
Vážení čtenáři,
v sobotu 24. září se uskutečnila
druhá část výšlapu po hranicích
katastru našeho města. Na řevnické
lávce se nás tentokrát sešlo 25 
a doprovázeli nás dva psi. Tuto cestu
s námi absolvoval také geolog
Zdeněk Valenta, autor „Stručného
úvodu do geologické stavby podloží
Řevnic a okolí“. Jeho práce 
i odpovědi na dotazy byly během
výletu všem účastníkům k dispozici. 
Naše trasa začínala po katastrální
hranici, ležící na levém břehu
Berounky. Ta vede řekou od letov-
ského mostu a půlí ostrov ležící 
u mlýna. Zde navazuje na Ostrovní
ulici a přes pískovnu pokračuje do
ulice Slunečné. Odtud jde v podstatě
po vrstevnici až k Černé skále.
Zde na nás čekali členové oddílu
Tulák se dvěma pramicemi a pře-
vezli naši početnou skupinu
bezpečně na druhou stranu, tedy na
stranu pravobřežní. Bylo to příjemné
zpestření naší výpravy a chtěl bych
jim za to touto cestou ještě jednou
poděkovat. 
Na pravém břehu prochází hranice
zahradami za Janáčkovou ulicí
směrem k jihu, to znamená na
Vrážku a dále roklí Třepsouna přes
silnici vedoucí do Haloun, asi pět set
metrů nad skládkou až k lesu. Podél
lesa pokračuje až k místu nedaleko

haloun-ské hospody a tam se hranice
ohýbá roklí zpět k jihu.
Počasí nám skutečně přálo, a když
jsme v poledne dorazili do cíle
našeho výšlapu, byli jsme všichni
příjemně unaveni a uvítali jsme
možnost odpočinku, občerstvení 
a nabrání sil na cestu domů.
Katastrální hranice Řevnic je poměr-
ně členitá. Od zmíněné Slunečné
ulice je hranicí nejenom mezi
obcemi, ale i mezi okresy Praha
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západ a Beroun. Prošli jsme tedy
výchozí krátkou část hranice s obcí
Lety, poté s Hlásnou Třebaní (osada
Roviny), na pravém břehu se Zadní
Třebaní až k silnici vedoucí do
Haloun a odtud, na závěr našeho
výšlapu, hranici se Svinařemi (osada
Halouny). Celá trasa i se zpáteční
cestou do Řevnic měřila téměř 15
km. Protože jsme zaznamenali mezi
řevnickými občany velký zájem 
o tento poznávací výlet, rozhodli

SLOVO STAROSTY

jsme se zopakovat jeho první část na
jaře ještě jednou. Doufám, že se tedy
po zimě znovu sejdeme na počáteční
hraniční trase, která je asi o 5 km
delší a také podstatně fyzicky
náročnější.
Ještě vás chci upozornit, že zmíněný
materiál geologa Zdeňka Valenty
„Stručný úvod do geologické stavby
podloží Řevnic a okolí“ najdete
uprostřed tohoto výtisku Ruchu.

Miroslav Cvanciger

mnoho obětí, aby samostatný
československý stát v roce 1918 - po
skončení první světové války -
vznikl.
Uveřejněná stará pohlednice se
vzácným datem 28. říjen 1918
dokumentuje, jaké oběti naši
předkové přinášeli. Její pisatel píše 
z vojenské nemocnice v Praze -
Karlíně svému kamarádovi a sděluje
mu, jak naléhavě čeká na jeho
odpověď. Pohlednice má kromě
karlínského poštovního razítka 
i razítko vojenské péče, a proto
nemusela být opatřena poštovní
známkou. Kö

28. říjen 1918 28. říjen 1918 je datem, které je
dnešní generaci již hodně vzdáleno.
Pokládám ale za správné si je stále
připomínat, protože v tento den
vznikla Československá republika 
a jejím vznikem byly zásadním
způsobem ovlivněny naše novodobé
dějiny.
Někteří současníci dávají dnes
přednost jiným výročím nebo
vyjadřují názory, že se situace u nás
v roce 1918 měla či mohla vyvíjet
jinak. Dnešní generace se po-
chopitelně neumí vžít do smýšlení
našich dědečků a babiček, kteří
vyvinuli velkou iniciativu a přinesli

UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA NAJDETE
„STRUČNÝ ÚVOD DO GEOLOGICKÉ

STAVBY PODLOŽÍ ŘEVNIC A OKOLÍ“
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Jednání Rady města
a Stavebního úřadu Řevnice
Účelem setkání byla koordinace
práce Stavebního úřadu s požadavky
a představami města hlavně v oblasti
výstavby v lokalitách Pod Lesem 
a Na Vrážce. Hostem jednání byla
vedoucí Stavebního úřadu Řevnice
Ing. Jana Petrášková. 
Téma se týkalo parcelace pozemků
v dosud nezastavěném území, které
lze realizovat pouze v souladu 
s územně plánovací dokumentací.
Pokud je lokalita, která je před-
mětem parcelace, součástí většího
rozvojového celku, může obec jako
účastník územního řízení požadovat,
aby rozhodnutí o parcelaci před-
cházelo zpracování a předjednání
celkové koncepce rozvoje lokality.
Zpracováním celkové koncepce
celků, které mají být zastavěny, se
současně řeší veškeré související
otázky - požadavky na veřejné
služby, nezastavěné části území 
s veřejnou zelení, dětskými hřišti 
a podobně. Město je povinno
uplatnit tzv. veřejný zájem zejména
v otázkách formování veřejných
prostorů - zvláště charakteru ulic.
Vedoucí Stavebního úřadu Jana
Petrášková byla také seznámena 
s Námětovou studií, kterou vy-
pracoval AP Atelier Ing. arch Josefa
Pleskota.

Úprava povrchu Tyršovy
ulice výběr dodavatele

Pro výběr dodavatele dokončení
povrchu Tyršovy ulice byly
obeslány 3 firmy, které podaly tyto
cenové nabídky:
RISL s.r.o., 1 368 707,- Kč, záruka
36 měsíců
Stavby silnic a železnic a.s.,
1 292 392,36 Kč, záruka 36 měsíců
HOCHTIEF VSB a. s.,
1 299 144,42 Kč, záruka 50 měsíců
Po porovnání cenových nabídek 
a poskytnutých záruk Rada města
schváila jako dodavatele dokončení
povrchu Tyršovy ulice firmu
HOCHTIEF VSB a.s., divize 09 o.z.
také z důvodu snazšího řešení
případných reklamací, protože
firma HOCHTIEF a.s. byla i doda-
vatelem vodovodního přivaděče
Kejná, který je v Tyršově ulici
uložen.

v

      

Stavební dozor
Pro jednotlivé investiční akce města
bude Hospodářským odborem
vybrán kvalitní a odborně zdatný
stavební dozor na jednotlivé akce.

v

   

Problematika tělocvičny
Na zasedání Rady města proběhla
diskuse o možnosti výstavby školy 
s tělocvičnou nebo výstavby velké
sportovní haly, kde by bylo možno
provozovat většinu míčových her. 
Z diskuse vyplynulo, že Rada města
ve snaze vyřešit problém výuky
tělesné výchovy na Základní škole

preferuje výstavbu školní budovy 
s tělocvičnou. Teprve potom bude
snahou města získat finanční
prostředky na vybudování velké
sportovní haly (možnost kombi-
nované finanční účasti města,
spolků, dotace, soukromý sektor,
atd.). Obě investice finančně zajistit
ve stejném čase se jeví nereálné. Pro
město pak bude výhodné, že bude
mít dvě krytá sportoviště. V tomto
smyslu bylo po diskusi se zastupiteli
a zástupci Sokola učiněno i zadání
pro Ing. arch. Starčeviče (viz usne-
sení rady města č. 71). Celá pro-
blematika školy s tělocvičnou 
i výstavba sportovní haly bude
podrobena veřejné diskusi a bude
projednávána na mimořádném
zasedání Zastupitelstva města.

v

   

