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O dva týdny později 5. 9. se koná přesunutý koncert Pardu-
bické filharmonie, která od 19 hodin vystoupí již potřetí pod 
taktovkou Debashishe Chaudhuriho. Představí se i domácí 
smíšený pěvecký sbor Canto Carso. Na koncertu zazní skladby 
a árie světových hudebních skladatelů. Vstupenky na jedineč-
ný hudební zážitek jsou k dostání v síti goout.net. 

Pořádný dětský fesťák
S prázdninami se děti budou moct v lese pomalu rozloučit 
23. 8., kdy se zde uskuteční Čiperkafest s podtitulem Vezmi 
mámu, tátu, babičku, dědu i věčně znuděnou ségru na po-
řádný dětský fesťák! Koná se od 11 do 18 hodin. Ty nejmenší 
určitě potěší Čiperkové, kteří přicházejí s novou šou. S ma-
lými i velkými neposedy si zalumpačí Lumpína a její drak. 
Jestli si myslíte, že princezny jsou jen hodné holky, co čekají 
na prince, tak vás z omylu vyvede rapující princezna Áňa. 
Hyperaktivní dětičky ještě víc rozparádí parkouristi. Honza 
Krejčík přidá spoustu písniček. Vystoupí i jediný břichomluvec 
v Česku Zdeněk Polach s Matýskem. Premiéru bude mít šou 
Prťáci. Všechny věkové kategorie roztančí animátorky Magic 
Bubbles, připravena je i Kubíkova lesní stezka, tvořílkovská 
dílna a malování na obličej. Děti do 2 let mají vstup zdarma. 
Více na www.ciperkafest.cz. e
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Text: Pavla Nováčková | Foto: Michal Strejček

Lesňák 2020: Divadlo, opera 
i Tři sestry

Divadelní Studio Řevnice ani během nucené karantény 
nezahálelo, přichystalo pro diváky svou už 13. celovečerní 
hru Zamilovaní. „Tímto titulem se vracíme k autorovi, jehož 
některé hry jsme již úspěšně odehráli. Řeč je o Carlu Goldo-
nim, jehož nejznámějším titulem je Sluha dvou pánů,“ uvedla 
jedna z hlavních protagonistek Tereza Červená. Komedie 
o třech dějstvích se odehrává v měšťanském domě v Miláně 
na konci období baroka. Příběhem je jak jinak než láska dvou 
mladých lidí, kterým tentokrát nehází klacky pod nohy osud, 
ale spíš povaha obou zúčastněných. Jak to dopadne a jestli lás-
ka zvítězí nad paličatostí se můžete přijít podívat do Lesního 
divadla 10. a 11. 7. od 20 hodin a 12. 7. od 17 hodin. Následu-
jící víkend se hraje opět v tradičních časech 17. a 18. 7. od 20 
hodin a 19. 7. v 17 hodin. Celé představení se odehraje pod 
osvědčenou taktovkou režiséra Iva Tamchyny.

Návrat po dvaceti letech
Krátce nato v pátek 24. 7. bude Lesňák patřit kapelám Tři 
sestry a Lety mimo. Zahrají tu společně od 17.30. Tři sestry tu 
naposledy účinkovaly v roce 2000 na Řevu Řevnic.

První srpnový den, který tentokrát připadá na sobotu, bude 
patřit nejen milovníkům rock’n’rollu. Organizátoři konání 
oblíbené akce Rockabilly Rumble dlouho zvažovali, nakonec 
se rozhodli patnáctý ročník přeci jen uspořádat.

Druhá půlka srpna bude tradičně patřit Dejvickému diva-
dlu – uskuteční se zde již 13. ročník festivalu Lesní slavnosti 
divadla. Tentokrát odehrají Dejvičtí celkem osm představení.

Na vážnou notu
Dvě soboty budou laděny v duchu vážné hudby. V sobotu 
22. 8. se koná v Lesním divadle Operní večer Ester Pavlů, 
která tentokrát přizvala Terezu Mátlovou. „Terezka je moje 
kamarádka, s níž připravuji i několik koncertů. Navíc její rodi-
če bydlí v Řevnicích,” prozradila Ester s tím, že koncert bude 
orientovaný na belcanto. „To znamená, že bude znít Bellini, 
Rossini, Donizetti a další. Na klavír bude hrát již tradičně můj 
úžasný kamarád a skvělý klavírista Ahmad Hedar,“ doplnila 
řevnická mezzosopranistka. Možná posluchači uslyší rovněž 
árie z opery Carmen. Právě na tuto roli se nyní Ester chystá, 
od října bude k vidění v Národním divadle v Praze. „Je to tako-
vý můj velký splněný sen,“ přiznává. 

Zatímco mladí ochotníci z Divadelního studia nechybí v žádném prázdninovém programu Lesního divadla, stej-
ně jako herci z Dejvic, kapela Tři sestry se sem vrátí po dvaceti letech.

Loňský Rockabilly Rumble
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nou celého tohoto území, nebo mu omezit možnosti pouze 
na realizaci staveb, jež není dost dobře možné ze soukromých 
zdrojů ufinancovat. Jinými slovy vyjednat s vlastníkem pro 
město důležité investice nebo mu pouze nadiktovat podmínky 
a velmi pravděpodobně tak zapříčinit konzervaci současného 
neutěšeného stavu této pro město tak důležité lokality.

Na závěr bych rád připomenul, jakou kontroverzi a odmítání 
vyvolával svého času projekt smíšené bytové výstavby Corsa 
Pod Lipami. Mnoha lidem připadal předimenzovaný a do 
daného místa nevhodný. Realita je taková, že nárůst obyva-
tel není nikterak dramatický, město bylo obohaceno o další 
služby a nadto po své realizaci získal projekt několik význam-
ných architektonických cen. Corso spolu s rekonstruovaným 
přednádražním prostorem spoluvytváří kultivovaný veřejný 
prostor. To samé bych městu přál, aby se jednou odehrálo i na 
druhé straně nádraží.

S úctou Tomáš Smrčka

Zamýšlená cyklotrasa by přes 
město měla vést jinudy
O tři miliony korun se v důsledku koronaviru snížily příjmy do 
městské kasy v prvním pololetí. Uvedl to řevnický starosta Tomáš 
Smrčka s tím, že termín dodání daňových přiznání byl ale posu-
nut. Je tedy možné, že část peněz doputuje později. Nicméně se 
zpožděním se podle Smrčky projeví také propad DPH.

V důsledku silné kritiky ze strany měst a obcí byl připraven 
návrh na jednorázové posílení obecních příjmů o 1200 Kč na 
jednoho obyvatele. „Propady to ale nezmění. Řevnice by tak 
měly získat přibližně 4 miliony korun, ale propad v příjmech 
bude v druhé polovině roku ještě větší,“ míní Smrčka. Město 
už proto omezilo první větší investice, které měly startovat 
na jaře a u kterých byla nutná finanční spoluúčast ze strany 
města. Jde třeba o výstavbu páteřní cyklotrasy, v jejímž rámci 
mělo být mimo jiné zrekonstruováno několik ulic na objížď-
ce a postavena nová lávka v Havlíčkových sadech. „Již jsme 
požádali IROP o stanovisko, zda lze projekt přetrasovat a zúžit 
jen na výstavbu lávky, kde je nejvíce uznatelných nákladů,“ 
řekl Smrčka. Nově by tak cesta pro cyklisty měla vést po ko-
munikacích, které nebude nutné složitě a draze rekonstruovat 
spolu s inženýrskými sítěmi. „Musíme totiž dodržet podmínku, 
že cyklotrasa bude propojovat školská zařízení s dopravními 
body,“ vysvětlil Smrčka. Stezka by tak mohla vést od školy 
opravenou ulici Švabinského, Seleckou a Žižkovou dolů Na 
Stránku a k nádraží. „Nyní čekáme na vyjádření IROPu. Již 
připravený projekt rekonstrukce ulic včetně sítí kolem objížď-
ky bude možné realizovat v budoucnu po zlepšení finanční 
situace,“ dodal Smrčka.

Ulice pod Vrážkou budou 
provizorně opraveny
Prašné ulice pod Vrážkou, které jsou po kompletní výměně vo-
dovodních řadů a výstavbě nové kanalizace ve velmi špatném 
stavu, chce radnice ze svého rozpočtu provizorně opravit, než 
bude finálně položen nový povrch, na který se město pokusí 
získat finanční prostředky z dotačního titulu na zadržování 
vody v krajině. Již během července budou opraveny nezpevně-
né povrchy v ulicích Dr. Pecla, Klicperově, Seifertově a v části 
Malého náměstí. Oprava bude spočívat ve srovnání pláně, 
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Slovo starosty 
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři, 
toto letní úvodní slovo jsem chtěl věnovat tradičnímu výčtu 
důležitých připravovaných projektů, souvisejících například 
se zadržováním vody v krajině, a přáním prožití slunných 
prázdnin i dovolených. Aktuálně probíhající sbírka podpisů 
pro vyhlášení referenda však nastolila důležitější téma. Jeho 
základní otázka se týká určení budoucího využití areálu 
bývalé Eurovie v novém územním plánu. Skupina obyvatel 
požadující vyhlášení referenda nechce v této lokalitě jakou-
koli bytovou výstavbu či protipovodňová opatření a požaduje 
využití na stavby občanské vybavenosti, školství, kultury, 
sportu či drobné nerušící výroby. Druhá doprovodná otázka 
návrhu referenda, týkající se zelených pásů, které by měly 
ukončit budoucí zástavbu v lokalitě Na Vrážce, je marginální, 
v upraveném návrhu nového územního plánu budou již tyto 
pásy zapracovány. 

Již před dvěma roky ti samí lidé zorganizovali pro podporu 
svých požadavků petici. Brzy poté proběhly komunální volby. 
Volební sdružení prosazující stanovisko petentů v nich získalo 
5 zastupitelů, všechny ostatní strany a volební sdružení pod-
porující transformaci území na smíšenou obytnou zónu uspěly 
u voličů s dvojnásobným počtem zastupitelů. Vzniklá koalice 
vítězných volebních sdružení napnula po volbách všechny síly, 
aby se stanoviska obou názorových proudů sblížila na obou-
stranně přijatelném kompromisu. Byl ustanoven výbor zastu-
pitelstva pro územní plán s rovnoměrným zastoupením členů 
koalice i opozice, zástupcem petentů i nezávislým odborníkem 
na danou problematiku. Proběhlo několik veřejných prezentací 
s občany a po dlouhých jednáních se letos na jaře výboru poda-
řilo dospět k přijatelnému konsensu a to i na základě písemně 
stanovených podmínek od zástupce petentů. Tyto požadavky 
zástupců petice reagovaly na novou studii zpracovanou součas-
ným vlastníkem areálu a v souladu s dohodou ve výboru byly 
předány k zapracování zpracovateli nového územního plánu 
a budou zároveň obsaženy ve smlouvě o rozvoji území, kterou 
městu doporučují jako pojistku uzavřít advokáti specializující se 
na plánovací právo. Podrobněji se s veškerými podklady můžete 
seznámit na stránkách města, najdete zde zápisy z jednání 
výboru pro územní plán, podklady z veřejných prezentací a 
zmiňovanou studii vlastníka areálu. 

Co tato studie obsahuje? Současně s výstavbou 60 bytů by 
zde měly vzniknout dvě administrativní budovy se službami, 
supermarket, mateřská školka, veřejné dětské hřiště, parkova-
cí plochy pro cestující, průjezdná komunikace k řevnické lávce 
a atraktivní přístup k řece s parkovou úpravou břehů. Vlastní 
budovy jsou navrženy tak, aby jejich výška a hmota nepřevý-
šila současný stav areálu. Jako podmínka celé realizace jsou 
navržena protipovodňová opatření chránící celou oblast mezi 
řekou a železnicí.

Co mne mrzí, je fakt, že navzdory dosažené dohodě výboru 
je proces přijetí nového územního plánu znovu přerušen. Je 
ke škodě, že aktuální stanovisko nebylo namísto výše popsané 
písemné proklamace zástupců petičního výboru jasně vyřčeno 
již na jaře. Na druhou stranu město nebude vyhlášení referen-
da jakožto nástroje přímé demokracie rozhodně jakkoli bránit. 
Naopak. Věřím, že řevničtí občané jsou schopni uvážlivě po-
soudit, jestli je na území ve vlastnictví soukromého subjektu 
realističtější vybudovat novou smíšenou obytnou čtvrť se služ-
bami, občanskou infrastrukturou a protipovodňovou ochra-



4  Zprávy z radnice

uvedl starosta Tomáš Smrčka. Na výstavbě toalet by se měli 
finančně spolupodílet i ochotníci a pořadatel Slunovratu. Nové 
toalety by měly být celodřevěné, vstup by se měl přesunout do 
čelní strany. 

Začala rekonstrukce prostor 
pro dětské skupiny
V budově bývalé školy již začala rekonstrukce prostor, kde by 
od září měly fungovat dvě dětské skupiny, každá pro deset dětí. 
Město již vybralo ve výběrovém řízení dvě uchazečky o práci 
chůvy. Během prázdnin budou ještě absolvovat povinné školení.

Podle řevnického starosty Tomáš Smrčky se letos nepodařilo 
do státní mateřské školy umístit dvě desítky tříletých dětí, což je 
o deset méně než loni. Kapacita nově vzniklých dětských skupin 
by tak pro ně měla být dostačující.

(vše pan)

Singletracky se stavět nebudou
Nesouhlasné stanovisko k projektu singletracků v řevnickém 
lese projednalo zastupitelstvo na svém zasedání 29. června. 
Občané v něm vyjádřili především obavy z nadměrné dopravní 
zátěže obce spojené s návštěvníky cyklistických tras, poškoze-
ní lesa a finanční náročnosti údržby cyklotracků pro městský 
rozpočet. 

Projekt terénních cyklistických tras připravila minulá rada 
města zhruba před dvěma lety a byl spojený s vybudováním 
záchytného parkoviště pod hřbitovem a zázemím pro cyklisty 
na Palackého náměstí (sprchy, WC, opravna a půjčovna kol). 
O údržbě tras i provozu zázemí jednalo město s místní cyklistic-
kou komunitou a provozovatelem pivovaru a občerstvení na ná-
městí. Tehdejší zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci 
od Středočeského kraje, kde je projekt zanesen v cyklistickém 
generelu. Žádost ale nebyla úspěšná. V současnosti podle sta-
rosty Tomáše Smrčky není projekt v rozpočtu města mezi plá-
novanými investicemi. O jeho případné realizaci, podání nové 
žádosti o dotaci a opětovném zařazení do rozpočtu by muselo 
znovu rozhodnout zastupitelstvo. I vzhledem k poklesu příjmů 
v důsledku koronavirové krize město s budováním singletracků 
v dohledné době nepočítá.

res

položení tenkého koberce z recyklovaného asfaltobetonu 
a nástřiku emulze. Celková plocha oprav činí 3854 m2. „Získali 
jsme na to dobrý materiál z probíhající opravy letiště, který 
bude možné použít i po jeho odstranění opakovaně na opravu 
jiných cest,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka. Celkové náklady 
budou činit 1 300 000 korun.

