství přijatých námitek a připomínek. Krátce se zde bude-
me věnovat alespoň několika z nich.

Často se objevují názory, že by celá lokalita Vrážka měla být 
vyjmuta ze zastavitelného území. 

Jako ODS se stavíme velmi obezřetně k narušování a zne-
hodnocování soukromého vlastnictví, vymezování předkupní-
ho práva, či dokonce vyvlastňování. Úplné vyjmutí ze zastavi-
telného území by znamenalo významné znehodnocení všech 
pozemků v lokalitě a takový krok musíme odmítnout. Nehle-
dě na to, že by všem vlastníkům náležela náhrada za změnu 
využití území. Vyjmutí by proto mohlo znamenat náklady v 
řádech jednotek až desítek milionů korun a řadu soudních 
sporů, které by město muselo vést s poškozenými vlastníky. To 
nám nepřijde jako smysluplná investice. Je též vhodné si uvě-
domit, že toto území bylo plánováno k zástavbě již ve 30. le-
tech minulého století. Jako rozumný kompromis podporujeme 
snížení rozsahu zastavitelných ploch, a naopak zvýšení veli-
kosti jednotlivých parcel i zákaz stavby bytových domů, což 
zamezuje masivní zástavbě. 

Další námitky směřují k vymezení veřejně prospěšných sta-
veb – jedná se o novou uliční síť v oblasti Pod Lesem, kde chce 
město na většinu pozemků uplatnit předkupní právo a někte-
ré dokonce vyvlastnit. Uliční síť je zakreslena velmi striktně 
a zcela bez ohledu na vlastnické poměry a možnosti města. 
Pokud by město mělo přistoupit k vykoupení dotčených po-
zemků, opět by si muselo připravit miliony korun, které nemá. 
Proč nenechat prostor tamním vlastníkům pozemků, aby ulič-
ní sít vytvořili tak, že bude vyhovovat všem zúčastněným?

Eurovia
V současném územním plánu je bývalý průmyslový areál Eu-
rovia veden jako plocha průmyslové výroby. Opravdu chceme, 
aby bylo možné v blízkém sousedství náměstí provozovat prů-
myslovou výrobu, která významně zatěžuje okolí? My tento 
názor nesdílíme. Průmyslový areál je ostudou a zároveň vel-
kou příležitostí města.

Nový územní plán navrhuje, aby území sloužilo pro bydlení, 
občanskou vybavenost, nerušící provozovny služeb apod. Za-
vádí prostorové regulativy, podmínkou pro výstavbu je vybu-
dování protipovodňové ochrany, vymezení záchytného parko-
viště s kapacitou 100 míst, a hlavně zpracování regulačního 
plánu, který stanovuje podrobné požadavky, jak mají vypadat 
nové budovy, jak má vypadat uliční síť atd.

Z těchto bodů je jasné, že občané prostřednictvím svých 
zastupitelů budou mít celý proces transformace tohoto území 
plně pod kontrolou. Regulační plán musí schválit zastupitel-
stvo a bez schváleného regulačního plánu nebude v této oblas-
ti možné stavět. Město tak bude mít možnost zajistit, že nová 
výstavba bude přiměřená, architektonicky kvalitní a přispěje k 
obrazu Řevnic jako moderního, prosperujícího a vybaveného 
rezidenčního města. A takové Řevnice my chceme.

Obsáhlejší článek naleznete na webu www.odsrevnice.cz. 
Průběžné komentáře můžete sledovat na Facebooku, Twitteru 
nebo Instagramu ODS Řevnice. e
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Myslím, že výklad stávajícího 
ÚP v úvodníku není přesný
Byl jsem při tvorbě změny č. 2 ÚP a vím, že pan architekt neo-
pomněl zapracovat velikost parcely. Vím to kromě jiného proto, 
že jsem s jeho postupem, kdy určuje regulativ slovně, nesouhla-
sil. On v ÚP píše krom jiného, že „strukturou zástavby se nesmí 
výrazně změnit měřítko okolí“. Nejlepší by asi bylo, obrátit se s 
dotazem přímo na něj.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Masivní developerské projekty
 • Ohrožení zástavby povodňovou vlnou e

Alice Čermáková, Josef Tlustý, Martina Skovajsová

Pozn. redakce: Příspěvky byly řazeny abecedně dle názvu 
politických stran.
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Kritici nové zástavby diskutovali 
s představiteli města
Veřejná diskuze o novém územním plánu a peticích proti zástavbě v lokalitách Pod Lesem, na Vrážce a v Euro-
vii za přítomnosti organizátorů petic a zástupců radnice proběhla 21. června v prostorách školní jídelny. I přes 
místy vzrušenou atmosféru se oběma stranám podařilo prezentovat většinu svých postojů a názorových výcho-
disek. Zástupci radnice, tedy starosta Tomáš Smrčka a určený zastupitel Ondřej Skripnik, odpovídali i na dotazy 
z publika, v němž měli převahu zastánci omezení výstavby v peticemi dotčených lokalitách. 

Text: Matěj Barták | Ilustrace: Miroslav Barták

její povahy odložit a ještě jednou zvážit možné přínosy či 
dopady na každodenní život města. Zastánci tohoto přístupu 
také vyjadřují obavy, zda se městu podaří držet krok s nárůs-
tem obyvatelstva po stránce dostupnosti základní občanské 
vybavenosti, dopravní obslužnosti a inženýrských sítí. 

Tím druhým je přístup progresivní, zastávaný současným 
vedením města, podle kterého je pro město výhodnější umož-
nit výstavbu bytových domů a prostřednictvím regulačního 
plánu a plánovacích smluv uzavřených se stavebníkem zajistit, 
že spolu s obytnými jednotkami v této oblasti vyroste i tolik 
potřebné zázemí pro občanskou vybavenost (zdravotní služby, 
školy a školky, další parkovací místa v blízkosti nádraží atd.). 

Veřejné projednání ÚP 
proběhne v září
Veřejné projednání nového územního plánu v jeho nejaktuál-
nější podobě proběhne v pondělí 17. září od 19 hodin v pro-
storách školní jídelny. Architekt Hnilička představí změny v 
návrhu ÚP. O vypořádání námitek zde bude možné diskutovat 
s projektantem a jeho týmem, s pořizovatelem (odbor územní-
ho plánování ORP Černošice) i s určeným zastupitelem Ondře-
jem Skripnikem. Přítomni budou také zastupitelé. Stejně jako 
minule budou zodpovězeny všechny otázky, tedy i ty, které se 
týkají zástavby na Vrážce a v areálu bývalé Eurovie. e

Lokalita Pod Lesem
V lokalitě Pod Lesem vychází plánovaná zástavba ze stávající-
ho územního plánu v jeho podobě po změně č. 2 z roku 2009, 
ve kterém byl regulativ minimální přípustné velikosti staveb-
ního pozemku nastaven příliš volně, což se negativně projevu-
je právě v plánech na zástavbu v této oblasti. Petr Pavlovský, 
autor petice proti zástavbě Pod Lesem, vystoupil s dotazem, 
zda město v rámci stavebního řízení učinilo maximum pro to, 
aby zástavba připravovaná developerem Petrem Smetkou citli-
věji pracovala s charakterem lokality. Starosta Tomáš Smrčka 
ho ujistil, že radnice využila všech dostupných prostředků, 
aby povahu připravované zástavby v této lokalitě ovlivnila 
směrem, který je žádoucí jak pro místní obyvatele, tak pro 
město.

Lokalita na Vrážce
Pavel Černý za autory petice proti zástavbě v lokalitách Vráž-
ka a Eurovie úvodem zrekapituloval důležité regulativy, který-
mi by se měla zástavba na Vrážce (respektive po celém katas-
tru Řevnic) řídit. Mezi ty nejdůležitější patří maximální výška 
staveb, minimální velikost stavebního pozemku, procento za-
stavěnosti každého stavebního pozemku a rozdělení výstavby 
do časových etap. Jak zaznělo ve vystoupení určeného zastu-
pitele Ondřeje Skripnika, v tomto ohledu dostál nový územní 
plán řady změn, které vycházejí vstříc místním usedlíkům a 
které mají udržet novou zástavbu v těchto místech v mezích 
vhodných pro tuto oblast. Absolutní zákaz výstavby, jehož 
požadavek ze strany některých kritiků výstavby v této oblasti 
zaznívá, však možný není, neboť z právnického posudku, kte-
rý nechala radnice vypracovat, vyplývá, že takto striktním po-
stupem by se město mohlo vystavit žalobě. Dotčené pozemky 
na Vrážce jsou definovány jako stavební už několik desetiletí, 
jejich majitelé však neměli k dispozici celou zákonem vyme-
zenou lhůtu k jejich stavebnímu využití, a pokud by jim nový 
územní plán stavební využití znemožnil, mohli by se bránit 
právní cestou.

Bývalá Eurovie
Podle stávajícího územního plánu lze na pozemcích bývalé 
Eurovie, které jsou v majetku soukromého vlastníka, budovat 
provozy drobné, nerušící výroby a služeb. Nový územní plán 
chce v této oblasti povolit výstavbu obytných domů a s nimi 
souvisejících služeb a občanské vybavenosti. V souvislosti s 
tím se v Řevnicích objevily dva do značné míry protichůdné 
postoje. 

Tím prvním je přístup konzervativní, zastávaný autory peti-
ce a některými opozičními zastupiteli, který považuje za nej-
lepší ponechat stávající definici zástavby, rozhodnutí o změně 
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Kam vítr, tam Kvasnička

Podepsal jsem a podporuji petice proti „masivní zástavbě“ v Řevni-
cích – prohlásil pan zastupitel Kvasnička v červnovém čísle Ruchu. 
Jeho rozhovor s titulkem Nepodporuji větší developerské projek-
ty a text  Reakce na prohlášení rady k peticím dokonce působí, 
jakoby se stal přímo mluvčím petičníků. Ti mají jistě právo vyjádřit 
svůj názor. Ale od člověka, který se dvacet let angažuje v městské 
samosprávě a čtyři roky byl starostou v místě tak malém, jako jsou 
Řevnice, bych tak razantní popření toho, co ještě nedávno dělal 
a prosazoval, neočekávala. Je nás naštěstí dost, kteří jsme paměť 
neztratili.

Jediný větší bytový developerský projekt, který kdy v Řevnicích 
vznikl, právě dokončované Corso Pod Lipami,  totiž dostal zele-
nou právě za jeho starostování. Pan Kvasnička se jako starosta ani 
nepokusil účinně zabránit významnému zhuštění této zástavby a 
zvětšení objemů domů oproti původnímu záměru, s nímž investor 
pozemek od města kupoval, o čemž svědčí zápis z jednání rady 
města ze září 2014. Moc možností neměl, protože v současném 
územním plánu, za který je rovněž spoluodpovědný,  žádné účinné 
regulační nástroje nejsou. Na rozdíl od toho připravovaného, který 
obsahuje institut regulačního plánu a plánovací smlouvy, které 
městu ochranu proti nepřiměřené developerské výstavbě zaručují. 

Pan Kvasnička protestuje, ačkoliv měl jako starosta a má jako 
zastupitel možnost podobu územního plánu účinně ovlivňovat v 
rámci standardních procesů. Na návrhu územního plánu, proti 
kterému teď podepisuje petice, se významně podílel. Byl to on, kdo 
jako starosta města připravoval závazné zadání právě projednáva-
ného územního plánu a zvedl pro něj ruku. Dokonce i  arch. Pavel 
Hnilička, který právě projednávanou územní dokumentaci navrh-
nul, byl vybrán v době, kdy pan Kvasnička starostoval. Proti komu 
tedy podepisuje petice? Sám proti sobě? Přitom dobře ví, protože 
se jednání o územním plánu pravidelně účastní,  že žádná masivní 
zástavba městu nehrozí a že zastupitelé dospěli, co se úprav regu-
lačních parametrů územního plánu týče, ke shodě. 

