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Mgr. ONDŘEJ 
SKRIPNIK, 
Ph.D.
38 let
vysokoškolský 
učitel, člen TOP 09

V Řevnicích žiji trvale od roku 2006 spo-
lečně se svou ženou a dvěma dcerami. Od
roku 1987 jsem pracoval v obchodních spo-
lečnostech na různých manažerských pozi-
cích ve státním i soukromém sektoru, po-
zději u nadnárodní společnosti. Od podzi-
mu minulého roku provozuji se svou ženou
malé knihkupectví na náměstí Jiřího z Po-
děbrad a společně s rodinou si užívám klid-
ného života v Řevnicích, kde se nám velice
líbí.

Ve volném čase rád jezdím na kole, hraju
tenis, lyžuji a věnuji se zahradě. Chtěl bych
také část svého volného času věnovat roz-
voji Řevnic, aby se zde i naše děti v bu-
doucnu cítily hezky. Protože v Řevnicích
nejen žiji, ale i podnikám, chtěl bych se vě-
novat i otázkám podpory a rozvoje podni-
kání a soukromých služeb v našem městě.

MgA. 
MARIE 
RESLOVÁ
56 let
redaktorka ČRo
bez politické příslušnosti

PAVEL 
DRHLIČKA
43 let
knihkupec
bez politické příslušnosti

Ing. 
BOHUMIL 
KOVÁŘ, Ph.D.
41 let
vysokoškolský 
učitel, bez politické příslušnosti

MATĚJ 
BARTÁK
39 let
šéfredaktor
bez politické příslušnosti
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SDRUŽENÍ TOP 09 A NEZÁVISLÍ

ŠTEFAN 
ORŠOŠ
41 let
OSVČ
bez politické příslušnosti

Řevnice a okolní krajina představují důleži-
tou oporu v mém životě. Narodila jsem se do
zdejší rodiny Vacířových, a tak jsem tu doma
od dětství. 

Vystudovala jsem žurnalistiku a mediální
studia na Karlově univerzitě v Praze a získala
zaměstnání tajemnice jedné z kateder této uni-
verzity. V akademickém prostředí jsem našla
cestu k tématům z oblasti ekologie a udržitel-
ného rozvoje. V jeho rámci je třeba pečovat
nejen o přírodu a krajinu, ale také budovat
zdravé lidské společenství se silným a stabil-
ním ekonomickým sektorem. Mrzí mě, že se
Řevnice moc nerozvíjejí a mezi okolními ob-
cemi zůstávají popelkou. Doufám, že v dalším
volebním období se konečně podaří rozlousk-
nout tvrdý oříšek řevnické řevnivosti, ze kte-
rého by se naše městečko vylouplo do krásy
a přívětivosti. Mělo by však také dospět k vět-
ší otevřenosti ke svým obyvatelům i k okolní-
mu světu, a snáze přijímat podněty, které z něj
přicházejí.

Narodila jsem se v Praze, ale již dvacet let
žiju trvale v Řevnicích. Vystudovala jsem
ČVUT – Fakultu architektury a nastoupila do
projekční kanceláře. Po pěti letech se mi na-
rodila dcera. Když jsem se přestěhovala do
Řevnic, pracovala jsem sedm let jako vedoucí
stavebního úřadu v Dobřichovicích. Pak jsem
se vrátila na „volnou nohu“ s potřebou tvůrčí
práce. Ráda cestuji a fotografuji, v letech
2005–6 jsem vystudovala Pražskou fotogra-
fickou školu. 

Zapojila jsem se do veřejného života v Řev-
nicích jako principálka divadelního souboru,
kde dodnes hraji a režíruji. Nyní se realizuji
i jako developerka a doufám, že Řevnice obo-
hatím o kvalitní rezidenční bydlení v prvore-
publikové vile s půvabnou zahradou. 

Ráda bych nabídla své zkušenosti v oblasti
architektury: Řevnice mají jedinečný poten-
ciál, který je minimálně rozvíjen. Chci se podí-
let na koncepčním rozvoji města, které se může
opět stát lákadlem a víkendovým centrem pro
Pražany jako za první republiky, tak i městeč-
kem s příjemným bydlením, kvalitními služba-
mi a kulturním zázemím v dosahu Prahy.

