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Ruch 9/19 – zpravodaj města Řevnic

snaží, aby nebyl jen tenisovým klubem, proto znovu zařazuje do 
nabídky úspěšný projekt Škola sportů, kde děti prvního školního 
stupně poznávají širokou škálu sportů. Všechny programy pobě-
ží od začátku října v areálu Liďáku, v letní sezoně též na kurtech 
za vodou u fotbalového hřiště. Přihlášky do 15. září na info@
sportclubrevnice.cz, bližší informace tamtéž nebo na webu www.
sportclubrevnice.cz .
Tenis a pohybové hry pro předškoláky: Určeno pro děti do 6 let, 
hodinové lekce každý pátek od 13 do 14 hodin, odvod dětí na lek-
ce ze státní MŠ a Bambinária zajištěn. Děti se učí základní pohy-
bové prvky jako skákání, házení nebo chytání a po zvládnutí této 
fáze se seznamují s tenisovou raketou.
Tenisová škola: Výuka tenisu pro zájemce všech věkových kate-
gorií pod vedením kvalifikovaných trenérů. Lekce probíhají celo-
ročně, během zimy v nafukovací hale s umělou antukou, termíny 
dohodou. Učíme základy tenisu i závodní hráče.
Škola sportů: Určeno dětem 1. školního stupně s cílem naučit je 
základy míčových her (florbal, basketbal, přehazovaná, fotbal 
atd.), ale i jiných sportů. Poznají atletickou abecedu a letos bu-
dou nově zařazeny i prvky gymnastiky. Lekce jsou hodinové v 
úterý 16–17 hodin (děti 6–8 let) a 17–18 hodin (děti 8–10 let); 
při překročení kapacity budou kurzy i v jiné dny. Mladší skupinu 
dětí si vodí trenérská skupina Lenky Bělohlávkové přímo ze škol-
ní družiny.

Modrý domeček
Přehled kroužků pro školní rok 2019/20 prostřednictvím středis-
ka volného času Dobřichovický domek. 
Bricks4Kidz LEGO® technic pro 1. stupeň ZŠ. Vedou Dita Ptáč-
ková a Andrea Stehlíková. Úterý 14.00–15.00 ZŠ Řevnice, úterý 
15.45–16.45 MŠ Bambinárium, 1500 Kč za pololetí.
Věda hrou pro 2.–5. třídu, vede Dita Ptáčková, úterý 15.15–16.15, 
ZŠ Řevnice, 1500 Kč za pololetí.
Atletika pro 1.–4. třídu, vede T. Vodička, Atletický klub ASK Di-
poli, pondělí 14.00–15.00 Sokol Řevnice (převádění ze školy zaji-
štěno),1950 Kč za pololetí.
Příprava na přijímačky na střední školu, čeština, matematika 7. a 
9. třída, Modrý domeček, 140 Kč za lekci.
Angličtina – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, individuální 
výuka, Modrý domeček, 140 Kč za lekci, indiv. výuka 400 Kč
Španělština – začátečníci děti, mírně pokročilí dospělí, případně 
podle domluvy. ZŠ Řevnice a Modrý domeček, 140 Kč za lekci.
Nutné písemné přihlášení! Přihlášky na webu: www.dobricho-
vickydomek.cz. Kontakt: dr. Radka Alexy, 770 105 175, alexy@
svcdodo.cz; Ivana Sedloňová, 774 412 495, sedlonova@svcdodo.
cz; Hana Matějková, 778 427 108, matejkova@svcdodo.cz. e

Sokol Řevnice
Cvičení rodičů s dětmi, mužů či žen, kruhový trénink, badmin-
ton, volejbal či kondiční cvičení a mnoho dalších aktivit nabízí 
řevnický Sokol. Kompletní nabídku najdete na webu www.soko-
lrevnice.cz. Sokolovna se po rekonstrukci otevře 1. 10. 2019, in-
formace k rozvrhu cvičení a tréninků naleznete na novém webu.

Tutte Le Note 
Profesionálně vedený sbor v rámci základní umělecké školy, kte-
rý se pravidelně účastní atraktivních vystoupení a soutěží. Máte 
doma dítě, které rádo zpívá? Chcete najít pro své dítě kvalitní a 
přitom zajímavé využití volného času v místě? Přijďte se podívat 
na zkoušku některého z oddělení sboru s více než 35letou tradicí 
(dříve Chorus Angelus). Nábor je otevřen i pro starší nadané děti. 
Zápis nových dětí probíhá v době zkoušek. Přípravné oddělení 
zkouší v ZŠ Řevnice – budova 1. stupně (Revoluční) každou stře-
du 14.00-15.00 hod. pod vedením Zory Strnadové. Další příprav-
ky působí v sousedních Dobřichovicích a Černošicích, koncertní 
oddělení při ZUŠ Černošice vede Martin Vydra. Bližší informace 
a čas zkoušek bude upřesněn na www.tuttelenote.cz. Začínáme v 
týdnu od 9. září. 
Kontakt: Simona Kysilková Šnajperková, tuttelenote@gmail.com, 
tel.č. 739 352 614

Házená
Družstva sportovního klubu Národní házená Řevnice hrají dlou-
hodobé soutěže oblastního přeboru Středočeského kraje v kate-
goriích muži, dorostenci, starší i mladší žáci a společnou soutěž 
smíšených družstev chlapců a dívek do 12 let. Naše mládežnické 
týmy se pravidelně účastní vrcholných celorepublikových soutě-
ží, kde se střetávají nejlepší družstva z celé ČR. Mládež trénuje 
pravidelně dvakrát týdně v pondělí a čtvrtek v době 16–18 hod., v 
období listopad–březen pouze čtvrtek. Zápasy se hrají o sobotách 
v období září–říjen a duben–červen. V zimě se konají turnaje v 
halách. (Roční příspěvky 1000,- Kč)

Sportclub Řevnice 
Sportclub Řevnice rozšiřuje na sezonu 2019/20 své programy. 
Vedle mládeže bude nově vyučovat tenis i dospělé. Pokud se do 
tohoto projektu zapojí rodiče s dětmi, připravil jim zvýhodněné 
cenové balíčky. Sportclub se v roce desátého výročí své existence 
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Kurzy a kroužky

Text: Pavla Nováčková

Září je tradičně obdobím, kdy si děti i dospělí hledají nové zájmové kroužky, kurzy či sportovní činnosti. Třeba vám 
přijde vhod krátký přehled možností, které spolky a oddíly v Řevnicích a jejich okolí nabízejí. Další nabídky rádi 
zveřejníme v příštím čísle. Podklady stačí zaslat na ruch@revnice.cz
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řevnická pěvkyně Ester Pavlů. Akci, stejně jako květnovou Filhar-
monii v lese, finančně podporuje Středočeský kraj. Díky tomu se již 
dnes můžete těšit na příští ročník Filharmonie v lese, který přinese 
celou řadu překvapení.

 S úctou Tomáš Smrčka

Chvála Technických služeb 
Možná se názvu článku kdosi pousměje, ale není to na místě. 
Chtěla bych zde trochu osvětlit program a náplň práce těchto 
chlapíků. Technické služby se starají o:

odvoz košů ve veřejném prostoru (jen počet míst se sáčky na 
psí exkrementy se ztrojnásobil), sekání trávy na veřejných pro-
stranstvích, kácení uschlých stromů a řezání větví ve městě, ve-
řejné osvětlení, svážení zeleného odpadu z hnědých kontejnerů 
(3x týdně), drobné opravy místních komunikací asfaltovou stu-
denou směsí, drobné zednické práce a opravy jako pilířky most-
ku Na Stránce, bourací a zednické práce ve smuteční síni, opra-
vu střech na ochozech v Lesním divadle, výrobu celodřevěných 
zástěn ke kontejnerům….. – zkrátka mají toho až nad hlavu.

Zejména sekání trávy a starost o zeleň včetně zálivky nabrala 
v posledních letech nový rozměr. Přibylo několik nových lokalit 
jako sad Kalinovka, plácek Za vodou, staré hřiště, obnovovaný 
sad ke hřbitovu a nové trvalkové záhony Na Stránce, sekají se i 
boky cyklostezky. Na podzim se k tomu přidají další záhony Na 
Stránce, které zatím nejsou hotové, a oživí a osadí zaplevelené 
a zoufale vyhlížející záhony podél ulice Komenského. O toto vše 
se někdo musí starat. Záhony potřebují občas při současném po-
časí zalévat a vyplet. 

Co se týče zálivky, město letos zakoupilo zálivové treegatory, 
plastové pytle, které se naplní vodou a ta z nich pomalu odka-
pává tak, aby strom pobral maximum. Ve světě věc úplně běžná, 
bez které se nová výsadba neobejde. Někdo ovšem musí všech-
ny pytle objet a naplnit vodou, a to, věřte, zabere spoustu času. 

Musím zmínit i vzdálenější lokality jako Pišťák a Burešovu 
stezku, i tato místa se musí občas překontrolovat, vyvézt koše a 
poupravit terén, např. po prudkém dešti.

Namítnete možná, že je to jejich práce: ano, je. Ale byla bych 
ráda, kdybychom je jen nehanili a snažili se jim trochu pomoci. 
Jen když si bude každý všímat svého okolí a občas udělá něco 
jen tak pro město, třeba že zalije záhon, který je před jeho do-
mem, nebo poseká rabátko, které je sice obecní, ale městu to 
pomůže. A věřte, že vás to bude těšit. Předem za to moc děkuji. 

Kdyby si někdo chtěl „adoptovat“ některý záhon ve městě a 
dvakrát až třikrát do roka ho vyplel, bude to skvělé. Případní 
zájemci mi mohou zavolat. Stejně tak se nebráním výpěstkům 
keřů a trvalek ze zahrad, kterých se chtějí lidé zbavit. Ve veřej-
ném prostoru se pro ně jistě místo najde.