Pan Kvasnička se také přidal podpisem pod petici protestujících 
proti hustotě zástavby v projektu čtyř dvojdomů Vily Pod Lesem. 
Ten ovšem mohl vzniknout opět jen díky chybějícímu regulativu 
minimální velikosti pozemku v současném územním plánu. Do-
konce nyní svědectví architekta Starčeviče, který v roce 2009 změ-
nu územního plánu připravoval, potvrdilo, co si řada z nás dobře 
pamatuje: že to byl právě pan Kvasnička, kdo v tehdejším zastu-
pitelstvu prosazoval možnost stavět na čtyřsetmetrových pozem-
cích, aby si mohli dům pořídit i ti, kdo na větší parcelu finančně 
nedosáhnou.     

Jak jinak než pokrytectvím nazvat podpis pana Kvasničky pod 
varováním, že Řevnicím hrozí nedostatek pitné vody, když sám 
před čtyřmi lety dohodl, že budeme z řevnických zdrojů zásobo-
vat pitnou vodou obyvatele Zadní Třebaně. Těch je dnes 850, tedy 
mnohem více než by se mohlo přistěhovat do domů v oblasti Vráž-
ky a bývalé Eurovie, jejichž výstavbu navržený územní plán umož-
ňuje a proti které se protestuje.     

Jakkoliv mám pochopení pro některé kroky a postoje pana Kvas-
ničky v minulosti, jsem velmi překvapena, že je náhle schopen tvr-
dit a podporovat pravý opak toho, co sám dělal a jak jako zastupitel 
vystupoval.  Myslí, že tím získá hlasy ve volbách? Za cenu stup-
ňování napětí ve městě, manipulací a konfliktů? Věřím, že po této 
zkušenosti pan Kvasnička pochopí, že je lepší vést volební kampaň 
pozitivně a nabídne konečně občanům svoji realistickou vizi bu-
doucí správy a rozvoje Řevnic. Nemůže se ale tvářit, že s desítky let 
zanedbanou městskou infrastrukturou nemá nic společného, aniž 

V minulém vydání Ruchu jsem si přečetl dva články pana za-
stupitele Libora Kvasničky. Zaujaly mě dva hlavní vzkazy, kte-
ré pro mě z článků vyplývaly. První názor směřuje na změnu 
stávajícího územního plánu č. 2 v souvislosti s projektem čtyř 
dvojdomů v lokalitě Pod Lesem. Druhý názor se týká nepod-
porování velkých developerských projektů. Jelikož jsem u 
projednávání změny ÚP č. 2 nebyl přítomný, požádal jsem o 
setkání se zpracovatelem změny ÚP, panem architektem Star-
čevičem. Architekt souhlasil a po bezmála čtyřhodinové a vel-
mi zajímavé diskuzi jsem se dozvěděl následující informace. 

Po domluvě s panem Starčevičem jsem si nechal následují-
cí řádky jím samotným autorizovat. Vyjádření pana Kvasnič-
ky, že nikdo rozumný nechce parcely o velikosti 350 m2, je 
zavádějící. Podle architekta to byl v letech 2005–2006 právě 
zastupitel Kvasnička, který usiloval o to, aby v lokalitě Pod 
Lesem umožnila změna ÚP zástavbu na 350–400 m2 velkých 
parcelách. A důvod? Aby byla umožněna zástavba i rodinám, 
které by si větší parcely nemohly finančně dovolit. Pan Star-
čevič totiž tehdy navrhoval pro danou lokalitu výměry parcel 
1200 m2. Kdyby tak byl schválen tento regulativ, dnes by tolik 
diskutovaný projekt nemohl v lokalitě Pod Lesem vůbec vznik-
nout. Ke zmíněnému projektu se pan arch. Starčevič vyjádřil, 
že se spíše přiklání k názoru, že by tento projekt v dané loka-
litě vzniknout neměl. Stejně se vyjádřil o způsobu parcelace 
a zástavbě, která přímo předchází tomuto projektu a kde sho-
dou okolností bydlí hlavní organizátoři petice, bojující proti 
výstavbě. Jak je vidět, pohled na zmíněnou lokalitu a projekt 
vypadá ve světle těchto zjištění zcela jinak a rozhodně není 
černobílý. 

Ke stanovisku nepodporovat větší developerské projekty, 
zastávanému panem Kvasničkou, lze uvést následující. On 
sám jako tehdejší starosta obce schválil prodej domu č. p. 2 a 
přilehlých pozemků, na kterých vznikl vůbec první větší by-
tový projekt v Řevnicích. Na tomto prvenství by nic nezměnil 
ani fakt, kdyby vyhrál druhý soutěžní projekt. Vítězný projekt 
byl poté ještě zvětšený a i s touto změnou vyslovilo město pod 
vedením pana Kvasničky souhlas. Je mi jasné, že bývalý pan 
starosta bude tvrdit, že město potřebovalo finanční prostřed-
ky na výstavbu školy a za změnu vítězného projektu město 
dostalo protihodnotu. Pokud se ale dnes staví do pozice od-
půrce větších developerských projektů, mohl hledat v zájmu 
spoluúčasti na přístavbě školy jiné finanční zdroje, například 
formou úvěru, a vyhnout se prodeji zmíněných nemovitostí 
a výstavbě tohoto projektu. Kritizovat jeho tehdejší rozhod-
nutí by bylo velmi snadné. Sám za sebe s prodejem pozemků 
souhlasím, nesouhlasím ale s jeho názorem, že nepodporuje 
větší developerské projekty, když se v době, kdy byl starostou, 
choval přesně opačně.

Závěrem bych chtěl dodat, že pan Kvasnička v různých 
funkcích ve vedení města, ať již jako zastupitel, radní či sta-
rosta, působí dvacet let. Jako pro obyvatele Řevnic jsou tudíž 
pro mě jeho argumentace a články, jež mají vzbudit dojem, 
že neměl sílu něco změnit a že za nic vlastně nemůže, neak-
ceptovatelné. Chápu, že se blíží volby do zastupitelstva a pan 
Kvasnička chce být opět zvolen. Představuje ale ten správný 
prostředek, jak tohoto cíle dosáhnout, ohýbání pravdy a mani-
pulace s informace tak, jak se to komukoli právě hodí? Na to ať 
si s dovolením odpoví každý sám. 

Ing. Petr Hartmann, zastupitel 

Zastupitelé k územnímu plánu
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pomínky znovu. Vím, je to zdlouhavé a složité, ale jiná cesta není. 
V průběhu veřejného setkání jsem byl několikrát ze strany vede-

ní obce terčem osobních výpadů. Z těchto náznaků odhaduji, že 
jsem se stal oblíbeným terčem koalice. Budiž, já jsem již trénovaný 
a snesu to, ale pokud budu mít pocit, že něco není v pořádku, stej-
ně mne to neodradí. e

Libor Kvasnička, zastupitel

Pozn. redakce: Libor Kvasnička zmiňuje ve svém textu „právo po-
sledního slova“ ze strany radnice. Tato praxe při zpracování pří-
spěvků do Ruchu panuje, ovšem nikoli na základě příkazu nebo 
žádosti radnice, ale na základě rozhodnutí šéfredaktora, schvále-
ného redakční radou. Většina příspěvků od externích přispěvatelů, 
které se nějakým způsobem dotýkají veřejných záležitostí obce, roz-
hodnutí radnice nebo způsobu jejího rozhodování jsou předloženy 
k vyjádření zástupcům městské rady. Čtenář má právo dozvědět se 
odpověď či alespoň stanovisko opačné strany, a to pokud možno v 
tom samém čísle. V případech, kdy je odpověď protistrany publiko-
vána až v následujícím čísle, čtenář ztrácí kontinuitu dotyčné kau-
zy, a pokud obě strany zastávají protichůdná stanoviska, je pro něj 
obtížnější porovnat je a vytvořit si vlastní závěr. Nosná témata, jako 
například nová podoba náměstí, nový územní plán nebo zástavba 
Eurovie, byla a i nadále budou zpracovávána formou tzv. redakční-
ho tématu, při jehož přípravě redakce oslovuje jak radnici, tak opo-
ziční strany, zainteresované spolky či veřejnost. Tato témata mají 
podobu redakčního článku, za jehož obsah odpovídá redakce, dopl-
něného příspěvky od oslovených přispěvatelů, kteří v tomto přípa-
dě nejsou předem obeznámeni s obsahem ostatních příspěvků.

Matěj Barták, šéfredaktor

Možná budoucí proměna 
Eurovie má svůj vzor
Proměna staré průmyslové zóny na obytnou čtvrť s rozmanitými 
službami není v dnešním světě ničím neobvyklým. Naopak ve vel-
kých městech je to často jediná možnost jak uspokojit poptávku po 
nemovistech. Město tak  získá nové obyvatele, kteří do něj přiná-
šejí své peníze, ale především zprůchodní a zkultivuje často velmi 
problematický a zanedbaný prostor.

Pro jeden takový příklad nemusíme chodit daleko. V sousedních 
Dobřichovicích léta v centru města „strašil“ zanedbaný, rozpadající 
se křižovnický statek. Dnes na jeho místě stojí nová elegantní čtvrť. 
Soukromý developerský projekt DOB Centrum zajisté přivedl do 
Dobřichovic nové obyvatele, ale s nimi také spoustu zlepšení pro 
ty stávající. Původně uzavřený areál statku je dnes průchozí i prů-
jezdný na kole ze tří stran, přestal tak být bariérou a přirozeně se 
začlenil do městské komunikační sítě.

Obyvatelé Dobřichovic najdou v areálu nejen nové obchůdky,  
ordinace a restauraci, ale například také široké veřejnosti sloužící 
wellness centrum se saunou a 12metrovým plaveckým bazénem. 
Ten zde mohl vzniknout právě díky investici soukromého subjektu, 
samotné město by na jeho stavbu a provoz těžko kdy mělo finance.

Z hlediska samotného bydlení nabízí areál unikátní koncept pro 
seniory – malé bezbariérové byty kolem společného zeleného atria 
s komunitním společenským sálem a všemi službami, které staří 
lidé potřebují.

Nová čtvrť zkrátka velmi dobře zapadla do centra Dobřichovic. 
Velkou zásluhu na tom mají projektanti, kteří velmi citlivě zvoli-
li povrchy komunikací a chodníků navazující na okolní městské 
komunikace, stejně jako tvary mansardových střech korespondují-
cích s výstavními vilami na protějším břehu Berounky.

Mimochodem projektování celého komplexu začalo již v roce 
2006. Do chvíle, kdy se nastěhovali první obyvatelé, uběhlo dlou-
hých 11 let, skoro tři volební období...

Iveta Kovářová, zastupitelka

by věrohodně vysvětlil, proč s tím za dvacet let svého působení v 
řevnické politice nedokázal pořádně pohnout.  

Marie Reslová, místostarostka

Vážení spoluobčané,
rád bych se vyjádřil k několika aktuálním událostem v Řevnicích.

Rovný přístup k publikování v Ruchu? Jak pro koho.
V minulém vydání Ruchu jste si mohli u článku „Masivní výstavba 
se v Řevnicích nechystá“ spolu s dalším vysvětlením redakce pře-
číst, že 28. 5. přišel tento článek psaný vedením obce do redak-
ce. Přitom oficiální termín uzávěrky byl 23. 5. Navíc se jednalo o 
upravený text původního prohlášení, na které reagoval můj článek 
v tomtéž čísle, a upraveny byly ty části, které jsem kritizoval. Mám 
z toho rozporuplný pocit. Na jednu stranu oceňuji sebereflexi, na 
druhou stranu došlo po „právu posledního slova“ k dalšímu posu-
nu v míře zásahů vedení obce do vydávání Ruchu.

Aktuálně petici podepsalo 765 občanů a 46 občanů se přihlá-
silo k petici elektronicky
Děkuji všem, kdo podepsali petici. Počet podpisů mne velmi mile 
překvapil. Je vidět, že značné části lidí v Řevnicích není osud obce 
lhostejný.