Nové družstvo bude mít na starost 
správu vodárenských sítí
Schválení stanov Dolnoberounského vodárenského družstva 
bylo jedním z bodů prvního prázdninového zasedání zastupitel-
stva. Konalo se v pondělí 29. června. Koncept vzniku družstva 
schválili zastupitelé již před více než dvěma lety. Jde o společný 
podnik Řevnic, Hlásné a Zadní Třebaně, který bude mít na 
starost správu vodárenské struktury. Vodohospodářské práce, 
které doposud vykonávali pracovníci Ekosu, tak budou převe-
deny do nově vzniklého družstva. Kromě stanov byl schválen 
i vklad 200 000 Kč do základního jmění. Stejnou sumu vloží 
i Zadní a Hlásná Třebaň. „Dohodli jsme se, že to bude pře-
hlednější. Každá obec vloží stejně a bude mít i stejné hlasovací 
právo,“ vysvětlil Smrčka.

Na Burešovku nově nesmí cyklisté
Na promenádní cestu, takzvanou Burešovku, kterou město 
v minulých letech díky dotaci zrekonstruovalo, nově nesmí 
cyklisté. U vstupu na cestu již byly umístěny zákazové značky. 
Cesta, která je ze zpevněného kameniva, není podle starosty 
Smrčky prioritně určena pro sportovní cyklistiku. „Nejenže 
cyklisté poškozují její povrch smyky a prudkým brzděním, ale 
navíc zde dochází ke kolizi s chodci,“ uvedl Smrčka. Dodržová-
ní zákazu tak nyní bude kontrolovat Městská policie.
 

Na Pišťák povede nová 
cesta se dvěma mostky
Dva nové mostky budou součástí nové pěší stezky, která povede 
na Pišťák. Městu se na obnovu části cesty podařilo získat dotaci. 
Jde o pěší cestu, která vede souběžně se stávající hospodářskou 
štěrkovou cestou na Pišťák, ale jižněji podél potoka. Město za-
čne v příštím roce s opravou zadní, přibližně 600 metrů dlouhé 
části od elektrovodu k vyústění u nádrže na Pišťáku. V rámci 
pěší cesty by měly vzniknout i dva nové betonové mostky přes 
potok. Ty by měly nově umožnit přístup lesní technice do této 
části dnes nepřístupného lesa. 

Město využívá na stavby 
dříví ze svého lesa
Nové krovy na budově řevnické radnice i v domě čp. 27 byly 
zhotoveny z těžebního dříví řevnického lesa. Dřevo z městského 
lesa chce radnice použít i při obnově Dřeváku u nádraží, na 
jehož opravu žádá dotaci, ale i při výstavbě nových toalet v Les-
ním divadle. Ty by podle Smrčky mohly začít sloužit návštěv-
níkům už příští divadelní sezonu. Jejich obnovu projednávali 
starosta s místostarostkou se zástupci řevnických divadelníků 
a Adamem Langrem, členem kulturní komise a pořadatelem 
Rockového Slunovratu. Město by na výstavbu a rozšíření toalet 
přispělo nejen materiálem, využít chce i finance z Fondu na 
obnovu Lesního divadla. „To jsou peníze získané z nájmu diva-
dla. Koncem roku by mohlo být ve fondu kolem dvou set tisíc,“ 

Oznámení k platbě poplatků
Veškeré platby (odpad+pes) je nutné zasílat samostatně – 
každý poplatník i držitel psa má vlastní variabilní symbol. 
Nelze tedy platit dohromady za více poplatníků či držitelů 
psů.

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.

Dále žádáme občany, kteří již poplatky uhradili dle staré-
ho VS, aby si nové VS vyžádali pro následující roky.

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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Jak byste charakterizovala městskou zeleň jako celek?
Řevnice jsou obecně na zeleň hodně bohaté město. Problémem 
je, že řada stromů je na hraně své životnosti. Staré a velké stro-
my působí sice majestátně a vznešeně, ale je potřeba o ně velmi 
nákladně pečovat. Úvazy větví a průřezy v korunách stojí město 
nemalé peníze. U některých z těchto „důchodců“ navíc nemají 
smysl, protože je strom již dutý či jinak napadený. Takový strom 
je životu nebezpečný a je nutné ho pokácet a nahradit novou 
výsadbou. Té pak pochopitelně trvá řadu let, než doroste do 
odpovídající výšky. Obecně řečeno chybí městu stromy od 20 
do 40 let stáří, taková ta střední silná generace. Tento dluh se 
aktuálně snažíme napravit a vysazovat, kde to jen jde. Stromy 
jsou pro město nesmírně důležité. Vytváří příjemné mikroklima 
a zastiňují své okolí.  
Největším městským parkem jsou Havlíčkovy sady. Co ob-
náší jejich údržba?
Sady byly revitalizovány z dotačního titulu. V rámci pětileté 
udržitelnosti – a nejen proto – o ně musí město pravidelně pe-
čovat, což je nad síly technických služeb. Stará se o ně najatá 
externí firma a svou práci dělá dobře. Park je podle mého ná-
zoru reprezentativním městským prostorem. Mým úkolem je 
nahrazovat zde staré odumřelé stromy novými. Aktuálně nám 
zde uhynuly dva statné smrky. Musíme je porazit. Místo nich 
bych ráda vysadila suchu odolné pseudotsugy. Narážím však 
na podmínku povinnosti výsadby domácích dřevin, což je váza-
né na biokoridor v horní části parku. Uvidíme, jak to nakonec 
dopadne. 
Nové výsadby provází asi řada dalších obtíží…
Samozřejmě. Nové stromy vysazujeme především v lokalitách 
po rekonstrukcích komunikací či veřejných prostranství. Mnoho 
těchto povrchů je asfaltových, což není pro stromy v jejich těsné 
blízkosti zrovna ideální. Daleko lepší je propustná dlažba, jako 
je například na parkovacích místech v lokalitě přednádraží. Ke 
kořenům zde vysazených javorů babyk se vyjma podzemní vody 
dostane i voda povrchová. Tam, kde propustná dlažba chybí, 
vysazujeme suchu odolné druhy. Příkladem jsou čínské katalpy 
mezi stříškami úschovny kol u východu z podchodu. Propustná 
dlažba má pochopitelně i své nevýhody. Spáry po čase začnou 
zarůstat plevelem, který se obvykle odstraňuje herbicidy. Apli-
kace tohoto jedu není mezi lidmi zrovna populární…
A co dlouhotrvající sucho známé z předešlých dvou let?
Aby nové výsadby v takových podmínkách přežily, je nutné je 
pravidelně zalévat, což je pro technické služby časově náročná 
práce. Za normálních okolností musí vodu ke stromu poma-
linku dávkovat, jinak se nestačí vsakovat. Aby se celý proces 
urychlil a usnadnil, instalovali jsme ke stromům 25litrové plas-
tové vaky. Ty mají ovšem své nedostatky, nejsou mrazuvzdorné 
a musí se tudíž na zimu sundavat. Celkově jsou málo odolné 
proti mechanickému poškození a u stromů nedělají zrovna pa-
rádu. Lepší způsob závlahy představují gumotextilové obruče, 
které se zapustí do země a vytvoří kolem stromu kruh zadržu-
jící zálivku. Poprvé jsem se s nimi na vlastní oči seznámila při 
návštěvě rakouského Innsbrucku. Esteticky i funkčně je to vel-
mi dobré řešení. Materiál obručí je odolný a znovupoužitelný. 
Nevýhodou je pouze náročná instalace v kamenité půdě. Obru-
če jsou aktuálně instalovány u několika javorů v přednádraží 

a také u tří nově vysazených jírovců pleťových (kaštanů) u hasi-
čárny. 
Stromy také asi není možné zasadit na všechna vytipovaná 
místa…
Problémem je pochopitelně prostorová vyváženost mezi vysaze-
nou zelení a nutným místem pro chodník a parkování aut. Jsou 
komunikace, kam se zeleň zkrátka nevejde, a to ani v podobě 
keřů či záhonů. Na jiných místech nás zase omezují ochranná 
pásma inženýrských sítí. Příkladem je nově zrekonstruovaná 
Švabinského ulice. Voda z ní stéká přímo do zelených pásů mezi 
silnicí a chodníkem, kde se vsakuje. Zelený pás tvoří pruh zemi-
ny vhodný pro výsadbu a vsakovací štěrkové těleso. Kvůli sítím 
můžeme v celé ulici vysadit pouze 16 stromů, na zbytku míst by 
mohly být leda keře. Ty ovšem vyžadují náročnější péči. Obrůs-
tají trávou, kterou není možné sekat, ale musí se mechanicky 
vytrhávat. Ideální není, ani když zůstane na zelených pruzích 
jen samotná tráva. Na údržbu je to sice nejjednodušší, ale voda 
se do ní hůře zasakuje. Další sezónní obtíží pro výsadbu ve Šva-
binského ulici je splach soli v zimních měsících při údržbě ko-
munikace. Musíme tudíž vybrat stromy, které si se solí poradí. 
Kde se vlastně nové výsadby kupují?
Často tam, kde je vůbec seženeme. Když si vyberu k výsadbě 
nějakou vhodnou dřevinu, ještě to neznamená, že bude v od-
povídajícím vzrůstu vůbec k dostání. Další otázkou je kvalita 
nabízeného materiálu. Výsadbové stromy se pěstují na polích 
a každý rok by se jim měly speciálním strojem pod zemí zařezá-
vat kořeny, aby se optimálně rozvětvily. Provoz tohoto stroje je 
však poměrně drahý a při nákupu stromku nelze zjistit, jestli se 
mu této péče dostalo. Při pěstování některých stromků byl zase 
použit ve větší míře dusík neblaze urychlující růst, dřevo je díky 
němu řídké a praská. Nepříliš vhodné jsou také stromky dove-
zené z Holandska, zvyklé na jiné klima a půdu. 
Sázet se dá i v okolí města…
Určitě. Míst vhodných na výsadby stromů je celá řada. Ráda 
bych například zasadila stromy na jedné straně příjezdové ko-
munikace ke Sběrnému dvoru, víc se tam bohužel nevejde. 
Komplikují to však majetkové vztahy. Pozemky sousedící s ko-
munikací spravuje Zemědělské družstvo Mořina, musíme od 
něj získat souhlas. Těším se také, až budu moct vybrat vhodné 
dřeviny kolem plánované pěší spojnice mezi Řevnicemi a Zadní 
Třebaní. e

Chybí nám stromy střední generace

Text: Jan Schlindenbuch| Foto: archiv Hany Sklenkové

Jedním z lidí, jenž v Řevnicích pečují o městskou zeleň, je již pátým rokem Hana Sklenková. Vystudovaná inže-
nýrka zemědělské ekonomie, která se již léta profesionálně věnuje úpravám zahrad, má na starosti především 
nové výsadby stromů. 



Ať už v případě Vrážky, nebo Eurovie město není vlastníkem 
pozemků, které se v těchto oblastech nacházejí. Může tedy pro-
střednictví nového územního plánu nastavit pravidla, pro jaký 
účel mohou být tyto oblasti využity, ale samo na nich nic budo-
vat nemůže (výkup dotyčných pozemků není v jeho finančních 
možnostech). A o co v těchto dvou oblastech konkrétně jde?

Eurovia
V otázce, jaký charakter by měla podle připravovaného územního 
plánu mít oblast bývalé Eurovie, se názory Řevničanů dlouhodobě 
rozcházejí. Postoj radniční koalice je takový, že současná podoba, 
tj. víceméně zanedbaný průmyslový areál, městu spíše škodí a bu-
doucnost vidí v určení této oblasti pro bytovou výstavbu a služby. 
Starosta Tomáš Smrčka je přesvědčen, že pokud město podmíní 
zástavbu v této oblasti tím, že majitel či developer bude participo-
vat na vybudování odpovídající občanské vybavenosti, protipovod-
ňových opatřeních apod., bude tento scénář pro město výhodný, 
mimo jiné i proto, že může pomoct vyřešit některé stávající problé-
my, jako je například nedostatek parkovacích míst u nádraží. 

Odpůrci bytové výstavby v této oblasti se obávají především 
toho, že s sebou přinese nárůst obyvatel, na který podle nich 
není město dostatečně připraveno. Z jejich pohledu by tato 
oblast měla být vyhrazena pro stavby občanské vybavenosti, 
školská, kulturní nebo sportovní zařízení, zeleň a drobnou 
nerušící výrobu.  

O budoucnosti bývalé Eurovie jedná výbor pro územní plán. 
Ve složení, které získal po volbách do obecního zastupitelstva 
v roce 2018, mají své zástupce oba názorové tábory. Intenzivní 
jednání směřovala ke kompromisu, který spočíval především ve 
snížení počtu bytů, které bude možné v této oblasti vybudovat.

Nejnovější studie oblasti, kterou se výbor zabývá, vznikla na 
popud současného majitele tamních pozemků v lednu 2020. 
Vychází z kompromisního počtu bytových jednotek, ke které-
mu na svých jednáních dospěl výbor pro územní plán. Studie 
předpokládá výstavbu bytových domů s celkem 60 byty, tří- až 
čtyřpatrových kancelářských budov podél železniční trati, 
školky, lékařského domu, dětského hřiště a volejbalových 
kurtů. V přízemí jedné z kancelářských budov by měl být 
supermarket Albert.

Navrhovatelé referenda však nejsou s aktuální kompromisní 
podobou spokojeni a požadují, aby měl územní plán pro tuto 
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Studii lokality Za nádražím (bývalá Eurovie) provedla architektonická kancelář monom, ing.arch. Igor Hobza.

Bude první řevnické 
referendum?

Text: Matěj Barták

V druhé polovině června odstartoval přípravný výbor referenda ve složení Olga Tomková, Milan Tomek 
a Martin Sudek podpisovou kampaň, jejímž cílem je uspořádání referenda, v němž by měla řevnická veřejnost 
rozhodnout, jak budou v připravovaném územním plánu definovány oblasti Vrážky a bývalé Eurovie.
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oblast charakter, který požadovali na začátku, tedy výhradně 
stavby občanské vybavenosti, školská, kulturní a sportovní 
zařízení, zeleň a drobná výroba.

