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Hojnou účast mělo vítání občánků, které se uskutečnilo před začátkem letních prázdnin. Účastnilo se ho 14 miminek s rodiči a více
než deseti sourozenci. Rodiče, kteří se chtějí se svými nejmenšími této akce zúčastnit, se mohou hlásit na matrice MěÚ Řevnice.

Komunální volby 2018
Celkem šest uskupení s celkem 90 kandidáty se v nadcházejících komunálních volbách bude ucházet o hlasy
voličů v Řevnicích. Je to o dvě uskupení méně než v roce 2014, kdy v Řevnicích bojovalo rekordních osm stran –
nejvíc od roku 1990.
Text: Pavla Nováčková

Strany, sdružení a jejich kandidáti
Ze stávajících patnácti zastupitelů se rozhodlo znovu kandidovat 13. Do volebního klání naopak nezasáhnou stávající zastupitelé Martin Tamchyna (Mladý hlas Řevnic) a Josef Beneš
(PRO ŘEVNICE).
Oproti minulým komunálním volbám nesestavila kandidátku
ČSSD. Vojtěch Veverka, který se na její kandidátce dostal v roce
2014 do zastupitelstva, se objevil na kandidátce uskupení PRO
Řevnice. Vlastní kandidátku nepředložil ani Mladý hlas Řevnic, nicméně třetinu jeho minulých kandidátů lze najít na jiných
kandidátkách.
Stejně jako při minulých volbách je mezi kandidátními stranami uskupení Naše Řevnice, ODS, PRO Řevnice a TOP 09
a Nezávislí. O hlasy voličů se dále uchází Svobodní Řevnice a PERSPEKTIVA PRO MĚSTO. Nicméně i tato uskupení lze
považovat za staronová, neboť při minulých komunálních volbách byli jejich kandidáti na kandidátkách Strany svobodných
občanů, respektive ANO 2011.
Zatímco Naše Řevnice a ODS zachovali minulé lídry svých
kandidátek (Petr Kozák a Miroslav Cvanciger), v čele TOP 09 a
Nezávislých je Alice Čermáková, kandidátku PRO ŘEVNICE
vede Libor Kvasnička. V čele Svobodných je Adam Langr, a
PERSPEKTIVU PRO MĚSTO vede Tomáš Smrčka.
Nejmladšímu kandidátovi je 18 let, nejstaršímu 77 let.

Co, kdy, kde a jak
Volby se uskuteční 5. a 6. října. V pátek od 14 do 22 hodin, v
sobotu od 8 do 14 hodin. Volit se bude opět v nové přístavbě

Základní školy Řevnice ve Školní ulici, a to oba okrsky. Tentokrát se volí pouze v místě trvalého bydliště, systém takzvaných
voličských průkazů v komunálních volbách nefunguje. Volit
tak nemůžete v případě, že budete na dovolené nebo v zahraničí.
Hlasovací lístky by měly být lidem doručeny do 2. října. Pokud je neobdržíte, budou k dispozici přímo ve volební místnosti. Všechny kandidující subjekty jsou uvedené na jednom velkém hlasovacím lístku, který se následně po označení vloží do
úřední obálky a vhodí do volební urny.
Při komunálních volbách je možné udílet preferenční hlasy.
Možností, jak hlasovat, je více. Můžete označit jednu stranu.
Nebo můžete rozdat hlasy napříč různými stranami. Platí ale,
že můžete udělit maximálně tolik křížků, kolik je v obci zastupitelů. V Řevnicích je to 15. Kromě toho lze oba předchozí
způsoby zkombinovat. Lze tedy označit křížkem jednu volební
stranu i dát křížky před jména kandidátů z ostatních stran. Volič tak dává hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany pak kandidátům podle pořadí na hlasovacím lístku a pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených zastupitelů. Důležité je při udělování preferenčních
hlasů neudělat chybu, která by volbu zneplatnila. Není možné
například označit křížkem dvě politické strany. Hlasování je
také neplatné, pokud volič označí více kandidátů, než je volených míst v zastupitelstvu. V tom případě propadají všechny
hlasy.
Pokud někdo zjistí ve dnech voleb, že nemá platný občanský
průkaz, je možné si na správním odboru MěÚ v Podskalské 19,
Praha 2 (otevřeno po celou dobu konání voleb), nechat udělat
zdarma na počkání občanský průkaz s platností na 1 měsíc. e
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Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
rád bych se vyjádřil k aktuálnímu volebnímu tématu investic
a dotací. Z hlediska správy města se jedná o klíčovou oblast,
které jsme společně s koaličními partnery věnovali v uplynulém volebním období největší pozornost. Za uplynulé čtyřleté
funkční období bylo vynaloženo na městské investiční akce
celkem 147 milionů korun a z toho 71 milionů bylo pokryto z
nejrůznějších dotačních titulů. Více se o číslech dozvíte na s.
5.
Bez dotací nejsou velké investice možné
Dotace jsou pro rozvoj města zatím zcela klíčové. Přestože stoupá příjem městského rozpočtu z rozpočtového určení
daní, město by bez dotací mělo prostředky na mnohem menší
investiční rozvoj.
Důležité je užití slova „zatím“, které vystihuje dočasnost systému rozdělování evropských dotací. Česká republika je stále
v roli příjemce, to se však bude měnit. Díky prosperující ekonomice a vstupu nových členů, vesměs ekonomicky slabších,
se naše ekonomika přesune spíše do role přispěvatele a možnost čerpání dotací bude pro nás postupně utlumována. Do té
doby se podle mne musíme snažit využít pro město maximum
možného. I proto současné vedení města připravilo či zadalo
zpracování velkého množství projektů pro dotační žádosti.
Dotace musí umět město využít v době, kdy jsou k dispozici
Jako příklad uvedu investice do lesa. Město obhospodařuje
zhruba 400 ha lesních porostů, lépe či hůře přístupných. Za
poslední dva roky a za pomoci dotací bylo do městského lesa
vysazeno 43 900 kusů sazenic mladých stromků (z toho dubu
a buku bylo 28 200 kusů), město se snaží využít i jedny z posledních dotačních titulů na rekonstrukce lesních cest. Že se
mnohým mohou zdát tyto investice, i v kontextu nutného kácení v místě lesní cesty či potřeby oprav jiných místních komunikací jako zbytečné, pochopit dokážu. Osobně jsem však
přesvědčený, že nevyužít tyto končící dotace by bylo velkou
chybou. Spoluúčast města se u těchto „lesních“ dotací pohybuje od 0 do 15 % (ano, jsou dotace až 100 %). Pokud by o tyto
peníze město nepožádalo, tak nákladné opravy nebo výstavbu
lesních cest bude platit jen ze svého rozpočtu. A že lesní cesty nutně potřebujeme nejen k těžbě, ukázalo letošní extrémní
sucho a množství požárů.
V této souvislosti si lze jen zpětně postesknout, že z dřívějších dotačních programů město neopravilo více místních komunikací, dnes již pro naše město dotace na místní komunikace bohužel nejsou k dispozici. Poslední dotační titul na místní
komunikace se podařilo zajistit v již ukončeném dotačním
programu před třemi roky a nyní již město financuje komunikace jen ze svého rozpočtu. Přesto vedle postupných oprav,
které jsou v možnostech městského rozpočtu společně, hledáme řešení, jak tyto investice do ulic zvládnout a zrychlit. Jako
jedna z cest se ukazuje myšlenka sdružit více akcí do jedné zakázky a s využitím vhodného termínu soutěžení snížit stavební
náklady. Na financování takovéto větší stavební zakázky a bez
dotací si bude muset město vzít úvěr, což bude jistě jedno z
témat pro nové zastupitelstvo. Řadu projektů na rekonstrukce
místních komunikací jsme připravili nebo zadali.

Připravené velké investiční akce s dotacemi
Z větších investičních akcí, připravených v průběhu našeho čtyřletého období, které budou aktuálně začínat, bych rád zmínil
dokončení kanalizace a rozšíření čistírny odpadních vod, dokončení povrchů v prostoru přednádraží a přilehlých ulic, výstavbu sběrného dvora, vestavbu výtahu a učeben do podkroví
v budově II.stupně základní školy, rekonstrukci tří lesních cest,
rekonstrukci vnitřního sociálního zázemí a elektrorozvodů v
budově „hasičárny“, realizaci zahrady pro enviromentální výuku v areálu mateřské školy či zateplení, výměnu topení a využití podkroví v budově městského úřadu. Tyto zmíněné investice
se v rozpočtu konce roku 2018 a roku 2019 zobrazí v souhrnu
přes 120 milionů korun a na všechny jsou již schválené dotační
prostředky.
Spolupráce s krajem a SŽDC
Je zřejmé, že následující čtyři roky budou z hlediska investic
pro Řevnice velkým skokem. Neméně důležitá bude rovněž
spolupráce se Středočeským krajem a Správou železniční dopravní cesty. Kraj připravuje rozsáhlou rekonstrukci hned několika svých komunikací, které vedou přes naše město a na nás
bude řešit inženýrské sítě a chodníky. SŽDC dokončuje projekt
rekonstrukce železniční trati rozdělený na tři etapy od Berouna
(kde se nádraží nyní dokončuje) až po Radotín. Plán této rekonstrukce bude pro naše město představovat vedle zmenšení kolejiště také mimoúrovňové křížení (podjezd) železnice s krajskou
silnicí. Město se do projektu snaží také prosadit průjezdnou
komunikaci a parkovací plochy podél dráhy v bývalém areálu
betonárny. Všechny tyto akce jsou opět navázány na konkrétní
dotační tituly z Evropské unie s pevně danými termíny čerpání.
Ve světle končících dotací je ze všech jednání s pracovníky těchto organizací patrná snaha tyto akce zrealizovat.
S úctou Tomáš Smrčka

Pořizovatel územního plánu
požádal o revizi harmonogramu
Pořizovatel ÚP Odbor územního plánování Černošice požádal o
přeložení termínu opakovaného veřejného projednání ÚP Řevnice. Přestože projektant i pořizovatel i v horkých letních dnech
pracovali na úpravách návrhu a odůvodnění podaných námitek,
neměl pořizovatel k dispozici všechna stanoviska dotčených
orgánů a reakce na výzvy k doplnění podání. Přepracovaný
návrh územního plánu proto bude zveřejněn v září, opakované
veřejné projednání může tedy proběhnout nejdříve v polovině
října. Omlouvám se za komplikace, na druhou stranu musím
pořizovateli i projektantovi poděkovat za pečlivost a odbornou
erudici, s níž se návrhu věnují. O novém termínu vás budu informovat.
S úctou Ondřej Skripnik (určený zastupitel)

Ve škole by se mělo pracovat
hlavně o víkendech
Řevnice finišují s vypsáním výběrového řízení na firmu, která
provede rekonstrukci budovy základní školy ve Školní ulici. Na
projekt, který zahrnuje vestavbu výtahu a nových učeben do
podkroví v budově druhého stupně, se městu podařilo získat
z IROP dotaci 15,35 milionu korun. „Zadávací dokumentaci
jsme museli projednávat s poskytovatelem dotace, proto se vše
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pozdrželo a nemohli jsme práce bohužel zahájit již o prázdninách,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka s tím, že IROP musí dát
souhlas se zněním zadávací dokumentace. Hned poté, může být
vypsána soutěž. Podle dotačních podmínek by měly práce být
dokončeny do dubna, město ale požádá o prodloužení termínu.
„Větší část prací je totiž nutné dělat o prázdninách, neboť nemáme prostory, kam třídy přesunout,“ vysvětlil Smrčka s tím,
že rekonstrukce podkroví a výstavba výtahu by podle něj mohla
probíhat částečně za provozu. V soutěžních podmínkách si ale
město vymínilo možnost stanovit provádění prací na odpolední
hodiny, víkendy či svátky. „Vzhledem ke stávající situaci na stavebním trhu se dá očekávat, že budeme firmu soutěžit dlouho,“
dodal. Projekt rekonstrukce školy řeší také problém zastaralých
odborných učeben, mezi které patří učebna chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, učebna jazyků a počítačová učebna. Počítá
se s vybudováním nové kuchyňky a environmentální učebny.

