
Vážení čtenáři,
uplynulá letní sezóna v našem městě,
tak bohatá na kulturné zážitky, byla
ještě zakončena dvěma významnými
akcemi. V pátek 2. září hostovalo 
v našem Lesním divadle Dejvické
divadlo s hrou Bratři Karamazovi. Byli
jsme svědky mimořádně kvalitního
představení v hereckém podání hvězd
současné divadelní scény. Také
divácká návštěvnost odpovídala
kvalitě představení, odhaduji, že se
sešlo kolem 600 návštěvníků. Chtěl
bych zde poděkovat všem
organizátorům této nevšední akce 
a těším se, že v příštím roce budeme
moci shlédnout více takových
krásných představení.
Následující den proběhl před
řevnickým Zámečkem II. ročník
festivalu „Cesty“, který pořádá naše
město ve spolupráci s hlavním městem
Praha, pod záštitou pana primátora
Béma. Je to akce plánovaná na závěr
prázdninových měsíců a už její název
má navodit propojení Prahy s jejím
okolím, tudíž i s naším městem. My 
z okolí Prahy jezdíme do hlavního
města za prací, do škol, na úřady, také
za kulturou a Pražané zase k nám do
přírody, za odpočinkem apod. S panem
primátorem jsme se domluvili i na
příštím ročníku, protože jsme
přesvědčeni o potřebné vzájemné
komunikaci Prahy s jejím okolím.
Na tento kulturní víkend jsme pozvali
naše přátele z Lužic u Hodonína, obce,
se kterou jsme navázali prozatím
neformální pracovní vztahy. Naše
hosty, zastoupené panem starostou
Jaroslavem Kremlem a paní
místostarostkou Janou Ambrožovou,
jsme seznámili s naším městem,
ukázali jim rozpracované investiční
akce a zejména jsme je pozvali na
konané kulturní akce v Lesním divadle
a před Zámečkem. Věřím, že se jim 
v Řevnicích líbilo a že naše spolupráce

bude i nadále pokračovat. V některém
z příštích čísel bychom Vás blíže
seznámili s touto obcí, žijící místními
tradicemi.
Řevnice však žijí zejména investičními
akcemi, důležitými pro život města 
i pro další budoucnost. Před
dokončením je stavba „Rekonstrukce 
a obnova vodních zdrojů“,stavba, která
významně rozšíří kapacitu našich
vodních zdrojů.
Dále byla dokončena další etapa
stavby splaškové kanalizace. S hlav-
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ním řadem jsme se dostali do oblasti
Selce a rovněž se dokončuje splašková
kanalizace za vodou. Jsou to velmi
významné, ale i finančně nákladné
práce. Před zahájením je stavba
„Zpřístupnění podnikatelské zóny“,
jedná se o celkovou rekonstrukci
Masarykovy ulice, včetně položení
splaškové kanalizace, vodovodního
řadu a úpravy chodníků. Do konce
října má být provedena rekonstrukce
Komenského ulice až k obchodu pana
Noska a po položení nového
vodovodního řadu bychom rádi

SLOVO STAROSTY

UVNITŘ NAJDETE PŘÍLOHY
Příprava dostavby základní školy

a
Záměr revitalizace a rehabilitace okolního prostoru kostela

sv. Mauricia v Řevnicích

upravili i ulici Berounskou a Opleta-
lovu. Na tyto významné investiční akce
chceme navázat dokončením splaškové
kanalizace v celém městě. Máme
zpracován projekt pro územní řízení, 
z něhož vyplývá, že zbývá ještě
postavit cca 13 km kanalizačních řadů.
Leží před námi tedy úkol zajistit
financování této stavby a rovněž
zajistit finance na dokončení povrchů
komunikací a zkrášlení našeho města.
Přeji Vám krásné podzimní dny.

Miroslav Cvanciger

Prostranství před Zámečkem poskytlo
Řevničanům opět prostor pro
výbornou muziku a další atrakce. Jen
jsem si povzdychla, jak by bylo

CESTY 2005 příjemné mít takový hudební
doprovod, když chodíme platit
složenky. Ale snad nám to ještě chvíli
bude znít v uších. Poděkování za
uspořádání tohoto festivalu patří
našemu panu starostovi, panu
primátorovi Pavlu Bémovi a Hl. městu

Praha, dále sponzorům HOCHTIEF
VSB divize 9 a SSZ závod Řevnice.
Festivalem nás tak jako v loňském
roce velmi profesionálně provázel pan
senátor Jiří Oberfalzer (s Pavlem
Dobešem na fotu J. Milfaita).

HR
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Průzkum terénu
před Zámečkem

V pátek 2. 9. 2005 došlo v prostoru
parku před zámečkem k propadnutí
cca 3 m3 zeminy do podzemí. Podle
sdělení pamětníků, je v prostoru
dnešního parku v podzemí několik
sklepních prostorů a jímek, které
nebyly zasypány před konečnou
úpravou parku, a mohlo tedy dojít 
k propadnutí jejich stropů. Tech-
nická správa města nyní zajišťuje
veškerou dostupnou dokumentaci
tohoto prostoru, konzultuje ji s pa-
mětníky a s lidmi, kteří v bývalém
hospodářství bydleli, a provádí
průzkum celé lokality.

Penzion pro seniory
MUDr. Hejmová spolu s Ing. arch.
Stříteckým předložili Zastupitelstvu
města studii domova pro seniory,
který by měl stát v prostoru mezi
náměstím a ulicí Pod Lipami.
MUDr. Hejmová zdůraznila, že
podobné domy mají být stavěny
právě v blízkosti městských center,
aby obyvatelé domu měli kontakt 
s okolím. Umístění domu je vhodné
i pro blízkost nádraží. Podmínkou
pro nutnou změnu specifikace
pozemku z veřejné zeleně na
pozemek pro poskytnutí sociálních
služeb je vypracování urbanistické
studie na využití pozemku č. parc.
215 a č. parc. 216 pro stavbu
domova pro seniory na vlastní
náklady žadatele.

Sportovní ulice
Rada města pověřila Hospodářský
odbor vypracováním návrhu na
dokončení povrchu Sportovní ulice -
příčný řez, umístění obrubníků 

v půdoryse a skladby konečného
povrchu.

Výběrové řízení
na půjčky z FRB

Rada města schválila vypsání
výběrového řízení na půjčky z Fon-
du rozvoje bydlení města Řevnice 
s podmínkou, že všechny půjčky
budou splaceny do května 2008.

Finanční
příspěvek SDH

Sbor dobrovolných hasičů požádal 
o finanční příspěvek na pořádání
oslav 110. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Řevnicích,
které se uskuteční v průběhu roku
2006. Rada města doporučila
Zastupitelstvu města projednat 
a schválit příspěvek na pořádání
oslav 110. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v rámci
rozpočtu pro rok 2006.

České dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace zaslala oznámení 
o zastavení přípravy stavby
„Optimalizace trati Praha Smíchov -
Řevnice“ a přípravy stavby
„Optimalizace trati Řevnice -
Beroun“. Tyto úseky budou
nahrazeny stavbou „Praha - Beroun
nové železniční spojení“ , které se
od stávající trati odděluje 
v železničním 2,5 kilometru 
v prostoru Prahy - Hlubočep a zpět
do stopy nynější trati se vrací 
v železniční stanici Beroun. Některá
dílčí technická opatření a změny
budou v rámci údržby staré tratě
probíhat. Stará trať bude udržována

na stávající technické parametry. Po
úplném dokončení stavby „Praha -
Beroun nové železniční spojení“
bude velká část vlaků ze staré trati
převedena na novou trať. Stávající
trať bude sloužit příměstské 
a předměstské dopravě. České dráhy
a. s. zaslaly dopis, ve kterém
oznamují, že oprava objektu
železniční stanice Řevnice bude
pravděpodobně zařazena do plánu
oprav pro rok 2006.