Vrážka
Také možná budoucí výstavba v oblasti na Vrážce byla na 
veřejných projednáváních návrhu územního plánu předmětem 
řady debat. V jejich důsledku došlo v roce 2018 mezi radnicí 
coby zadavatelem územního plánu a odpůrci výstavby v této 
oblasti ke kompromisu. Ten spočívá v nastavení přísnějších 
regulativů výstavby (výška budov, procento zastavěné plochy 
apod.) a také v tom, že část pozemků výše ve svahu je v 
návrhu nového územního plánu vedena jako orná půda, tedy 
jako oblast, která není určena k zástavbě. (V aktuálně platném 
územním plánu jsou určeny k zástavbě i tyto pozemky.)

Členové přípravného výboru referenda nyní žádají, aby 
nestavební povaha těchto pozemků byla ještě zdůrazněna tím, 
že v místech, kde budou hraničit s oblastí určenou k zástav-
bě, bude zbudován třicetimetrový pás označený jako veřejná 
zeleň, který by měl sloužit také jako ochrana zástavby před 
hlukem, emisemi, prachem a jako retence přívalových srážek.

O čem by se v referendu hlasovalo
Navrhovatelé referenda formulovali dvě otázky, o nichž by řevnič-
tí voliči rozhodovali:

1. Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Řevnice schválilo 
územní plán v podobě, která v navrhovaných plochách území 
bývalé Eurovie v Řevnicích (podle návrhu územního plánu 
prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 se jedná 
o území C3) neumožní výstavbu jakýchkoli bytových domů 
a nebo rodinných domů a jako jediné přípustné využití 
tohoto území se stanoví pouze: stavby občanské vyba-
venosti, a to zařízení školství a výchovy, zařízení kultury, 
zařízení tělovýchovy a sportu, veřejná prostranství, zeleň, 
drobná nerušící výroba a služby, místní komunikace?

2. Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Řevnice schválilo 
územní plán v podobě, která nad plánovanou zástavbou území 
na Vrážce, podle návrhu územního plánu prezentovaného na 
veřejném projednání v lednu 2018 na ploše OP těsně přilehlé 
k ploše B7 (parc. č. 3718/1 a 3725/1), zřídí pás o šířce 30 m 
označený jako „veřejná zeleň“, tzn. s určeným využitím 
jako pás zeleně, stromů a keřů a ozeleněný val za účelem 
ochrany proti zdrojům znečištění (hluk, emise, prach), jako 
retence zachycující přívalové srážky?

Jak vlastně místní referendum 
probíhá?
Přípravný výbor musí podat obecnímu úřadu návrh na konání 
místního referenda, podpořený podpisy 20 % oprávněných voličů, 
což v případě Řevnic znamená cca 530 podpisů. (Řevnice mají 
celkem cca 2650 oprávněných voličů.) Doba, po kterou mohou 
být podpisy na podporu návrhu referenda sbírány, není stano-
vena, nicméně obecně se doporučuje spojit konání referenda 
s volbami, ať už kvůli účasti nebo snížení nákladů na organizaci. 
Nejbližší volby (krajské) proběhnou v Řevnicích v říjnu.

Návrh spolu s dostatečným počtem podpisů zástupci výboru 
předají obecnímu úřadu, který do 15 dnů posoudí, zda návrh 
splňuje všechny formální požadavky (platné podpisy, znění 
otázek, které mají být předmětem referenda, odůvodnění návrhu, 
atd.). Následně rada města předloží návrh zastupitelstvu na jeho 
nejbližším zasedání. Referendum bude uspořádáno nejpozději do 
90 dnů od jeho vyhlášení.

Aby bylo referendum platné, musí se ho zúčastnit 35 % všech 
oprávněných voličů. Závazný výsledek referenda je takový, které-
mu dá svůj hlas nadpoloviční většina voličů a zároveň 25 % všech 
oprávněných voličů.

V jaké fázi se aktuálně nachází 
připravovaný územní plán?
Architekti, kteří návrh územního plánu připravují, momentál-
ně zapracovávají úpravy související s relevantními námitkami 
a připomínkami. Na září tohoto roku bylo naplánováno veřejné 
projednání územního plánu, připomínky z něj vzešlé by byly opět 
zapracovány a na jaře roku příštího by o přijetí územního plánu 
mohlo hlasovat řevnické zastupitelstvo.

V současné situaci však bude nutné vyčkat, zda referendum v říj-
nu proběhne, a pokud ano, tak s jakým výsledkem. Pokud by jeho 
výsledek znamenal zásadnější úpravy územního plánu, bylo by 
nutné konzultovat jejich zapracování s dotčenými orgány (krajský 
úřad, životní prostředí, hygiena atd.). Celá úprava by tak mohla 
protáhnout přijetí nového územního plánu o půl roku až rok. e

Zamýšlený pás zeleně v oblasti na Vrážce je vyznačen 
červeně. Na západ od něj leží Orná půda (OP), na východ 
od něj plochy pro budoucí zástavbu, ještě více na východ 
stávající zástavba.
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Vážení spoluobčané,

před několika dny jsme zahájili sbírku podpisů pro vyhlášení 
referenda proti nadměrné výstavbě v Řevnicích. Je to posled-
ní možnost, jak alespoň trochu snížit budoucí nápor nových 
občanů. Že dojde k růstu města o stovky lidí, je nyní již jasné. 
Pokud se však vyplní všechny plány města, bude se jistě jed-
nat o více než tisíc nových obyvatel se vším, co k tomu patří. 

Budeme rádi, když půjde rozvoj města kupředu, ale spíše 
dostavbou infrastruktury pro současné občany města (ka-
pacita školky a školy, schopnost opravovat silnice, chodníky, 
zdroje pitné vody apod.). Nebráníme se rozumnému rozrůs-
tání města. Víme, že přijdou noví občané, ale vše by mělo být 
v souladu s tím, jaké město chceme – to je zahradní město, 
především s rodinnými domy. Tak to tady vždy bylo a tak by 
to mělo být i pro další generace.

Naše iniciativa vznikla v roce 2018 peticí proti povolování 
masivní zástavby, kterou podepsalo téměř 800 lidí. Tehdy 
jsme zjistili, že město připravuje velkou zástavbu v Eurovii, 
Na Vrážce, Pod Lesem i na dalších místech, jako je stará 
pískovna apod.

Po volbách 2018 se zdálo, že bude možnost, jak dojít k ro-
zumnému kompromisu. Máme jednoho zástupce ve Výboru 
pro tvorbu nového územního plánu (ÚP). Navrhovali jsme 
kompromisní řešení Eurovie se 40 byty. Nakonec jsme chtěli 
umožnit i výstavbu 60 bytů, ale další část plochy využít na spor-
toviště, zeleň, relaxaci atd. Zvláště v době, kdy je velké riziko, 
že dojde ke zrušení fotbalového klubu Slavoj Řevnice za vodou, 
jsou takové plochy potřebné. V návrhu města je cca 60 bytů, 
ale na zbytku plochy jsou navrženy tisíce metrů obchodních 
a kancelářských ploch. Nesouhlasíme s názorem, že v Řevnicích 
je dost sportovišť, a proto není prioritou se starat jak o fotbal, 
tak o další sportovně-relaxační plochy. Už vůbec nesouhlasí-
me s názorem, že zelené plochy není dobré zřizovat, protože 
je jejich údržba drahá. Z nadbytku kanceláří plyne mimo jiné 
i nebezpečí možné proměny na další byty v budoucnu.

Od roku 2019 se v souvislosti se zástavbou Eurovie hovoří 
o nutnosti vybudování protipovodňové ochrany. Ta je velmi 
potřebná a mělo se s její přípravou začít podstatně dříve. Její 
stavba není v žádném případě vázána na zástavbu Eurovie, 
ač se to město snaží takto prezentovat. Při využití dotace by 
stála 10–15 mil. Kč a takovou investici si město může dovolit.

Na Vrážce nerozporujeme výstavbu rodinných domů, 
i když bude velmi rozsáhlá. Chceme však snížit nebezpe-
čí, že se v dalších letech provede úprava územního plánu 
a dostaví se domy na zbytku polí. Pak by tam byla výstavba 
oproti současnému územnímu plánu dvojnásobná. Proto na-
vrhujeme umístit do nového ÚP zelený pás nad uvažované 
domy. Více informací je možné získat na www.referendum-
-revnice.cz.

Zástupci koalice naše požadavky odmítli. Protože si však 
myslíme, že se jedná o velmi důležitou věc, která v několi-
ka málo letech nenávratně ovlivní všechny občany Řevnic, 
chceme zajistit vyhlášení referenda. Je to férové jednání pro 
všechny strany. K vyhlášení referenda je potřeba cca 600 pod-
pisů občanů Řevnic.

V jiných obcích a městech, kde došlo k poměrně velké-
mu rozvoji bytové výstavby, teď řeší problém s dopravou, 
infrastrukturou, službami apod. Pojďme se poučit z toho, co 
už jinde vyzkoušeli a nemají s tím úplně dobré zkušenosti. 
Jsou oblasti, kde už toho moc nenaděláme, ale v Eurovii stále 
ještě platí zákaz bytové výstavby. I při veřejném projednání 
v červnu 2019 dali občané jasně najevo, že si zde bytovou 
zástavbu nepřejí.

Začali jsme sbírat podpisy pro vyhlášení referenda 
proto, že si myslíme, že tento způsob je nejférovější při 
rozhodování v tak důležité věci, jako je výrazná změna 
charakteru města, kterou již nevezmeme zpět.

Hlas každého z Vás pomůže uspořádat referendum, ve 
kterém si můžeme sami rozhodnout, jaké město chceme 
pro sebe i další generace. e

Přípravný výbor referenda

Proč chceme referendum

Vážení spoluobčané,

chceme reagovat na snahu o vyhlášení referenda ke schválení 
nového územního plánu města Řevnic. Výbor pro územní plán, 
jehož jsme členy, byl vytvořen proto, aby na jeho půdorysu 
nalezli kompromisní řešení a shodu zástupci koalice, opozice 
i organizátorů petice proti výstavbě v Řevnicích.

Během dvou let práce výbor společně dospěl k mnoha 
kompromisům, ale řešil i nové výzvy. V březnu tohoto roku již 
v rámci výboru panovala shoda na hlavních parametrech regu-
lativů všech lokalit, včetně území Za nádražím, tedy prostoru 
bývalé Eurovie. Prodiskutované a kompromisní regulativy byly 
předány architektům k zapracování do návrhu územního plánu 
na základě většinové shody. 

Přesto, že byly reflektovány hlavní obavy i požadavky organi-
zátorů petice, přišli jejich zástupci s novými, částečně nerea-
listickými požadavky. Jejich akceptování v území Za nádražím 
by přijetí nového územního plánu vrátilo o několik let nazpět. 
Požadavky v území Na Vrážce jsou zapracovatelné a architekti 
se jimi budou vážně zabývat. Také platí, že zastavitelná plocha 

je v této lokalitě v novém návrhu stejná jako u současného ÚP. 
Přesto se organizátoři petice pokoušejí vyhlášením referenda 
zabránit schválení celého územního plánu, který město 
naléhavě potřebuje.

Neschválení územního plánu by mohlo zname-
nat ohrožení těchto pro město strategických 
příležitostí:

 • zabránění nové výstavby tam, kde má být v budoucnu zeleň 
(např. Na Vrážce, V Luhu, Pod Lesem), neboť nový územní 
plán oproti stávajícímu omezuje možnost stavět na těchto 
místech

 • zprůjezdnění a zkulturnění lokality Za nádražím
 • projekt modernizace železniční trati a s tím spojené vybu-

dování tolik potřebných parkovacích stání u nádraží, které 
nebudou financovány z městských peněz

 • provedení protipovodňové ochrany celého území za nádra-
žím (Na Jamech, Za nádražím) a zajištění dobrého přístupu 
k řece.

Reakce na návrh referenda
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Rozšiřovaný leták Sbírka podpisů pro vyhlášení 
referenda v Řevnicích obsahuje tato zavádějící 
prohlášení: 

tvrzení: V lokalitě Za nádražím a Na Vrážce město plánuje 
rozsáhlou výstavbu.  
realita: Město žádnou výstavbu neplánuje, město pořizuje 
nový územní plán, kterým nastavuje potenciálním investorům 
parametry možné výstavby, regulativy v nově projednávaném 
územním plánu jsou přísnější a výstavbu omezují.

tvrzení: V lokalitě Za nádražím (Eurovie) má být postaveno 
60 bytů a několik výškových kancelářských budov.
realita: Vlastník areálu předložil koncept nové územní studie 
pro toto území: tří- a čtyřpodlažní budovy nepřevyšují ani stá-
vající výrobní objekty v tomto území, ani budovu nádraží nebo 
Hotel Grand.

tvrzení: V lokalitě Na Vrážce existuje reálné nebezpečí dalšího 
rozšiřování výstavby.
realita: Za plochou určenou k výstavbě v lokalitě Na Vrážce 

je novým územním plánem navržena hranice zastavitelného 
území, za touto hranicí se stavět nesmí.

tvrzení: V Řevnicích přibude více než 1000 obyvatel, což způso-
bí problémy s nedostatečnou infrastrukturou…
realita: Nárůst obyvatel bude postupný a rozložený v horizontu 
10–15 let, dle odborných podkladů zpracovaných pro územní 
plán by neměl počet nových obyvatel přesáhnout 500 (mezi 
lety 1995 a 2020 přibylo v Řevnicích 690 obyvatel), město má 
navíc možnost novou výstavbu smluvně podmínit vybudováním 
potřebné infrastruktury na náklady investora. e

Za koaliční členy výboru pro územní plán:
Josef Tlustý, předseda výboru pro územní plán
Petr Hartmann, člen výboru pro územní plán
Jan Hlaváček, člen výboru pro územní plán

Více informací naleznete na:  
https://www.revnice.cz/cs/mesto/aktuality

Jak na tom jsme co do úhrnu srážek v našem kraji, víme díky 
několika měřicím stanicím, které v okolí fungují. Údaje jsou na 
ČHMÚ zasílány například z Berouna, Litně, Hostomic či Mníšku 
pod Brdy. Vzdálenostně i polohově nám nejbližší měřicí stani-
ce se nachází v Dobřichovicích. Byly to právě Dobřichovice, na 
jejichž stanici byla 20. 8. 2012 naměřena nejvyšší teplota, jaká 
kdy byla v českých zemích naměřena, a to 40,4 °C.