U nádraží se budou dokončovat
povrchy. Zaparkujete v bývalé Eurovii
Již na podzim by měla začít druhá etapa úprav prostranství
před nádražím v Řevnicích. Řidiči parkující zde svá vozidla budou muset počítat s omezením parkovacích míst. Město počítá
s možností parkování v areálu NS Řevnice.
Do výběrového řízení na dokončení povrchů před nádražím
a v přilehlých ulicích, na které město získalo dotaci ve výši 14
milionů korun, se městu přihlásila jediná firma. V době uzávěrky zpravodaje zbývalo firmě dodat jediný dokument a vše
spěje k rozhodnutí o dodavateli a podpisu smlouvy. Jde o jinou
firmu, než která prováděla práce v první etapě, nicméně má
zkušenosti s pokládáním povrchů třeba v sousedních Dobřichovicích. To je podle starosty města Tomáše Smrčky podstatné,
neboť řevnickou zakázku z 90 % tvoří pokládání dlažeb a další ruční práce. Práce budou rozděleny na dvě části, zahájeny
budou v levé části podél kolejí. Tam vzniknou parkovací stání
ze žulové dlažby a cyklostezka z betonové dlažby. Následně se
bude pokračovat na protější straně. Během prací bude vždy část
plochy uzavřena. Řidiči ovšem musí přijíždět na vlak s dostatečnou časovou rezervou, neboť je v případě již obsazené poloviny
parkovacích ploch u nádraží čeká cesta přes železniční přejezd,
případně cesta po objížďce.

Startuje další důležitá investiční akce
V pondělí 3. září startuje nejen nový školní rok, ale pro Řevnice
a obce Hlásná Třebaň a Zadní Třebaň také důležitá investiční
akce. Na projekt dokončení kanalizace a zejména modernizace a rozšíření čistírny odpadních vod mají Řevnice dotaci přesahující 28 milionů korun. Postupně bude radnice zpřesňovat
harmonogram prací v jednotlivých ulicích na Vrážce. Začínat se
bude v ulici U Prodejny. Řidiči budou muset počítat s dopravním omezením. Na rozšíření čistírny odpadních vod přispívají
sousední obce Hlásná Třebaň a Zadní Třebaň.
V případě projektu rozšíření a modernizace sběrného dvora
za více než 17 milionů korun, město v současnosti hodnotí nabídky čtyř firem přihlášených do soutěže. Ta by měla být během
následujících týdnů uzavřena. Práce by mohly začít během září.
Po dobu výstavby bude sběrný dvůr provizorně přemístěn do
areálu Technických služeb. O jeho přemístění budou občané
včas informováni.

Radnice řešila stížnosti kvůli
hluku ze Slunovratu
Sezóna Lesního divadla v Řevnicích spěje do finále. V září
se zde sice bude ještě hrát divadlo a tančit, největší hudební
festivaly má ale Lesňák letos už za sebou. A s nimi se objevilo i několik stížností na hluk, týkající se zejména Rockového
Slunovratu. „Uspořádali jsme proto schůzku na radnici, které
se zúčastnili jak stěžovatelé, tak pořadatel akce. Na ní vyplynula opatření a podmínky pro příští sezónu,“ uvedl starosta
Tomáš Smrčka. Stanoveno na ní bylo například zapracování
smluvních pokut pro případ nedodržení podmínek na ukončení hudební produkce ve stanoveném čase. Další problém řešila radnice v případě folkové Porty – tím bylo parkování aut na
louce poblíž divadla, kterou měli pořadatelé pronajatou. Pro
příští ročníky se pro větší akce počítá se záchytným parkovištěm u řeky.

Pozor na vodu i oheň
Na celém území Středočeského kraje, tedy i v Řevnicích a
okolních lesích, platí až do odvolání výstraha ČHMU, upozorňující na hrozící nebezpečí požárů. Doba platnosti této výstrahy je určena délkou trvání nepříznivých klimatických podmínek, které omezují některé činnosti související s nebezpečím
vzniku požárů. V lesích, ale i jinde v přírodě je zakázáno
rozdělávat oheň, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové
nedopalky na zem. Lidé by také měli dbát na úsporné hospodaření s vodou. Současně by lidé, zejména senioři a děti, měli
omezit pobyt na přímém slunci v poledních a odpoledních
hodinách.

Beseda o lesním hospodářství
Spolek pro rozvoj české krajiny ve spolupráci s městem Řevnice
pořádá seminář na téma Hospodaření v řevnickém lese se zaměřením na rozvoj lesnické infrastruktury. Zajímavé informace
na dané téma budete moci zjistit na besedě, která se chystá na
5. září. Uskuteční se mezi 18:00 a 19:30 hodin v Modrém domečku. Na semináři vystoupí jako vzácný host zástupce akademické sféry, autor řady legislativních a podzákonných norem
vztahujících se k lesní infrastruktuře a hrazení bystřin. Kapacita
sálu je omezena 30 místy.

Výročí vzniku republiky
připomene beseda i publikace
Na celém území Středočeského kraje, tedy i v Řevnicích a okolních lesích, až do odvolání platí výstraha ČHMU upozorňující
na hrozící nebezpečí požárů. Doba platnosti této výstrahy je
obdobím nepříznivých klimatických podmínek, které omezuje některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů. V
lesích, ale i jinde v přírodě je zakázáno rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Lidé by také
měli dbát na úsporné hospodaření s vodou. Současně by lidé,
zejména senioři a děti, měli omezit pobyt na přímém slunci v
poledních a odpoledních hodinách.
(vše pan)
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Předvolební téma:
INVESTICE
Jaké aktuální investiční akce ve městě považují kandidáti do podzimních komunálních voleb za nejdůležitější, kde
naopak vidí rezervy a jaký je obecně jejich postoj k investicím do veřejného prostoru a infrastruktury Řevnic? Jejich
názory představujeme v dalším předvolebním tématu, které se týká městských investic.
Text: Pavla Nováčková, Matěj Barták

Řevničtí zastupitelé se v první polovině prázdnin sešli kvůli přijetí tří dalších dotací. Městu se podařilo získat finance na projekt
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ
Řevnice. V něm se počítá s rekonstrukcí odborných učeben a vybudováním nových v podkroví a nového výtahu. Další částka putuje
do Řevnic z Ministerstva životního prostředí na snížení energetické
náročnosti radniční budovy. Do třetice přijali zastupitelé dotaci na
rekonstrukci požární zbrojnice.
Díky dotacím se koncem léta rozjedou velké investiční akce za
více než padesát milionů korun. Na přelomu srpna a září začne
projekt intenzifikace čistírny odpadních vod včetně výstavby kana-

Celkové investice v uplynulém volebním období
dosáhly částky 147 milionů korun. Z toho šlo:
do školství
do komunikací
na zeleň a do lesa
do vodohospodářství
na materiál a techniku
hasičů a městské policie
na techniku pro technické služby
do Lesního divadla
do dalších projektů

61,5 mil.
51,0 mil.
10,5 mil.
4,5 mil.
6,5 mil.
5,5 mil.
1,3 mil.
6,2 mil.

ČÁSTKY

Objem investic v uplynulém
volebním období

lizačních řadů pod Vrážkou a ve stejném termínu proběhne výběrové řízení na rozšíření a modernizaci sběrného dvora.
Z menších, ale neméně důležitých projektů lze jmenovat pořízení nových kompostérů pro občany města, úspěšně proběhla
také další etapa revitalizace zeleně a došlo i na vybavení relaxační louky u řeky mobiliářem. Potvrzena je rovněž dotace na další
etapu úpravy přednádraží. Radnice vybrala zhotovitele projektu,
který zahrnuje nejen vybudování parkovacích míst, pěších stezek
a cyklostezky, ale také vybudování veřejného osvětlení, mobiliáře
a přesun autobusové zastávky. Přes šest milionů korun radnice již
investovala nebo bude investovat i v okolních lesích. Dokončena
byla rekonstrukce nádrže na Pišťáku, zrekonstruována byla část
pěší cesty Burešovka, nyní se chystá její dokončení a rekonstrukce
dalších lesních cest u Lesního divadla a pod Strážným vrchem.
Ve hře jsou i další důležité projekty. Město například dlouhodobě usiluje o výstavbu nové sportovní haly. Připravuje rekonstrukci
někdejší školní budovy na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, kam
by se měla přestěhovat knihovna, ateliéry základní umělecké školy, vzniknout by zde měla i kavárna a své zázemí by zde měly mít
řevnické spolky, například baráčníci či ochotníci. Město již nechalo
zpracovat studii revitalizace smuteční síně a jejího okolí na řevnickém hřbitově. Také by mělo dojít k vybudování bezpečných cyklotras v širším centru města, chodníků v horní části Mníšecké ulice
a k revitalizaci první (jižní) části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
Poslední dvě zmíněné akce by měly proběhnout souběžně s opravou krajských silnic ze strany Středočeského kraje. e

Dotačními tituly se podařilo pokrýt 71 milionů korun.

Aktuálně probíhají soutěže na dodavatele nebo budou
během září přímo zahájeny investice za více než 120 milionů korun. Schválené dotace s nimi související čítají:
dokončení kanalizace a rozšíření
čistírny odpadních vod
28,048 mil.
dokončení povrchů v prostoru
přednádraží a přilehlých ulic
14,161 mil.
výstavba sběrného dvora
17,575 mil.
vestavba výtahu a učeben
v podkroví budovy II. stupně ZŠ	 15,350 mil.
rekonstrukce tří lesních cest
8,580 mil.
rekonstrukce budovy hasičů
2,993 mil.
realizace zahrady pro environmetální výuku v areálu MŠ	
0,450 mil.
zateplení a rekonstrukce budovy
městského úřadu
1,561 mil.

Finanční sucho
V roce 2020 končí současné programové období evropských fondů. O parametrech a nastavení dalšího období se aktuálně jedná,
z dosavadních informací ale vyplývá jedna věc. Peněz bude méně.
Pro Řevnice to znamená, že musíme mít připravené dostatečné
množství kvalitních investičních projektů pro případ, že se objeví
vhodná podpora. Investovat musíme efektivně a chytře.
Kvalita veřejného prostoru
Chceme, aby Řevnice byly rezidenční město s vysokou kvalitou života. Ta je z velké části určena i vzhledem veřejných prostranství a
budov. Když už město investuje z našich peněz, mělo by investovat
do kvalitní architektury. Ta nejlépe vzejde z otevřených soutěží či
oslovením významných architektů. To platí nejen pro velké stavby, ale i pro ulice a chodníky či městský mobiliář. Z dosud nezapočatých úprav veřejných prostranství si výrazné zlepšení zaslouží
např. prostor okolo pošty a zámečku, cesta k Lesnímu divadlu či
výstup na Šiberný ke hřbitovu.

6 Předvolební téma
Řevnice nevyschnou
Sucho, které v letošním roce zažíváme, bude v budoucnosti stále častější. Za klíčové investice proto považujeme projekty, které
budou zadržovat vodu v krajině a zajišťovat dostatek pitné vody.
Přírodní opatření v krajině na území obce, veřejná prostranství s
povrchy umožňujícími vsakování vody do půdy či chytré hospodaření se srážkovou vodou u veřejných budov jsou příklady vhodných
investic. Pokud budeme postupovat koncepčně s jasnou vizí, v budoucnu na tom jen vyděláme. Ruku v ruce s tím musí jít zajišťování
dostatečného množství pitné vody pro rostoucí počet obyvatel. Jde
o zvýšení kapacity současných vodních zdrojů či připojení na pražskou vodovodní soustavu.
Po Řevnicích pěšky a na kole
Některé chodníky jsou v katastrofálním stavu, či neexistují vůbec.
Cyklistické pruhy, které dávají alespoň základní pocit bezpečné
jízdy ve městě téměř nejsou, u nádraží naprosto chybí odkládací
prostory pro kola. Tyto faktory od pohybu pěšky či na kole spíše
odrazují místo toho, aby motivovaly využívat pro město příznivější způsoby dopravy, než je ta automobilová. Vytvoříme jasný plán
obnovy chodníků a zajistíme dostatečnou vybavenost pro cyklisty.
Pohyb po městě musí být příjemný pro všechny.
Moderní a chytrý úřad
Chceme Řevnice 21. století. Tomu by měl odpovídat i městský
úřad. Budeme investovat do modernizace jeho chodu s cílem
zpříjemnit vyřizování všech úředních nezbytností. Zavedeme jako
možnost digitální komunikaci všude tam, kde to bude účelné.
Otevřená a srozumitelná prezentace rozpočtu města či veřejně
dostupný mapový portál se zanesením technických sítí či územního plánu. To jsou příklady jednoduchých a účelných investic, které
začneme po volbách realizovat. e

