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Vzpomínka na 
JUDr. Oldřicha 
Pecla

Téma

Voda  
Sucho, zdroje, 
potrubí

Kultura

Lesní divadlo 
znovu ožívá



Zkouška probíhá v malých skupinách bez přítomnosti rodičů 
a trvá okolo 20 minut. Pro děti od 5 let.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR / Sobota 13. 6. / Mníšecká 
29 / Zámeček, sál
17:15–18:00
Při zkoušce se hodnotí pohybové schopnosti a mluvené slovo, 
přednesení jednoduché krátké básničky. Zkouška trvá okolo 
15 minut. Pro děti od 8 let.

VÝTVARNÝ OBOR / Sobota 13. 6. / Náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad 64 / přízemí
14:00–15:00 / výtvarná tvorba, keramika 
15:00–16:00 / digitální fotografie (pro děti od 10 let) 
16:15–17:15 / filmová tvorba (pro děti od 10 let) 
Při zkoušce se posuzují domácí práce žáka – přineste s sebou 
cca 5–10 výkresů, fotografií nebo ukázky prostorových věcí ve 
fotodokumentaci. Praktická zkouška probíhá okolo 30 minut 
formou kresby nebo kombinovanou technikou na zadané téma. 
Pro děti od 7 let a 10 let.

 • Talentové zkoušky jsou připraveny hravou formou a konají 
se bez přítomnosti rodičů. Přihlášku do studia vyplníte až 
po vyrozumění o přijetí, které dostanete e-mailem! Výsledky 
talentových zkoušek budou zveřejněny 26. 6. 2020.

 • Od 20. 5. bude na webu školy vyvěšen rezervační systém, kde 
je možné zvolit si čas zkoušky. 

 • Ideální začátek pro studium na ZUŠ je 5–8 let.

O kurzech a kroužcích se více dočtete na webu školy www.zus-
-revnice.cz. V nabídce je kresba a malba pro dospělé, keramika 
pro dospělé, výtvarná příprava na SŠ a VŠ, kroužky pro děti – 
první cesta k umění, hudební, výtvarný nebo taneční kroužek 
a keramika. e
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Text: Ivana Junková | Foto: ZUŠ

Přijímací zkoušky do ZUŠ
Základní umělecká škola Řevnice zve na talentové zkoušky 
pro školní rok 2020/2021.

Nutná rezervace místa na webu školy! 
Bez rezervace nebude účast  

na talentových zkouškách umožněna.

HUDEBNÍ OBOR / Mníšecká 29 / Zámeček
Středa 10. 6. / 9:30–11:30  
pro nástroje: kytara a dechové nástroje (zobcová flétna, příčná 
flétna, klarinet, hoboj, fagot, trubka)
Pátek 12. 6. / 9:30–11:30 
pro nástroje: klavír, bicí, smyčcové nástroje (housle, viola, 
violoncello, kontrabas)
Sobota 13. 6. / 12:00–17:00 
12:00–13:00 kytara, bicí
13:00–13:30 zpěv            
13:30–14:00 smyčce      
14:00–15:00 klavír                
15:00–16:00 dechy            
16:00–17:00 ostatní nebo kdo nemá vybraný nástroj   
Při talentové zkoušce pro všechny hudební obory se posuzují 
základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus – uchazeč si 
připraví a zazpívá libovolnou lidovou píseň, přednese říkadla, 
zopakuje tón podle sluchu, zopakuje vytleskaný rytmus. 
Zkouška trvá okolo 10 minut. Pro děti od 5 let.

TANEČNÍ OBOR / Sobota 13. 6. / Mníšecká 29 / Zámeček, sál
09:00–9:40 / děti 5–7 let
09:50–10:30 / děti 8–11 let
10:40–11:00 / děti 12–15 let
Při zkoušce se posuzuje rytmika, schopnost pohybové paměti 
a pohybové dovednosti. Cvičební nebo taneční úbor sebou. 

Žáci literárně-dramatického oboru na první schůzce po vynu-
cených „prázdninách“ Výtvarné práce na téma Roboti a robotky
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ganizátoři pochopitelně zajistí všechny hygienické podmínky 
platné pro dané období. Ve stejný den by pak mělo v Lesním 
divadle zahájit sérii svých představení na letní otevřené scéně 
Divadlo Bez zábradlí.  

S úctou Tomáš Smrčka

Za „obchoďákem“ hořely kontejnery
Příčina požáru pěti kontejnerů na tříděný odpad za obchod-
ním domem Coop se vyšetřuje. Sběrné místo bylo prozatím 
zrušeno. Kontejnery na textil a elektroodpad byly přesunuty 
pod školní jídelnu a jsou přístupné z ulice Legií. Na místo 
požáru byla umístěna fotopast, zatím žádné další problémy 
nezaznamenala.

„Požár kontejnerů byl posledním impulsem ke zrušení tohoto 
sběrného místa,“ vysvětluje situaci šéf Technických služeb 
Mojmír Mikula. Problémy tu byly na denním pořádku. Náklady 
na odstranění a likvidaci nepořádku, který se kolem kontejnerů 
pravidelně vršil, odhaduje na vyšší desítky tisíc ročně. Odpad tu 
podle něj odkládali většinou lidé, kteří v Řevnicích trvale nežijí, 
z aut při cestě na poštu, do bankomatu nebo do obchodu.  

Radnice se proto opakovaně vracela k myšlence, zda sběrné 
místo nepřesunout více k hlavní silnici, mezi Coop a Zámeček, 
aby bylo více na očích a nebylo tak snadné nechávat tu mimo 
kontejnery věci, které do tříděného odpadu nepatří. Po požáru 
se město rozhodlo, že zatím nebude sběrné místo obnovovat.

„Osvědčilo se nám budovat sběrná místa tříděného odpadu 
na méně frekventovaných místech,“ popisuje šéf Technických 
služeb své zkušenosti a dodává, že kontejnery mají především 
sloužit místním obyvatelům a těm podle něj na udržení pořád-
ku kolem nich záleží. 

mare

Nová dětská skupina pojme 20 dětí
Otevření dětské skupiny v prostorách někdejší základní školy na 
Náměstí krále Jiřího z Poděbrad projednávala na svém květno-
vém zasedání řevnická rada. Radní odsouhlasili vznik dvou tříd 
po deseti dětech. Na provoz dětské skupiny město pro násle-
dující dva školní roky získalo dotaci. Dětské skupiny budou 
fungovat v prvním patře bývalé školy, kde dosud sídlila Městská 
policie Řevnice. Podle starosty Tomáše Smrčky zde bude potře-
ba vybudovat sociální zařízení, příčky a přípravnu jídel, která 
se budou dovážet z jídelny MŠ. „Stavební úpravy ale nebudou 
nijak dramatické. Použít na ně můžeme získanou dotaci,“ uvedl 
Smrčka. Město pak bude o otevření skupin vyrozumívat rodiče 
dětí, které se letos nepodaří umístit do státní školky. Pokud se 
oslovení rodiče rozhodnou využívat jiné předškolní zařízení, 
město již nebude na jejich docházku přispívat ze svého roz-
počtu. V letošním roce tak radnice podle Smrčky podpořila na 
tři desítky dětí v soukromém Bambináriu a Sokolíku. Rezervace 
této kapacity město ročně stojí na kompenzaci školného asi 
800 tisíc korun. Řevnice navíc obdržely nabídku volných míst 
v nové mateřince od sousedních Letů. Ta se má otevřít v září. 
„Budeme o této možnosti jednat. Minimálně bychom mohli 
docházku nabídnout třeba rodinám žijícím ve spádové oblasti 
na levém břehu,“ doplnil Smrčka.

Město původně uvažovalo o vybudování kontejnerové školky 
v areálu MŠ, kvůli průtahům s povolováním stavby však nako-
nec tento projekt přehodnotilo. „Na základě námitek sousedů 
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Slovo starosty 
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři, 
v červnovém čísle obvykle děkuji vedení škol a pedagogickým 
pracovníkům všech vzdělávacích institucí, kterých je město 
zřizovatelem, za jejich práci v průběhu končícího školního 
roku. Nejinak tomu bude i teď. Jsem si jistý, že takový školní 
rok jako ten letošní nikdo z nich ještě nezažil. Učitelé základní 
školy i základní umělecké školy byli nuceni přizpůsobit se na-
stalé situaci a změnit způsoby své výuky, organizačně to jistě 
nebylo jednoduché. Co vím, tak se distančního vzdělávání, 
často i online, zhostili se ctí. Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, se 
již mnozí připravují na návrat k alespoň trochu standardnímu 
vzdělávání. Znovuotevření ZŠ a ZUŠ se řídí nařízením vyda-
ným ministerstvem školství. Rozhodnutí o zahájení provozu 
mateřské školy bylo na zřizovateli. Po domluvě s paní ředi-
telkou Neprašovou jsme se rozhodli školku také otevřít. Její 
provoz se bude řídit pokyny, se kterými jsou všichni zákonní 
zástupci dětí seznámeni a které rovněž vychází z metodiky 
ministerstva školství. Speciálně bych rád poděkoval vedení 
základní školy a pracovnicím jídelny za zajištění nepřetržitého 
fungování školní jídelny, která městu v kritické době pomohla 
– ve spolupráci s pečovatelskou službou – zásobovat stravou 
nejvíce ohrožené řevnické spoluobčany. 

Ústředním tématem tohoto čísla je voda. Voda je v dnešních 
dnech skloňována především v souvislosti se suchem. V jeho 
důsledku se u nás nejen přemnožuje kůrovec, ale především 
rok od roku klesá hladina spodních vod. Řešením tohoto pro-
blému se na evropské, státní i krajské úrovni zabývají politici 
i odborníci z různých profesí. Stejně tak se mu věnujeme i my 
ve vedení obce a to již druhé volební období. V tom prvním 
jsme ve spolupráci s hydrogeologem a vedením EKOSu zadali 
projekty na modernizaci dvou stávajících vodních zdrojů za 
účelem zkvalitnění výroby pitné vody a zintenzivnění jejího 
jímání. 

První z projektů, rekonstrukce hlavního zdroje Berounka, 
bude v příštím roce realizován. Druhý, na zdroj Kejná, je ve 
stádiu podání žádosti o dotaci. V blízké budoucnosti připravu-
jeme ještě obnovu zdroje Domov nad hájovnou. Zároveň s tím 
každoročně investujeme do rozvoje a modernizace vodohos-
podářské sítě. Díky eliminaci úniků se městu za posledních 
7 let podařilo výrazně snížit množství vody čerpané do sys-
tému ze zdrojů a vytvořit tak rezervy pro případné extrémní 
situace. Výroba vody a její usměrňovaná cena generuje městu 
prostředky, které jsou díky snížení úniků rok od roku vyšší 
a město je následně investuje zpátky do systému. Jelikož je 
téma vody opravdu obsáhlé, bude se mu věnovat i letní číslo, 
ve kterém si mimo jiné budete moci přečíst o připravovaném 
projektu revitalizace tůní a hospodaření s povrchovou vodou. 

Měsíc červen je ve městě za normálních okolností kulturou 
doslova nabitý. Není výjimkou, když se v jednom dni konají 
i dvě kulturní akce zároveň. Letos se žádná z těch pravidel-
ných a zavedených akcí bohužel neuskuteční. Pevně věřím, že 
jejich organizátoři toto těžké období zvládnou a budou mít do-
statek sil i prostředků na restart v příštím roce. O kulturu ale 
nakonec díky uvolňování opatření úplně nepřijdeme. V pátek 
5. června začne po bezmála tříměsíční pauze promítat řevnic-
ké kino. Za město bych vás pak všechny rád pozval na sobotu 
20. června, kdy se na náměstí sjedou všemožné food trucky. 
Akci vymyslel známý organizátor gastrofestivalů Štefan Oršoš 
a vyjma kvalitního jídla slibuje i živou hudební produkci. Or-
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Veřejnost rozhoduje celkem o 50 milionech korun. Hlasování 
určí, které projekty budou realizovány, a které ne. Mezi projekty 
jsou i ty z našeho regionu. V rámci obce s rozšířenou působností 
Černošice jich je celkem jedenáct, v sousedním ORP Beroun 
stejný počet. 

Z našeho nejbližšího okolí jde o revitalizaci obecního parku 
v Černolicích, veřejné toalety v Mníšku pod Brdy, vyhlídku na 
Černé skále na Rovinách nebo revitalizaci návsi na Mořince.