Rekonstrukce sochy
sv. Jana Nepomuckého

Byl proveden záchranný výzkum
sochy sv. Jana Nepomuckého, která
je umístěna vedle vstupní brány
starého hřbitova. Socha je složena ze
tří dílů. Nejkritičtější stav je ve
spodní třetině sochy, kde v minulosti
byla již vyspravována cihlami a be-
tonem. Tato část je prakticky nepo-
užitelná, horní díly na ní nemohou
stát. Navrženy jsou dvě varianty
orientačních cen restaurace:
a) výroba nového spodního dílu
sochy a generální oprava zbytku. Po
restauraci by byla socha umístěna
zpět na opravený podstavec. Její ži-
votnost by se značně snížila a za
několik desítek let by došlo k neo-
pravitelnému poškození a celko-

vému zničení sochy. Náklady na tuto
variantu jsou vyčísleny na 190.000,-
Kč.
b) zhotovení kopie sochy, která by
se umístila na podstavec. Zrestau-
rovaný originál by se následně uložil
do depositáře muzea nebo umístil na
významném místě v některé z budov
ve městě. Náklady na tuto variantu
jsou 320.000,- Kč.
Město požádá o grant z Fondu
ochrany památek.
Rada města v zájmu zachování
originálu sochy, který by v exteriéru
byl vystaven nepříznivým vlivům 
a možnosti poškození, schvaluje pro
restauraci sochy svatého Jana
Nepomuckého použít variantu b)

ZE ZASEDÁNÍ
RADY MĚSTA

RADA MĚSTA ŘEVNICE VYHLAŠUJE
výběrové řízení na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Řevnice.

Žadatelé o půjčku předloží svou žádost včetně příloh v termínu od 5. října 2005 do 18. listopadu 2005 na řádně vyplněném tiskopise, který obdrží na Městském
úřadě v Řevnicích (ing. Novotná, ing. Zíma).
Půjčky jsou poskytovány na zvelebení bytových a rodinných domů na území města, ve kterých je více než 50 % podlahové plochy určeno k bydlení. Druhy
půjček jsou uvedeny v tabulce účelů fondu. Jednotlivé půjčky lze kumulovat, vyjma účelu pod pořadovým číslem 05 a 06. Prostředky poskytnuté půjčkou lze
čerpat do jednoho roku od uzavření půjčky. V případě velkého zájmu si zastupitelstvo města vyhrazuje možnost snížit horní hranici půjčky. Lhůta splatnosti
je jeden rok.
Příloha č. 1 k vyhlášce FRB č. 7/98 - O vytvoření a použití účelových prostředků
“Fondu rozvoje bydlení města Řevnice”
Tabulka účelů fondu
poř. číslo Název - účel Dům/byt Lhůta splatnosti Úrok p.a. Horní hranice půj.

1 Obnova střechy /krytina i konstrukce/ starší dům 10. let na 1 dům 1 rok 3% do 150 tis. Kč
2 Zřízení plynového, dřevoplynového,

elektr. nebo solárního topení ve stávajícím domě na 1 byt 1 rok 3% do 75 tis. Kč
3 Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu na 1 byt 1 rok 3% do 60 tis. Kč
4 Dodatečná izolace domu proti vodě - dům starší 10. let na 1 dům 1 rok 3% do 150 tis Kč
5 Obnova fasády včetně oplechování domu na 1 byt 1 rok 3% do 45 tis Kč
6 Zateplení obvodového pláště domu na 1 byt 1 rok 3% do 60 tis. Kč
7 Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu

v bytě, kde dosud není na 1 byt 1 rok 3% do 60 tis. Kč
8 Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy na 1 dům 1 rok 3% do 210 tis. Kč
9 Při vestavbě bytu do půdního prostoru na 1 dům 1 rok 3% do 225 tis. Kč

10 Zřízení přípojky splaškové kanalizace na 1 dům 1 rok 3% do 15 tis. Kč
11 Výměna oken a dveří u domu staršího než 10 let na 1 byt 1 rok 3% do 75 tis. Kč

Vodohospodářská společnost
Benešov přijme pro obsluhu
vodovodu města Řevnic do
trvalého pracovního poměru
elektrikáře a montéra - instalatéra.
Nástup možný ihned, případně dle
dohody. Bližší informace podá 
p. Nigrin na tel. č. 777 750 267.