Pečovatelská služba
Hostem jednání byl předseda
Komise sociální a zdravotní MUDr.
Masner. Zdůraznil, že Pečovatelská
služba plní nezastupitelnou funkci
pro starší občany, protože zvyšuje
samostatnost starých lidí.
Zastupitelstvo Středočeského kraje
na svém zasedání dne 27. 6. 2005
odsouhlasilo návrh na zrušení
příspěvkové organizace Středočes-
kého kraje nejpozději ke dni 31. 12.
2006 a v této souvislosti vydalo
Rozhodnutí o zrušení uvedených
příspěvkových organizací Středo-
českého kraje, mimo jiné i Pe-
čovatelské služby Praha-západ se
sídlem Zvolenská 2/3130, 141 00
Praha 4, jejíž součástí je i středisko
Pečovatelské služby v Řevnicích.
Zastupitelstvo Středočeského kraje

současně rozhodlo obcím, svazkům
obcí nebo jimi zřizovaným nebo
založeným právnickým osobám,
které převezmou funkci střediska
nebo celé příspěvkové organizace 
v plném rozsahu k 1. 1. 2006:
a) bezúplatně převést do vlastnictví
movitý i nemovitý majetek včetně
fondů
b) poskytnout dotaci pro rok 2006
ve výši 90 % rozpočtových nákladů
roku 2005, pro rok 2007 ve výši
50% rozpočtových nákladů roku
2005
Město Řevnice schválilo za těchto
podmínek převzetí funkce střediska
pečovatelské služby pro své občany
a blízké okolí od 1. ledna 2006 s tím,
že pro další provozování pečo-
vatelské služby je nutné zpracovat
celkovou koncepci do března 2006.

Výběrové řízení
Pan starosta informoval Radu města
o průběhu výběrového řízení na
dodavatele stavby Zlepšení obsluž-
nosti podnikatelské zóny Cihelna,
které se uskutečnilo ve středu dne
17. srpna 2005. Do výběrového
řízení podaly přihlášky firmy RISL
s.r.o., Stavby silnic a železnic a.s.,
HOCHTIEF VSB a.s., STRABAG
a.s. Z podaných nabídek byla komisí
vybrána firma HOCHTIEF VSB a.s.

ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Primátor hlavního města Prahy Pavel Bém opět festival v Řevnicích
navštívil, ale nedal se přemluvit k vystoupení na jevišti. Tím sice zklamal
číhající fotografy pod scénou, ale bylo to všem sympatické.

Starosta Jaroslav Kreml a paní místostarostka Jana Ambrožová z Lužic 
u Hodonína, kteří byli v době festivalu našimi milými hosty.

Podle obecně závazné vyhlášky
města Řevnice o zavedení
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování odpadů, má být
poplatek za 2. pololetí zaplacen
do 31. října. Poplatek se platí 
v účtárně MěÚ.

Městský úřad Řevnice přijme 
pracovnici do Městské knihovny.

Nástup od 1. 12. 2005.
Podrobnosti na tel. 603 508 806

Nabídky s profesním životopisem
zasílejte na adresu: 

MěÚ Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74

252 30 Řevnice
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Výstavba kanalizace
v Selci

Kanalizační řady a uliční části
přípojek jsou dokončeny. Město již
požádalo o kolaudaci. Ta proběhne 
v úterý 20. 9. 2005. Tím končí
poslední stavba akce „ Rozšíření
ČOV a stavba splaškové kana-
lizace“, na kterou město získalo
dotaci od Státního fondu životního
prostředí ČR. Kromě rekonstrukce
ČOV sem patřily stavby kanalizace
„Pod tratí“, „Na Výšině“, „Pod
Lipami“ a právě kolaudovaná stavba
„Přivaděč Selec“. Od roku 2002 do
dnešního dne zde bylo pro-
investováno 55 milionů Kč. Poté
vodoprávní orgán městu doručí
písemně kolaudační rozhodnutí,
rozeběhne se pro majitele ne-
movitostí na trasách kanalizace již
známá půlroční lhůta pro vrácení
poloviny připojovacího poplatku. 
O kolaudaci a konečného termínu
pro vrácení peněz budou písemně
informováni.
Při této příležitosti chceme
připomenout, že pro majitele
nemovitostí u stavby Pod Lipami
končí termín pro možné vrácení
poloviny připojovacího příspěvku
již 13. 10. 2005.
V současné době se připravuje
odkanalizování zbylých částí města.
K dispozici již máme projektovou
dokumentaci pro stavební povolení
a nyní probíhá územní řízení. 

V roce 2006 by město mohlo podat
žádost o dotaci tak, aby se 
v průběhu r. 2007 začalo s další
výstavbou. Tento průběh by zaručil
splnění podmínek EU, která
stanovila, že do konce r. 2010 by
měly být odkanalizovány všechny
obce nad 2000 obyvatel.

Výstavba kanalizace 
Za vodou

Stavba realizovaná za pomoci
Ministerstva zemědělství se blíží 
k závěru. V současné době se
montují poslední technologie do
osazených čerpacích jímek. Úspěšně
byla dokončena nej-složitější část
stavby a to přechod přes Berounku a
podchod pod tratí ČD. Zřejmě 
v průběhu října t.r. dojde ke
kolaudaci celého díla, po které se
budou moci všechny předmětné
nemovitosti připojit. 

Obnova a zabezpečení
vodních zdrojů

I tato stavba se pomalu blíží 
k svému závěru. Dokončen je již
objekt prameniště Kejná a přivaděč
vody z tohoto prameniště do
úpravny vody Na Výšině. Úpravny
Na Výšině a u prameniště Berounka
jsou již stavebně dokončeny 
a osazuje se do nich technologie.
Probíhají stavební úpravy jed-
notlivých vrtů prameniště Berounka
a dokončují se práce u nového

vodojemu Na Výšině. Ten je
prakticky hotový. Veliký problém
ovšem vznikl při trubních propojích
nového a starého vodojemu a s tím
spojenou rekonstrukcí přívodů vody
do města. Za sedmdesát let provozu
vodovodu se zde osadilo mnoho
trub, odboček, propojů, uzávěrů atd.,
od kterých nejsou výkresy, 
a nikdo neví, k čemu sloužily. Při
rozsáhlých zemních pracech Na
Výšině máme jedinečnou příležitost
všechna tato tajemství odhalit,
vyřadit již nepotřebné prvky 
a naopak osadit funkční uzávěry tak,
aby v případě poruchy na jedné větvi
řadů nemusely být zastaveny celé
Řevnice. Nejvíce se tato téměř
detektivní činnost podepsala na
Sportovní ulici, kde byl položen
nový řad. Při přepojování se zjistilo,
že vodu do původní trubky nelze
nikde zavřít. Po několikadenním
hledání byly v lese mezi vodo-
jemem a hřištěm Sokola, pod
jehličím, listím a větvemi, objeveny
uzávěry propojovací trubky mezi
řadem do Sportovní a řadem do
Mařákovy. Kdo to kdy zřídil a pro
jaký účel se již nedozvíme. Fakt je,
že to stavbu o několik dní zdrželo. 
Předpokládáme, že v říjnu bude
zahájen zkušební provoz jed-
notlivých nových bloků a jejich
seřizování. V listopadu by potom
měly být všechny objekty zko-
laudovány a předány VHS Benešov
k provozování. Tím by měly pomalu
mizet z potrubí mangan a železo,
které nám občas dělají „černou
vodu“. Zvýšení akumulace vody ve
vodojemech ze 300 m3 na 1.300 m3

kladně ovlivní zásobování vodou,
zvláště v jarních a letních měsících,
kdy ve špičkách dodávané množství
do sítě převyšuje možnosti čerpání 
z vodních zdrojů. 

