
Budeme se znovu bát
o demokracii?

Myslím, že si dnes málokdo dokáže
přesně vzpomenout, jak vypadal náš
život před 17, 18 lety. Na tu šeď,
prázdné obchody, všudypřítomné
výkopy, lešení a bláto, manifestace na
podporu světového míru, socialismu 
a přátelství se Sovětským svazem na
věčné časy. Na strach z kolegy v práci
nebo souseda, na ty bezobsažné
projevy a optimistické zprávy 
o brigádách, úspěších v rychlo-
obrábění nebo hluboké orbě. Zkrátka 
o té prázdnotě našeho veřejného živo-
ta a beznaději v životech osobních.
To, co se událo za těch pár let od roku
1989 je v porovnání s předchozími
desetiletími rozhodně zázrak. Jak se
změnila tvář našich měst a obcí, kolik
se postavilo silnic (ovšem je to pořád
málo), co lidé nakupují a kam jezdí.
Máme desítky novin a časopisů, rádií,
několik televizních stanic. Otevřeně se
kritizují představitelé státu, z poli-
tických anekdot jsou celé televizní
estrády. Lidé mohou svobodně volit 
a stejně svobodně nechodit k volbám.
Jak rychle jsme si na to zvykli – na
dobré věci se rychle přivyká, na
špatné rychle zapomíná... V této
souvislosti mě zaujala zmínka
někdejšího polistopadového předsedy
ÚV KSČ Urbánka v jednom
rozhovoru v Lidových novinách
minulý týden. Citoval Gustáva
Husáka, jak mu říkal, že „Polsko je na
dně, Maďarsko taky a my tam
směřujeme“. Náš přechod do nových
poměrů byl relativně pohodlný 
a bezbolestný, protože nastal včas. Ale
co je levné, toho si málo vážíme. 
Nejlépe je to vidět na volební účasti.
Ta klesá na všech úrovních a u voleb
do všech typů zastupitelských sborů. 
Od roku 1998 je u moci sociální
demokracie. Všeobecná nechuť k po-
litice a nezájem o věci veřejné rostl po
celou dobu uplynulých 7 let. 
Miloš Zeman začal politiku stra-
nických čistek na státních úřadech 
a ve správních radách státních podni-
ků. Zahájil zadlužování země a novou
„obchodní“ strategii socialistů -přímý
prodej podniků a bank (ČS, IPB
dokonce daroval ČSOB) a zadávání
velkých veřejných zakázek předem
vybranému dodavateli (např. dálnice
D47 – naštěstí později zrušeno). 

Po něm Vladimír Špidla roztočil
ruletu státního dluhu tak, že dnes
dosahuje tři čtvrtě miliardy. Úspěšně
dokončil nákup Grippenů za 20
miliard (vzpomeňme si, že za Zemana
měly stát přes 70 mld.). Vládl v pří-
mém rozporu s volebními sliby ČSSD
a dovedl stranu k vnitřnímu puči. 
Stanislav Gross již dílo zkázy jen
dokonal a odkaz jeho působení 
v křesle ministra vnitra a premiéra
jsou miliardové zpravodajsko-mafián-
ské hry o Čepro, Unipetrol a další. Byt
na Barrandově, to je jen dětská hračka
oproti tomu všemu ostatnímu. 
Po Grossovi přichází konečně rázný
muž - Jiří Paroubek. Spasitel zraze-
ných a opuštěných. Muž velkých gest,
dryáčnických výroků a sebevědomých
projevů. Muž rázných personálních
změn. Vidí problém, hned vymění
toho, kdo jej reprezentuje. Problém se
sice neřeší, ale je vykázaná činnost. 
Nejdokonalejší ukázkou je volba
MUDr. Ratha do křesla ministra
zdravotnictví. Je to v pořadí již 6.
sociálně-demokratický ministr (pokud
nepočítáme krátké suplování Vla-
dimíra Špidly). Problém zdra-
votnictví je jednoduchý. Teče do něj
spousta peněz, ale ty nestačí. Daleko
více jich vytéká všelijakými skulina-
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mi, ať jsou to nezodpovědně hospoda-
řící nemocnice, nadbytečné množství
zdravotnických provozů či úkonů,
předražené léky apod. Nic z toho
ministři neřešili. 
Naopak zadělávali na další problémy.
Nemocnicím ukládali zvyšování
mezd, ale nedali jim více peněz,
Všeobecné zdravotní pojišťovně
zvyšovali platební povinnosti, ale
nezvýšili pojistné – zejména státem
hrazené pojištění. Byli to oni –
sociálně-demokratičtí ministři, kteří
soustavně přiváděli VZP do dluhů.
Nyní ji za to ztrestají. Ministr vyhlásil
veřejnou správu. Vláda dosadila
sociální demokraty do všech svých
pozic ve správní radě VZP. Ministr
hrozí, že přestanou uzavírat smlouvy s
nes-tátními zdravotnickými zařízení-
mi, pokračuje tedy ve šlépějích své
předchůdkyně, které navrhovala zná-
rodnění soukromých ordinací. Ostatně
zacházení s VZP také není nic jiného
než příprava ke znárodnění.
Proč se zastavuji tak dlouze 
u zdravotnictví? Protože je to velké
předznamenání toho, co se v této zemi
může dít. Premiér Paroubek nastoluje
krok za krokem vládu tvrdé ruky 
a arogance. Jak umí úkolovat polici, to
nám ukázal již v létě. Rozdává urážky

SLOVO STAROSTY a nadávky na všechny strany a uka-
zuje, že když se rozhodne, prosadí
svou, ať to stojí, co stojí. Dokazuje
každým svým krokem, že si s ním
komunisté budou rozumět.
Ekonomika roste, dluhy se zvyšují.
Nová metodika evidence nezaměstna-
ných zlepší i čísla zaměstnanosti.
Zvyšování státního dluhu se maskuje
pod výraz „snižování schodku
státního rozpočtu“. Něco zaplatíme,
něco zapřem… Veřejnost to vše
oceňuje rostoucími preferencemi 
v průzkumech a slušní lidé kroutí
hlavou. Kam až to může zajít! 
Ještě že máme svobodná média!
Aspoň částečně a aspoň zatím.
Ředitele televizí si už premiér zavolal
na kobereček, aby věděli, jak se mají
chovat k budoucímu vítězi. Novi-
nářům vzkázal, že se podívá na tisko-
vý zákon – čili na cenzuru. Brzy bude
pořádek i ve sdělovacích prostředcích.
Prvnímu demokratickému státu Čechů
a Slováků bylo vyměřeno pouhých
dvacet let, že by nám jich nebylo dáno
ani tolik? 
Tomu sám nevěřím. Ale soudím, že
demokraticky smýšlející veřejnost by
měla být na pozoru. I teď po 16 letech.

Miroslav Cvanciger

Na většině příjezdových komunikacích do Řevnic nás vítá z billboardu kluk s výstražnou „40”. Je to hezké uvítání, za které
vděčíme Honzovi Drašnarovi. A hlavně bychom si měli tuto výstrahu pamatovat během celé jízdy po Řevnicích!
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Cesta ze Selecké ulice směrem 
k místu pálení čarodějnic bude po
navezení základní vrstvy zeminy 
z výkopu kanalizace pokryta vrstvou
štěrku odtěženého při rekonstrukci
Tyršovy ulice. Konečný povrch
bude dohotoven do konce listopadu
2005.
Tyršova ulice. Finální asfaltové
vrstvy jsou položeny. V současné
době se provádějí dokončovací
práce – zpevněné vjezdy k jed-
notlivým objektům. Potom se upraví
chodníky, které budou travnaté.

v

   

Propojení náměstí s ulicí
Pod Lipami

V rámci jeho úpravy se do této části
naváží zbytková zemina z výkopů
kanalizace. Do tělesa chodníku
budou v příčném směru uloženy
betonové roury o průměru 1 metr,
které budou zajišťovat průtok vody.
Protože se jedná o bývalé koryto
řeky, je v okolí chodníku spodní
voda cca půl metru pod povrchem.
Po navezení materiálu bude koruna
náspu zúžena na šířku cca 2,5 metru.
Stávající šíře 3,5 metru je zde 
z důvodu umožnění zavážení
materiálu nákladními automobily.
Povrch pak bude zpevněn pouze
štěrkovou vrstvou, aby se dal
chodník v budoucnu kdykoli

rozebrat. Termín dokončení prací je
duben 2006.

v

   

Žádost o dotace
v rámci POV

Hospodářský odbor města vy-
pracoval žádosti o dotace v rámci
POV – Krajského programu
rozvoje.
a) Výměna vodovodních řadů 
v havarijním stavu – při výstavbě
splaškové kanalizace v ulicích
Komenského a Berounské, stejně
jako při výstavbě vodovodního
přivaděče z prameniště Kejná do
vodojemu Na Výšině, byl zjištěn
havarijní stav vodovodních řadů. 
Předpokládané náklady bez DPH

2.456.900,- Kč
Vlastní zdroje včetně DPH

1.326.726,- Kč
Požadovaná dotace

1.596.985,- Kč
b) Mateřská škola - půdní vestavba
nové třídy. Současná budova má
kapacitu 62 dětí a žádostí o umístění
je ročně 80 a více. Omezená kapa-
cita je i v jiných školkách v okolí,
proto je rozšíření z hlediska
občanské vybavenosti nezbytné. 
V současných prostorách Mateřské
školy není rozšíření kapacity
technicky možné, ale lze využít
půdních prostor. Tímto řešením se
nezmenší plocha zahrady a využijí
se stávající inženýrské sítě.
Předpokládané náklady bez DPH

3.157.226,- Kč
Vlastní zdroje včetně DPH

1.657.226,- Kč
Požadovaná dotace

1.500.000,- Kč
v

               

Dílčí přezkoumání
hospodaření

Ve dnech 12. až 14. října 2005
proběhlo dílčí přezkoumání hos-
podaření města Kontrolním oddě-
lením Krajského úřadu Středočes-
kého kraje. Bylo provedeno vý-
běrovým způsobem a týkalo se
období od 1. 1. 2005 do 30 .9. 2005.
Předmětem kontroly bylo mimo jiné
plnění příjmů a výdajů rozpočtu,
nakládání a hospodaření s ma-
jetkem, zadávání a uskutečňování
veřejných zakázek a účetnictví
vedené územním celkem. Výsled-
kem kontroly je konstatování, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

v

   

Činnost
Městské policie Řevnice

V poslední době se objevují
problémy s odstavováním nepo-
jízdných vozidel na místních
komunikacích. Upozorňujeme maji-
tele těchto vozidel, že se jedná 
o vraky, které na pozemních
komunikacích (uvedených zákonem
č. 13/97 Sb.) nesmí být odstavovány.
Jejich likvidaci může provádět
pouze oprávněná firma, která má 
k odstraňování vraků určení.
Městský úřad může uložit za tento
přestupek pokutu až 20 000 Kč ve
správním řízení.