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom na úvod příspěvku za sdružení nezávislých
kandidátů PERSPEKTIVA PRO MĚSTO představili personální obsazení čela naší kandidátky. Tomáš Smrčka v uplynulých
čtyřech letech město vedl jako starosta a je opět naším kandidátem na tuto pozici, Iveta Kovářová byla radní a Petr Hartmann
pracoval pro město jako předseda důležitého finančního výboru. Do voleb jdeme tedy s úspěšným týmem posíleným o nové
členy, kteří před čtyřmi roky kandidovali za Mladý hlas Řevnic.
Podporujeme mladé lidi, kteří mají zájem se podílet na veřejné
správě.
Neslibujeme, konáme
Společně s koaličními partnery jsme zrealizovali investice do
rozvoje Řevnic ve výši 147 mil. Kč. Na začátku spolupráce jsme
uzavřeli koaliční smlouvu, která obsahovala mnoho bodů z
našeho volebního programu. Dnes, po čtyřech letech úspěšné
spolupráce, můžeme zodpovědně prohlásit, že se nám většinu
bodů našeho koaličního programu podařilo splnit.
Naše děti mohou chodit do nově vybudované přístavby školy.
Zrealizovali jsme i velkou rekonstrukci stávajících školních budov a jídelny, včetně vybavení. Velké investice směřovaly do rekonstrukcí 17 místních ulic nebo jejich částí. V září vypukne 2.
etapa rekonstrukce přednádražního prostoru a přilehlých ulic.
V nejbližších dnech se také spustí tolik očekávaná výstavba kanalizace, včetně výměny 100 let starého vodovodu, v lokalitě na
Vrážce. Tato akce je spojená s modernizací a rozšířením ČOV,

na níž se budou finančně podílet i obce Zadní a Hlásná Třebaň.
Rozsahem menší investice, jako například do zeleně, vodohospodářské infrastruktury, technických služeb, pečovatelské služby, městské policie a hasičů, přesáhly 30 mil. Kč.
Budeme dále investovat
Prosazovat pro naše město důležité investice, a to ještě ve větším měřítku, budeme v případě zvolení i v nadcházejících
čtyřech letech. Podmínky pro navýšení jsme si připravili zpracováním velkého množství projektů a k nim zajištěných dotací.
Hodnota těchto připravených a zahájených akcí je 120 mil. Kč.
Hlavní finanční prostředky budou směřovat do vodního hospodářství (strategické propojení vodovodních soustav přes řeku
Berounku, revitalizace vodních zdrojů, rekonstrukce úpravny
vody, rozdělení městské vodovodní soustavy na tlaková pásma),
do rekonstrukcí místních komunikací (cíl je minimálně 20 opravených ulic) včetně vodovodních sítí, do spoluúčasti na rekonstrukcích krajských silnic.
V oblasti školství bude prioritou dokončení modernizace
původní budovy základní školy (výtah, nové třídy v podkroví a
nové odborné učebny). Dále pak zahájení projektů podle zpracované studie školního areálu, tedy školního sportoviště (včetně
přípravy sportovní haly) a rekonstrukce staré školy na náměstí.
Jedním z cílů je rovněž navýšení kapacit pro vzdělávání předškolních dětí. Chceme nadále podporovat ZUŠ, proto chceme
provést rekonstrukci budovy Zámečku. Věnovat se budeme areálu hřbitova, včetně parkovacích ploch a obřadní síně.
Přehled všech naplánovaných cílů vám z důvodů omezeného
rozsahu tohoto článku představíme v našem programu. Volte
nás, volíte Perspektivu. e

Za rozjezd tolika dotačních projektů směřujících do budování
či modernizace infrastruktury si vedení řevnické radnice jistě
zaslouží pochvalu. Připravuje se toho opravdu hodně, až máme
trochu obavy, aby se všechno stihlo také v řádných termínech
a kvalitně dokončit. Také doufáme, že radní řádně propočítali
finanční možnosti města a novými projekty nezatíží obecní kasu
tak, že se z toho nebude schopná dlouhá léta vzpamatovat.
Dotace totiž zpravidla hradí jen určitou část nákladů, třeba
80 nebo 70 %. Zbytek musí město uhradit ze svého. Z dotace
lze také financovat pouze to, na co byla přidělena, a nic navíc.
V případě kanalizace pod Vrážkou např. nebude možné z dotace zafinancovat asfaltování ulic. Dotace může zaplatit jen uvedení povrchů do původního stavu, což je prach a bláto. Bude
mít obec na to, aby až se položí kanalizace a spraví vodovod,
mohli obyvatelé žijící pod Vrážkou konečně otevřít okna a sušit
prádlo venku před domem? Snad to má vedení města spočítané
a v rozpočtu jsou dostatečné rezervy i na nový asfalt.
Co se týče příštího volebního období, je jistě třeba všechny rozpracované dotační projekty řádně dokončit. Při rozhlížení, kam
dál, bychom se chtěli zaměřit zejména právě na uvedené prašné ulice. Rádi bychom zpracovali analýzu, kolik zpevnění silnic
v Řevnicích bude stát, jaké na to může město uvolnit finanční
zdroje, a podle toho připravili harmonogram, jak se bude s asfaltováním, případně dlážděním, pokračovat. Abychom tu na
zpevněné ulice nemuseli čekat ještě 100 let.
Z dalších „žhavých“ témat bychom chtěli upozornit na odpadové hospodářství. Od roku 2024 totiž bude zakázáno skládkování a svoz komunálního odpadu se v důsledku toho patrně
citelně prodraží. Už teď bychom se na to měli začít připravovat,
abychom v roce 2024 nebyli zaskočeni a město nemuselo nárazově zvyšovat občanům poplatky za popelnice. Myslím, že
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je třeba zamyslet se na tím, jak by se daly náklady na odpady
dále snížit. V určitých lokalitách či ročních obdobích by třeba
šlo prodloužit frekvenci vyvážení popelnic z týdenní na čtrnáctidenní, také existují způsoby, jak zvýšit třídění odpadů přímo
v domácnostech, takže množství toho v popelnicích výrazně
klesne. O všech možnostech je třeba diskutovat a nabídnout
občanům možnosti, jak by sami svou aktivitou mohli udržet výši
poplatků za odpady na snesitelné úrovni.
Věcí k řešení je v Řevnicích ještě spousta, ale vzhledem k vymezenému prostoru jsme zmínili dvě hlavní témata, která považujeme pro příští volební období za nejpodstatnější. O dalších si
můžete přečíst v našem volebním programu. e

Zdravíme čtenáře a děkujeme redakci za poskytnutý prostor.
Jsme sdružení Strany Svobodných Občanů a nezávislých kandidátů a chceme, aby Řevnice byly moderním prosperujícím
městem, které občanům nehází klacky pod nohy. Náš lídr Adam
Langr přinese do vedení města nové nápady za podpory zkušených zastupitelů z minulého období Jirky Buchala a Honzy
Lojdy.
Obecně se stavíme proti nesmyslnému přerozdělování daní
do dotačních projektů. Je však třeba zdůraznit, že omezené
prostředky přidělené městu prostřednictvím rozpočtového určení daní nedostačují na investiční rozvoj a město je nuceno
vybírat si z omezené řady dotačních titulů, které neřeší aktuální
potřeby. Výše uvedený přehled tedy není ani tak zásluhou vedení obce, ale především firem, které úspěšně předložily dotační
projekt ušitý pro poskytovatele dotace. Důkazem je fakt, že o
podaných žádostech zastupitelstvo většinou hlasuje jednomyslně, protože jiné možnosti financování nejsou.
Jakékoliv projekty vedoucí k údržbě, rekonstrukci či nové
výstavbě infrastruktury sloužící občanům města jsou žádoucí.
Mnohdy však bohužel o účelnosti projektu rozhoduje jeho detail, který má na starosti vedení města, a tak se můžeme v Řevnicích setkat s takovými důsledky špatného řízení projektů, jako
jsou možná dobře míněné, ale ve výsledku nesmyslné a nebezpečné „uši“ ve Školní ulici, asfaltové pásy řešící pouze třetinu
šířky ulice nebo třeba nesmyslné zjednosměrnění Sochorovy
ulice.
Svobodní Řevnice chtějí prioritně vyřešit nekonečně omílané
téma úpravy povrchů vozovek. Chybí zde jasný plán, který by
stanovil, v jakém pořadí, dokdy a za jaké náklady město zbaví
občany prašných komunikací. Máme řešení pro vyvedení dopravy z města, více na našem webu. Chceme se vypořádat s nedokončenými úpravami přednádraží, s parkováním automobilů ve
městě a s bezpečností pěších a cyklistů. Zaměříme se na nedokončené odkanalizování obce, intenzifikaci ČOV a přizpůsobení
se nové legislativě v oblasti nakládání s odpady.
Město by nemělo naskakovat na módní vlnu v budování cyklostezek či cyklopruhů, které mnohdy nelze úspěšně řešit vlivem místních podmínek (např. projekt napojení cyklostezky na
zatáčku u Hartmannů) a nepřinášejí užitek všem obyvatelům.
Výjimkou je žádoucí podpoření cyklostezky spojené s navýšením protipovodňové hráze.
Rádi bychom se zaměřili na investice do městských nemovitostí, které jsou vhodné jako zázemí pro lékaře tak, aby občané
Řevnic nebyli nuceni dojíždět za lékařskou péčí. Jako výrazný
neúspěch vnímáme zrušení pobočky České spořitelny.
V neposlední řadě vnímáme za důležité investovat do přilehlé krajiny. Vhodná investice do mokřadů, lesních nádrží nebo

např. výsadby zeleně může poskytnout občanům Řevnic záruku
zdravého a jedinečného bydlení, tolik charakteristického pro
Řevnice, a zajistit finančně velmi obtížně vyčíslitelné zážitky z
procházek okolní krajinou. Více informací o našich názorech a
náš celý program naleznete na www.svobodni-revnice.cz, kde
rádi zodpovíme vaše případné dotazy. e

Co považujeme v oblasti investic za nejdůležitější, prosazovali
naši zastupitelé a místostarostové už v uplynulých čtyřech letech, kdy město s pomocí evropských, státních i krajských dotací proinvestovalo téměř sto padesát miliónů korun. Z toho nejvíce do školních budov a do místních komunikací, ale také
do obnovy zeleně, vodohospodářské infrastruktury nebo vybavení technických služeb. Zakoupeny byly automobily pro pečovatelskou službu a více než milion stála obnova šaten a doplnění sociálního zázemí Lesního divadla.
Hodně se investovalo i do projektové přípravy pro nadcházející
volební období, které je poslední příležitostí pro čerpání evropských dotací. V minulém volebním období nám dotace pokryly více
než polovinu investičních nákladů. K dnešnímu dni jsou odsouhlaseny k čerpání další dotační prostředky ve výši 89 milionů korun.
1. Prioritou je pro nás výstavba projektů, na které se již podařilo získat dotace:
••
dostavba parkovacích míst, chodníků, osvětlení a mobiliáře v přednádraží
••
rozšíření a modernizace ČOV a dokončení kanalizace
pod Vrážkou
••
výstavba sběrného dvora v areálu EKOS
••
rekonstrukce odborných učeben a vestavba podkroví,
včetně výtahu v budově 2. stupně základní školy
2. Komunikace
Krajská investice do rekonstrukce řevnické páteřní komunikace
(Pražská, Komenského, Čs. armády) znamená příležitost i nutnost
obnovit vodohospodářskou infrastrukturu v její trase. Podél obnovované komunikace je třeba rekonstruovat nebo vybudovat chodníky. Máme připravené projekty na obnovu několika ulic a lávky
v Havlíčkových sadech v rámci vybudování páteřní cyklotrasy a
budeme žádat o dotaci na jejich realizaci. Postupovat musí – dle
možností rozpočtu – i rekonstrukce dalších ulic.
Chceme dále spolupracovat se SŽDC na projektu podjezdu pod
tratí, který již vzniká, a domlouvat se na spolupráci s majitelem
areálu Eurovie na vybudování parkovacích míst na druhé straně
železniční tratě.
3. Voda
Důležitá je realizace připravovaných infrastrukturních projektů,
které zajistí Řevnicím bezpečnost při zásobování vodou – investice do vodních zdrojů a propojení vodovodního systému obou částí
Řevnic tak, abychom byli připraveni i na horší situace než letošní
sucho. Rádi bychom zrychlili přípravu projektů pro ochranu před
povodněmi a také investovali do zadržování vody v krajině.
4. Veřejný prostor a budovy
Pro kvalitu veřejného prostoru v Řevnicích bude zásadní uskutečnění již připravovaných projektů obnovy náměstí, rekonstrukce staré školy, včetně vybudování nového zázemí pro městskou
knihovnu a místní spolky, a obnova smuteční síně.