Pocházím z Prahy a pracuji tam. Do Řevnic
jsem se přistěhoval před pěti roky. Město si
oblíbila celá moje rodina – rodiče se rozhodli
prodat svůj dům v Praze a chtějí se v důcho-
dovém věku přestěhovat do Řevnic, stěhuje se
sem i moje přítelkyně s dětmi a moje dcera,
která tento rok nastupuje na vysokou školu, tu
má řadu přátel. V Řevnicích jsme zkrátka
všichni našli nový domov. 

Při své práci jsem každodenně konfrontován
s fungováním úřadů a státních institucí. Nega-
tivní aspekty, na které občané při setkání se
státní správou nebo samosprávou narážejí,
podle mě nejsou důsledkem špatného systé-
mu. Jejich pracovníci si jen neuvědomují jed-
nu zásadní skutečnost – že jsou našimi za-
městnanci a pracují pro nás. 

Volební program TOP 09 nabízí konkrétní
řešení: otevřenou radnici, vstřícnou k obča-
nům, tak aby veřejnost mohla kontrolovat roz-
hodování samosprávy i úředníků. Proto jsem
se poprvé rozhodl kandidovat do zastupitel-
stva. Chci se zasadit o to, aby se obecní pro-
středky vydávaly s rozvahou a na kvalitně při-
pravené projekty.

V Řevnicích bydlím od roku 1996, kdy
jsme se s manželkou rozhodli opustit Prahu,
žít a vychovávat naše děti v malebném údolí
Berounky, které sama důvěrně znala ze svého
dětství. 

Vzděláním jsem strojař. Po roce 1989 jsem
se podílel na úspěšném vstupu italské nerezo-
vé oceli na český trh. Během této práce jsem
se seznámil a později zamiloval do italského
designu. Od roku 1993 pracuji v obchodním
vedení společností zabývajících se výstavbou
a zařizováním administrativních a bytových
interiérů. 

Mám rád sport, fotografování, interiérový
design a architekturu. 

Od roku 2002 se ve svém volném čase vě-
nuji i práci pro Řevnice. Díky svému zaměst-
nání a zálibám nabízím Řevnicím znalosti,
zajímavé kontakty na odborníky i jiný pohled
na prostor, který nás obklopuje. 

Jsem členem spolků Řevnice za vodou
a Řevnická deska.

Mgr.
MARTINA 
SKOVAJSOVÁ
29 let
tajemnice katedry
bez politické příslušnosti 

Ing. arch. 
ALICE 
ČERMÁKOVÁ
56 let
architektka
bez politické příslušnosti

TOMÁŠ 
SPĚVÁK
44 let
podnikatel
bez politické příslušnosti

TOMÁŠ 
KRAMOLIŠ
50 let
manažer
bez politické příslušnosti
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V Řevnicích jsem se narodil. V 90. letech
jsem se podílel na obnově Lesního divadla.
Založil jsem hudební festival Řev Řevnice. 

Vystudoval jsem obor filmová produkce.
V rámci profesních aktivit jsem marketingově
a produkčně spolupracoval na celovečerních
filmech Cesta z města, Skřítek, Rafťáci, Pu-
sinky, Účastníci zájezdu nebo na dokumentár-
ním cyklu Rodinné stříbro… Produkoval
jsem a provozoval Autokino Jevany, Autokino
Strahov, Letní kino Střelák. 

V současné době se věnuji organizaci gas-
tronomických festivalů a prezentaci nových
trendů v gastronomii. Pořádám festival
Všechny chutě v Dobřichovicích, Street food
festival Náplavka v Praze…

Vždy jsem se snažil v Řevnicích organizo-
vat akce, které by město zviditelnily a oboha-
tily jeho kulturní život. Pokud k tomu budou
vhodné podmínky, rád bych v tom pokračoval
i nadále.