Meteorologická stanice Dobřichovice, která byla s oficiálními 
přístroji pod hlavičkou ČHMÚ instalována v dubnu 1999, leží 
v nadmořské výšce 205 m. n. m. Pravidelně jsou odtud posílá-
na hlášení ČHMÚ: přízemní teplota, teplota ve dvou metrech, 
vlhkost, směr a síla větru, srážky, sněhová pokrývka, stav půdy. 
„Všechna měření a atmosférická pozorování zde provádím už 
jednadvacátým rokem. Provádějí se ve třech denních termí-
nech. Od roku 2011 je stanice pro některá měření již automati-
zovaná,“ uvedla Zdena Polanecká, která má měření v Dobřicho-
vicích na starosti. Co se týká vody, srážky zde měří na klasickém 
srážkoměru a zároveň zde má přibližně rok instalovaný nejpřes-
nější váhový srážkoměr. Ten měří automaticky a vše odesílá do 
ČHMÚ.

Většinu standardně měřených měsíčních i denních prvků lze 
dohledat na portálu ČHMÚ. Poslední aktuální údaje jsou denní 
úhrny srážek za uplynulý rok. Je to údaj, který ukazuje množ-
ství srážek, které spadlo za období 24 hodin. Měří se v termínu 
7 hodin místního středního slunečního času a údaj se připisuje 
k předchozímu dni. Udává se v milimetrech. 

Loni byl na srážky nejvydatnější srpen, kdy spadlo denně 
v průměru 2,1 mm srážek. Naopak nejsušší byl prosinec, kdy 
denní průměrný úhrn činil 0,39 mm. Vůbec nejdeštivějším 
dnem byl loni 6. červen, kdy spadlo 34,8 mm srážek.

Nejdeštivějším dnem za posledních deset let a druhým 

nejdeštivějším dnem za posledních dvacet let byl dle měření 
28. červen 2017, kdy v Dobřichovicích spadlo 62,1 mm srážek. 
Pro srovnání je to jen o 1,2 mm méně, než kolik bylo naměřeno 
12. 8. 2002 – tedy v době nejničivějších povodní.

Za posledních deset let byl v našem regionu na déšť nejchud-
ší rok 2018, kdy denně spadlo v průměru jen 1,05 mm srážek, 
a rok 2015, kdy to bylo 1,07 mm srážek. Rok 2015 byl také vel-
mi teplý. Svědčí o tom počet tropických dní. Za tropické dny se 
v meteorologickém slovníku považují takové, ve kterých ma-
ximální denní teplota dosáhne nebo přesáhne 30 °C. V historii 
měření se vyskytly i takové roky, kdy se tropický den nezazna-
menal vůbec (1940). Celkově se v Česku v průměru vyskytne 
méně než 15 tropických dní v roce. Rok 2015 ovšem v Dobři-
chovicích přinesl 40 tropických dní. V první polovině srpna byly 
zaznamenány tropické dny nepřetržitě od 3. do 16. srpna. Teh-
dy také platila pro celou Českou republiku výstraha před vyso-
kým nebezpečím vzniku požárů.

V případě objemu srážek je na tom region v údolní nivě Be-
rounky hůře, než je celorepublikový průměr nebo i středočeský 
průměr. Středočeský kraj patří v rámci České republiky spíše 
k sušším regionům. Zatímco dlouhodobý srážkový normál let 
1961–1990 v České republice činil 674 mm, v Praze a Středočes-
kém kraji dosahoval 590 mm, což byla druhá nejnižší hodnota 
hned po Jihomoravském kraji, kde dlouhodobý srážkový nor-
mál činil 543 mm. e

Nejsušší rok desetiletí: 2018

Text: Pavla Nováčková

Třebaže poslední měsíce jsou na dešťové srážky poměrně bohaté, experti z týmu Intersucho i přes aktuální 
návaly srážek budou pokračovat v monitoringu vysychající krajiny. Vysoké úhrny srážek vyřešily jen akutní pro-
blém se suchem. „Celkový trend se totiž nemění, byť mohou nastat třeba i vlhké roky,“ říká profesor Mendelovy 
univerzity v Brně Zdeněk Žalud.

Průměrné denní úhrny v minulých letech (v mm)

2010 – 2,10
2011 – 1,24
2012 – 1,34
2013 – 1,77
2014 – 1,48

2015 – 1,07
2016 – 1,09 
2017 – 1,35 
2018 – 1,05
2019 – 1,22
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Voda v podobě dešťových a sněhových srážek dopadá na 
zemský povrch v různé intenzitě a četnosti. Aktuální situace 
v Řevnicích je, po dlouhých suchých obdobích, v letošním květ-
nu i červnu téměř ideální. Srážky v podobě trvalého mírného 
deště se objevují skoro každý den. Takové počasí už tady však 
dlouho nebylo. Zkušenost z posledních let je však přesně opač-
ná – dlouhá období extrémního horka a sucha přerušovaná 
krátkými přívalovými lijáky. Pro přírodu, hladinu podzemních 
vod i stav místních komunikací a veřejného prostoru v obci to 
nejhorší.

Retenční rýhy a drobné hrázky 
Chceme-li pojednat o srážkové vodě na katastru obce, ochraně 
před jejím nadbytkem či naopak jejím využití v době sucha, je 
potřeba se nejdříve zaměřit na extravilán. Ten je v Řevnicích 
tvořený především lesem. Lesem, který by měl v ideálním pří-
padě fungovat jako houba, nasát napršenou vodu, vytvořit zá-
soby pro lesní vegetaci a zbytek odvést na povrch do koryt po-
toků. Takový stav je možné pozorovat při současném víceméně 
ideálním průběhu srážek. S dlouhotrvajícím suchem, v jehož 
důsledku uhynulo mnoho stromů, a krátkými přívalovými dešti 
si les bez pomoci člověka sám neporadí. Ten řevnický má navíc 
ještě nevýhodu ve svažitém terénu a kamenitém podloží.

Aby se schopnost lesa zadržet vodu i ve chvílích extrémních 
bouřek zlepšila, je nutné vyjma výsadby nových stromů realizo-
vat na vhodných místech rozličná technická opatření. Jedním 
z nich je například stavba retenčních nádrží. „Před dvěma roky 
jsme dokončili rekonstrukci Pišťáku na Nezabudickém potoce. 
Původní nádrž byla poničena povodní. Nová hráz už je zcela 
nepropustná, drobné problémy řešíme na původním vypouště-
cím objektu, tzv. požeráku. Pišťák dokonale plní funkci zadržo-
vání vody v krajině. V době největšího předloňského i loňského 
sucha splnil funkci napájecího místa pro zvěř ze širokého 
okolí,“ vysvětluje starosta Tomáš Smrčka a dodává: „Uvažovali 
jsme o stavbě podobné retenční nádrže i výše na Babském 
potoce. Odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny, kde 
se tyto projekty posuzují, nám to však nedoporučili. Účinnější 
jsou podle jejich názoru menší vodní stavby, jako jsou hrázky, 
tůňky a meandry.“

Podobné drobné terénní úpravy byly zrealizovány v rámci re-
konstrukce lesní cesty Burešovky. Voda z lesa stékající po dře-
vařských i pěších cestách, které vzhledem k místnímu terénu 
vedou různě ve směru svahu, pravidelně zaplavovala zahrady 
v okolí Sádecké i Sochorovy ulice. Rekonstrukcí Burešovky, 
která většinu těchto cest podélně křižuje právě po vrstevnici, 
se tekoucí vodu podařilo přesměrovat do nově vytvořených 
retenčních rýh, příkopů či s využitím vytěženého kůrovcového 
dřeva vytvořených zádrží s potenciálem většinu vody zpomalit, 

zadržet a zlepšit její vsakování. 
„V budování podobných drobných terénních úprav v lese 

budeme tam, kde to bude možné, pokračovat. Aktuálně jsme 
si například nechali geodeticky zaměřit vrchní část Hrnčířské 
strouhy, která odvádí vodu z polí nahoře nad Selcem. Zjistili 
jsme stav kamenných hrázek a jejich přesné pozice. Bude je 
potřeba vyčistit a hrázky vyspravit. Tato opatření by pak měla 
ulevit lidem dole ve městě, kterým se při bouřkách vylévá voda 
ze strouhy na zahrady,“ konstatuje starosta.

Revitalizace tůní
Největším projektem z hlediska zadržování vody v krajině je 
pak aktuálně připravovaná revitalizace tůní. Ty se historicky 
nacházely na dolním rozvodí kejnského potoka, v lokalitě mezi 
ulicemi V luhu, Kejnská a Tyršova. V současné době jsou téměř 
kompletně zanesené bahnem a zarostlé rákosem. Radnice proto 
již v loňském roce oslovila firmu VZD Invest s.r.o., která se na 
podobné projekty specializuje. Ta v současné době projednává 
s dotčenými orgány již hotovou projektovou dokumentaci na 
revitalizaci části lokality na pozemcích města.

„Záměrem projektu je realizace šesti tůní s plochou od 40 
do 2000 m2. Vodní plochy budou mít různou hloubku (0,5 až 
1,5 m) a členité břehy, aby vytvořily vhodné podmínky pro živo-
čichy vázané na tento typ prostředí. Vzniklé tuně budou propo-
jeny s plochami dřevin a cestou pro pěší. Při realizaci budou od-
straněny některé náletové dřeviny, čímž dojde k prosvětlení celé 
lokality. Kmeny a pařezy poslouží částečně na dně a březích 
tůní jako úkryt pro vodní živočichy. Lokalita bude doplněna 
ptačími budkami, plazníky a broukovišti. Při přípravě a realiza-
ci projektanti konzultují své záměry s řevnickým veterinářem 
a ornitologem Zdeňkem Valešem, který oblast tůní dlouhodobě 
sleduje. Cílem je vytvořit krásné pestré prostředí jak pro lidi, 
tak i pro živočichy,“ vysvětluje místostarostka Alice Čermáková 
a doplňuje informaci o využití vytěženého bahna: „Horní část 
vybagrované zeminy poslouží na terénní úpravy, spodní část 
včetně humózního bahna se využije na bývalé skládce v areálu 
Ekosu. Vrchní část skládky je totiž po dešti erodovaná a tato 
zemina je ideální pro překrytí a zapojení vegetace, která zpevní 
svahy skládky.“

Celý projekt je navíc plně v souladu s návrhem nového územ-
ního plánu města pro danou lokalitu. Ten počítá s tím, že celá 
oblast, včetně přilehlých luk a pastvin v soukromém vlastnictví 
na jih a západ od tůní poslouží jako suchý poldr (suchá ochran-
ná nádrž) pro případnou lokální povodeň na potoce Kejná.   

Bezodtokové komunikace
Srážkovou vodu je pochopitelně nutné likvidovat i v intravi-
lánu města. Velká většina srážek dopadajících na veřejné ko-
munikace, prostranství a budovy je v současné době odvedena 

co s povrchovou 
vodou?

Text: Jan Schlindenbuch | Foto: Barnabáš Sedláček

O vodě jsme psali již v minulém čísle. Je to téma natolik široké a v současné době ve všech médiích tak často 
skloňované, že se mu budeme věnovat ještě jednou. Tentokrát se zaměříme na vodu srážkovou. Vodu, kterou 
zatím necháváme z velké části odtéct potoky a řekami pryč z krajiny.
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dešťovou kanalizací do Berounky. Tento stav není rozhodně 
ideální. Nejen že se voda nezasakuje a nevytváří tak zásoby 
podzemní vody, ale navíc průběžně zanáší kontrolní šachty na 
potrubí, jejichž čištění stojí město peníze. 

„Naší snahou je všechny plánované rekonstrukce veřejných 
komunikací a prostranství provést jako bezodtokové. První 
vlaštovkou v tomto trendu byla rekonstrukce části Sochorovy 
ulice. Její povrch je kompletně z propustné betonové dlažby 
usazené ve štěrkovém loži. Voda, která se při prudkých deštích 
nestačí vsáknout, steče díky spádu komunikace do vsakova-
cích rýh podél obrubníků. V minulosti si řada obyvatel této 
lokality stěžovala na vodu stékající z ulice na jejich zahrady. 
Po rekonstrukci již žádné stížnosti neevidujeme,“ konstatuje 
Tomáš Smrčka.

Druhým podobným příkladem je letos dokončená rekon-
strukce Švabinského ulice. Její povrch, přestože je kompletně 
vyasfaltován kvůli budoucí páteřní cyklotrase, je vyspárován 
do zelených pruhů na štěrkovém podloží, kde se veškerá vody 
vsakuje. Na části zelených ploch budou z jiné dotace navíc vy-
sazeny vhodné stromy a keře. O výsadbě městské zeleně, která 
významně napomáhá zadržení vody v krajině, se dočtete více 
v rozhovoru s Hanou Sklenkovou na s. 5.

Obě tato řešení provedlo město ze své vlastní iniciativy a na 
své náklady. Starosta města k tomu dodává: „Na další plánova-
né rekonstrukce místních komunikací chceme využít aktuálně 
vypisované dotační tituly, které vsakování vody podporují. 
Konkrétně se jedná o oblast pod Vrážkou a v Selci, kde byla 
v loňském roce dokončena chybějící splašková kanalizace a vy-
měněny rozvody vody. Na rekonstrukci už máme zpracovanou 
studii. Její součástí je i přírodní hráz (mez) a suchý poldr nad 
celou ulicí Škroupovou, kam se bude vsakovat voda stékající 
z přilehlých polí. Do doby, než získáme dotační prostředky 
na kompletní rekonstrukci povrchů dotčených ulic, zpevníme 
prašný povrch asfaltovým recyklátem, který pak znovu využije-
me například na zpevnění lesních cest.“

Nádrže na dešťovku
Dalším řešením, jak využít dešťovou vodu je instalace pod-
zemních záchytných nádrží. Čtyři takové nádrže o celkovém 
objemu 48 m3 budou v letošním roce instalovány na pozemku 
školy. Bude do nich svedena voda ze střech školních budov 
a dále z dešťové kanalizace z nároží pod školkou a budovou 
penzionu pro seniory. Zachycená voda bude využita k zalé-
vání velkého školního pozemku. Nádrže a všechny rozvody 
zavlažovacího systému budou vybudovány z peněz získaných 
z dotačního titulu.  