Každý hlasující má k dispozici 5 kladných a 2 záporné hlasy. 
Jednomu projektu je možné dát maximálně dva kladné nebo 
jeden záporný hlas. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je 
může, ale nemusí, použít všechny. Na základě hlasování budou 
v každém ORP a v každé velikostní kategorii přiděleny požado-
vané finanční prostředky v pořadí od projektu, který získal nej-
více hlasů, až do vyčerpání přidělených finančních prostředků. 

Hlasování probíhá na webu https://mujkraj.kr-stredocesky.
cz/hlasovani/ až do 15. června.  

Středočeští podnikatelé 
mohou žádat kraj o půjčku 
Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého 
území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim 
pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji 
poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na 
které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad 
a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše 
podpory je 50 tisíc korun. Podnikatelé ji mohou začít splácet 
až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději 
do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den 
a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočes-
ký kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 miliard korun. 
Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky http://
pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz. Tam zájemci najdou 
formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám 
samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti 
evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli 
k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla 
pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat 
exekuční a insolvenční řízení. Sídlo podnikání žadatele musí 
být na území Středočeského kraje.

(vše pan)

by se nestihly pro tuto dotaci na školní roky 2020 až 2022 kon-
tejnery povolit, natož pak připravit,“ dodal Smrčka. 

Lidé v petici požadují zvýšení 
bezpečnosti chodců v ulici V Luhu 
Na nebezpečné místo na objížďce upozorňují ve své petici 
obyvatelé oblasti zvané Kejnská a V Kanadě. Ulice je podle nich 
v některých místech úzká a nepřehledná, navíc brání ve výhle-
du živé ploty na přilehlých pozemcích. Petici podepsalo 41 lidí 
z dané části a je adresována řevnickým zastupitelům. Žádají v ní 
provedení takových opatření, aby se zvýšila bezpečnost chodců. 
V petici požadují mimo jiné zajistit odkup části pozemku, kde je 
situace nejkritičtější, což by umožnilo odstranit dopravní záva-
du spočívající ve zúžení vozovky a chodníku. Dalším požadav-
kem je například vybudování zpomalovacího prahu v takovém 
místě, které je dostatečně vzdálené od stávajících obytných 
domů, osazení ulice stacionárními radary, umístění zpomalují-
cího semaforu aj.

„Do oblasti se stěhují noví obyvatelé a několik posledních 
let je zde také umístěna lesní školka,“ připomíná v petici jeden 
z organizátorů p. Stránský s tím, že v poslední době se zde 
zvyšuje pěší provoz, stejně jako provoz silničních vozidel, který 
je navíc nerovnoměrný a nárazový.

Řevnický starosta Tomáš Smrčka uvedl, že se s iniciátory pe-
tice sejde. Současně připomněl, že kvůli dopravní situaci v dané 
oblasti již byla vypracována studie, na které Řevnice spolupra-
covaly se sousední obcí Lety. Ta má dopravu řešit komplexně, 
například na letovském katastru chybí chodníky zcela.

Smrčka upřesnil, že v dané oblasti se dle územního plánu 
také chystají dva projekty s novou výstavbou. Jeden z nich 
počítá s výstavbou sedmi domů, druhý se čtyřmi dvojdomy. Oba 
projekty jsou situované mezi železnici a ulici V Luhu, a pokud 
budou realizovány na základě připomínek města a městské 
architektky, výrazně se posílí plocha veřejných prostor. Dlouho-
dobým cílem také je, v součinnosti s připravovaným podjezdem 
a souběžným zrušení jedné z kolejí, které plánuje SŽDC, nová 
cesta pro pěší a cyklisty, která by oblast bezpečně propojila 
s nádražím. 

Krátce
 • Výjimečně ve středu se uskuteční červnové zasedání řev-
nického zastupitelstva. Konat se má 24. 6. Na programu je 
mimo jiné schvalování závěrečného účtu města, převody 
majetku aj.  

 • Město Řevnice hledá ve výběrovém řízení pracovníka v sociál- 
ních službách pro zdejší pečovatelskou službu. Nástup do 
pracovního poměru bude 1. července 2020 nebo dle dohody.

Okolní obce bojují o hlasy 
pro své projekty
Až do poloviny června mohou Středočeši rozhodovat o tom, 
jaký projekt bude Středočeský kraj financovat v rámci svého 
participativního rozpočtu. V projektu MŮJ KRAJ se o přízeň 
občanů uchází celkem 126 projektů. U každého si lidé mohou 
prohlédnout podrobný popis, fotogalerii, plánky či vizualizace 
a také se seznámit se zamýšleným veřejným přínosem.

6/20

Oznámení k platbě poplatků
Žádáme občany, aby poplatky za odpad a psy placené 
bezhotovostně platili výhradně podle přiděleného nového 
variabilního symbolu dle jednotlivých plateb.

VS za odpad začíná 10100….. a je desetimístný
VS za psy začíná 10200….. a je také desetimístný

Neznáte-li svůj VS, zažádejte si, prosím, písemně na mai-
lové adrese hanzlikova@revnice.cz.

Z předchozích období máme zkušenost, že souhrnné 
platby nelze vždy spolehlivě přiřadit k pohledávkám za jed-
notlivými poplatníky. S přechodem na nový účetní systém, 
bychom chtěli těmto nepřesnostem a následným nepříjem-
nostem zabránit. 

Děkujeme za pochopení.
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V důsledku toho bylo již na začátku května v desítkách obcí 
po celé republice zakázáno zalévání zahrady nebo napouště-
ní bazénů. Každého obyvatele Řevnic v této souvislosti jistě 
napadá otázka, jak je na sucho připraveno naše město? Máme 
vody dost, nebo se máme v brzké době připravit na vyhlášení 
podobných zákazů?

„Pokud nenastane katastrofa a zcela nevyschne Berounka či 
nedojde k jejímu náhlému významnému znečištění, dodávku 
vody omezuje jen technický stav vodohospodářské infra-
struktury. Náš hlavní zdroj u řeky jímá povrchovou říční vodu 
přefiltrovanou přes říční písky. K tomu máme druhý zdroj 
Kejná. Ten se na celkové bilanci podílí sice pouze cca 10 %, ale 
po plánované rekonstrukci by mohl svůj výkon výrazně zvýšit. 
V plánu je navíc obnovení třetího zdroje v lese nad hájovnou,“ 
říká starosta Tomáš Smrčka a dodává: „Vodní hospodářství 
a jeho bezpečnost je jednou z hlavních priorit současné rad-
niční koalice. Investice do zdrojů pitné vody a jejích rozvodů 
rozhodně nechceme výrazně omezit ani teď, přestože očeká-
váme, že městu v důsledku koronavirové krize klesnou příjmy 
z daní.“

Historie vodovodů
Tak jako téměř vždy, když chceme porozumět nějakému téma-
tu, je dobré vypravit se do historie. Historie veřejných vodních 
zdrojů v Řevnicích začali psát na konci 19. století dominikáni, 
kteří jako první přivedli do svého statku a budovy Zámečku 
vodu z vodního zdroje na Selci. Vodovod zároveň napájel 
fontánu v kašně na náměstí a stojan vedle kašny k veřejné-
mu odběru vody. Druhý historicky doložený vodovod Větrov 
z počátku 20. století dodával užitkovou, neupravenou vodu 
z Berounky z míst nad současným jezem do vodojemu pod 
hřbitovem a odtud do západní části města. Jako třetí vznikl 
na začátku 20. let z iniciativy obyvatel tzv. vodovod Domov. 
Z prameniště pod soutokem Nezabudického a Babského poto-
ka nad hájovnou u silnice na Mníšek byla zásobována pitnou 
vodou oblast kolem Mníšecké, Masarykovy a Baarovy ulice. 

Jak se město dále rozrůstalo, vznikla potřeba dalšího zdroje 
pitné vody. Jako čtvrté v pořadí bylo vybráno prameniště 
Kejná. Voda z Kejné byla pak svedena do dodnes používaného 
vodojemu Na Výšině a zásobovala východní a centrální část 
Řevnic. Jako poslední byl ve 30. letech na vodojem napojen 
výtlačným potrubí zdroj Berounka u letovského mostu. Tímto 
počinem vznikla páteřní vodohospodářská soustava, kterou 
nyní spravuje radnice a společnost EKOS, provozující vodovod 
a kanalizaci. 

Bezpečnost, kvalita a diversifikace
„Řevnice jsou v současné chvíli z 90 % závislé na hlavním zdroji 
u Berounky. Jeho kapacita je za běžného stavu vody v řece 
a při normální běžné spotřebě vody dostatečná. S tím se ale 
nemůžeme spokojit. Vodní zdroje chceme více diverzifikovat,“ 
vysvětluje ředitel EKOSu Ing. David Kodym. „Zdroj na Selci je 
z důvodu vysokého znečištění pesticidy a dusičnany již bohužel 
nepoužitelný. Vodu z něj jímají alespoň Technické služby města 
na zálivku zeleně. Kejná, náš nejkvalitnější zdroj pitné vody, 
v současné chvíli dává necelý 1 litr za sekundu. Prameniště je 
ale nevhodně vybudované a poničené přívalovými dešti. Podle 
hydrogeologa je šance po rekonstrukci jímat až trojnásobek. 
Město připravuje žádost o dotaci na rekonstrukci Kejné. Jako 
třetí zdroj bychom rádi napojili do systému prameniště Domov 
nad zatáčkou u hájovny. Tento zdroj aktuálně využívají pro své 
potřeby řevničtí hasiči. Jeho obnovení a zapojení do systému by 
město chtělo zrealizovat opět s využitím dotace.“

V okamžiku, kdy budou společně fungovat všechny tři výše 
popsané zdroje, budou mít Řevnice víc než dostatečné množ-
ství vody a zároveň budou mít pojistku pro případ nečekané 
ekologické havárie na Berounce. 

Další možnou pojistku je možné vytvořit napojením na jiný, 
nadregionální zdroj pitné vody. Oblast Za Vodou je v současné 
chvíli napojena na letovský vodovodní systém. Ten je napájený 
vodou z Karlického údolí, které je ovšem v některých obdobích 
málo. Proto využívá i vodu přivaděče, který vede vodu od Prahy 
směrem na Beroun. Naším plánem je oblast Za Vodou připojit 
přes lávku do našeho systému a zásobovat její obyvatele řevnic-
kou vodou. Tento krok by nám otevřel možnost nabídnout naši 
přebytkovou vodu i Letům a zároveň v případě nějaké nepředví-
datelné kalamity naopak přivést pražskou vodu do Řevnic,“ říká 
David Kodym.

V případě pitné vody nejde pochopitelně jen o její množství, 
ale rovněž o kvalitu. Z tohoto pohledu jsou Kejná a obnovený 
Domov nad hájovnou značně perspektivní. Oba poskytují velmi 

Město je na sucho 
připraveno

Text: Jan Schlindenbuch

Téměř se stejnou mírou intenzity jako o pandemii viru Covid-19 se u nás v posledních týdnech píše o dlouho-
trvajícím suchu a s ním spojeným nedostatkem vody. Voda chybí nejen zemědělcům na polích, ale co je horší, 
i v podzemí, odkud ji lidstvo odnepaměti čerpá. Podle vědců je situace s podzemní vodou dokonce nejhorší za 
posledních 500 let.

Suché léto 2018
Před dvěma roky panovalo v celých Čechách extrémně 
horké a suché léto. Mnoha lidem vyschly studny i nádrže 
s dešťovou vodou na zalévání. Spotřeba vody dramatic-
ky rostla. Přestože vodní zdroj Berounka dával dostatek 
vody, čerpadla ji nestíhala čerpat nahoru do vodojemu, ve 
kterém se tenčila potřebná rezerva pro zvládnutí případ-
ných poruch a havárií. Město bylo nuceno požádat občany 
o šetření s vodou. Aby se tato situace v budoucnu už 
neopakovala, chce město rekonstrukcí zvýšit jímání vody 
na zdroji Kejná a znovuobnovit zdroj Domov. Jinými slovy 
napájet vodojem ze tří nezávislých zdrojů.  



6  Téma: Voda

jeme na plánovanou rekonstrukci hlavní krajské komunikace, 
kterou chceme využít k výměně všech v ní vedených historic-
kých rozvodů.“

Rekonstruovat se musí nejen vlastní rozvody, ale rovněž část 
výtlačného potrubí od zdroje u Berounky k vodojemu. Jedná 
se o úsek pod železniční tratí a dál ulicí Pod Strání až k Tyršově 
ulici. Nejproblematičtější je zmiňovaný průchod pod tratí, k je-
hož realizaci by mělo dojít nejdříve.