HLEDÁME
schopného důchodce pro

výpomoc při sklenářských
a rámařských pracích.
Zájemci kontaktujte:
Sklenářství Řevnice,

Pražská 7
Tel.: 257 721 113
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Vy, kteří žijete v Řevnicích nebo tu
jen pracujete či občas projíždíte,
jistě znáte domek s modrými okny,
velkou terasou a zataženou roletou
výkladu, který stojí posmutněle za
pomalu se rozpadajícím plotem na
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
Pamětníci si vzpomenou, že v tomto
domě s číslem 3 bývala cukrárna
pana Libertina, později skladiště 
a v nedávné době krátce i vinár-
nička.  Teď je však už delší dobu
opuštěný a chátrá. A tak se ho jeho
majitel, město Řevnice, rozhodl
nabídnout k pronájmu.
Občanské sdružení Náruč, které
provozuje od roku 2003 denní
stacionář pro děti a mladé dospělé 
s kombinovaným postižením v Dob-
řichovicích, se rozhodl do tohoto
výběrového řízení přihlásit a uspěl.
Již dlouho jsme hledali prostor 
a uplatnění pro znevýhodněné
spoluobčany. V řeči úřední se za
znevýhodněné občany považují
nejenom tělesně nebo mentálně
postižení, ale také například
dlouhodobě nezaměstnaní, absol-
venti škol nebo maminky po
mateřské dovolené, které nemohou
najít práci.  
Co tedy Náruč plánuje?
Rádi bychom pro znevýhodněné
občany vytvořili příjemný prostor,
kde by mohli najít pracovní
uplatnění. Za tím účelem chceme
zrekonstruovat „modrý domeček“
na řevnickém náměstí a vytvořit tak
místo, kde by nejen občané Řevnic 
a blízkých obcí, ale také turisté 
a návštěvníci regionu Dolní
Berounka mohli najít odpočinek,
potřebné turistické a kulturní
informace a zábavu. Posloužíme tak
jak našim znevýhodněným spolu-

občanům, jimž vytvoříme pracovní
místa a potřebné zázemí, tak
veřejnosti, které budeme poskytovat
služby, jež podle našeho názoru 
v Řevnicích dosud chybí.
V nově zrekonstruovaném objektu,
který si zachová svoji původní

kulturní pořady, výtvarné dílny 
a pod. Plánujeme vybudovat
řevnické muzeum a copy centrum.
Místo se najde i pro tolik potřebné
veřejné toalety.
Chceme tedy pomocí modelu
„sociální firmy“ provozovat chybě-
jící služby v Řevnicích a vytvořit tak
několik pracovních míst. Pro ty 
z vás, kdo se s termínem sociální
firma setkávají poprvé, malé
vysvětlení: jedná se o subjekt, který
poskytuje pracovní příležitost výše
uvedeným znevýhodněným obča-
nům. Zároveň sociální firma
obvykle zajišťuje  chybějící služby 
v místě působení a pro blízké okolí.
Provozuje například prádelny,
úklidový servis, ekologické statky,
zahradnictví, kavárny nebo výrobny
lahůdek. Za ideální se považuje
vznik takových firem v sociálně
přehledném prostředí menších měst
nebo vesnic.
Pro naše smělé plány jsou však
potřeba nemalé finance. Proto jsme
vypracovali podrobný projekt, který,
jak věříme, uspěje ve výběrovém
řízení na získání dotace z evrop-
ských strukturálních fondů (ESF).
Jsme optimisté a v našem pře-
svědčení o správně zvolené cestě
nás ujišťují návštěvy v podobných
zařízeních, úspěšné realizace
projektů sociálních firem i kon-
zultace s realizátory a odborníky 
z evropských strukturálních fondů.
V našem snažení se opíráme 
o porozumění a podporu rady města
a městského zastupitelstva. Budeme
moc rádi, nalezneme-li zájem 
a podporu i u obyvatel města
Řevnice.
Držte nám palce!

Občanské sdružení Náruč

Někteří obyvatelé Řevnic si třídění
řeší po svém, a to tím, že pálí
veškerý odpad a neuvědomují si, že
tím vznikají zdraví škodlivé látky.
Při pálení odpadů vzniká mnoho
toxických látek. POZOR! Dioxiny 
a furany jsou rakovinotvorné,
poškozují hormonální a imunitní
systém a ovlivňují nervovou
soustavu. Při pálení PVC vzniká
velké množství dioxinů, a to tím
více, čím je obsah této látky 
v odpadu vyšší. Pálením polystyrenu
vzniká mimo jiné jedovatý styren.
Spalováním polypropylenu mohou
vznikat polyaromatické uhlovodíky.
Palety, dřevo z demolic, rozbitý
nábytek, natřená prkna či chemicky
ošetřené dřevo při pálení vypro-
dukují až 500 krát více dioxinů než
při topením čistým palivovým