Rekonstrukce
Masarykovy ulice

V polovině září byla s vítězem
výběrového řízení podepsána
smlouva o dílo. Stala se jím akciová
společnost HOCHTIEF VSB České
Budějovice, která dala nejvýhod-
nější cenovou nabídku a splnila
všechny podmínky výběru stano-
vené Centrem regionálního rozvoje
ČR, potažmo Evropskou unií, pro
čerpání prostředků z fondů PHARE.
Centrum pro regionální rozvoj 
a Ministerstvo pro místní rozvoj již
schválily průběh a výsledky
výběrového řízení, stejně jako
smlouvu o dílo mezi městem 
a dodavatelem. Nyní probíhají
poslední administrativní kroky pro
zálohové uvolnění části dotace a nic
nebude bránit zahájení prací. Začne
se pokládkou kanalizačního 
a vodovodního řadu v ulici
Nezabudické u křižovatky s Ko-
menského. Odtud bude pokládka

postupovat ulicí Baarovou,
Masarykovou do ulice V Zátiší. Po
pokládce a zasypání řadů budou
ulice znovu otevírány v místech
kanalizačních a vodovodních
přípojek. Na jaře příštího roku by
potom měly být zahájeny práce na
úpravách podloží pro nové povrchy
v Baarově, Masarykově a V Zátiší, 
v Nezabudické bude vyříznutý pruh
asfaltu obnoven. Na postup zemních
prací by měla navazovat i kabelizace
elektrického a snad i telefonního
vedení. Celá stavba bude dokončena
do konce srpna 2006. Vodovodní
přípojky k jednotlivým domům
budou přepojovány na nový řad
průběžně. Na splaškovou kanalizaci
se však jednotlivé domy mohou
připojit až po kolaudaci ulice. 

Nové vodovodní řady
V souvislosti se stavbou kanalizace
a se stavbou Obnova a zabezpečení
vodních zdrojů město využilo
zemních prací k položení nových
vodovodních řadů do prováděných
výkopů. Zcela nový je tak vodovod
v Tyršově ulici, kde se využilo
zemních prací na přivaděči Kejná –
Výšina, a který je již plně funkční.
Stejně na tom bude i ulice
Sportovní, kde se přes shora
uvedené problémy nový řad též
dokončuje. Ten je významný nejen
pro ulici Sportovní, ale i pro Školní,
Legií, Mníšeckou a pro Náměstí
krále Jiřího z Poděbrad, které
zásobuje. Dále se dokončuje řad 
v ulici Berounské. Ten po propojení
s ulicí Opletalovou a Pod Lipami
značně zlepší tlakové poměry 
a zásobování v Nezabudické 
a Masarykově. Nový řad byl
položen v Komenského od Herr-
mannovy k Noskovi. Další řady jsou
položeny v celé Nerudové 
a v celé Selecké. Jejich připojení 
a přepojení domovních přípojek
však proběhne až v příštím roce. 
Město má již k dispozici projekty
pro stavební povolení na nové
vodovodní řady v Selci a okolí. Ty
by se měly budovat společně 
s připravovanou další stavbou
kanalizace.

Další žádosti o dotace
Město má v současné době podané
dvě žádosti o dotace na opravy
povrchů místních komunikací. Na
Ministerstvu financí je žádost 
o úpravu Opletalovy, Palackého
náměstí, Berounské a Pod lipami.
Na Krajském úřadu Středočeského
kraje je žádost na úpravu ulice
Selecké včetně Husovy (úsek
Selecká až prodejna Nosek).

SH

Ještě Cesty 2005: Technické služby nabíraly síly na nedělní úklid před Zámečkem.

foto H. Rytířová
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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

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/

  Víte, kdo Vás vykradl…? 
x Kamerové okruhy pro zabezpe ení Vašeho 

domu, bytu, firmy, parkovišt , obchodu 
x DAY/NIGHT kamery  

 pro nep etr•ité sledování  
ve dne i v noci 

x Speciální digitální videorekordéry  
s detekcí pohybu pro dlouhodobý  
bezobslu•ný záznam obrazu  

x Videokarty a záznamový software pro PC
x Vzdálený dohled po Internetu a GSM 
x Domovní videotelefony s dálkovým  

 ovládáním dve ního zámku
x Bezdrátový p enos obrazu a zvuku  
x Mo•nost modulace obrazu z kamer do TV
    rozvodu 
x Návrh kamerového okruhu podle Vašich
    po•adavk  zdarma   

ESCAD® Trade s.r.o. 
Autorizovaný prodejce CCTV 
SONY, MITSUBISHI,  
AXIS, BOSCH 
(v . dodávek na klí )  

Ukrajinská 2a, Praha 10  
Tel: 271 745 458, 731 780 841 

   obchod@escadtrade.cz, www.escadtrade.cz

Firma Ing. Josef Beneš – BENING
přijme pracovníka pro rozvozy, montáže a instalační
práce v oboru kuchyně pro domácnost a spotřebiče.
Vítána truhlářská praxe a platná zkouška vyhl. 50 §
6,7 (elektromontáže). Podmínkou je řidičský průkaz
pro vozidla do 3,5 t + praxe, fyzická zdatnost 
a bydliště v Řevnicích a okolí. 
Tel., fax: +42 02 57721818, +42 02 57721717

bening@volny.cz

NABÍZÍM
ŽEHLENÍ A MANDLOVÁNÍ PRÁDLA

Vaše prádlo mohu odvézt 
i přivézt.

Tel.: 602 889 949

Výkup starožitností
V pátek 30. září mohou zájemci nabídnout své starožitnosti

v budově Zámečku od 9 do 16 hodin.

AUTOŠKOLA
DOBŘICHOVICE

Ing. Karel Polák
- moderně vybavená učebna + autocvičiště

- možnost splátek školného
- délka kurzu cca 3 měsíce

- rychlokurz – 1 měsíc
- nové auto Fabia

Pražská 728 (areál firmy HAKO)
NOVĚ OTEVŘENO!

Výcvik skupiny B, Nízká cena! 8 000 Kč
pro studenty a učně sleva 500 Kč

přihlášky na uvedené adrese nebo poštou
602 819 773
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Po předběžném jednání s vedoucím realitního oddělení správy majetku
Arcibiskupství pražského v červnu 2005 je možné konstatovat, že
Arcibiskupství pražské by bylo převodu tohoto pozemku do vlastnictví
města Řevnice příznivě nakloněno. Konkrétní podmínky by byly
samozřejmě předmětem dalšího jednání. Převod tohoto pozemku do
majetku města podléhá schválení zastupitelstvem města.