Na závěr bych vás chtěla pozvat na cestu ke hřbitovu na nově 
osazený dubový kříž, který vyrobil pan Menčík z Technických 
služeb. Konstrukci k ukotvení kříže a plůtek natřely a okolí 
upravily také TS. Do stínu starých lip bude v září umístěna nová 
lavička, kde si můžete posedět a rozjímat. Na kříž bude znovu 
osazen plechový Kristus, kterého jsem zrestaurovala. Doufám, 
že se vám místo bude líbit. Zkultivování cesty včetně nových 
kamenných schodů bude následovat v příštím roce. Bude to 
příjemnější přístup k zadním vratům hřbitova i hezký začátek 
turistické cesty do Haloun.

Alice Čermáková, místostarostka
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Slovo starosty 
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
ačkoliv je září devátý kalendářní měsíc, svým způsobem je v lec-
čem měsícem úvodním. Novou soutěžní sezonu rozjíždí většina 
sportovních oddílů a především začíná nový školní rok. Jak již 
určitě víte, v průběhu prázdnin proběhla v původní budově druhé-
ho stupně naší základní školy rozsáhlá rekonstrukce učeben, cho-
deb, sociálního zařízení i kabinetů. Nově zbudován byl výtah až do 
podkroví, kde vznikly tři nové třídy. Součástí je také nové vybavení 
školním nábytkem, množství nových učebních pomůcek a kvalitní 
internet. Osobně jsem velmi rád, že se vše stihlo dokončit tak, aby 
žáci mohli na začátku září nastoupit k vyučování. Základní škola 
ze svého rozpočtu také zmodernizovala výdejní pulty a sociální vy-
bavení ve školní jídelně. Za intenzivní práci během prázdnin bych 
na tomto místě chtěl poděkovat panu řediteli Tomáši Řezníčkovi, 
školníkovi Petru Majtánovi a všem ostatním zaměstnancům školy, 
kteří v průběhu prázdnin ve škole působili, za jejich pracovní nasa-
zení v době rekonstrukce. Všem pedagogům pak přeji, aby se jim v 
novém prostředí dobře pracovalo. 

Hodně energie do nového školního roku musím pochopitelně 
popřát také ředitelkám a všem obětavým učitelkám z mateřské 
školy i pedagogům základní umělecké školy. Zapomenout nesmím 
ani na celou řadu dobrovolných trenérů mládeže a vedoucích zá-
jmových kroužků, kteří se po celý rok dětem nezištně věnují. 

Nebyla to jen základní škola, kde se v létě intenzivně staveb-
ně pracovalo. V současné chvíli je dokončena stavba kanalizace a 
výměna starého vodovodního řadu v lokalitě Pod Vrážkou. Hlavní 
kanalizační řad byl na konci srpna zkolaudován a všichni obyvate-
le dotčené lokality se mohou, po kolaudaci své vlastní přípojky, při-
pojovat. Do poloviny října bude dokončeno také rozšíření a moder-
nizace technologie čistírny odpadních vod. Její výsledná kapacita 
bude pro 6500 obyvatel z Řevnic, Zadní Třebaně a Rovin. 

Stavba kanalizace a nové rozvody vody nejsou jedinou změnou, 
kterou pro obyvatele Vrážky město přichystalo. V současné chvíli je 
vybrán projekční atelier na zhotovení projektu rekonstrukce všech 
nezpevněných komunikací. Projekt by měl být dokončen do konce 
letošního roku tak, aby město začátkem ledna příštího roku mohlo 
zažádat o dotaci v rámci výzvy „Hospodaření se srážkovými voda-
mi v intravilánu“. Součástí projektu tak budou propustné povrchy 
komunikací a různé retenční a vsakovací objekty v jejich těsném 
okolí. 

V průběhu srpna byla dokončena rovněž stavba nového sběr-
ného dvora v areálu bývalé skládky. Podrobnosti k jeho provozu 
najdete v článku uvnitř časopisu. Nový sběrný dvůr výrazně rozší-
ří třídění odpadů tak, jak je požadováno změnou legislativy od 1. 
ledna nadcházejícího roku. Řevnice jsou tak jednou z mála obcí v 
regionu, která je na nová, daleko přísnější pravidla třídění odpadů 
připravena. Nutno dodat, že tato pravidla se budou podle evrop-
ských trendů i nadále zpřísňovat. 

Kromě výstavby pakovacích míst, chodníků, cyklostezky a cyk-
lozázemí v přednádražím prostoru začne v září rekonstrukce po-
vrchů ulic Švabinského, Havlíčkova a Karoliny Světlé. Akce již 
probíhá výměnou dosluhujících rozvodů vody. O všech podrob-
nostech spojených s touto rekonstrukcí jsou občané z dané lokality 
včas informováni. 

Stále také probíhá první etapa rekonstrukce smuteční síně v 
areálu hřbitova. Do konce září by měla být upravená smuteční síň 
opět v provozu a plně sloužit svému účelu. 

Na závěr bych rád všechny čtenáře pozval na neděli 8. září do 
Lesního divadla na Svěží závan opery, který již počtvrté organizuje 



že postřik účel splnil, neboť se v ulicích v červenci, kdy nepršelo, 
neprášilo. 

Naopak někteří Řevničané si stěžovali, že auta zaparkovaná 
v ulicích po předem neohlášeném postřiku byla špinavá, stejně 
jako ploty. Postřik špinil boty, zanechával mokré stopy. Poničené 
a suché zůstaly keře, zeleň v těsné blízkosti. 

Starosta znovu zdůraznil, že postřik je ekologický. Pokud jej 
radnice bude chtít v období sucha znovu použít, využije k tomu 
anketu mezi obyvateli konkrétní ulice. „Zjistíme, do kterých ulic 
postřik chtějí a kam ne,“ reagoval.

Ve školce se za rok otevře 
kontejnerová učebna
Přibližně pětadvaceti dětem bude v nadcházejícím školním roce 
město přispívat na návštěvu soukromé mateřské školy fungující 
v Řevnicích (Bambinárium, Sokolík). Jde o děti, které třebaže již 
dosáhly tří let věku, se nedostaly do státní mateřinky. Je to asi o 
polovinu dětí víc než loni, přesný počet ale bude zřejmý až po za-
čátku školního roku. Město tato služba vyjde na přibližně tři čtvr-
tě milionu korun. Právě z tohoto důvodu se město rozhodlo pro 
příští rok otevřít dětskou skupinu v nově vybudované kontejnero-
vé učebně pro dvacet dětí. Na dětskou skupinu již radnice získala 
státní dotaci. Kontejnerová učebna bude umístěna v areálu státní 
školky, která ji bude rovněž organizačně zastřešovat. Město si v 
současnosti nechává zpracovávat projekt. 

Mají se obce dál bát splavnění řeky?
Na prezentaci týkající se studie efektivnosti, rozsahu a formy 
splavnění řeky Berounky jsou v září pozvaní starostové z dolního 
Poberouní, a to i přesto, že proti splavnění bojují a na jaře po-
slanci přijali novelu zákona odmítající splavnění řeky Berounky. 
Následně novelu projednávali senátoři, kteří změnu rovněž 
podpořili. Kvůli jiné změně týkající se podmínek pro konzumaci 
alkoholu vodáky ji ale vrátili poslancům. Studii za více než milion 
korun nechalo zpracovat Ředitelství vodních cest. Autoři dospěli 
k tomu, že Berounka má vysoký potenciál jako prostředí pro 
rekreační plavbu. Většina starostů ale s tímto postojem nesouhla-
sí. Podle černošického starosty budou obce nejspíš zvažovat opět 
společný postup proti splavnění. 

vše pan
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Začala platit „staronová“ 
vyhláška o odpadech
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 – o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů přijali v srpnu řevničtí zastupitelé. 
Původně platná vyhláška ovšem doznala jen nepatrných změn. 
Největší z nich je, že do seznamu odpadů přibyly kovy a oleje. 
Naopak nově není součástí vyhlášky na doporučení Ministerstva 
životního prostředí přehled sběrných míst. Ty jsou zveřejněny na 
webu města. Důvodem je fakt, aby se při změně stanovišť nemu-
sela vždy měnit vyhláška. 

Novinkou také je, že se nebude dvakrát do roka konat pravi-
delný sběr nebezpečného odpadu. Ten totiž mohou obyvatelé 
Řevnic odkládat na nově zrekonstruovaném sběrném dvoře. 
Starosta očekává, že první dny ostrého provozu dvora budou 
pro obě strany náročné. Lidé si budou muset zvyknout na nové 
odbavování pomocí čipů a elektronických čteček, kterému bude 
předcházet registrace, personál na nový software. 

Rekonstrukce u nádraží 
pokračuje podle plánu
Podle plánu pokračuje podle řevnického starosty rekonstrukce 
přednádraží. Na každou část – severní i jižní – má stavební firma 
podle smlouvy tři měsíce. Kompletně hotovo má být do konce 
roku. „Zpočátku šly práce pomalu, neboť firmu brzdilo vyřešení 
kabelizace,“ komentoval počáteční tempo výstavby starosta, který 
vyvrací tvrzení některých kolemjdoucích, podle kterých bude 
u nádraží výrazně méně parkovacích míst, než s kolika počítal 
projekt schválený řevnickými zastupiteli v roce 2017. Jedinou 
změnou je posunutí nájezdu cyklostezky vedoucí na Palackého 
náměstí přibližně o třicet metrů z důvodu vedení podzemních sítí 
drah a s tím související změna několika kolmých stání na podélná. 
Naopak na protější straně a kolem Dřeváku budou k dispozici jen 
kolmá stání. Celkem by zde mělo být k dispozici přes 150 míst. 
 