Dalším problémem je nedovolené
odkládání odpadů vedle sběrných
nádob, které je zakázáno městskou
vyhláškou o odpadech. Za takové
porušení vyhlášky může městský
úřad uložit pokutu až 30 000 Kč ve
správním řízení.
Hlídka MP dále řešila několik
přestupků ohledně volného pobíhání
psů, kdy došlo v souvislosti s tímto
problémem k poranění osob. Opět
zdůrazňujeme, že volné pobíhání
psů je omezeno městskou vyhláškou
a je na majiteli zvířete, aby toto
dodržoval. V opačném případě se
vystavuje zbytečným problémům,
které z toho vyplynou.
Dále byla hlídka MP přivolána 
k dopravní nehodě, při níž došlo 
k poškození majetku a řidič z místa
nehody ujel. Místo bylo zajištěno do
příjezdu dopravní policie a věc jí
byla předána. Viník nehody byl záhy
zjištěn.
Při pravidelné pochůzce zajistila MP
osobu celostátně hledanou a ná-
sledně ji předala Policii ČR 
v Řevnicích.
MP reagovala na oznámení
řevnického občana o krádeži dřeva 
v lese pod starou skládkou a zjistila,
že se jedná o povolenou těžbu dřeva.
MP průběžně zajišťuje bezpečnost
přechodů v ranních hodinách.

Martin Malý, MP

ZE ZASEDÁNÍ
RADY MĚSTA

Prosperita zemí, regionů, měst 
a vesnic je založena na soutěži. Kde
je prosperita, tam se žije dobře.
Dobře žít znamená mít práci, která
člověka dobře uživí, mít zajištěné
služby, mít zdravé životní prostředí,
mít …. Jistě jste si na cestách v naší
zemi i v cizině mnohokrát povšimli,
že jsou města a městečka, kde bylo
pěkně a jiná, kterými jste raději jen
rychle projeli, která vás nezaujala,
která byla nudná a smutná. 
A prostředí se silně odráží v povaze
lidí, v tom, zda své životy jen žijí
nebo si života spokojeně užívají.
Vždy platilo a dnes to platí
dvojnásob, že kdo chce prosperovat,
musí nabízet něco, čím zaujme. 
V případě města jako jsou Řevnice,
má-li dlouhodobě prosperovat 
a dívat se do budoucnosti s důvěrou,
to znamená, že musí připravit
atraktivní nabídku jak těm, kdo 
v něm trvale žijí či by žít chtěli, tak
návštěvníkům. Města a vesnice, kde
tuto filozofii pochopili a aktivně ji
ztvárňují, se rozvíjejí, tam, kde
dávají přednost zápecnickému
klídku („nepotřebujeme žádné novo-
ty a hlavně ať se nám tady nikdo moc
neproducíruje“), je za dveřmi
úpadek.

INSPIRACE LITOMYŠLÍ
Myslím, že Řevnice mají přes
nějaké to klopýtnutí nakročeno
správným směrem. Ideový základ
dalšího směřování města vidím 
v Námětové studii pana architekta
Josefa Pleskota a jeho kolegů, s níž
se občané města měli možnost
seznámit na setkání s jejími autory.
Studie je rovněž stále k nahlédnutí

na městském úřadě u starosty města
a v Salonu No. 1 paní Bartákové.

Kdo zná tvorbu pana architekta
Pleskota a jeho kolegů, ví že
realizovali a realizují řadu projektů
mj. Litomyšli ve východních
Čechách. Pan architekt Pleskot
laskavě zprostředkoval setkání

zástupců Řevnic se starostou
Litomyšle panem Janem Janečkem.
Setkání se za město Řevnice
zúčastnili starosta města Miroslav
Cvanciger, radní Pavel Dudák a člen
stavební komise Tomáš Kramoliš.  

Rád bych zde poděkoval jak panu
architektu Pleskotovi za zprostřed-
kování tohoto setkání, za to, že se 
s námi celý den procházel Litomyšlí
a za jeho zasvěcený výklad, tak panu
starostovi Janečkovi, který nám
velmi vyšel vstříc, vyčlenil si pro
nás podstatnou část svého pra-
covního dne, poskytl nám řadu
informací o Litomyšli a provázel nás
po svém krásném městě.

Seznámili jsme se s tím, jak město
velmi citlivě obnovuje historické
části města, jak úspěšně řeší
integraci anonymní panelové
zástavby ze 70. let v blízkosti
centra města, prohlédli jsme si
moderní bytovou výstavbu, nová
sportovní centra, nově vybudovaný
školní areál i vilovou čtvrť. Prošli
jsme si také areál bývalého
zámeckého pivovaru, který v sou-
časné době prochází celkovou 

(pokračování na str. 8)

        



Ruch 11/2005 3

Sedmnáctý listopad mne zastihl 
v plné práci, ale ze začátku to
vypadalo jako pěkná nuda. Coby
zuřivý reportér těch dní jsem
klasické demonstrace disidentů 
a jejich fanoušků znal nazpaměť 
a nejbližší velká akce se měla konat
až 10. prosince na den lidských práv.
Ta akce na Albertově byla navíc
nějak oficiálně povolená, snad
přímo za účasti SSM, zkrátka
zvláštní. I ten dav tam byl na první
pohled víc podobný slušné mládeži
třeba jako na Portě. K tomu byla
zima a vypadalo to na sto
podzimních kilometrů, protože 
z Albertova je to do centra docela
kousek. Ale práce je práce a nakonec
to byla docela pěkná procházka.
Svižným pochodem jsme se zahřáli
a průvod byl příjemně rozevlátý
jako šála jednoho anglického
novináře, který šel s námi. Když
jsme zahýbali doprava kolem
Národního divadla, bylo už jasné že
se něco děje. A když jsme míjeli
kavárnu Slávia potkal jsem jednoho
kamaráda, který rozjásaně hulákal:
„Tohle je konec!“ Neptal jsem se ho,
jak to ví. Věděl jsem to taky.
Jak říkám, byl jsem ten den 
v práci a tohle vypadalo na velkou
událost. A protože uzávěrky ev-
ropských novin probíhají kolem
páté, řekl jsem si, že není na co čekat

a utíkal jsem do kanceláře v Růžové
ulici, abych světu podal tu zprávu.
Kolegové zůstali na místě a já už se
viděl, jak na svém prvním
notebooku sepisuji tu žhavou
aktualitu a pak si dám coby
začínající vegetarián svou každo-
denní porci mražené mochovské
zeleniny v přilehlé hospůdce čtvrté
cenové kategorie. Při neexistenci
mobilů jsem ovšem netušil, že na
druhé straně Václaváku se to zatím
pěkně řezalo a uprostřed toho všeho
se tam v podivné revoluční shodě
rodila slzavá legenda o nebohém
studentovi, se kterým to nakonec
dobře dopadlo. No a jak jsme to 
o pár dní později všechno slavili 
v luxusním hotelu Alcron, nabídli mi
po několika kalíšcích vodky jedinou
zeleninu, co tam měli, totiž
mochovskou. Osud tomu chtěl, že
moje zraky mezitím padly na
hezkou porci pečené kachničky a tři
týdny trvající vegetariánství bylo
rázem u konce. S výhodou zpětného
pohledu je tedy třeba se podívat
pravdě do očí a přiznat si, že jako
reportér jsem klíčový okamžik této
revoluce prošvihnul a vegetariánem
jsem se taky nestal. Na druhou
stranu jsem nemusel psát žádné
kraviny o mrtvém Martinu Šmídovi.
Tak to bylo a i dneska si myslím, že
se to docela povedlo.

17. LISTOPAD ONDŘEJE HEJMY
Jak jsem prošvihnul revoluci a jak se ze mě nestal vegetarián

(zápisky pražského zpravodaje světové tiskové agentury)

Tenkrát jsem se právě vrátila ze
čtyřdenního pobytu ve Vídni a doma
jsem našla dopis, který začínal slovy:
Vážená paní kolegyně, je nám ctí
Vám oznámit atd. Tím dopisem jsem
byla přijata mezi řádné členy tehdy 
u nás napůl ilegálního meziná-
rodního PENklubu. Dnes už taková
formulace nikomu nepřipadne
zvláštní, ale tenkrát byla. Dlouhé
desítky let žádná organizace do
svých řad nepřijímala vážené pány či
paní, natož aby si to pokládala za
čest. Spíš naopak. Bylo to, jako by
nad obzorem svítalo. Zítřek měl
datum 17. listopad 1989. 
Další dny jsem prožila stejně jako
miliony lidí, kteří cinkali klíči na
náměstích a na Letné či se zatajeným
dechem pozorovali zázračné pro-
měny televizní obrazovky. Co 
k tomu říct víc? Je to jako včera -
anebo před sto lety - ale snad se
většina z nás ještě pamatuje. 
V každém případě to byla nejlépe
zmapovaná událost v našich dějinách
Naši študáci jsou tradičně buřiči
nejspíš už od časů Mistra Jana Husa.