Dopis radních petentům
Stejně jako další petenti, dostal jsem i já do schránky dopis od 
vedení města. Musím odmítnout vytrvalou snahu o očerňování 
autorů petice. Jsem přesvědčen, že vytváření obrazu nepřítele žád-
né straně nic dobrého nepřinese. Samotné argumenty obsažené v 
dopise jdou ve většině případů alespoň částečně zpochybnit. To by 
ale vedlo k nekonečnému řetězci odpovědí na odpovědi, a nikam 
bychom se nedostali.

Pro mne bylo mnohem zajímavější to, čemu se dopis nevěnoval. 
V petici byly zmíněny ještě obavy z malé občanské vybavenosti ve 
zdravotní sféře, nedostatečná kapacita MŠ, naprosto podhodnoce-
né množství parkovacích míst v centru, přetíženost komunikací (za 
sebe bych přidal i jejich špatný stav) a absence chodníků. Na to vše 
nám odpověď nepřišla. Je pravdou, že územní plán je složitý, a ne 
všichni se v něm dostatečně vyznají. To ale neznamená, že by ob-
čané přišli o zdravý rozum a úsudek, aby nevěděli, co podepisují.
 
Veřejné setkání
Dne 21. 6. proběhlo ve školní jídelně setkání občanů, organizátorů 
petice a vedení města. Oceňuji přítomnost vedení města a děkuji 
všem, kteří přišli. Jiným způsobem než podobnými diskuzemi naše 
problémy nevyřešíme. Zároveň bych se chtěl omluvit těm, kteří 
odešli předčasně, protože nemohli položit otázku, kvůli které při-
šli, nebo na svou otázku nedostali dostatečnou odpověď. Vina za 
to padá jak na nás, kteří petici podporujeme, tak na vedení obce. 
Prostě se tyto diskuze musíme všichni naučit. Myslím, že nejlépe 
to vystihl pan Šedivý. Pokud bude diskuze osobní, nikam se ne-
posuneme. A i když byla diskuze často osobní, mám pocit, že tam 
bylo několik momentů, které naznačily, že bychom se k nějaké-
mu kompromisu mohli dopracovat. I tak zůstalo mnoho otázek 
nezodpovězených a je třeba je ještě prodiskutovat. Zdá se, že u 
Vrážky bychom se mohli k nějakému kompromisu přiblížit, naopak 
u Eurovie je kompromis v nedohlednu, a asi by bylo nejvhodnější o 
osudu této lokality rozhodnout v místním referendu.

Co se dá očekávat
Dne 17. září má proběhnout veřejné projednání územního plánu. 
Je třeba nepolevit a pečlivě prostudovat, jakým způsobem byly 
zapracovány námitky a připomínky, přijít na jednání a případně se 
dožadovat zdůvodnění postupu při zapracovávání námitek a při-
pomínek. V oprávněných případech je třeba napsat námitky a při-
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Za koupáním můžete 
do Berounky, ale i biotopů
K prázdninám neodmyslitelně patří i koupání. Letos poprvé můžete vyzkoušet nové molo na levém břehu Be-
rounky nad řevnickou lávkou. Na relaxační louce si navíc můžete zapůjčit paddleboardy, občerstvit se anebo si 
večer udělat táborák. Na Berounce ale najdete více míst, kde se můžete vykoupat či strávit příjemné odpoledne. 
Pohodička panuje jak na Jezu dobré naděje v Dobřichovicích, tak i mokropeské pláži nebo na Ostrově v Zadní 
Třebani. Pokud vám Stará řeka nevyhovuje, přinášíme tipy na několik koupališť v okolí. 

Text: Pavla Nováčková Vstupné: dospělí 100 Kč, po 17. hodině 50 Kč, děti 6–14 let 60 Kč, 
po 17. hodině 30 Kč, děti 0–5 let zdarma, rodina 2+1 220 Kč, po 
17. hodině 110 Kč, rodina 2+2 260 Kč, po 17. hodině 130 Kč

Biotop Jince
Přírodní koupaliště se systémem přírodního způsobu čištění 
vody tzv. biotop najdete na severozápadním okraji obce v blíz-
kosti Ohrazenického potoka. Specialisté do vody umístili vybra-
né rostliny, které vodu samy čistí. Není tedy nutné přidávat do 
ní chemikálie, což ocení zejména ti, kteří se v chlorované vodě 
nemohou koupat. Kapacita nádrže je cca 200 osob. Jsou zde k 
dispozici toalety, sprchy, převlékací kabinky, kiosek s občerstve-
ním i hrací kout pro děti. Kolem nádrže je zatravněná plocha, 
jejíž součástí je volejbalové hřiště.  
Otevírací doba: v týdnu od 10:00, o víkendu od 9:00
Vstupné: Děti 20 Kč, dospělí 40, Kč, od 17:00 půldenní vstupné

Biotop Radotín
V areálu se nachází koupací jezero, biologické (čisticí) jezero, 
letní převlékárny, venkovní sprchy, dětské hřiště a toalety. Celý 
areál je zatravněn. Nechybí občerstvení, půjčovna slunečníků. 
Koupací část má proměnlivou hloubku od 0,40 do 1,20 metru v 
neplavecké části, maximální hloubka v části pro plavce je 3,25 
metru. Areál bývá v létě hojně navštěvován, takže se vám může 
stát, že kvůli naplněné kapacitě se dovnitř nedostanete. Letošní 
sezonu navíc komplikuje výstavba plaveckého stadionu, kvůli 
které je vjezd do bezprostřední blízkosti biotopu zakázán. Do-
poručujeme parkovat na odlehlejších místech (u sportovní haly 
nebo při výjezdu z Radotína na Prahu) a k biotopu dojít.
Otevírací doba: pondělí–neděle 9–20, ranní plavání 7–9 (pou-
ze pro držitele permanentek
Vstupné: v pracovní dny – celodenní vstup 120 Kč, po 13. ho-
dině 100 Kč, po 16. hodině 80 Kč, rodinné vstupné 250 Kč; 
o víkendech – celodenní vstup 160 Kč, po 13. hodině 120 Kč, po 
16. hodině 100 Kč, rodinné vstupné 350 Kč e

Zdice
Zrekonstruovaný plavecký rekreační areál se skládá z plavecké 
části a rekreační části. Bazén má délku 50 metrů, hloubka je od 
0,8 do 2 metrů. V rekreační části najdete 40 metrů dlouhý to-
bogán s otevřeným korytem, brouzdaliště, vodní hřib. Celková 
kapacita koupaliště je maximálně 1 000 osob. Velká část are-
álu je pokryta free internetem. Lze zakoupit permanentky na 
10 vstupů. Zapůjčit si můžete lehátko, míč, soupravu na stolní 
tenis. Autem se sem dostanete za 20 minut po dálnici D5 nebo 
přes Liteň, Koněprusy a Slavíky. 
Otevírací doba: 10–19 hodin
Vstupné: dospělí: 95 Kč, děti od 6 do 15 let: 45 Kč, děti do 6 let v 
doprovodu rodičů: 15 Kč, ZTPP + ZTP + senioři nad 70 let zdar-
ma, rodinné vstupné: 210 Kč, vstupné od 16 do 19 hodin je snížené

Beroun
V Berouně, kam se můžete dostat nejen autem, ale i pohodlně 
vlakem, se kromě krytého městského bazénu nachází i venkov-
ní koupaliště. Najdete ho na Velkém sídlišti. Koupaliště bylo 
vybudované v sedmdesátých letech, a tak jeho technologie je 
velmi zastaralá. Nečekejte tedy super moderní bazén. Pokud si 
chcete jen v horku zaplavat, nejste nároční a nemáte rádi davy 
lidí, je to vhodná volba.
Otevírací doba: 10–19 hodin
Vstupné: dospělí: 60 Kč, po 16. hodině 45 Kč, děti od 10 do 15 
let: 45 Kč, děti od 6 do 9 let: 25 Kč, děti do 5 let: 5 Kč

Chrustenice
Veřejné koupaliště je součástí Caravan kempu Valek, proto do něj 
mají ubytovaní vstup zdarma. Jde o rozlehlý zatravněný areál, ve 
kterém se nachází velký bazén 60 x 20 metrů, tobogán a dětská 
skluzavka. Zahrát si tu můžete ping-pong, tenis, pro nejmenší je 
tu na vyřádění krásné dětské hřiště. Funguje tu i občerstvení a re-
staurace. Bohužel sem nemají povolen vstup čtyřnozí mazlíčci. 
Otevírací doba: 9–19 hodin (červen–srpen), září dle počasí

Biotop Jince

Koupaliště Chrustenice
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malovat vtiPy mě 
Pořád baví
Řevnický humorista, kreslíř a ilustrátor Miroslav Barták má teď několik důvodů k oslavám. Na počátku června 
oslavil 80. narozeniny. Příští rok to bude 50 let, kdy se stal kreslířem na volné noze. V roce 2020 zase oslaví půl 
století spolupráce se švýcarským časopisem. 

Text: Pavla Nováčková| Ilustrace: Miroslav Barták| Foto: archiv

Kdysi jste řekl, že tady žijete v ráji…
Ráj je bydlet v lese, ale ke koláčům to mít pár metrů (Peckovic 
pekárna). 
Jak vypadá váš pracovní den?
Po snídani jdu do své pracovny a kreslím. Ve dvanáct jdu na 
oběd, to pro mě přijde čuba, aby mě shodila ze židle. V půl jedné 
totiž musíme jít společně na procházku,to je její čas. Ona to má 
doporučené od přírody, já od mého kardiologa. Ona si běhá a já 
si přemejšlím, co budu kreslit odpoledne. Mě to baví.
I po těch 50 letech?
Ano, furt. Já se tím bavím hlavně sám. 
Stanovíte si cíl, kolik kreseb za den udělat?
Ne to ne. Někdy to jde, někdy to nejde…
Na čem teď pracujete?
Právě teď dodělávám publikaci pro Svaz měst a obcí, která vyjde 
na podzim. Vychází vždy po volbách a je určena pro zastupitele. 
Po prvních volbách mě požádali o ilustrace a už mi to zůstalo. 
Teď ji dělám pošesté.
To je dost nudné téma, ne? Kde se inspirujete?
Je to obtížné, obzvláště když je to pošesté. Musel jsem si opatřit 
všechny předchozí příručky a dávat pozor, aby to nebylo stejné. 
Člověka musí něco napadnout, co by se hodilo. Spíš to jsou tako-
vé poetické obrázky ke každé kapitole… (pozn. red.: Ilustraci z 
této publikace můžete vidět na s. 8.)
Vymyslet něco na zadané téma je asi těžší než nakreslit 
vlastní vtip? 
Někdy je to jednoduché, člověka to napadne hned, někdy to trvá. 
Když jsem se podíval na seznam kapitol, říkal jsem si, že to bude 
šichta. Akorát tu kulturu budu mít hned. Byl jsem ale překvapen, 
že to docela šlo. Nakonec jsem měl všechno hotové a jen kulturu 
ne. Stále jsem nebyl spokojený. Dělal jsem na tom asi měsíc.
Máme u nás přes 6200 obcí. V každé od 5 až do 55 zastupite-
lů. To je slušný počet čtenářů…
Nevím, kolik z nich se zajímá o ty kresbičky. 
Máte nějakou zpětnou vazbu?
Spíš od lidí, kteří píší jednotlivé kapitoly. Mají radost, když jsou 
kresby výstižné. Zastupitelům asi spíš vadí, že musí číst všechny ty 
paragrafy. Když kresby dělám, taky musím vědět, o co v textu jde. 
To byste mohl v Řevnicích kandidovat…
To zas ne. Situaci sleduji, čtu místní noviny. Ale že bych se nějak 
zapojoval do dění, nebo se snažil prosadit svůj názor, to ne. Nemá 
cenu do něčeho kecat, když o tom člověk neví nic, a nebo jen málo.  
Vaše vtipy ale nejsou politické. Naopak těm jste se vždy vy-
hýbal. 
To platí pořád. Politické vtipy nedělám.
Jaký byl váš poslední vtip?
Ten jsem dodělal včera večer a je už zarámovaný. Zakázková prá-
ce pro pana profesora, který na technice vyučuje stavbu mostů. 
Bohužel to spěchalo a nebyl čas vymýšlet něco nového.Tak jsem 
použil námět kresby, která kdysi dávno existovala, ale zůstala 
někde ve světe. 