Pozdně barokní kostel sv. Mauricia je stavební dominantou města. Vedle
své primární funkce, místa setkávání farníků a ostatních věřících ke
křesťanským bohoslužbám, tak kostel sv. Mauricia plní i další významnou
úlohu – vtiskává městu nezaměnitelný ráz, spoluvytváří genia loci.
Z blízkých i vzdálených pohledů na Řevnice naše oko vždy zachytí stavbu
kostela. Bohužel, když jej míjíme v jeho bezprostřední blízkosti, jdouce po
ulici Pražské, zjišťujeme, že je vyčleněn ze samotného středu města 
a oddělen od jeho dění. Kostel vlastně obejdeme, aniž bychom mohli být
osloveni jeho atmosférou a aniž bychom mohli procítit respekt, který
takovéto stavby a jejich poselství obvykle vzbuzují. Díky vzrostlé zeleni 
a okolní zástavbě ani nemůžeme plně vnímat jeho krásu.
Nezasloužená odstrčenost kostela sv. Mauricia je podtržena i neutěšeným
stavem jeho bezprostředního okolí, po dlouhá desetiletí neudržovaného 
a doslova chátrajícího. Rozpadající se hřbitovní zdi a márnice, povalené
staré hroby, neudržované stromy, všudypřítomné náletové dřeviny.
Skutečnost, že celý prostor je stranou očí veřejnosti, umožňuje, aby se 
v něm příležitostně zdržovala a přespávala pochybná individua. O neúctě 
k pietnímu místu ani nemluvě.
Snad se některým může zdát současná podoba celého prostoru romantická,
je to však falešná romantika. Zde nemáme co do činění s odlehlou hradní
zříceninou, dávným klášterem uprostřed lesů, ale s prostorem, který
vyžaduje a zaslouží si péči a povznesení. Že se na tento prostor dlouhodobě
rezignovalo není omluvou pro zakonzervování tohoto stavu.
Město Řevnice musí změnit svůj vztah k tomuto prostoru. Myšlenka jeho
rehabilitace a revitalizace bude snad příznivě přijata římskokatolickou
církví a místními farníky, neboť je jistě v zájmu církve a zvýraznění jejího
místa ve společnosti, aby církevní památky a jejich okolí byly krásné,
otevřené životu a lidem.
Základním principem rehabilitace a revitalizace okolí kostela sv. Mauricia
je a musí být zachování piety místa jakožto starého hřbitova. Ráz místa
obecně ani hroby samotné nesmí být porušeny. 
Je nutno respektovat, že řada řevnických rodin zde má pohřbeny své
předky, a musí být proto zaručeno, že místo posledního spočinutí bude
respektováno jak náleží.
Kde je to třeba, měly by být hroby odborně opraveny a zakonzervovány; 
u hrobů (náhrobků), jejichž vlastníci jsou známi, samozřejmě s jejich
souhlasem.
Je dost případů, kdy v zájmu potřeb „nové doby“, té před rokem 1989 i té
současné, byly původní staré hřbitovy zničeny a srovnány se zemí a na
jejich místě zbudovány parky či parkoviště (to je např. osud starého
hřbitova u chrámu Panny Marie na Náměti v Kutné Hoře). Tato cesta musí
být v našem případě zcela zapovězena.
Řevnický starý hřbitov může být dobře začleněn do organismu města 
a přitom i nadále zůstat místem posledního odpočinku předků s veškerou
pietou. Za příklad zrušených i funkčních hřbitovů, které při respektování
veškeré jejich piety plní nejenom funkci prostého pohřebiště, může sloužit
hřbitov na pražském Vyšehradě, Slavín, starý hřbitov v Praze pod Bílou
horou a zejména samotné Olšanské hřbitovy. V této souvislosti je namístě
uvést též Starý židovský hřbitov v Praze na Starém Městě. 

Záměrem rehabilitace a revitalizace okolí kostela sv. Mauricia jsou dotčeny
tyto pozemky:
Pozemek A je ve vlastnictví města Řevnice.
Pozemek B je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Řevnice.
Pozemek C je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Řevnice.

Vzhledem k tomu, že na pozemku B se vedle kostela samotného nachází
řada hrobů či jejich zbytků, pozůstatek to starého hřbitova, na kterém se
přestalo pohřbívat někdy po roce 1930 (po zbudování nového řevnického
hřbitova na Šiberném vrchu), předpokládá se, že na současných
vlastnických poměrech se nic nebude měnit. Rehabilitace a revitalizace
okolí kostela sv. Mauricia je podmíněna souhlasem vlastníka pozemku 
B s tímto záměrem a uzavřením příslušné dohody, která stanoví mj.
podmínky užívání tohoto pozemku pro daný účel.

Co se týče pozemku C (1 689 m2), mělo by město Řevnice v zájmu
realizace záměru usilovat o to, aby jej získalo do svého vlastnictví. 

ZÁMĚR REVITALIZACE A REHABILITACE OKOLNÍHO PROSTORU
KOSTELA SV. MAURICIA V ŘEVNICÍCH

Zpracoval: JUDr. Pavel Dudák

Rada města v rámci snah o kvalitní architektonický a urbanistický rozvoj
města oslovila před časem pana Ing.arch. Josefa Pleskota. Pan architekt
Pleskot a jeho kolegové vypracovali materiál „Řevnice / Námětová studie / 
AP ATELIER / březen 2005“. Součástí tohoto materiálu je i rámcové pojetí
prostoru okolí kostela sv. Mauricia.
Základním principem tohoto pojetí je propojení prostoru mezi vstupní
branou na jižní straně a Pražskou ulicí pod objektem bývalé pošty.
Propojení využívá stávající cestu od brány ke kostelu, pak trasa uhýbá
vlevo a v místě bývalého, dnes zavezeného schodiště spadá do prostoru
dávného řečiště Berounky 
a vyúsťuje mezi objektem bývalé pošty a křižovatkou Pražské ulice s ulicí
Nádražní.
Samozřejmostí je oprava starých hřbitovních zdí a márnice a zvelebení
prostoru mezi hroby.
Předpokládá se, že by se pan architekt Pleskot se svými kolegy ujal
zpracování projektu vlastní realizace propojení a úprav daného prostoru.
Kdo je obeznámen s realizacemi pana architekta Pleskota a jeho ateliéru -
např. propojení Dolního a Horního Jeleního příkopu na Pražském hradě 
s průchodem valem Prašného mostu, řada realizací v Litomyšli včetně
úprav nábřeží řeky Loučné (viz www.arch.cz/pleskot/) - a měl příležitost
zažít, s jakým citem pro genia loci a zároveň i pro praktický moderní život
dokáže uchopit prostor, jistě bude souhlasit, že příprava architektonického
pojetí rehabilitace a revitalizace okolí kostela sv. Mauricia bude vložena do
správných rukou.
Realizace celého záměru musí být provedena za respektování předpisů
památkové ochrany.
V zájmu pochopení širších souvislostí je vhodné prostudovat materiál Ing.
arch. Josefa Pleskota a jeho kolegů „Řevnice / Námětová studie / AP
ATELIER / březen 2005“. Z tohoto materiálu přetiskujeme jednu část
představující námět řešení okolí kostela sv. Mauricia
Uskutečnění záměru rehabilitace a revitalizace okolí kostela sv. Mauricia je
v důležité míře závislé na podpoře ze strany farníků a ostatních občanů 
a jejich zapojení se do vlastní realizace záměru.
Vedle této lidské dimenze je samozřejmě nezbytné navázat úzkou
spolupráci na institucionální úrovni mezi městem a římskokatolickou církví.
Město by mělo být schopno přesvědčit o vůli záměr uskutečnit a prostor 
v budoucnu udržovat.