Krátce
•	 Řevnickému úřadu se podařilo obsadit obě místa, pro která 

hledal nové posily. Nově přibude administrativní pracovnice 
Městské policie Řevnice, nastoupit má také nová referentka 
stavebního úřadu. V současnosti město hledá posily do Tech-
nických služeb.

•	 Město Řevnice si nechá zpracovat projekt na kompletní obnovu 
povrchů ulic po výstavbě kanalizace v Selci. V lednu pak podá 
na tuto akci žádost o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí. Ze stejného zdroje se pokusí získat i dotaci na obno-
vu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 

•	 Ke zklidnění dopravy v oblasti Za Vodou by měly přispět nově 
osazené dopravní značky omezující rychlost na 30 km/h. 
Přibude i značka upozorňující na přednost zprava. Změnu 
iniciovali obyvatelé této lokality.

Postřik aplikuje město jen tam,  
kde ho chtějí
Vlnu kritiky na sociálních sítích vyvolal u některých občanů 
speciální postřik, kterým město zabránilo prašnosti na nezpevně-
ných silnicích. Starosta naopak tvrdí, že obdržel pozitivní reakce 
od lidí z dotčených lokalit. Například z míst, kde se v létě budo-
vala kanalizace. „Je to názor proti názoru,“ říká starosta s tím, 

Povinné očkování a čipování psů
Počínaje rokem 2020 již nebude možné, aby veterinár-
ní lékař naočkoval vašeho čtyřnohého psího kamaráda 
proti vzteklině, pokud pes nebude označený mikroči-
pem.

Tuto důležitou, avšak veřejnosti ne zcela známou sku-
tečnost doplňujeme o další související informaci: již dnes 
v České republice platí veterinární zákon, který každé-
mu majiteli psa ukládá povinnost nechat své zvíře proti 
vzteklině pravidelně přeočkovávat.

Přidanou hodnotou čipování je skutečnost, že psa lze zare-
gistrovat do databáze čipovaných psů. V případě nálezu psa 
jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky data-
bázi nalézt jeho majitele.

Cena čipování psa se pohybuje v rozmezí 300–550 Kč. 
Vždy se informujte u veterináře, který čip aplikuje, jak je 
možné čip zaregistrovat. 

Za nesplnění povinnosti uvedené v zákoně vám hrozí 
pokuty 20 000 – 100 000 Kč, podle druhu provinění. 

Městská policie Řevnice
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V celé budově byly instalovány nové rozvody elektřiny a 
internetové kabeláže. Zcela nové je i veškeré osvětlení zářiv-
kami LED. Uvnitř budovy byl vybudován výtah od suterénu až 
do čtvrtého patra, do podkroví. Škola je díky tomu nyní zcela 
bezbariérová.

Nové moderní pomůcky
Výrazné stavební úpravy z hlediska dispozicí místností nastaly v 
přízemí. Ze tří tříd vznikly dvě odborné učebny fyziky a chemie 
s prostorným kabinetem uprostřed. Odborné učebny jsou plně 
moderně vybaveny tak, aby žáci mohli provádět pokusy přímo 
v lavicích. Nechybí rozvody elektřiny do jednotlivých lavic či 
výlevky na vodu v učebně chemie. Z dotačního titulu, díky 
kterému celá rekonstrukce mohla proběhnout, byly pořízeny i 
rozličné učební pomůcky, jež budou žáci při výuce používat. To 
platí i pro odborné učebny environmentální výchovy, zeměpisu 
a přírodopisu v druhém poschodí. 

Ředitel školy Tomáš Řezníček k tomu dodává: „Jsem přesvěd-
čený, že díky novým pomůckám se kvalita výuky přírodních 
věd na naší škole významně pozvedne. Učitelé už se těší, jak je 
budou moci zapojit do svých výukových plánů. Pomůcky, se kte-
rými jsme dosud pracovali, byly 15, 20 i více let staré, často ne 
zcela funkční. Teď budou mít žáci ve dvojicích přímo v lavici k 
dispozici to nejlepší, co se pro výuku přírodních věd v základní 
škole nabízí.“

Tři třídy v podkroví
V podkroví vznikly tři nové, svými dispozicemi a vzhledem 
zcela unikátní třídy. Jejich prostor je rozčleněn nosnými trámy 
střešní konstrukce natřenými tmavě hnědou barvou. Světlo do 
tříd proniká velkorysými střešními okny. Žáci se zde budou učit 
matematiku, výpočetní techniku a cizí jazyky. 

Vzhledem k rozšíření školy o nové prostory mohla v jedné z 
původních tříd v prvním poschodí vzniknout cvičná kuchyňka, 
kterou škola do této doby nedisponovala.

Většina z toho, co bylo ve škole uděláno, byla pokryta z 
dotace se spoluúčastí města. Některé práce, které se netýkaly 
odborných učeben, však muselo plně uhradit město ze svého 
rozpočtu. Díky tomu mají všechny třídy v budově novou podobu 
stejně jako ty odborné – jsou nově barevně vymalované, na 
stropech mají moderní podhledy s osvětlením, podlahy zdobí 
zářivě modré linoleum. „Městu za tento příspěvek pochopitelně 
moc děkujeme. Původní budova druhého stupně je teď komplet 
zrekonstruovaná, a to jak zvnějšku, tak zevnitř. Zvu všechny 
obyvatele Řevnic, aby se v rámci Dne otevřených dveří přišli 
podívat,“ říká Tomáš Řezníček. 

Metoda CLIL
Aby to nevypadlo, že vše nové se odehrálo na druhém stupni, 
jedna zásadní novinka se chystá od začátku školního roku i na 
stupni prvním. Konkrétně se týká třetích tříd. Jedná se o apli-
kaci vyučovací metody CLIL. Ta je založená na výuce školního 
předmětu prostřednictvím cizího jazyka – na naší škole se jedná 
o angličtinu. Žák si tak osvojuje znalosti a dovednosti v obou 
předmětech současně. 

„Ve všech třetích třídách bude probíhat výuka prvouky, vý-
tvarné a hudební výchovy (celkem pět hodin týdně) paralelně v 
češtině a anglickém jazyce. Anglicky bude na děti mluvit rodilý 
mluvčí, kterého se podařilo do Řevnic díky iniciativě aktivních 
rodičů nalákat. Pokud se nám metoda CLIL osvědčí, rádi by-
chom ji od příštího školního roku aplikovali ve všech třetích až 
pátých ročnících,“ uzavírá Tomáš Řezníček. e

ŠKOLA SE ZMĚNILA 
K NEPOZNÁNÍ
Původní budova druhého stupně základní školy prošla během letních prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí. Změnila 
se k nepoznání. Nové podoby se dočkaly všechny chodby, sociální zařízení, kabinety, kmenové třídy i odborné 
učebny. V budově byl vybudován výtah a v podkroví přibyly tři zcela nové třídy, díky kterým navýšila škola svoji 
kapacitu o dalších 70 míst.

Text: Jan Schlindenbuch | Foto: Alice Čermáková

Den otevřených dveří

Základní škola zve všechny obyvatele 
Řevnic na prohlídku nově zrekonstruované 
původní budovy druhého stupně ve Školní 
ulici. Den otevřených dveří se uskuteční 
v sobotu 21. září od 10.00 do 13.00 hod. 

Všichni jste srdečně vítáni! 
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2. Zajistit dostatečnou kapacitu MŠ pro všechny i budoucí oby-
vatele 

3. Reagovat vhodnými opatřeními na zvýšenou dopravní zátěž 
tak, aby byla budoucí situace únosná, případně i díky investi-
cím lepší (zejména ve vztahu k projektu SŽDC)

4. Zabránit trvání stávajícího neestetického stavu
5. Zamezit vzniku noclehárny – ve vztahu k charakteru budoucí 

nabídky 
6. Zajistit, aby nebyl počet bytů vyšší, než je plánován 
7. Transformaci využít k rozšíření nabídky a dostupnosti občan-

ské vybavenosti
8. Zajistit dostatečnou kapacitu ZŠ 
9. Zabránit riziku znečištění vodního zdroje (souvisí zejména 

s protipovodňovou ochranou a rozvojem výroby)
10. Zamezit riziku rozvoje nákladní dopravy (souvisí s potenciá-

lem rozvoje výroby)
11. Zajistit dostatečnou lékařskou péči
12. Zamezit riziku ohraničení a uzavření místa, bez kontaktu 

s okolím a řekou
13. Zamezit výstavbě nových výrobních hal 
14. Zajistit dostatečnou kapacitu místní cyklostezky (souvisí 

s protipovodňovou ochranou)
15. Vyřešit přetlak v území mezi řekou a tratí (souvisí i s protipo-

vodňovou ochranou a projektem SŽDC)
16. Protipovodňová opatření řešit komplexně, nikoli pouze ve 

vztahu k areálu

Z participace vyplývá, že úkolem politické reprezentace je v rám-
ci vypořádání námitek k návrhu územního plánu, při přípravě 
investic a při přípravě smluv s vlastníkem Eurovie zajistit prove-
ditelnost transformace brownfieldu Eurovia a nalézt vhodné a 
vyvážené nástroje územního rozvoje města při přípravě:

1. regulativů územního plánu
2. podrobnější dokumentace (např. územní studie)
3. dohody a smlouvy s investorem / vlastníkem
4. realizace projektu SŽDC a napojení na centrum města
5. protipovodňové ochrany

Zazněly i připomínky, které nelze v územním plánování zajistit 
nebo nebyly správně (logicky) kauzálně interpretovatelné. Pří-
kladem uvádíme:

Ponechání oblasti jako územní rezervy – Z hlediska územního 
plánování není možné vymezit územní rezervu bez vysokých 
nákladů dle paragrafu 102 stavebního zákona. V současnosti je v 
platném plánu plocha zastavitelná. Nelze ze stejných důvodů ani 
vymezit plochu nezastavitelnou. Očekávatelné by byly též námit-
ky a soudní přezkumy územního plánu, které by pro vlastníka 
byly úspěšné. 