RADIM 
JANSA
20 let
student
bez politické příslušnosti

Narodila jsem se ve Zlíně a v roce 2011 se
přistěhovala do Řevnic. Brdské lesy, skály
a okolí považuji za jedno z nejkrásnějších
míst v blízkosti Prahy.

Kandiduji za stranu TOP 09 a nezávislí,
protože bych ráda pomohla Řevnicím navrá-
tit dřívější slávu, rozvíjet příjemné prostředí
města tak, aby bylo lokálním centrem, jehož
vybavenost bude srovnatelná s Dobřichovi-
cemi, Černošicemi nebo Radotínem. Klíčo-
vými body programu jsou pro mě podpora
komunity, kvalitního vzdělání a výuky jazy-
ků pro mé děti, lepší chodníky a silnice.

Pracovala jsem pět let ve společnosti T-
Mobile jako specialista marketingové komu-
nikace, nyní pracuji ve firmě Sportify, kde
pomáhám firmám “rozhýbat” jejich zaměst-
nance, zákazníky, organizovat běhy nebo
sportovní turnaje. Dále realizuji kreativní
svatby a eventy pod vlastní značkou Dolce
Lota. 

Mými koníčky jsou orientační běh, kolo,
běžecké lyžování, divadlo, filmy.

Pocházím z Prahy, v Řevnicích žiju po-
sledních pět let, takže děti tu žijí od naroze-
ní. V současné době pracuji na ČVUT. Rád
bych napomohl ke zprůhlednění a otevřenos-
ti fungování obce, jejích záměrů a jejího fi-
nancování.

RNDr. 
RUTH 
TACHEZY Ph.D.
50 let
viroložka
bez politické příslušnosti

Ing. 
HANA 
BOLINOVÁ
33 let
marketingová 
specialistka, bez politické příslušnosti

RNDr. 
HANA 
RIPKOVÁ, Ph.D.
55 let 
ředitelka Komise 
J. W. Fulbrighta, bez pol. příslušnosti

JAN 
STARÝ, Ph.D.
36 let
matematik
bez politické příslušnosti
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V Řevnicích žiju od svých osmi let. Jsem
tady doma a mám to tu moc rád, ale na dru-
hou stranu vidím, že tu spousta věcí nefun-
guje tak, jak by měla. Se sousedy jsme čas-
to probírali, co se nám v Řevnicích nelíbí
a co by se mělo změnit, takže když mne
řevnická TOP 09 oslovila, zda bych neměl
zájem o místo na její kandidátce, dlouho
jsem se nerozmýšlel. 

Mým hlavním cílem je vybudit z letargie
své vrstevníky a přitáhnout je k volbám.
Protože všechno, co se v Řevnicích děje
v oblasti veřejného života, se přímo dotýká
i jich, i když tomu třeba nepřisuzují největ-
ší prioritu.

Když jsem se narodil, sídlil v řevnické
truhlárně pradědečka Pospíšila místní ko-
munál.

Vystudoval jsem na Fakultě humanitních
studií, doktorát psal u prof. Sokola, jemu
i fakultě jsem za mnoho věcí vděčný. Na
Fakultě humanitních studií Univerzity Kar-
lovy a CERGE přednáším kulturní antro-
pologii, badatelsky se věnuji antropologii
náboženství, antropologii práva a menši-
nám. 

Před třemi lety jsem si na pradědečkově
pozemku postavil dům. Je to trochu návrat
ke kořenům a splněný sen, že naši tři kluci
mají kousek do Brd, k řece, ale i všude po
obci. V Řevnicích se cítím doma a rád po
nich chodím pěšky. Díky spolku Řevnická
deska jsem vstoupil v obci i do života ob-
čanského a výrazně se podílel na tvorbě no-
vého strategického plánu. Mrzí mě, že
v Řevnicích hledáme více to, co nás rozdě-
luje, než co nás spojuje, a tak plýtváme ob-
rovským potenciálem, který Řevnice tradič-
ně mají. 