Podobný systém by město chtělo využít i při budoucí pláno-
vané rekonstrukci povrchů náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 
„Propustnou betonovou dlažbu nelze na takovém reprezenta-
tivní prostoru města použít. Vodu tudíž svedeme do nádrží, 
které pak poslouží k zálivce travnatých ploch a zeleně na 
náměstí,“ uzavírá starosta města. 

Specifické řešení zasakování dešťové vody je pak plánované 
v lokalitě Za vodou. Tamní terén a majetková práva často ne-
umožňují vedení dešťové kanalizace až do řeky. Voda stékající 
po přívalových deštích z rovinského kopce a Let tak často končí 
na soukromých pozemcích, které znehodnocuje. Územní plán 
pro tuto lokalitu počítá se zpevněním svahů a vytvořením 
retenční vsakovací plochy v části bývalé pískovny, kam bude 
svedena voda z obou směrů kopce. e

Když je vody moc
Město si aktuálně nechává vypracovat nový digitální po-
vodňový plán. Společnost ENVIPARTNER při jeho pořízení 
zmapuje více než 270 objektů na katastru města poten- 
ciálně ohrožených povodní. Město mimo jiné získá ak- 
tuální kontakty na jejich majitele a všechny objekty budou 
zmapovány a nafoceny. V případě jakékoli povodně tak 
bude mít povodňová komise zřízená radou města jasnou 
představu, jak jsou objekty obydleny, jaký typ pomoci vlast-
níci postižené nemovitosti potřebují a bude moct rychle 
a účinně zareagovat.

„Součástí nového povodňového plánu by měl být 
i manuál na použití jednak uzávěry na Kejnském potoce 
při vyústění do řeky a také protipovodňové zábrany na ob-
jížďce. Tuto novou protipovodňovou stěnu město převzalo 
společně s obcí Lety při rekonstrukci podjezdu od společ-
nosti SŽDC. V obou případech se jejich využití dosud neří-
dilo žádným plánem, který by byl podložen daty, záleželo 
pouze na subjektivním rozhodnutí povodňové komise,“ 
konstatuje starosta Tomáš Smrčka a doplňuje: „Manuál 
by měl jasně říct, při jakém průtoku na řece Berounce nad 
Řevnicemi a zároveň aktuální situaci na potoce Kejná tyto 
uzávěry použít či nepoužít. Jejich použití může význam-
nou část města ochránit před rozvodněnou Berounkou, ale 
zároveň může při špatném použití zbytečně vyplavit část 
města vodou z Kejné. Město tak získá moderní pomůcku 
pro činnost povodňové komise za krizového stavu.“

Vedení města by rovněž rádo výrazně vylepšilo proti-
povodňovou ochranu obydlené části Řevnic mezi mostem 
vedoucím do oblasti Za vodou a letovským mostem, tvoře-
nou nyní valem cyklostezky, jehož výška je výrazně nižší 
než těleso železnice, a nechrání proto zástavbu před větším 
povodňovým stavem. Zda se to podaří, souvisí s budou-
cím využitím areálu bývalé Eurovie a bude také záviset na 
schválení nového územního plánu. Finanční participaci na 
této významné investici by město požadovalo po investoro-
vi možné budoucí zástavby v této lokalitě. 
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Blíží se konec školního roku. Toho nejdůležitějšího v našem 
školním životě. Je to obrovský skok mezi předškolákem a žá-
kem na konci 1. třídy. Naučili jsme se číst, psát a počítat. Ten 
rok byl jiný, než jak ho znají naši rodiče i prarodiče.

Dlouho jsme zkoušeli uvolňovat ruku, pak psát první 
písmenka. Zpočátku jsme psali tužkou. V únoru naše paní 
učitelka rozhodla, že můžeme pokročit ke psaní perem, že to 
zvládneme už všichni! Chtěla, abychom si ten DEN dobře pa-
matovali, vybrala proto magické datum 20. 02. 2020. Domlu-
vila se s našimi maminkami, protože ty nás na ten slavný den 
vybavily nejen parádním oblečením, ale i dobrotami, které 
nám upekly.

Vcházeli jsme nejistě do třídy a netušili, co nás čeká. Začali 
jsme vyprávěním o písmu, jak je důležité pro uchování našich 
myšlenek. Paní učitelka chtěla, abychom se správně naladili, 
tak nám vyprávěla, že pero by mělo lehce klouzat po papíru, 
jako orel ve výškách. Potom nám pustila meditační hudbu 
Leť jako orel. Měli jsme zavřít oči, a to klouzání ve vzdušných 
vírech si představit. Srdíčka nám bouchala a někomu tekly 
i slzičky, jak jsme to prožívali. Potom jsme chodili pokleknout 
před paní učitelku, co se najednou proměnila v královnu. 
Vždycky řekla naše jméno, my poklekli a ona nám poklepala 
pravým orlím perem na rameno. Na stříbrném podnosu na nás 
čekala pera. Pro děvčata bílá se zlatem a pro kluky černá se 

stříbrem. Stali se z nás Peropísaři. To jsme měli stvrdit svým 
podpisem. A tak jsme si sedli do lavice a napsali svůj první 
vzkaz perem. Skoro jsme nedýchali, když se objevila první pís-
mena v barvě inkoustu. Většina dětí psala třeba Milá mamin-
ko, mám Tě ráda nebo Tati, budeme vždycky spolu. Pak zase 
tekly slzy paní učitelce, když to viděla. Mohlo by se zdát, že 
to byl ubrečený den, ale není to pravda. Byli jsme moc šťastní 
a někteří prohlásili, že to byl nejkrásnější den v jejich životě. 
Snědli jsme dobroty od maminek a s kamarády si sdělovali 
první zkušenosti z psaní. Představte si, že to kouzelné pero 
píše jen, když ho správně držíme a nakloníme! Jinak z něj 
nedostaneme ani písmenko. Hned všechno pozná! Všichni 
jsme byli rádi, že jsme si to tak krásně užili a při odchodu nám 
ještě zněla písnička s bubnováním Leť jako orel, to už bylo pro 
všechny veselé...

Měli jsme štěstí, že jsme to stihli ještě včas. První týden 
v březnu byly totiž prázdniny a po nich jsme brzy skončili v ka-
ranténě. Psaní i čtení jsme tedy trénovali doma. Paní učitelce 
se po nás stýskalo, a tak nám nejdřív namluvila několik pohá-
dek a taky 3 celé knížky. „Putování za nejmocnějším kouzlem“ 
a „O modrém světle“ od Daniely Krolupperové a taky „Za-
hradu“ od Jiřího Trnky o pěti klucích a zlostném kocourovi. 
Ale to nestačilo, a tak zařídila, že jsme se mohli všichni vidět 
a povídat si on-line. Rodiče si oddychli, protože práce nám pak 
šla pěkně od ruky a my jsme při psaní do pracovních sešitů 
měli mnohem lepší morálku a víc nás to bavilo, když jsme byli 
zase všichni spojeni v téhle zvláštní škole. Na konci Slabikáře 
na nás čekal ještě jeden slib. Naučili jsme se číst, a tak jsme 
měli slavnostně svým podpisem stvrdit, že se ke knížkám 
budeme chovat hezky jako ke svým kamarádům, a že budeme 
pilně cvičit čtení, abychom byli stále lepšími čtenáři. Mnozí 
z nás už čtou opravdové knihy, které jsme si vzájemně doporu-
čili. Někteří chodí už zase do školy, a tak po zkoušce, kdy jsme 
si vytáhli tajnou větu z košíku a pak ji přečetli, jsme mohli 
přečíst slavnostní slib a podepsat ho perem. Ostatní to udělali 
společně přes počítač. Jsou z nás tedy i Čtenáři.

Všechno to dění sledoval náš třídní maskot Lišák a držel 
nám tlapky, abychom úspěšně mohli projít do druhé třídy, a to 
se nám povedlo a těšíme se, že po prázdninách budeme už 
společně ve škole. Lišáka měl každý z nás doma týden a psali 
jsme mu putovní Deník, co kde zažil. Měl se u nás báječně 
a prošel všemi domácnostmi. Spal s námi v postýlce, chodil na 
výlety a zúčastnil se našich koníčků. 

Byl to zvláštní rok pro nás, prvňáčky. Zvládli jsme ho i samo-
studiem a dálkovým studiem na samé jedničky!

Ohlédnutí za školním rokem v 1.B
Text: Ludmila Chroustová a 1.B | Foto ZŠ Řevnice
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Vznikal Hlídač přímo na „náměstíčko“ před školní přístav-
bou?
Podstatou tvorby ve veřejném prostoru je, že socha by vždyc-
ky měla vznikat na dané místo. Někdy se ale stává, že potkáme 
nějakou věc, předmět, objekt, který nevíme, kdy kam přijde. 
A postupem doby se může objevit místo, kde má stát. Takový 
předstupeň vedl k Hlídačovi. Zahlédla jsem kdysi takový ob-
jekt, který se mnou trávil mnoho času. Když mě řevnická rad-
nice před několika lety oslovila, abych se zamyslela nad prosto-
rem před základní školou, udělala jsem několik návrhů. Hlídač 
z nich vyšel nejlíp. A když o něm uvažuji ve vztahu k tomu mís-
tu, myslím, že tam patří.
Čím tě prostor před školou oslovil?  
Když se sochař zamýšlí nad objektem, který se má vztahovat 
k nějaké architektuře, musí sledovat mnoho souvislostí, které se 
k plastice vážou: měřítko a charakter budovy, obsah prostoru, 
vztah k okolí, kompozice atd. A protože je to před školou, tak 
jsem od prvopočátku uvažovala o tom, že by to byl i funkční ob-
jekt a dalo se po něm lézt.
Hlídač se většinou stará o to, aby se nedělo něco nekalého. 
Čím si tvoje plastika zasloužila svoje jméno?
Sochám i lidem jména někdo dává. Vzniklo to v době, kdy 
jsem projekt začala připravovat. Ta plastika trochu evokuje 
psa a od psa už není daleko k hlídačovi. Byl to asi nějaký prv-
ní, podprahový dojem, když návrh kdosi viděl a vyslovil to. 
Dnes už ani nevím kdo, ale byla jsem ráda, že mi to tak ukot-
vil. Odvíjely se od toho další konotace. Mám Hlídače za tvora, 
který došel před školu z lesa, zabydlel se tam a bude hlídat 
děti.
Návrh je hodně barevný a plastika má mít zvláštní povrch. 
Co tě k tomu vedlo?
Každý umělec má své skryté touhy, ta moje je realizovat barev-
nou mozaiku. V různých obdobích výtvarného umění to byla 
poměrně oblíbená technika, používaná Čechách především 
v ploše, na plastikách například ve Francii. Vždycky mě ta ba-
revná skladba fascinovala. Tenhle tvor by měl být prostoupen 
všemi barvami a všemi živinami, které jím proudí. Zdálo se mi, 

že by mozaika byla asi nejlepším vyústěním představy, jak by 
finále mohlo vypadat.
V jaké fázi v tuto chvíli ta plastika je?
Čeká na dodefinování tvaru, který bude mít před sejmutím 
formy. Po něm už není cesta zpět. Ještě bude chvíli trvat, než 
najdu správné proporce a jejich vzájemnou tvarovou harmonii, 
než se bude moct říct, že je hotovo. Je to vlastně model.
Jeden model jsi představila zástupcům radnice a školy 
zhruba před dvěma lety, měl nějakých 15 centimetrů. Teď 
stojí v ateliéru na řevnickém náměstí jiný, už v měřítku a je 
vysoký 178 cm.
To, co jsem představila, bylo bozetto, čili skica, taková nahoze-
ná věc, i když už byla tvarově finální. Standardně je to tak, že by 
mělo dojít ještě k nějakému mezistupni. Ale dnešní technologie 
umožňují to oskenovat a vytvořit 3D model i projektovou doku-
mentaci. Model jsme virtuálně rozřezali na vrstevnice po deseti 
centimetrech a podle toho potom na sebe skládali polystyreno-
vé desky. Dostali jsme se tak v geometrických tvarech blízko fi-
nále, kde muselo ještě dojít k úpravě tak, abychom polystyreno-
vý model mohli obalit sádrou, která se dá brousit. A pak je to už 
klasická sochařina, i když trochu náročnější. Když člověk dělá 
z hlíny, není přidávání a ubírání materiálu technicky a fyzic-
ky tak náročné. Když se splete v sádře, je třeba ubrousit, někdy 
i řezat motorovou pilou, a pak zase nanášet, než se člověk strefí.  
Za jak dlouho bude plastika hotová?    
Ke konečné realizaci si ani netroufám vyhlížet. Mohu uvažovat 
jen o té fázi, do níž jsem sama schopná Hlídače dotáhnout, což 
je nejmíň měsíc práce. Pak bude záležet na tom, zda ze strany 
města budou nějaké finanční prostředky na výrobu laminátové 
formy a odlití do betonu. Do té doby bude model zdobit inte-
riér Staré školy. Co se týče barevné mozaiky, vůbec nedokážu 
odhadnout, zda na ni dojde, protože je poměrně nákladná. Spíš 
dojde na kompromis. Proto se budu snažit o to, aby tvar byl per-
fektní i v případě, že plastika bude jen v barevném betonu.
Aby Hlídač dobře viděl, má sedm očí. Z jakého budou mate-
riálu?
Budou barevné a průsvitné. Uvažuji o epoxydových pryskyři-
cích, které se k betonu budou hodit, a je zde výhoda, že se dají 
brousit. Měly by to být takové diamanty. e

Hlídač má oči všude

Text: Marie Reslová| Foto: archiv Ivany Junkové

Do prostoru před řevnickou školou se chystá Hlídač. Sochařka Ivana Junková právě pracuje na modelu plastiky, 
jejíž studii u ní před dvěma lety objednala rada města. Hlídač svým tvarem a barevností provokuje fantazii, ně-
komu může připomínat kost, pařez, jinému psa. Je vtipný a vzbuzuje pozornost. „Vidím vás,“ smějí se jeho oči, 
kterých je trochu víc, než bývá obvyklé. Jak vzniká a kdy ho ve Školní ulici potkáme?  

Hlídač – sochařská skica neboli bozetto Trojrozměrný model v reálném měřítku
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Výtvarná soutěž 
zná své vítěze 

Karla Anna Zusková: Západ slunce (čestné uznání)

Štěpán Polák: Krajina (4. kategorie, 1. místo)

Michal Šafránek: Můj dinosauří svět (1. kategorie, 1. místo)

Yasmin Scarlett: Lednice Samsung (2. kategorie, 2. místo)Adam Tomáš Bárta: V lese (4. kategorie, čestné uznání)

Dvanáctého ročníku regionální výtvarné soutěže, tentokrát 
na téma Moje místo, se zúčastnilo přes 300 prací od místních 
i přespolních škol, ateliérů i jednotlivců. Odborná porota ve slo-
žení Ing. arch. Alice Čermáková, MgA. Tereza Hejmová a MgA. 
Jan Slovenčík to neměla, jako každoročně, vůbec jednoduché, 
to i proto, že porotců bylo oproti rokům minulým méně.