To je hezká vyhlídka, nemyslíte?
To mě ani nenapadlo…
Které z těch výročí je pro vás nejpodstatnější?
Těžko říci, ale rok 1969 byl pro mě velice důležitý, protože jsem 
přestal být  námořníkem a přestěhoval jsem se na souš. Nena-
padlo mě to slavit, ale je fakt, že to byl zlom v mém životě.
A životní jubileum jste jaksepatří oslavili?
Ani moc ne, jen jsme seděli s rodinou. Byl dort a byly u nás děti, 
vnuci. Pravnoučata ne, až tak jsme tu oslavu neroztahovali.
Vy jste se narodil na Slovensku, je to tak?
Ano, rodiče tam byli pošťáci. Ale dva měsíce po mém narození je 
Slováci vyhnali.
Jak jste se dostal do Řevnic?
Bydleli jsme v Praze u Národního divadla a měli jsme chalupu 
v Krkonoších, kterou jsme si kdysi pořídili s kamarádem Jiřím 
Menzelem. Jak synové rostli, už se jim na chalupu nechtělo jez-
dit, radši chtěli být s kamarády. Takže ježdění do Krkonoš začalo 
drhnout. Tehdy jsme si řekli, že bychom byt v Praze a chalupu vy-
měnili za něco podobného, ale blízko Prahy. Začali jsme jezdit po 
inzerátech. V Řevnicích jsme uviděli dům, ne zrovna spanilý, ale 
jeho zahradou byl kus starého lesa.Tím si nás získal. 
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Kde všude jsou k vidění vaše kresby?
Dá se říct od Íránu po Ameriku.   
Je nějaké místo, které vás nejvíc těší?
Největší sbírka tohoto žánru, kterému se 
věnuji, je v Evropě v Basileji. Mají tam i 
mé obrázky. Když galerie slavila desáté 
výročí, dělal jsem pro ně plakát. To byla 
velká pocta. 
Vedete si statistiku?
Já to nepočítám, to počítal jen Neprakta. 
Nemám potuchy, kolik kreseb mám. Ar-
chiv je plný špatných kreseb, ty by si číslo 
nezasloužily. 
Jste známý tím, že vaše postavy nemají 
ústa, nemluví… Tak tomu bylo od po-
čátku?
Začínal jsem jinak, takovou volnější kres-
bou. Styl se vyvinul tím, že jsem potřebo-
val být přesnější. Udělat gag, který je zalo-
žen na detailu. Postava sice nemá ústa, ale 
má výraz. Lidi třeba říkají, že se tváří jako 
jejich šéf. Je to v pohybu a řeči těla. Divák  
netuší, co se dá všechno vyjádřit rukou. 
Když je napnutá, hned ta postava má v 
sobě nějaký konflikt. Když je ruka volně, je 
vidět, že o nic nejde.  
Jak odpočíváte?
Jdu do garáže, kde mám truhlářskou dílnu. 
Co vyrábíte?
Všechno to, co tu vidíte. Taky knihovnu 
dole, tyhle všechny skříně, které si i sám 
navrhuji.
Vždyť jste profesí strojař.  
Mě to baví. Synovi jsem třeba udělal 
ochoz okolo baráku. Pořád mám co dělat.
Kdy se chystáte jít do důchodu?
Nevím, tohle ještě pořád mohu dělat, baví 
mě to. Blbý na tom je to, že když se člověk 
dožije osmdesáti a začíná mu to konečně 
trochu jít, je čas, aby toho pomalu nechal. 
Chystáte k jubileu výstavu?
Teď ne. 
A co uspořádat nějakou v Řevnicích? 
Na to máme spoustu času… e



Pod severozápadními svahy Brd, nedaleko vrchu Plešivce, v tak-
zvaném Hostomickém úvalu, se kdysi (podle archeologů asi před 
3000 let) nacházelo posvátné místo bohaté a silné říše. Původ-
ní krajina nejspíš trochu připomínala Středozemi z vyprávění 
J. R. R.Tolkiena. Vydejme se hledat její dochované stopy na kole 
po opuštěných silnicích nebo polních cestách.  

Les víl
Prvním šlápnutím do pedálů míříme po silnici na Zadní Tře-
baň. Ve vsi na křižovatce se vydáme vlevo na Svinaře. Stou-
páme pomalu údolím podél potoka až k svinařskému zámku. 
Ti, kteří upřednostňují jízdu po silnici, se na křižovatce vydají 
vpravo na Liteň, kde po krátkém stoupání a překonání přejez-
du, se pustí dále po silnici na Všeradice. Těm, kterým nevadí 
jízda divočinou, doporučuji odbočit až v levotočivé zatáčce, 
kde u altánku a pomníku A. Švehly začíná polní cesta. V létě 
bývá více zarostlá, ale projet ji lze. Vede stále rovně po vrstev-
nici až k silnici na Nesvačily, po které se vydáte vpravo do obce. 
Zde už čekají ti, co jeli po silnici. Společně vystoupáme vesnicí 
na oblý hřeben, za kterým již sjedeme do Všeradic. Podél zdi 
místní prodejny pokračujeme rovně po pěšině přes humna až 
na modrou turistickou značku, která nás dovede za pomoci po-
hodlné široké cesty až na hřeben Housiny. Les víl, jak se pohoří 
dříve říkávalo, byl kdysi posvátným lesem, který obývali vážení 
kněží a později tu hledaly léčivé byliny i babky kořenářky. Dod-
nes je dubohabrový les plný života, ptačího zpěvu a ti šťastní 
možná spatří mezi stromy i vílu. Po úzkém hřebenu z ordovic-
kých hornin, který jako hradba odděluje Brdy od Českého kra-
su, pokračujeme dále až k silnici.  Po silnici se dostaneme vpra-
vo až na křižovatku, odkud pokračujeme po vzdálenější silnici 
dolů na Neumětely. 

Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor Mohylové vrchy
Po obou stranách se na dohled od hřebenu Housiny ještě v nedáv-
né minulosti nacházely uměle navršené pahorky, které byly mís-
tem posledního odpočinku velmožů doby bronzové. Bohužel na-
prostá většina pohřebních komor byla rozorána místními sedláky, 
a tak jen cvičené oko pozná nepatrné změny v krajině. Jednou z 
výraznějších památek při sjezdu do Neumětel je pahorek zvaný 
Košík, kde kdysi stávalo opevnění a kaple. Stojí za to nechat kolo 
ukryté v křoví a vyškrábat se na vrchol. I samotný neumětelský 
kostel byl prý postaven na podobné vyvýšenině. Obejděme ho a 
navštivme i památku z novodobějších pověstí o Horymírovi a to 
Šemíkův kámen. Další zachovalou mohylou je Hrádek u nedale-
ké Libomyšle. Naše další cesta ale vede směrem na Skřípel, kde 
se za obcí u potoka nachází zbytky keltských valů. Dostaneme se 
k nim z návsi po cestě podél Chlumeckého potoka. Nevelký čtve-
rec obehnaný sypanou hradbou snad sloužil jako kultovní místo. 
Později jej využili vojáci a po nich bylo toto místo pojmenováno 
Švédské šance. Cesta od valů pokračuje až na železniční zastávku 
Osov, odkud začíná stoupání k brdskému hřebeni. 

Obří hrad
Přes Velký a Malý Chlumec se dostaneme na cyklistickou trasu, kte-
rá nás povede po severovýchodním svahu Brd. Vystoupáme až pod 
hřeben zvaný Hradec. Podle pověsti zde kdysi žil  jeden ze tří brat-
rů obrů. Naši předci nejspíš tak usuzovali podle vysokých valů pra-
věké pevnosti, jejíž zbytky na Hradci dodnes můžete najít. Na kole 
se sem dostává špatně, a tak jen pohledem spočineme na kamenné 
hradbě a pak pokračujeme dále po pohodlné silničce směrem na 
Stožec. Za ním nás cesta povede okolo areálu bývalé protiraketo-
vé základny a pak již dlouho očekávaný sjezd do Haloun a dále do 
Řevnic. Celý výlet je dlouhý asi 45 km. Doporučuji vyrazit dopoled-
ne, protože na cestě zpátky pojedete ve stínu lesa. e

Výlet dvacátý sedmý: Na kole

14   33 výlety a procházky z Řevnic (po 100 letech) 



1. světová válka vypukla 28. června 1914 v Sarajevu v Bosně po 
atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu arcivévodu 
Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku Žofii Chotkovou. 
Vlastní atentát provedl srbský nacionalista Gavrilo Princip. Jako 
odpověď na atentát vyhlásilo 28. července 1914 Rakousko-Uher-
sko Srbsku válku. K válce se postupně připojily další země na 
obou stranách, takže se rozhořel celosvětový válečný konflikt.

Válka trvala čtyři roky a na jejím konci vznikl samostatný čes-
koslovenský stát, jehož nezávislost byla prohlášena 28. října 1918 
v Praze. Velmi významnou úlohu při tom měly československé 
legie, v nichž naši občané bojovali na válečné frontě proti Ra-
kousku. Legionářem se stal každý dobrovolník, který vstoupil do 
československé revoluční zahraniční armády – buďto Češi a Slo-
váci žijící v zahraničí nebo ti, kteří odešli z vlasti bojovat proti Ra-
kousku, nebo zajatci z rakouské armády, jenž se v zajetí v cizině 
do armády hlásili. Československé legie se vytvořily ve Francii, v 
Rusku, Itálii a v Srbsku. Do legií se také hlásili nebo jejich vznik 
podporovali Češi a Slováci žijící v USA. 

Udává se, že do rakousko-uherské armády bylo odvedeno 
1,5 milionu Čechů (z Řevnic přes dvě stě) a na frontě jich v rakous-
ké uniformě padlo asi 150 000. Československými vojenskými 
jednotkami (legiemi) v Rusku, ve Francii a v Itálii prošlo za 1. svě-
tové války asi 150 000 mužů z českých zemí a ze Slovenska. Z nich 
kolem 6 000 padlo, zůstalo nezvěstných nebo podlehlo zraněním 
ještě za války. Informace o počtu legionářů okresu Praha-západ 

První světová válka 
a řevničtí legionáři
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
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udává, že po skončení války se po návratu z legií do našeho okresu 
vrátilo asi 1 200 legionářů. Někteří nebyli zdejšími rodáky, ale do 
obcí kolem Prahy včetně Řevnic se přistěhovali až po válce.
Podle Bohumila Kose z Československého svazu bojovníků za 
svobodu (ČSBS) působilo v zahraničních legiích 75 řevnických 
občanů – 50 v Rusku, 14 v Itálii a 11 ve Francii. Podle Sborníku 
československých legionářů okresu Praha-západ 1914–1921 se 
ve jmenném přehledu legionářů uvádí také 75 jmen řevnických 
mužů. Nejsou uvedeni ti, kteří se nevrátili.

Řevničtí padlí
Na starém řevnickém hřbitově je za vchodem vpravo u zdi tzv. 
„hrob v dáli“, na kterém jsou vzpomenuta jména těch v rakouské 
uniformě, kteří se z války domů nevrátili, a neví se přesně, kde 
padli. Řevničtí pro ně vybudovali hrob již v září 1918, kdy válka 
ještě zuřila. Jsou na něm jména 31 řevnických vojáků, 7 padlých 
ze Zadní Třebáně a 1 z Hlásné Třebáně.