8 Předvolební téma

Výstavbu sportovní haly a venkovního sportoviště v areálu základní školy považujeme za nezbytnou pro výuku v ZŠ i možnost
rekreačního sportování ve městě.
Seniorům dlužíme opravy budovy penzionu a nový výtah.

6. Soukromé investice a město
Považujeme za důležité spolupracovat s potencionálními soukromými investory, jejichž záměry mohou zlepšit veřejný prostor města a rozšířit služby pro občany. e

5. Drobné investice
I drobnější investice mohou funkčně a esteticky významně zkvalitnit veřejný prostor. V minulém období se nám několik takových zásahů povedlo. Iniciovali jsme vznik koupací louky s molem, úpravu
nároží školy a kultivaci zanedbaných míst na Palackého náměstí a
v ulici Na Stránce. Vznikly nové plakátovací plochy a před realizací
je projekt kultivace sběrných hnízd. Chceme rozhodně v této práci
pokračovat.

Alice Čermáková, Martina Skovajsová a Josef Tlustý za TOP 09 a
Nezávislí

Pozn. redakce: Příspěvky byly řazeny abecedně dle názvu
politických stran.

Pozvánky na předvolební akce

Objevte s námi Palackého náměstí!
 Zastavte se na „Řevnickém tržišti“ v sobotu 22. 9. od 9 do 15 hodin 

Bude se podávat výborná káva, domácí
koláče a zavařeniny k snídani. Na trhu
najdete lokální produkty, med, jablka, cider,
zeleninu. Dobročinný prodej knih, semínka
místních rostlin na příští rok a dobré víno.
Zahrají a zazpívají Ester Pavlů
s Ahmedem Hedarem a Jan Burian.
Hry, dílničky a divadlo pro děti.
Podrobný program sledujte na facebooku
TOP09 a Nezávislí Řevnice.

Srdcem každého města je místo, kde se
lidé scházejí, povídají si, nakoupí a kde
se cítí dobře. Místo otevřené všem, kdo chtějí
nabídnout své produkty, nápady, dovednosti.
Takové místo Řevnicím chybí - mohlo by jím
být Palackého náměstí, křižovatka důležitých
cest spojujících obě části Řevnic i město
s metropolí. Klidné náměstíčko s výhledem na
řeku a připomínkou svatých pod korunami lip.
Jeho úprava podle návrhu architekta Josefa
Pleskota nabízí dosud nevyužité možnosti!

Místní sdružení ODS
v Řevnicích zve na

2. ročník ŘEVNICKÉHO CROSSU
který se připravuje na

28. září 2018 v 9.30 hodin
Start u dětského
hřiště pod házenou.
Trať je dlouhá
cca 4,5 km a vede
po zelené značce
na Skalku.
Startovné 50 Kč.
Závod odstartuje sympatický
p. senátor Jiří Oberfalzer.

Zveme všechny obyvatele
na diskuzi s kandidáty

PERSPEKTIVY PRO MĚSTO
PŘEDVOLEBNÍ SETKÁNÍ
V MODRÉM DOMEČKU
STŘEDA 3. ŘÍJNA
17.00 HODIN
Přijďte vyzpovídat nad kávou
a zákuskem našeho kandidáta
na starostu Tomáše Smrčku
a ostatní členy týmu.

Rozhovor 9

ROZVÍJÍM V DĚTECH
FANTAZII
Je mladší sestrou herce a moderátora Petra Rychlého. Již přes dvacet let působí v Ypsilonce a zahrála si
i v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Herečka Renata Rychlá bydlí v Dobřichovicích a již třetím rokem učí
dramatickou výchovu na řevnické ZUŠce, se kterou právě vyráží na letní tábor…
Text: Jan Schlindenbuch | Foto: archiv Renaty Rychlé

Jak jste se dostala k herectví? Inspiroval vás bratr nebo to bylo z jiných
důvodů?
Náš táta hrál ochotnické divadlo, bratr
potom také. Jednou mě vzali na děkovačku a já nikdy nezapomenu na ten zvláštní
pocit. Jiný svět nebo meziprostor, tak
nějak mi to připadalo. Od té doby jsem
chtěla být herečkou. Jako malá jsem psala scénáře pro své kamarády. Měli jsme
před domem takový velký strom a pod
ním jsme hráli divadlo. Naše maminka
psala básničky. Bratr mě samozřejmě inspiroval, jelikož byl pro mne tím velkým
bratrem. Když mi bylo necelých 18 let,
přišel za mnou s tím, že v divadle v Chebu hledají elévku a abych jela na konkurz. Tak jsem jela a přijali mě. Tím se
splnil můj sen…
Začínala jste tedy v Chebu a teprve
pak jste šla na DAMU. Bylo pro vás studium díky předchozí praxi jednodušší?
Nedá se říct, že by to bylo pro mne lehčí. Zbavovala jsem se špatných návyků a
intonací. Jelikož jsme hodně improvizovali, bylo to pro mne nové.
Momentálně působíte v Ypsilonce,
kde jste již přes 20 let? Je to pro vás
asi srdeční záležitost.
Ypsilonka je můj domov, můj ostrov v
moři plný skvělých vtipných lidí, kteří
se neberou příliš vážně a umí si sami ze
sebe udělat legraci.
Původem jste ze západních Čech, v
současné době žijete v Dobřichovicích. Co vás sem přivedlo?
Přivedla mě sem kolegyně Lenka Loubalová. Seznámila mě s mým manželem.
Taky za to může vinárna U Caldů, kde
jsme celá zdejší parta trávili většinu společného času. Dobřichovice jsou krásné
městečko, je zde genius loci. Připadám
si tu stále jako na dovolené. I když už se
svým manželem nejsem, Dobřichovice
považuji za svůj domov a nehodlám se
odsud hnout.
Již třetím rokem učíte dramatickou
východu na řevnické ZUŠce? Jak jste
se našla v roli učitelky?

No jako učitelka si rozhodně nepřipadám. Spíš se snažím rozvíjet v dětech
fantazii a přirozený talent. Práce s nimi
mě baví, připadá mi smysluplná. Máme
už společně za sebou několik větších
akcí, jako například OPEN ZUŠ, který
děti celý uváděly. Také MIX festival, kde
procházely celým festivalem, který také
uváděly a hrály tematické scénky. Mám
radost, když je to baví.
Dá se herectví pouze naučit nebo
musí mít žák vrozené předpoklady?
Samozřejmě, že tam určité předpoklady
být musí, ale spoustu se dá naučit. My
se učíme například psát krátké povídky
a básničky a pak je prezentovat. Také
se učíme číst na veřejnosti. Děti hodně improvizují, což je baví. Zahrály si
pohádku Sůl nad zlato, kterou si sami
zmodernizovaly. Mají radost, když s tím,
co nazkoušejí, mohou jít před lidi. Vždy
mě potěší, když dítě, které sotva přečetlo větu, najednou čte i s výrazem. Nebo
když se někdo nejdříve rozplakal na
scéně a při dalším představení s radostí
předvede všechno, co umí.
Se ZUŠkou jezdíte dokonce jako jedna z vedoucích na letní tábor?

Na tábor jsem jela poprvé minulý rok
a to hlavně proto, že se v roce setkáváme pouze jeden den v týdnu, kdy není
tolik času na soustavnou práci. Jela
jsem také proto, že Ivana Junková, naše
paní ředitelka, je moje krevní skupina
a pracuje s dětmi už spoustu let. Chtěla
jsem se přiučit co a jak. Tábor je zaměřený nejenom na divadlo, ale také na
film a výtvarné umění. Takže já, která
neudělám rovnou čáru, jsem dostala
úkol malovat s dětmi zvířata. Dodnes
jsem na svůj výkres pyšná. (smích). Už
se těším na letošní tábor, na který za
chvíli odjíždíme…
Už jste si zahrála v řevnickém Lesním
divadle? Pokud ne, s jakým souborem
a jakou inscenaci byste si zde chtěla
zahrát?
V Lesním divadle jsem si už zahrála. Nevím přesně, ve kterém to bylo roce. Bylo
to s ochotnickým souborem Dobřichovice pod režijním vedením Petra Říhy.
Hráli jsme komedie „Ten kdo utře nos“.
A co bych si zde chtěla zahrát? Nějaký
akční příběh s brokovnicemi. Hlavní role
Renata Rychlá a Jean Reno… e
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Výlet dvacátý osmý:
Po stopách brdských trampů
Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

Za více jak sto let trampingu vzniklo v hloubi brdských lesů mnoho krásných osad, malých, dnes již polozapomenutých ohnišť,
ukrytých srubů a památečních míst. Vydejme se tentokrát do
okolních kopců prozkoumat některá z nich. Naší cestu chtě nechtě musíme zahájit (a nejspíš i zakončit) v hospodě „U Zrzavého
paviána“, legendární základně prvních brdských trampů. Dnes
zde mezi výletníky a cyklisty již na nenápadně oblečeného trampa z US tornou na zádech narazíme výjimečně, ale vězte, že své
místo pod dřevěnými plackami v rohu mají stále rezervované.

Vrahův potok
Většina trampských osad se nachází na březích malých potůčků,
a tak naším prvním cílem je Vrahův potok. Od hospody se vydáme vzhůru podél Halounského potoka. Můžeme jít po asfaltce
nebo po zelené značce okolo Rochot. Za Rochotami nás cesta
přivede k prudké stráni pod níž již teče Vrahův potok. Na křižovatce lesních silniček odbočíme vpravo a sestoupíme k můstku
přes jeho tok. U jeho břehů se nachází několik tábořišť. Pokud se
vydáme dolů po potoku, dojdeme přes několik z nich až k legendárnímu kempu Westend. Tedy dnes již k chatové osadě, ve kterou se za více jak 90 let trvání změnil. Poslední srub bez elektřiny
patří známému malíři a ilustrátorovi Marku Čermákovi, jehož
kresby a malby jsou s trampingem dlouhá léta spojené.
Cestou od můstku proti proudu mineme další ze starých kempů. Byl nazván Bílé skály, snad proto, že se nachází v místě opuštěného lomu. Postupujeme dále až k pramenům Vrahova potoka.
Většina tábořišť je čistě uklizena, protože pravověrný trampský
národ je pořádkumilovný a šetrný k přírodě. Okolí je vysmýčené,
hromádka dřeva připravená a v ohništích je na zbytcích popela
položena větvička ze smrku. Podle stupně jejího ovadnutí poznáme, kdy zde někdo naposledy tábořil. Proto i my, pokud využi-

jeme tábořiště ke svačině, ukliďme po sobě a všechny odpadky
odnesme zpět do města.

Voznický potok
Za pramenem Vrahova potoka vystoupáme na hřebenovou cestu
značenou červenou turistickou barvou a vydáme se vpravo směrem na Stožec. Po několika stech metrech narazíme na studánku
Bílý kámen. Kdysi zde stávala hájovna, která na konci 2. světové
války vyhořela a zbylo po ní pár kamenných schodů. Nad námi ve
svahu je někde betonová zeď bývalé vojenské základny Klondajk.
My se ale vydáme dolů po proudu Černého potoka objevovat další trampská tábořiště. Jména brdských kempů jsou často odvozená z příběhů Divoké západu, a tak můžeme narazit na El Toro, El
Paso, Alabamu, Ascalonu, Fort Dakotu. Případně podle místních
zvláštností – Palouček, Ovčárnu, Kamp deštů, Strachomornu.
U Černého potoka narazíme na kemp Korýtko, kde po celou dobu
zurčí voda ze dřevěného korýtka na potoce.