Většinou s katastrofálními důsledky
pro všechny zúčastněné. Hned 17.
listopad připomíná tragické události
za okupace. Téměř zapomenutý
zůstal zoufalý pokus z února 1948,
kdy se tisíce studentů pokusily
zvrátit neblahý vývoj zpátky k de-
mokracii. I tenkrát se do nás střílelo,
i když nebyl nikdo zabit. Ve dva-
cátém století plném hrůz se ale
naštěstí naplnilo jedno staré přísloví:
Do třetice všeho dobrého.
Třetí studentská demonstrace v roce
1989 skončila nepochybným úspě-
chem a nic na tom nemění
skutečnost, že se to občas nějak
zvrtne. Ve světě plném lidí si vlastní
dokonalý mikrokosmos vytvořit
nelze, i kdybychom toho byli
schopni. 
Hodně se nadává. Dokonce bývá
slýchat, že za komunistů bylo líp.To
snad nemůže myslet vážně nikdo
krom papalášů, kteří si vozili zadky
v šestsettrojkách, zatímco občané
třetí kategorie - a to jsme byli všichni
- když už nic horšího, tak aspoň
postávali ve frontách na nejjed-

MALÉ VÝROČNÍ ZAMYŠLENÍ
LUDMILY VAŇKOVÉ

Pavel Dudák
„Protože jsem 17. listopadu 1989
přímo na demonstraci na Albertově
nebyl, v paměti mi utkvěly vlastně
až okamžiky poté, co jsem se
dozvěděl, jak to dopadlo na Národní
třídě. První pocity pak byly, že „už
to začalo“, že tohle už tehdejší
režim nemůže ustát.

Následující dny jsem prožil jako
řada ostatních občanů - demon-
strace, plakáty, podpora studentů…
Šlo to strašně rychle. Zaujalo mně
také něco, co se asi s ohledem na
historický význam těch dnů moc
nezdůrazňuje, a to humor českého
národa. Tak třeba když celá ulice 
u kavárny Slavie zdravila dvě
mávající staré paní v tramvaji, která
nemohla kvůli davu projet,
skandováním hesla „Ať žijí
babičky!“, nebo když se dnešnímu
panu biskupovi Malému, který
děkoval plnému Václavskému
náměstí za to, že spořádaně nechalo
projet sanitku, dostalo skandované
odpovědi „To je u nás normální!“.
Kéž by se nám humor i ohle-
duplnost vrátila v té míře, jakou
jsme projevovali v oněch dnech!” 

Zuzana Dudáková
“17. listopadu jsem byla s kamarád-

nodušší věci každodenní potřeby. 
A na všechno bylo třeba souhlasu
všemocné strany (s velkým S). Za
hranice s výjezdní doložkou 
a valutovým příslibem, který udělit
či neudělit bylo bez jakéhokoli
vysvětlování či odvolání v moci
banky, samozřejmě jediné a státní. 
A kdo byl už tehdy v důchodu, snad
si vzpomene, že do kapsy míval
hlouběji než teď.
Samozřejmě taky nadávám. Taky mě
štvou ty ztracené miliardy, za které si
prohnaní rošťáci užívají v exotických
zemích. Ale když mám největší
vztek, vzpomenu si. Ano, v životě se
mi nesnilo, že bych se někdy mohla
snad dožít konce toho oblbování,
které nás obklopovalo jak mazlavá
bažina. A říkám si, stalo se dobře.
Chceme snad žít v ráji? Či lépe:
Můžeme?
Dokonalost na světě uskutečnitelná
není, ale přece jen jsme jí blíž. Že se
nám svět za šestnáct let převrátil
naruby, není jen dílem získané
svobody. (Ještě jednou dík, děvčata 
a chlapci.) Internet, mobily, ba 
i počítače většinou předtím byly
hudba budoucnosti. A ať už je to
dobře nebo špatně, všichni je
užíváme a těžko si dokážeme
představit, jak bez nich dál.

Když jsem se narodila, právě zahájil
vysílání rozhlas a politici na státní
návštěvy jezdili vlakem. To už
nedávno učinil pouze představitel
Severní Koreje a vzbudil značnou
veselost. Létání dávno není 
v plenkách. Já jsem se dospělosti
dožila úplně bez televize. Bylo mi
24, když se tu jako první vlaštovky
objevily obrovské kisny s miniaturní
obrazovčičkou. Bylo jich tenkrát 
v roce 1951 ve vlasti všehovšudy
pět. Jak to souvisí se 17. listo-
padem? Snad jenom tím, že mezník
v našem životě byl tehdy dokonalý.
Svět třetího tisíciletí je úplně jiný než
kdykoli dřív. 
Stačí se rozhlédnout po našem
městě. Pravda, nadáváme. Pořád se
opravují vozovky. Ale domy - až
snad na ten můj - vypadají úhledněji
než dřív, ohavná skládka zvolna mizí
pod zavážkou, snad nám dokonce
poteče líp voda, celé povodí
Berounky je jako vyměněné a v Do-
břichovicích mají dokonce kruháč.
Jenom k těm volbám pořád musíme,
i když nám prezenci nikdo ne-
odškrtává. Nebyl jen rok 1989. Bude
i 2006 a všechny další a sebe-
poklidnější svobodu je třeba si
pohlídat.

kou v Praze na našem pravidelném
kulturním výletě. Její přítel nás
čekal na Karlově náměstí a ptal se,
jestli máme dobré boty, prý
kdybychom musely utíkat. Vůbec
nám to nedošlo a až po cestě na
Albertov jsme všechno pochopily.
Z demonstrace jsme ale odešly
dříve, neboť jsme šly do tehdejšího
divadla ABC. Po divadle nás
nechtěli pustit do metra na Můstku,
všude byli policajti. Až ráno jsme se
dozvěděly, co se stalo.

V Olomouci, kde jsem žila, jsme
dobu bezprostředně po 17. listopadu
prožívali podobně jako Pražané.
Téměř každý den demonstrace, ale
hlavně celý den zapnutá televize
kvůli informacím z Prahy.” 

Tereza Bartáková
„Mirek Barták vytápěl od rána náš
dům v Řevnicích, abychom měli
večer teplo, až dorazíme s hochy 
z té velké Prahy.
Já jsem byla v Praze a v pod-
večerních hodinách jsem hledala
usilovně svého patnáctiletého syna,
který zůstal zaklíněn policejními
kordony mezi ulicí Mikulandskou 
a Ostrovní.”

Helena Rytířová

Tato stránka je věnována nedávnému výročí listopadové revoluce.
Zeptala jsem se, jak prožívali někteří z nás 17. listopad 1989 a dni
následující.

            



Ruch 10/20054

Krajská hospodářská komora
Střední Čechy
si Vás dovoluje pozvat na projekt
s názvem „1. komorový JAR-
MARK“, který se uskuteční 
v druhé polovině ledna 2006. Je
určen podnikatelům - členům
Hospodářské komory ČR. Ti
budou mít možnost setkat se 
v jeden den v prostorách sídla
úřadu HK ČR v Praze. 
Hospodářská komora ČR se
rozhodla uspořádat akci, která by
našim firmám pomohla přímo 
a prakticky v jejich činnosti.
Firmy ze všech regionů i napříč
všemi obory budou mít díky
Jarmarku možnost představit svoji
činnost před ostatními, tedy nejen
před konkurencí, ale také před
potenciálními partnery. Přítomní
zástupci členských firem se budou
moci přesvědčit, jakým způsobem
se prezentuje jejich konkurence,
stejně jako navázat zajímavé
kontakty.
1. komorový jarmark nabízí
zájemcům zdarma prostor 
v budově Hospodářské komory, za
mírný poplatek potom technické

zázemí, stoly a stojany na
propagační materiály. Firmám
bude nabídnuta adjustace ukázek 
v konferenčním sále, prezentace
projekcí v počítačové učebně, také
je možné zajistit prezentaci 
na velkoplošných obrazovkách.
Podnikatelé budou mít možnost
využít k vlastnímu jednání koutky
s občerstvením, kde zůstanou
nerušeni okolním děním. Hospo-
dářská komora se chce také touto
akcí otevřít a lépe představit svým
členům, nabídnout jim své služby,
představit lidi, kteří za kon-
krétními produkty komory stojí.
Již samotný výběr firem, které
musí splňovat jedinou podmínku,
a sice, být členem Hospodářské
komory, je částečnou zárukou
serióznosti projektu. 
Tajemník úřadu Hospodářské
komory ČR Vladimír Šiška 
k tomuto projektu dodává: „Při
dnešním dobrovolném členství 
v Hospodářské komoře ČR jsou
našimi členy ti podnikatelé, kteří
si uvědomují potřebu společného
prosazování zájmů podnikatelské
obce. Tyto subjekty si zaslouží,

Krajská hospodářská komora
Střední Čechy představuje
novou službu pro své členy:

Právní poradenství
Krajská hospodářská komora
Střední Čechy nabízí svým
členům od 1. 8. 2005 možnost
využití právního servisu. Pro
členy je k dispozici bezplatná
právní poradna, která nabízí
poskytnutí základní právní
pomoci, spočívající v poskytování
základních prvotních informací
pro orientaci v systému českého
práva a to zejména:
v

      

Poskytování základních
informací pro orientaci v právních
předpisech
v

  

Poskytování prvotních
informací o způsobech uplatnění
práva v rámci zákonných lhůt
v

  

Poskytování jednoduchých
právních rad při aplikaci
závazkových právních vztahů
v

  

Poskytování základních práv-
ních rad pro orientaci při řešení
právních sporů především v těchto
právních odvětvích:
- obchodní právo
- občanské právo
- rodinné právo
- pracovní právo
- trestní právo
- správní právo
Případné zastupování již bude
zpoplatněno dle ceníku příslušné
právní kanceláře.
Tato služba je členům k dispozici
každý den. V případě zájmu je
nutné kontaktovat Dagmar
Votavovou, oblastní kancelář
Poděbrady.
tel. 325 616 446, 724 613 958
votavova@ekopodebrady.cz 

VÁNOČNÍ ČAS
K TOMUTO TRADIČNÍMU SETKÁNÍ DOJDE LETOS

UŽ 10. PROSINCE.
Od 9 hodin si budete moci koupit domácí pečivo, výrobky
chráněných dílen a další dárky, potkat se se sousedy, zahřát se grogem
a naladit se na předvánoční atmosféru. V prodeji budou nové řevnické
kalendáře - stolní s reprodukcemi starých pohlednic a nástěnný 
s novými fotografiemi města. Jako každoročně budou dva stánky
patřit stacionáři Náruč, zúčastní se chráněné dílny i řevnická základní
škola.