Výstava oceněných prací je k vidění v Modrém domečku 
v Řevnicích. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 23. 9. 2020 
od 16 hodin v sále Zámečku.

Text a foto: Matěj Barták
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V dávných dobách patřily Řevnice ke 
zbraslavskému panství řádu cisterciáků. 
Město vzkvétalo, přibývalo statků, pole 
ubíhala daleko za humna. Středu městyse 
dominovalo velké náměstí, které bylo ur-
čené k velkolepým trhům. Vše šlo dobře 
a šlo by i nadále, kdyby… Kdyby převor 
řádu nepotřeboval půjčit několik tisíc 
zlatých a Řevnice i s okolními polnost-
mi a lesy nedal jako zástavu Bohuslavu 
z Tmaně. On sám byl důvěryhodný šlech-
tic, velmi dobře zapsaný u králova dvora, 
ale starost o řevnické statky nechal na 
svém mladším bratru Unešovi. Prý ať se 
naučí hospodařit. 

Když Uneš se svou družinou přijel do 
Řevnic, zjistil, že tu není žádná tvrz ani 
hrádek, kde by se mohli usadit. Jenže 
Uneš měl utkvělou představu, že se stane 
pánem z Řevnic. Rozhodl se proto vysta-
vět si svůj vlastní hrad na místě bývalého 
hradiště při kupecké stezce. Do týdne 
sehnal několik řemeslníků a začal se 
stavbou. Na jeho velkolepé plány mu však 
brzy začaly docházet peníze. Nejdříve si unesl na svůj hrad a zavřel do právě 

dokončené hradní věže. Doufal, že tak 
zlomí její odpor. Jitka celé dny a noci 
proplakala a vypráví se, že její smutné 
kvílení bylo slyšet až do Řevnic. Uneš ji 
strážil jako oko v hlavě a raději svůj hrad 
vůbec neopouštěl, na lup nechal vyjíždět 
jen svou posádku. Jenže to, co prove-
dl, už bylo příliš i na okolní šlechtice. 
Mníšečtí spojili své síly s novoknínskými 
i dobříšskými a nedbaje ničeho pochy-
tali loupeživou Unešovu čeleď a zavřeli 
všechny do žaláře. V noci se pak vydali 
na řevnický hrádek. Nedalo jim mnoho 
práce stéci rozestavěné hradby, osvobodit 
Jitku a zajmout Uneše. Hrad pak zapálili 
a druhý den v Mníšku Uneše odsoudili za 
loupežnictví a zčerstva popravili. 

Do místa, kde stával hrad, se před 
staletími zakousl lom na kámen a z jeho 
zbytků se již téměř nic nedochovalo. Vy-
práví se, že někteří z kameníků lámajících 
kámen našli něco málo z pokladů, které 
zůstaly v zasypaných sklepeních. Dnes už 
tu asi nic není, jen archeologové našli pár 
drobných artefaktů potvrzujících přítom-
nost středověkého hradu. e

O loupežnících na Pišťáku
Příběh, který vám dnes budu vyprávět, se váže k místu, kterému se říká Pišťák. Najdete tady děravé jezírko, nad 
kterým se vypíná skalnatý hřeben, rozrušený křemencovým lomem. Jméno získal podle pištivého hlasu káňat 
plachtících na lesem. Kdysi zde ale stávalo slovanské – a možná ještě starší – hradiště a na krátkou dobu i středo-
věký hrad. V Řevnicích se o této krátké dějinné epizodě nic nevypráví, ale v mníšecké kronice je drobná zmínka 
o loupežnících na Pišťáku, jejichž příběh se možná udál takto... 

Text: Zdeněk Valeš | Ilustrace: Agáta Hüb-
lová a Vavřinec Krutský

začal půjčovat u bratra a dal-
ších šlechticů z Prahy, ale i ti 
ho začali brzo odmítat. Když už 
ani na víno nebylo, řekl si: „Inu, 
když nechtějí půjčit, vezmu si 
sám.“ Se svou družinou vyjížděl 
z rozestavěného hrádku nad 
Řevnicemi na několikadenní 
vyjížďky do okolí a vždy se 
vracel s nějakým zbožím. Tu 
zaplatil řemeslníkům pytlem 
hrachu, slaninou a pivem, tu 
přivezl štůčky drahých látek 
nebo stříbrné nádobí. Když se 
ho ptali, odkud všechno bere, 
smál se a odpovídal, že se stal 
obchodníkem. Jestli to byl ob-
chod, tak pěkně nekalý. Vysta-
věné sklepy plnil ukradenými 
penězi, pod podlahou ukrýval 
vzácné šperky a zlato. Samotná 
stavba hradu probíhala rychle 
a i čeládky na hradě přibývalo. 
Jen pole v okolí Řevnic ležela 
ladem, jak se o ně Uneš pramá-
lo staral. 

Po čase začal být trnem 
v oku okolním šlechticům, kterým bral 

a nevracel. I obchodníci se báli 
jezdit po kupecké stezce okolo 
řevnického hrádku a volili cesty 
jiné. Jenže moc a vliv starší-
ho bratra Bohuslava chránily 
Uneše před trestem. Tedy až do 
okamžiku, kdy se ucho pověst-
ného džbánu utrhlo. To Unešovi 
zkřížila cestu Jitka, dcera mní-
šeckého vladyky. Zatoužil po ní 
a začal se jí dvořit všude, kde ji 
potkal. Ale Jitka mu odolávala. 
Nechal jí posílat drahé šperky, 
které tvrdošíjně odmítala, až 
v jednom poznala náhrdelník 
své babičky, který někdo ukradl 
jejich zlatníkovi. Tu pochopila, 
co je Uneš zač. 

Uneš však Jitku nedokázal 
dostat z hlavy a rozhodl se ji 
unést. V mládí asi zanedbal 
klasické řecké vzdělání, protože 
jinak by věděl, jak dopadl únos 
krásné Heleny. Vyčkal, až Jitka 
vyrazí z mníšecké tvrze na 
vyjížďku, na cestě ji přepadl, 



Profesorka MUDr. Radana Königová CSc. výrazně přispěla 
k rozvoji oboru popáleninové medicíny a zásadně se zasloužila 
o založení Kliniky popáleninové medicíny ve Fakultní nemoc-
nici na Královských Vinohradech v Praze. Po celý život syste-
maticky rozvíjela svůj obor a její obrovské neutuchající úsilí 
ve prospěch popálených nemocných bylo známo a opakovaně 
oceňováno u nás i na mezinárodní úrovni. Zároveň se stala 
známou vědkyní a také dobrou učitelkou.

Radana Königová se narodila 31. července 1930 v Praze do 
lékařské rodiny. Otcova profese později bezesporu ovlivnila 
její rozhodnutí studovat medicínu. První polovinu svého živo-
ta, zejména dobu dětství, prožívala i v Řevnicích, kam v létě 
jezdila s rodiči, ale také zde před válkou chodila do obecné 
školy. Z řevnického období předkládám několik fotografií. 
Radana s oblibou a často chodila na známý vrch Babka, v poz-
dějších letech i proto, aby si v klidu uspořádala své myšlenky. 

Studovala na pražském gymnáziu – Vyšší dívčí škole – ve Vo-
dičkově ulici. V letech 1946–7 ji otec poslal na jednoroční sti-
pendijní pobyt do anglické školy v Londýně, který se v té době 
ještě zotavoval z válečných škod. České studentky bydlely na 
londýnské periferii ve starém zámku, kde se v zimě netopilo! 
Odnesla to zápalem plic, ze kterého se díky již zavedenému 
penicilinu uzdravila. Maturovala v červnu 1949 na svém 
gymnáziu v Praze. Hlásila se ke studiu lékařství, přijímací 
zkoušky absolvovala velmi dobře, ale byla přijata podmínečně. 
Nejdříve totiž musela odjet budovat na Ostravsko Novou huť 
Klementa Gottwalda (NHKG), kde po tři měsíce převážela 
kolečka s betonovou směsí. Studium zvládla výborně a na 
konci jedenáctého semestru v únoru 1955 promovala. Tehdejší 
povinné „umístěnkové“ řízení ji poslalo do nemocnice v Pod-
bořanech. V roce 1957 přešla na chirurgické oddělení krajské 
nemocnice v Karlových Varech, kde získala dobré základy 
všeobecné i plastické chirurgie. V práci byla pověstná svou 
svědomitostí, vytrvalostí a výborným vztahem k nemocným. 
Jeden její kolega z tamního chirurgického týmu její pracov-
ní nasazení popsal slovy: „Nechápu, jak to ta Radana dělá. 
Operuje na sále čtyři, šest i více hodin nepřetržitě a za tu dobu 
vypije jen dvě kafe, sní jeden jogurt a nejde ani na záchod!“

V roce 1959 se vdala za JUDr. Jana Plachta, ale ponechala si 
své dívčí jméno. V letech 1960 a 1962 porodila dva syny, Jana 
a Otu, o které se jí převážně starala maminka „bába Běta“, 
takže mohla brzo nastoupit do práce. 

V roce 1961 začala pracovat na klinice plastické chirurgie 
profesora Františka Buriana v Praze na Vinohradech na od-
dělení popálenin, tehdy v Legerově ulici. Tam se opět projevil 
její výjimečný přístup k práci při ošetřování těžce popálených 
pacientů. Jejich léčba s opakovanými plastickými operacemi 
trvá i mnoho let, než se dostaví úspěch. 

Dobrá práce na známé pražské Burianově klinice byla pro 
Radanu poučením, ale i doporučením na zahraniční stáže 
a studijní pobyty. I tam se stala známou pro své operativní 
úspěchy s originálními postupy. Byly to její vlohy, pracovní 
úsilí, zkušenosti a výborná znalost angličtiny z mládí, které ji 

Radana Königová – vzpomínka 
k výročí nedožitých 90 let

Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
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Radana Königová na slavnostech Božího těla 27. 5. 1937 
(pátá zprava)

Brigáda na plovárně, Radana Königová uprostřed

Malá Radana na kurzu plavání (první v řadě)

Motto: Mám raději inteligentní peklo nežli nudný ráj…“



Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

První a dosud jedinou lékárnu v Řevni-
cích otevřel 1. července 1930 PhMr. Karel 
Hostonský a nazval ji lékárna „U červené 
hvězdy“. Lékárna byla zřízena v domě 
čp. 535 (U Lisých) v Komenského ul. a na 
stejném místě je stále, i když v poslední 
době byla přejmenována na lékárnu 

Poznámka: první dobřichovickou lé-
kárnu otevřel v roce 1938 PhMr. Zdeněk 
Brachtl v domě čp. 23 v Palackého ulici.

(Děkuji paní Svobodové, vnučce PhMr. 
Hostonského, za doplňující informace.)

„U stříbrné hvězdy“. V padesátých letech 
minulého století byla znárodněna.

Karel Hostonský se narodil 19. 2. 1881 
v obci Jeneč u Prahy. Farmacii studoval 
v Praze na Karlově univerzitě, kde pro-
moval v roce 1908. Zemřel v Řevnicích 
28. 7. 1974 a je na řevnickém hřbitově 
pochován. Jeho rodina žije v našem 
městě trvale. e

PhMr. Karel HostonskýFotografie lékárny z roky 1935

Lékárna v Řevnicích

Historie  17

Radana Königová v roce 1959

učinily populární i za hranicemi Československa. Operovala 
a přednášela v mnoha evropských zemích, ale také v Americe, 
na Kubě a v Indii. Doma v Praze k tomu připojila i organizační 
schopnosti, takže dokázala vybudovat na Vinohradech samo-
statný obor popáleninové medicíny. Neměla to vždy snadné: 
jako vedoucí pracovník kliniky byla za práci odměňována 
ředitelstvím nemocnice. Protože ve svém oboru neměla ani 
nemohla mít splněn požadavek na „obložnost“ – obsazování 
volných lůžek pacienty na klinice –, tak nedostávala adekvátní 
odměny jako ostatní vedoucí pracovníci. Řešila situaci tak, že 
učinila dotaz, jestli „má vyjet s plamenometem na Václavské 
náměstí“, aby tento požadavek mohla splnit.

Během svého odborného působení získala Radana mnoho 
prestižních cen doma i v zahraničí, které zde ani nelze všechny 
vyjmenovat. V roce 2004 se stala první ženou-lékařkou, kterou 
Česká lékařská komora jmenovala Rytířkou českého lékařské-
ho stavu. Prezident Klaus jí udělil medaili Za zásluhy o stát 
v oblasti vědy. V zahraničí dostala vyznamenání od WHO 
a další v Anglii, Švédsku a v sicilském Palermu. Je autorkou 
řady odborných prací a sedmi monografií z oboru popálenino-
vé medicíny.

Na kliniku v Praze chodila prakticky denně až do poslední 
chvíle. Zemřela 20. září roku 2013. e

P.S.: Na počest profesorky Königové pojmenovalo vedení 3. lé-
kařské fakulty přednáškový sál pro studenty jako konferenční 
sál Radany Königové. Studenti si to zjednodušili a říkají: „Teď 
jdeme na přednášku do Radany.“
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Řevničané uctili památku Milady 
Horákové a Oldřicha Pecla
Památku Milady Horákové a Oldřicha Pecla, nespravedlivě 
odsouzených a zavražděných komunistickým režimem, uctila 
v předvečer 70. výročí jejich smrti v Řevnicích na Náměstí Krále 
Jiřího z Poděbrad zhruba stovka lidí. Setkání uvedl Jiří Pod-
zimek, promluvili senátor Jiří Oberfalzer a za dobřichovické 
občany přítomné pozdravil Jiří Geissler. Na závěr členky lidové 
muziky Notičky zahrály hymnu. Na místě zůstalo improvizo-
vané pietní místo, kde bylo možné zapálit svíčku nebo položit 
květiny.