Osobní vztah k rodinným domům vytváří lepší vztah k lokali-
tě – Není prokázáno, že by tato domněnka byla platná. Prokaza-
telnou důležitost pro osobní vztah k místu má např. obecná po-
citová spokojenost obyvatel, která souvisí zejména s dostupností 
služeb, občanskou vybaveností či estetickou kvalitou území. e

Na základě zprávy Ing. arch. Lukáše Vacka, Ph.D., 
zpracoval Matěj Barták

Participační setkání nad Eurovií
Zpráva k výsledkům participace 
pro území bývalé Eurovie
Rád bych konstatoval, že na posledním setkání výboru v den 
konání posledního zastupitelstva (5. 8. 2019) byla výboru před-
ložena pracovní verze hodnotící zprávy k výstupům participace 
panem Lukášem Vackem, nezávislým odborníkem – urbanis-
tou – 7. členem výboru pro územní plán. I z tohoto závěru plyne 
postoj výboru pro pokračování ve způsobu využití plochy bývalé 
Eurovie jako smíšené plochy. 

Tento postoj byl mnou také prezentován na posledním zase-
dání zastupitelstva 5. 8. 2019. Podrobněji se má výbor zprávou 
zabývat na příštím setkání v polovině září. 

Jelikož se zdá, že uvnitř opozice není tento názor buď dosta-
tečně komunikován, anebo na něm zatím není nalezena názoro-
vá shoda, nabídnu účast na příštím zasedání výboru i panu Čer-
nému, aby mu mohlo být vše důkladně a odborně vysvětleno. 

O hrozbě časové prodlevy schválení územního plánu v přípa-
dě jiného využití než smíšené plochy jsem psal již v prázdnino-
vém čísle a pouze tuto souvztažnost připomínám.

V následujícím příspěvku je zhuštěná podoba hodnotící zprá-
vy k participaci lokality bývalé Eurovie urbanisty Lukáše Vacka. 

Josef Tlustý, zastupitel TOP09, 
předseda Výboru pro územní plán

Výsledky participačního setkání 
nad budoucností bývalé Eurovie
Smyslem participačního setkání bylo zjistit, jak vidí budoucnost 
oblasti bývalé Eurovie řevničtí občané, čeho se v souvislosti s 
transformací tohoto území obávají a v čem naopak vidí příleži-
tost, jak něco v Řevnicích zlepšit. Prezentovány byly čtyři hypo-
tetické varianty využití dotyčného území, nicméně cílem nebylo 
vybrat jednu z nich, ale získat k nim zpětnou vazbu od účast-
níků setkání. V tomto ohledu přinesla participace řadu jasných 
výsledků, které lze v územním plánování uplatnit. Uvádíme je v 
pořadí dle důležitosti, které vychází z počtu obdržených bodů.

Základní pozitiva, jejich využití a potenciál území 
pro budoucnost:
1. Zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity 
2. Iniciovat transformaci stávajícího neestetického brownfieldu 
3. Vytvořit takové podmínky, aby potenciální obyvatelé mohli 

získat osobní vztah s městem, tj. zejména charakter nabídky 
bytů, prostorovou a funkční provázanost s městem, zajištění 
podmínek pro společné využívání všech, tj. veřejných a sou-
kromých služeb a rozšířit jejich nabídku 

4. Neumožnit monofunkční území pro bydlení bez nabídky no-
vých pracovních příležitostí

5. Zajistit vznik parkovacích stání (souvisí mimo jiné projektem 
SŽDC)

6. Nabídkou povzbudit zejména rodinné bydlení a nové obyva-
tele z mladých vzdělaných rodin 

7. Uvažovat i o takovém využití, které bude možné i bez proti-
povodňových opatření

Základní negativa či rizika transformace území:
1. Nevytvářet nový charakter města, ochránit jeho stávající 

hmotový, výrazový i společenský charakter (naprosto zásadní 
shoda)



Urbanismus   7

Nerozšiřujme počet obyvatel 
ohrožených velkou vodou
I přes poměrně jednoznačné výstupy z veřejného projednávání 
ve školní jídelně vedení řevnické radnice stále prosazuje v areá-
lu Eurovie smíšenou zástavbu s částečným využitím i pro bytové 
účely. Já jsem přesvědčený, že nové byty a rodinné domy nemají 
v tomto území vznikat.

Náročná evakuace
Jedná se totiž o záplavové území, které by v ideálním případě 
mělo mít přírodní charakter, aby se zde voda mohla volně roz-
lít a zasakovat. Bohužel vzhledem k tomu, že se zde historicky 
nachází průmyslový areál, je návrat k přírodě téměř nemožný 
a s nějakou zástavbou se budeme muset smířit. Pokud zde ale 
vyrostou byty, musíme také počítat s mnohem komplikovaněj-
ší ochranou v případě povodní než u podnikatelských objektů. 
Dojde-li např. k evakuaci, na pracovišti prostě lidé provedou 
potřebná opatření a pak odejdou spořádaně domů. Většinu ná-
kladů na zabránění a sanaci škod navíc bude hradit sama firma. 
Pro bydlící bude třeba zajistit náhradní ubytování a se žádostí 
o pomoc se obyvatelé v krizové situaci budou obracet zpravidla 
na město, které je samozřejmě neodmítne.

Asi také nelze očekávat nutnost riskantního zásahu hasičů, 
kteří by na gumovém člunu vyváželi ve dvě hodiny ráno ze za-
topené dílny či kanceláře nějaké opozdilce, kteří se den před 
tím nechtěli evakuovat. U bytového domu jsou takoví zarputilci, 
kteří se odmítají hnout z místa opravdu až do poslední chvíle, 
celkem běžným jevem…

Protipovodňová ochrana
Ano, kolem areálu má vyrůst protipovodňová zeď. To je přece v 
podmínkách pro výstavbu. Žádná protipovodňová ochrana ale 
není stoprocentní. Kdykoli z nejrůznějších příčin může dojít k 
jejímu přetečení, poškození, podemletí atd.

Zástupci města tvrdí, že výstavbou nové protipovodňové stě-
ny kolem Eurovie se zároveň ochrání obyvatelé celého prostoru 
mezi kolejemi a řekou. To je pravda, ale proč máme ochranu 
stávajících obyvatel podmiňovat náborem dalších nešťastníků, 
které vystavíme riziku bydlení v záplavovém území? Abychom 
ochránili jedny, ohrozíme druhé. To mi nedává smysl.

Lidem, kteří už v záplavovém území žijí a nemohou za to, 
protože zde jejich domy stály už před rokem 2002, je třeba po-
moci. Ale bez toho, abychom počet ohrožených domů, bytů a 
obyvatel dále rozšiřovali.

Pokud se zjistí, že výstavba zvýšené protipovodňové hráze je 
příliš nákladná nebo komplikovaná, je třeba hledat jiná řešení. 
V opravdu kritických situacích např. stát či obec ohrožené domy 
vykupuje a umožňuje obyvatelům postavit si bydlení jinde. Tak 
horké to v Řevnicích asi nebude, ale třeba by bylo možné, aby 
město přispělo ohroženým občanům na lepší pojistku, nebo za-
ložilo nějaký fond na nápravu povodňových škod, z něhož by se 
pak poničené domy opravovaly. Možná by to vyšlo levněji a bylo 
by to účinnější než čtyřmetrový val podél cyklostezky. O dalším 
řešení je určitě třeba přemýšlet, ale nové byty a rodinné domy 
do záplavového území v žádném případě nepatří. e

Pavel Černý, zastupitel PRO Řevnice

Povodňová činnost 
a protipovodňová ochrana 
Vážení čtenáři, dovolím si reagovat na článek pana Černého 
k tématu povodňové činnosti a připravované protipovodňové 
ochrany zástavby v lokalitě mezi mostem směrem obec Lety a 
železniční tratí a k problémům, které pan Černý ve svém člán-
ku nastoluje. Je třeba si uvědomit, že v případě ohrožení bude 
město evakuovat všechny objekty (bez ohledu na to, zda jsou 
k bydlení, či podnikání). Také každý objekt v povodní ohro-
ženém území musí mít vlastní funkční protipovodňový plán. 
V návrhu nového územního plánu, který budeme projedná-
vat, bude zásadní podmínkou jakékoli výstavby v tomto území 
funkční protipovodňová ochrana všech objektů. Že stávající 
platný územní plán tuto podmínku neobsahuje a umožňuje 
výstavbu, je samozřejmě velkou chybou předchozích zadání 
územního plánu a jeho změn (naposledy změna z roku 2009). 
Řada nových rodinných domů v tomto území, právě z důvodů 
chyb v platném územním plánu, zde vznikla a další se upravu-
jí či rozšiřují. Překvapuje mne proto stanovisko zastupitele za 
uskupení PRO Řevnice, neboť jejich leader v pozici starosty a 
dlouholetého zastupitele mohl při vícečetných změnách územ-
ního plánu přispět prosazením této podmínky do stávajícího 
územního plánu více než současnou zavádějící a do budoucna 
nic neřešící diskusí nad snahou získat protipovodňovou ochra-
nu pro celé území této lokality. Jsem nicméně rád, že jsme se 
již společně posunuli od předchozích negativních tezí, že pro-
tipovodňovou ochranu nelze technicky řešit či že na ni nejsou 
dotační prostředky, dále ke zpracování konkrétních pozitiv-
ních projektů. 

Nelze se tedy tvářit tak, že územním plánem se mění pouze 
areál bývalé betonárny a stávající zástavba zde není nebo že se 
problém vyřeší výkupem rodinných domů či úhradou drahých 
pojistek vlastníků či budoucích škod z městského rozpočtu. 
Nemohu také panu Černému vytýkat, že zmiňuje pouze povo-
deň z roku 2002. Nežil zde, a proto jeho paměť nemůže sahat 
hlouběji. Povodně v této lokalitě ovlivňovaly a ohrožovaly oby-
vatele vždy a domy zde, mnohdy bohužel, vznikaly povodním 
navzdory. Jen se dnes možnosti a úroveň technických řešení 
protipovodňové ochrany posunuly dále. 