1. komorový JARMARK aby jim podnikatelská samospráva
v rámci jejich členství nabídla
pomoc při jejich rozvoji. To se již
samozřejmě děje, členství v HK
ČR je zohledňováno u každé akce,
každého produktu HK ČR.
Tentokrát jsme ale připravili akci
určenou výhradně členům. 
Závaznou přihlášku zájemci
naleznou na:
http://dotaznik.komora.cz/jarmark/.

Uzávěrka přihlášek je
23. prosince 2005.

Na závěr bychom Vás chtěli
upozornit na naši novou adresu:
Krajská hospodářská komora
Střední Čechy
Oblastní kancelář Praha – západ
Pražská 24
252 10  Mníšek pod Brdy
Tel: 318 590 711
ohk@hkpz.cz
www.hkpz.cz

Informační místo pro podnikatele
RM Praha - západ
Pražská 24
252 10  Mníšek pod Brdy
Tel: 318 590 712
Rmpraha-zapad@inmp.cz

VÁNOČNÍ
KONCERT
MUZIKY

NOTIČKY
18. 12. 2005

v 17.00 hodin 
v řevnickém kostele

sv. Mauricia.
Na tomto koncertě

vystoupí všechny složky
dětské lidové muziky
Notičky včetně Malé
muziky s osmiletou
primáškou Milenou

Kolářovou.
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Stalo se již tradicí, že se občanské
sdružení Náruč, které provozuje
denní stacionář v Dobřichovicích,
každý rok účastní vánočních trhů 
a jarmarků v Dobřichovicích a Řev-
nicích. Opět jsme tedy s dětmi
vyráběli drobné dárky pro potěšení
a pekli vánoční perníky. Letos nám
velice pomohly maminky našich
dětí, tradiční sponzoři a přátelé.
Kdy si tedy budete moci přijít vybrat
něco hezkého pro radost? V Dob-
řichovicích budeme 26. listopadu na
Adventních trzích a také před-
poslední adventní víkend na
Vánočním jarmarku. Na řevnickém
náměstí nás najdete 10. prosince od

ADVENTNÍ ČAS S NÁRUČÍ
9 hodin na trhu nazvaném „Vánoční
čas“.
Kromě dárků jsme pro vás opět
připravili oblíbenou dobročinnou
akci „Koláče pro Náruč“. Můžete
přijít ochutnat výtvory našich
osvědčených dodavatelek báječných
buchet, koláčů a cukroví. Pokud se
rozhodnete rozšířit jejich řady,
budeme velice rádi a vaše dobroty
budeme očekávat už od půl deváté.
Letos budeme podávat také vánoční
punč pro zahřátí dětí i dospělých.

Těšíme se na Vás a všem, kteří nám
v tomto roce pomáhali, děkujeme!

Občanské sdružení Náruč 

V sobotu 19. 11. 2005 se konal jubilejní 30. ročník LESNÍHO SLALOMU.
Pořadatelem byl SKI KLUB ŘEVNICE a trasa vedla lesem na modré
turistické cestě mezi vodárnou a Lesním divadlem.
Seznam vítězů:
Kategorie A děti nar. 1999 a mladší: Zdráhalová Petra
Kategorie B chlapci 1997 – 98: Hochman Petr
Kategorie C dívky 1994 – 96: Bečková Anička
Kategorie C chlapci 1994 – 96: Holý Petr
Kategorie D chlapci 1991 – 93: Ptáček Karel
Kategorie E dívky 1988 – 90: Zdráhalová Lucka
Kategorie E chlapci 1988 – 90: Zrostlík Štěpán
Kategorie F ženy do roku 1987: Pávková Jana
Kategorie F muži do roku 1987: Buchal Jiří

LESNÍ SLALOM v Řevnicích
V neděli 6. listopadu odpoledne se konalo slavnostní setkání v parku. Ti,
kdo se po celý rok účastnili jeho zušlechťování se zde loučili s podzimem
a chtěli si poslední krásné dny v Havlíčkových sadech užít. Ti nejmenší
závodili v běhu, kluci na kolech předvedli svůj freestyle na nových
dřevěných objektech, pilo se pivo, hrála dechovka.
V následném týdnu se zde začaly pokládat roury, které budou odvádět
dešťovou vodu. I když to teď vypadá hrozivě, po jejich položení se park
vrátí do původního stavu.

DUAL MUSIC
Hudební produkce vhodná zejména na SVATBY

a jiné slavnostní příležitosti.
Hrajeme všechny žánry, nabízíme

profesionální přístup.
Tel. 606 864 907, 777 806 539

www.sweb.cz/dualmusic/
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Řevnice v roce 1899 - pohled
ze Šiberného

Stará černobílá pohlednice Řevnic 
z dílny J. Vilíma zobrazuje celkový
pohled na Řevnice z vrchu Šiber-
ného. Pohlednice byla odeslána 
z Řevnic do Prahy v červenci 1899.
Obraz na pohlednici rozděluje
silnice k vrchu Šiberný, která je
lemována stromy, a po obou jejích
stranách jsou jen pole. Dnes je to
ulice Československé armády.
Přesně ve středu pohledu je patrová
vila Božena z roku 1895, čp. 141,
která je v dnešní Nezabudické ulici
a svým vzhledem dominuje oblasti
vpravo od silnice. Těsně u silnice
vlevo - dnes na rohu ulis Čs.
Armády a Jiráskovy - je domek čp.
137, který začali stavět v roce 1894
manželé František a Anastázie
Šůrovi. Na fotografii je vlevo od
domu čp. 137 - v dnešní Jiráskově
ulici - přízemní domek čp.132,
který byl v uplynulých letech
vícekrát přestavěn.

Řevnice na starých pohlednicích 23

Lidé, kteří vykonali něco význam-
ného a pozoruhodného pro svůj
národ, mají různé osudy. Někteří
sklidili za své skutky úctu, slávu,
společenské ocenění, stali se po-
pulárními. Jiní, ač jejich zásluhy
byly neméně významné, zůstali
veřejnosti téměř neznámí. Do této
druhé skupiny řadím řevnického
občana Zdeňka Rohlu, který 
v Řevnicích žil od roku 1946 až do
své smrti v roce 1979 a který je na
řevnickém hřbitově pochován.
Zdeněk Rohla je považován za
jednoho z velmi významných aktérů
československého diplomatického
zahraničního odboje z let 1914-
1918. Narodil se v Praze v roce 1889
a v Praze vystudoval Českoslovan-
skou obchodní akademii. Získal
výborné jazykové znalosti i základy
pro obchodní činnost. Po ab-
solvování školy nastoupil v Praze
jako disponent k firmě J. a J. Frič,
mezinárodně známé továrně na
jemnou mechaniku, největší v ra-
kouské monarchii. Jeho zaměst-
navatel Josef Jan Frič (narozený
1861 v Paříži, zemřel 10. 5. 1945 
v Praze) v něm brzo rozpoznal
schopného mladého muže a získal 
k němu velkou důvěru. Když v roce
1914 vypukla první světová válka,
zapojil se J. J. Frič do domácího
odboje v tajné organizaci zvané
Maffie. V této organizaci pracovali
např. Kramář, Rašín, Scheiner,
Šámal a jiní. V té době poslal Frič
Zdeňka Rohlu jako zástupce firmy
do Itálie a po vstupu Itálie do války

do Švýcarska. Kromě obchodního
zastupování měl Rohla zároveň

působit jako spojka předávající
zprávy mezi pražskou Maffií 
a Národní radou československou 
v Paříži, kterou vedl dr. Edvard
Beneš. Zprávy byly zašifrovány 
v obchodní korespondenci firmy tak,

že byly psány specifickým
neviditelným inkoustem, který bylo

možno odhalit jen
chemickou cestou.
Je doloženo, že
dopisy byly pravi-
delně cenzurovány.
Pokládám za zají-
mavé, že tajné
spojení mezi Maffií
v Praze a skupinou
dr. Beneše v Paříži
bylo uskutečňováno
soukromými oso-
bami a veškeré
náklady s tím spo-
jené hradila firma
Frič. Takto byly
získávány a předá-
vány důležité infor-
mace o válce a o si-
tuaci doma i v za-
hraničí oběma smě-
ry. Celkem bylo po-
sláno několik set
dopisů. Frič i Rohla
prokázali mimo-
řádnou odvahu a
schopnosti, kterými

čelili nebezpečí prozrazení jejich
mise. Její činnost nebyla nikdy
odhalena či pro-zrazena. Eventuální
prozrazení by znamenalo jistou smrt
pro oba.
Po válce se Josef Jan Frič a Zdeněk

Mottla, který v domě bydlel.
Hostinec „Na kovárně“ byl 
v provozu dlouhou řadu let. Řev-
nické spolky v něm léta pořádaly
svá shromáždění. Po uzavření
provozu hospody byla v budově
přechodně zřízena prodejna ovoce 
a zeleniny. V současné době není
budova čp. 139 využívána.
Na předkládané pohlednici by bylo
možno určovat i další objekty, ale to
by přesáhlo rozsah tohoto sdělení.
Chci upozornit na velmi blízkou
podobu tohoto pohledu s litogra-
fickým barevným panoramatem
Řevnic, které je titulní straně
stolního kalendáře Řevnic pro rok
2006. Zřejmě Vilímova fotografie
byla podkladem pro toto lito-
grafické zpracování.
Dnes si obyvatelé vil a domků
kolem ulice Čs. Armády jen těžko
mohou představit rozsah zástavby 
v této oblasti před více než 100 lety.