Kytín
Podél potoka sejdeme na jednu z asfaltek, které nás zavedou do
Kytína, odkud se přes osadu Na Rovinách, rozcestí Červený kříž a
Jezírko vrátíme zpět k „Zrzavému paviánovi“ a dále do Řevnic.
Při svých toulkách brdskými lesy třeba narazíte i na legendární kemp Zlaté dno. Jeden z nejstarších kempů v Brdech, na který
jezdil generál Jerry Packard (přezdívka) se svou Zimní brdskou
armádou spát i v zimních mrazech pod širák. Dnes je částečně
zničený necitlivou těžbou dřeva, ale stále slouží jako pietní místo
kamarádům, kteří byli umučeni nacisty pro svou odbojovou činnost za 2. světové války. Dodnes neexistuje mapa cesty k němu,
a tak si svou pěšinu do Zlatého dna musí najít každý sám. e
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Řevnická škola v době vzniku ČSR
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

Úvodem
Počátky řevnické školy nalézáme – dle kronik – na konci 18. století.
Tehdy řevnická mládež jezdila do školy v Dobřichovicích. Po roce
1800 se začalo v Řevnicích vyučovat v pronájmu v domech čp. 10,
potom v domě čp. 54, který stával na místě dnešní restaurace U
Rysů na náměstí. Při kontrole úrovně školství v našem městě v roce
1822 rozhodl „zbraslavský podkrajský“ postavit v Řevnicích novou
školu uprostřed náměstí tam, kde je dnes kašna. Stavba probíhala
za vojenské asistence, protože řevničtí občané byli proti. Pro svůj
postoj měli dva důvody. Jednak nechtěli, aby budova stála uprostřed náměstí, ale hlavně se nechtěli finančně podílet na její výstavbě, jak jim bylo přikázáno. Budova byla postavena a sloužila
dětem 62 let až do roku 1884, kdy byla vybudována škola čp. 64,
stojící dodnes. Původní škola byla zbořena v roce 1885.

Děti z řevnické školy zpívají koledy před farou o Vánocích
roku 1918.
•• Školská nadace uvolnila z úroků úspor peníze na dárky pro
42 dětí. Přispěli i ředitel školy a pan farář.
Školní rok 1917–1918
•• Změna v učebním sboru. Na výpomoc nastoupil od ledna 1918
učitel-invalida Jaroslav Růžička.
•• Vánoční prázdniny prodlouženy do 7. 1. pro nedostatek topiva.
•• Ve Faustovně zřízena jedna třída a byt pro ředitele školy. Obec
budovu zakoupila v listopadu 1916.

Skupinová fotografie 3. třídy řevnické školy v roce 1917.
Vpravo sedí nejdéle sloužící učitelka řevnické školy, paní
Božena Pospíšilová, která učila celých 43 let.

Přehled hlavních událostí ve školních
letech 1914–1920 (dle kronik)
Školní rok 1914–1915
•• Třídní učitel 1. třídy Antonín Vašta nastoupil vojenskou službu
v rakouské armádě.
•• Předsedou školské rady byl zvolen František Ráž, starosta obce.
•• Po úmrtí generála a velmistra Řádu křížovníků s červenou
hvězdou Františka Marata věnoval řád škole 70 korun na učební
pomůcky.
•• V květnu 1915 postoupena místnost 1. třídy pro vyučování dítek polských uprchlíků z Haliče, a proto bylo zavedeno do konce
roku střídavé vyučování.
Školní rok 1915–1916
•• Na počátku i na konci školního roku zapělo žactvo – jako každý
rok – rakouskou státní hymnu.
•• Celá škola se v kostele zúčastnila pietní mše za již dříve zemřelou císařovnu Alžbětu („Sisi“).
•• Krejcarový spolek v Řevnicích opatřoval žákům potřeby pro psaní a kreslení.
Školní rok 1916–1917
•• Žactvo školy se zúčastnilo mše za zemřelého císaře Františka Josefa I. (zemřel 21. 11. 1916).
•• „Drahotní výpomoc“ vyplacena rodinám chudých dětí.
•• Uhelné prázdniny od 22. 1. do 21. 2.

Školní rok 1918–1919
•• 28. 10. vyhlášena československá samostatnost. Ve škole i mimo
ni začalo odstraňování všeho „rakušáckého“.
•• 14. 11. vznikla prozatímní československá vláda, která v nepřítomnosti zvolila prezidentem profesora T. G. Masaryka.
•• 21. 12. TGM slavnostně přijel na hlavní nádraží v Praze.
•• 7. 5. 1919 zemřel v sanatoriu Na Pleši řevnický učitel Jan Novotný. V Řevnicích měl veřejný pohřeb 10. 5.
•• Výnosem vlády ze dne 25. 4. 1919 byly prodlouženy vánoční i
velikonoční prázniny.
Školní rok 1919–1920
•• Slavnostní zahájení školního roku v novém státě (16. 9.). Poprvé byly zahrány oba díly československé státní hymny a učitelé vzpomněli osobností Jana Amose Komenského a Mistra Jana
Husa.
•• Odešel řevnický učitel Bohuslav Ponrt na pomoc školství na Slovensku.
•• Dobročinné dary pro školu: Krejcarový spolek a Společnost smíšených živností, každý dal 300 Kč, vánoční nadílka dětem ze
školské nadace – 1.014 Kč, dar 200 Kč od přátel zemřelého učitele Jana Novotného.
Mimo výše uvedený přehled chci zmínit ještě několik skutečností. Ve školním roce 1911–1912 bylo do školy zavedeno elektrické osvětlení. Uvádím abecední seznam učitelů obecné školy
v roce 1918 (8 osob): Josef Brejcha, řídící učitel od roku 1913
do 1926, Marie Fröhlichová, Vlasta Kochmanová, Jan Novotný,
Božena Pospíšilová – učila v Řevnicích od 1. 4. 1914 do 30. 9.
1957, tj. 43 LET !!!, František Rampas, Antonín Vašta, Marie
Vojtíšková. Podle kronik navštěvovalo řevnickou školu v období vzniku Československé republiky vždy cca 300 dětí. Na konci
roku 1920 se jejich počet snížil na 254 žáků. Z těchto se hlásilo k římskokatolickému náboženství 220, bez vyznání bylo 28,
dále byli 2 evangelíci a 4 izraelitského vyznání. e
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Reakce na články z Ruchu 7–8/2018
Vážení spoluobčané, jak jsem předpokládal, dostal jsem se v minulém vydání Ruchu do hledáčku hned dvou koaličních zastupitelů. Nemyslím, že by tyto dva články, které se dle mého názoru
pohybují spíše v rovině osobní než politické, zasluhovaly nějakou
reakci, zazněly zde však argumenty, které bych rád upřesnil. Petr
Hartmann se ve svém článku odkazuje na arch. Starčeviče a jeho
tvrzení, že jsem prosazoval zástavbu na 350–400 m2 velkých parcelách. Protože jde o více jak deset let starou záležitost, dost dlouho jsem marně hledal nějaký podklad, který by mohl být podmětem takovémuto tvrzení. Nakonec jsem našel v diskuzi ke studii,
která předcházela zadání územního plánu a byla projednávána v
lednu 2006 tento můj příspěvek „Pan Kvasnička namítá, že v obou
lokalitách je málo prostoru pro domky na menších parcelách, které
by byly vhodné pro mladé lidi“. Je pravda, že jsem se dlouhodobě
snažil řešit situaci, kdy mladí lidé opouštěli Řevnice kvůli bydlení,
a také je pravda, že se mi to nepodařilo, což mne mrzí. Je ale absurdní, pokud je tato moje snaha jakkoli spojována s plánovanou
výstavbou dvojdomků v lokalitě Pod Lesem.
Libor Kvasnička

Proč Perspektiva pro město?
Ráda bych se krátce vyjádřila ke kandidátce sdružení nezávislých
kandidátů Perspektiva pro město. V uplynulém volebním období
jsem vykonávala mandát zastupitelky a radní za hnutí ANO Řevnice. Ve skupině lidí, kteří kandidovali za ANO před čtyřmi lety, jsme
se rozhodli letos opětovně ucházet o vaše hlasy. Po společné diskuzi jsme učinili rozhodnutí, že chceme pracovat pro město a kandidovat jako nezávislé sdružení, protože se ne všichni kandidáti
ztotožňují s aktuální politikou ANO na celostátní úrovni. Toto naše
rozhodnutí navíc umocnil fakt, že jsme kandidátku posílili o nové
členy, kteří před čtyřmi roky kandidovali za Mladý hlas Řevnic.
Iveta Kovářová

Zastoupení města Řevnice ve
školské radě ZŠ Řevnice
Na podzim roku 2015 jsme byly radou města Řevnice požádány,
abychom se – jako zástupkyně města – staly členkami školské rady
řevnické základní školy. V této roli jsme zastupovaly radu města
během doby, kdy školu řídila paní zástupkyně Škaloudová, během
hledání nového ředitele školy i v dalším období.
Jsme velice rády, že škola přestala plnit stránky Ruchu neshodami a rozhořčenými reakcemi rodičů z toho či onoho tábora.
Doufáme, že situace okolo školy se natolik zklidnila, že vlastně už
nemusíme ani o různých táborech mluvit. Pro město jako Řevnice považujeme za důležité, aby téma školy nebylo zpolitizované
a aby škola nepatřila k předvolebním tématům jednotlivých stran
a kandidátů. Obce se základním školám, které zřizují, nemají do
jejich práce příliš plést. Měly by především vytvořit podmínky, aby
se škola mohla rozvíjet a aby se v ní učitelé i žáci cítili dobře. V Řevnicích se městu dlouhodobě daří školní budovy modernizovat, v
plánu jsou i další vylepšení školního areálu.
Školská rada, jež se skládá ze zástupců města, rodičů a školy, pracovala po celou dobu tak, jak jí ukládá zákon. Zabývala se
hospodařením školy a rovněž školními vzdělávacími programy,
projednávala výroční zprávy školy i podněty rodičů a inspekce.

Všichni její členové se této práce aktivně zúčastnili. Možná je dobré
dodat, že jako dobrovolníci, tj. bez jakékoli finanční odměny.
Považujeme za důležité, aby městská rada měla ve školské
radě vždy takové zástupce, se kterými komunikuje a jimž důvěřuje. Školský zákon stanoví funkční období člena rady na pět
let, nebere však v úvahu situaci, kdy po komunálních volbách
mohou nastat výrazné změny ve složení zastupitelstva a rady
města. Myslíme si, že pro zástupce města je logické, aby jejich
mandát skončil v den komunálních voleb. Proto jsme se rozhodly ke dni 5. října 2018 ze svých funkcí ve školské radě odstoupit, aby nově vzniklá rada města měla možnost jmenovat
nové zástupce podle svých představ. Pokud bude mít nově zvolená rada zájem, jsme ochotny město opět zastupovat, náš mandát by však neměl po volbách dále pokračovat bez jmenování
novou radou města.
Hana Ripková
Eva Podzimková

Nebezpečná místa na „objížďce“
Jako obyvatele ulice V Kanadě, který často dochází do Řevnic, mě
trápí nebezpečná místa na objížďce – ulici V Luhu. Nebezpečná z
hlediska řidičů, ale především chodců, jejichž život je kvůli špatnému dopravnímu řešení a nedbalým řidičům v ohrožení.
Pokud jde o špatné dopravní řešení, jde podle mého názoru především o tato místa:
1) Zatáčka před viaduktem s chybějícím chodníkem a živým
plotem na vnitřní straně.
Živý plot brání výhledu do zatáčky řidičům přijíždějícím od Řevnic. Jde-li po straně s živým plotem chodec nebo jede cyklista, vidí
ho řidič auta na poslední chvíli a nezbývá mu než prudce brzdit.
Situaci by zlepšil nový chodník (již na katastru Letů), ovšem jeho
stavba je prozatím v nedohlednu kvůli nesouhlasu soukromých
majitelů této části komunikace.
2) Esíčko u řevnické parcely č. 343, které možná vypadá nevinně, ale silnice je zde úzká a protijedoucí auta se často do
zatáčky nevejdou.
Auta ve směru od viaduktu občas při vyhýbání se protijedoucím
autům přejíždějí obrubník u rohu uvedené parcely a ohrožují
chodce na chodníku, který je zrovna v tomto místě nejužší, snad
pouze 40 cm. Porostlý plot parcely zde brání ve výhledu všem a
chodcům též v případném uskočení do bezpečí. Situaci by zlepšilo
narovnání esíčka a rozšíření chodníku, alespoň o pár desítek centimetrů. Situaci samozřejmě zhoršuje velmi časté nedodržování
rychlosti spěchajícími řidiči a nárazově silný provoz. Pokud je narovnání esíčka na úkor okolních parcel nemožné (vykoupit by bylo
potřeba doslova pár metrů), chtěl bych vás požádat o vybudování
zpomalovacího prahu těsně před esíčkem směrem k viaduktu, kde
nejsou žádné přilehlé nemovitosti, které by mohly být ohroženy
případnými otřesy.
3) Přednosti zprava z ulic Wolkerova a Pod Strání.
Stávající dopravní značení je možná z hlediska zákona o provozu
na pozemních komunikacích v pořádku, ale prakticky je nedostatečné. Výhled z ulice V Luhu do obou bočních ulic je špatný a část
řidičů ve směru k viaduktu nebere přednost v potaz, zvláště u druhé komunikace (Pod Strání), kde již před křižovatkou není žádná
značka. Někdy zde náhle brzdí a byl jsem již dvakrát svědkem nebezpečných situací. Zde by pomohla instalace výrazné značky „Dej
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přednost v jízdě“, jako je nyní např. před přejezdem ve Všenorech
u železniční zastávky.
Marek Stránský