CO SE BUDE DÍT V DOMĚ Č. 3 NA NÁMĚSTÍ V ŘEVNICÍCH

podobu a ráz, vznikne turistické 
a kulturní informační centrum,
prostor pro malou internetovou
kavárničku s prodejem denního
tisku. Kavárna bude integrována do
prostoru, který bude zároveň sloužit
pro spolkovou činnost v obci,

dřevem. Tráva ze zahrad, listí, zbyt-
ky jídla - tyto materiály lze kompos-
tovat. Celobarevné letáky a časopisy
patří do tříděného odpadu jinak při
spalování se do ovzduší mohou
uvolnit z barev těžké kovy, které
způsobují vrozené vady a rakovinu.
Spalováním obalů TETRAPAK,
šestivrstvého obalu z hliníku 
a plastu, se mohou uvolňovat
chloroorganické látky a těžké kovy.
NEBEZPEČNÉ ODPADY spálením
nezničíte, ale jedovaté látky, které
obsahují, se dostanou do vzduchu a
následně do půdy. KOMU PÁLENÍ
UŠKODÍ NEJVÍCE? Nám všem,
našim dětem a nejbližšímu okolí. Na
jedy ve vzduchu jsou citlivější děti,
těhotné ženy, starší osoby a lidé
trpící astmatickým či jiným
respiračním onemocněním.

TŘÍDIT ČI NETŘÍDIT ODPAD?
Jsem přesvědčen, že odpad se třídit
musí. Aby občané našeho města
třídili odpad, musí pro to město
udělat podstatně víc, protože žádná
vyhláška nebo sebepřísnější nařízení
to nevyřeší. MÚ otevře od 1. 1. 2006
Sběrný dvůr nebezpečného odpadu.
V březnu 2006 bychom otevřeli
sběrné místo pro zelený odpad, kam
by občané mohli zdarma dávat
trávu, listí, větve, spadané ovoce

atd. Současně uvažujeme o sběru
bioodpadu (vytvoření podmínek 
a místa) a co nejjednodušší 
a nejefektivnější systém sběru Pet
lahví. Pokud se nám podaří
přesvědčit i nejzarytější odpůrce
třídění odpadu, tak na tom vyděláme
všichni, protože si budeme zlepšovat
životní prostředí a nebudeme muset
sahat hlouběji do peněženky.

Ing.V. Zdráhal

           



V průběhu mimořádného koncertu
Hornového okteta České filhar-
monie zazněla ve světové premiéře
skladba Andrea Downese Oktet pro
Wagnerovy tuby, komponovaná
právě pro toto těleso. Řevnickému
publiku se tedy dostalo velké cti.
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Blíží se Vánoce a s nimi i tradiční „problém“ mnoha firem a úřadů: Co
nadělit svým obchodním partnerům a dobrým známým, aby to bylo
dostatečně reprezentativní, o řád inventivnější než obyčejná papírová
gratulace a přitom to bylo cenově dostupné.
Nejen firmám a organizacím údolí Berounky takovou originalitu
nabízíme - speciální edici CD za cenu, která skutečně na českém trhu
ještě nebyla. 