Kö

Za těmito dvěma budovami je
komplex stavení, který tvoří čp.
139, v pozdějších letech známý
hostinec „Na kovárně“. Dne 14. 3.
1895 podal Karel Ráž žádost
obecnímu úřadu o stavbu nového
domku, stodoly a chléva, což bylo
povoleno s podmínkou, že za

domem bude kovářská dílna. Roku
1923 byla v domě zřízena hospoda
nazvaná „Na kovárně“ podle
původní kovářské dílny. Hospodu
provozoval František Ráž. 
Po roce 1936 bylo v domě
přistavěno podkroví pro nového
nájemce hostince pana Rudolfa

ZDENĚK ROHLA
zajímavá řevnická osobnost z období I. světové války

Rohla stali nositeli Českosloven-
ské revoluční medaile a Rohla byl
jmenován čestným členem Čes-
koslovenské obce legionářské.
Po vzniku Československé re-
publiky založil J. J. Frič novou
filiálku své firmy v Bratislavě 
a Zdeňka Rohlu jmenoval jejím
ředitelem. Rohla setrval v této
funkci až do roku 1946 a jako jeden
z mála Čechů nebyl ze Slovenska za
Slovenského státu vyhoštěn. Fričova
továrna na jemnou mechaniku byla
totiž jediná svého druhu na
Slovensku a nebylo za ni náhrady. 
V roce 1946 se Zdeněk Rohla
přestěhoval s rodinou do Čech 
a usadil se v Řevnicích.
Informace o panu Zdeňku Rohlovi
jsem čerpal z knihy docenta Martina
Kučery s názvem „Zprávy tajným
inkoustem“ vydané v roce 2003
Akademií věd ČR a též od Rohlovy
dcery paní Milany Pomahačové,
která žije v Řevnicích.

Kö

Poznámka k J. J. Fričovi:
Byl synem Josefa Václava Friče,
známého literáta a revolucionáře 
z revolučního roku 1848.
Výroba astronomických přístrojů 
v jeho firmě vzbudila Fričův zájem 
o astronomii. Vybudoval známou
hvězdárnu v Ondřejově, kterou
nezištně věnoval československému
státu v roce 1928 k 10. výročí jeho
vzniku. Hvězdárna se stala
základem pozdějšího Astrono-
mického ústavu Akademie věd.
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Agentura TNS AISA s.r.o., přední společnost v oblasti výzkumu trhu,
hledá spolupracovníky pro dotazování v domácnostech a podnicích
pomocí papírových dotazníků nebo přenosného počítače. Dotazování 
s papírovými dotazníky se provádí zejména v místě bydliště 
a spolupráce je na dohodu o provedení práce. Dotazování 
s přenosnými PC je možné na dohodu o pracovní činnosti nebo na ŽL.
U těchto uchazečů požadujeme znalost práce na PC, pevnou telefonní
linku, ochotu cestovat v okruhu asi 10 km od místa bydliště,
komunikativnost, zodpovědnost a spolehlivost. Nabízíme zajímavou
práci podle Vašich časových možností a dobré finanční ohodnocení.
Bližší informace: Kamila Syrůčková, tel. 272 177 325, 606 778 002

JANKA Radotín a.s.
Tradice společnosti sahá do 19. století, kdy v roce 1872 v klempířské
dílně v Dlouhé třídě v Praze začal pan Jan Janka s počtem asi 
15 dělníků s výrobou vzduchotechniky.
V současné době patří společnost JANKA mezi významné výrobce
vzduchotechniky.
V rámci dalšího rozvoje společnosti hledáme do našeho kolektivu
následující pozice :

MANAŽER PRODEJE PRŮMYSLOVÝCH CHLADIČŮ
Hlavní zodpovědnosti:
- Koordinace činností v oblasti obchodní politiky společnosti
- Jednání s obchodními partnery
- Metodické řízení technické přípravy výroby
- Spolupráce při tvorbě plánů prodeje a jejich aktualizace
- Správa databáze firem, zákazníků, zakázek
- Osobní dohled nad nejdůležitějšími zakázkami
- Spolupráce v cenové oblasti vč. sledování cen u konkurenčních výrobců
- Koordinace práce týmu: smluvních prodejců, asistentka, pracovníci
konstrukce a vývoje průmyslových chladičů
- Likvidita vystavených faktur
Nástup: ihned
Požadavky: 
- SŠ/VŠ technického směru
- zkušenosti z prodeje podmínkou
- řidičský průkaz skupiny B
- znalost AJ na komunikativní úrovni
- technicky zaměřený člověk
- znalost práce MS Office
- zkušenosti s vedením obchodního týmu podmínkou 
- orientace na obchodní výsledky
K dispozici:
- auto pro služební účely
- mobilní telefon pro služební účely
- možnost kvartálních a ročních  bonusů při splnění plánů prodeje

VEDOUCÍ SKLADU
Hlavní zodpovědnosti:
- řízení skladu hotových výrobků a expedice
- evidence skladu hotových výrobků a obchodního zboží
- výdej a expedice zboží, včetně zpracování kompletní dokumentace
- informace odběratelům o připravených zakázkách k převzetí a odvozu
- sjednávání autodopravy
Požadavky:
- SŠ  technického směru 
- zkušenosti s vedením skladu podmínkou
- znalost práce MS Office
- řidičský průkaz na VZV výhodou
Nástup: ihned

SKLADOVÝ MANIPULANT
Hlavní zodpovědnosti: 
- manipulace hotovými výrobky a obchodním zbožím za účelem jejich
příjmu a naskladnění do příslušných  skladů nebo nakládky na dopravní
prostředek určený k expedici
- vyskladnění požadovaného materiálu pro výrobu dle pokynů mistrů 
a vedoucího skladu
Požadavky:
- základní vzdělání
- zkušenosti s řízením VZV podmínkou
Nástup: ihned

VÝROBNÍ MISTR
Hlavní zodpovědnosti: 
- vedení kolektivu výrobních dělníků
- organizace a kontrola práce
- účast na poradách a plánování výroby

- odpovědnost za kvalitu výroby

Požadavky:
- SŠ vzdělání technického směru
- maturita podmínkou
- práce na PC
- zkušenosti s vedením lidí
Nástup: ihned

VÝROBNÍ DĚLNÍK
Hlavní zodpovědnosti:
- práce podle pokynů mistra
Požadavky:
- vyučen v oblasti zámečník, ohýbač kovů, strojní mechanik, seřizovač strojů
Nástup: ihned
Očekáváme:
- zodpovědnost za přidělované úkoly
- aktivní přístup k práci
- spolehlivost, samostatnost, komunikativnost
- schopnost rychlého rozhodování
- spolupráci při řešení problémů
- kreativní myšlení
- loajalitu a individuální přispění k naplňování firemních cílů
Nabízíme:
Práci ve společnosti se stoletou historií
Konkurenční prostředí zahraniční společnosti
Systém sociálních benefitů společnosti
Odpovídající plat 
Práci v dynamickém kolektivu

Od svých budoucích kolegů a kolegyň očekáváme vysoké pracovní
nasazení, profesionalitu, smysl pro týmovou práci, iniciativu při řešení
úkolů, odpovědnost, schopnost ztotožnění se s firemní kulturou. 
S takovými lidmi se rádi setkáme a nabídneme jim zajímavé 
a dlouhodobě perspektivní zaměstnání v úspěšné a trvale se rozvíjející 
a expandující výrobní společnosti.
Zaujali jsme Vás? Pokud ano, těšíme se na Vaši osobní návštěvu v
našem závodě na adrese Vrážská 143, Praha 5 - Radotín, abychom Vám
ukázali naše výrobní prostory a seznámili Vás s prací.
Kontakt na personální oddělení:
Tel: 724 705 978 - pí. Šárka Rysová, personální ředitelka
email: sarka.rysova@lennoxeurope.cz
Tel: 251 088 830 - pí. Hana Bártová
www.janka.cz
www.lennox.com

                                              



Ruch 11/20058

(pokračování ze str. 2)
rekonstrukcí podle návrhu pana
architekta Pleskota.

Velmi silné dojmy jsme získali 
z procházky Klášterních zahrad,
ještě nedávno zcela zpustlých, dnes
však proměněných v úžasný prostor,
plný upravené zeleně a s vodní
plochou se sousoším Olbrama
Zoubka. Nemohu než nezmínit, jak
by něco podobného v malém v okolí
řevnického kostela sv. Mauricia
významně zkrášlilo Řevnice.

Prošli jsme se po nábřeží řeky
Loučné, rovněž upraveného podle
návrhů pana architekta Pleskota.
Řevnickou paralelu zde můžeme
spatřovat v Havlíčkových sadech,
které se krok po kroku mění 
v příjemný městský park. Ve vilové
části města nás zaujalo, jak občané
sami udržují pásy zeleně, keřů 
a květin před svými domy, čímž
výrazně přispívají ke zvýšení
estetické úrovně vlastního bydlení 
a svého bezprostředního okolí.