S rekonstrukcí výtlačného potrubí souvisí i jedna podstatná 
změna na rozvodech. Ředitel EKOSu k tomu poznamenává: 
„V současné chvíli vynakládáme prostředky na čerpání veškeré 
vody od Berounky až nahoru do vodojemu. Vodu pak pouštíme 
zpátky dolů do města, kde má v potrubí takový tlak, že si ho 
musí odběratelé tlumit pomocí redukčních ventilů. To je značně 
neekonomické. Město chceme tudíž rozdělit na dvě hlavní 
tlaková pásma. První pásmo bude tak jako doposud zásobováno 
z vodojemu. Do druhého ve spodní části města poteče uprave-
ná voda rovnou z hlavního zdroje. Tato úprava je podmíněna 
právě získanou dotací. Ušetříme tak prostředky za čerpání do 
vodojemu a snížíme vysoký tlak v potrubí.“ e

kvalitní vodu s optimální tvrdostí a skladbou zdraví prospěš-
ných minerálů. Vodu z vodního zdroje u Berounky je nutné 
více upravovat. Za tímto účelem město aktuálně získalo dotaci. 
„Úpravna vody u Berounky byla postavena v roce 2005 podle 
projektu z konce minulého století. Technologicky neodpovídá 
v některých parametrech takové kvalitě surové vody, jaká je 
v současnosti požadována. Některé úpravy kvality vody, přede-
vším redukci vyšších koncentrací manganu, musíme nyní řešit 
improvizovanými technologickými postupy. Na prahu životnosti 
jsou i ocelové filtry. Rekonstrukce je tudíž velmi důležitá, “ 
konstatuje David Kodym.

Úskalí distribuce
Jedna věc je vodu „vyrábět“ a druhá, neméně důležitá, je její dis-
tribuce od zdrojů ke koncovému zákazníkovi. Z hlediska zajištění 
dostatku vody v síti je distribuce stejně významná jako vlastní 
výroba. Co jsou tedy hlavní úskalí řevnického distribučního systé-
mu a jaké extrémní situace mohou na systému nastat?

Na prvním místě je opět nutné vrátit se do historie. Jak bylo 
zmíněno, do stávající vodovodní sítě se v průběhu 20. století 
v různých časových obdobích připojovaly různě staré vodovodní 
řady. Na některých místech tak dodnes proudí voda ve víc než sto 
let starém litinovém potrubí, v jiných místech jsou to jen o málo 
mladší 90 let staré rozvody. Nejproblematičtější páteřní vodo-
vodní řady se nachází pod nejfrekventovanějšími silnicemi, jako 
je hlavní krajská komunikace od letovského mostu až na konec 
města pod hřbitovem nebo vrchní část další krajské komunikace 
Mníšecké. V historii se nikdo do jejich rekonstrukce nechtěl pouš-
tět, protože by to znamenalo zásadní dopravní omezení.   

Litinové potrubí z počátku 20. století je na horní hranici život-
nosti a je nutné ho v dohledné době všude postupně vyměnit. 
Největší problém s litinou nastává za dlouho trvajících, silných 
a suchých mrazů, tak jako tomu bylo v zimě roku 2017. „Toho 
roku silně mrzlo více než 14 dní v kuse, všichni si jistě pomatují 
na zamrzlou Berounku. My v EKOSu jsme v té době sloužili 
prakticky nepřetržitě. Naši technici chodili domů maximálně na 
pár hodin se vyspat. Jedna havárie stíhala druhou, často jsme 
jich měli i několik souběžně. Litina prostě mrazy nevydržela. 
Stejné problémy měly i další obce v regionu, sehnat někde 
cisterny na pitnou vodu bylo prakticky nemožné,“ vzpomíná 
David Kodym a pokračuje: „Velké havárie, kdy vytéká voda na 
povrch, jsou relativně snadno opravitelné. Daleko větší problém 
představují menší úniky, které se navíc často na jedné větvi i ku-
mulují. Celý náš systém jel tehdy takříkajíc nadoraz, paradoxně 
dokonce víc než v době maximálního sucha. Mrazy pak naštěstí 
polevily a nám se podařilo všechno postupně opravit a celou 
extrémní situaci se ctí ustát.“ 

Dvě tlaková pásma
Na investice do vodovodní sítě přispívá město každoročně ze 
svého rozpočtu nemalou částkou. V poslední době například 
investovalo do kompletní výměny vodovodních řadů v lokalitě 
Pod Vrážkou nebo v dlouhé Švabinského ulici. „Investice do 
obnovy vodovodní sítě jsou pro nás ve vedení města priori-
tou. Výrazně nám v tom pomáhají stále se zvyšující příjmy od 
EKOSu za nájem vodovodu a kanalizace. V loňském roce jsme 
takto do rozpočtu získali více než 2,5 milionu korun. Oproti 
situaci před pěti lety narostla tato částka pětinásobně,“ vysvět-
luje starosta Tomáš Smrčka a doplňuje: „ Letos bychom rádi 
vyměnili rozvody v ulici 28. října. Je tam napojeno poměrně 
hodně odběratelů, mimo jiné lékaři, a nevhodná dimenze 
vodovodního řadu. Po stránce projektů se intenzivně připravu-

Srovnání množství vody odebrané 
ze zdrojů od roku 2012 do roku 2019
Spotřeba vody v Řevnicích za rok 2019

Průměrné denní množství vody odebrané ze zdrojů – 
 590 m3/den
Průměrné množství vody odebrané koncovými odběrateli 
(bez vody předané Zadní Třebani, bez vody spotřebované 
při úpravě pitné vody a bez ztrát na síti) – 380 m3/den
Průměrné množství vody odebrané ze zdrojů v nejvíce 
vytíženém měsíci červnu – 700 m3/den
Průměrné množství vody odebrané ze zdrojů v nejméně 
vytíženém měsíci říjnu – 550 m3/den

Do provozu vodohospodářské infrastruktury města vstu-
puje, jak bylo vysvětleno v článku, mnoho činitelů. Dobře 
to ilustruje přiložený graf. Vyplývá z něj, že navzdory 
nárůstu počtu odběratelů vody v Řevnicích a prodeji vody 
do Zadní Třebaně čerpá město ze svých zdrojů méně vody, 
než tomu bylo před 7 lety. Tento fakt je způsobený přede-
vším eliminací úniků vody na síti a snížením množství vody 
spotřebované při úpravě surové vody na pitnou v úpravně 
Berounka. 

Město má díky tomu výrazně vyšší rezervu vody pro 
případy extrémních situací i připojování nových obyvatel. 
Z  prodeje vody (a následně z poplatků za její čištění v čis-
tírně odpadních vod) získává i více prostředků. V roce 2014 
získalo město z provozu vodohospodářské infrastruktury 
cca 500 tisíc Kč, v loňském roce již 2,5 milionu Kč. Tyto 
prostředky investuje do rekonstrukcí vodních zdrojů a celé 
vodohospodářské sítě. 
Pozn.: Skokový nárůst v roce 2017 byl zapříčiněn již zmíně-
nými ztrátami, které byly způsobeny popraskáním litinové-
ho potrubí za silných mrazů.

Množství vody odebrané ze zdrojů (tis. m3)
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Město aktuálně získalo dotaci na rekonstrukci úpravny 
vody u zdroje na Berounce. Co přesně se bude vlastně 
rekonstruovat?
Zdroj Berounka má poměrně vysoký obsah manganu, který je 
nutné z vody eliminovat. Technologie této úpravy je v současné 
chvíli na hraně legislativních norem, proto je nutné celou zasta-
ralou technologii vyměnit. Rekonstruovaná úpravna bude pocho-
pitelně daleko více automatizovaná a umožní ovládání na dálku 
z řídicího střediska. Jak kvalita surové vody z tohoto vodního 
zdroje, tak její množství závisí na aktuálním stavu řeky Berounky. 
Proto je pro město důležité mít i další vodní zdroje.
Jedním z nich je Kejná. Jeho vydatnost však není v součas-
nou chvíli zrovna optimální. Co je příčinou?
Aktuálně se dokončuje projekt na regeneraci zdroje Kejná, 
který zásobuje město již bezmála sto let. Prameniště je původní, 
voda se dostává na povrch pomocí jímacího pera, což je vlastně 
kameninová trubka. Jak přesně bylo prameniště zkonstruováno, 
dnes bohužel nevíme, nezachovaly se žádné technické výkresy. 
S určitostí víme, že v roce 2005 byla provedena nepříliš povedená 
rekonstrukce, díky níž dochází ke značným únikům vody. Rekon-
strukce tak nezajistila očekávané navýšení jímání vody. V roce 
2017 bylo navíc prameniště poničeno lokální povodní na potoce 

Kejná. Díky masivní erozi klesla hladina vody v potoce zhruba na 
úroveň jímacích per a bez zajištění by do budoucnosti dál klesala. 
Zdroj Kejná tak aktuálně dává necelý jeden litr vody za sekundu.  
Může tento stav připravovaná regenerace zdroje změnit?
Pevně věřím, že ano. Potenciál pro vyšší odběr tam je. Jímací 
pera je potřeba vyměnit a posadit je níž. Aktuálně se dají čistit 
jen velmi složitě, zatímco k novým perům bude snadný přístup. 
Současně s tím je nutné provést rekonstrukci koryta potoka 
Kejná. Nejde jen o jeho zpevnění v okolí prameniště, ale také 
v konstrukci jakési těsnicí stěny v korytě, která nasměruje vodu 
směrem k jímacím perům. Z ekonomického hlediska je Kejná 
pro město velmi výhodná. Voda z prameniště se do vodojemu Na 
Výšině dostává gravitační cestou bez nutnosti použití čerpadel. 
Nákladově není nezanedbatelný i nižší obsah manganu.
A jak je to s potenciálním zdrojem Domov?
Potenciální zdroj vody Domov pod soutokem Nezabudického 
a Babského potoka v lese nad hájovnou disponuje podle dosud 
prováděných analýz kvalitní vodou. Překvapivě bez zvýšeného 
podílu železa a manganu. Původní prameniště v současné chvíli 
již asi nelze využít, neleží totiž na pozemku místa. Zatím není 
zcela jasné, v jakém místě by se nacházelo prameniště nové. Při 
jedné dosud provedené sondě jsme narazili bagrem na velké ka-
meny a nemohli jsme se dostat hlouběji ke zdroji. Budeme muset 
provést novou sondu. Nové prameniště bude určitě umístěno 
hlouběji než to původní ze začátku minulého století. Hladina 
vody v původním jímání na Nezabudickém i Babském potoce je 
totiž díky erozi níž, než byla původně. 
Je zprovoznění Domova ekonomicky rentabilní? 
Přestože potenciál zdroje Domov je z hlediska kvality a snad i vy-
datnosti vody vysoký, jeho rentabilitu je potřeba zvážit. Je to na 
zastupitelích města. Vodu z prameniště bude potřeba na rozdíl 
od Kejné do vodojemu Na Výšině čerpat a navíc bude nutné vy-
budovat i nové přívodní potrubí intravilánem města. Každý nový 
zdroj vody zapojený do systému je však pro město každopádně 
výhodou. e

O vodní zdroje je nutné 
neustále pečovat

Text: Jan Schlindenbuch

Odborným garantem a poradcem radnice v otázkách rekonstrukcí a obnov vodních zdrojů je hydrogeolog 
RNDr. Jan Páša. Jeho poznatky a připomínky byly zapracovány do projektu úpravny vody na zdroji Berounka 
i aktuálně vznikajícího projektu pro rekonstrukci Kejné. Aktivní je i při hledání řešení obnovy zdroje Domov 
vlese nad hájovnou.

Zamrzlý vodovod
V únoru roku 1956 panovaly v celých Čechách extrémní 
arktické mrazy, byly zaznamenány teploty nižší než minus 
35 stupňů Celsia. Průměrná teplota v celém měsíci byla 
minus 11,7 stupně Celsia.