CD s vánoční hudbou - za cenu
papírové gratulace
Hudba je kvalitní studiová nahrávka: několik vánočních koled v podání
Dětské lidové muziky Notičky, část Vodní hudby G.F.Haendela v úpravě
pro 6 lesních rohů a část vánočního Kvartetu J. V. Sticha-Punta pro lesní
roh a smyčce. Sólistou na lesní roh je dlouholetý solohornista orchestru
Národního divadla v Praze a člen České filharmonie Jindřich Kolář.
Kompilace obsahuje celkem devět skladeb, stopáž hudby je cca 31
minut.
Grafický návrh CD s motivem karlického kostelíka nakreslil grafik
Přemysl Povondra, populární kreslíř Mateřídoušky. Povrch CD je tištěn
plnobarvou - ofsetovou technologií. 
Přes svou výhodnou cenu je toto CD standardní, profesionálně lisované
audio, použitelné ve všech běžných audio zařízeních (včetně changerů 
v autech, bez zlomyslností typu CACTUS). Tisk neobsahuje žádný
letopočet, PF, firmu ani reklamu - aby CD mělo nadčasovou hodnotu 
a bylo univerzálně použitelné jako dárek.
CD jsme připravili ve standardním plastovém CD boxu - průhledná přední
strana (s možností vložit vizitku či personifikované přání), spodní inlay
barevně tištěný informacemi o obsahu, zataveno v celofánu. Cena CD je 30,
slovy třicet, korun českých (36,- včetně DPH). 
Firemní přítisk můžeme zajistit, cena dle dohody a rozsahu. 
Vzhledem k tomu, že tyto ceny jsou dosažitelné pouze pro dostatečně velký
náklad, prosíme o zvážení vašeho zájmu a odeslání objednávky na
ohromující počty nosičů bez zbytečného odkladu. 
Každá firma na Vánoce něco kupuje a něco rozesílá, někteří 
i podarovávají své zaměstnance a obchodní partnery, tak proč letos
nenakoupit CD.
Svým případným zájmem zároveň odměníte altruismus skupinky nadšenců,
kteří do tohoto projektu vložili své úspory, a podpoříte drobným výnosem 
z každého CD dětský pěvecký sbor z údolí Berounky, který hudbu nazpíval.
Kromě dobrého pocitu ovšem hlavně získáte skvělé a originální vánoční
přání za super cenu.
Hotová CD se budou distribuovat nejpozději předposlední týden v listopadu
a budou k dispozici i bez objednávky až do vyprodání zásob.
Obsah CD je legální a tato nabídka je otevřená i pro obchodníky a prodejce. 
Pro prodej v maloobchodu nabízíme laminovaný poster.
Kontaktní adresa pro objednávky a bližší informace: Martin Šorm -
Haliburton s.r.o.
Zahradní 417 - Karlík, 25229 Dobřichovice, tel 603.262.095, e-mail:
martinsorm@telecom.cz
Informace o CD ke stažení je na www.haliburton.cz/cd

SVĚTOVÁ PREMIÉRA V ZÁMEČKU

Příroda je na podzim nedostižná ve
zdobení parků, ale lidská ruka 
v Havlíčkových sadech nechtěla
zůstat pozadu. Minulý víkend zde
byla zakončena pracovní sezona
sázením javorů, keřů a ovocných
stromů u hlavního vstupu na dětské
hřiště a my bychom mohli zre-
kapitulovat práci realizačního týmu
Ivany Junkové, Vojtěcha Bilišiče,
Tomáše Valuška a ateliéruVeškerého
sochařství, se kterými celý park
začal vznikat.
Tedy shrnutí toho co se v parku letos
událo. Byl vydlážděn bezbariérový
vstup z hlavní ulice a provedeny
terénní úpravy na dětském hřišti,
byly vyměněny posedy na pů-
vodních lavičkách, vzniklo třetí
kamenné strašidlo z křemence 
a schodiště s celkovým terénním
řešením. Ostrůvkům poskládaných
kamenů říkají autoři letící srdce, 
v parku je jich v tento okamžik pět 
a jsou osázeny speciální trávou,
která se nemusí udržovat. Na jaře

PRO PŘÍZNIVCE PODZIMU A PARKU

Městské kulturní středisko pořádá 
v listopadu na Zámečku před-
nášku Libuše a Edvarda Pytlových 
o léčení přírodními metodami.
Dozvíte se, jaké léčebné metody
používají při řešení zdravotních 
a životních problémů svých
klientů a já mohu dopředu
prozradit, že jde o reflexní terapie,
předávání energie - reiki, řešení
problému z minulosti - regrese,
propojení s podvědomím přes
svalový test - kineziologie, nebo
jak se zbavit pocitu. ”nikdo mě
nemá rád”, tedy odpuštění.
V jejich poradně se na ně můžete
obracet při bolestech hlavy, páteře,
kloubů, při projevech alergie,
nadváze, stresech, či partnerských 
a rodinných problémech, které