Litomyšl nabízí řadu kulturních 
a společenských akcí, z nichž
nejznámější, ale zdaleka ne jedinou,
je festival Smetanova Litomyšl. Je
možné navštívit řadu výstav 
i stálých expozic. Litomyšl nabízí

mnoho příjemných restaurací 
a kaváren, obchodů a obchůdků.
Mladým lidem nabízí možnost
vzdělání v několika školách různého
zaměření. O sportovní vyžití není
nouze.

V Litomyšli si uvědomili, že
úspěšné město se neobejde bez
kvalitních odborníků. Jenom 

v oblasti urbanistického a archi-
tektonického rozvoje města na
každém kroku vidíte, jak dobří
architekti mohou městu výrazně
prospět. Ani Řevnice by neměly tuto
stránku věci podceňovat, neboť
investice tímto směrem se městu
bohatě vyplatí.

Litomyšl má dobře zpracovaný

program vlastní propagace a pre-
zentace. Ročenka města, průvodce,
informační brožury a podobné
materiály jsou graficky i obsahově
na velmi vysoké úrovni, řada z nich
je i v jazykových mutacích. Na
Smetanově náměstí je velmi pěkné
informační středisko. Kvalitní 
a obsáhlé jsou internetové stránky
města - zkuste si na svém počítači
zadat www.litomysl.cz. Propagaci
města dobře slouží i zapojení do
takových projektů, jako je „Evrop-
ské kvetoucí město“.

Řevnice se jistě nedají s Litomyšlí
plně srovnávat, nicméně v našem
městě je toho také velmi mnoho, na
čem se dá stavět, ať už je to příroda,
architektura, historické a kulturní
dědictví. Těm, kdo mají zájem
zapojit se do dalšího rozvoje Řevnic,
říkám, jeďte do Litomyšle! Tam
načerpáte sílu a inspiraci. Tak mě
napadá, možná by se v jarním
programu městského kulturního
střediska mohl objevit i zájezd do
Litomyšle. A třeba hned na celý
víkend, možností pěkného ubyto-
vání je v Litomyšli řada.

Pavel Dudák

PS Na internetových stránkách
Řevnic www.revnice.cz najdete
fotografie z návštěvy Litomyšle.

realitní a dražební společnost

jsme malá, ale spolehlivá firma
nabídněte nám svojí nemovitost

zajistíme Vám bezstarostný prodej či pronájem
v západní části Středočeského kraje

kancelář Palackého 70, Dobřichovice 252 29
Tel.+ fax: 257 712 671

e-mail: info@infocredit-reality.cz
www: infocredit-reality.cz 

kontaktní osoba: Hana Geisslerová Brejlová 736 673 909

NOVÉ BYTY
V CENTRU DOBŘICHOVIC

v

        

23 bytů k prodeji do osobního vlastnictví 
v

  

nadstandardní provedení – dřevěná okna, parkety
v

  

v ceně garážové stání a velký sklep
v

  

5 prostor pro komerční využití 
v

  

k prodeji nebo pronájmu 

DOB-Invest a.s.
Palackého 541, 252 29 Dobřichovice
Tel.: 25771 26 30, mobil: 606 620 920
dob-invest@dob-invest.cz 

www.dob-invest.cz

   



Dlouholetá řevnická knihovnice
Svatava Krejčová se rozhodla
odejít do důchodu. Od 1. prosince
bude spolu se svou nástupkyní
Petrou Veselou provádět celkovou
inventuru, která zabere celý
prosinec. Chcete-li o vánocích číst
a myslíte, že vám Ježíšek ne-
přinese dostatek knih, musíte se
zásobit do konce listopadu. Bylo
by žádoucí, kdyby se do knihovny
vrátily i ty svazky, které už jsou
vypůjčeny dlouho, aby nová
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1. 12. 19,30 Sál Zámečku Beseda s Jefimem Fištejnem
5. 12. 17,00 Lidový dům VII. Mikulášský koncert s nadílkou

Účinkují Velké a Malé Notičky
8.12. 19,00 Galerie No1 Večer s Adrienou Šimotovou a Karlem Hvížďalou

18.12. 17,00 Kostel sv. Mořice Vánoční koncert Notiček
Účinkují všechny složky dětské lidové muziky
Pod vedením osmileté primášky Mileny Kolářové

23.12 15,00 Sál Zámečku Vánoční pohádka z medvědí chaloupky
Divadlo z půdy

KULTURNÍ PŘEHLED - prosinec 2005

VÁNOCE V MEDVĚDÍ
CHALOUPCE

Tato pohádka je příběhem malého
medvídka Drobínka, kterému se
splní vánoční sen. Zazní v ní 
i známé koledy, které si děti
mohou s hrdiny příběhu zazpívat.
V podání loutek pana Františka
Pešána z Divadla z půdy začíná
představení v pátek 23. 12. 
v 15 hodin odpoledne v sále
Zámečku. Využijte možnosti
dotvořit všechna překvapení, která

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR

CHORUS ANGELUS
SRDEČNĚ ZVE NA SVÉ KONCERTY:

Ve čtvrtek 8. 12. 2005 od 18.00 hodin 
se koná v kostele Sv. Mauritia v Řevnicích

předvánoční koncert
Program:
- adventní zpěvy 
- koledy
- Ignác Händl: Vánoční mše

Účinkují: přípravka a koncertní sbor Chorus Angelus a hosté
Sbormistr: Lukáš Prchal
Vstupné dobrovolné

Další koncerty:
Chorus Angelus ještě vystoupí společně s pražskými sbory
Mikrochor, Brécy de Chorus Angelus  a Chrámovým sborem
Sv. Ducha ve středu 14. 12. od 18.00 hodin v kostele 
Sv. Salvátora v Praze 1, Salvátorské ulici s Českou vánoční
mší Jakuba Jana Ryby a se stejným programem ve čtvrtek 22.
12. od 19.00 hodin v pražském divadle Solidarita. Dětský sbor
též vystoupí v rámci černošických adventních trhů 17. 12.
odpoledne. Obdobný program jako v Řevnicích bude na
koncertu ve středu 21. 12. od 18.00 hodin v černošickém
kostele. Všichni, kdo mají čas a chuť si zazpívat Rybovu
Vánoční mši, se mohou zúčastnit společného koncertu v pátek
23. 12. od 13.00 hodin v hale pražského Hlavního nádraží.
Jedná se o tradiční vystoupení profesionálních i amatérských
zpěváků a hudebníků pod vedením Lukáše Prchala. Přidat se
může každý, noty budou k dispozici na místě. 

pro děti chystáte, v době jejich
nepřítomnosti. Pošlete je na
pohádku!

v

            

ÚSPĚCH VE
VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Práce Martina Derca ze třídy paní
Dany Kenclové na řevnické 
ZUŠ byla oceněna v soutěži 
„O cenu malého Plamínka“,
kterou pořádala akciová spo-
lečnost Transgas. Soutěže se

zúčastnilo 966 škol s 13 377
pracemi. Oceněno bylo 60 nej-
lepších. VS

v

    

VÝSTAVA
IVY FIALOVÉ

Do 22. 12. probíhá v pražské
galerii Atrium výstava maleb
řevnické výtvarnice Ivy Fialové.
Absolventka VŠUP v Praze, oboru
ilustrace a grafika u prof. Jiřího
Mikuly, začínala ilustracemi pro
nakladatelství Albatros, Odeon,
Lidové nakladatelství, Volvox
Globator (např. Helena Epstei-
nová: Děti holocaustu).
Od roku 1994 se věnuje především
malbě, což jste mohli zaznamenat

na jejích dvou výstavách 
v řevnické Galerii No1 v letech
2000 a 2001. Jak řekla při
slavnostním zahájení výstavy
Mgr. Magda Dobruská, jsou
malby Ivy Fialové temperamentní,
energické a emotivní, stejně jako
autorka sama. VS

v

    

Vánoční trhy v Dobřichovicích
Poslední víkend před svátky, tedy
v sobotu 17. prosince od 14
hodin, se budou v Dobřichovicích
na Křižovnickém náměstí před
zámkem konat Vánoční trhy 
s vystoupením dětí. Prodej
různého vánočního zboží, dárků,
ale i zpěv koled a vánoční hra. 

ZMĚNA V KNIHOVNĚ
knihovnice nemusela zahájit své
působení vypisováním upomínek.
Paní Krejčové patří dík všech
čtenářů za vstřícný přístup, ochotu
a péči o knihovní fond. Přejeme jí,
aby si důchodu užívala tak, jak si
to představuje - na zahrádce, 
v lese a při turistice. Doufáme, že
nezmizí ze společenského života
Řevnic a spoléháme na její
budoucí pomoc při kulturních
akcích. VS

foto Helena Rytířová

       