„V té době zamrzl v naší ulici vodovod. Voda nám doma 
netekla minimálně 14 dní. Museli jsme pro ni jezdit do 
parku k Nezabudickému potoku. Na sáňky jsme naložili 
velký hrnec a z vysekané díry v ledu do něj po hrnkách lili 
vodu. Tu jsme si pak doma převařovali. Na mytí jsme si 
rozpouštěli sníh,“ vzpomíná Jaroslav Hrubý a s úsměvem 
dodává: „My kluci jsme byli nadšení, ve škole byly uhelné 
prázdniny. Celé dny jsme bruslili na Berounce, jezdili 
jsme k ní na bruslích právě po zamrzlém potoce. Pamatuji 
si, že led v něm sahal až k úrovni chodníku.“

Vzpomínka na řevnickou 
studánku u plovárny
Jako pamětník a v dětství i její uživatel vzpomínám na 
studánku, která již dávno zanikla. Po II. světové válce 
v roce 1946 vybudoval Okrašlovací spolek studánku 
u plovárny na Berounce u podchodu pod drahou vedle 
Hrnčířské strouhy ve svahu mezi silnicí do Třebaně 
a železničními kolejemi. Jímku ve svahu kryla dřevěná 
stříška a voda z ní stékala do Hrnčířské strouhy. Tabulka 
vedle oznamovala, že voda je pitná a hygienická stanice 
pravidelně kontrolovala její kvalitu. Návštěvníci plovárny 
i náhodní turisté vodu užívali zdarma. Sám mohu potvr-
dit, že jsme ji běžně pili. V té době byl blízký podchod pod 
silnicí a pod drahou průběžně udržován.

V roce 1948 byl Okrašlovací spolek v Řevnicích i s plo-
várnou zrušen (byl založen v roce 1882) a studánka 
zanikla. Kdy, to se mi nepodařilo zjistit. Dnes se zdá 
neuvěřitelné, že na tomto místě existovala, protože svah 
je kvůli rozšíření silnice a podloží dráhy zpevněn kameny 
a betonem.

V roce 1946 předseda spolku JUDr. Josef Schwarz 
a architekt Vladimír Weiss studánku slavnostně otevřeli 
(existuje fotografie z „vernisáže“). Pro vodu se tehdy 
spontánně vžil název „Švarcvajska“ na počest pánů, kteří 
se o studánku nejvíce zasloužili. 

Jindřich König
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Kolik lidí zajišťuje, aby nám z kohoutku tekla voda?
V terénu já a můj mladší kolega Vladimír Chervonyy, kancelář-
ské záležitosti řeší paní Sýkorová a dohlíží na nás pan ředitel 
a jednatel Ing. David Kodym. Naše kapela opravdu není počet-
ná. Marně se snažíme sehnat ještě dalšího montéra, ale když tu 
práci nikdo moc nechce dělat. Je to specifický obor, dneska se 
ani nikde neučí. Je třeba rozumět elektrice, vodovodům, arma-
turám, technicky čerpadlům. Spousta věcí na sebe navazuje, 
není možné, aby někdo přišel, kouknul, že někde teče voda, 
a zavřel to. Musí vědět, co mu to zavření v celém systému udělá, 
aby nevznikla nakonec ještě větší škoda.
Co všechno vlastně obnáší taková práce? 
Každé ráno musíme zkontrolovat vodárnu u letovského mostu, 
kde se čerpá, filtruje a upravuje voda z vrtů u Berounky. Musí 
se pravidelně kontrolovat množství chemikálií dodávaných do 
vody na úpravně a výsledná kvalita upravené vody. Ta se pak 
podle potřeb čerpá do vodojemu Na Výšině. Samozřejmě na 
kvalitu dohlíží i akreditovaná laboratoř a pravidelně odebírá 
vzorky vody. Díky postupné modernizaci můžeme na počítači 
zkontrolovat noční minima pro jednotlivá pásma ve městě 
a lépe tak vidíme, zda nárůst průtoku nesignalizuje případný 
únik, poruchu nebo havárii na vodovodu.

Řeším taky po technické stránce povolování nových a případ-
né rekonstrukce starších domovních přípojek vodovodu a ka-
nalizace a kontroluji stavby, které provádějí na síti jiné firmy. 
Pravidelně se musíme věnovat údržbě nebo výměně vodoměrů, 
kterých je v Řevnicích zhruba 1200. Ty starší se musí postupně 
nahrazovat repasovanými nebo novými, aby měla měřidla plat-
ný cejch. Do toho volají lidi, že mají problémy s tlakovou kanali-
zací, jindy firma potřebuje vytýčit kvůli výkopům vodovod...
Řešit nefunkční kanalizaci asi není ta nejpříjemnější práce? 
Je to práce silně nevděčná. Staráme se o zhruba 150 domovních 
čerpacích stanic tlakové kanalizace, které přečerpávají splaško-
vou vodu do kanalizačních řadů tam, kde nemůže odtéct 
samospádem. Stanice jsou v majetku města, ale lidé se o ně mají 
starat. Někteří šachty pravidelně čistí a nebylo třeba za celou 
dobu nic moc opravovat, jinam musíme pomalu každý měsíc 
jezdit s novým čerpadlem. 
Kolik stojí takové čerpadlo?
Repase vyjde na zhruba 13 až 14 tisíc korun, ale pomalu začí-
nají být problémy s náhradními díly. První část čerpacích stanic 
mezi tratí a Berounkou byla totiž vybudovaná skoro před dva-
ceti lety. V části Za Vodou jsou trochu jiná, novější čerpadla, ale 
hlavně to tam má velikánskou výhodu, že je to uděláno, jak má 
být – každá kanalizační přípojka se dá na ulici zavřít, podobně 
jako ta vodovodní. V té první části se při stavbě šetřilo, zavřít 
jednotlivé přípojky vůbec nejde. Při výměně hlavního uzávěru 
musí pracovník vlézt do šachty a vyměňovat armaturu pod 
tlakem. Ten je v potrubí pokaždé jiný, podle toho, kolik zrovna 
čerpá čerpadel a kde je jímka umístěna. Končí to ale pokaždé 
stejně, „kontaminací“ pracovníka a jeho rychlým přesunem do 
sprchy. Je to velký a do budoucna taky drahý problém. Řešení 
se zatím hledá – mezi šachtou a kanalizačním řadem by bylo 

třeba vsadit uzávěry a stará čerpadla se budou muset postupně 
nahradit novými. 
Co se nejčastěji pokazí na vodovodní síti? 
Pokud se nestane vysloveně havárie, bývá nejčastější, že vy-
padne elektřina pro některé z čerpadel ve vrtech. Technologie 
tam mají po patnácti letech už taky odslouženo. Často taky lidi 
volají: „Nám tady teče černá voda!“ Většinou se to stává, když 
se musí z důvodu havárie či opravy zavřít voda v některé z ulic 
a při znovuzprovoznění se sedimenty usazené v letitém řevnic-
kém potrubí rozmíchají. Pak je třeba odkalovat přes hydranty, 
ale někde to ani nejde, protože na to nejsou vodovodní řady 
uzpůsobené. Zrovna odkalování je také práce, která spadá do 
pravidelné údržby sítě.
Když lidi zavolají, že někde na komunikaci vytéká voda, co se 
děje pak?
To je ta jednodušší havárie. Ty skryté, které se na povrchu 
neobjeví, poznáme tak, že v některém ze čtyř pásem řevnického 
vodovodu začne v době nočního minima narůstat odběr vody. 
Musíme zkontrolovat v ulicích vodovod vizuálně, jestli někde 
voda neprosakuje. Když nic nenajdeme, zkoušíme havárii 
dohledat zavíráním různých úseků vodovodu a taky akusticky, 
pomocí přístroje, který umí zachytit šumění vody vytékající 
z poškozeného potrubí. 
To se dělá jak?
Místo hi-fi sestavy, jakou k tomu používá specializovaná firma, 
máme spíš takový tranzistoráček. Vypadá jako tyčka a přenáší 
zvuk do sluchátek. Posloucháme u jednotlivých uzávěrů, jestli 
je tam ticho nebo nějaké šumění, slabé či hlasité. Někdy se nám 

Zatím jsme to ustáli

Text: Marie Reslová | Foto: Zdeněk Blecha

O praktický provoz a opravy řevnického vodovodu a kanalizace se stará Zdeněk Blecha, technik a montér 
městské firmy EKOS, bezmála šest let. Prasklé vodovodní potrubí nebo poruchu čerpadel zajišťujících pitnou 
vodu pro město musí být připravený vyřešit v každou hodinu i za každého počasí. Přitom nikdy neztrácí hu-
mor a nezapomene přidat svoji oblíbenou průpovídku z díla Šimka a Grossmanna: „Naše kapela moc početná 
není, oba muzikanti, dirigent a bubeník, dělají vše, co je v jejich silách.“

Zdeněk Blecha ve vodárně u letovského mostu
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podaří poruchu objevit, ale naše hobby vybavení nestačí na to, 
abychom mohli detailně určit přesné místo.

Na tom pak spolupracujeme s berounskou firmou, která se 
na to specializuje. Má přístroje s mikrofony různých citlivostí 
a když ve sluchátkách místo vytipuje, tak může s pomocí počíta-
če, který mezi sebou porovná sílu těch ruchů, často s přesností 
na centimetry určit, kde ta porucha je. Kolikrát ale musí přijet 
až v noci, aby je nerušila projíždějící auta. 

Ale ani jim se někdy místo nepodaří určit přesně a musíme, 
jako naposledy na náměstí, kopat 5 metrů, než tu poruchu 
najdeme. Záleží taky na tom, jaké je podloží, podle toho se zvuk 
nese.
A pak přijede bagr a obujete holínky...
Než přijede bagr, musíme si vyžádat od ostatních distributorů 
informace, jaké v zemi vedou sítě, protože přetrhnout plynové 
nebo elektrické vedení, nedej bože dálkové optické kabely, je 
velký problém. Nařízne se asfalt a pod ním už člověk často vidí 
ochranné fólie, takže nezbývá, než to okopávat ručně, jak to 
vyžadují příslušné předpisy a normy.

Jsme tady na to dva a když třeba kolega marodí, nezbývá nic 
jiného, než si vzít krumpáč a lopatu a jít. A protože na mě jsou 
ty trošku odbornější věci, tak když mám dovolenou a něco se 
stane, musí nastoupit do terénu pan ředitel a říkat Vladimírovi, 
na co si má dát pozor. Vždycky se to dá nějak udělat. Máme 
štěstí na bagráky a dobrou spolupráci – když je nás málo, přije-
dou pomoct chlapi z vodárny z Mníšku.
Které situace byly nejhorší?
Asi opravy na vodárně. Vodojem je o 80 metrů výš a ve výtlač-
ném potrubí je tlak až 10 atmosfér. Když to začne dole stříkat, 
máme kalup, protože té vody se tam valí hodně. Vytáhnout 
v tom čerpadlo, které váží 280 kilo, ze sklepa až nahoru po 
železných schodech není nic moc. Taky jsme měli jednou větší 
sérii havárií v zimě, to se člověk těšil, až si vezme holínky 
a poleze do té studené vody, protože v desetistupňovém mrazu 
byla vlastně teplá. Spoustě lidí, kteří by o tu práci měli zájem, 
se tohle zajídá, protože nikdo se v tom blátě nechce hrabat, ani 
když je teplo, natož když je potom zima.
Dá se haváriím nějak předejít?
Když se dělá rekonstrukce vozovky a město na to má peníze, je 
dobré vyměnit staré litinové potrubí za nové. Litina je křehká, 
při opravě základu silnice a při jeho hutnění vzniká v litinovém 
potrubí místní pnutí. Když pak silnice promrzne, chvíli to po-
trubí vydrží, ale většinou praská, jakmile mrazy trochu povolí.

Problém je, že v Řevnicích máme těch litinových řadů ještě 
tolik, že by bylo potřeba, aby obec byla hodně bohatá a mohla 
do výměny investovat. Třeba teď, když se bude dělat rekon-
strukce ulice Pražská od křižovatky s ulicí V Luhu přes náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad, ulice Komenského a Čs. armády až 
nahoru ke hřbitovu – tam je hodně stará litina a výměna nebu-
de levná.
Mohlo by se stát, že Řevnice zůstanou úplně bez vody? 
Když na podzim někde nad Plzní utekla do vody jedovatá 
látka, hygiena monitorovala, kdy doteče Berounkou až k nám. 
Stihli jsme na 100 procent naplnit vodojemy a museli jsme úpl-
ně vypnout čerpání, aby se nekontaminovaly vrty. Potřebovali 
jsme, aby lidi šetřili vodou. Kdybychom se dostali pod určitou 
hranici ve vodojemech, tak by v některých výše položených 
ulicích už nemusela téct voda vůbec, o to déle pak trvá, než se 
vodovod znovu zprovozní. Tehdy mě lidi moc příjemně překva-
pili. Když je město informovalo, opravdu bylo na spotřebách 
vidět, že si tu situaci uvědomili. Ve chvíli, kdy jsme dostali 
zprávu, že můžeme zase čerpat, byli jsme na 45 procentech 

kapacity vodojemu, kdy už začínají problémy v těch výše polo-
žených ulicích v Selci. Kéž by to takhle fungovalo pokaždé.
Jsou obyvatelé Řevnic stejně odpovědní i v létě, když je 
sucho?
Zatím jsme se ani v suchých létech nedostali k tomu, aby musel 
být vydaný přísný zákaz šetření vodou, zatím jsme to ustáli. 
Samozřejmě, že si nikdo nenechal ten svůj záhonek uschnout, 
ale lidem bylo jasné, že na svůj anglický trávník už vodu 
nemají a řekli si, že se radši vykoupou a budou si moci uvařit 
a vyprat.
Vody by mohly mít Řevnice relativně dost. Připravuje se re-
konstrukce vodárny a úpravny vody u Berounky, kde pak bude 
lepší a výkonnější technologie. V úpravně se například teprve 
od roku 2005 mechanicky ve filtrech zachycuje mangan, aby 
voda splňovala přísné parametry. Jde o to, kolik vody nám vo-
doprávní úřad povolí čerpat. I nyní musíme hlídat, kolik vody 
jsme z každého zdroje odebrali, nesmíme překročit povolené 
množství. 