Proto je strategií vedení města ochránit v tomto území veš-
keré objekty, a to v bezpečné výškové niveletě železničního 
náspu. Není třeba strašit novými čtyřmetrovými valy, výkupy 
rodinných domů a podobnými výmysly. S pomocí dotací, jak 
již bylo odbornou firmou ověřeno a na veřejném projednání 
prezentováno, lze i tuto náročnou investici zvládnout za pod-
mínek finančně i technicky přijatelných pro město. Důležité 
ovšem bude „táhnout za jeden provaz“ a společně se v zastu-
pitelstvu shodnout na vyřešení ochrany této řevnické lokality. 
V současné době je zpracována studie proveditelnosti, jsou 
provedeny geofyzikální sondy a běží průzkum v této lokalitě, 
který bude dokončen v září t. r. a následně budou pokračovat 
projekční práce. e 

Ing. Tomáš Smrčka, starosta města 
a předseda povodňové komise 

Budoucnost bývalé Eurovie
v kontextu možných povodní
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Požádali jsme o komentář k problematice exekucí v Řevnicích 
pana starostu Smrčku. Z jeho odpovědi vyplývá, že Městský 
úřad Řevnice ani společnost EKOS se na vysokém procentu 
exekucí nepodílejí. EKOS exekuuje v průměru 2 až 4 subjekty 
za rok a polovina těchto exekucí se netýká řevnických občanů. 
Na úřadě je počet dlužníků vyšší. Mezi lety 2012 až 2019 se 
jedná v průměru o 12 lidí ročně. Ne každý rok se exekuce 
provádějí, na vymáhání je šest let. Naprostá většina dlužných 
částek jde za poplatky do výše 3000,- Kč a většina dlužníků má 
bydliště na úřadě. Řada jmen se opakuje, ale naštěstí se jedná 
pouze o jednotky spoluobčanů.

O problematice exekucí budeme v rámci sociální komise 
dále jednat se zástupci města a pokusíme se hledat cesty, 
jak spoluobčany v tíživé situaci nasměrovat na subjekty, 
které mohou pomoci. Pokusíme se i zmapovat možnosti 
obce pro případnou pomoc v akutní situaci, například pro 
samoživitelky s malými dětmi a seniory.

Téměř 10 % našich spoluobčanů prožívá život s dluhovým 
strašákem. Proti 863 000 lidem je nyní vedeno skoro pět 
milionů exekucí. Dluhy neovlivňují jen život samotných 
dlužníků, ale i jejich rodinných příslušníků. Exekuce 
jsou velmi významným stresovým faktorem, který v 
rodině výrazně dopadá i na děti a snižuje jejich šance na 
úspěšnou budoucnost. Naše společnost se s následky 
této dosud přehlížené problematiky bude potýkat ještě 
dlouho. 

ExEKucE v řEvNIcÍch

Podle výše uvedených údajů z aplikace Mapa exekucí je 
vidět, že dluhová problematika se dotýká i řady občanů 
Řevnic, proto jsem se sešla s paní Helenou Šebkovou ze 
společnosti Člověk v tísni a zkusila zjistit informace, které by 
mohly pomoci.
Naše obec má na lokalitu blízko Prahy nebývale vysoké 
procento občanů v exekuci. Dá se tato negativní 
výjimečnost nějak vysvětlit?
Asi se nám nepodaří zpětně dohledat důvody tak vysokého 
procenta. Proč obec vykazuje takto vysoké procento osob 
v exekuci, by stálo za hlubší analýzu. Důležité je trend 
zadlužovaní zastavit a pokusit se se zadluženými občany 
nějak pracovat. 
Proč myslíte, že dluhová situace v ČR došla tak daleko? 
Jsme méně vzdělaní, více riskujeme s půjčkami?
Domnívám se, že na vině jsou „hříchy minulosti“. Stát 
nastavil systém umožňující vznik úvěrových společností, 
které poskytovaly úvěry za velmi nevýhodných podmínek a 
nepřiměřených sankcí. Z obchodu s bídou se tak stal výnosný 
byznys, který přinášel značný zisk ze samotného vymáhání 
pohledávek. 

To vedlo k rozvoji obchodu s bagatelními pohledávkami a 
k jejich generování. Na vymáhání i korunových pohledávek 
bylo možné vydělávat tisíce. Nastartovala tím vysoká míra 
předluženosti spolu s poklesem vymahatelnosti. 

Předluženost se netýká pouze osob s nízkým vzděláním. 
Do situace, kdy člověk není schopen dostát svým závazkům, 
se může dostat prakticky každý. Nastane nějaká nečekaná 
životní situace, která s sebou nese ztrátu příjmů, nebo 
jen dočasné vykolejení – a jste v problému. V poradně se 
setkáváme s následky neúspěšného podnikání či špatného 
zdravotního stavu, ale třeba i určité ztráty soudnosti 
způsobené rozvodem, ztrátou někoho blízkého atd. 
Pohledávky se začnou hromadit a stačí, aby některá z 
pohledávek začala být vymáhána exekučně, například 
srážkami z příjmu. Klient pak přestane být schopen hradit 
své další závazky a roztáčí se exekuční spirála. 
Mění se něco v této oblasti? Minimálně mám pocit, že se 
o problematice více mluví, angažují se někteří politici, 
advokáti i vy, neziskové organizace.
Ano, během posledních let došlo k několika výrazným 
pozitivním legislativním změnám. Za ministra Pelikána došlo 
ke snížení advokátních tarifů, to jsou náklady na právní 
zastoupení dlužníka. 

Díky dohledu ČNB i nad nebankovním sektorem se vyčistil 
trh poskytovatelů půjček. Zmizely hráči s nemravnými, až 
lichevními podmínkami. 

Důležité je, že věřitel má nově povinnost ověřit si 
klientovu úvěryschopnost a předejít tak jeho neúměrnému 
zadlužování. 

č
ÍS

LA

Mapa exekucí (údaje za rok 2017) 
V ČR je v exekuci 9,7 % obyvatel, 
téměř milion lidí (863 000 lidí)

Ve Středočeském kraji 9,12 % obyvatel

V Řevnicích 15,12 % obyvatel 

Z 2745 osob starších 15 let žijících 
v Řevnicích je 415 osob v exekuci

Celkový počet exekucí: 2504 

Průměrný počet exekucí na osobu: 6
Počet exekucí dětí: 0 % (1)
Počet exekucí mladých (18–29 let): 5 % (21)
Počet exekucí seniorů nad 65 let: 8 % (34)

Podle Mapy exekucí, kterou publikovala Otevřená společnost, o. p. s., bylo v roce 2017 v exekučním řízení 415 
řevnických občanů, téměř o procento více než v roce 2016. Údaje za minulý rok exekutorská komora ještě ne-
zveřejnila. V okolí je na tom podobně špatně jenom Beroun s 15,15 %. Sousední obce jsou na tom výrazně lépe: 
Zadní Třebaň 5,94 %, Liteň 6,75 %, Mořina 7,24 %, Dobřichovice 4,76 %, Lety 5,57 %, Všenory 5,49 %, Mníšek 
8,43 %. Přitom pouze 12 lidí ze 415, kteří byli v Řevnicích zatíženi exekucemi, prošlo osobním bankrotem a je 
v režimu oddlužení (zdroj mapabankrotu.cz). 

Text: Lada Vávrová, členka sociální komise
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Významné je, že ve spotřebitelských smlouvách se 
již nesmí používat směnka a rozhodčí doložka. Právě 
rozhodčí položka byl nástroj, který často používali neféroví 
poskytovatelé půjček. Klient kvůli doložce ztrácel šanci na 
nezávislé posouzení sporu soudem – o výsledku rozhodoval 
věřitelem zvolený rozhodce. Dle judikátů Ústavního soudu 
jsou některé exekuce nařízené právě na základě rozhodčího 
nálezu, jakožto exekučního titulu, vedeny neoprávněně a 
dochází k jejich revizi.

Zastropovaly se sankce za prodlení se splácením úvěru a 
mají zákonné limity. 

Novela insolvenčního zákona je vítanou, ale dílčí změnou. 
Nadále na oddlužení nedosáhnou některé skupiny osob 
s nízkými příjmy, například osamělí senioři či matky 
samoživitelky. Je potřeba ve změnách pokračovat.
Vaše společnost Člověk v tísni se v této problematice 
výrazně angažuje. Webové st ánky se podrobně věnují 
dluhovému poradenství. Co nabízíte klientům?
Poskytujeme odbornou pomoc lidem, kteří se dostali do 
problémů s dluhy. Pomáháme nejen se základní orientací v 
problematice, ale snažíme se nahlédnout všechny aspekty, 
souvislosti a příčiny každého jednotlivého klienta. Nejčastěji 
se s klienty věnujeme přípravě insolvenčních návrhů, 
mapování pohledávek a asistenci v rámci exekučního řízení. 
Cílem naší práce je zlepšení finanční situace předlužených 
lidí, jejich zkompetentnění a dohled nad spravedlivým, 
zákonným vymáhacím procesem. 
Podaří se nám spolu vytvořit nějaká doporučení pro 
zadlužené? Jak se chovat, před čím si dát pozor, na koho 
se obrátit…

1. Zbytečně se dále nezadlužujte. Půjčku si berte pouze v 
nutných případech a na potřebné věci. Pečlivě si vybírejte 
poskytovatele půjčky – férového věřitele. Před podpisem 
půjčky se vždy poraďte s někým, kdo se v problematice 
orientuje. 