RADY MOTORISTŮM

Vám poskytuje
automobilový závodník

a zároveň řevnický a pražský 
prodejce automobilů

Oldřich Novotný

ZIMA, ZIMA, ZIMA!!!
Je až zarážející, jak nám uteklo
léto a blíží se zima. Vždyť už za
pár týdnů tu máme Vánoce. 
Z úst mnoha lidí jsem zaslechl,
že letos bude ta zima hodně
zimní. Mráz = led a také
dozajista nadílka sněhu.
To vše nás motoristy vede 
k jediné myšlence. Řádně se na
zimní období připravit. S pře-
chodem na zimní čas máme
povinnost celý den svítit.
Abychom neoslňovali proti-
jedoucí řidiče, měli bychom si
nechat seřídit světla. Také máme
nejvyšší čas přezout pneumatiky.
Zimní obutí je třeba mít na obou
(tedy na všech) nápravách 
a dezén by měl být rozhodně
vyšší než dovoluje vyhláška, a to
minimálně 3 mm. Pokud poje-
deme do horských oblastí, měli
bychom k povinné výbavě při-
balit i sněhové řetězy. Dále je
třeba změřit účinnost chladící
kapaliny a vyměnit náplň
ostřikovačů za zimní směs.
Nesmíme zapomenout také na
autobaterii, měla by být dolitá 
a nabitá. Je - li v horším stavu 
a působí nám již nyní problémy
se startováním, je třeba baterii
vyměnit, případně překontro-
lovat dobíjení (alternátor,
řemen).
Nejlépe by bylo nechat si vozidlo
před zimou kompletně zkontrolo-
vat v odborném servisu. A pokud
nepatříme k těm zkušenějším
řidičům a nemáme dostatečnou
praxi, měli bychom přemýšlet 
o návštěvě nějaké té „školy
smyků“.
Přeji mnoho zimních kilometrů
bez nehod.
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ným hráčským kádrem a vy-
nikajícím profesionálním trenérem
v čele. První dvě utkání jsme
sehráli v Brandýse nad Labem, kde
nás nemile překvapili vysokými
koši. Jistě to nebyl důvod naší
prohry (22:52 a 27:63), ale po-
važujeme takové chování v nej-
mladší kategorii za nesportovní. 
I na malé koše by nás ovšem čekal
stejný osou - družstvo Brandýsa
bylo favoritem loňské soutěže 
a i letos si dělá naděje na první
příčku. Další dva zápasy se konaly
na domácí půdě a hostili jsme
Mladou Boleslav. Tentokrát se
opravdu dařilo a kluci dali svoji
první stovku v této sezoně (91:27 
a 125:18). Zranění máme již také
dvě a obě jsou z tréninků. Ještě
zbývá dodat, že z loňského kádru
ubyli kluci ročníku narození 1993 
a můžeme se pochlubit, že 3 z nich
hostují za Spartu Praha (Gemperle,
Oujiří a Rusý), jeden v Berouně
(Matějka) a jeden na Velké Ohradě
(Krudenc)
Minižákyně – zahájily několika
výrony a zlomenou rukou u klí-
čových hráček !!! Los nám
samozřejmě nejtěžší soupeře
přisoudil na počátek soutěže….
Doma se nám podařilo Kladno
porazit o 12, ale v druhém utkání
jsme nepochopitelnými vlastními
chybami dokázaly prohrát o 1 bod.
V Mladé Boleslavi jsme ve výrazně
oslabené sestavě prohrály o 18 
a o 34, což není tak hrozné, protože
v odvetě máme šanci na úspěch
(ovšem v plné sestavě!). Nyní nás
čeká poslední těžký soupeř 
z Nymburka. Některé naše mini-

BASKET
Basketbalová sezóna

byla zahájena
Po hektickém začátku - jako
každoročně - byla zahájena basket-
balová sezóna i v Dobřichovicích.
Tradičně věnujeme jako jeden 
z mála sportovních oddílů Sokola
Dobřichovice pozornost zejména
našim nejmenším nadějím.
Chlapecká přípravka byla otev-
řena v Dobřichovicích pod ve-
dením pana Jiřího Zídka, nejlep-
šího hráče České republiky.
Případné další zájemce ročníků
narození 1995 - 1997 z řad děvčat 
i chlapců přivítáme. Trénujeme
vždy v pondělí od 14. 30 do 15. 30
a ve čtvrtek od 14. 00 do 15. 00 ve
velkém sále Sokolovny. Po Váno-
cích čeká tuto partu i opravdové
utkání!
Dívčí přípravka - byla otevřena 
v Černošicích, trénujeme na ZŠ 
v Mokropsích každé pondělí 13. 30
- 15. 00 a čtvrtek 13. 00 - 14. 15.
Družstvo je složeno zejména 
z děvčat, ale naopak od Dobři-
chovic doplněno chlapci roč. 95 
a ml. I děvčata nastoupí po Vá-
nocích k prvním přátelákům 
a doufáme, že ještě pár děvčat
najdeme, aby byla širší základna. 
Minižáci - z vylosovaných pěti
týmů v první části sezony zbyly jen
čtyři - a to Brandýs nad Labem,
Mladá Boleslav a Kladno. Kralupy
nad Vltavou odstoupily pro
nedostatek dětí - a my jsme 
v Dobřichovicích velmi pyšní na
to, že náš tým funguje s dostateč-

žákyně (L. Burešová, Z. Rusá 
a K. Brejlová) úspěšně nastupují 
v kategorii mladšího žactva na
Spartě, kde jsou hráčkami základní
sestavy a rozhodně se za ně
dobřichovická košíková nemusí
stydět. Stejně tak jako za hráčky
roč.94 (K. Havrdová, K. Bruck-
nerová, P. Rusá a B. Čehová), které
na Spartě doplňují kádr ml.
minižactva a jsou základními
kameny tohoto družstva.
Žákyně – po odstoupení z kva-
lifikace o ŽL jsou účastníky
krajského přeboru. I tato soutěž se
rozběhla a my po výhře s Příbramí
a prohře s Březnicí (prohra ne
výkonem, ale psychikou…) tady
jsem loni vyhrávaly o 40, (přece tu
nemůžeme prohrát…) jsme se
stejnými soupeři hrály v Příbrami.
Domácí jsme opět porazily
rozdílem třídy a s Březnicí jsme
smolně prohrály o 1 bod. Tak snad
doma. I některé hráčky žákyň 
(S. Ponáhlá a A. Pajgrtová) nas-
tupují na Spartě v žákovské lize 
a držíme jim palce k prosezení se
do základního kádru špičkové
družstva..
Dorostenky – se na konci minulé
sezóny  úspěšně kvalifikovaly do
ligy mladších dorostenek a po-
síleny o hostující hráčky z Bas-
ketbalové Akademie Sparta v polo-
vině října vstoupily do soutěže
jasným vítězstvím nad BKJ
Kralupy nad Vltavou. V dalších
utkáních však již narazily na
podstatně kvalitnější soupeře a byť
sehrály velice vyrovnaná utká
ní, třikrát utrpěly porážku. Asi 

(pokračování na str. 11)
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Páté místo
z Mistrovství Čech

Na konci října se šest dětí ze
řevnického šachového kroužku
zúčastnilo týdenního Mistrovství
Čech v šachu mládeže (nebo také

polofinále Mistrovství republiky),
na které se kvalifikovali z kraj-
ských přeborů. Letos jsme zazna-
menali úspěch přímo historický,
když se Jindřich Paukert (nar.
1994) dokázal v silně obsazeném
turnaji kategorie H12 mezi 58
hráči probojovat na páté místo a 
s rezervou tak postoupil do finále
Mistrovství České republiky, které
se koná na jaře na Moravě. Účast
ve finále Mistrovství ČR, které
bude hrát 20 nejlepších dětí z celé
republiky, znamená, že se Jindřich
probojoval mezi absolutní repu-
blikovou špičku.
Na Mistrovství Čech se hrají tři
turnaje chlapců v kategoriích H12,
H14 a H16 a turnaj dívek, turnaj
nejmladší kategorie H10 se bude
hrát koncem listopadu v Liberci. 
Z řevnických zástupců hráli hned
čtyři turnaj H12, nejvýše nasazený
byl pod číslem 7 Ondřej Franc
(nar. 1995), který nakonec obsadil
15. příčku, Jindřich Paukert byl
nasazen jako číslo 9. Tomáš
Šťastný (1994) a Martin Derco
(1996) byli na turnaji spíš sbírat
zkušenosti a skončili ve druhé
polovině výsledkové listiny. Tuto
čtveřici pak doplnili Jan Švach
(1992) v kategorii H14 a Patrik
Krejčí (1993), který si zahrál
otevřený turnaj s dospělými. Jan
Švach bohužel nenavázal na
výborné výkony z poslední doby a
skončil v poli poražených, což
bylo mírným zklamáním, zatímco
Patrik si mezi dospělými vedl
docela dobře.
Jako každý rok splnil český
mistrovský turnaj svůj účel po
stránce tréninkové, hraje se totiž
jen jedna partie denně a je tu
hodně času na rozbory partií 
a teoretickou přípravu, stihne se 
i hodně nešachových činností.
Podrobné výsledky najdete na
stránkách
www.volny.cz/sachy.revnice

PARTIE
Na mistrovství Čech 2005
kategorie H12 se Jindřich Paukert
po rozpačitém začátku rozehrál,
vyhrál pět partií za sebou 
a vystoupal až na konečné páté
místo. Následující partie šestého
kole sice nebyla bez chyb, zvlášť 
v zahájení, ale oba soupeři v ní
dokázali, že umí kombinovat a že
mají pro strach uděláno. V za-
hájení bílý zvolil většinou velmi
ostrý královský gambit a černý
odpověděl neméně ostrým
Falkbeerovým protigambitem. Ve
složitém zahájení se oba soupeři
dopustili řady nepřesností, protože
nám však jde hlavně o přestřelku

ve střední hře, ponechávám je bez
komentáře.

Marcel Tilgner (III.VT, Bonex
Teplice, nar.1994) – Jindřich
Paukert (ELO 1376, ŠK
Řevnice, nar.1994)
Královský gambit
1.e4 e5 2.f4 d5 (Falkbeerův
protigambit) 3.exd5 e4 4.d3 Dxd5
?! 5.Jc3 ?! De6 ?! 6.dxe4 f5 7.Dd3
?! Jf6 8.e5 Sb4 9.Db5+?! Jc6
10.Jge2 Je4 11.Dd3 0–0 12.Se3
Vd8 13.Sd4 Sc5 (lepší bylo
13...Jxd4 14.Jxd4 Db6 15.0–0–0
Jxc3 16.bxc3 Sa3+ 17.Kd2 c5)
14.Jb5 (Teď už pomalu míří
všechno na všechno a oba hráči
prokazují opravdu pevné nervy)
14...De7 (Učinnější bz bylo
14...Jb4 15.Dd1 Db6 16.a3 Jc6
17.c3 Dxb5 ale kdo se v tom má
vyznat ?) 15.Dc4+ (Bílý se
zbavuje vazby, ale pokornější De3
by teď pro něj bylo určitě
užitečnější) 15...Se6.