budou v jejich středu kvést červené
netřesky. 
Na fotografii vi0díte nový dřevěný
objekt, který shora vypadá jako
ještěrka a je určený především pro
dorost na skákání a přejíždění na
kolech. Musím podotknout, že se
mládež do jeho vytvoření zapojila,
snažila se pomáhat a všichni dou-
fáme, že se teď k vzniklým věcem 
v parku bude chovat lépe než dříve.
Zatím se to daří.
5. listopadu se od 9. 00 hod. můžete
zúčastnit posledních úprav a úklidu
před slavnostním vernisážovým
otevřením, které se bude konat 
v neděli 6. listopadu ve 14. 00 hod. 
V rámci slavnosti budou o ceny zá-
vodit v běhu ti nejmenší a kluci na
kolech nám předvedou svůj freestyle
na nových dřevěných objektech.
Takové slavnostní setkání by se
mohlo stát tradicí pro příznivce
podzimu a parku.

I. Junková a H. Rytířová

LÉČENÍ PŘÍRODNÍMI METODAMI
neumíte vyřešit. Tvrdí, že každá
nemoc má příčinu a také řešení ve
správné terapii. Individuální
terapii si můžete dohodnout buď 
v prostorách Studia Andromeda 
v Letech, v Podbrdech u Litně,
odkud léčitelé pocházejí, nebo se
domluvit na jejich návštěvě u vás
doma.
Budete-li chtít na sobě pracovat 
a proniknout do metod přírodního
léčitelství, můžete se také
zúčastnit kurzů, které jsou
vyhlášeny na

www.sweb.cz/reiki.do.

Ale nejdříve si přijďte poslechnout
přednášku, která se koná 24.
listopadu od 18. 00 hod.

Však také bylo publikem pozorným,
vnímavým a vstřícným.
Po koncertě došlo i k slibným
rozhovorům o vystoupení v Lesním
divadle, které se pro tuto hudbu jeví
jako ideální prostředí.

VS
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KOLONIÁL
JOSEFA BEJČKA

Každý dříve narozený řevnický
občan pamatuje obchod s potra-
vinami, lahůdkami a vínem v Ko-
menského ulici čp. 700, který patřil
Josefu Bejčkovi. Dnes již Bejčkův
koloniál neexistuje. Vzhledem 
k tomu, že byl založen v roce 1905 -
tedy před sto lety - a shodou
okolností jej mám na staré
pohlednici, uveřejňuji o něm tyto
řádky.
V roce 1905 přišel do Řevnic 
z Plané nad Lužnicí kovář Josef
Bejček s manželkou Annou. Mladí
podnikaví manželé zakoupili dům
čp. 100 v Komenského ulici 
a otevřeli v něm manžel kovářskou
dílnu a manželka obchod s pot-
ravinami. Obě živnosti se vyvíjely
příznivě. Dokladem působení
kováře Bejčka v Řevnicích je
ukázka kopie hlavičky jeho účtu za
práci pro pana Jana Kocourka z roku
1910 (obr. č. 1). Josef Bejček
narukoval v roce 1914 jako voják do
rakouské armády počátkem I. svě-
tové války. Na srbské frontě byl
zraněn, po svém zranění zajat 
a v zajetí zemřel. Jeho jméno je
uvedeno mezi padlými na zdi
starého řevnického hřbitova, kde je
symbolický hrob našich vojáků
padlých v této válce. Bejčkova
kovářská dílna přestala existovat 
a rodinu živila vdova Anna, která
nadále provozovala obchod s po-
travinami. Syn Josef, narozený 1905
v Řevnicích, převzal koncem
dvacátých let minulého století
koloniál od matky. Obchod se
rozvíjel úspěšně, a tak Josef Bejček
mladší postavil v roce 1938 nový
dům čp. 700, který stavebně
navazoval na původní „stovku“. Na
fotografii obr. č. 2 je zachycen dům

čp. 100 po roce 1926 (po jedné 
z adaptací) a na obr. č. 3 je
pohlednice z roku 1939 již s novým
domem čp. 700 a obchodem. Na obr.
č. 4 je hlavička obchodního papíru
koloniálu Josefa Bejčka ze
čtyřicátých let minulého století.
Obchod s potravinami byl na tomto
místě ještě řadu let, i když Bejčkovi
již tuto živnost neprovozovali.
Chtěl bych zdůraznit dvě okolnosti