Z Řevnic jsou jmenováni: Bastl František, krejčí, nezvěstný; 
Bastl Josef, zámečník, padl na ruské frontě; Bejček Josef, kovář, 
zraněn, zemřel v zajetí v Srbsku; Boháček Josef, krejčí, nezvěst-
ný, zřejmě padl na ruské frontě; Bouška Evžen, šafář, padl na 
italské frontě v červenci 1918; Brož Václav, zajat na ruské frontě, 
zemřel na úplavici 1914; Dlouhý Josef, zajat, zemřel na jaře 1915 
v Krasnojarsku na tyfus; Hrůze Josef, padl 24. 10. 1914 v Hali-
či; Kocour František, raněn 23. 7. 1917 v Soči, zemřel na Kavka-
ze; Kocourek Václav, dělník, zemřel v zajetí v Srbsku; Kotnour 
Alois, padl 29. 7. 1916 v Szombathely v Uhrách; Křížek František, 
cestář, zemřel 31. 10. 1914 na úplavici v Terezíně; Mařánek Vác-
lav, zemřel 1915 v zajetí na srbské frontě v Niši; Müller Antonín, 
zemřel v dubnu 1915 v nemocnici v Lublani; Petrák František, 
zedník, zemřel v zajetí v Rusku; Petrák Karel, dělník, padl 19. 9. 
1915 v Srbsku; Rak František, padl 2. 6. 1918 v Rusku; Řebíček 
Václav, řezník, nezvěstný; Straka Josef, zemřel 12. 8. 1914 v Srb-
sku (první řevnický padlý); Sklenář František, zemřel 13. 9. 1916 
v Opčině u Terstu; Smetana Emanuel, kočí, nezvěstný; Smolík 
František, zednický mistr, nezvěstný; Svoboda Josef, obchodní 
příručí, zemřel 22. 9. 1918 v Terstu; Šťáral Josef, domkář, zemřel 
16. 3. 1917 v Albánii na malárii; Štefan František, kupec, zemřel 
v ruském zajetí; Štípl Karel, obuvník, nezvěstný; Topol František, 

Agitační dobročinná pohlednice s grafikou a originálním 
písmem Vojtěcha Preissiga

Legionáři ve Francii v Bayonne na fotce obrazu českého malíře 
a vojáka Otto Gutfreunda
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dělník, padl v srpnu 1914 v Srbsku; Valšuba Josef, sklenář, zahy-
nul na válečné lodi Bregenz v Jaderském moři, která byla torpe-
dována britským křižníkem a je symbolicky pochován na vojen-
ském hřbitově u Drače v Albánii; Zeithammer Jaroslav, učitel, 
zemřel 15. 2. 1917 u Gorice v Srbsku; Žilka Zdislav, padl 7. 10. 
1914 v Mišaru v Srbsku. 

Třebaňští padlí jsou rovněž jmény uvedeni na „hrobě v dáli“, 
protože farností patřili do Řevnic: Duha František, padl 17. 8. 
1915 v Taškentu; Holcát Josef, padl v Albánii; Kadlec Václav, ne-
zvěstný; Krotil Stanislav, nezvěstný; Strejček Josef, nezvěstný; 
Tomek Karel, padl 15. 4. 1915 v Mladenovaci v Srbsku; Vrátný 
Josef, padl 3. 11. 1917 v Rusku; Svoboda Václav, učitel v Hlásné 
Třebani, raněn v Albánii, tam zemřel 13. 8. 1918. V řevnické kro-
nice jsem našel jméno Hulčík, který 29. 2. 1916 padl na italské 
frontě.

V březnu 1918 po uzavření brestlitevského míru mezi sovět-
ským Ruskem a Německem a Rakousko-Uherskem se vrátili z 
ruského zajetí do Řevnic Lebeda, Tomášek a Brajer. Prohlašovali, 
že kdyby se měli do Ruska vrátit, že se raději zabijí. Museli totiž 
jíst rukama ze společných škopků a byli rovněž středem pozor-
nosti, že se myli a na noc převlékali.

Kdo byli řevničtí legionáři?
Nyní se podrobněji zmíním o legionářích. Byli to právě čeští kra-
jané ve Francii a v Rusku, často funkcionáři tamního Sokola, kteří 
přišli s myšlenkou organizovat české národní vojenské formace 
v cizině, které by bojovaly za vznik nezávislého státu. Tito Soko-
lové vlastně iniciovali vznik československých legií a jejich myš-
lenku převzal a začal systematicky rozvíjet T. G. Masaryk, tehdy 
ještě jeden z mnoha představitelů českého exilu.  

Vznik legií v zahraničí nebyl jednoduchý. Ve Francii vznikla již 
v srpnu 1914 jednotka českých dobrovolníků, která byla zařaze-
na jako rota „Nazdar“ do francouzské cizinecké legie. Samostatná 
československá armáda ve Francii vznikla až v roce 1917. Na úze-
mí Ruska žilo před válkou mnoho Čechů. Ti vytvořili v říjnu 1914 v 
Kyjevě Českou družinu, ve které zpočátku sloužili jen dobrovolníci. 
Tento útvar byl začleněn do ruské armády, kde bojoval proti Něm-
cům. Jeho příslušníci se později nazývali „starodružiníci“ na rozdíl 
od těch, kteří vstoupili do českých útvarů později. Teprve v čer-
venci 1917 po vítězství v bitvě u Zborova, na kterém se významnou 
měrou podíleli čeští a slovenští vojáci, byl z rozkazu vedení ruské 
armády vytvořen samostatný československý armádní sbor.

Itálie se dlouho bránila tomu, aby na jejím území vznikla sa-
mostatná československá armáda ze zajatců a dezertérů rakous-
ké armády. Českých občanů žilo v Itálii málo. Po dlouhých jed-
náních nakonec italská vláda se vznikem souhlasila a uzavřela 
21. dubna 1918 v Římě dohodu s Národní radou českosloven-
skou, vzniklou 1917 v Paříži, která na mezinárodní úrovni zastu-
povala Čechy a Slováky v exilu. Předběžná jednání v Itálii a de-
legaci do Říma vedl Milan Rastislav Štefánik, člen Národní rady, 
který jejím jménem jednal dokonce s předsedou italské vlády 
Orlandem a s italským králem Viktorem Emanuelem III. Itálie se 
tak „de iure“ stala prvním státem na světě, který uznal Českoslo-
vensko jako nový samostatný stát ještě před ukončením války! 

Mezi jmény 75 legionářů, kteří se vrátili z války do Řevnic, uvá-
dím jména těch, o kterých mám nejvíce informací. Ty převážně 
pocházejí z výše uvedeného Sborníku Československých legioná-
řů 1914–1921. O některých osudech se mi podařilo získat infor-
mace od potomků nebo z ústního vyprávění pamětníků. Jsou to:

Barchánek Karel, narozen 1894, malíř pokojů. Do rakouské 
armády odveden v červnu 1915, v srpnu 1915 zajat na ruské 
frontě, v červenci 1916 zařazen do čs. legií, v boji proti 
bolševikům na Sibiři byl dvakrát raněn – v roce 1917 a 8. 5. 
1919, obdržel celkem čtyři vysoká válečná vyznamenání. Po 
válce se vrátil domů ke své profesi. Zemřel v roce 1969 a je 
pochován na řevnickém hřbitově i se svými medailemi.

Česnovský Bohumil, narozen 1891, vojenskou službu nastoupil 
v rakouské armádě již v březnu 1911, v září 1914 byl v boji na 
ruské frontě zajat, do čs. vojska na Rusi byl zařazen v červnu 
1918 v Omsku na Sibiři. Ve Vladivostoku nastoupil se svou 
jednotkou 1. 6. 1920 na americkou loď Edellyn a přes Tichý 
oceán, Panamský průplav, Atlantik a Gibraltar připlul 6. 8. 1920 
do Terstu. Po válce pracoval u státních drah. Zemřel v roce 1973.
Česnovský Jan, narozen 1890. Maturoval na reálce v Praze- 
-Vinohradech. Byl povolán do c. a k. armády ještě před válkou. 
Na ruské frontě byl 23. 12. 1914 zajat, do čs. vojska v Rusku byl 
zařazen 6. 8. 1917. V Borispolu a v Pirjatinu absolvoval dva kurzy 
pro českosloveské důstojníky. Stal se velitelem roty, které velel 
např. během bojů u Bachmače v roce 1918. Do hodnosti kapitána 
byl povýšen 1. 5. 1919. Byla mu udělena tři válečná vyznamenání 
za statečnost a chrabrost. Z Vladivostoku odjel 24. 8. 1919 lodí 

Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by 
nebylo Československa.

T. G. Masaryk

Karel Barchánek v uniformě rakousko-uherské armády

Skupinové foto legionářů v Petropavlovsku v roce 1919, mezi 
nimiž je i Karel Barchánek.
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Legie přes Indický oceán a Suezským průplavem do Terstu, kde 
přistál 12. 10. 1919. Jeho vojenské hodnocení po válce končilo 
slovy: „Jako důstojník vzorný. Je schopen veleti jednotkou větší.“ 
Jan Česnovský byl v květnovém povstání 1945 zvolen prvním 
velitelem a potom starostou v našem městě. Zemřel v roce 1964.
Koláček Jaroslav, narozen 1893, ruský legionář, po válce 
provozoval v Řevnicích obchod-drogerii v ulici Čs. Armády, čp. 
271. Zemřel v roce 1934 a byl pohřben s vojenskými poctami.
Minařík Antonín, narozen 1892, v čs. legiích v Rusku 
sloužil od 1. 5. 1918, domů se vrátil přes Vladivostok 
až 30. 11. 1920. Přišel domů ženat s manželkou z 
Estonska. V Řevnicích byl znám, protože rozvážel po 
městě mléko svým dodávkovým vozem značky Ford. 
Rys Josef, narozen 1885, řezník. Sloužil již v roce 1906 v 
rakouské armádě. Byl znovu odveden do armády 2. 8. 1914, 
sloužil na frontě ve Francii, kde byl 9. 12. 1914 zajat. Do čs. 
legií ve Francii byl zařazen 9.9. 1918. Dostal vyznamenání za 
zásluhy – Čs. revoluční medaili. Domů se vrátil až 15. 9. 1919.
Říha Josef, narozen 1879, řezník. Pracoval v USA, kde se stal 
americkým občanem. Války se zúčastnil jako dobrovolník, 
na Čs. výboru v Chicagu podepsal 5. 11. 1917 prohlášení 
o dobrovolném vstupu do čs. legií. Odjel do Francie, kde 
bojoval v čs. vojsku od 12. 12. 1917.  Za vojenské zásluhy byl 
vyznamenán Čs. revoluční medailí. Z armády ho propustili 
26. 2. 1921. Zemřel 1935 v Českých Budějovicích.
Šedivý Alois, narozen 21. 6. 1897, zedník-štukatér. Sloužil jako 
desátník u 33. pluku italských legií, domů se vrátil 31. 12. 1920. 
Po 1. světové válce byl členem Československé obce legionářské 
v Řevnicích a také i jejím předsedou. Zemřel v roce 1959. Jeho 
syn Ing. František Šedivý je čestným občanem města Řevnice.
Wildmann František, narozen 1889. V čs. vojsku v Rusku 
sloužil od 1. 8. 1917, domů se vrátil 31. 12. 1919. Po válce 
byl obecním tajemníkem v Řevnicích. Zemřel 1972.