(pokračování na str.11)

     



11Ruch 9/2005

(pokračování ze str.6)
Jako důkaz toho, že město k tomuto záměru přistupuje se vší vážností může
posloužit i probíhající restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého před
vstupní branou. Restaurování probíhá z podnětu města, které rovněž
zajistilo finanční prostředky na restaurační práce. Druhou fází po restauraci
sochy bude úprava podstavce a bezprostředního okolí včetně ozdobného
plotu.
Bude-li uvažovaná rehabilitace a revitalizace okolí kostela sv. Mauricia
realizována, včetně opravy vnějšího pláště kostela samotného, pak přínos
bude spočívat zejména v těchto aspektech:
- do centra města bude vrácen hodnotný prostor,
- kostel bude začleněn v prostředí podtrhujícím jeho architektonické kvality,
- nová kvalita prostoru a samotného kostela bude přínosem pro
římskokatolickou církev, 
- prostor okolí kostela i kostel samotný bude „na očích“, a tedy bude
bezpečnější,
- celý projekt a jeho trvání podpoří vztah farníků a ostatních občanů 
k vlastnímu městu,
- zapojení farníků a ostatních občanů do realizace záměru a následné údržby
podpoří utváření užších vazeb mezi lidmi (pozitivní význam setkávání se),
- bude vytvořen model vzájemné spolupráce obce a církve při péči 
o církevní památky a jejich okolní prostředí jako podnět pro další
následování.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘEVNICE VYZÝVÁ OBČANY, ABY PŘIPOMÍNKY K DOSTAVBĚ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZASÍLALI NA E-MAILOVOU ADRESU

NOVA.SKOLA@REVNICE.CZ A PŘIPOMÍNKY K NÁMĚTOVÉ STUDII MĚSTA
ŘEVNICE NA ADRESU STUDIE@REVNICE.CZ

Otázky může vzbuzovat způsob zajištění celého prostoru.
V současné době je celý prostor kdykoliv volně přístupný, ať už vstupní
branou nebo z druhé strany přes zborcené hřbitovní zdi.
Při realizaci záměru budou pravidla přístupu jasně definována a dohodnuta.
Je možný např. režim, že celý prostor bude na noc uzamčen (obdobně jako 
v řadě parků či na řevnickém hřbitově). Zamykání a odemykání vstupních
bran by zajišťoval pověřený pracovník města.
Bude vypracován návštěvní řád.
Prostor bude pod průběžnou kontrolou městské policie.
Údržbu prostoru bude zajišťovat město, event., bude-li zájem (který
předpokládáme), ve spolupráci s farníky a ostatními občany.
Náklady na realizaci záměru nejsou zatím vyčísleny, to bude předmětem
dalších propočtů, až budou známy konkrétní vstupy.
Finanční zdroje budou kombinované. Vedle rozpočtu města se počítá 
s dotacemi z příslušných strukturálních fondů a podobných zdrojů,
sponzorskými dary, veřejnou sbírkou. Event. finanční účast římskokatolické
církve, je-li možná, je třeba projednat s Arcibiskupstvím pražským.
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Sádecká ulice (2. část)
V minulém sdělení jsem slíbil pokračovat v představení
Sádecké ulice v její horní části od křižovatky se Školní ulicí
až k lesu. Na uváděných pohlednicích jde o její podobu
přibližně před sto lety. 
Na první pohlednici z roku 1908 (obr. č. 1) vidíme vpravo
vpředu dům čp. 70, vilu „Elinku“ Josefa Novotného z roku
1903. Od ní nahoru se táhne Sádecká ulice, na jejíž levé
straně není dosud žádná zástavba. Na pravé straně stojí mezi
stromy vila čp. 158, která patřila řevnickému občanu
Václavu Hartmannovi. Na jejím místě postavil v letech
1918 - 20 vilu operní pěvec Otakar Mařák, synovec malíře
Julia Mařáka, a dal jí název „Los Angeles“.
Na pohledu Řevnic z roku 1913 (obr. č. 2) již stojí vila čp.
256, kterou postavil v roce 1910 Cyril Richter z Prahy. Na
pohlednici  obr. č. 3  z roku 1916 přibyla pod vilou čp. 256
vila čp, 293, kterou stavěl v letech 1913 - 14 univ. profesor
dr. František Plzák. Na stejném pohledu je vlevo vila čp.
224 z roku 1906 (ačkoliv žádost o stavbu byla podána
Josefem Adamcem z Prahy již roku 1899!). Vila čp. 224 na
rohu ulic Sádecké a Sochorovy je podle názoru historika
architektury architekta Zdeňka Lukeše stavebně zajímavá:
kombinují se v ní prvky historizmu a secese. Z tohoto
důvodu ji uvádím samostatně na pohlednici č. 4 z roku
1913. Na této poslední pohlednici vila čp. 224 částečně
překrývá vilu čp. 171, původně Neubertovu vilu
„Bezpečnost“.
Na nejvyšším konci Sádecké ulice se nacházejí ještě další
pozoruhodné staré vily. Bohužel je nemám zachyceny na
dobových pohlednicích, a proto je zde neuvádím.

Kö

OPRAVA
V minulém čísle Ruchu (č. 8) došlo v článku o Ignátu
Herrmannovi k nesprávnému přepisu jména tohoto
spisovatele a žurnalisty. Píše se s dvěma r a s dvěma n.
Vytištěno bylo jedno r. Čtenářům se omlouváme za chybu.

Redakce Ruchu

Řevnice na starých pohlednicích 21
1

3

4

2
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V neděli 9. 10. začne v 17 hodin 
v sále Zámečku koncert Hornového
okteta České filharmonie. Zasvěcení
jistě tuší, že iniciátorem tohoto
koncertu v Řevnicích je pan Jindřich
Kolář, jeden z členů okteta. Na
programu jsou skladby G. Ros-
siniho, G. F. Haendela, Bedřicha
Smetany, L. van Beethovena 
a dalších. Ti, kteří už podobný
koncert slyšeli, jistě vědí, proč přijít
znova. My, kteří jsme ještě neměli to
potěšení, přijdeme také. Slyšet
výjimečný koncert je totiž lepší, než
si o něm nechat vyprávět.
V úterý 11. 10. se bude v sále
Zámečku opět koncertovat. Ten-
tokrát se jedná o jeden z koncertů už
8. ročníku festivalu Kytara napříč
žánry. Ten vznikl v roce 1998 
v Praze. Jeho hlavní myšlenkou je
možnost prezentace nejen kla-
sických kytarových koncertů, ale 
i dalších žánrů a různých stylů
hraných na rozdílné druhy
akustických kytar. Postupem času se
festival rozšiřoval do dalších
českých měst, později překročil 
i hranice republiky. Letos se tedy 

9. 10. 17,00 sál Zámečku Hornové okteto České filharmonie
Koncert pro znalce i milovníky

11. 10. 19,30 sál Zámečku Peppino d’Agostino (USA)
Kytarový koncert
blues, rock, impresionismus
Koncert je součástí 8. ročníku festivalu
Kytara napříč žánry

1. – 30. 10. Galerie No1 Umělecký boutique
Prodejní výstava

k místům konání přidávají i Řevnice
koncertem Američana italského
původu Peppina d’Agostina. Ten
zahájí celý festival 9. 10. v Dej-
vickém divadle a 10. 10. bude
pokračovat v Písku. Je to milá
náhoda, že první tři koncerty
festivalu se konají právě v místech,
která v nedávné době na poli kultury
úspěšně spolupracovala – vzpo-
mínáte na Bratry Karamazovy 
a Řevnické FÓRum, výstavu
zapůjčenou v Písku?
Peppino d’Agostino hraje blues,
rock i jazz, je vlastně hudební
impresionista. Rodák ze Sicílie
prožil dětství v severoitalském
Torinu, kde v deseti letech poprvé
uslyšel hrát svého bratrance 
v kostele na kytaru. Hrát se učil
poslechem a nápodobou podle desek
Beatles, Carlose Santany, Johna
McLaughlina a Paca de Lucii. 
O tom, kam až došel, si můžete
udělat představu, když si na adrese
www.peppinodagostino.com/music.
htm poslechnete krátké ukázky.