V Řevnicích žiji od narození. Vystudoval
jsem Fakultu dopravní ČVUT, pokračoval
tam v postgraduálním studiu a získal dokto-
rát v oboru inženýrská informatika. Na fa-
kultě dodnes pracuji jako odborný asistent
a přednáším aplikovanou matematiku.
V Ústavu teorie informace a automatizace
AV ČR se jako vědecký pracovník zabývám
zpracováním obrazové informace. Jeden
rok jsem pracoval na TU Delft v Nizozemí.
Díky práci jsem měl možnost navštívit
mnoho evropských i světových měst. Ně-
která z nich mám opravdu rád, stále ale po-
važuji Řevnice za to nejlepší místo pro ži-
vot. 

Volební program TOP 09 a nezávislí nabí-
zí konkrétní řešení problémů a věcí, které se
mi v Řevnicích nelíbí, a tak jsem se poprvé
rozhodl kandidovat do zastupitelstva. Rád
bych přispěl ke zlepšení komunikace radni-
ce s občany, k urychlenému řešení ochrany
majetku obyvatel a města před přívalovými
dešti a nabídl své profesní znalosti a zkuše-
nosti ke koncepčnímu řešení dopravy v Řev-
nicích.

Do Řevnic jezdím už skoro čtyřicet let. Dě-
deček mého muže tu v roce 1931 postavil
dům, do kterého jsme se před dvanácti lety
nastěhovali. 

Vystudovala jsem Matematicko-fyzikální
fakultu Univerzity Karlovy, během studií jsme
s manželem měli postupně tři děti. Do roku
1989 jsem pracovala na Matematicko-fyzikál-
ní fakultě, učila na ČVUT a pomáhala se za-
hraniční agendou v Jednotě matematiků a fy-
ziků. Od roku 1991 pracuji v mezivládní čes-
ko-americké organizaci pro akademické
výměny studentů, vědců a učitelů mezi Čes-
kou republikou a Spojenými státy, od roku
1996 jsem její ředitelkou. 

V Řevnicích žiju velmi ráda, i když mě
upřímně trápí stav veřejného prostoru ve měs-
tě, nekoncepčnost jeho rozvoje i všechny ne-
využité příležitosti k postupným změnám.
Před rokem jsme se sousedy založili spolek Za
vodou, který upozorňuje na zanedbání této ob-
lasti Řevnic. Řevnice by se ovšem měly dát do
pořádku celé, i když to bude jistě chvíli trvat.

Když jsme s manželem a syny hledali mís-
to, kde si postavíme dům, objevili jsme zpust-
lou zahradu ve svahu na okraji Řevnic. Před
čtrnácti lety jsme se sem přestěhovali z Malé
Strany a jsme tady doma.

Vystudovala jsem dramaturgii na DAMU
a pracovala v kulturních rubrikách novin
i v odborných divadelních časopisech. Napo-
sledy mě zájem o kulturní dění a politiku při-
vedl do internetové České pozice a nyní do
Českého rozhlasu.

Čtyři roky jsem se jako členka kontrolního
výboru řevnického zastupitelstva mimo jiné
snažila proniknout do hospodaření zadlužené
městské firmy EKOS a seznámit s ním veřej-
nost. Chtěla bych v zastupitelstvu pokračovat
v práci na zprůhlednění hospodaření a rozho-
dování města. 

Chci, aby i v Řevnicích fungovala moderní,
otevřená radnice, kde je maximum informací
dostupných kliknutím na webové stránky.
Kde se občané dozvídají včas o záměrech
města, investičních plánech nebo chystaných
projektech a mají šanci se k nim vyjádřit,
ovlivnit je a vzít za své. 

Do Řevnic jsem se přistěhoval před třemi lety,
poté, co jsem do nich 23 let jenom dojížděl. Pra-
cuji v Praze jako šéfredaktor. Do Řevnic jsem
s sebou vzal celou rodinu, tedy manželku, dce-
ry a kočku. Důvodů ke stěhování bylo hned ně-
kolik – krásné bydlení prolínající se s přírodou,
obstojná občanská vybavenost a bližší vztahy
mezi lidmi, než je tomu v metropoli. O naše
město ale musíme pečovat – svědomitě, s roz-
myslem a na základě diskuze se všemi, kterých
se to týká. Také bychom měli pamatovat na to,
že městská pokladna není bezedná. Na projek-
ty, které bychom chtěli v Řevnicích realizovat,
je možné sehnat peníze z EU nebo ze státních
dotací. Tyto možnosti bychom měli maximálně
využívat. Jen tak mohou Řevnice dobře prospe-
rovat, a to i v dlouhodobé perspektivě – za pět,
deset nebo dvacet let.