Řevnický občan Zdeněk Rohla byl během 1. světové války čle-
nem ilegální protirakouské organizace „Maffie“, která udržovala 
kontakty domácího českého odboje se zahraničním. Rohla byl 

zaměstnancem firmy J. J. Frič v Praze, mezinárodně známé to-
várny na jemnou mechaniku, největší v Rakousko-Uhersku, která 
i za války udržovala obchodní kontakty se zahraničními firmami. 
Rohla měl výborné jazykové znalosti a Frič, sám člen „Maffie“, ho 
směl často posílat do zahraničí za obchodními zájmy firmy, např. 
do Itálie a do Švýcarska. Na obchodních firemních dokladech 
byly tajným „neviditelným“ písmem psané zprávy pro české před-
stavitele v exilu (např. pro Eduarda Beneše). Zprávy bylo možno 
odhalit jen chemickou cestou. Nutno zdůraznit, že Rohlova čin-
nost nebyla nikdy rakouskou cenzurou odhalena, ačkoliv převe-
zl přes hranice oběma směry několik set zpráv. Po válce se Frič 

i Rohla stali nositeli Československé revoluční medaile a Rohla 
byl jmenován čestným členem Československé obce legionářů. V 
roce 1946 se přestěhoval se svou rodinou do Řevnic a žil zde až 
do své smrti v roce 1979 (narodil se v Praze v roce 1889). Zdeněk 
Rohla je pochován na řevnickém hřbitově.

Pozoruhodnou osobností byl Klement Adamec. Do války 
narukoval na ruskou frontu v hodnosti poručíka a v bojích v 
dubnu 1915 byl vyznamenán záslužnou medailí Signum laudis. 
Od června 1915  sloužil jako zkušební pilot rakouské armády na 
letišti v Aspern u Vídně. Na tomto letišti sloužilo mnoho pilotů 
a mechaniků českého původu. Ti ihned po skončení války do-
kázali dovézt z Vídně do Prahy různými způsoby, ale převážně 
vlakem 20 letadel, která posloužila jako základ letectva nové čs. 
armády. Letci dostali v Praze přiděleno levé křídlo Průmyslové-
ho paláce na Výstavišti. Tam vznikly první letecké dílny a jejich 
velitelem byl jmenován kapitán Adamec. Adamec se zúčastnil 
v roce 1919 jako aktivní pilot obrany čs. území na jižním Slo-
vensku a na Těšínsku. Adamcovi rodiče jezdili v létě do Řevnic. 
Zde se jejich syn seznámil a zasnoubil s Marií Říhovou, dcerou 
statkáře z čp. 41.  Dne 22. 8. 1918 jako první dokázal přiletět 
letadlem do Řevnic. Před přistáním na louce na Vrážce shodil z 
letadla do dvora Říhova statku kytici květin s dopisem pro svou 
snoubenku. Po přistání odešel za Marií domů pěšky. Letadlo 
v Řevnicích bylo takovou událostí pro obyvatele, že se místní 
četníci rozhodli raději letadlo dnem i nocí hlídat. Adamec se po 
válce s Marií oženil, v Řevnicích žil a zemřel v roce 1974. Je po-
chován na řevnickém hřbitově.

I v kulisách 1. světové války prožívali vojáci milostné příběhy. 
Z jednoho takového se 27. 11. 1918 v Čeljabinsku na Urale naro-
dila našemu legionáři a české vojenské zdravotní sestře budoucí 
řevnická občanka Marie Gebhartová. Rodiče stvrdili svůj vztah 
25. června 1919 sňatkem v římsko-katolickém kostele ve Vladi-
vostoku. Mařenka dostala po otci jméno Štíplová. Její potomci žijí 
v Řevnicích dodnes.

Za zmínku stojí, že československé legie v Itálii se jako první 
po skončení války dokázaly rychle přesunout do vlasti a v první 
polovině roku 1919 se jejich vojáci významnou měrou podíleli na 
vojenské obraně Slovenska proti ozbrojené agresi maďarské ar-
mády a také Těšínska proti tehdejší polské armádě. Nově vzniklá 
Československá republika tehdy ještě „domácí“ armádu – kromě 
Sokolů – neměla. Bojů na Slovensku se zúčastnili i řevničtí muži. 
Dle Pamětní knihy Řevnic byly na pomoc Slovensku vytvořeny 
polovojenské prapory, tzv. Stráže svobody, které vytvořili Soko-
lové, členové DTJ a spolku Orel. K jejich posílení byli přijímáni 
další dobrovolníci. Z Řevnic to byli: Berlík Jaroslav, Bubník Sta-
nislav, Herrmann Vladislav, Holý Antonín, Koš Adolf, Lisý Josef, 
Straka Karel a Suchý Josef. Všichni se vrátili domů po tříměsíční 
službě.e

Sídlo Odbočky Československé národní rady v Jekatěrinburgu 
v Rusku, pohlednice obrazu B. Vlčka

Letoun Klementa Adamce po přistání na Vrážce v roce 1918



Krátce a jasně 
Skončil školní rok
Vážení rodiče, milí žáci a pochopitelně také všichni ostatní, které 
zajímá život naší školy, naplnil se další školní rok a já cítím, že by 
bylo správné jej zhodnotit. Řevnická „základka“ stále roste, a to 
nejen na první pohled zvenku – již druhý školní rok využíváme 
novou přístavbu –, ale změny probíhají také uvnitř, tento školní 
rok navštěvovalo školu 573 žáků a v příštím školním roce se tento 
počet opět zvýší. K zápisu do prvních tříd letos přišlo 99 dětí a 
je velmi pravděpodobné, že do třech prvních tříd a jednoho pří-
pravného ročníku nastoupí přibližně 90 z nich. Situace ve škole 
je stabilizovaná a všichni tedy mají klid na učení. Učitelský sbor (i 
tým dalších zaměstnanců) je, i přes potíže, které máme se sháně-
ním učitelů nejen my, ale také většina škol v blízkém i vzdáleněj-
ším okolí, poměrně stabilizován a čítá 38 učitelek a učitelů, 13 
asistentek pedagoga, 6 vychovatelek školní družiny, 2 speciální 
pedagožky, 1 psycholožku a 19 technicko-hospodářských pracov-
níků.

Ne vždy se všechno daří dokonale, myslím však, že je třeba na 
tomto místě zmínit úspěchy, kterých se nám, respektive žákům 
podařilo dosáhnout. Naši žáci se i v tomto školním roce zúčastni-
li mnoha soutěží – matematických, jazykových, přírodovědných, 
uměleckých i sportovních a v tomto ohledu byl jednoznačnou 
jedničkou Nikola Skripnik, který obsadil v celostátním kole sou-
těže „Matematický klokan“ první místo. Gratulujeme! Za velký 
úspěch považujeme také přijetí dvanácti žáků pátých tříd a dvou 
žáků sedmých tříd na víceletá gymnázia. Velmi dobrý ohlas má i 
náš přípravný ročník, jehož absolvování usnadňuje dětem vstup 
do prvních tříd.  Úspěchem je také obsazení celkového čtvrtého 
místa v krajské soutěži Asociace školních sportovních klubů, a to 
i přes skutečnost, že škola zatím nemá vlastní sportoviště. Ško-
la se aktivně zapojila do projektů „Ekoškola“ a „Skutečně zdravá 
škola“. Chystáme se rovněž zapojit do mezinárodního projektu a 
vybudovat partnerské vztahy se zahraniční školou ve spolupráci s 
Domem zahraničních vztahů v programu Erasmus+.

Také výhled do budoucnosti se zdá být optimistický. Již na za-
čátku následujícího školního roku nás čeká rozsáhlá rekonstruk-
ce historické části budovy ve Školní ulici, která sice zkomplikuje 
na určitý čas běžný provoz školy, následně by však měla výrazně 
zlepšit podmínky pro výuku žáků i zázemí učitelů. Doufáme také 
v další rozvoj školy – pozornost si zaslouží budova v Revoluční 
ulici a projekt vybudování sportovního zázemí. Vzhledem ke sku-
tečnosti, že tento rozvoj se daří především díky podpoře zřizova-
tele, tedy Města Řevnice – konkrétně zastupitelstva, Rady měs-
ta a vedení města –, chtěl bych na tomto místě velmi poděkovat 
všem, kteří se na růstu naší školy podílejí. Mé poděkování patří 
také všem zaměstnancům školy, rodičům a také žákům. Myslím, 
že se nám společně daří a těším se tedy na další školní rok. Pře-
ji vám také touto cestou krásné prázdniny, klidnou dovolenou a 
slunečné léto.

Tomáš Řezníček

Okénko ZUŠ
Školní rok před pár dny skončil. Poslední dva měsíce byly doslova 
„našlapané“ kulturou a školními povinnostmi. Třídní koncerty, 
přehrávky, závěrečné zkoušky, absolventská představení a výsta-
vy, talentové zkoušky a tak dále. Tomuto zuškovému shonu vé-
vodily dvě velké akce, ZUŠ Open a MIX festival. Celostátní pro-
jekt základních uměleckých škol – ZUŠ Open vznikl loni. Má za 

úkol přiblížit široké veřejnosti, co to vlastně ZUŠky jsou, a oslavit 
základní umělecké vzdělávání. Letos jsme se zapojili představe-
ním „Za uměním do Lesňáku“ v Lesním divadle. Ač nám počasí 
nepřálo, divadlo se zaplnilo diváky. Program jsme pojali ze širo-
ka, chtěli jsme si představení s rodiči a žáky co nejvíce užít. Dra-
maturgicky jsme stavěli na tanci, ale protože jsme prezentovali 
celou školu, nechyběla hudba, divadlo ani výtvarka, která výstav-
kou pod ochozy zpestřila čas mezi jednotlivými výstupy. Nadšené 
reakce na místě, ale i zaslané mailem, nás utvrdily, že škola jde 
správným směrem.

O tom, že tomu tak je, svědčí nejen vzrůstající zájem o studi-
um ve škole, ale i vzrůstající počet absolventů. Letos dosáhl počtu 
37. Nemalý počet těchto studentů, kteří ukončili studium první-
ho stupně (ten trvá oproti ZŠ celých 7 let, tedy absolventi jsou ve 
věku cca 14 let), pokračuje na stupeň druhý. Studujících na dru-
hém stupni (4leté studium pro mládež ve věku 14–18 let) tak str-
mě přibývá, což ještě před 5–10 lety byla spíše výjimka.

Hudebníci absolvovali dvěma absolventskými koncerty, ta-
nečníci na představení v Lesním divadle a výtvarníci výstavou ve 
Skladu_13. Jejich závěrečné prezentace měly vysokou úroveň a 
všichni úspěšně složili své absolventské zkoušky.

K talentovým zkouškám přišlo 243 dětí (pro srovnání, součas-
ný počet žáků ZUŠ je 452). Je tedy jasné, že jsme nemohli při-
jmout všechny, a to ani z těch dětí, které prokázaly předpoklady 
pro studium, což je podmínka pro přijetí do ZUŠ. Nakonec jsme 
naplnili kapacitu školy do posledního místa přijetím 98 dětí, a 
proto jsme se také rozhodli podat žádost na krajský úřad a MŠMT 
a pokusit se přes prázdniny navýšit kapacitu školy. Vedení města 
nás v tomto kroku podpořilo. 

Letošní MIX Festival hudby, tance, divadla a výtvarného umění 
byl věnován 100. narozeninám naší republiky. Celé české století 
jsme prošli od současnosti až do roku 1918. Oslav se s námi zú-
častnila řada uměleckých škol. Projekt realizujeme již sedmým 
rokem a je založen právě na spolupráci a vzájemné inspiraci. 
Představilo se na něm hned několik ZUŠ – Řevnice, Dobřichovice, 
Černošice, Zbraslav a ZUŠ Beroun, studenti Pražské konzervato-
ře, Mezinárodní konzervatoře a Konzervatoře Jaroslava Ježka, 
Taneční centrum Praha, Soukromá hudební škola Lucie Dittri-
chové Praha, ZUŠ Taussigova Praha a Dramaťák ZUŠ Řevnice. 
Poprvé vystoupil orchestr Dolní Berounky, i když stále ve složení 
převážně ze žáků ZUŠ Řevnice. Na závěr se k nám připojili i řev-
ničtí sokolové a baráčnice, aby spolu s námi zazpívali oblíbenou 
píseň TGM „Ach, synku, synku“. Také jsme stačili vytvořit rekord 
v počtu saxofonů v jednom saxofonovém orchestru, který byl 
složen z ŘEVBANDU ZUŠ Řevnice, ZUŠ Dobřichovice, Soukromé 
hudební školy Lucie Dittrichové v Praze a žáků ZUŠ Taussigova v 
Praze – celkovým počtem hráčů se do knihy rekordů zapsali čís-
lem 42. Pak již patřil prostor kapele Rythm Kings, bavil nás mla-
dý energický hot-jazzový orchestr věnující se originální interpre-
taci americké jazzové hudby 20. a 30. let minulého století.