VS

DVĚ HUDEBNÍ LAHŮDKY

KNIHA O DOLNÍ
BEROUNCE

Dvojice autorů Otomar Dvořák 
a Marie Holečková ve své nové
publikaci představují další úsek
země, který leží na řece Berounce.
Kniha nese název Dolní Berounka 
a nabízí putování tímto mikro-
regionem, historii měst a obcí od
Radotína po Tetín. Tak jako v loňské
publikaci Řeka sedmi jmen (Od
pramene Mže po ústí Berounky) je 
i tato plná fotografií, je jen škoda, že
nenavazuje i formátem.
Koupit ji můžete v galerii No 1, na
Zámečku a na několika dalších
místech za 180 Kč.

HR

BRATŘI KARAMAZOVI
V LESNÍM DIVADLE

Ti, kdo měli možnost shlédnout
začátkem srpna v Lesním divadle
představení Bratři Karamazovi, byli
určitě nadšeni. Sláva této dra-
matizace Evalda Schorma v podání
Dejvického divadla přitáhla do
Řevnic i pražské diváky, kteří se na
toto představení do slavného, leč
miniaturního divadélka v Praze
nedostali. Lesní divadlo pojalo asi
600 diváků a tím byl zájem o tento
žánr v Řevnicích „otestován“.
Produkce se tedy dohodla, že by od
příští sezóny pořádala v našem
unikátním divadle týdenní divadelní
festival, který by se měl stát
tradičním. Máme se tedy na co těšit.

HR

Kurzy pořádané v budově
Městského kulturního střediska 

Černošice, Mokropeská 1208 na Vráži
* Aerobik úterky a čtvrtky od 20.00. Lektorka Daniela Krobová.
* Kurz němčiny
Lektorka Herknerová tel. 606 481 280, Magdalena@centrum.cz 
* Modeláři letečtí od 5.třídy a plastikové modelářství od 4. třídy.
Lektor Lumír Apltauer tel. 605 545 615
* Kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé
Lektorka Jelínková tel.777 861 985
* Kurz klavíru vlídně a radostně a beze stresu naučím osvědčenou
metodou děti od 5 let i dospělé začátečníky.
Lektor Aleš Hanuš tel.737 041 884
* Kurzy klavíru, flétny, zpěvu
Lektorka Martina Höslová - Hanslová
* Kurz klavíru
Lektor Pavel Hokra tel. 608 745 297 nebo na pavelhokr@centrum.cz
* Němčina pro začátečníky a mírně pokročilé
Lektorka Alena Poulová.
* Hip Hop Dance
* Ruština pro děti i dospělé začátečníky i pokročilé
Lektorka Maja Frantová.
* Výtvarné kurzy pro předškoláky, školáky, dospělé, kteří chtějí
malovat Akademická malířka Ivana Kafková tel.736 401 676
* Přípravka Divadelního studia (dramaťák )
Lektorka Iveta Dušková tel.777 947 548
* Zdravotní tělovýchova pro ženy
Každé pondělí a středu od 19.30. Lektorka Růžena Dobřická

http://www.mestocernosice.cz  jinak jsem vám k dispozici na 
tel. 251641116 nebo 602 200 817 

Jazykové kurzy
na Zámečku

V týdnu od 12. září byly
zahájeny kurzy angličtiny pro
děti a mládež. Jejich cena je
1.600 Kč a je třeba ji uhradit
nejpozději do 22. 10.
složenkou, převodem na účet
1 9 0 3 8 8 0 5 1 3 9 9 / 0 8 0 0 ,
variabilní symbol 33922111,
nebo hotově v MěKS.
Konzultační hodina zájemců 
o kurz angličtiny pro dospělé
se koná v úterý 4. 10. od 17 do
18.30 hod. v Zámečku.
Kurz němčiny pro pokročilé 
a kurzy italštiny začnou 
v říjnu. Kurz němčiny pro
začátečníky se pro malý zájem
nebude konat.

V Řevnicích se opět objevili
podvodníci, tentokrát se před-
stavovali jako zaměstnanci
Rozvodných závodů. Přinášeli
příjemnou zprávu o přeplatku za
elektřinu. Lidi, kteří uvěřili, že

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat pracovníkům
TRANSHOSPITAL za obětavou pomoc našemu vnukovi. Na této
pomoci by nebylo nic zvláštního (vzhledem k tomu, že podobné
případy záchranná služba koná denně). Jenže to bylo za poměrně
ztížených podmínek, neboť právě v tento den – sobota večer –
probíhalo stěhování záchranné služby do nových prostor a venku
téměř „padaly trakaře“. Jmenovitě ještě jednou děkujeme paní
MUDr. Haně Guldové a panu Bořkovi Bulíčkovi.

Děda a babička Chvojkovi.

VAROVÁNÍ DŮVĚŘIVÝCH OBČANŮ
Rozvodné závody vrací tuto částku
„na ruku“, je vpustili dovnitř 
a zatímco hledali občanku, byli
okradeni.
Zloději bývají důvtipní, vybírají si
starší lidi, nedávejte jim tedy šanci!

HR

KULTURNÍ PŘEHLED - říjen 2005

                                            



LETNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ

Děvčata oddílu košíkové se jako
každoročně na posledních 10 dní
prázdnin sešla na letním sou-
středění. Letos dívky opět
zamířily do kraje rybníků 
a usídlily se v rybářské škole
Vodňany. 
První část společné přípravy byla
zaměřena na získání kondičky.
Družstva minižákyň, žákyň 
PPa dorostenek se po dobu pěti
dnů pravidelně a dobrovolně
„nechávala mučit“ sprinty, po-
silováním a obratností od kon-
dičních trenérů na venkovním
areálu místního Sokola. V od-
poledních hodinách nás pak
čekalo “polykání” desítek ki-
lometrů na kolech. Zatímco starší
děvčata se šlapáním do pedálů
měla problémy , nejmladší hráčky
statečně překonávaly vzdálenosti 
i táhlé kopečky. Sice občas „na
doraz“, ale bojovaly.
Mezera mezi kondiční a basket-
balovou přípravou byla vyplněna
dnem volna, kdy jsme společně
navštívili nedaleký zámek
Hluboká s prohlídkou, konečně
zmrzlinou a klidem od sportu.
Basketbalová část pak pokra-
čovala pod dohledem basket-
balových trenérů, stávající
osazenstvo doplnily hostující
hráčky, zbytek, který kondičku
„promeškal“, a ženy. Ty pod
vedením svého nového trenéra a 
s novou chutí po vítězstvích samy
sobě přidávaly tréninkové jed-
notky; dorostenky pilně

BASKETBAL nacvičovaly herní prvky pro
nastávající ligovou sezónu pod
dohledem svých trenérů. Žákyně
kromě dopilování individuální
techniky trénovaly herní signály
před kvalifikací o žákovskou ligu
a nejmladší hráčky pilovaly
základní basketbalové prvky
individuální techniky před svojí
premiérou v krajském přeboru.
Na co nebudeme rádi vzpomínat?
Na déšť, který nám pokazil první
část soustředění a bylo nutno
improvizovat (tedy my trenéři).
Tradičně na dva výrony v sádře.
Na co budeme vzpomínat rádi? Na
déšť, který zabránil cyklistickým
výpravám (hráčky), na společnou
zábavu a legraci v jednotlivých
skupinách, na neuvěřitelný binec
na některých pokojích, na
výbornou kuchyni, super ubyto-
vání, na slušivé přilby na kolech.
Co závěrem? Přiznat, že doros-
tenky si vysloužily malér, ale
zapracovaly jako parta a hříšnici
podržely, a doufejme, že se
poučily. Přiznat, že nejmenší
holky i přes nabitý program našly
vždy pár chvilek k pláči steskem,
ale nakonec to zvládly a nechtělo
se jim domů. Přiznat, že party se
stmelily, a to nejen ty k sobě
náležící. Přiznat, že to bylo pro
nás trenéry strašně náročné, ale že
to stálo za to. 