Město Řevnice nechalo zpracovat studii zklidnění místních komunikací V Luhu, U Viaduktu, Alšova, které nejsou dimenzované na
stávající provoz. Studie analyzuje nebezpečí na „Objížďce“ a navrhuje řešení. Tato studie byla projednána s Lety. Paní starostka z
Letů se snaží vyřešit situaci s vlastníkem komunikace, v řevnické
části se projektuje nezbytná infrastruktura v komunikaci. Úpravy
se budou týkat doplnění chodníků, sjednocení a zvýraznění dopravního značení, přechodů včetně zklidňovacích prvků, odvodnění. Za příspěvek děkujeme.
S úctou Ondřej Skripnik

Proč jsem podepsala obě petice
V poslední době se, nejen na stránkách Ruchu, diskutuje plánovaná výstavba domů v lokalitě Eurovie, Na Vrážce a Pod Lesem. Perspektiva výstavby bytových domů v areálu Eurovie, vyšší zastavitelnost lokality Na Vrážce a plán výstavby 4 řadových dvojdomů Pod
Lesem, dala vzniknout i 2 peticím, které podepsalo cca 800 osob.
Diskusí na toto téma se zabývalo i setkání organizátorů petic s
představiteli města a občany dne 21. 6. 2018. V zaplněném sále
školní jídelny největší potlesk pléna sklízely diskusní příspěvky
formulující stanovisko, že lidé nechtějí další zahušťování stávající
zástavby, nechtějí výstavbu bytových domů, nechtějí aby se stavělo
bez ohledu na okolní prostředí a jen s ohledem na maximální možný zisk investora z prodeje bytů. Naopak, chtějí zachovat původní
ráz Řevnic, tj. aby Řevnice zůstaly pohodovým zahradním městem,
kam se člověk ze zaměstnání rád vrací.
Otázka výstavby, včetně domů bytových, se netýká jen zmíněných lokalit ale i jiných míst v Řevnicích. Např. v blízkosti nádraží,
v ulici 28. října v zástavbě, kterou představují minimálně 100 let
staré rodinné domy, má vzniknout namísto rodinného domu 28 m
dlouhý a až 11 m vysoký bytový dům se 4 bytovými jednotkami
(108–115 m2) o celkové zastavěné ploše cca 300 m2. Dům má mít
rovnou střechu a jeho součástí je i stání pro 8 aut. Dům je koncipován tak, aby stavebníkovi přinesl požadovaný – a nepochybně
maximálně možný – finanční zisk. Dalším problémem je, že v okolí
plánované stavby, tj. ul. 28. října, Nádražní, přednádražním prostoru a ul. Pod Lipami parkuje v pracovní dny více než 300 aut a
prostor je automobily přehuštěn. V ulici 28. října často auta, zaparkovaná na chodníku, neumožňují vystavit popelnici, dodávku paliva a leckdy se člověk jen tak tak protáhne na ulici. Stav je to věru
neutěšený a dále se zhoršuje. Proto lidé, kteří budou sousedy plánovaného bytového kolosu, jsou zneklidněni dalším zahušťováním
výstavby, a s tím souvisejícím zhoršováním kvality životního prostředí a kultury bydlení, stejně tak jako lidé, kteří podepsali výše
zmíněné petice. Domnívají se totiž, že bytový dům do zástavby s
rodinnými domy a ulicemi přeplněnými zaparkovanými auty nepatří a město se tak vzdaluje proklamovanému charakteru rezidenčního zahradního města s rodinnými domy, vysokým podílem zeleně a kvalitním životním prostředím.
Zora Venclíková
Pozn. redakce: V případě zmíněné stavby probíhá územní a stavební řízení. 3. 11. 2017 stavební úřad vydal společné územní rozhodnutí a stavební povolení, proti kterému bylo vzneseno odvolání. Krajský úřad Středočeského kraje 10. 5. 2018 rozhodnutí zrušil
a vrátil věc stavebnímu úřadu v Řevnicích k novému projednání.

Hravě a zdravě v duchu
Latinské Ameriky
Letošní čtvrtý ročník rodinného festivalu Hravě a zdravě, který
se uskuteční 8. 9. 2018 v Řevnicích se částečně nese v duchu Latinské Ameriky. „Rozhodli jsme se, že v tomto roce představíme
návštěvníkům prostřednictvím festivalového programu alespoň
část tohoto překrásného koutu světa,“ říká Marie Hrdá ze spolku Náruč, jedna z organizátorek festivalu. „I nadále však ctíme
původní a hlavní myšlenku celé akce a tou je – dát prostor všem
místním a okolním spolkům, kroužkům, organizacím, podnikatelům a institucím, aby měli příležitost předvést svoji činnost. Díky
podpoře a aktivnímu zapojení se města do této akce, můžeme i
letos počítat s náměstím uzavřeným pro veškerou automobilovou dopravu. Na celé ploše náměstí tak bude opět téměř stovka
stánkařů, kteří budou prodávat či předvádět svůj sortiment nebo
služby. Tradiční a oblíbená Rodinná hra provede všechny zájemce po zajímavých a atraktivních místech Řevnic. Moderátorkou
celé akce je řevnická rodačka Ema Klementová. Srdečně zveme
všechny na letošní ročník Řevnického rodinného festivalu Hravě
a zdravě. Neseďte doma, pozvěte své přátele a známé a přijďte se
bavit společně. 8.9.2018 od 11.00 do 19.00 hod na náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad.“

Zájezd seniorů tentokrát
povede na Mělnicko
MěKS Řevnice připravuje na říjen zájezd pro seniory. Uskuteční se ve čtvrtek 11. 10. a jeho cílem bude prohlídka zámku
Mělník, pohlédneme též na soutok Vltavy a Labe a na vlastní
oči se přesvědčíme, že Vltava je v těchto místech mohutnější,
takže se vlastně Labe vlévá do Vltavy. Dále navštívíme hrad
Kokořín, kde je součástí prohlídky též výstup na věž, ten ale
není povinný. Předběžná cena: 400 Kč (doprava, vstupy). Přihlásit se můžete na kultura@revnice.cz nebo písemně, stačí vhodit do schránky na Zámečku. Nezapomeňte vždy uvést
číslo telefonu.

Univerzita třetího věku
vstupuje do 5. sezóny
Již do páté sezóny vstupuje Univerzita 3. věku v Řevnicích, jejíž
studenti se tradičně sejdou opět v září v řevnickém kině. Ve společnosti svých vrstevníků (50–85 let) se budou vzdělávat pod
hlavičkou České zemědělské univerzity Praha, Provozně ekonomické fakulty. Po tématech umění, dějiny, pěstitelství, astronomie nebo například lidské zdraví si studenti vybrali přednášky
z oboru genealogie. Studenti se seznámí se základními pojmy
genealogie (rodopisu) a lektoři jim poskytnou informace o tom,
jak začít pátrat po svých předcích, jak se vytváří rodokmen.
Studovat budou vývoj našich příjmení, genetiku a další. „Věřím, že i tento semestr bude stejně zajímavý jako minulý, kde se
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studenti zabývali kouzelnou geometrií. PhDr. Alena Šarounová,
CSc. mimo jiné obyvatelka Dobřichovic nám ukázala, kde všude
se můžeme setkat s aplikacemi geometrie ve světě kolem nás,“
uvedla za pořádající Sokol Monika Vaňková. Doplnila, že zájemci, kteří se chtějí na Univerzitu 3. věku v Řevnicích přihlásit,
tak mohou učinit v úterý 11. 9. 2018 v 10 hodin v Kině Řevnice. Nebo se mohou přijít jen podívat na lekce, které se od 9. 10.
konají vždy jednou za 14 dní. Z řevnické univerzity již mělo více
než 40 studentů promoci v aule ČZU, ale i ti pokračují a dále se
setkávají se skvělou partou přátel. Více informací naleznete na
www.e-senior.czu.cz

Ve hře je parkoviště systému P+R
O tom, že obávaný železniční přejezd na Pražské ulici v
Řevnicích by v budoucnu mělo nahradit mimoúrovňové
křížení, jsme psali v minulém vydání Ruchu. O informace
jsme tehdy požádali i zástupce Správy železniční dopravní cesty, která tuto změnu navrhuje zahrnout do chystané
optimalizace trati. Odpovědi Radima Brejchy, náměstka
ředitele Organizační jednotky SŽDC pro techniku – oblast
Plzeň, jsme obdrželi až po uzávěrce letního dvojčísla. Otiskujeme je tedy nyní.
Na kdy SŽDC plánuje modernizaci trati v úseku Řevnic a
co může termín ovlivnit?
SŽDC plánuje zahájení realizace této stavby v roce 2022 a
dokončení v roce 2026. Ovlivnit tento termín může řada věcí,
např. územní řízení, veřejnoprávní a majetkoprávní projednání, proces EIA.
Nejnovější varianta počítá s mimoúrovňovým křížením železniční trati s krajskou komunikací II/115 v Řevnicích. Je
to finální řešení? Jaké jsou pro něj důvody a je technicky
proveditelné?
S městem Řevnice bylo v červnu jednáno právě o možnosti
náhrady přejezdu mimoúrovňovým křížením s kladným ohlasem. Varianta mimoúrovňového křížení jako náhrada úrovňového křížení se silnicí II/115 je preferovanou variantou SŽDC,
na které se intenzivně pracuje. Důvodem pro tuto variantu
je zvýšení bezpečnosti železniční i silniční dopravy odstraněním rizikového úrovňového křížení silnice s železniční tratí.
Vzhledem k velkému počtu vlaků dojde k odstranění dlouhých
kolon vozidel čekajících u zavřeného přejezdu a ke zlepšení plynulosti silniční dopravy na hlavní silnici do Prahy. Tato
varianta je technicky řešitelná a projektant na ní intenzivně
pracuje v součinnosti s vedením města Řevnice a městskou architektkou.
Řevnice předložily některé své požadavky, například na
vybudování mimoúrovňové odbočky k areálu Eurovie, či
propojení podjezdu s lávkou. Jsou podle vás tyto požadavky akceptovatelné?
Veškeré požadavky města Řevnice jsou průběžně konzultovány se zastupiteli města a jsou-li opodstatněné, tak jsou
postupně zapracovávány do projektové dokumentace stavby
Optimalizace trati. Ve hře je například i vybudování parkoviště
systému P+R, které by usnadnilo dopravu občanů z okolních
obcí a zároveň by se vybudovala objízdná komunikace při uzavření přejezdu na silnici II/115. Vše je ale v řešení s městem a
projektantem. e

Sokolík nově nabízí péči o děti od 2 let
Na nedostatek míst v předškolních zařízeních v dolním Poberouní zareagovaly zkušené a kvalifikované učitelky Alice
Schierová a Iva Belková. V Řevnicích založily novou dětskou
skupinku Sokolík. Ta nově nabízí péči o děti již od 2 let. Svoji činnost zahajuje Sokolík 3. září 2018 v prostorách řevnické
sokolovny v Opletalově ulici č. 89. Stávající prostory byly pro
tyto účely zrekonstruovány.
„Skupinu pro děti jsme se rozhodly založit díky podnětům
od lidí. V Řevnicích a okolí je stále nedostatek míst v mateřských školách. Protože nás práce s dětmi naplňuje, rozhodly
jsme se hledat řešení. Naší snahou je co nejlepší individuální
přístup k dětem,“ vysvětluje Iva Belková s tím, že proto bude
skupinu tvořit maximálně osm dětí. Sokolík nabízí individuální přístup k dítěti, ale i rozšířenou sportovní činnost v tělocvičně i venku, výtvarné, hudební a literární aktivity s prvky
programu „Začít spolu“. Provoz je od pondělí do pátku od 7:30
do 17:00. Podrobnější informace můžete získat na mailu sokolikds@seznam.cz.