Z toho důvodu zatím ani nevyužíváme naplno vrty u Beroun-
ky. Ale například na vydatnosti zdroje Kejná vidíme, jak se 
snižuje i proto, že málo prší.
Jsou ještě jiná rizika, která by mohla ohrozit dodávky 
vody?
Největším strašákem celé soustavy je místo, kudy pod želez-
niční tratí prochází výtlačné potrubí z úpravny vody nahoru 
do vodojemu. Dělalo se na začátku sedmdesátých let a je ve 
špatném stavu. Vidět je jen někam do půlky, pak se začíná 
blýskat voda, bláto. Je tam velký tlak, až deset atmosfér. Navíc 
v blízkém okolí tratě, díky stejnosměrné trakci o napětí 3kV, 
může docházet k tzv. bludným proudům, které dokážou želez-
né potrubí ve stěně zeslabit, popřípadě v něm i propálit díry. 
Kdyby tam k něčemu došlo, nedostane se voda do vodojemu 
a Řevnice budou na suchu.

S výměnou těch asi 40 metrů pod tratí se počítá, ale bude 
to náročné. Podle projektu se do stávající železné roury o půl-
metrovém průměru má vsunout nové plastové potrubí a v něm 
by mělo teprve vést výtlačné potrubí. Musí se to stihnout za 
48 hodin, abychom vydrželi s vodou ve vodojemu. Že to možné 
je, jsme si vyzkoušeli při té havárii s jedy v Berounce. Ale 
musíme přitom také předzásobit Zadní Třebaň, kam dodáváme 
vodu. Má svůj vodojem, který se dočerpává z řevnického řadu. 
Jak se vlastně liší spotřeba vody v Řevnicích v létě 
a v zimě?
Rozdíl není nějak extra veliký. Ohromný byl na začátku koro-
navirové „války“ a teď po jejím konci. Normální průměr spotře-
by je v Řevnicích nějakých 500 až 550 kubíků denně. Když lidi 
zůstali doma, tak jsme taky dodávali 890 kubíků každý den. 
A nebylo to tím, že by zahradničili a vyplácali to na záhonky. 
Stejný nárůst se projevil i na čističce odpadních vod. Teď už 
spotřeba zase klesá, ale běžná čísla to ještě nejsou.
Během koronavirové epidemie jste měli nějaká opatření? 
Snažili jsme se sami držet v karanténě, abychom se nenakazi-
li, protože „naše kapela moc početná není“. Měli jsme nějaké 
ochranné prostředky, kdybychom museli k někomu, kdo je na-
kažený, nebo naopak do důchoďáku, řešit něco s vodou. Vzpo-
mněl jsem si při tom na základní vojenskou službu, kde jsme 
fasovali plynové masky. Dokonce jsem přinesl do práce takový 
historický ochranný oblek, kterému se říká „atombordel“.
Úprava vody zůstala stejná?
Konzultovali jsme to a nakonec se nic neměnilo. Soustředili 
jsme se na to, abychom neonemocněli my, aby se o vodovod 
a kanalizaci měl kdo starat. e
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Většina mého aktivního života se odvíjela za dvou totalit. Stejná 
diagnóza, jen průběh rozdílný. Ta německá byla akutní a trvala 
šest let. Vypadala mnohem děsivěji, ale chronická bolševická nás 
dusila čtyři desetiletí. Na jeden život je to dost. Nerada bych se 
dožila třetí. 

Jako rodilá Pražačka jsem se v patnácti octla natrvalo v Řevni-
cích, kam jsme dřív jezdívali na prázdniny. Mamka, moje osmnác-
tiletá sestra a já. Taťka už nebyl. Němci ho popravili v kobyliské 
střelnici.

Jednu z židovských vil v Řevnicích koupili manželé, o kterých 
vůbec nikdo neměl tušení, kdo to je. Jejich společenský život se 
odehrával úplně mimo tenisový klub i plovárnu. Přesto, jak jsme 
měly příležitost poznat, byl neobyčejně pestrý a vysoko nad místní 
úrovní. 

Oldřich a Ankica Peclovi. Možná nám přirostli k srdci také pro-
to, že vztah mezi nimi se nápadně podobal vztahu našich rodičů. 
Hlavní osobou domácnosti byl muž, ale vždycky tak neochvěj-
ně vyhovoval všem přáním či dokonce rozmarům své ženy, až se 
mohlo zdát, že je to naopak. Velmi se milovali. Byli téměř novo-
manželé, brali se teprve tři roky předtím, než jsme se s nimi sezná-
mili. Oldřich byl mladší než naše mamka o sedm roků. O Ankicině 
věku jsem nikdy nepřemýšlela a vlastně si ho ani neumím předsta-
vit. Děti neměli. Ankica byla ze vznešené sarajevské rodiny a její 
bratr byl diplomat na jugoslávském vyslanectví v Praze. Peclův 
otec byl chudý venkovský učitel v Bohuslavicích u Kyjova, který 
svým dvěma synům poskytl nejvyšší možné vzdělání. Oldřich po 
maturitě ve Valašském Meziříčí získal doktorát práv na Karlo-
vě univerzitě v Praze. Vlastnil důl na lignit u Českých Budějovic 
a prozíravě přeložil sídlo firmy do Bratislavy. Po německé okupaci 
českých zemí a odtržení Slovenska se z ní stala zahraniční firma, 
což přinášelo jisté výhody. Jako její majitel mohl vyjíždět do spo-
jenecké země, a protože nebyl Slovák, nepodléhal ani slovenským 
úřadům. Stal se tak užitečnou spojkou pro styky z Čech do zahra-
ničí. Přímo do Londýna to nešlo, ale byl tu vítaný prostředník: Ju-
goslávie. Náš taťka stejně jako Pecl používal balkánskou cestu pro 
styk s Londýnem. Kdoví. Třeba se na ní někdy i setkali. 

To jsme tehdy samozřejmě nevěděly. Doba, kdy od pana Rů-
žičky zakoupili jeho vilu, byla nejistá a nikdo netušil, jestli to byla 
řádná koupě, anebo jestli ten neznámý pár není ve službách Ně-
mecka a nedostal ji přidělenou ze zabaveného židovského majet-
ku jako odměnu za nějaký hanebný skutek. 

Nastěhovali se někdy na podzim 1939. Byly jsme první a vlast-
ně jediní, s kým se doopravdy spřátelili. Možná to mohlo souviset 
s činností, kterou Pecl i taťka vyvíjeli. Nezávisle na sobě? Či se zna-
li? Podle jména, nebo i osobně? Nevím to a mohla bych při blou-
dění po vlastní minulosti jen spekulovat. Řekněme jen, že je to 
možné, a dokonce pravděpodobné. Vysvětlovalo by to podivnou 
skutečnost, že Pecl známost s naší rodinou vyhledal téměř oka-
mžitě po taťkově smrti, ačkoli v Řevnicích žili už tři roky. 

Blanku ani mě nová známost nepřekvapila, zvlášť když jsme se 
seznámily s paní Ankicou. Byla to milá, kapku rozmazlená paní, 
která česky roztomile žvatlala. Manželovi říkala Oldží, jak jí ne-
překonatelné obtíže dělalo české „ř“. Psala v té době filmový scé-
nář o Boženě Němcové. Scénář se poslední tečky nedočkal, zůstal 
nedopsaný, ucelený jen v Ankicině fantazii. Pokračovala pomalu 
nejen pro jazykové potíže, ale i pro společenskou vytíženost, která 

jí zabírala spoustu času. Peclovi totiž vedli velký dům a velmi často 
se u nich scházela početná společnost. A ne jen tak leckdo. Mezi 
jejich hosty patřil například profesor Albert Pražák, předseda 
České národní rady při pražském povstání. A na podobné úrovni 
jiní z nejrůznějších vědeckých oborů, o kterých jsem lidově řeče-
no neměla ani páru. Docenti, profesoři. Doktoři. Občerstvení bylo 
skvělé a bylo ho vždycky dost. Ankica s jedinou služkou dokázala i 
ve válečné bídě vpravdě zázraky.

Byly to jakési semináře, kde hlavní slovo měl vždycky jeden. 
Jeho téma dominovalo a nakonec se z něj vyvinula čilá debata. 
Vdova s dvěma nedospělými dcerami jako by mezi vědecké disku-
téry ani nepatřila, ale všichni nás přijímali bez přezíravosti a tak 
přirozeně, že tenkrát mi na tom nepřipadlo nic divného. 

Dnes žasnu při pouhé vzpomínce. Proč právě my? Jediné z Řev-
nic? Působily jsme tak nejspíš jako Peclova rodina. Vlastně jsme 
něco takového byly. Nejsou to jen geny, co lidi spojuje.

Chodily jsme k Peclovům velmi často i oni k nám jako na po-
směch odtažité společnosti, která ze styků s námi měla strach. 
Pecl takové obavy neměl, ačkoli riskoval víc. Obracet k sobě po-
zornost nepřítele bylo zvlášť pro něj nebezpečné. Ale byl to stateč-
ný člověk a snad i věděl, že se gestapo o bezmocné vdovy po svých 
obětech už nestará. Zvlášť pokud měly děti, sotva měly čas myslet 
na pomstu. A hlavně ani prostředky. Většinou je mocnější přátelé 
opustili, stejně jako nás.

* * *

Peclovi se po válce stěhovali do Prahy a jejich obydlí nebylo leda-
jaké. Vila na konci Úvozu s nádherným výhledem do Strahovské 
zahrady a na celé panorama Malé Strany. Nešlo o soukromý byt. 
Pecl po revoluci dostal úkol okamžitě obsadit objekt obsazený 
Němci a upravit ho na rezidenci vhodnou pro zahraniční zastupi-
telství. Ve vile, která shlíží na Prahu, sídlí dodnes velvyslanectví 
Švédského království. Peclovi se přestěhovali do města a opět do 
velice vznešeného sídla v Pařížské ulici č. 1, hned vedle kostela 
svatého Mikuláše přímo u Staroměstského náměstí. Ke stálým 
obyvatelům bytu patřila vedle kuchařky také Besinka, roztomi-
lá fenka skotského teriéra, kterou si Ankica pořídila už za pobytu 
v Řevnicích. 

Intelektuální shromáždění pokračovala v řevnické vile i teď, jen 
přibyli noví návštěvníci, většinou bývalí vězni z koncentračních 
táborů, jako byl Peclův spolužák a dávný přítel Záviš Kalandra či 
známý novinář Ferdinand Peroutka. 

* * *

Ať chceme nebo nechceme, náš život a naše myšlení ovlivňuje 
prostředí, kde žijeme. Já jsem do svých osmnácti let blíže poznala 
jen jediného komunistu, a ten byl ještě bývalý. Byl to Oldřich Pecl 
ve studentském věku. S Kalandrou byli za první republiky ve ve-
dení Kostufry (Komunistická studentská frakce) na právnické fa-
kultě a vydávali levičácký studentský časopis. Oba komunistickou 
stranu časem opustili. Pecl hned po rigorosu a Kalandra v šestatři-
cátém roce, když se v Sovětském svazu rozběhly politické procesy, 
proti kterým v tisku z hlediska českého komunisty tvrdě vystoupil. 
Na to se nezapomínalo.