Oldřich Pecl, odsouzený a popravený společně s Miladou 
Horákovou, žil před svým zatčením v Řevnicích. Na plotě jeho 
domu v Mařákově ulici byla odhalena improvizovaná pamětní 
deska. Inicioval ji Kamil Miroslav Černý (na snímku s man-
želkou). Radě města bude zaslána žádost o umístění trvalé 
připomínky u domu, odkud dr. Pecla odvedla komunistická 
policie do vězení.

text a foto Marie Reslová

Ke Koníkovi na grilování i za muzikou
Na čím dál pestřejší řevnické kulinářské mapě přibyla nová 
položka: sezonní rodinné bistro U koníka, které provozuje Filip 
Šedina společně s manželkou a maminkou. Je otevřené od 
května Za Vodou v objektu, kde loni působila oblíbená Laska-
vá kachna. Příjemný personál a neformální, domácí prostředí 
i speciality budou určitě hlavním lákadlem této jednoduché 
letní zahrádky. 

„Patnáct let jsem vařil v restauracích po Praze i v zahrani-
čí,“ líčí své zkušenosti sympatický majitel podniku. Už nechce 
dělat pro jiné, má svoje nápady i ambice. Vloni připravoval pro 
„Kachnu“ několik akcí s brazilským grilováním. Letos už bylo 
možné kromě churrasca ochutnat třeba grilované kuře s chřes-
tem. V rámci pravidelného pátečního „malého“ grilování na 
otevřeném ohni se podávala i kachna se zelím a noky. 

„Velké“ grilování připravují U koníka každou sobotu a v ten 
den na zahrádce většinou také hraje živá hudba. V červnu to byl 
Klub přátel hub a lesa, vítány jsou ale kapely různých žánrů – 
country, blues i rockovější formace. Prostor je otevřený pro 
místní muzikanty, stačí se domluvit s majitelem. Program grilo-
vání i hudebních vystoupení je avizován na Facebooku bistra.

Jídelní lístek se U koníka nenosí, ale s obsluhou se můžete na 
lecčems domluvit. I přes týden vám kdykoli opečou klobásku 
nebo připraví uruguayský steak. Na čepu je jedenáctistupňo-
vý Kácov, polotmavý třináctistupňový Granát, občas speciály. 
Ochutnat můžete naturální francouzská vína ze severu Francie 
a oblasti Languedoc, děti si zamilují voňavé Karáskovy limonády 
se sníženým obsahem cukru, myslí se na ně i s čerstvým ovocem.

„Rezervace nebereme, je to letní zahrádka a spontánní věc,“ 
popisuje Filip Šedina neformální provoz svého bistra. Jídlo si 
můžete vzít s sebou a sníst ho klidně u vody nebo na louce. 

Na začátku července pořádali U koníka benefiční grilování. 
„Chtěl bych, aby se to stalo tradicí. Mám kamarádku, která vede 
neziskovou organizaci Aponedo pro nedonošené děti z porod-
nice U Apolináře, a rád bych ji podpořil,“ říká Šedina. Součástí 
akce byl i dětský bazárek. Veškerý výtěžek z večera patřil Apo-
nedu. To přispívá porodnici například na křesla pro maminky, 
ve kterých „klokánkují“ miminka, nebo potřebné přístroje či 
inkubátory.

U koníka bude otevřeno do půlky října. Majitel bistra ale už 
má plány i na příští rok. Chtěl by rozšířit grilování, dělat víc 
domácích věcí. Ještě letos by rád začal péct pro své hosty chleba 
naproti v kempu, kde se staví tradiční pec.

text a foto Marie Reslová
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Míst, jako je Lesňák, moc není
Šest let hrál s kapelou Tři sestry, pak si rodák od Berounky 
Mirek Cvanciger zvaný Cvanc založil se spolužákem kapelu 
Lety mimo. Obě se teď představí 24. 7. na společném kon-
certě v Lesním divadle. 

Jestli jsem koukala správně, je to letos jediný společný 
koncert s kapelou Tři sestry? Čí to byl nápad, že zase vy-
stoupíte spolu?
Hrajeme s nimi ještě na Keltské noci, ale to je vlastně festival, 
který pořádají, a hraje tam víc kapel. Ona letošní sezóna je celá 
jiná, nikdo pořádně nevěděl, jestli vůbec nějaká bude. Vlastně 
se všechny koncerty zrušily a pak se to celé domlouvalo znovu. 
Normálně jsou akce zamluvené třeba rok dopředu. Řevnický 
koncert jsme domluvili s Mafunou (manažer Tří sester) ani ne 
před měsícem, když právě řešil nové koncerty na menších mís-
tech a vzpomněl si na náš společný koncert kdysi v Lesňáku. 
Jak bude koncert vypadat? Co konkrétně Lety mimo nabíd-
nou?
Žádnou speciální show připravenou nemáme. Budeme mít na 
koncert před Sestrami asi 50 minut a bude vypadat jako většina 
našich koncertů, kde hrajeme průřez naší tvorbou. Ale předsta-
víme i pár novinek z loňské desky Civilizace 3000.
Zahraješ si znovu se Sestrami? Jak dlouho jsi s nimi vlastně 
hrál?
To jsme zatím neřešili, ale je to klidně možné. Uvidíme podle 
situace. Hrál jsem s nimi šest let v letech 1997 až 2003. Už je to 
nějaký ten pátek.
Jak dlouho už Lety mimo existují a jak moc se změnily od 
svého založení?
Lety jsme založili se zpěvákem a basákem Lookym na střední 
uměleckoprůmyslové škole v Turnově na začátku devadesátých 
let. Jsme trio a s Lookym jsme tam od začátku, jenom měníme 
bubeníky. Teď už je ale naše sestava ustálená a posledních deset 
let s námi bubnuje Lukáš Fuchs alias Maštěnka.
Po jak dlouhé době budeš v Lesňáku? Je pro tebe tenhle 
areál něčím výjimečný?
Předloni jsme tam hráli na Rockovém Slunovratu a pak jsem 
tam celkem pravidelně chodil na Dejvické divadlo. No a výji-
mečný určitě je, už jsme hráli na spoustě míst a takových jako 
Lesňák moc není. Určitě má svoji nezaměnitelnou atmosféru, 
jak pro koncerty, tak pro divadlo.
Kolik jste rušili akcí kvůli pandemii?
Přesné číslo nevím, ale bylo jich poměrně dost. V podstatě jsme 
přes tři měsíce kromě streamového koncertu nehráli. A hlavně 
se musela překopat celá letní sezóna, protože všechny velké 
festivaly se zrušily a musely se nahradit menšími akcemi s ome-
zenou kapacitou. 

Letní kino letos nabídne šest filmů
Pod širým nebem budete moct tradičně vidět několik filmů na 
řevnickém náměstí. Letní kino tam startuje 31. července. Na 
programu je celkem šest venkovních představení.

Letní promítání odstartují Samotáři v pátek 31. 7. ve 21.30. 
Promítat se bude tradičně na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 
Tam se budou filmy uvádět i po následující čtyři srpnové pátky. 
Finále letňáku s filmem 3BOBULE se uskuteční 29. 8. od 20:30, 
tentokrát se ale bude promítat na levém břehu řeky Za Vodou. 
„Vstupné bude opět dobrovolné,“ uvedl za pořadatele Michal 
Šára. Krom českých filmů budou k vidění i cizojazyčné filmy 
s titulky. K občerstvení budou moct diváci tradičně využít blízké 
restaurace.

Již během července můžete navštívit letní kina v sousedních 
obcích. Tradiční filmovou přehlídku pod širým nebem mají 
v Karlštejně, a to každý pátek až do 28. srpna. Promítá se za 
každého počasí v areálu úřadu městyse. Vstupné: děti 40 Kč, 
dospělí 80 Kč.

Do letního kina se můžete vydat během prázdnin i do Be-
rouna. Můžete tam dorazit i se psem. Občerstvení je otevřené 
každý den. Začátky představení jsou uvedeny v programu 
orientačně, na začátku července to bývá kolem 21.30. Program 
najdete na http://www.kinoberoun.cz/kalendar/.

Promítá se i na pláži v Mokropsech. Prvním letošním sním-
kem byl film Nedotknutelní.
 
Program Letního kina Karlštejn:
3. 7. – Vlastníci
10. 7. – Ježek Sonic
17. 7. – Přes prsty
24. 7. – Bumblebee
31. 7. – Ženy v běhu
7. 8. – Super mazlíčci
14. 8. – Ženská na vrcholu
21. 8. – Tři bobule
28. 8. – Doolitle

/Program řevnického letního kina najdete na poslední straně./

Rockabilly CZ Rumble 
bude, ale v „light“ verzi
Třebaže to ještě nedávno vypadalo beznadějně, díky rozvol-
ňování restrikcí se nakonec festival Rockabilly Rumble bude 
moct v sobotu 1. srpna v Lesním divadle uskutečnit. „Čekali 
jsme, kdy budou povoleny akce pro 1000 lidí, ačkoli je naše 
návštěvnost nižší, nechtěli jsme nikoho posílat domů, což by 
se při hranici 500 lidí mohlo stát,“ uvedla za organizátory 
Zuzana Židlická s tím, že přesto bude letošní ročník trochu 
jiný. „Musíme se přizpůsobit situaci, respektovat nařízení 
vlády a přitom neztrácet víru, že vše dobře dopadne. Největší 
změnou v „light verzi“ festivalu tak bude ryze české zastou-
pení kapel,“ uvedla. Cizinci, kteří se na pódiu objeví, budou 
ti žijící dlouhodobě v Čechách. Dramaturgicky bude festival 
stále nejvíce v žánru rockabilly a rock’n’rollu. Doprovodný 
program chybět nebude, i když bude skromnější. Kromě 
už tradiční možnosti stylového česání pro dámy se mohou 
letos těšit i muži na barber služby. Jako vždy si budete moct 
nakoupit stylovou módu, různé doplňky, květiny do vlasů 

Kultura
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Zamyšlení ke svátku Mistra Jana Husa
6. července si letos připomínáme 605. výročí mučednické 
smrti Jana Husa. Český reformátor a kazatel v Betlémské 
kapli Mistr Jan Hus byl v roce 1409 zvolen rektorem Karlovy 
univerzity v Praze. 

V univerzitním proslovu Jan Hus oslovuje mistry a žáky 
a zdůrazňuje, jak důležité je vzdělání pro rozvoj společnosti. 
Cituje přitom biblický verš z Listu Filipským: „abyste zku-
šením rozeznati mohli věci užitečné a abyste byli upřímní“ 
(v ekumenickém překladu: abyste rozpoznali, na čem záleží, 
a byli ryzí a bezúhonní…)

K rozpoznání toho, co je dobré, jsou podle něho zapotřebí 
dvě oči. Oko rozumu a oko citu. „To jsou oči duchovního 
člověka, jimiž má zkoušet rozeznat věci užitečné a lepší. 
Jestliže správně pochopíme, co je dobré, máme to také usku-
tečňovat.“ Hus si všímá, že tyto oči neslouží stejně, jak by 
měly. Někdo se dívá více okem rozumu, jiný více okem citu. 
„Někdo něco jiného učí a jinak jedná; někdo se mnohému 
učí, ale málo miluje. Snaží se o osvícení rozumu, ale málo se 
stará o pravdu. Ačkoli oko rozumu osvěcuje pravda a oko citu 
láska.“

Záleží tedy už na tom, jak skutečnost vnímáme. V tom 

hraje nezastupitelnou roli vzdělání, které nespočívalo jen 
v předávání poznatků a informací. Studenti byli formováni 
také vlivem osobností pedagogů, s nimiž na univerzitě tvořili 
společenství. Vzdělávání je tak pro Husa zároveň i výchovou 
a formací. A s ní také souvisí výzva směřující k učitelům 
i žákům.

Kritické myšlení má doprovázet také citlivá vnímavost. Po-
znání a poznávání totiž Jan Hus chápe jako upřímné hledání 
a žití pravdy v osobním i profesním životě, které se odráží ve 
vztazích i v poctivě vykonané práci. Cílem vzdělávání je pak 
člověk s rozumem osvíceným pravdou a citem proměněným 
láskou. Člověk, který rozpozná, mluví a uskutečňuje pravdu 
a jedná přitom soucitně. 

Jan Hus sděluje svým posluchačům, že to nejtěžší není 
informace a poznatky sesbírat, ale odlišit pravdivé od neprav-
divých a podstatné od nepodstatných. A poznanou pravdu 
také zastávat. Sám při tom přišel o život. Ale rozhodnutím 
neodvolat zřetelně vyjádřil to podstatné…

Mistru Janu Husovi je každoročně 6. 7. v 15 hodin věnová-
na například bohoslužba v Betlémské kapli nebo o den dříve 
5. 7. setkání na Krakovci. 

Eva Buttová, farářka 
Církve československé husitské

nebo navštívit Lady Praga Pin-up bazárek. Hudební program 
začne ve 14 hodin a skončí ve 23 hodin. Představí se v něm 
9 kapel. Součástí akce bude dobročinná sbírka na podporu 
spolku Rarach, který organizuje volnočasové aktivity pro děti 
s mentálním postižením. Přispět můžete jakoukoli částkou na 
transparentní účet Rockabilly CZ pomáhá: 2601644927/2010. 
Vybrané peníze budou společně s příspěvkem z výtěžku z festi-
valu předány spolku.

Jeden svět Řevnice 2020:  
Až naprší a uschne!
Těsně před premiérou byl na jaře kvůli koronaviru zastaven 
1. ročník regionálního festivalu Jeden svět v Řevnicích. Teď se 
v improvizované a zkrácené verzi uskuteční o prázdninách. 
„Museli jsme improvizovat, zkrátit program a přesunout jej na 
léto. Zahájení festivalu bude tedy ve čtvrtek 23. července od 
19 hodin v řevnickém kině. Po úvodním slově a přivítání hostů 
bude promítnut hlavní film, německoitalský snímek Loď Sea 
Watch 3,“ uvedla koordinátorka festivalu a místostarostka Alice 
Čermáková. Další projekce pro dospělé se uskuteční v sobotu 
25. 7. v Zámečku, poslední film se jako letní kino bude promítat 
v prostoru za Zámečkem. Jaký program vás během festivalové 
soboty čeká?

 • 10:00 Válka umění, norsko-německý film o dvou úhlech 
pohledu na umění. Hostem pofilmové debaty bude sochař 
a popularizátor umění ve veřejném prostoru Pavel Karous.

 • 14:00 Autoportrét, norský film o dívce, která nechtěla 
dospět, a přestože celý život bojovala s anorexií, stala se z ní 
slavná fotografka. Hosté: Lada Brůnová a psychoterapeutka 
KC Anabell Tereza Maková.

 • 17:00 Psí láska, český film L. Kallistové Jablonské o musher-
ce Janě Henychové a jejím boji v závodech psích spřežení 
i v životě. Host: Jana Henychová osobně!