Chirurg Tomáš Šebek bude vyprávět
o svých nebezpečných misích
Do řevnického kina už nemusíte jen na promítání akčních trháků, obzvlášť když je realita napínavější než fikce. A to podle
pořadatelů rozhodně platí pro besedu s chirurgem Tomášem
Šebkem. O svých misích s Lékaři bez hranic bude vyprávět v
řevnickém kině ve čtvrtek 18.10. od 19 hodin. Svou první misi
coby člen Lékařů bez hranic prožil Šebek na Haiti, po zemětřesení v roce 2010. Od té doby již absolvoval několik zahraničních humanitárních misí. V roce 2016 mu udělil Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů cenu za statečnost. Účastí
na besedě s ním můžete podpořit organizaci, která poskytuje
lékařskou pomoc tam, kde se jí nedostává – nezávislou, neutrální, nestrannou. Cena vstupného, které lze v předprodeji
zakoupit v kině, je 130 korun. Výtěžek z akce půjde na Lékaře
bez hranic. Po besedě bude promítnut vysoce hodnocený dokument – Směr: Válečná zóna.

Den architektury 2018:
Řevnice s nadhledem
Na přelomu září a října proběhne osmý ročník celorepublikového festivalu Den architektury 2018, do kterého je zapojeno přes osmdesát českých, moravských i slovenských měst
a obcí. Letošní téma je ARCHITEKTURA SPOLEČNĚ a připomíná výročí 100 let od založení Československa. Nenechte si
ujít bezplatné komentované procházky, workshopy, projekce a
výstavy! V Řevnicích bude mít Den architektury formu výstupu na několik zdejších plochých střech. Pohlédnout na město
z nové perspektivy a přemýšlet, jak se za uplynulých sto let
(ne)změnilo můžete v neděli 30. 9. 2018. Sraz v 15 hodin před
Zámečkem. Očekávejte hodně schodů, málo zábradlí a široký
horizont. Vstup je na vlastní nebezpečí a od 12 let. Srdečně
zvou spolek KRUH a architektka Daria Balejová. Více na www.
denarchitektury.cz.
(vše pan)
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Kultura
Okénko ZUŠ
Prázdniny jsou buď rok od roku kratší, nebo je to tím, že v ZUŠce bylo opět nebývale rušno. K nezbytnému malování, stěhování
a dovybavování školy přibyla i renovace vstupních dveří do Zámečku. Doufáme, že tento počin všichni ocení a krásný vstup do
budovy vydrží co nejdéle. Ke vchodu chceme během krátké doby
nainstalovat i nové informační a vývěsní plochy.
Protože zájem o umělecké vzdělávání roste, jen k talentovým
zkouškám přišlo téměř 250 dětí, přičemž celková kapacita školy
je 500, začínáme se připravovat na další navýšení kapacity školy.
Od tohoto školního roku to již nebylo v našich silách, žádosti se
podávají vždy do 30. 9. předchozího školního roku, ale pro příští školní rok se to budeme snažit splnit. Zda k navýšení kapacity
dojde, totiž nezáleží jen na nás a městu Řevnice jako zřizovateli,
ale především na MŠMT a krajském úřadě, jehož prostřednictvím
ze státního rozpočtu jsou hrazeny veškeré mzdové prostředky na
vzdělávání. Úplata za vzdělávání, tzv. školné, je totiž pouze příspěvkem na provozní náklady školy, školní pomůcky atd. Na provoz také částkou 300 tis. ročně přispívá město.
Pro tento školní rok jsme díky městu získali další výukový
prostor v č. p. 64. Třída ve druhém patře nad výtvarnými ateliéry
bude sloužit k výuce hudebního oboru. Jsme moc rádi, že máme
další výukový prostor. Přijímání dalších talentovaných žáků bezprostředně souvisí s prostorovými možnostmi školy.
S navyšujícím se počtem žáků se samozřejmě zvyšuje i počet učitelů. Do našeho pedagogického kolektivu přibudou tři vyučující –
novému oboru Popový a jazzový zpěv se bude věnovat jazzová zpěvačka M. Bayle, výtvarný obor se rozšíří o paní uč. M. Matysovou
a klavírní oddělení o paní R. Lacinovou. Od nového školního roku
chceme také nabídnout nové kurzy a kroužky v doplňkové činnosti
školy. Nově budou moci řevnické děti ve věku 5–6 let navštěvovat
kroužek „První cesta k umění“, kde se seznámí postupně se všemi
obory, které škola nabízí. V pobočce v Mníšku bude otevřen kurz
Filmové tvorby a Škola kresby pro dospělé.
O prázdninách také došlo k odlévání absolventských prací, jejichž návrhy byly ke zhlédnutí na závěrečné výstavě. Jednalo se
o šest reliéfů 50x70 cm, které jsou určeny do veřejného prostoru
areálu ZŠ Řevnice. Byly vytvořeny silikonové formy, do kterých
byly reliéfy zvířat odlity do betonu. Těchto již profesionálních
prací se zhostil sochař a bývalý pedagog školy, Jan Slovenčík.
Sádrové odlitky budou zdobit naši ZUŠ.
Před pár dny jsme se vrátili z letního tábora, který ZUŠ každoročně pořádá. Zázemí kempu v Pecce u Nové Paky je pro nás jako
stvořené a rádi se tam vracíme. Tentokrát jsme se vypravili po
stopách Indiánů a věříme, že všem dětem se na táboře líbilo.
V září proběhne také náš tradiční zahajovací koncert, kde se
představí noví pedagogové ZUŠ. Stejně jako o dalším školním programu se o podrobnostech dočtete na vývěskách, webu a FB školy.
Sledujte tedy naše informační kanály a budeme se těšit na vaši
návštěvu na našich koncertech, vystoupeních a výstavách.
Ivana Junková

Poslední letošní premiérou
ochotníků je lechtivá komedie
Lechtivou anglickou komedii pánů Chapmana a Loyda pro 4 muže
a 4 ženy uvede v půlce září Divadelní soubor Řevnice. Poslední
letošní premiéra je naplánovaná na pátek 14. 9. od 20 hodin. Repríza představení (Ne)prodejné manželky bude k vidění v sobotu

15. 9. od 20:00 a v neděli 16. 9. od 18:00. Angličtí obchodníci –
majitelé speditérské firmy – se kvůli finančním problémům rozhodnou firmu prodat a přestěhovat se s manželkami za sluncem
na španělské pobřeží. Vlastní prodej dvěma zájemcům – Švédovi
a Němci – se uskuteční v jednom londýnském hotelu. Na přání
kupců objednají eskortní služby dvou mladých dam. To ovšem
ještě netuší, že do hry se připletou i jejich manželky a vše se pochopitelně zamotá. Kdo bude nakonec uskutečňovat eskortní
služby? Jak se manželky vypořádají s nečekanou rolí? Kdo vlastně tahá za velkýho Bena a jak velkou vůli mají ženatí muži? Pokud chcete znát odpovědi, přijďte se podívat do Lesního divadla.
V rolích manželských párů uvidíte Zdeňka Valeše s Luckou Kirovou, Sašu Skutila s Alicí Čermákovou, v rolích kupců Martina
Tamchynu a Ondru Nováčka. Rolí lehkých žen se zhostily Pavla
Nováčková s Monikou Vaňkovou.

Michal Nesvadba pobaví
nejmenší svými nápady
První týdny nového školního roku zpestřuje nejmenším dětem v
Řevnicích již přes deset let vystoupení Michala Nesvadby. Jinak
tomu není ani letos: Michal do řevnického Lesního divadla zavítá
s pořadem Kouzelná školka – Michal na hraní v sobotu 15. září.
Pořad plný zábavy, tance a fantazie začíná v 10:30. Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly velké
množství nadšených a pravidelných diváků.
„Michal a jeho vystoupení představují jednoduchou formu
humoru, založenou na věcech, které děti denně obklopují, které znají a jen udiveně sledují co a jak s nimi umí vymyslet jejich
kamarád Michal. A proto odchází nejen nadšené a zabavené,
ale také se spoustou zajímavých nápadů, které rozvíjí fantazii, a
přitom dávají smysl,“ vysvětluje Helena Byrtusová z pořádajícího
Pragokoncertu. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v knihovně
a kulturním centru v Zámečku, nebo v květinářství na náměstí.

Na oslavě nakladatelství
zahraje Hlas i Plastici
Tečkou za letošní sezónou řevnického Lesního divadla by měla
udělat hudební akce k oslavám 25 let nakladatelství Maťa aneb
20. Zelený tulipán. Uskuteční se v sobotu 29. září od 13 hodin v
Lesňáku.
Na pódiu zahrají pouze kapely, jejichž členové jsou autoři nakladatelství Maťa. Vystoupí kapela Plastic People of the Universe,
jejímuž saxofonistovi Vráťovi Brabencovi vychází u příležitosti letošních 75. narozenin sbírka básní Garden is open. Těšit se můžete
na Ivan Hlas Trio a současně i křest Hlasovy knihy V náručí dejvický noci, která vzniká ve spolupráci s Marcelou Titzlovou. Následovat bude vystoupení kapel Zuby Nehty, Phil Shoenfelt & Southern
Cross, A bude hůř, Záviš, Sbor břežanských kastrátů, Mnichovo
Smradiště, ABH92. Vstupenka na festival slouží zároveň jako poukaz na odběr knížky z nakladatelství Maťa. Součástí festivalu budou rovněž autogramiády, prodej knížek, CDček a triček.
Nakladatelství bylo založeno původně jako součást velkoobchodu Maťa v roce 1993. Od začátku je jeho ediční činnost zaměřena na kvalitní českou i světovou literaturu, významný prostor je
zde věnován rocku, undergroundu a alternativní kultuře. V roce
1999, kdy distribuční společnosti Maťa a Kolportér vytvořily jeden knižní velkoobchod Kosmas, se nakladatelství Maťa oddělilo
a od té doby funguje samostatně.
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Kapela Vltava zahraje u Berounky.
Po ní Lenka Dusilová
Jednu z nejoriginálnějších českých hudebních skupin, kapelu Vltava, pozvala do řevnického kina pořadatelka mnoha kulturních
akcí, muzikantka a řevnická rodačka Lucie Kukulová. V řevnickém biografu nedaleko řeky Berounky zahraje ve čtvrtek 13. září
od 19:30 hodin. Jejím zakládajícím členem a autorem většiny
písní je Robert Nebřenský.
O tři týdny později, ve čtvrtek 4. října, do řevnického kina
zavítá šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl
Lenka Dusilová. „Není zvyklá stagnovat a opakovat se. Stal se
z ní mimořádný úkaz české hudební scény, z pozice rockové
a popové hvězdy putuje k osobnímu vyjádření, jež svobodně
přijímá impulzy z nejrůznějších stylů a mimohudebních zážitků,“ láká na jedinečný koncert Lucka Kukulová, která je pořadatelkou letošního cyklu koncertů populární, jazzové, folkové
i klasické hudby. Za sebou již má úspěšné vystoupení Ondřeje Rumla, Jana Buriana, Elene Soneshine a světově známého
uskupení Czech Brass. Na koho se ještě můžeme těšit? „Ještě
letos chci pozvat jazzovou špičku Vertigo Quintet, znovu Ondru Rumla – tentokrát s one man show Na hubu, Vlastu Redla
a Radůzu.
Koncerty začínají vždy v 19:30. Vstupenky je možné zakoupit
v předprodeji v řevnickém kině a knihovně, nebo v Infocentru
Dobřichovice, případně přímo u pořadatelky. Více informací o
termínech a vstupenkách najdete na webu pa-intermedia.com.
Koncerty v kině
13. 9. Vltava
4. 10. Lenka Dusilová
21. 10. Vertigo (od 18:00)
29. 10. Vlasta Redl a Tichá parta
20. 11. Ondřej Ruml

Sopranistka Janková zakončí svým
koncertem festival Jarmily Novotné
Písňový recitál jedné z našich nejzářivějších sopranistek Martiny Jankové se uskuteční v neděli 9. září v Litni. Bude vyvrcholením 7. ročníku Festivalu Jarmily Novotné v Litni. Slavnostní
koncert s názvem Písňové studánky Martiny Jankové začne v
barokní budově Čechovny v 19.30 hodin. Po boku Martiny Jankové se rovněž představí žádaný klavírista Ivo Kahánek spolu s
folklórním tělesem Ensemble FLAIR. Vstupenky jsou v prodeji
ve dvou kategoriích, v ceně 1500 Kč a 1000 Kč. Rezervaci a nákup je možné provést na emailu tickets@zamekliten.cz nebo na
čísle 724 880 826.