Takže nyní plnou parou do
náročné sezóny a doufejme, že
všechna vynaložená dřina se nyní
odrazí v našich výsledcích v sezó-
ně, že v zemi mistryň Evropy i my
v Dobřichovicích vychováme
další „zlaté“ Evy Němcové 
a přispějeme ke kvalitě české
košíkové.
Letos prvně okusili opravdovou

zátěž na soustředění i naši chlapci,
kteří se připravovali kondičně
doma a basketbalově v Oseku 
u Teplic. Reportáž o jejich sou-
středění bude předložena čte-
nářům příště.

Stále hledáme a doplňujeme naše
družstvo minižákyň (roč. 93, 94) 
a družstvo přípravky (trénuje 
i v ZŠ Mokropsy) – roč. 95, 96,
97. Volejte tel. 736 673 909. 

POZOR
BASKETBALOVÁ
SEZÓNA ZAČÍNÁ

Minižáci zahajují sezónu doma
16. 10. v 8.30 a 13.30 v tělocvičně
Sokola Dobřichovice.
Minižačky je možné poprvé 
v letošní sezóně na domácí
palubovce vidět 23. 10. od 9.00 
a 11.00 v tělocvičně.
Žákyně nastupují ke své kva-
lifikaci o žákovskou ligu (nejvyšší
soutěž v republice) v Sokolově ve
dnech 24. 9. – 25. 9.
Ženy zahajují v Berouně a doma
jim můžeme přijít fandit prvně 29.
10. do tělocvičny od 15,00 
a v neděli 30. 10. od 10.00 hod.
tamtéž.
Dorostenecká liga bude zahajovat
utkáním 16.10. pravděpodobně 
v hale BIOS od 16.00 a druhým
utkáním víkendu v neděli v tě-
locvičně od 11,00 hod.

Zveme všechny fandy košíkové,
rodiče a hráčky.
Program dalších utkání, informace
o odehraných zápasech a další
podrobnosti z oddílu najdete od 
1. 10. 2005 na našich webových
stránkách basket.dobrichovice.cz.

TJ Sokol Dobřichovice-oddíl košíkové,
hledá do svých řad šikovné kluky a holky roč. 93 – 97.

NÁBOR
se uskuteční ve středu 7. 9. 2005

mezi 17.00 – 18.00 hod.
v tělocvičně Sokola Dobřichovice.

Veškeré další informace na tel.:
736 673 909 – H. Geisslerová

RADY MOTORISTŮM

Vám poskytuje
automobilový závodník

a zároveň řevnický a pražský 
prodejce automobilů

Oldřich Novotný

Konec léta
Tak a je to tady. Skončily prázd-
niny, končí léto a přichází čas
podzimu. Mnohé z nás už začíná
osahávat deprese z nadcházející
zimy. To vše začíná doléhat i na nás
motoristy. Musíme se začít zabývat
myšlenkami, jak na tu zimu vyzrát 
a řádně se připravit. Rozhodně
nesmíme nechat vše na poslední
chvíli. Například začít shánět zimní
pneumatiky až když nelze vyjet
kvůli sněhu z garáže. Rozhodně to
není jen sníh a led, co nás může
překvapit (jako každou zimu
silničáře). Nyní již začíná padat listí
a za měsíc ho bude všude plno.
Musíme si uvědomit, že po spa-
daném listí (ba mokrém), které leží
na vozovce, to klouže hodně. My
motoristé o tom víme své a nejeden
z nás by na toto téma mohl
vyprávět. 
Další nebezpečí na nás číhá 
v podobě podzimní mlhy. Pokud již
musíme v husté mlze jet, je třeba
dbát maximální opatrnosti a při-
způsobit rychlost jízdy aktuální
viditelnosti. Světla do mlhy by měla
být u vozidla samozřejmostí a je
dobré nyní přezkoušet jejich funkci.
Až přijdou první mrazy, je třeba
dbát zvýšené opatrnosti zejména na
mostech, přemostěních a výše
položených cestách, na kterých se
tvoří náledí nejdříve. Příprava vozu
na zimu je pro každého motoristu
samozřejmostí a tímto tématem se
budeme zabývat i v nadcházejícím
čase. Ještě bych nerad zapomněl na
to, že začala škola a mnoho dětí se
stává účastníky silničního provozu.
Jezděme proto se zvýšenou opa-
trností, obzvláště v blízkosti škol,
přechodů, a raději svou jízdu
zpomalme. Žádný spěch za dětský
život nestojí !!!

Mnoho šťastných kilometrů ….

Ruch 9/200514
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línského tenisu“ (1905 – 2005),
kterou napsal člen klubu Ing.
Stanislav Hora.
Byl jsem potěšen pozváním 
i přijetím a hlavně setkáním se svým
tenisovým vrstevníkem Pepíkem
Křížem po více než 50 letech!

Kö

Fotbalové výsledky
Skupina A
Řevnice – Nové Strašecí 0:1
Tatran Rakovník – Řevnice 2:0
Řevnice – Spartak Příbram 3:1
(branky: Jůn 2 a Lerch)
Mutějovice – Řevnice 3:2
(branky: Lerch a Tlášek)

Skupina B
Mníšek B – Řevnice B 3:0
Černošice – Řevnice 1:0
Řevnice B – Všemíry B 2:2
(branky: Vimr a P. Strejček)
Kazín B – Řevnice B 1:0

Šachový tábor Studenov
V srpnu jsme se už potřetí zúčastnili
šachového tábora, který každoročně
pořádá DDM Neratovice a který se
tentokrát konal na Studenově, což je
krkonošská chata na hřebeni mezi
Harrachovem a Rokytnicí ve výši
téměř 1000 metrů nad mořem.
Zájem o tábor se každoročně
zvyšuje, takže se jej letos
organizátoři rozhodli rozdělit na dva
devítidenní běhy, první spíš pro
mladší a druhý spíš pro starší děti.
Každého z nich se zúčastnilo
přibližně 60 dětí, převážně ze
středočeského a severočeského
kraje. Na první běh jely tři děti ze
řevnického kroužku: Martin Derco
(nar. 1996), Anika Krejčová (1996)
a Josef Starýchfojtů (1998).
Druhého běhu se zúčastnilo šest
dětí: Jan Švach (1992), Jan Paukert
ml. (1992), Patrik Krejčí (1993),
Tomáš Šťastný (1994), Jindřich
Paukert (1994) a Ondřej Franc
(1995) a také Jan Paukert st. jako
šachový vedoucí.
Výhody šachového tábora se nejlépe
poznají při špatném počasí, v tom