30...Jxe5! (Černý se nespokojil 
s pěšcem navíc a prokázal, že mu
odvaha neschází a že umí docela
dobře počítat) 31.Ve2 (Brát fxe5
nic nepřinese pro Dxe5+ s dob-
ráním bílého jezdce) 31...Db6
32.Db3+ (Bílý si zase netroufnul
vzít na e5 kvůli matovým hrozbám
po 32....Dg1+, možná by se ale
ubránil) 32...Kf8 33.Da3+ Kf7
34.Db3+ Kg6 (Odvážný ústup, ale
dobře to dopadne) 35.Dg3+ Jg4!
(Samozřejmě vypadající tah, který
ale rozhodne partii, protože jezdec
poskytne dobrou ochranu králi, ale
také pomáhá vytvořit učinné
hrozby) 36.Jc3 Dc6 (Hrozí mat 
z h1) 37.Dh4 Df6 (Hrozba Dg5+
se černému nelíbí, učinnějši by ale
bylo 37. ... h6) 38.Dh1 (Se dvěma
pěšci méně se zase nechce měnit
dámy bílému) 38...Db6 39.Je4!?
(Po 39. ... fxe4 40.Dxe4+ by se
ještě bílý dostal do hry, byť 
s kratším materiálem).

ŠACHY

(pokračování ze str. 10)
nejvíce mrzí prohra o jeden bod 
s tradičním soupeřem AŠ Mladá
Boleslav. I přes počáteční výs-
ledkový neúspěch si družstvo
velice věří a doufá, že v letošní,
zřejmě velice vyrovnané soutěži,
dosáhne dobrých výsledků.
Ženy - zahájily své účinkování 
v Krajském přeboru Středočes-
kého kraje raketovým nástupem.
Ve velice vyrovnaném úvodním
zápase s Berounem prohrály 
o pouhé 3 body. Následovaly sice
porážky od velice kvalitních
družstev Slaného a Mladé
Boleslavi, ale rovněž dvě vítězství
nad Rakovníkem a Brandýsem.
Zejména výhra nad Brandýsem na
jeho hřišti výrazně posílila
sebevědomí všech hráček a celé
družstvo je odhodláno opustit 
v letošní sezóně dno výsledkové
tabulky.

Děkujeme všem našim spon-
zorům, že nám svými příspěvky
pomáhají udržovat  kvalitní chod
oddílu a nejsme tak nuceni
„šroubovat“ členské příspěvky do
závratných výšek. Největší podě-
kování patří firmám Infocredit
s.r.o., Kauffmann a partner s.r.o.,
agentuře Spektrum, akciové
společnosti DOB-Invest, firmě
Media 2000, KABA Total Access,
Aedes s.r.o. a R Profil. Svůj dík
musíme vyslovit také Obecnímu
úřadu Dobřichovice a Městskému
úřadu Černošice a velice oce-
ňujeme, že nás svou dotací
podpořili.

S díky se obracíme také na rodiče,
kteří své ratolesti ve sportovním
životě podporují, vozí děti na
zápasy a zejména chodí fandit.
Trenéři,  vedení oddílu a zejména
hráčky a hráči mohou tento fakt
(plný sál při utkáních) vnímat jako
velké (a jedno z mála vůbec)
ocenění své snahy a práce.
A na závěr vzkaz pro všechny naše
příznivce, členy, hráče a jejich
rodiče: veškeré podrobnosti 
o utkáních a akcích naleznete na
www.basket.dobrichovice.cz

J. Geislerová

16.Sxc5 (I bílý osvedčuje smysl
pro dramatické zápletky) 16...Jxc5
(Správný výpočet, i když celkem
jednoduchý, výměna dam by hrála
do karet bílému) 17.Dc3 Je4
18.De3 Db4+ (Drobná zaludnost,
bílý musí představit jednoho 
z jezdců a pěšce na b2 už nemůže
zachránit) 19.Jec3 Jxc3 (Černý
pohrdá pěšcem b2, protože má
dobře nastartováno na bílého
krále) 20.Dxc3 ?! (Bílý má pořád
pěšce navíc, tak jej chrání a snaží
se vyměnit dámy. Lepší ale bylo
brát čímkoliv jiným) 20...De4+
21.Se2 Dxg2 ?! (Černý měl raději
vzít pěšce na f4, bílý ale
nabídnutou příležitost 22. Sf3
nevyužil) 22.Vf1 Vd7 23.Vf2
(Lepší bylo zklidnit situaci
výměnou dam 23.Df3) 23...Dh1+
24.Vf1 Dxh2 25.Vd1 Vad8!
(Černý dostává do hry poslední
pasivní figuru) 26.Vxd7 Vxd7
27.Sc4 Dh4+ 28.Vf2 De7 (Teď má
pěšce navíc černý a zkušeně
převedl dámu do obrany)
29.Sxe6+ Dxe6 30.Da3 ?! (Bílý
utočí na pěšce a7, na to ale není
dost času)

39...Dxb2!! (Pohrdání nabízeným
materiálem je zcela v duchu této
ostré partie, po tahu černého už
navíc bílý nemá šanci na
rozumnou obranu 39...fxe4
40.Dxe4+ Kf6 41.Kf1) 40.Dh4
(To je sice konec, ale ani varianty
40.Kf1 Vd1+ 41. Ve1 Vxe1 42.
Kxe1 Dc1+ nebo 40.Vd2 Dc1+
41.Ke2 Vxd2+ 42.Jxd2 Dxh1
nedávají bílému nejmenší naději
na úspěch)  40...Dc1 mat  0–1

HLEDÁME
schopného důchodce pro výpo-
moc při sklenářských a rámař-
ských pracích.
Zájemci kontaktujte:
Sklenářství Řevnice, Pražská 7,
Tel.: 257 721 113
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Tomáš Potoček, narozen 5. května
1970, ženatý, dva kluci. 
Umístění ve třídě 4 T: rok 1999 
a 2000 - 1. místo, 2001 a 2002 
- 2. místo

Co tě inspirovalo k motoris-
tickému sportu a kdy jsi začal?
V 16 letech jsem se poznal s Mir-
kem Lisým a začal jsem s ním
jezdit po závodech jako mechanik 
a doprovod. Mechanika jsem dělal
v depu, nebo jsem na druhém
motocyklu jezdil po trati jako
doprovod. Také jsem viděl pěkný
kus světa. To byla moje inspirace. 
Z motorky se stal můj život,
svoboda a dobrodružství.

Jaké motocykly jsi vystřídal?
Husqvarna 610, YAMAHA 426,
Honda 450 a Husqvarna 510.

Jak trénuješ na závody a kde?
Dávám přednost jezdění na
motorce. Trénuji v Lochkově,
Mníšku a v Motole. V sezóně jsem
ještě chodil běhat a v zimě hrát
hokej.

Co považuješ za tvůj největší
úspěch a naopak neúspěch?
Za úspěch považuji to, že jsem ve
28 letech dokázal začít s moto-
crossem. To je věk, kdy jiní končí.
Ale já jsem dříve neměl na

závodění peníze.

Co zranění, vyhnul jsi se jim?
Bohužel ne, asi k tomu zranění patří
a je to nepříjemné. To je ten můj
neúspěch. V loňském roce jsem si
zranil achilovku a doteď se z toho
vzpamatovávám.

Jaká je tvá budoucnost? Nechceš
náhodou změnit disciplínu?
V současné době nezávodím. Snad
příští sezónu. Lákalo by mě
supermoto nebo trial. Na změnu
není nikdy pozdě.

Komu bys poděkoval za podporu 
a pomoc?
Určitě rodině. Bez podpory doma
se to dělat nedá.

Ptal se Olda Novotný

MOTOCROSS - Tomáš Potoček
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FOTBAL
Fotbalové výsledky>
Řevnice A – Nový Knín 1:4
Branka: Petrák
FC Mělník – Řevnice A 2:0
Řevnice – Buchlovice 2:3
Branky: Tůma 2
Jílové – Řevnice 1:3
Branky: Tlášek, Jůna 2

Kosoř – Řevnice B 2:4
Branky: Sládek, Sýkora, Sklenář,
Pitauer ml.
Řevnice B – Kytín 0:2

Možná, že bude čtenáře zajímat,
že první televizní vysílání
tenisového zápasu na neoficiálním
mistrovství světa v tenisu 
v londýnském Wimbledonu bylo
pokusně uskutečněno již v roce
1937. Československý časopis
Tennis přinesl o tom zprávu dne
24. 7. 1937. Pro náš tenis je
potěšitelné, že tehdejší televizní
vysílání se zaměřilo na zajímavý

Z historie tenisu
TENIS POPRVÉ V TELEVIZI

zápas, ve kterém hráli
československý hráč německého
původu Roderich Menzel
(nasazený jako šestý hráč) 
s Australanem Jackem
Crawfordem, který patřil rovněž
mezi tenisovou špičku, ale nebyl
na turnaji nasazen (tehdy se
nasazovalo jen 8 hráčů ze 128!).
Budiž konstatováno, že Menzel
prohrál utkání v 5 sadách.

Sportovní komentátoři řady
„tenisových“ zemí po tomto
televizním přenosu uvedli, že
tenisu, ale i jiným sportům, se
díky televizi otvírají netušené
možnosti. Měli pravdu. Všichni
sportovní fandové dnešní doby
pokládají televizní sledování
sportovních utkání za běžnou
záležitost.

Kö

                             