Brzy po válce se hledaly cestičky, jak uniknout hrozící totalitě. 
Demokracie nabízí jen jedinou: vítězství ve svobodných volbách. 
Ze čtyř tehdy povolených stran mohla ohrozit vítězství pseudoko-
munismu zmrzačeného marxismem jen ČSNS, Československá 

Příliš neslavné výročí

Text: Ludmila Vaňková | Foto: z knihy Any Milić Peclové Proč?

Sedmdesát let uplyne letos 27. června od justiční vraždy Milady Horákové. Spolu s ní skončil na popravišti 
i další člen protikomunistické opozice, právník a podnikatel Oldřich Pecl. Na jeho pobyt v Řevnicích a dlouho-
leté přátelství vzpomíná ve své knize Život na rozhraní věků Ludmila Vaňková. 
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strana národně socialistická. Pecl byl právník a ve srozumění s je-
jím vedením vytvářel novou ideologii. Chtěl ji naplnit obsahem, 
popsat a pojmenovat ji, aby vedla ke svobodě bez svazujících pout 
politických stran, na kterých stojí bezzubá parlamentní demo-
kracie. Podle známého citátu Winstona Churchilla jsme prý ještě 
„nevymysleli nic lepšího“. On možná vymyslel. A možná i napsal. 
Estébáci o jeho práci věděli a během vyšetřování zajeli i do Řev-
nic. Kvůli tomu nálezu dali překopat celou Peclovu zahradu. Ale 
nenašli. 

* * *

V únoru 1948 jsem se zúčastnila dvou studentských pochodů 
na Hrad za prezidentem Benešem s peticí, aby nepřijímal demi-
si demokratických ministrů a neumožnil tak Gottwaldův nástup 
k moci. Nedopadlo to. Těžce nemocný prezident nakonec podlehl 
vydírání podepřenému hulákajícími demonstracemi lidových mi-
licionářů svezených z celé republiky do Prahy. Ovzduší, které tolik 
připomínalo Hitlerův nástup k moci. Nejen mne, ale stovky stu-
dentů postihl doživotní zákaz studia na všech vysokých školách 
v Československu. Jako vždycky v krizové situaci jsem se obrátila 
na Pecla, ale bez úspěchu. Pomalu ale jistě se jeho vliv ztrácel a do 
roka se ztratil docela. Apokalyptický podzim 1949 se přihlásil tou 
nejhorší ranou. V listopadu se telefonem ozvala uplakaná Ankica. 
Estébáci si přišli pro Pecla. Za měsíc nebyla na svobodě už ani ona. 
Tentokrát nám to zavolala vyděšená kuchařka. Ale co s pejskem? 
Besinka se přestěhovala k nám, kuchařka domů na vesnici a zná-
mý byt v Pařížské č. 1 osiřel.

V prvních červnových dnech příštího roku následoval veřejný 
proces se záškodnickým centrem Milady Horákové. Předcházela 
masivní masáž v rozhlase i tisku s ústředním tématem: Tihle zde 
chtěli novou válku! Že to znělo nevěrohodně? S tím se počítalo, 
bylo jen třeba přizpůsobit jejich doznání. A přiznávali se. Osud-
né ano prokurátoři vyloudili hned první den procesu i na Miladě 
Horákové. Co si měla myslet dojička krav anebo tovární dělnice či 
havíř na Mostecku, když to slyšeli na vlastní uši? Pouhých pět let 
po skončení hrůzostrašné druhé světové války to mohlo zapůsobit 
jako bomba. A zapůsobilo. 

Dr. Horáková se marně pokusila zmírnit účinek svého dozná-
ní v závěrečném vystoupení, kdy si ve zřejmém protikladu s při-
dělenou úlohou troufla říct, že jako žena a matka si válku přát 
nemohla. Možná to uniklo pozornosti zbloudilého obecenstva, 
ale na osud odsouzených by to vliv stejně nemělo. Rozsudky byly 
dány dávno předtím z Moskvy prostřednictvím sovětských porad-
ců. Kdokoli ze souzených něco uvedl na svou obhajobu, nemohl 
na rozsudku změnit nic. Proces probíhal podle přesného scéná-
ře. Jen jeden ze souzených vybočil z řady dobrovolných dozná-
ní, a co je zvláštní, žádný z polistopadových komentátorů si toho 
nevšiml, snad že krom dr. Horákové a částečně Kalandry nikdo už 
pro ně nebyl zajímavý a JUDr. Oldřich Pecl nikdy nepatřil k noto-

ricky známým osobám. O procesu už psali mnozí, ale Pecl v těch 
knihách a článcích vždycky vystupoval jen jako jméno. Pozornost 
na sebe strhávala Milada Horáková a někdy Záviš Kalandra. Oba 
jsem sice znala osobně, ale nebyli to moji důvěrní přátelé jako 
Pecl, v jehož blízkosti jsem strávila osm roků v nejchoulostivějším 
lidském věku od 15 do 23 let. Po smrti mého taťky to byl právě on, 
kdo zformovat můj názorový svět.

My jsme průběh procesu sledovaly v rozhlase a nad Peclovým 
vystoupením jsme cítily smutnou hrdost. Vrátila jsem se ke starým 
záznamům filmového dokumentu, který vysílala i Česká televize 
a po léta byl dostupný na internetu. Den za dnem. D4, den čtvr-
tý. Výslech Oldřicha Pecla před soudem. Hned zkraje na otázku 
o vině neodpověděl jako všichni, ale obvinění rozdělil do dvou 
částí a rázně odmítl tu, která se týkala obvinění ze špionáže pro 
Jugoslávii a zatahovala do případu i nepřítomnou Ankicu. V tri-
bunálu to vzbudilo pozdvižení. Jak neustále vybočoval z předem 
vytýčené cesty, skákali mu rozčileně do řeči. Měl přece přiznat 
svou nepočestnost, kdejakou lumpárnu, kterou páchal jako vyko-
řisťovatel pracujícího lidu. To byla jeho předepsaná role! Třídní 
nepřítel. Vždyť vlastnil důl! Místo toho na ironický dotaz prokurá-
torky, jestli se někdy také snažil poctivě pracovat, odpověděl s na-
prostým klidem: „Já jsem vždycky poctivě pracoval.“ 

Ano, to bylo příznačné. Odpovídal klidně bez stopy rozrušení, 
jako by jen vedl společenskou konverzaci, na které nezáleželo. 
Jeho celé vystoupení trvalo pouhých osm minut. Osm minut! Klei-
nerová odpovídala jednadvacet minut a Kalandra dvacet. Všichni 
tři týž den. První den vypovídala Milada Horáková a její výpověď 
zabrala tři čtvrti hodiny. 

Na záběrech čtvrtého dne je naprosto zřejmé, že Peclovu výpo-
věď vystříhali. Jednotlivé repliky se záběry kamery často nesouvi-
sejí. Uděloval soudu lekce o zahraničním obchodu jako žáčkům. 
Nikdy nesklonil pokorně hlavu před váhavou odpovědí. Ostatně 
o pokoru obvykle nešlo ani ostatním. Zřejmě měli před sebou 
na pultíku ležet už ze školy známý tahák s připravenou složitěj-
ší odpovědí, kterou pak ze sebe pracně soukali. Pecl odpovídal 
soustředěně a okamžitě a občas se zeptal, když nerozuměl špat-
ně formulované otázce. Jednou se mu dokonce do tváře vloudil 
útrpný úsměv nad velmi neodborným dotazem a chvíli tam zů-
stal. Úsměv! On snad byl opravdu schopný i ve své bezvýchodné 
situaci pocítit nad takovou do nebe sahající blbostí veselost! Nikdo 
z katů si nemohl toho nevšimnout. 

Podobný scénář se odehrál desátého dne, kdy obvinění měli pří-
ležitost pronést závěrečné slovo na svou obhajobu. Všichni si sy-
pali popel na hlavu v přímém přenosu. Peclův projev byl nejkratší, 
celkem 15 vteřin. Pecl bez poděkování za cokoli: „Já vím, že moje 
činnost je těžká a těžko se dá hájit… a těžko by v ní bylo, abych 
přidával nějaká další slova na mou obhajobu, jsem přesvědčen, 
že jenom činy můžou činy napravit.“ Dnes by to určitě sestříhali 
obratněji. Závěr je evidentně neautentický, poslední věta je přece 
nesmyslná, kdo ví, co říkal skutečně. Zničehonic asi nezačal blá-
bolit, po předchozích právnicky vybroušených větách. Ani slovo 
o nějaké vině, kterou měl spáchat, nebo že jí lituje. 

Panebože, jak ten je musel štvát! Však mu to taky spočítali. 
Otřesný úřední záznam z popravy čtyř odsouzených 27. června 
1950 ve věznici Pankrác není pro slabé nervy: Oběšen ve 4:55 
a v 5:04 lékař konstatoval smrt.

Archiv obsahuje také zprávu o tom, co se dělo s Ankicou: 
10. února 1951 jí dali podepsat dokument, že je s okamžitou plat-
ností jako nežádoucí cizinka vyhoštěna z Československa. Skuteč-
ně byla vyhoštěna 14. února, řečeno velmi nejasně – v prostoru 
Českých Velenic. Patrně ji po svém zvyku vyvezli někam na opuš-
těnou lesní cestu a zanechali jejímu osudu. Představuji si, jak zou-
fale bloudí zasněženým lesem, možná v noci vyděšená a zkřehlá 
celé hodiny. Ubohé hýčkané dítě svého Oldžího. Od krutého pří-
běhu uplynulo už sedmdesát let a skončilo i vražedné dvacáté sto-
letí. Jaké je poselství, které nám zanechalo? e

Ana a Oldřich Peclovi v Trenčianských Teplicích v r. 1934
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Škola se znovu otevřela
Přibližně třetina žáků prvního stupně řevnické základní školy se 
25. května vrátila do školních lavic. Tolik dětí se podle ředitele 
Tomáš Řezníčka na prezenční výuku přihlásilo. Počet jej nepře-
kvapil. V předstihu totiž rodiče informovali o podmínkách výuky 
i o tom, že ji nemusí vést třídní učitel, ale například asistent 
pedagoga nebo vychovatelka. „Některé třídy tak zůstaly úplně 
prázdné. Dvě třídy se se svými učitelkami domluvily, že bude dál 
probíhat výuka na dálku, se kterou byli rodiče velmi spokojeni. 
V dalších je od 7 do 15 dětí,“ uvedl Řezníček. V každém ročníku 
od prvního až do pátého tedy nastupuje několik žáků, vyučuje se 
pouze dopoledne. Zatímco žáci 4. a 5. ročníku odcházejí domů, 
pro mladší je zajištěna odpolední činnost, a to do 16 hodin.

Naopak velký zájem byl o přípravu žáků devátých tříd, která 
začala již v polovině května. Do té se přihlásilo 30 žáků, rozděle-
ni byli do dvou tříd. „Jsou to skoro všichni, kteří se připravují na 
přijímačky,“ potvrdil ředitel s tím, že výuka je denně tři hodiny.

Jak bude řevnická škola fungovat dál, není zatím jasné. V den 
uzávěrky Ruchu totiž ministr školství Robert Plaga navrhl otevřít 
všechny dosud uzavřené školy mimo vysokých k 8. červnu. „Moc 
si to neumím představit, v jaké to bude formě a má-li to nějaký 
smysl,“ komentoval rozhodnutí Řezníček. Současně upřesnil, že 
nežádal o ředitelské volno na 29. a 30. 6. To znamená, že vysvěd-
čení se bude v Řevnicích předávat 30. června. Zatím není jasné, 
jakým způsobem si žáci pro vysvědčení půjdou. Konat se nebude 
kvůli opatřením ani tradiční Akademie. „Co bychom rádi udělali, 
je nějaké rozloučení s deváťáky. Přemýšlíme, v jaké by mohlo být 
podobě,“ doplnil Řezníček. 

Do řevnické mateřinky, v níž proběhla dezinfekce ozonizací, se 
vrátily více než tři čtvrtiny dětí. Podle ředitelky byla přijata přísná 
hygienická opatření. Organizace aktivit je zaměřena především 
na pobyt venku. Odpolední provoz je zajištěn pouze pro děti 
zaměstnaných rodičů. 

Občerstvení na kolech z celého světa 
Unikátní Food Truck Market neboli Občerstvení na kolech 
z celého světa se na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad uskuteční 
20. června. Na své si tak přijdou nejen milovníci delikates, ale 
i originálních vozů.