Poslední akcí byla prezentace absolventů výtvarného oddělení 
ve Skladu_13 na řevnickém nádraží. Výstava byla multižánrová, s 
názvem Hvězdy výtvarky. Mezi prezentovanými technikami byla 
kresba, malba, sochařina, fotografie a filmová tvorba. Někteří z 
absolventů se věnovali sochařině a modelovali reliéf na základě 
oslovení ze strany ZŠ Řevnice. Byl to velice náročný úkol a díla 
dopadla více než dobře. K vidění budou, doufáme, v příštím roce 
v exteriéru areálu ZŠ.

Tímto jsme udělali tečku za letošním školním rokem, přejeme 
všem pěkné léto a těšíme se opět na shledanou.

Ivana Junková
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Po Berounce znovu pluje 
výletní loď Kazín
Do čtvrté sezony letos vplouvá oblíbený černošický přívoz Kazín. 
Využít jej můžete při svých peších i cyklo výletech na dolním toku 
řeky Berounky. K přívozu se dostanete od vlakové trati romantic-
kou osadou Radost, ulicí Říční. Na lodi Kazi vás bude čekat kapi-
tán Mario Juhas! Přívoz Kazín provozuje vždy od června společ-
nost Pražské Benátky. Provozuje nejen komentované vyhlídkové 
plavby členitým berounským údolím, ale i pendl přes řeku mezi 
přístavišti Kazín a Mokropsy. Pendl je začleněn do systému Praž-
ské integrované dopravy, podléhá tarifům PID a je hojně využí-
ván Pražany a obyvateli Černošic. Převozní loď Kazi má kapacitu 
40 osob, jezdí v pomalých rychlostních poměrech a nepřekračuje 
hygienicky povolenou míru hluku. Provoz přívozu je ekologický a 
šetrný k okolí. Plavební sezóna tu potrvá do 30. září 2018. 

 

Řevnický letňák nabídne sedm snímků
Ani letos se prázdniny v Řevnicích neobejdou bez letního kina. 
Promítat se bude sedm filmů, a to od 20. července až do 25. srp-
na. Promítacím dnem bude tentokrát jen pátek. „Oproti minulé-
mu roku měníme promítací dny na pátky s představou, že by to 
mohlo lépe vyhovovat divákům, kteří preferují navštěvovat letní 
kino jen jednou týdně, v pravidelný den, což se lépe pamatuje, 
zato déle než měsíc,“ uvedl za provozovatele Michal Šára. Promí-
tat se bude opět na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Nově provo-
zovatelé zavádí různé začátky představení. „To vychází ze zkuše-
nosti z předchozích ročníků. Letos se snažíme přesněji sledovat 
západ slunce, tak aby mohli jít diváci dříve spát,“ vysvětluje Šára 
s tím, že první tři pátky je naplánován začátek promítání na 
21:30, od 10. srpna již od 21 hodin. Nově je zařazen jeden doku-
ment – Plastic Ocean. „Jde o snahu oslovit diváky z našeho okolí, 
kteří se zajímají o téma ekologie. Rádi bychom z toho udělali tra-
dici a uvedli vždy jeden dokument nejenom na téma ekologie i v 
příštích ročnících,“ říká Šára.

Stejně jako loni budou poslední dva snímky Tátova volha a Nej-
větší showman promítány ve spolupráci se spolkem Za Vodou na 
tamním plácku. 

Vstupné bude, jak je již zvykem, dobrovolné. A to i díky finanč-
ní pomoci města, které tuto akci podpořilo ve druhém kole kul-
turních grantů.

Dobřichovické ochotníky 
čeká nejrušnější měsíc
Pro Dobřichovickou divadelní společnost je červenec nejruš-
nějším měsícem v roce. Během něj pokračují na tamním zámku 
Dobřichovické divadelní slavnosti, během kterých sousedé uve-
dou i letošní premiéru, hru Dvouplošník v hotelu Westminster.
První červencové představení ale nabídne hostující divadelní spo-
lek Svatopluk z Hodonína, který přiveze komedii Plejtvák. Hrát 
se bude v úterý 10. 7. ve 20 hodin. 
V pátek 13. července ve 20 hodin divadlo Akorát z Prahy uvede 
komedii Michaela Frayna Za scénou (Bez roucha) aneb Ještě jed-
nou zezadu. Hra je svědectvím o tom, jak je někdy těžké sehrát 
představení přesně tak, jak bylo nazkoušeno. 
Dobřichovická divadelní společnost přijde se hrou Nerušit, pro-
sím aneb Dvouplošník v hotelu Westminster na řadu 19. červen-
ce ve 20 hodin. Pod názvem Out of Order (Mimo provoz) měla 

inscenace premiéru v Londýně v roce 1990, krátce nato byla 
vyhlášena za nejlepší anglickou komedii a přeložena do více než 
čtyřiceti jazyků. V hlavních rolích Richarda Willeyho a George 
Pigdena uvidíte opět Jiřího Šafránka a Jana Seidela. V dalších ro-
lích se představí Hedvika Hájková, Karel Král, Lucka Houdková, 
Petr Říha, Jiří Geissler, Alena Říhová, Kateřina Filla Věnečková a 
Petr Kopsa. Reprízy představení se konají 20. až 22. 7., 25. až 28. 
7. vždy ve 20 hodin. 

Lesem se znovu ponese operní zpěv
Pěvkyně a řevnická obyvatelka Ester Pavlů se znovu chystá uspo-
řádat jedinečný koncert v Lesním divadle. Potřetí ožije amfiteátr 
klasickou hudbou při akci nazvané Svěží závan opery, která se 
uskuteční poslední prázdninový víkend, v neděli 2. září od 19 
hodin. Program již tradičně sestavuje sama mezzosopranistka. 
„Tento rok bych ráda do programu zařadila skladby R. Wagnera, 
G. Mahlera a určitě také A. Dvořáka,“ vyjmenovala Ester s tím, že 
jako hosty chce pozvat své kolegy z Národního divadla. Nenechte 
si ujít tento výjimečný a okouzlující večer. 

Konec prázdnin nabídne Šermířská 
alotria i Vinařské slavnosti
Poslední dvě soboty letních prázdnin patří v Dobřichovicích akci 
nazvané Šermířská alotria a vyhlášeným Vinařským slavnostem.
Šermířská alotria v režii skupiny Alotrium se uskuteční v sobotu 
25. srpna. Agentura Alotrium je pořádá ve spolupráci s městem 
Dobřichovice a za přispění Středočeského kraje již popatnácté. 
Jde o jeden z největších festivalů historického šermu, tance a di-
vadla v České republice, na který se do Dobřichovic chystá okolo 
15 souborů z celé republiky. Nebude chybět ani dobové tržiště, 
občerstvení, řemesla, jízdy na koni, malování na obličej a další 
lákadla pro malé i velké. Celý program po 21. hodině zakončí vel-
kolepá ohnivá show. Na sobotu 1. září jsou připraveny vinařské 
slavnosti s pestrým hudebním programem. Vystoupí například: 
Soul Sisters, Mário Bihári Bachtale Apsa, Luboš Pospíšil 5P, Trio 
Jesse Ballard (USA), Jan Hrubý (CZ), Joe Kučera. 

(vše pan)

Zazářilo nám rockové slunce – 
hlavně v noci
Navíc zanechalo spoustu otázek! Rockový festival je snem kaž-
dého milovníka rocku. Proč ne!  Skvělý výběr kapel, a ještě dvě 
pódia.
A je tu první otázka. Vyzkoušel někdo, jak budou znít v měs-
tečku v údolí dvě kapely současně?
Odpoledne, ač je to strašné, se to dá ještě vydržet. Ale jak slunce 
zapadá, to rockové stoupá. Asi stejně rychle jako alkohol v krvi 
prý 7000 diváků. Decibely, řev a pískot. Městečko v údolí přežívá 
v zajetí čeho? Kultury? Posezení v zahradě ve společnosti hudby 
by šlo, ale to, co se line z lesa, ten šílený mix dvou současně hrají-
cích kapel podmalovaný jekotem se „fakt“ nedá poslouchat.
A máme další otázku. To je tak těžké zvládnout organizaci 
jednoho Slunovratu?
Co zbývá neplatícímu posluchači? Vypnout to nejde, tak to snad 
do půlnoci vydržíme. Musí přijít hodina, kdy se bedny vypnou 
a hudební produkce bude plnit ouška jen platícím. Jenže ztiše-
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ní bylo v nedohlednu. Spíše naopak. Tedy domů a zavřít okna.  
Dvě hodiny po půlnoci a setrvalé TUC, TUC, TUC, jekot, pískot 
a řev, pravděpodobně moderátorky, by zvedl i osazenstvo hřbi-
tova. Unavený občan s ucpávkami v uších otře orosené čelo a 
chvějící se rukou vytočí 158. Kde hledat pomoc než u sboru, 
který se zaštiťuje slovy „pomáhat a chránit“. Na jednoduchou 
otázku „co se to děje?“ následovala jednoduchá odpověď. „Paní, 
zavřete si okna, to je povolená akce, je tam 7000 lidí, s tím nic 
nebudeme dělat!“
A jsou tu další otázky. Co znamená povolená akce? Kdo ji 
povolil? Zeptal se někdo obyvatel Řevnic, jestli jim nebude 
vadit celonoční řev?
A pak přišlo ráno a s ním další otázky.
Byl se někdo z těch, co akci povolovali podívat v lese? A na 
louce? A u COOPu? Znamená povolená akce bordel až do 
rána, pozvracený a pokaděný les? A co ochránci lesa – mys-
livci? Lesní zvěř je na dovolené?
Sobota – Slunovrat pokračuje. Zdá se, že organizace se zlepšila. 
Valí se na nás hudba. Ale jak se blíží večer, situace se opakuje. 
Ještě čtvrtá hodina ranní se třese v rytmu rocku. 

A tak se ptám! To je novodobá kultura, odpočinek mladých? 
Ohleduplnost, respekt ke spoluobčanům, obyčejná slušnost už 
se nenosí? My říkávali dětem, že v lese se nekřičí, a ani na za-
hradě. To by obtěžovalo sousedy. A taky jsme jim říkali, že platí 
noční klid, a když si chtějí udělat mejdan, musí se zeptat v oko-
lí, zda to nebude vadit.  Není to první festival, který se v Lesním 
divadle odehrál, býval i Řev Řevnic, ale Slunovrat je dokonale 
smáznul. Jen doufáme, že to byl výjimečný pokus, a hlavně ne-
opakovatelný.   

Jiřina Cvancigerová

Pozn. redakce: Zkrácení doby nočního klidu v souvislosti s ně-
kterými pravidelnými kulturní akcemi bylo provedeno vyhláš-
kou č. 2/2016 z 19. 12. 2016. Pro schválení hlasovalo všech 13 
přítomných zastupitelů.