 • 21:00 Země medu, makedonský mnohovrstevnatý snímek 
o divoké včelařce Atidže a jejím životě v souladu s přírodou. 
Host: Václav Smolík, alternativní včelař.

Podrobnosti najdete na plakátech, facebookovém profilu Jeden 
svět Řevnice i na webu města. 

Řevnický Král se znovu blýskne  
v roli Pepina
Ochotníci z Řevnic, Dobřichovic, ale i profesionální herci 
v červenci znovu uvedou původní muzikál Postřižiny. Na pódiu 
se jako doktor Gruntorád objeví Jan Rosák, dále hrají Lumír 
Olšovský a Ondřej Bábor, ale také místopředseda Senátu Jiří 
Oberfalzer. V hlavní roli Pepina uvidíte skvělého Karla Krále 
z Řevnic. Příležitost vidět krásnou Maryšku koupající se v pivo-
varském sudu, pana De Giorgiho skákajícího z komína či Fran-
cina na prskajícím motocyklu budete mít v pátek 17. července 
od 20.00 ve Dvoře Všerad ve Všeradicích nebo o den později 
v sobotu 18. 7. na nádvoří Starého zámku v Hořovicích. Rezer-
vace vstupenek: Dvůr Všerad Všeradice: l.stibalova@some.cz, 
724 354 493, restaurace Dvora Všerad. Starý zámek Hořovice: 
mkc-horovice.cz, 732 512 821.  

Na slavnostech zahrají 
ochotníci i profesionálové
Více než dvouměsíční absenci kulturních akcí si nyní mohou 
milovníci divadla vynahradit na letošním již 12. ročníku Dobři-
chovických divadelních slavností. První prázdninový víkend 
odstartovaly na tamním zámku. V rámci festivalu se představí 
nejen místní a přespolní ochotníci, ale i jejich profesionální 
kolegové či hudebníci.

7-8/20
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Hned zkraje července se uskuteční samostatný koncert Jitky 
Vrbové s kapelou ve velkém obsazení u příležitosti nadcházejí-
cích osmdesátých narozenin této oblíbené jazzové a trampské 
zpěvačky. Agentura Harlekýn uvede francouzskou komedii Dra-
há legrace, ale komedie uvedou také amatérští herci z Berouna 
a Nučic. Domácí přidají osvědčenou inscenaci Řeči.

Divadlo Radka Brzobohatého přijede s nejslavnější Moliè- 
rovou komedií Lakomec. V hlavní roli Harpagona se představí 
Milan Enčev. 

Výjimečné bude i představení satirické komedie Boss Babiš 
v podání divadla RePublika podle jedné z nejprodávanějších 
knih současnosti od novináře Jaroslava Kmenty. Slavnosti 
završí již nyní vyprodaný koncert Tomáše Kluse a 23. 7. koncert 
bratří Ebenů. 

Nestorka českého jazzu 
zazpívá u Berounky
Nestorka českého jazzu zpěvačka Jana Koubková se 10. červen-
ce představí v černošickém Club Kině. Koncert nejen se slavný-
mi jazzovými standardy, ale i současnou tvorbou světoznámých 
jazzmanů včetně vlastních skladeb a textů Jany Koubkové začne 
ve 20 hodin na zahrádce klubu. Na piano ji doprovodí Ondřej 
Kabrna. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční 
v klubu. Vstupné 150 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit také 
online na webu SMS ticket.

Hravé příměstské tábory
Pro malé i velké jsou v dolním Poberouní přichystány hravé 
příměstské tábory. Více informací i volnou kapacitu najdete na 
webových stránkách pořadatelů.

Řevnické Bambinárium má prázdninový program pro děti 
od 2 do 10 let. Nabízí prázdninové permanentky, klasickou do-
cházku, ale i příměstský tábor – prázdninový týdenní program 
v prostorách MŠ nebo tradiční prázdninový pobytový tábor pro 
děti od 5 do 12 let. Více na http://revnice.bambinarium.eu/
cz/page-prazdniny/.

Příměstské tábory se konají v letovském Městečku, a to pro 
děti od 3 do 10 let, každý den od 7:30 do 16:30 hodin. Jsou při-
praveny programy jako například Z pohádky do pohádky, Cesta 
kolem světa, dobrodružný či anglický tábor. Více na www.
nasemestecko.cz.

Příměstské tábory pořádá v týdnech od 7. 7. do 21. 8. také 
letovská Školinka Nona a jsou určeny pro děti ve věku 3–7 let. 
Provoz tábora je vždy od 7:30 do 16:30 hodin. Každý týden 
je věnován jinému tématu. Více na www.skolinkanona.cz/
prazdniny/.

Programy pro děti o prázdninách nabízí i Ottománek, napří-
klad na téma Svět pokusů a objevů, nebo spojený s plaveckým 
kurzem. Více na www.ottomanek.cz.

Příměstské tábory zaměřené na všestranné sportovní činnosti 
a atletiku pořádá ASK Dipoli pro děti od 5 do 14 let. Více na 
www.askdipoli.cz. 

Taneční příměstský tábor se od 3. do 8. 8. koná v ZUŠ Černo-
šice. Bližší informace na emailu: alenadittrich@gmail.com.

Na paddleboardech se bude i cvičit
Se slunečnými dny se znovu rozjela populární půjčovna 
paddleboardů, kterou najdete v Řevnicích na Relaxační louce 
nad jezem na levém břehu řeky Berounky. Paddleboarding 
prospívá tělu, podporuje rovnováhu, posiluje vnitřní svalstvo 
a v neposlední řadě pohybem v přírodě zklidňuje mysl. K pad-
dleboardingu se používá nafukovací prkno a dlouhé pádlo. 
Pohyb na vodě tak není fyzicky náročný a zvládnout ho lze 
v každém věku ve stoje, v kleče, v sedě i v leže. Půjčit si ovšem 
můžete i rychlejší prkna pro náročnějšího sportovce. Beroun-
ka je ze Řevnic až do Zadní Třebaně klidná a láká k projížďce 
v jakémkoli tempu. Například svižný výlet na ostrov do Zadní 
Třebaně trvá tam i zpět asi 1 hodinu. Pohodový výlet s dětmi 
zabere 2 hodiny. V zázemí půjčovny je k dispozici občerstvení. 
„Relaxační louku se snažíme spolu s městem udržovat tak, aby 
se zde všem líbilo a rádi tuto část Řevnic navštěvovali. Otevírací 
doba v červenci a srpnu je každý den v odpoledních hodinách. 
Dle zájmu se však snažíme vyhovět i v jiném čase,“ říká za 
provozovatele Irena Svitáková a doplňuje, že půjčovna začala 
spolupracovat i s letovským studiem Pohni s Lety. „Cvičitelka 
Eliška Lechnerová povede „FitSUP paddleboardy“ každé úterý 
v 8 a v 18 hodin. Vice informací najdete na našich webech 
www.paddleboardy-revnice.cz a www.pohnislety.cz.“

Bobři jedou na tábor, v září 
oslaví čtyřicítku
Oslavu 40 let fungování oddílu pořádají v září řevničtí skauti 
z vodáckého oddílu Bobři. „Zveme přátelé, současné i bývalé 
členy oddílu na sobotu 12. 9. od 14:00,“ upřesnili v pozván-
ce zakladatelé oddílu Jirka a Blanka Ptáčkovi. Oddíl Bobři 
založili v září v roce 1979 jako vodáckoturistický pod Pionýr-
skou skupinou Řevnice a Okresním domem pionýrů a mládeže 
Praha-západ Jirka Ptáček a Jiří Valenta, zvaný Éda. Oddíl 
získal hned v počátku pěknou klubovnu – dřevěný srub – na 
břehu Berounky. Hlavní činností oddílu bylo v létě vodáctví, 
tedy jízda hlavně na kanoích, a v zimě nejdříve lyžování a poz-
ději čundry. Setkání se koná u skautské klubovny v řevnické 
Karlštejské ulici. Můžete se těšit například na promítání fotek 
a videa z historie oddílu, občerstvení a doprovodný program. 
Večer bude následovat společný táborák u klubovny. Aktuální 
informace naleznete na stránkách bobri-revnice.cz. 

Sport
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Bobři stejně jako v minulých letech stráví první týdny 
prázdnin na svém táboře na Rokycansku u Radnického potoka. 
Letošní tábor ale bude kvůli opatřením spojeným s koronavirem 
v mnohém výjimečný, a to od počátku. Odjezd totiž nebude hro-
madný, rodiče přivezou děti na tábor sami. Děti nebudou moct 
vykonávat některé činnosti: například v kuchyni děti mohou 
pomáhat jenom s potravinami, které následně budou tepelně 
upraveny. Výdej jídla bude probíhat výhradně v jednorázových 
rouškách. Pracovníci v kuchyni budou mít oddělené latríny. 
Dětem se bude namátkově měřit teplota. Alespoň jeden z rodičů 
nebo příbuzných musí být dostupný v ČR, aby v případě potřeby 
mohl zajistit odvoz dítěte. Nic z toho ale rodiče ani děti od 
účasti na táboře neodradilo. „Naopak, děti se moc těšily, zájem 
byl velký. Dokonce bych řekl, že větší, než kdyby Covid nebyl. 
Děti jsou natěšené a je to vidět i na schůzkách,“ uvedl vedoucí 
Petr Novák alias Zip.

Dorostenci se chystají 
na Mistrovství ČR
Řevnickým házenkářským dorostencům se i přes koronavirovou 
pauzu letos dařilo – vyhráli oblastní přebor. V srpnu jedou na 
Mistrovství ČR.

Finále, které se hrálo 6. 6. na domácí půdě, bylo napína-
vé. „Od začátku jsme tahali za kratší konec provazu a našim 
klukům dlouho trvalo, než přivykli tvrdé obraně hostí, ale 
trpělivou hrou byli soupeři na dostřel nejvíce o 3 branky. Navíc 
museli od patnácté minuty kvůli zraněním odstoupit Zavadil 
a Hochmal a zápas jsme museli dohrát se třemi střelci,“ popsal 
František Zavadil s tím, že v závěru se Řevnickým začalo dařit. 
Nerozhodný výsledek 20:20 znamenal celkové vítězství v ob-
lastním přeboru (v Bakově jsme na podzim vyhráli 21:16) a po-

stup na Mistrovství ČR do Studénky. To se uskuteční poslední 
víkend v srpnu. Ještě předtím se sedm borců zúčastní červenco-
vého výcvikového tábora v Novém Městě na Moravě a poslední 
týden v srpnu budou mít všichni soustředění na házené.

Starším žákům k účasti na poháru nestačila ani povedená 
odveta s Čakovicemi. Po podzimu byli žáci třetí právě za celkem 
z Čakovic. K účasti na poháru ČR museli druhý tým porazit 
o 4 branky. To se jim díky velké dávce bojovnosti podařilo 
a vyhráli 19:15. Pak sice prohráli s Bakovem 23:17, ale s tím 
se počítalo. „Nepočítali jsme však s tím, že Bakov pustí Čako-
vicím bod... Jejich vzájemný zápas skončil 16:16, po poločasu 
8:4,“ popsal Zavadil. Vítězství nad Spoji 20:13 tak bylo jen do 
statistik.  

 vše pan
   

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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24  Kulturní přehled

Kulturní přehled 7-8/20
Kino
3/7 #jsemtady
Kino Řevnice / 20:00 

4/7 Lassie se vrací
Kino Řevnice / 16:00 

4/7 3BOBULE
Kino Řevnice / 20:00 

10/7 Bourák
Kino Řevnice / 20:00 

11/7 3BOBULE
Kino Řevnice / 18:00 

11/7 Meky
Kino Řevnice / 20:00 

17/7 Téměř dokonalá  
tajemství
Kino Řevnice / 20:00 

18/7 Scoob!
Kino Řevnice / 16:00 

18/7 Kouř
Kino Řevnice / 20:00 

23/7 Loď Sea Watch 3 – 
Jeden svět Řevnice
Kino Řevnice / 19:00 

24/7 3BOBULE
Kino Řevnice / 20:00 

25/7 Mulan
Kino Řevnice / 16:00 

25/7 Havel
Kino Řevnice / 20:00 

25/7 Válka umění – 
Jeden svět Řevnice
Zámeček / 10:00

25/7 Autoportrét – 
Jeden svět Řevnice
Zámeček / 14:00

25/7 Psí láska  
– Jeden svět Řevnice
Zámeček / 17:00

25/7 Země mědu  
– Jeden svět Řevnice
Venku před Zámečkem / 21:00

Letní kino
31/7 Samotáři
Náměstí / 21:30

7/8 Eric Clapton
Náměstí / 21:00

14/8 Paratut
Náměstí / 21:00

21/8 Oni a Silvio
Náměstí / 20:30

28/8 Tenkrát v Hollywoodu
Náměstí / 20:30

29/8 3BOBULE
Za Vodou / 20:30

Divadlo
1/7 Pod praporem něžných 
dam 
Zámek Dobřichovice / 20:00

5/7 Lakomec – 
Divadlo R. Brzobohatého
Zámek Dobřichovice / 20:00

6/7 Drahá legrace –
Agentura Harlekýn
Zámek Dobřichovice/20:00

10 a 11/7 Zamilovaní
Lesní divadlo / 20:00

12/7 Zamilovaní
Lesní divadlo / 17:00

12 a 13/7 Řeči
Zámek Dobřichovice / 20:00

14/7 Boss Babiš –  
Divadlo RePublika
16/7 Amant
Zámek Dobřichovice / 20:00

17 a 18/7 Zamilovaní
Lesní divadlo / 20:00

19/7 Zamilovaní
Lesní divadlo / 17:00

18, 19 a 20/8 Ucpanej  
systém
Lesní divadlo / 20:00

24 a 25/8 Elegance  
molekuly
Lesní divadlo / 20:00

26 a 27/8 Přízraky
Lesní divadlo / 20:00

28/8 Ucpanej systém
Lesní divadlo / 20:00

Hudba
2/7 Jitka Vrbová a spol. – 
koncert k 80. narozeninám
Zámek Dobřichovice / 20:00

23/7 Bratři Ebenové
Zámek Dobřichovice / 20:00

24/7 Tři sestry a Lety mimo
Lesní divadlo / 17:30

1/8 Rockabilly Rumble
Lesní divadlo

22/8 Operní večer Ester Pavlů
Lesní divadlo

5/9 Koncert Pardubické 
filharmonie
Lesní divadlo / 19:00  

Ostatní
23/8 Čiperkafest
Lesní divadlo / 11–18 