Zkušený pořadatel food festivalů Štefan Oršoš slibuje na 
patnáct food trucků a další stánky s delikatesami a farmářský-
mi produkty. Bude to jeho první akce uspořádaná po nucené 
pauze. „Kvůli koronaviru jsem společně s dalšími eventovými 
agenturami přišel o sto procent práce, rušil jsem asi patnáct 
akcí, zrovna ve chvíli, kdy jsem podnikl investice do celého 
roku,“ říká Štefan Oršoš. Náměstí ožije v 10 hodin dopoledne. 
Návštěvníci zde budou moci ochutnat street food speciality 
z pojízdných občerstvení na kolech jako například trhané vepřo-
vé, burgery, americké hot dogy, mexické tacos, francouzské 
palačinky, belgické hranolky, cider a další. Součástí marketu 
bude také trh s delikatesami, farmářskými produkty či stánky 
s řemeslnými výrobky. Jaká budou platit omezení? „Lidé budou 
muset dodržovat větší rozestupy, bude zde dezinfekce na mytí 
rukou,“ uvedl Oršoš.

V rámci doprovodného programu návštěvníkům rozproudí 
krev balkánská dechovka Lovesong Orchestra. V rytmu salsy 
si budete moci zatančit při brazilské bubenické show v podání 
souboru TamTam Batucada. Vzhledem k tomu, že akce je pořá-
dána společně s městem Řevnice, podařilo se za jeho přispění 
odklonit část automobilového provozu z náměstí. Bude tak 
možný bezpečný pohyb pro návštěvníky, což asi nejvíce ocení 
rodiny s dětmi, pro které je také připraven doprovodný pro-
gram. Vstup je volný. Akce potrvá do 21 hodin. Více na www.fo-
odevent.cz nebo https://www.facebook.com/foodeventcz/

Krátce a jasně

Květnové vzpomínání
Čtenářka Jarmila Kubíková-Nováková nám zaslala svůj příspě-
vek ke vzpomínkám řevnických pamětníků na květnové dny 
1945, které jsme publikovali v minulém čísle. 
Konec války naše rodina strávila ve vile v Letech nad Beroun-
kou nad Černou skálou. Odjeli jsme tam po bombardování 
Prahy v únoru 1945, kdy jsme byli na Pankráci v těsné blízkosti 
dopadajících bomb. Můj otec JUDr. Karel Novák byl zatčen 
pro účast v odbojové organizaci v lednu 1945 a deportován do 
Terezína. Dědeček rozhodl, že odjedeme z Prahy a vyčkáme 
dalších událostí. Na začátku května jsem sledovala postup 
vlasovců na Prahu u letovského mostu, byli to ubozí vojáci s po-
vozy taženými koňmi, bojovali pak u Radotína. Konec války 
8. 5. jsme pak s bratrem sledovali z naší zahrady na mírném 
kopečku. Berounka vypadala jinak než dnes, břehy byly zcela 
bez stromů, trávníky byly spasené kozami a houfy hus. Bylo 
tedy dobře vidět na most a na Řevnice, ven ze zahrady jsme 
nesměli. Kolem poledne začala hučet na mostě a dále na silnici 
k Řevnicím ozbrojená nákladní auta s ustupující německou 
armádou. Auta pokračovala v nepřetržité koloně do Řevnic 
a pak dále na západ. Kudy přesně jela, jsme neviděli a ani jsme 
se o to tehdy nezajímali, nesporně to bylo nejkratší cestou na 
Rokycany a Plzeň. Najednou odpoledne vidíme, že proudí lidé 
z města směrem k lesu. Kolem naší zahrady šla směrem od 
řeky také skupinka lidí, říkali, že jdou na Mořinku se schovat. 

Na náměstí prý zastavilo osobní auto s důstojníky a šli hledat 
starostu. Když se vrátili, zjistili, že jim z auta zmizely různé 
věci, dalekohled, mapy a nepromokavé pláště. Začali prý 
vyhrožovat, že Řevnice rozstřílí, když se to nevrátí. Lidé začali 
utíkat. Nic se však nestalo, ústup vojenských vozidel pokra-
čoval. Odpoledne najednou uprostřed mostu zastavilo auto 
s důstojníky a vyhodili do řeky nějaké zbraně. To byl signál pro 
ostatní vojenská vozidla, každé auto pak zastavovalo a vojáci 
házeli do řeky munici a zbraně. Letovští občané to sledovali 
z povzdálí s velkými obavami, aby to nevybuchlo a nezničilo 
obec. Vojenská auta jezdila do 2 hodin v noci, to sledovala 
naše rodina, my jsme šli spát do suterénní místnosti. Ráno se 
seběhla k řece celá vesnice a chlapi a kluci začali vytahovat 
zbraně. Brzo však přišla policie nebo četnictvo a hlídali, aby se 
nebezpečné náboje nedostaly do rukou dětem. Stejně se pak 
někteří kluci chlubili, že mají ve sklepě panzerfaust.

Maminka byla celá nešťastná, že neví, co se stalo s tatínkem. 
Dostala se další den autostopem do Prahy a tatínka našla 
doma. Dostal se s pomocí Červeného kříže z koncentráku v Te-
rezíně. Bohužel za několik dní onemocněl skvrnitým tyfem, 
nákazu si přivezl z vězení. S velkým štěstím a vůlí se v nemoc-
nici na Bulovce zotavil, jeden z mála. Po roce 1948 jej čekalo 
další vězení a šikana do konce života, ale to jsou již další osudy 
celé naší rodiny.

Jarmila Kubíková-Nováková, 87 let
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Lesní divadlo znovu ožívá: míří 
do něj Bez Zábradlí i Dejvické
První akce bude v červnu hostit řevnické Lesní divadlo. Tra-
diční festivaly jako Rockový Slunovrat nebo Porta se zde letos 
už neuskuteční, ale třeba pořadatelé rock’n’rollového Rocka-
billy Rumble si ještě nechávají čas na rozmyšlenou.  

První akcí v Lesňáku bude 13. 6. dobročinná akce nazvaná 
Šlinc fest. Jde o druhý ročník benefičního festivalu na pod-
poru Hiporehabilitace Jupiter. Na letošním ročníku zahraje 
dvanáct kapel reprezentujících tvrdší alternativní hudbu růz-
ných žánrů vycházejících z punkové a metalové subkultury. 
Na festivalu bude k dispozici veganské občerstvení a bar. Celá 
akce je postavena na D.I.Y. (Do It Yourself) principu. Kapely 
vystupují bez nároku na honorář, stejně jako celý tým stojící 
za festivalem. Akce nemá žádné sponzory. 

Do lesa by se ovšem mělo vrátit hlavně divadlo. Představení 
pod širým nebem zde letos uvede Divadlo Bez Zábradlí. Di-
váci budou moci vidět sedm světových komedií v nastudování 
špičkových režisérů, jako je třeba Jiří Menzel nebo sám ředitel 
divadla Karel Heřmánek. Termíny jednotlivých představení 
naleznete na poslední straně Ruchu, lístky jsou k dostání v ob-
vyklých předprodejích nebo v Městském kulturním středisku.

Hned na začátku prázdnin, 3. 7., zazní v Lesním divadle 
písničky divadla SeMaFor. Zpěváci a herci Dáša Zázvůrková 
a Petr Macháček s doprovodným swingovým triem uvedou 
největší hity z pera Suchého a Šlitra. Nová generace divadla, 
které loni oslavilo 60 let, vystupuje  s požehnáním Jiřího Su-
chého a Jitky Molavcové.

Další koncert se odehraje 24. 7., kdy vystoupí populární 
skupina Tři sestry.

Rozšířený formát letos nabídnou oblíbené srpnové Lesní 
slavnosti divadla. Pořadatel plánuje hned osm představení. 
Začátky představení jsou vždy od 20:00, cena vstupenky činí 
450 korun. Kdo má v plánu zakoupit si vstupenku, měl by bed-
livě sledovat webové stránky. Proč? „Vzhledem k neustále se 
proměňující situaci bude předprodej zahájen ihned, jak bude 
reálný předpoklad, že se festival může odehrát v takovém 
režimu, na jaký jsme zvyklí, tedy bez výrazných omezení pro 
diváky,“ upozorňuje pořadatel.

Program Lesních slavností divadla
 • 18., 19., 20. a 28. 8. Ucpanej systém
 • 24. a 25. 8. Elegance molekuly
 • 26. a 27. 8. Přízraky

Živo má být v Lesním divadle i na podzim. Na sobotu 5. 9. 
je naplánován přesunutý koncert Pardubické filharmonie 
v lese. Vstupenky jsou již nyní k dostání v předprodeji na 
www.goout.net. 

Středisko volného času Dobřichovický domek chystá na 
12. 9. festival dětských skupin scénického tance Tanec v ba-
bím létě.

Město uzavřelo smlouvu o nájmu Lesního divadla i na festi-
val Zelený tulipán, který se má konat 19. 9.

(vše pan)

Jeden svět Řevnice

Koronavirus nám bohužel překazil plány v konání 1. ročníku 
festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Rychle rozjetý vlak 
festivalu musel zatáhnout za záchrannou brzdu a zastavit. Po 
uvolnění opatření se jej snažíme zase rozjet. Rozhodli jsme se pro 
zkrácenou dvoudenní formu festivalu. Bude se konat ve čtvrtek 
23. a v sobotu 25. 7. Zahájení proběhne ve čtvrtek 23. 7. v kině 
filmem Sea Watch 3. V sobotu bude festival pokračovat v Zámeč-
ku, kde diváci uvidí Válku umění, Autoportrét, Psí lásku a Ho-
neyland. Snažíme se opět zajistit kvalitní hosty, určitě přijede 
zábavná a svérázná musherka Jana Henychová. Honeyland (se 
dvěmi nominacemi na Oskara) bude promítnut v prostoru za Zá-
mečkem formou letního kina, účast přislíbil alternativní divoký 
včelař Václav Smolík. 

Sledujte nás na fb stránce Jeden svět Řevnice, program s přes-
nými časy bude vyvěšen i na plakátech a webových stránkách 
města. 

Těšíme se na Vás!
Alice Čermáková

Měnit věci budete moci 
v Náruči i Meandru
Víte, co je swap? Jde o populární akce, na kterých měníte své věci 
za jiné. Vyzkoušet si to můžete v sobotu 20. června, a to hned na 
dvou místech: v Dobřichovicích i Řevnicích.

Akci nazvanou Original SWAP pořádá centrum sociální reha-
bilitace Náruč v Dobřichovicích. Akce se koná na dvoře centra 
v Pražské ulici č.p. 345, a to od 10 do 13 hodin. Jak to funguje? 
Přinesete (ale není to podmínkou) oblečení, doplňky, bižuterii, 
knihy, menší potřeby a za to si můžete odnést cokoliv jiného, 
co potřebujete nebo se vám líbí. To vše zdarma. Podmínkou je 
přinést fajn věci, které mohou sloužit dál. Věci, které si nikdo ne-
rozebere, si majitelé odnáší zpět domů. Navíc se můžete těšit na 
skvělou kávu, domácí limonádu a občerstvení nebo kosmetickou 
poradkyni. Konat se zde bude i workshop, na kterém si vyrobíte 
náušnice a drobné šperky.

Další swap se bude konat přímo v Řevnicích, a to v rámci Food 
Truck Market. Jeho spolupořadatel Meandr ve svých prostorách 
uspořádá Swap užitečných věcí do domácnosti a k práci. 

Noční hmyz můžete 
pozorovat v Karlštejně
Vzácnou a jedinečnou možnost, kdy se můžete podívat na noční 
hmyz zblízka a pod dohledem zkušeného entomologa si jej 
pořádně prohlédnout, budete mít v sobotu 20. června. Na první 
(po)koronavirovou exkurzi zve Správa chráněné krajinné oblasti 
Český kras. Jde o již 11. ročník Karlštejnské můří noci. Sraz zá-
jemců je v Karlštejně u pošty ve 20:30. Navíc budete mít příleži-
tost dozvědět se spoustu zajímavého z hmyzího života, třeba kde 
ho můžete potkat a jak ho poznáte od jiných druhů. V Karlštejně 
na Budňanské skále bude od soumraku probíhat ukázka odchytu 
nočních motýlů na světelný zdroj a jejich určování. Konec bude 
kolem 23. hodiny podle počasí a zájmu účastníků. Noční motýly 
budou lákat, chytat a určovat Petr Heřman ze Společnosti pro 
ochranu motýlů a Lucie Hrůzová, zooložka Správy CHKO Český 
kras. Pořadatel doporučuje vhodné oblečení a obuv do terénu, 

6/20
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baterku či čelovku, případně deštník nebo pláštěnku a také třeba 
podložku na sezení.