2. Pokud je to možné, dohledejte a uschovávejte všechny 
dokumenty o půjčkách. Při větším úklidu či stěhování 
dejte pozor, aby se důležité dokumenty neztratily.

3. Nezavírejte před problémy oči. Dluhy je třeba začít řešit 
co nejdříve. 

4. V případě prodlení se splátkami jednejte s věřiteli. Pozor 
na sankce a platby za upomínky za prodlení.

5. Obraťte se na dluhového poradce. Je nutné nic mu 
nezatajovat a aktivně spolupracovat.

6. Nikdy nebuďte na řešení dluhů sami. Je potřebné 
spolupracovat v rámci rodiny či s blízkými osobami, 
neskrývat své problémy a obavy.

7. Vytrvejte! e

KO
N

TA
K

TY

Kontakty a informace, které 
vám s dluhovou problematikou 
mohou pomoci:
Dluhová helplinka Člověk v tísni 774 392 950 
(pondělí až čtvrtek 9–16 hod.)  

https://www.jakprezitdluhy.cz/

http://mapaexekuci.cz/index.php/protidluhova-
podpora/pro-verejnost/dluhove-poradny

Člověk v tísni, o. p. s. (Pod Kaplankou 483, Beroun), 

tel. 778 473 013

Člověk v tísni, o. p. s. (Náměstí 14. října 1275/3, 

Praha 5), tel. 257 215 629

Člověk v tísni, o. p. s. (Vítkova 24, Praha 8), 

tel. 222 310 311

Poradna při finanční tísni, o. p. s. (Hvězdova 19, 

Praha 4), tel. 800 722 722, 222 922 240

Při příjezdu na sběrný dvůr je bezpodmínečně nutné zastavit 
na váze, vyčkat na obsluhu a respektovat její pokyny. 
V prvních týdnech budou řevničtí občané prokazovat trvalé 
bydliště občanským průkazem. Po registraci obdrží čipovou 
kartu, kterou bude nutné předkládat při každé další návštěvě 
sběrného dvora.

Obsluha sběrného dvora má právo a povinnost kontrolovat 
obsah přivezeného odpadu a určovat jeho zatřídění. Na novém 
sběrném dvoře bude v souladu s chystanou legislativou a 
ekologickými trendy kladen větší důraz na třídění odpadu, 
a to až na desítky druhů. Plynulost provozu sběrného dvora 
tak usnadní, pokud budete přivážet k uložení jednodruhové 
odpady. 

Otevření nového sběrného dvora

Na sběrném dvoře mohou obyvatelé Řevnic, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu, bezplatně odkládat běžně 
tříděné odpady (plasty, papír, sklo, bioodpad, kovy – 
plechovky, elektroodpad, domácí spotřebiče nebo jedlé tuky 
a fritovací oleje). Novinkou je možnost odložení nebezpečných 
odpadů.

Limity pro bezplatné uložení objemného a směsného odpadu 
či stavební sutě pro trvale hlášené obyvatele Řevnic a ceníky 
pro ukládání dalších odpadů nebo pro poskytování služeb 
občanům, kteří nejsou v Řevnicích trvale hlášeni, naleznete 
v letáku vloženém do tohoto čísla Ruchu. Vyjma toho v něm 
naleznete další užitečné informace, jako třeba praktické tipy 
k usnadnění třídění, kontakty a otevírací dobu. e

Od 1. října 2019 bude nový sběrný dvůr v areálu bývalé skládky Na Bořích poskytovat všechny služby, od 8. září 
2019 bude otevřený v režimu zkušebního provozu, tzn. od tohoto data zde bude možné odkládat odpady. Provi-
zorní sběrné místo v areálu Technických služeb bude zrušeno ke dni 6. září. 

Text: Marie Reslová
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Postavit autokempink v Řevnicích za vodou byla dobrá myš-
lenka. Komunální služby města Řevnic vybudovaly v letech 
1970–1971 autokempink o ploše cca 10 000 m2 na původně 
soukromém pozemku a současně k němu rozšířily komunikaci 
pro auta. Bylo to na místech, kde dříve byly jen louky a obilná 
pole, jak je vidět na staré pohlednici z počátku 20. století zřej-
mě fotografované z Černé skály (obr. 1). Podle údajů z roku 
1975 v kempu stálo 15 chatiček se 4 lůžky a zděné objekty – re-
staurace, sociální zařízení a služební byt, také studna a jímka. 
Návštěvníci měli rovněž možnost postavit si na volném prostoru 
kempu vlastní stany nebo přívěsy (odhadem pro cca 70 osob). 

Kemp byl rozšířen v roce 1980, v té době byly postaveny dře-
věné chatičky typu „Lada“. Jeho provozování bylo úspěšné i po 
roce 1989, kdy v restitucích přešel kemp do rukou původních 
vlastníků pozemků. V srpnu 2002 došlo k obrovským zničujícím 
záplavám v celém Česku (500–1000letá velká voda). Významně 
se rozvodnila i řeka Berounka, která celé zařízení kempu zapla-
vila a zničila. Škody z velké vody byly tak obrovské, že kemp je 
dosud mimo provoz. e

Autokempink v Řevnicích
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

1

Na staré pohlednici jsou již vidět stavby kolem dnešní Čajkov-
ského ulice.

Pískový tenisový dvorec, který v roce 1909 vybudoval řevnic-
ký Okrašlovací spolek pro své členy. Na jeho lavičce sedí sestry 
Kolbovy, vlevo Máňa, později provdaná Feldová, vpravo Emka, 
později Šponarová. Dvorec stál při cestě podél vody a byl umís-
těn hned vedle dnešního domu čp. 337 (rodiny Markusovy). Za 
ním tehdy nestál žádný objekt, jen pole a louky. Jedna ze stavebních variant kempu.

Propagační pohlednice autokempu z 80. let 
20. století. Foto B. F. Dusík
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Kemp Za vodou má nového majitele
Zážitkové ubytování – šest míst s vlastním příběhem – by rád 
vytvořil v kempu Za vodou jeho nový majitel Štefan Oršoš. 
Jeho společnost Food Event pořádá například dobřichovický 
festival Všechny chutě světa nebo pravidelné gastronomické 
festivaly na pražském Andělu či smíchovské náplavce.
Co vás k investici do řevnického kempu přivedlo, čím vás 
to místo oslovilo?
Naše rodina má ráda místa, která jsou něčím zajímavá, mají 
ducha. Bývalý kemp je jedna krásná, velká „tajemná zahrada“. 
Investice má dvě roviny – jedna je naše bydlení a druhá mož-
nost využít prostor pro podnikání. 
Budete kemp provozovat? Chystáte jeho rekonstrukci? 
Abychom si zachovali soukromí, bylo by obtížné provozo-
vat současně s tím klasický kemp. Nicméně jsme nejspíš našli 
alternativní cestu jak vybudovat něco, jako byla Cimrmano-
va Hospoda na mýtince („chtěl hospodu, ale nechtěl, aby mu 
do ní chodili lidi“). Takže kemp ano, ale s omezeným počtem 
ubytovacích zařízení. 
Jaké služby tedy chcete v kempu nabídnout, jaká bude 
jeho kapacita a na jakou klientelu míříte?
Časem bychom v kempu chtěli vybudovat několik míst v rámci 
tzv. zážitkového bydlení. Jsou zde krásné vzrostlé stromy, dva 
z nich nejspíš přeměníme na stromové domy. Dále jsme zapo-
čali rekonstrukci historické maringotky, takže vznikne bydlení 
kouzelníka Arnoštka z Rozmarného léta, zájemci se zde budou 
moci projít po provaze a využít tělocvičnu pod širým nebem. 
Tímto způsobem by mělo vzniknout cca 6 míst s vlastním pří-
během. Na místě budov poškozených povodněmi plánujeme 
vytvořit biotop. Součástí služeb bude např. půjčovna kol, lo-
diček, různé kurzy a workshopy. Konečná kapacita kempu by 
měla být cca 30 osob. Cílit chceme převážně na tuzemskou 
klientelu, nicméně služby budeme nabízet i směrem k zahra-
ničním návštěvníkům.
 

Laskavá kachna nabízí 
občerstvení i hudbu
V sezonní restauraci naproti řevnickému kempu vzniklo další 
zajímavé místo poskytující originální pohostinství. Laskavou 
kachnu otevřela na začátku léta Kateřina Jandová, která si 
tak splnila představu o „bistru se svým otiskem“. Jsme rádi, že 
můžeme doplnit našeho Průvodce řevnickým pohostinstvím 
o další podnik. 
O provoz restaurace se paní Jandová zatím stará po práci, ote-
vřeno je od 16.30. Každou sobotu se v Laskavé kachně griluje, 
nepravidelně se tu pořádají malé hudební produkce. Nabízí se 
tu pro muzikanty místo, kde se mohou scházet a hrát. 

Bistro je vstřícné k dětem, pro které jsou připraveny 
skluzavky i hračky.

V jednoduchém, útulném prostředí si můžete dát pivo z ře-
poryjského pivovaru: kromě desítky a dvanáctky – nefiltrova-
ných nepasterizovaných živých piv Vilda nebo Prefunda – také 
speciály jako například za studena chmelený Ejlík 12, Tamara 
13 a IPA 15. Čepují tu i polotmavý speciál Granát ze Staropra-
menu. Pro ty, kdo dávají přednost vínu, jsou připraveny láhve 
z francouzského rodinného vinařství Les Jammeles – během 
září by znovu měla být možnost je ochutnat v rámci degusta-
ce. Na baru jsou míchané nápoje i dobrá italská káva.

Ve stálé nabídce je domácí naložený hermelín, utopenci 
nebo sekaná a klobásy z řevnického TOP masa, pro vegetari-
ány plněná tortila, pro milovníky sladkého domácí tvarohová 
buchta nebo mrkvovo-ořechový dort.