případě se venkovní aktivity
přesunou na jindy a hrají se šachy.
Za normálních okolností ale
probíhal každé dopoledne šachový
program, tedy výuka ve skupinách a
turnaje a odpoledne se konaly různé
nešachové soutěže a výlety.
Šachový program byl na obou
bězích přizpůsoben věku a výkon-
nosti účastníků, skupina A na
druhém běhu se už skládala z dost
silných šachistů, čemuž také
odpovídala úroveň hlavního turnaje.
Řevničtí nezůstávali pozadu,
nejvíce se vytáhl Jan Švach, který
hrál celý turnaj na špici a nakonec
skončil pátý, výborné bylo i osmé
místo Jindřicha Paukerta. Velmi
dobře si ale v šachových turnajích
vedli i Martin Derco a Josef
Starýchfojtů na prvním běhu.
Kromě táborových turnajů a před-
nášek se na táboře odehrála i řada
soutěží v jiných šachových dis-
cplínách, hrály se bleskovky,
družstva, simultánky a také velmi
populární turnaj dvojic v „holan-
ďanech“, což je disciplína, při které
hráči odevzdávají figurky, které
seberou soupeři, svému kolegovi 
a ten je může znovu použít.
Nešachový program se příliš nelišil

od jiných táborů, hrály se různé hry
a turnaje (třeba ve fotbale, ping-
pongu nebo piškvorkách) a chodilo
se na výlety po Krkonoších. 
Specifickým rysem tábora na
Studenově pak byla věčně fialová
ústa všech dětí, protože borůvkám
se v tisícimetrové výši letos opravdu
dařilo. Chata na Studenově je sice
poněkud zchátralá, poskytla ale
šachistům ideální útočiště s opravdu
krásným okolím a s velkou pravdě-
podobností se tu bude šachový tábor
konat i příští rok. Tábor má vlastní
webové stránky na
adrese:
www.chess.cz/kraje/sss/KM/LT
Studenov2005.

100 LET TENISU
V KOLÍNĚ NAD LABEM

(1905 – 2005)
Na osobní pozvání mého dávného
tenisového spoluhráče a soupeře 
z období dorostu Ing. Josefa Kříže
jsem se zúčastnil v sobotu dne 27.
srpna t.r. oslav 100 let existence
kolínského tenisu. LTC Kolín byl 
v roce 1906 jedním ze šesti českých
tenisových klubů, které založily
„Českou lawn-tenisovou asociaci“.
Oslava se konala na dvorcích LTC
Kolín, které se nacházejí na pravém
břehu Labe a jsou obklopeny lesy.
Celá akce byla zahájena proslovem
předsedy tenisového klubu Ing. V.
Kosiny za přítomnosti asi 100 osob.
Ve sportovní části oslav byl sehrán
turnaj smíšených dvojic v dobových
kostýmech, kterého se zúčastnilo 16
párů. Po ukončení turnaje proběhla 
v areálu klubu společenská část 
s diskuzí přítomných členů klubu,
piknikem a hudbou s tancem. Celá
oslava měla velmi hezký a důstojný
průběh. Na dvorcích bylo možno
zakoupit publikaci „100 let ko-

Jeden z oddílů prvního běhu, v řadě sedících čtvrtá z leva Anika Krejčová,
třetí zprava Martin Derco

Šachová produkce během festivalu Cesty 2005 se těšila značnému zájmu, děti
si po tři hodiny vůbec neodpočinuly. Jejich fanynky již ztrácely pozornost?

Jan Paukert st. při jedné z táborových simultánek

Šachové kroužky
Ve školním roce 2005-2006 se
budou dětské šachové kroužky
odehrávat v těchto termínech:
Úterý 16:15 - 17:00 školní družina –
začátečníci - poprvé 20. 9.
Úterý 17:00 - 18:30 školní družina –
mírně pokročilí - poprvé 20.  9.
Pátek 17:00 - 18:30 zámeček MěKS
- pokročilí - poprvé 23. 9.

Bližší informace na
www.volny.cz/sachy.revnice

kontakt:
mail sachy.revnice@volny.cz, 
tel. 608 133 251, Jan Paukert

ŠACHY

TENIS

FOTBAL
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Jan Lisý, nar. 29. 7. 1985 v Praze,
svobodný

Jsi další, již třetí generace 
v rodině Lisých, který jezdí
úspěšně motokros. Kdo tě k němu
přivedl?
Vše to začalo o Vánocích roku
1993, od svého otce jsme tehdy 
s bráchou dostali nečekaný spo-
lečný dárek, a to motorku Kawasa-
ki, 80 ccm na malých kolech. Tehdy
to byla jen občasná klukovská
záliba a proháněli jsme se na ní 
v bývalé řevnické pískovně.

Jaké byly tvé začátky a na čem jsi
jezdil?
O několik let později jsem začínal
mít pocit, že mě motorky baví stále
víc a víc. Tak přišla moje první
vlastní motorka, modrá Yamaha 80
ccm! Se svým strýcem Miroslavem
Lisým st., který měl za sebou
nemalé motokrosové úspěchy, jsem
chodil každý den na několik hodin
trénovat na „loučku“ nedaleko
vesnice Rovina. Po několika týd-
nech trénování jsem jel na svoje
první závody do Telče.

JAN LISÝ
TŘETÍ MOTOKROSOVÁ GENERACE

Jaká je tvá připrava a kdo ti
připravuje stroj? Na jaké značce
teď jezdíš?
Každé ráno začínalo několika
kilometrovým během po okolních
lesích nebo jízdou na kole. Poté
dopolední příprava motorky a po
obědě jsem vyrážel na tréninkovou
trať. Zde jsem trávil denně 3-5
hodin, někdy i celý den. Další věci
jako posilovna, plavání a spinning
byly samozřejmostí.
Mou největší zkušeností byla
možnost odjet trénovat s tehdejším
mistrem světa Jaroslavem Faltou
mezi profesionální jezdce do
Kalifornie. Zde jsem strávil 6 týdnů
mezi tou největší špičkou USA.
Od roku 1999 jezdím na značce
Honda, i v současné době mám
Hondu CRF 250 ccm.

Kdo je tvůj vzor a proč?
Ve světě motokrosu u nás, ale
především v USA, se pohybuje celá
řada špičkových jezdců. Řekl bych,
že od každého se snažím něco
okoukat, ale favorita č. 1 vlastně
ani nemám.

Tvůj nejlepší úspěch a tvůj
nejméně příjemný okamžik?
V současné době je v této branži
velmi vysoká konkurence, a tak
považuji za své největší úspěchy
účasti na mistrovství Evropy
juniorů a mnoha závodů v seriálu

mis-trovství České republiky. 
V ostatních krajských přeborech
jsem stál několikrát na stupni vítězů
a pokaždé to byl báječný zážitek.
S tímto sportem samozřejmě
souvisí i nebezpečné situace 
a následují také úrazy. Těch jsem si
na vlastní kuži vyzkoušel mnoho 
a upřímně někdy to byla opravdu
síla! Několikačetné zlomeniny 
a nepříjemné pády v člověku tuto
silnou vzpomínku zanechají.

Čeho bys chtěl dosáhnout?
V současné době zažívám velmi
zmatečné období, rozhoduji se, zda
v tomto sportu pokračovat na
profesionální úrovni, nebo se mu
věnovat „jen“ jako koníčku. Mám
před sebou zimu, kdy bude dost
času pro přemýšlení, a na začátku
nové sezóny se uvidí.

Komu bys chtěl poděkovat za
podporu?
Toto je jediná z otázek, nad kterou
nepotřebuji zdlouhavě přemýšlet.
Celá moje rodina a především můj
táta jsou lidé, bez kterých bych těch
8 let závodění nezvládl. Pokaždé mi
byl oporou, trenérem, sponzorem 
a vším ostatním, co je k motokrosu
potřeba. Tímto bych jim rád za vše
poděkoval.

Ptal se Olda Novotný

Honza Lisý je uprostřed
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