Na vznik vánoční knihy Putování 
může přispět každý
Novou knihu chystá rodinné poberounské nakladatelství Elmavia 
spisovatelky Pavly Soletky Krátké a malířky Marie Snášelové 
Štorkové. Na vzniku knihy Putování se může podílet každý, a to 
prostřednictvím platformy www.hithit.cz. Podpořit tento jedi-
nečný projekt můžete až do 25. června. 

Putování je kniha, která provede celou rodinu den po dni kou-
zelným vánočním časem. Každý den od 1. prosince až do 6. ledna 
nalistujete novou kapitolu starého příběhu. Marie s Josefem 
budou hlavními hrdiny.

Zámek navštíví potomci slavného 
loutkáře i trio Jana Hrubého
Představení Anny a Rosti Novákových, pokračovatelů slavné 
loutkářské rodiny Matěje Kopeckého, si nesmíte nechat ujít 
v neděli 21. června na dobřichovickém zámku. Od 15 hodin 
se představí na nádvoří jejich Malé divadélko Praha. Se svými 
půvabnými loutkami odehrají pohádku O kohoutkovi a slepičce, 
vstupné je 80 korun. 

Týž den večer od 19:30 vystoupí na zámku hudební trio Jana 
Hrubého. V akustickém triu se zpěvákem, klávesistou a kyta-
ristou Ondřejem Fenclem a fenomenálním hráčem na keltskou 
harfu Seanem Barrym představí matador českého bigbítu průřez 
svou bohatou kariérou – mišíkovky, mertovky, instrumentálky... 
anebo třeba irské balady. Vstupenky lze zakoupit v Infocentru, 
které je otevřeno vždy od středy do neděle od 13 do 18 hodin.

Divadelní slavnosti zpestří hudbou 
Klus a Vrbová
Lechtivé komedie, osvědčenou klasiku, ale i koncerty Tomáše 
Kluse či Jitky Vrbové nabídnou letošní Dobřichovické divadelní 
slavnosti. V jednání je i koncert bratří Ebenů. Slavnosti budou 
zahájeny již v sobotu 27. června na nádvoří dobřichovického 
zámku. Maraton kulturních akcí se koná v režii tamní divadelní 
společnosti. Ta se jako první představí v zahajovacím programu 
komedií Je úchvatná. Hra, s níž dobřichovičtí sklízí úspěchy, 
bude k vidění od 27. do 29. 6.

 • 2. 7. Jitka Vrbová a spol. – koncert s velkou kapelou k jejím 
osmdesátinám

 • 5. 7. Divadlo Radka Brzobohatého – Lakomec (Molière)
 • 6. 7. Agentura Harlekýn – komedie Drahá legrace
 • 14. 7. Divadlo RePublika – satirický kabaret Boss Babiš 

(podle knihy J. Kmenty)
 • 16. 7. Divadelní spolek Žumpa – komedie Amant
 • 19. 7. Tomáš Klus – koncert – letní hudební program. 

Začátky představení jsou až na výjimky ve 20 hodin. 

Památky se otevřely návštěvníkům, 
někde ale jen zčásti
Poslední květnové pondělí se otevřela většina památek v okolí. 
Návštěvníci se vrátili na zámek v Mníšku pod Brdy i na hrad 
Karlštejn. Již o týden dříve se otevřely nedaleké Solvayovy 

lomy. V objektech Národního památkového ústavu však nadále 
platí opatření, která musí návštěvníci dodržovat. Zejména jde 
o omezený počet osob na prohlídkách, dodržování rozestupů 
a nošení roušky. Kvůli tomu se do některých menších prostor 
zatím návštěvníci nevrátí. Například stále uzavřený musí zůstat 
druhý prohlídkový okruh – soukromé pokoje posledních majitelů 
Kastů – na zámku v Mníšku. Otevřen bude jen první okruh První 
republika – reprezentativní salóny, který se skládá převážně 
z prostornějších místností, kde mohou být zajištěna vládní naří-
zení. „Menší místnosti se budou procházet s výkladem předem. 
Nezbytností budou roušky a již zmíněný omezený počet osob. 
Z hygienických důvodů také přerušíme nošení návleků,“ doplnil 
kastelán Petr Digrin.

Památky se proto snaží nalákat návštěvníky na doprovodné 
akce a novinky. V Mníšku chystají novinku na léto, a to astrono-
mický pozdní večer v zámecké zahradě. Termín bude upřesněn 
podle aktuální předpovědi počasí. Dále se bude na nádvoří konat 
od června do začátku září zámecké letní kino. Na konec srpna 
chystají Hradozámeckou noc. 

Mimořádný okruh nazvaný Karlštejn jako uzavřená pevnost 
bude na Karlštejně přístupný každé pondělí v červnu. Díky 
němu můžete objevovat nepoznané krásy hradu Karlštejn jako 
uzavřené pevnosti, tedy bez návštěvnického ruchu. S průvodcem 
jen v malé družině projdete hradní brány, nádvoří, areál hradní 
studny, hradby, císařovy komnaty a všechny karlštejnské svatyně 
včetně kaple svatého Kříže. To vše úplně poprvé, soukromě a celé 
najednou. Prohlídky začínají každou celou hodinu a vstupenku je 
nutné zakoupit online. 

(vše pan)

Řevnické Františkovy lázně na den 
ovládne pivovar Čestmír
Pořadatelé Pivního festivalu Řevnice přichystali na letošní červen 
novinku: v rámci takzvaného tap takeoveru se na pěti pípách 
občerstvovny Františkovy lázně u řevnického nádraží představí 
v sobotu 13. června pivovar Čestmír z Brandýsa nad Labem. 
Ten by se zcela jistě zúčastnil letošního ročníku festivalu, který 
však musel být kvůli pandemii zrušen. Čestmírovo portfolio čítá 
úctyhodných 19 druhů piva, od ležáků po dvacetistupňového 
Baltic portera. Přesná sestava pro řevnický takeover bude známa 
až později, ale určitě bude velmi reprezentativní. 

Tap takeover je anglosaský vynález, původně zamýšlený jako 
propagační akce pivovaru. Je to akce, při níž jeden pivovar 
obsadí všechny nebo aspoň většinu píp v dané restauraci. Pokud 
chcete ochutnat skvělé pivo a zároveň pomoci malému pivovaru 
a vaší oblíbené hospodě, doražte. Akce začíná v 16:00. 

Jan Flemr

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory 
přijme od září 2020:
1) Učitelku/učitele pro 1. stupeň ZŠ (částečný, 

popřípadě celý úvazek)
2) Asistenta pedagoga
3) Speciálního pedagoga (částečný úvazek, výše 

dle dohody 0,2–0,5 úvazku)
4) Pomocnou kuchařku do ŠJ ZŠ (část. úvazek).
Nabízíme příjemný kolektiv, partnerské jednání, 
možnost osobního růstu.
Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, 
kolegiální smýšlení, odpovídající vzdělání.
Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz, 
tel.: 604 236 661, www.skolavsenory.cz
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AKTUÁLNĚ
pronájem/prodej BYTY 

nejen v CORSO

PRODEJ DOMŮ – 
KOMPLETNÍ SERVIS

Jitka PYTLÍKOVÁ
Realitní makléřka z Mořiny

732 961 076
jitka.pytlikova@re-max.cz

Kulturní přehled 1/20
Kino Řevnice
3/1 Trollové a kouzelný les
Kino Řevnice / 17:30 

3/1 Šťastný nový rok
Kino Řevnice / 20:00 

4/1 Zakleté pírko
Kino Řevnice / 13:00 

4/1 Špióni v převleku
Kino Řevnice / 15:00 

4/1 Star Wars: Vzestup 
Skywalkera (dabing)
Kino Řevnice / 17:00 

4/1 Tenkrát podruhé
Kino Řevnice / 20:00 

8/1 Portrét dívky v plamenech
Kino Řevnice / 20:00 

10/1 Zakleté pírko
Kino Řevnice / 17:30 

10/1 Na nože
Kino Řevnice / 20:00 

11/1 Ledové království 2
Kino Řevnice / 13:00 

11/1 Star Wars: Vzestup 
Skywalkera (dabing)
Kino Řevnice / 15:00 

11/1 Šťastný nový rok
Kino Řevnice / 18:00 

11/1 Cats
Kino Řevnice / 20:00 

15/1 Tenkrát podruhé
Kino Řevnice / 20:00 

17/1 Pat a Mat: 
Kutilské trampoty
Kino Řevnice / 17:30 

17/1 Richard Jewell
Kino Řevnice / 20:00 

18/1 Trollové a kouzelný les
Kino Řevnice / 13:30 

18/1 Dolitt le
Kino Řevnice / 15:30 

18/1 Vlastníci
Kino Řevnice / 17:30 

18/1 Na nože
Kino Řevnice / 20:00 
(pokračování na následující straně)
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Kulturní přehled 6/20
Kino Řevnice
5/6 Ježek Sonic
Kino Řevnice / 17:30 

5/6 Králíček Jojo
Kino Řevnice / 20:00 

6/6 Frčíme
Kino Řevnice / 16:00 

6/6 Vlastníci
Kino Řevnice / 20:00 

12/6 Zapomenutý princ
Kino Řevnice / 17:30 

12/6 Bourák
Kino Řevnice / 20:00 

13/6 Ledové království 2
Kino Řevnice / 16:00 

13/6 Bourák
Kino Řevnice / 20:00 

19/6 Frčíme
Kino Řevnice / 17:30 

19/6 Afrikou na pionýru
Kino Řevnice / 20:00 

20/6 Ledová sezóna:  
Ztracený poklad
Kino Řevnice / 16:00 

20/6 Bourák
Kino Řevnice / 20:00 

26/6 Kalifornský sen
Kino Řevnice / 17:30 

26/6 Bourák
Kino Řevnice / 20:00 

27/6 Lassie se vrací
Kino Řevnice / 16:00 

27/6 Téměř dokonalá  
tajemství
Kino Řevnice / 20:00 

Hudba
4/6 Vladimír Merta & 
Ondřej Fencl
Zahrádka Club Kina Černošice / 20:00 

11/6 Radek Krampl s kapelou 
Vibe fantasy
Zahrádka Club Kina Černošice / 20:00 

20/6 Martina Talpová Trio 
Zahrádka Club Kina Černošice / 20:00 

21/6 Koncert Jan Hrubý trio
Zámek Dobřichovice / 19:30

26/6 František Uhlíř Team 
s americkým zpěvákem Lee 
Andrew Davisonem
Zahrádka Club Kina Černošice / 20:00 

3/7 Koncert v barvách  
SeMaForu
Lesní divadlo 
Herci divadla SeMaFor a swingová kapela 
v jedinečném koncertu plném energie, 
humoru a především skvělé muziky. 

Ostatní
11/6 Přednáška Dobřichovice 
pod palbou hloubkařů 1945
Vinárna zámku Dobřichovice / 19:30

12/6 Noc kostelů – koncert
Kaple sv. Judy Tadeáše Dobřichovice

13/6 Takeover
Františkovy lázně, Řevnice 

20/6 Food Truck Market
Náměstí Řevnice / 10–21 

20/6 SWAP s Náručí
Dvůr Centra sociální rehabilitace 
Náruč Dobřichovice / 10–13 

26/6 Workshop  
Hudba batolatům
Kavárna Naše městečko v Letech 

Divadlo
20/6 Další roky ve stejnou 
dobu
Lesní divadlo
Divadlo Bez zábradlí, režie Jiří Menzel – 
komedie

21/6 Kvartet
Lesní divadlo
Divadlo Bez zábradlí, režie Petr Slavík – 
komedie

21/6 Pohádka O kohoutko-
vi a slepičce
Zámek Dobřichovice / 15:00

26/6 Kdes to byl(a) v noci
Lesní divadlo
Divadlo Bez zábradlí, režie Jiří Menzel – 
komedie

27/6 Tři muži na špatné 
adrese
Lesní divadlo
Divadlo Bez zábradlí, režie Boris Ščedrin – 
komedie

1/7 Blbec k večeři
Lesní divadlo
Divadlo Bez zábradlí, režie Jiří Menzel – 
komedie

4/7 Jistě, pane premiére!
Lesní divadlo
Divadlo Bez zábradlí, režie Karel Heřmá-
nek a Michal Pavlík – komedie

5/7 Yasmina Reza: Art
Lesní divadlo
Divadlo Bez zábradlí, režie Karel Heřmá-
nek – komedie