Opět se bude prodávat mezi vraty
Stále oblíbenější bazárek pod širým nebem neboli Garage sale
se v Řevnicích uskuteční v neděli 23. 9. Organizátorka Růžena
Wildmannová akci posunula kvůli souběhu několika dalších
akcí, které se v původním termínu konaly. Prodej na místech
po městě začíná v 10 hodin. Zájemci se mohou přihlásit na
Wildmannova.r@seznam.cz nebo na čísle 775 349 331.

Řevnická sokolovna stále plná cvičenců
Cvičení pro rodiče s dětmi, žáky, dorostence, muže, ženy i seniory má ve svém rozvrhu Tělocvičná jednota Sokol Řevnice. Díky
skvělé práci nadšených cvičitelů, kterým je jedinou odměnou
spokojený sportovec, jsou prostory sokolovny stále plné. Kapacita
dětských oddílů všestrannosti je naplněna již před začátkem sezóny. Výborných výsledků dosahuje také oddíl volejbalu. Trénují
v tělocvičně, na antuce i na písku. Přidat se můžete k rekreačním
družstvům i k žákům nebo žákyním, kteří hrají soutěže. V rozvrhu najdete i hodiny k protažení těla nebo zlepšení kondice, fotbálek, badminton či Nordic walking. Stačí si na stránkách www.
sokolrevnice.cz najít to „své“ a dorazit rovnou do tělocvičny. Pro
velký zájem dětí hledáme další cvičitele, které zaškolíme včetně
trenérských a cvičitelských zkoušek. Těšíme se na Vás. Sportu
ZDAR!
Monika Vaňková

Školu taekwon-do vedou pod
dozorem korejského velmistra
Největší škola taekwon-do v ČR Ge-Baek Hosin Sool zahajuje další školní rok. Zacvičit si tradiční korejské bojové umění taekwon-do můžete i v Řevnicích. Jen zde získáte zkoušky na vyšší pásek i
výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte a zacvičte si v řevnické sokolovně pod vedením Radka Záhejského. Pro
bližší informace a přesný rozpis tréninků navštivte web tkd.cz.
Máme nejširší nabídku tréninků v Čechách, minulý rok se nám již
popáté v řadě podařilo obhájit celkové vítězství na mistrovství ČR
a v letošním prvním kole závodů Středisek talentované mládeže
jsme se opět umístili jako nejlepší.
Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových
umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho
Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme i další korejská
bojová umění taekkyon a hoppae sool.
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Volejbal není jen pro holky.
V Řevnicích trénují i kluci
Kluci, rádi byste si zasportovali, ale chcete zkusit něco originálnějšího než hokej či fotbal? Zkuste volejbal. Oddíl chlapeckého
volejbalu v Řevnicích již několik let úspěšně vede Michaela Šádková, která má se svými svěřenci na kontě několik vítězství na
turnajích.
Pokud se přijdete nezávazně podívat na některý z tréninků,
uvidíte, že s volejbalem je možné začít kdykoliv, nezáleží na zkušenostech ani na výšce. Tréninky jsou pro mladší žáky (nar. 1. 1.
2006 a mladší) a starší žáky (od 1. 1. 2004 a mladší) vždy v úterý a pátek od 16:30 do 18:00 na venkovním sokolské hřišti, hraje
se na antuce i na beachovém kurtu. V zimě se tréninky přesouvají do sokolovny. Přípravka (pro chlapce od 4. třídy) je v neděli
16:30–18:00.
Volejbal je týmová hra, kde se děti naučí spolupracovat, uvolní
se a najdou dobrou partu. Jde o technický sport, ale není třeba
se ho bát. Technika se učí postupně, začíná se s házením a chytáním, postupně se s odlehčenými balony cvičí odbití prsty. Samotné hodiny jsou velmi pestré, hráči se zahřejí, rozcvičí, poté
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se nacvičuje herní činnost jednotlivce, následuje hra volejbalu a
nakonec nezbytný strečink.

Žáci se naučí základům
několika míčových sportů
Sportclub Řevnice pořádá nábor nových dětí do tenisové školy. Pravidelné kurzy začnou od října v nafukovací hale u Liďáku
přímo vedle školy. Otevřena bude i tenisová přípravka pro děti
od 3 do 6 let, kurzy jsou každý pátek od 13 do 14 hodin a trenéři
si vyzvedávají děti přímo z mateřské školy. Jako novinka je přichystána tzv. „Škola sportů“ pro žáky prvního školního stupně
(6–10 let). „Po celý školní rok je budeme učit základům několika
míčových sportů, zájemcům zajistíme odvod dětí z družiny,“ říká
lektorka Lenka Bělohlávková. Tento projekt bude úterky od 16 do
17 hodin. Přihlášky do všech programů nejpozději do 15. září na
e-mail info@sportclubrevnice.cz.

U Liďáku bude tenisový turnaj rodin
Letní tenisovou sezónu v Řevnicích zakončí tradiční Václavský
turnaj rodinných párů. Na kurtech u Liďáku se opět sejdou různé
generace hráčů počínaje pětiletými špunty až po seniory. Hraje se
v pátek 28. září na státní svátek svatého Václava, akci podpořila
řevnická radnice. „Dvojice tvoří příbuzní, každý z jiné generace,
mladšímu nesmí být víc než 18 let. Cílem turnaje je pobavit se
i ukázat, že tenis je pro každého,“ říká Michal Mottl z pořádajícího Sportclubu Řevnice. Přihlásit se může kdokoliv do čtvrtka
20. září na e-mailtreneri@sportclubrevnice.cz.

Počasí paddleboardům přeje
Na Relaxační louku směřují místní, přespolní, sportovci a dobrodruzi každého věku, od batolat po odvážlivce ve vyšším věku, ale
třeba i žáci ZŠ Všenory, kteří zde trávili školní výlet. Také došlo k
navýšení počtu paddleboardů. Ty se autem a letecky podívaly i do
světa, např. do Řecka, Chorvatska, Rakouska, Španělska nebo české přehrady – Orlík, Lipno nebo rybník ve Velkém Chlumci. Díky
poptávce návštěvníků relaxační louky se podařilo rozšířit služby
o drobné občerstvení od kávy a lima až po míchané nápoje a něco
dobrého k snědku. Půjčovna bude otevřena dle počasí i v září.
(vše pan)

Město Černošice vyhlašuje
konkurzní řízení na pracovní místo

ředitele/ředitelky Mateřské
školy Barevný ostrov Černošice,
příspěvkové organizace.

Předpokládaný nástup 1. 11. 2018,
nebo později dle dohody. Lhůta pro podání
přihlášky je do 17. 9. 2018 do 12:00 hod.
Více informací na www.mestocernosice.cz –
Výběrová řízení na volná pracovní místa

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky Green
Shell typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů.
Cena 159–195 Kč/ks.
Prodej: 13. září a 24. října 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
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26/9 Spolu to dáme
Kino Řevnice / 20:00

dla v Brně a Jaroslav Šaroun, program: L.
Janáček, A. Dvořák, G. Verdi aj.

1/9 Kryštůfek Robin
a Medvídek Pú

28/9 Jan Palach

13/9 Vltava

Kino Řevnice / 17:30

Kino Řevnice / 19:30

28/9 Po čem muži touží

1/9 Mamma Mia:
Here We Go Again!

Kino Řevnice / 20:00

18/9 Koncert
Ireny Budweiserové

5/9 Střídavá péče

Kino Řevnice / 15:30

7/9 Jan Palach

Kino Řevnice / 17:30

7/9 Chata na prodej

Kino Řevnice / 20:00

8/9 Ozvěny Anifilmu Třeboň
(v rámci Hravě zdravě)

Kino Řevnice / 20:00

Kino Řevnice
Kino Řevnice / 16:00

Kino Řevnice / 20:00
Kino Řevnice / 20:00
Kino Řevnice / 17:30

29/9 Yeti: Ledové
dobrodružství
29/9 Všechno bude
29/9 Beze stop

Zámek Dobřichovice / 19:30
S kytarovým doprovodem Mirka Linky
a Jaroslava Šindlera.

29/9 Koncert – Marta Töpferová & Alejandro Soto Lacoste (Chile)
Zámek Dobřichovice / 19:30

3/10 Studená válka

Latinskoamerické a autorské písně. Předprodej vstupenek v Infocentru 120 Kč a
150 Kč na místě.

5/10 Venom

4/10 Lenka Dusilová

Kino Řevnice / 13:30–17:00

Kino Řevnice / 17:30

8/9 Důvěrný nepřítel

5/10 Zrodila se hvězda

Kino Řevnice / 17:30

Kino Řevnice / 20:00

Ostatní

8/9 BlacKkKlansman

6/10 Yeti: Ledové
dobrodružství

1/9 Vinařské slavnosti

Kino Řevnice / 20:00

Kino Řevnice / 20:00

6/10 Jan Palach
Kino Řevnice / 15:30

6/10 Toman

8/9 Hravě zdravě

Kino Řevnice / 13:45

14/9 Mamma Mia:
Here We Go Again!
Kino Řevnice / 17:30

Kino Řevnice / 17:30

14/9 Predátor: Evoluce

6/10 Jack staví dům

Kino Řevnice / 20:00

15/9 Kubík hrdina
Kino Řevnice / 15:30

Kino Řevnice / 20:00

Divadlo

15/9 Úsměvy smutných mužů 14 a 15/9 (Ne)prodejné
Kino Řevnice / 17:30
manželky
Lesní divadlo / 20:00
15/9 Tísňové volání
Kino Řevnice / 20:00
15/9 Michal na hraní
Lesní divadlo / 10:30
19/9 Léto
Kino Řevnice / 20:00
16/9 (Ne)prodejné manželky
Lesní divadlo / 18:00
21/9 Dámský klub
Kino Řevnice / 17:30

21/9 Ten pravý, ta pravá?
Kino Řevnice / 20:00

22/9 Malá čarodějnice
Kino Řevnice / 15:30

22/9 Chata na prodej
Kino Řevnice / 17:30

22/9 Po čem muži touží
Kino Řevnice / 20:00

Zámek Dobřichovice / 11:00

Hudební a vinařský program. Pro děti u
řeky od 14:00 zábavné hry, v 15:00 divadlo
O větrném králi a v 17:00 šermířská skupina
Alotrium.

12/9 Utøya, 22. července
Kino Řevnice / 20:00

Kino Řevnice / 19:30

Hudba
2/9 Svěží závan opery
Lesní divadlo / 19:00

Vystoupení mezzosopranistky Ester Pavlů.

8/9 Večer árií

Kostel sv. Martina a sv. Prokopa v Karlíku / 17:00
Pavla Vykopalová sólistka Národního diva-

Náměstí Řevnice / 11:00

8/9 Tanec v babím létě
Lesní divadlo

Přátelské setkání skupin a souborů zabývajících se scénickým tancem na začátku
nového školního roku.

23/9 Garage sale
Řevnice / 10:00

28/9 Všenorské jablkobraní
Všenory, náves / 13:00

29/9 25 let nakladatelství
Maťa
Lesní divadlo / 13:00

29 a 30/9 Karlštejnské
vinobraní
Městys Karlštejn / od 9:00

30/9 Den architektury
Zámeček / 15:00
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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.

PRÁVĚ PRO VÁS OTEVÍRÁME!

Prodejna
barev

Nové míchací
centrum nabízí:
široké spektrum
odstínů, poradenství
s výběrem barev,
širokou nabídků
prémiových produktů
značky Dulux.

Radot

U Vodárny

ínská

Široká nabídka
výrobků pro
kompletní
ochranu dřeva.

nka

Sadová

Berou

Komenského

Radot

ínská

betonárka

Areál Penny Market
Černošice
Radotínská ul. č. 29
774 460 246
cernosice@barvyadex.cz

Otevřeno denně: 7–19 hod.
www.barvyadex.cz

KUPON
slevA 20%
na tónované vnitřní
barvy a lazury
Platí do 30. září 2018.