Laskavá kachna by měla být i příští rok v provozu od čaro-
dějnic do konce října, protože zatím není vybavená na zimní 
provoz.

Marie Reslová

Logopedie na koních
Před nedávnem se v Řevnicích pod hlavičkou neziskových 
organizací Horticon, z. s., a Hiporehabilitace Jupiter usku-
tečnil výjimečný projekt. Díky podpoře Středočeského kra-
je tu probíhal intenzivní týden logopedie v hiporehabilitaci. 
Dvě „hostující“ odbornice ze spřáteleného střediska Horticon 
vypracovaly v České republice zcela unikátní metodu hravé 
logopedie s pomocí koní. Zúčastněné děti docházely pravidel-
ně každý den na hodinu, která byla pro každé z nich ušita na 
míru podle jeho specifických potřeb. V lidském organismu je 
všechno důmyslně propojeno tak, že držení těla, dýchání, hru-
bá i jemná motorika a řečové dovednosti se vzájemně ovliv-
ňují. Na podobném principu funguje i tento program. Malým 
účastníkům pomáhalo i to, že nechodili „k paní doktorce“, ale 
na výlet „za koníčky“. Prostřednictvím zvířete snadněji nava-
zovali komunikaci, na koňském hřbetě byli ochotnější bavit se 
o spoustě podnětů, které kolem sebe vidí. Součástí byly i další 
aktivity s koňmi.

Gisela Kubrichtová

Startuje optimalizace trati na Beroun
Pro cestující na železnici to nebude žádná novinka. V souvis-
losti se zahájením optimalizace trati prvního úseku Praha-
-Smíchov a Radotín totiž nejspíš musí počítat s omezením a 
výlukami. Rekonstrukce se týká téměř devítikilometrového 
úseku ležícího z velké části na území hlavního města. V rámci 
stavby se optimalizují provozní parametry na současně poža-
dovanou úroveň, čímž dojde k zvýšení bezpečnosti a plynulos-
ti dopravy a zajištění spolehlivosti provozu. Dojde ke zvýšení 
rychlosti na 100 až 130 km/h pro běžné vlaky a na 120 až 140 
km/h pro naklápěcí soupravy. Celý úsek bude mít po skončení 
prací nové trakční vedení. Součástí projektu je i rekonstruk-
ce stanice Praha-Radotín, kde přibudou výtahy. Zcela nová 
nástupiště získá zastávka Praha - Velká Chuchle, která bude 
přesunutá blíž k obytné zástavbě. 

Letos jsou naplánovány přípravné práce na zabezpečovacím 
zařízení. Vlastní stavební práce začnou v roce 2020. Stavba 
má probíhat jen s nejnutnějšími krátkodobými výlukami, kdy 
železniční doprava bude zpravidla pouze omezena, nikoli 
v celém úseku dlouhodobě nepřetržitě zastavena. 

Co se týká další etapy optimalizace úseku od Mokropes do 
Karlštejna, byla nyní vyhlášena EIA – posuzování vlivů na 
životní prostředí. V rámci zjišťovacího řízení chce město podat 
některé připomínky týkající se například hluku a nadměrného 
osvětlení kolejiště. Současně se podle starosty města Tomáše 
Smrčky má v září uskutečnit další jednání starostů se SŽDC, 
na kterém mají obce získat další podrobné informace a harmo-
nogram.

Krátce a jasně
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Baráčníci oslaví výročí 
průvodem i Fidlovačkou
Tylovu Fidlovačku zčásti pod širým nebem v kulisách obcho-
dů na řevnickém náměstí uvedou řevničtí ochotníci v rámci 
oslav 90. výročí založení Obce baráčnické v Řevnicích a 85. 
výročí založení XVIII. župy T.G. Masaryka. Oslavy se konají v 
sobotu 14. září. Dopoledne je připraven od 9 hodin program 
v Lidovém domě, kde se uskuteční slavnostní zasedání, čtení 
z kroniky, zdravice hostů. Předána budou i čestná uznání. Po 
obědě se před 14. hodinou seřadí ve Školní ulici průvod, kte-
rý se následně vydá na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, kde 
účastníci položí kytice k pomníku obětí obou světových válek. 
V kulisách náměstí sehrají ochotníci příležitostného divadelní-
ho souboru Zkratka pod vedením tetičky Jiřiny Cvancigerové 
společně s lidovou muzikou Notičky a tanečníky z Klíčku prv-
ní část Tylovy hry. Na rozuzlení Fidlovačky si účastníci budou 
muset počkat opět až do sálu Lidového domu. Do průvodu i 
k poslechu a tanci bude hrát Hornická dechovka Březohorka 
pod vedením kapelníka Záruby.

Zájezd na Zahradu Čech
Dělnická beseda Havlíček v Řevnicích pořádá na podzim zájezd 
do Litoměřic. Uskuteční se v 21. září, autobus odjíždí z náměstí 
v 8 hodin. Předpokládaný návrat je ve 20 hodin. Hlásit se mů-
žete až do 15. 9. na zábavní výbor spolku na telefonních číslech 
602951380 nebo 732939848 nebo na e-mail ladislav.bedrich@
seznam.cz. Účastníci zájezdu navštíví výstavu Zahrada Čech a na 
zpáteční cestě zámek Ploskovice. Cena zájezdu 350 Kč.

Garage sale v Řevnicích
V Řevnicích se bude znovu prodávat mezi vraty. Pokud doma 
máte něco, co již nevyužijete, ale posloužit by mohlo jiným, nebo 
chcete jinak pročistit domácnost, neváhejte a připojte se. Jubi-
lejní X. Garage sale se bude konat v sobotu 14. 9. Místní otevřou 
vrata svých provizorních obchodů a garáží od 10 do 15 hodin. 
Informace o akci a přihlášení na čísle 775349331 nebo e-mailu 
Wildmannova.R@seznam.cz. 

Univerzita 3. věku pokračuje 
v Řevnicích
Již 6. rokem se scházejí senioři v řevnickém kině na přednáš-
kách Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. 
Tentokrát si vice než padesátka studentů vybrala téma Klenoty 
barokního sochařství v českých zemích. Na zimní semestr se mů-
žete přihlásit 17. 9. v 10 hodin v areálu Corsa na náměstí Řevnice 
– v baru OTAKAR. Samotné studium začíná 1. 10. v 10 hodin v 
sále řevnického kina a pak probíhá každých 14 dní. Na přednášky 
můžete chodit jen takzvaně „na kukačku“, nebo můžete absol-
vovat celoživotní vzdělávání, které je po 3 letech ukončeno pro-
mocí, jako například paní Pišingerová a paní Drábková, kterým 
gratulujeme k promoci v květnu. Více informací naleznete na 
www.e-senior.czu.cz. 

Sokolovna po rekonstrukci
Přes prázdniny byla zrekonstruována budova řevnického Sokola, 
a to za finanční podpory města, Kina Řevnice, Středočeského kra-
je a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Těšit se můžete 
na nové šatny s moderním zázemím, nová okna, dveřní systém. 
Úsporu energií zajistí nový systém řízení a rekonstrukce kotelny. 
Budova Sokola se díky rekonstrukci stala bezbariérovou včetně 
sociálního zázemí. To všechno realizovala firma Ing. arch. Cígle-
ra pro-lumine, s. r. o., pod technickým dozorem Ing. Šimůnka, 
děkujeme. Investice v hodnotě 6,5 milionu Kč je pěkným dárkem 
k 125. výročí Tělocvičné jednoty Sokol Řevnice. Budova Sokola 
se po rekonstrukci otevře 1. 10. 2019, informace k rozvrhu cviče-
ní a tréninků naleznete na novém webu www.sokolrevnice.cz.

Lesňák bude naplno žít i v září
Také v září bude žít řevnické Lesní divadlo naplno! Odehraje se v 
něm pohádka, operní večer, kabaret, hudební i taneční festival… 
Teprve pak se uloží k zimnímu spánku. Při všech akcích v Lesním 
divadle bude fungovat občerstvení, vždy hodinu před začátkem.

1. 9. Pohádka
Poslední prázdninový den může být pohádkový. O tom, že sůl je 
nad zlato, vás přesvědčí herci Divadelní agentury Praha. Pohád-
ku podle Boženy Němcové sehrají v řevnickém Lesňáku v nedě-
li 1. 9. od 15 hodin. Ideální příležitost prožít s dětmi poslední 
prázdninový den…

6. 9. Kabaret
V pátek 6. 9. od 20 hodin vystoupí v Lesním divadle divadlo VOS-
TO5 se svým Stand´artním kabaretem. Při tomto improvizova-
ném představení se vždy jedná zároveň o premiéru i derniéru, 
můžete si vybrat, co vám víc vyhovuje.

7. 9. Tanec
V sobotu 7. 9. se v Lesním divadle tradičně koná festival dětských 
skupin scénického tance Tanec v babím létě. 

8. 9. Opera
Pořadové číslo čtyři má letošní koncert nazvaný Svěží závan ope-
ry. Tradičně jej se svými hosty pořádá ve spolupráci s městem 
řevnická mezzosopranistka Ester Pavlů. Uskuteční se v neděli 8. 
9. od 19 hodin. Jejími hosty tentokrát budou Michaela Katráková 
– soprán, Roman Hoza – baryton, Ahmad Hedar – klavír. „Hosté 
Ester Pavlů připraví takový operní koncert, že i úplný začátečník 
v poslechu tohoto žánru zatouží poznat operu blíž,“ láká organi-
zátorka Veronika Stará. Vstupné je 150 korun, pro děti do 15 let a 
seniory nad 70 let je vstup zdarma.