Protože bych byl rád, aby se nám v Řevni-
cích dobře žilo, rozhodl jsem se vstoupit do
mělkých vod obecního politického života. Po-
kud mi to přízeň voličů dovolí, chtěl bych jako
člen zastupitelstva usilovat především o zlepše-
ní a stabilizaci situace kolem základní školy
a úpravu veřejných prostor a komunikací.

Dům, ve kterém bydlím, koupili moji praro-
diče v roce 1938. Narodila jsem se v Olomou-
ci a vyrůstala ve Vrchlabí. Za babičkou jsem
jezdila do Řevnic na celé prázdniny, chodila
jsem tu do první třídy a mám zde kamarády
z dětských let. V Řevnicích bydlíme od ukon-
čení studií v roce 1987. Vystudovala jsem Pří-
rodovědeckou fakultu UK, obor molekulární
biologie a genetika. Pracuji v Ústavu hemato-
logie a krevní transfuze a jsem též zaměstnaná
na Přírodovědecké fakultě UK Praha. 

Máme dvě děti, které vyrůstaly v Řevnicích.
Celá rodina sportuje a rádi cestujeme. Náš
dům celý život budujeme a zvelebujeme,
i když se bohužel nachází v povodňovém úze-
mí. Po revoluci jsme s potěšením sledovali, jak
se začínají v obci opravovat domy a zlepšovat
prostředí, ale v současné době nás procházka
po Řevnicích a okolí spíše rozesmutní. Naši
rodinu trápí bezpečnost chodců při současném
provozu, kvalita chodníků a vozovek, čistota
prostředí, spory kolem školy, špatné plánování
a využití finančních prostředků města. 
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VOLEBNÍ PROGRAM
01 OTEVŘENÁ RADNICE -

TRANSPARENTNÍ A ODPO-
VĚDNÉ ROZHODOVÁNÍ 

Proč? 
Být pod drobnohledem veřejné kon-

troly je bič na vlastní nedůslednost.
Atmosféra férovosti motivuje více
soutěžících do veřejných zakázek,
město si může vybírat mezi skutečnou
kvalitou. Transparentnost je prevencí
pomluv a zakládá dobré vztahy v obci.
Kdokoliv může přijít s něčím pozoru-
hodným. 
Konkrétně: 

Zveřejníme nejen detailní rozpočet
obce, jak vyžaduje zákon, ale celý prů-
běh veřejných zakázek: od záměru,
projektu a zadávací dokumentace, přes 
metodiku výběru, kritéria hodnocení,
uzavřenou smlouvu až ke konečné
fakturaci. A k tomu jméno úředníka
odpovědného za realizaci zakázky.
Budeme zveřejňovat a diskutovat plá-
ny investic.

Upravíme webové stránky města.
Zpřehledníme navigaci a vytvoříme
třídění informací z hlediska občana,
návštěvníka nebo investičních příleži-
tostí. 

Chceme iniciovat práci v komisích
a dbát na odborný úsudek jejich členů.
Podpoříme místní občanská sdružení.
Poskytneme jim bezplatný prostor
v tištěné i elektronické formě RUCHu
a na vývěsních plochách. Chtěli by-
chom proměnit radnici v místo, kde se
neřeší jen problémy, ale kam se chodí
pro podporu kvalitních místních pro-
jektů.

Rádi bychom debatovali o veřejných
prostorách pro teenagery přímo s nimi,
zřídili veřejně přístupné multifunkční
hřiště v areálu školy, otevřeli komunitní
plovárnu, saunu. 

Udržované a dobře přístupné Havlíč-
kovy sady by měly být veřejným prosto-
rem pro děti, mládež i seniory.  