Z pracovní cesty přivezla dvojice 
pro řevnický B-team medaile
Z pracovní cesty na chorvatském ostrově Brač si dvojice Řevniča-
nů Pavel Marval a Karel Vyleta přivezla medaile. Během pobytu 
se totiž přihlásili na zdejší cyklistický maraton Sutivan Brač ve-
doucí po pobřeží a zdejších kopcích. Dvojice nastoupila v katego-
rii M3, tedy muži nad 46 let. Do cíle 40 kilometrů dlouhé a ná-
ročné trasy dojeli oba čeští borci společně ve stejný čas 2 hodiny 
a 47 minut a dosáhli společně na bronzové medaile. Na stupně 
vítězů nastoupili ve svých dresech, s nimiž reprezentovali nejen 
svůj B-team Řevnice, naše město, ale celou Českou republiku. Na 
startovní čáře totiž byli jediní Češi.

pan

Mladí házenkáři šli do čela tabulky
Řevnickým mladým házenkářům se letos ve středočeské oblastní 
soutěži dařilo. Mladší žáci se podle předpokladů vyhoupli do čela 
tabulky hned na podzim a celou soutěž vyhráli i přes dvě prohry 
s náskokem osmi bodů. Jako vítězové oblasti získali právo zúčast-
nit se Mistrovství ČR v Brně, které se odehrálo ve dnech 22.–24. 
6.  a naši žáčci se zde utkali s dalšími vítězi jednotlivých oblastí. 
Řevničtí obsadili 6. místo, zlato získaly Kyšice.

Starší žáci na podzim zaváhali ve dvou zápasech a druhé místo 
v celkovém pořadí soutěže si zajistili až zlepšenými výkony v jarní 
části, kdy se jim podařilo zvítězit na půdě vedoucího celku v Ba-
kově, to samé platí o družstvu dorostenců, ale ty se vítězně utkali 
s Bakovem o druhé místo, neboť vedoucí Modřany byly v doroste-
necké soutěži k neporažení.

Družstvo starších žáků jelo ve dnech 15.–17. 6. na celorepub-
likový vrcholný turnaj Pohár ČR do Kyšic u Plzně, kde se utkalo 
s druhými nejlepšími celky jednotlivých oblastí. Bohužel, hned 
v úvodních dvou zápasech prohrálo o jedinou branku s celkově 
druhým a čtvrtým týmem, uhrálo remízu se třetím a díky výhře 
nad kluky z Jihlavy na závěr turnaje, skončili naši žáci na předpo-
sledním místě. Bonusem byla účast celého družstva na posledním 
zápase Filipa Jíchy v plzeňské hokejové hale, kde bylo přítomno 
5200 diváků, kteří měli možnost vidět nejlepší házenkáře světa.

Mužům se v soutěži nepovedlo několik zápasů, přesto se do 
posledního kola drželi na druhém místě tabulky, ale v přímém 
souboji o umístění se Spoji Praha prohráli a skončili na třetím 
místě. I tak dostali pozvánku do II. ligy, ale tu museli kvůli úzké-
mu kádru a náročnosti této soutěže odmítnout. 

František Zavadil

Bouráci válejí!
Už druhým rokem trénují malí vodáci ve věku od 8 do 10 let pod 
vedením Pavla Kubáska jízdu na pramičkách. Zatímco ještě loni 
měli velké problémy udržet loď v přímém směru, letos již bravurně 
kličkují mezi brankami na čas při soutěžích. Bouráci, jak se sami 
pojmenovali, se v průběhu jara zúčastnili tří závodů českého pohá-
ru ve vodáckém víceboji pramic. Jak takové závody vypadají? Pěti-
členné posádky na pramicích mezi sebou soupeří v průběhu víken-
du ve třech disciplínách. Jede se slalom, sprint a sjezd. Při slalomu 
se na klidné hladině projíždí na čas mezi brankami. Za šťouchy a 
neprojetí brány se dávají trestné sekundy. Sprint se jede dvouko-
lově na vzdálenost cca 400 metrů. Královskou disciplínou je sjezd. 
Posádky absolvují zhruba šestikilometrovou trať, která je navíc 
proložená jednou střelbou jako v biatlonu. Střílí se vzduchovkou 
na sklopné terče a za jejich minutí se dávají trestné minuty. 

Na závěr to nejpodstatnější. Bouráci si na závodech ve své kate-
gorii mladších žáků vedli na výbornou. Dva ze tří pohárů vyhráli! 
Teď je čeká vodácké soustředění na Berounce a na podzim další 
tréninky.

Jan Schlindenbuch 
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Vítěz závodů ulovil téměř 
půlkilového kapříka
Dětské rybářské závody pořádala v sobotu 26. května místní or-
ganizace Českého rybářského svazu Řevnice. Do řeky Berounky 
nahodilo pruty 20 závodníků. I přes zvýšenou hladinu řeky děti 
ulovily celkem 9,84 kilo ryb. Nejčastějšími úlovky byly oukleje, 
plotice a cejni. Kapra o míře 49 cm a váze 1,87 kg zdolal Ondřej 
Strnad z Kozolup a stal se tak lovcem největší ryby a s celko-
vým úlovkem 3,23 kg skončil první. Devítiletý Honza Bučinský 
ze Zadní Třebaně měl štěstí a 2 minuty před ukončením závodu 
zdolal téměř kilového cejna a skončil druhý. Ondřej s Honzou 
k medaili a „poháru“ ve tvaru ryby vyhráli každý rybářský prut 

s navijákem. Na třetím místě se umístila s celkovým úlovkem 
1,46 kg Zuzana Partajová ze Zadní Třebaně a její vítěznou cenou 
byl rybářský deštník. Čtvrtá skončila Andrea Nachlingerová z Ra-
dotína (13 let), za ní se umístil stejně starý Jan Křepinský z Pra-
hy. Dominika Müllerová z Letů si vylovila šesté místo, sedmá byla 
Tereza Flemrová z Řevnic, osmý skončil Tomáš Holeček z Karl-
štejna a devátý Michael Müller. Desáté místo si vylovil Jiří Špidla 
ze Svinař a malé úlovky měli i Jan Klauz z Hlásné Třebaně a Jan 
Michalčík z Řevnic. Bez úlovku zůstalo 8 rybářů. Poděkování pa-
tří místní organizaci Českého rybářského svazu Řevnice a Marti-
novi Kodetovi ze zadnotřebaňské restaurace Na Ostrově a všem 
zúčastněným za výpomoc při organizaci závodů. 

Hana Bučinská

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 

Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách 
a slepičky Green Shell typu Arakauna. 

Stáří 14–19 týdnů. 
Cena 159–195 Kč/ks. 
Prodej: 7. srpna 2018

Řevnice – u hasičů – 14.00 hod. 
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod. 
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Možnost získání 
kompostéru zdarma
Město Řevnice nabízí svým občanům 
možnost získání kompostéru zdarma. 

Podmínkou je uzavření smlouvy s městem o 
výpůjčce na dobu 5 let a následném darování 

(resp. převzetí do osobního vlastnictví). 
V současné době je k dispozici ještě 

cca 90 ks kompostérů.
V případě zájmu se obracejte na pana 

Michala Klinera, tel: 313 104 215, e-mail 
kliner@revnice.cz. 

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 10. září 2018 v 17:00 hod. 



Do kavárny Modrý domeček přijmeme 

POMOcnéhO číšníKa, 
POMOcnéhO KuchařE 

a baRistu. 
Nabízíme flexibilní pracovní dobu, přátelskou 

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

Kaftanovu na tel: 602 603 257 nebo 
na email: veronika@os-naruc.cz.

GyneKoloGie 
DobŘichoVice 

hledá 

zdravotní sestru 
info na tel. čísle 606 280 269, 

MUDr. Alena hujová

Zavedené zdravotnické 
zařízení ambulantních 
specialistů v Řevnicích 

hledá ke koupi 
v tomto městě 

dům s pozemkem 
pro přemístění svých ambulancí 

do vlastních prostor, nejlépe 
s dobrou dostupností kolem centra 

města nebo prosíme o nabídku 
ke koupi pozemku k výstavbě 

nového zdravotnického zařízení. 

e-mail: rakosnik@uvn.cz 
mobil: 602 275 113.





Lesní divadlo / 20:00
Divadelní soubor Řevnice, 
režie Ivo Tamchyna

15/7 Doktore, vy jste 
nenapravitelný
Lesní divadlo / 17:00

20 a 21/7 Doktore, vy jste 
nenapravitelný
Lesní divadlo / 20:00

22/7 Doktore, vy jste 
nenapravitelný
Lesní divadlo / 17:00

10 a 11/8 Dáreček z Afriky 
aneb mnoho farářů v domě
Lesní divadlo / 20:00
Divadelní soubor Řevnice, 
režie Michaela Šmerglová

12/8 Dáreček z Afriky aneb 
Mnoho farářů v domě
Lesní divadlo / 19:00

17 a 18/8 Dáreček z Afriky 
aneb Mnoho farářů v domě
Lesní divadlo / 20:00

19/8 Dáreček z Afriky aneb 
mnoho farářů v domě
Lesní divadlo / 19:00

26/8 Dekkadancers na jihu 
Lesní divadlo / 20:00
Lesní slavnosti divadla, baletní večer

28/8 Dabing Street
Lesní divadlo / 20:00
Lesní slavnosti divadla, inscenace Dejvické-
ho divadla v režii Petra Zelenky 

29/8 Dabing Street
Lesní divadlo / 20:00
Lesní slavnosti divadla

30/8 39 stupňů
Lesní divadlo / 20:00
inscenace Dejvického divadla v režii Davida 
Ondříčka

Hudba
28/7 Rockabilly Rumble
Lesní divadlo / 13:00–23:00

2/9 Svěží závan opery
Lesní divadlo / 19:00
Večer operních árií s Ester Pavlů a jejími 
hosty

Kino Řevnice
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 

11/7 Muž, který zabil 
Dona Quijota
Kino Řevnice / 20:00 

13/7 Antman
Kino Řevnice / 20:00 

14/7 Hotel Transylvánie 3: 
Příšerózní dovolená
Kino Řevnice / 16:00 

14/7 Jsem božská
Kino Řevnice / 20:00 

18/7 Úsměvy smutných mužů
Kino Řevnice / 20:00 

21/7 Pat a Mat znovu v akci
Kino Řevnice / 16:00 

21/7 Mamma Mia: 
Here We Go Again!
Kino Řevnice / 20:00 

25/7 Mamma Mia: 
Here We Go Again!
Kino Řevnice / 20:00 

28/7 Hotel Transylvánie 3: 
Příšerózní dovolená
Kino Řevnice / 16:00 

28/7 Mamma Mia: 
Here We Go Again!
Kino Řevnice / 20:00 

1/8 Mamma Mia: 
Here We Go Again!
Kino Řevnice / 20:00 

4/8 Úžasňákovi 2
Kino Řevnice / 16:00 

4/8 Mission: Impossible – 
Fallout
Kino Řevnice / 20:00 

8/8 Mamma Mia: 
Here We Go Again!
Kino Řevnice / 20:00 

11/8 Úžasňákovi 2
Kino Řevnice / 16:00 

24   Kulturní přehled

Kulturní přehled 7-8/18
11/8 Úsměvy smutných mužů
Kino Řevnice / 20:00 

15/8 Mission: Impossible – 
Fallout
Kino Řevnice / 20:00 

18/8 Úžasňákovi 2
Kino Řevnice / 16:00 

18/8 Mamma Mia: 
Here We Go Again!
Kino Řevnice / 20:00 

22/8 Jan Palach
Kino Řevnice / 20:00 

25/8 Kryštůfek Robin
Kino Řevnice / 16:00 

29/8 Úsměvy smutných mužů
Kino Řevnice / 20:00 

31/8 Jan Palach
Kino Řevnice / 20:00 

1/9 Kryštůfek Robin 
a Medvídek Pú
Kino Řevnice / 16:00 

1/9 Mamma Mia: 
Here We Go Again!
Kino Řevnice / 20:00 

Letní kino
20/7 Tohle je náš svět
Náměstí / 21:30 

27/7 Dokud nás svatba 
nerozdělí
Náměstí / 21:30 

3/8 Borg/McEnroe
Náměstí / 21:30 

10/8 Paterson
Náměstí / 21:30 

17/8 A Plastic Ocean
Náměstí / 21:30 
dokumentární film z produkce Greenpeace

24/8 Tátova volha
Za Vodou / 20:30 

25/8 Největší showman
Za Vodou / 20:30 

Divadlo
13 a 14/7 Doktore, vy jste 
nenapravitelný