14. 9. Festival
Tečkou za letošními akcemi v letním amfiteátru bude v sobotu 14. 
9. festival nakladatelství Maťa. Zelený tulipán, kterým si naklada-
telství připomene 26. výročí svého vzniku, odstartuje ve 12 hodin. 
Kdo letos vystoupí? Garage a Tony Ducháček, Svatopluk&Sváťa 
Karásek, A bude hůř, Sbor břežanských kastrátů, Mnichovo smra-
diště, Druhá doba, Pepíček Čečil. Loni se ze zdravotních důvodů 
nemohl účastnit koncertu Ivan Hlas, tentokrát přijede i se svým 
triem v plné síle a bude podepisovat knihu V náruči dejvický noci. 
Vstupné stojí v předprodeji 300 korun, na místě 350 Kč.

Krátce a jasně / Kultura
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Grant získal v druhém kole 
jediný přihlášený uchazeč
Do druhého kola grantového řízení se přihlásil jediný zájemce. 
Vzhledem k tomu se jednání grantové komise uskutečnilo kore-
spondenční (e-mailovou) formou. Komise odsouhlasila udělení 
částky 3000 korun Sportklubu Řevnice na uspořádání Václavské-
ho turnaje rodinných párů v tenise.

Letos město v rozpočtu vyčlenilo v rámci programu Podpora 
konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, 
sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí 250 
000 Kč. V prvním kole byla rozdělena částka 235 000 Kč, do dru-
hého kola tak zbylo 15 000 Kč.

Barbora v Zámečku uvede 
skladbu v evropské premiéře
Řevnická rodačka, první primáška místní lidové muziky Notič-
ky, se z pódií světových hudebních síní vrátí nakrátko domů, do 
řevnického Zámečku. Koncert světoznámé houslistky Barbory 
Kolářové se zde uskuteční v pátek 13. 9. od 18 hodin. Na svém 
koncertě uvede i evropskou premiéru skladby Pascala Le Boeuf, 
kterou pro ni skladatel napsal v srpnu 2018. Barbora je mimo jiné 
absolventkou americké Yale University a Curtis Institute of Mu-
sic, uměleckou ředitelkou Lake George Music Festival a houslist-
kou Malajské Filharmonie. 

Organizátoři Slunovratu 
předají Patrikovi šek 
Vyvrcholením sbírky Křídla pro Patrika, která probíhá v rámci 
festivalu Rockový Slunovrat, bude hudební odpoledne v řevnic-
kých Havlíčkových sadech. Akce se poprvé uskuteční pod hlavič-
kou Rockový Slunovrat léčí, a to v sobotu 21. září. 

„Cílem tohoto projektu je pomoci těm, kteří to potřebují nejví-
ce. Je to už nějaký pátek, co probíhá sbírka pro Patrika, který je 
upoután na vozík. Přijďte na akci, která bude vyvrcholením celé 
naší sbírky,“ zve na facebookovém profilu Adam Langer. Cílem 
je vybrat co nejvíce peněz, které Patrik použije na nový elektric-
ký vozík, který stojí přes 500 000 Kč. Akce bude zahájena ve 13 
hodin. Připraven je program pro děti, jídelní stan, kam mohou 
vlastní pochutiny donést i účastníci. V 17 hodin bude oficiálně 
předán šek Patrikovi. 

Clarinet Factory v kině
Na úspěšnou jarní část koncertů v kině naváže pořadatelka Lu-
cie Kukulová i na podzim. Září bude sice ještě kvůli rekonstrukci 
kina bez koncertu, k dostání už ale budou vstupenky na Clarinet 
Factory. Zahrají 29. října od 19.30 hodin, zvýhodněné vstupen-
ky stojí 350 Kč. Od vzniku souboru uplynula již více než jedna 
dekáda, během níž se kvarteto snažilo interpretovat nejrůznější 
žánry a experimentovat na poli klasiky, jazzu, elektronické hud-
by či etna. 

V listopadu se můžete těšit na jednu z nejzajímavějších českých 
kapel Lanugo.

 vše pan

Řevnické dny architektury 2019
Komentovaná procházka: sobota 5. 10. sraz v 15 h u pošty 
Řevnice. Trasa max 4 km, délka cca 2,5 h. Domy z času totality a 
domy z času svobody. Jak se společenské klima projevilo v řev-
nické výstavbě a jak tyto domy po třiceti letech ne?/vrostly do or-
ganismu města. Jak s vaničkou nevylít i dítě – o tom všem s míst-
ní architektkou Dariou Balejovou.

Na baráky do kina: neděle 6. 10. od 18 h v kině Řevnice. Dva 
skvělé dokumenty na téma architektura: HUMAN SHELTER 
(Přístřeší pro lidi, 2018) o tom, čím je pro nás domov, a FRANK 
LLOYD WRIGHT – MAN WHO BUILT AMERICA (2017) o archi-
tektovi, který „postavil Ameriku“. Zve architektka Alice Čermáko-
vá. Pořadatelem akcí je spolek KRUH – www.denarchitektury.cz

Daria Balejová

Sportovní pozvánky
Volejbalový turnájek se uskuteční 1. září na řevnickém Soko-
láku. Jde o neformální turnaj, hlásit se na něj mohou jak trojice, 
dvojice, tak i jednotlivci, muži, ženy i děti – alespoň mírně pokro-
čilí. Družstva budou vytvořena na místě. 
 
Dětský „Sokolrace“ se koná v neděli 29. 9. od 10 hodin na řev-
nickém Sokoláku. Závod v lese plný netradičních překážek pro 
správné kluky a holky všech kategorií, kteří se nebojí ušpinit. Po 
závodě si účastníci opečou buřty. Startovné 100,- Kč. Těší se na 
vás cvičitelé a nadšenci řevnického Sokola.

 pan

Dvě medaile z mistrovství Evropy 
O úspěších Ivety Kovářové na mistrovství republiky coby členky 
posádky dračí lodě jsme psali přesně před rokem. V letošním roce 
dosáhla dokonce úspěchu mezinárodního. Společně s ostatními 
„Tragédkami“, jak závodnice z pražské Chuchle samy sebe nazý-
vají, vybojovala na mistrovství Evropy ve španělské Seville hned 
dvě medaile. Na trati 2000 metrů, která nepatří mezi jejich ob-
líbené, vybojovaly „Tragédky“ krásné třetí místo a na oblíbeném 
sprintu na 200 metrů byly dokonce stříbrné. Gratulujeme!

Jan Schlindenbuch

Kultura / Sport
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green 

Shell typu Araukana. 
Stáří 14–19 týdnů. 

Cena 159–209 Kč/ks. 
Prodej: 22. 9., 20. 10. a 16. 11. 2019

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

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

Koupím pozemek 
s chatkou či bez

v okolí řeky Berounky, na stavu 
nemovitosti nezáleží, jde především 

o pěknou polohu, buď přímo 
sousedící či dochozí k řece.

Prosím kontaktujte mě na čísle 602 799 299 
či mailem: buny.h@atlas.cz

PRO NAŠI PRODEJNU 
V ŘEVNICÍCH PŘIJMEME 

ZÁSTUPKYNI/ZÁSTUPCE 
VEDOUCÍ.

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

14   Inzerce



Kulturní přehled 9/19
Hudba
8/9 Svěží závan opery
Lesní divadlo / 19:00

13/9 Koncert houslistky 
B. Kolářové
Zámeček / 18:00

14/9 Festival Zelený tulipán
Lesní divadlo / 12:00 

14/9 Koncert
Kostel sv. Martina a sv. Prokopa v Kar-
líku / 17:00
Vystoupí sólotrombonista České filhar-
monie Lukáše Moťky a prof. AMU 
a emertiní člen ČF Jar. Šaroun. 

17/9 Swingový a jazzový 
večer
Dobřichovický zámek, Bear Place / 17:30
Vystoupí jazzrockové legendy Z. Fišer /
el.kytara/ J. Kolín /sax, zpěv/ L. Havel /
klávesy, zpěv/ L. Kukulová /zpěv/ Fr. Ku-
kula /perkuse/  

21/9 Rockový Slunovrat léčí
Havlíčkovy sady / 13:00

28/9 Koncert Pocta sv. Václavu
Karlický kostel sv. Martina a sv. Proko-
pa / 17:17

Houslové duo Eco - Eva Franců, Pavla 
Roubíčková Franců 

Divadlo 
1/9 Sůl nad zlato
Lesní divadlo / 15:00

6/9 Stand’artní kabaret
Lesní divadlo / 20:00

Sport
1/9 Volejbalový turnaj
Sokolák Řevnice / 9:00

29/9 SOKOLRACE
Sokolák Řevnice / 10:00  

Ostatní akce
4/9 Den otevřených dveří
Středisko výchovné péče Dobřichovice

5/9 Dětská diskotéka
Hřiště Umělka u FK Lety / 17:00

7/9 Tanec v babím létě
Lesní divadlo

7/9 Dobřichovická Alotria
Zámek Dobřichovice / 11:00

14/9 90. výročí baráčníků
Lidový dům a náměstí / od 9:00

14/9 Garage sale v Řevnicích
Město / 10–15

14/9 a 28/9 Farmářské trhy
Dobřichovický zámek / 8–12

15/9 Den Vlkoně 
ul. Anežky České u Panské zahrady, 
Dobřichovice / 17
Koncertní vystoupení, autorské čtení, be-
seda účinkujících s diváky. Vystoupí: Eva 
Suková, Jiří Klem, Jiří Stivín, Jiří Žáček. 
Průvodcem podvečera bude Jiří Růžek 

21/9 Zájezd s Dělnickou 
besedou Havlíček
Náměstí / 8:00

21/9 Den otevřených dveří
ZŠ Řevnice / 10:00–13:00

21/9 Svatoludmilská pouť
Tetín

5/10 Řevnické dny 
architektury – procházka
Pošta Řevnice / 15:00 

6/10 Řevnické dny 
architektury – promítání
Kino Řevnice / 18:00

Kulturní přehled / Inzerce   15



Překvapivá volnost

Stabilní pevný 5G internet bez 
závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem na 
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Výlet 
nepočká

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.