03 KVALITNÍ A NEZÁVISLÁ
ŠKOLA, ŘEVNICE MĚSTEM
(ALTERNATIVNÍ) KULTURY

Proč?
Na kvalitě vzdělávání, získaných kom-

petencích, kreativitě i odpovědnosti za
svět závisí nejen individuální budouc-
nost našich dětí, ale i společná budouc-
nost Řevnic. 

Konkrétně:
Rekonstrukce a dostavba školy je 

prioritou a nezbytností. Řešení musí 
zohlednit všechny prostory, které škola
užívá (včetně sportovišť), zváženy musí
být i prostory dalších obecních institucí.
Projekt je potřeba koordinovat a spolufi-
nancovat s okolními obcemi. 

Pokusíme se zatraktivnit školu kvalit-
ním učitelům a uděláme vše pro obno-
vení její stability a dobrého jména. 

Zřizovatel školy a rada školy kontro-
luje ukazatele kvality výuky a prostředí
školy, škola však musí zůstat nezávislá. 

Budeme podporovat rozšíření a rozvoj
ZUŠ. 

Vypíšeme grantové programy pro ob-
last kultury a práce s dětmi.

Zasadíme se o modernizaci místní kni-
hovny (dětská čítárna, čítárna tisku, vy-

Konkrétně:
Necháme zpracovat dopravní strategii

města. Systematicky budeme zlepšovat
stav komunikací a chodníků. Při jejich
rekonstrukci nezapomeneme na bezpeč-
nost chodců a cyklistů. 

Zavedeme v Řevnicích obytné zóny se
smíšeným provozem a omezením rych-
losti. Na hlavní komunikaci přidáme
bezpečnostní prvky, přechody pro chod-
ce, označíme pruhy pro cyklisty. Průjezd
náměstím Jiřího z Poděbrad bude více
respektovat potřeby veřejného prostoru.
Budeme cílevědomě hledat, jak se bez-
pečněji pohybovat mezi veřejnými pro-
stranstvími a po nich. 

Pokusíme se prosadit spojovací pěší
cesty mezi nádražím a náměstím, soko-
lem a zámečkem, jak je navrhl kdysi
arch. Pleskot. Zároveň se pokusíme zpří-
stupnit nádraží i z druhé strany vytvoře-
ním pěší cesty kolem Eurovie. 

Optimalizujeme trasy stávajících auto-
busových linek tak, aby je pro přepravu
k nádraží mohli využít i místní. 

05 ČISTÝ A NÁPADITÝ 
VEŘEJNÝ PROSTOR 

Proč? 
Lidé chodí tam, kde jsou jiní lidé. Ak-

tivní a živé město je zároveň bezpečné
město. Městský prostor, kde se lidé
zdržují, má potenciál pro podnikatele.
Konkrétně:

Zasadíme se o to, aby se rekonstrukce
přednádraží neomezila jen na obnovu
povrchu vozovky a vytvoření co největ-
šího parkoviště, ale aby se z toho místa
postupně stával obyvatelný veřejný pros-
tor, esplanáda ve vizi arch. Pleskota, kde
různé druhy dopravy budou koexistovat.
Chceme dbát na koordinaci projektu
s výstavbou bytového komplexu v pro-
luce za Modrým domečkem. 

Velký důraz budeme klást na čistotu
veřejných prostranství a údržbu veřejné
zeleně. Dohlédneme na důslednější do-
držování vyhlášek a efektivitu práce
technických služeb. Na webových strán-
kách obce bude možné jednoduchým
formulářem upozornit na závady a zne-
čištění, které je potřeba odstranit. 

Přihlásíme náměstí krále Jiřího z Po-
děbrad do bezplatné architektonické
soutěže Petra Parléře a budeme pak
společně hledat jeho nové možné po-
doby. 

Chceme se spolupodílet na dokončení
opravy fasády kostela sv. Mořice, při-
jmout starost o kostel i faru jako o do-
minanty Řevnic. Podobně bychom chtě-
li upravit přístup a okolí nového hřbito-
va, zpracovat projekt rekonstrukce
obřadní síně.

06 ŘEVNICE PRO PRAHU
Proč?

Díky jedinečné poloze, okolní přírodě
i v návaznosti na tradici letního letovis-
ka můžeme přilákat do města návštěvní-
ky z hlavního města. V souvislosti s tím
obohatit kulturní program obce, zkvalit-
nit služby, podpořit místní podnikání. 
Konkrétně:

Nechceme být branou (průchoďákem)
do Brd, ale místem lákajícím k zastave-
ní, k návratům, dlouhodobějším projek-
tům a pobytům.

Iniciujeme zajímavé projekty zpřístup-
ňující okolí Řevnic: naučná stezka pro
rodiny s dětmi, běžecké traily, provazo-
vý most přes Kejnou, revitalizace Tůní
s pozorovatelnou ptáků, pěšina pro bosé
nohy.

Obnovíme plovárnu. Nastartujeme
proces revitalizaci břehů, jejich údržbu,

budeme vyhledávat cesty pro jejich šetr-
né komerční využití.

Budeme podporovat tradiční kulturní
akce konané v Řevnicích, ty méně za-
běhlé budeme lépe inzerovat. Řevnice
mají mít pověst města, kam se jezdí za
alternativní kulturou, tenisem, neotřelý-
mi nápady pro celou rodinu.

Budeme aktivně vyhledávat investory
s kvalitními kulturními, či vzdělávací-
mi projekty, pro něž by se Řevnice
mohly stát zajímavým sídlem nedaleko
od Prahy. 

07 ŘEVNICE JSOU NAŠE CELÉ 
Proč? 

Musíme se postarat o znevýhodněné
oblasti města ohrožené záplavami, praš-
ností nebo segregací i o oblasti s nedo-
končenou kanalizací.
Konkrétně: 

V případě porušených vodotečí je ne-
zbytné vytvořit koncepční projekt ochra-
ny proti dešťovým záplavám z kopců
a začít s jeho urychlenou realizací. 

Pro oblasti pravidelně ohrožené po-
vodněmi vytvoříme program ochrany.
Důsledně využijeme dotací do prevence,
zjištěné nedostatky stávající ochrany je
nutné skutečně odstranit. 

Prašné silnice zpevníme alespoň recy-
klátem (prioritou je hustota provozu,
příjezd k veřejným institucím – fotbalo-
vé hřiště, školky, skautské klubovny).
Umožníme systém oprav komunikací za
finanční spoluúčasti dotčených obyva-
tel.  

Cílené investice a konkrétní opatření
by měly směřovat do oblastí, které se
mohou stát potenciálním zdrojem pro-
blémů pro celé Řevnice. (Klesající hod-
nota pozemků v určitých lokalitách,
opuštěné chaty a jejich nelegální obývá-
ní jako zdroj kriminality.) 

08 EVROPA ŘEVNICÍM, 
ŘEVNICE EVROPĚ 

Proč? 
Máme poslední šanci dosáhnout na

evropské peníze. A prostředí pro jejich
získání je do jisté míry transparentnější.
Musíme přesně vědět, k čemu je potře-
bujeme a chápat je jako závazek společ-
né Evropě.
Konkrétně:

Vytipujeme projekty, které Řevnice
potřebují, a zadáme jejich zpracování. 

Vytvoříme pracovní komisi, která se
zaměří na vyhledávání dotačních titulů,
které bude podávat obec. Zároveň bude
oporou pro další aktivní subjekty, které
chtějí žádat o projekty s realizací na úze-
mí Řevnic.

Budeme hledat zkušenosti za humny.
Rádi bychom našli partnerské město ob-
dobné velikosti a charakteru v cizině
a rozvíjeli s ním vzájemné vztahy. Pod-
porovali školní výměny, sdílení zkuše-
ností se správou obce atd. 

09 TRADICE, ODPOVĚDNOST
A PROSPERITA 

Hlásíme se k těm třem slovům ne kvů-
li tomu, že tvoří zkratku strany TOP 09,
ale protože představují hodnoty, které se
navzájem podmiňují. 

Minulost Řevnic představuje bohatý
zdroj, ale zároveň závazek na tradici na-
šeho města navázat a rozvíjet ji. 

Budoucí prosperita je něco, co z dob-
rých základů tradice vyrůstá. 

Na naší odpovědnosti a pracovitosti
záleží, jak zdárně se minulost s budouc-
ností propojí. 

Volte TOP 09 a nezávislé 

02 ŘEVNICE PRO KAŽDÝ VĚK
Proč? 

Při dílně nápadů k územnímu plánu vy-
slovil architekt Pavel Hnilička jednodu-
chou, ale velmi důležitou myšlenku: Bu-
dou-li Řevnice uzpůsobené dětem a se-
niorům, budou zde spokojeni všichni.
Konkrétně: 
Chceme se po našem městě pohybo-

vat bezpečně a nepřekonávat zbytečné
bariéry. Bezbariérová by měla být zdra-
votnická zařízení. V souladu s demogra-
fickým vývojem budeme rozvíjet pečo-
vatelské služby, budeme hledat partnera
pro výstavbu kvalitního bydlení pro se-
niory. Budeme podporovat myšlenku
Univerzity třetího věku v Řevnicích pro
domácí i širší okolí.

hledávací služby na internetu, půjčovna
her pro děti) a její přestěhování do od-
povídajících prostor. 

04 ROZCHODÍME ŘEVNICE 
- DOPRAVA JAKO KLÍČOVÉ
TÉMA

Proč?
Do školy dnes už chodí (pěšky) má-

lokdo. Vozíme děti autem, protože
máme strach z aut. S podobnými para-
doxy si architekti již nějakou dobu lá-
mou hlavu a navrhli celou řadu opatření.
Základní je ale zkušenost, že pěkné
a bezpečné cesty pro pěší a cyklisty, ob-
chůdky a služby cestou, možnosti setká-
ní zvyšují až několikanásobně ochotu
dojít pěšky. 

SDRUŽENÍ TOP 09 A NEZÁVISLÍ - ŘEVNICE

Vážení občané,
příští volební období je důležité.

Je poslední, kdy budeme mít lepší
přístup k evropským dotacím pro-
střednictvím strukturálních fondů.
Je to příležitost i výzva opravit za-
nedbané a promyšlenými kroky
vrátit Řevnice k noblese a účelnos-
ti jejich zlaté, prvorepublikové, éry. 

Prvním krokem byla tvorba stra-
tegického plánu města, při níž jsme
se mnoho naučili. Díky diskuzím
a připomínkování se nám podařilo
ovlivnit dokument tak, že do znač-
né míry představuje naši vizi další-
ho směřování města. Podobně je
potřeba dokončit nový územní
plán: projednávat ho s veřejností,
být otevřený názorům odborníků
a zároveň do něho odvážně promít-
nout zájmy obce, aby mohl být ná-
strojem pro řešení konkrétních pro-
blémů formulovaných ve strategic-
kém plánu. 

Je potřeba promyšleně vyřešit
dostavbu základní školy a smyslu-
plně využít dotaci na komunikaci
k nádraží, aby zde v součinnosti
s výstavbou v proluce za Modrým
domečkem vznikl kvalitní veřejný
prostor. 

Náš program přirozeně neobsa-
huje vše, co bychom rádi prosadili,
ale lze si z něho snad udělat před-
stavu, za čím stojíme a jaké by-
chom Řevnice chtěli mít.

srdečně Váš 
Ondřej Skripnik

Kandidáti TOP 09 a nezávislí do řevnické-
ho zastupitelstva pro podzimní volby. V hor-
ní řadě zleva: Štefan Oršoš, Bohumil Kovář,
Matěj Barták, Ondřej Skripnik, Pavel Drh-
lička, Tomáš Spěvák, Jan Starý, Radim Jan-
sa, Tomáš Kramoliš; v dolní řadě zleva:
Ruth Tachezy, Alice Čermáková, Hanka Bo-
linová, Martina Skovajsová, Marie Reslová,
Hanka Ripková.

KOMUNÁLNÍ 
VOLBY 
10. - 11. října 2014

PŘIJĎTE
VOLIT!
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