Řevnice na starých pohlednicích 22

ze života Josefa Bejčka mladšího.
Byl léta aktivním členem 
a funkcionářem řevnického Sokola
(viz obr. č. 5). V roce 1949 po
zrušení tenisového klubu LTC
Řevnice tehdejším režimem našel
odvahu převzít funkci vedoucího
tenisového oddílu Sokola Řevnice 
a umožnit řevnickým tenistům další
existenci. To, žel, netrvalo dlouho 
a tenisový oddíl byl stejně po dvou
letech zrušen.
Mladší řevničtí občané již koloniál
Josefa Bejčka nemohou pamatovat,
a proto si těmito řádky obchod
připomínáme.
(publikováno s vědomím paní Lídy
Kukulové-Bejčkové) Kö

Družstvo mužů řevnického Sokola, v první řadě
je Josef Bejček mladší.

1

4

3

2

5
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Orientační stratigrafická tabulka s přibližnými časovými údaji
v milionech let

1 kambrium
2 středočeský pluton
3 rožmitálské paleozoikum
4 devon a silur
5 ordovik
6 proterozoikum
7 synsedimentární zlomy

aktivní během kambria 
8 průběh prekambrického

k1atovského zlomu
9 význačné zlomy, podél

nichž poklesla křídla
pražské pánve relativně
proti střední části 

10 předpokládané prodloužení
pražského zlomu 

11 velké flexury
12 příbramský zlom
13 komárovské zlomové

pásmo
14 elevační zóna uvnitř

devonských sedimentů 
15 závistský přesmyk
16 žíly diabasů

a lamprofyrů sj. směru 
17 vočkovský přesmyk

Hlavní strukturní prvky:

C cerhovická flexura
D dubenecký zlom
H hrachovišťská flexura 
J jílová rozsedlina - zlom
K klatovský zlom
L lázský zlom
M mníšecká flexura
P pražský zlom
R zlom omezující blok

Rumpálu a Rače St zlom
Studeného vrchu

T tobolský zlom
Z závistský přesmyk

Řevnice se nacházejí v oblasti tvořené usazenými a vulkanickými
horninami staršího paleozoika (prvohor), které zahrnuje útvary
kambrium, ordovik, silur a devon. Tyto staré horniny spočívají na
ještě starším podložním komplexu (proterozoikum - starohory).
Proterozoický a staropaleozoický horninový komplex tvoří v širší
oblasti regionálně geologickou jednotku nazvanou barrandien. Stáří
geologických útvarů je orientačně uvedeno v tabulce za textem.
Z mladších hornin pak lze ve městě a jeho širším sousedství nalézt
pokryvné horniny nejmladšího kvartérního (čtvrtohorního)
geologického stáří.
Prvohorní horniny se v popisované oblasti usazovaly v tzv. pražské
pánvi. Ta tvoří lineární depresi směru VSV - ZJZ. Sedimentace v této
pánvi probíhala od ordoviku do středního devonu, kdy byla 
v důsledku variských (starší paleozoikum) orogenních (horo-
tvorných) pohybů ukončena. Již z názvu pánve je patrné, že se mj.
rozkládá na území Prahy a jejího okolí, omezeně ve směru dále 
k východu od Prahy a zejména směrem cca jihozápadním, tj.
k Berounu a dále k Plzni. 
Horniny paleozoika se usazovaly v moři v poměrně velmi mocných
vrstvách, které postupně zaplňovaly rozlehlý sedimentační prostor.
Vzhledem k poklesům dna pánve jsou tyto vrstvy v okolí Řevnic
ukloněny směrem k delší ose sedimentačního prostoru, tedy k SSZ. 
Prvohorní podloží je v údolích řeky a potoků a v nižších partiích
svahů překryto pokryvnými kvartérními horninami typu říčních
naplavenin, svahových sutí apod. Tyto nezpevněné horniny jsou
tvořeny valouny nebo úlomky  starších hornin a produkty jejich
zvětrávání (jíly).
V podloží a okolí města jsou vedle kvartérních hornin nejrozšířenější
horniny ordoviku. Téměř celé Řevnice však leží zejména na
kvartérních fluviálních (říčních) a deluviofluviálních (říčních 
a svahových) sedimentech. Podložní ordovické horniny vystupují 
v Řevnicích k povrchu pouze v pruhu za jižním okrajem městské
zástavby a dále i severně od Berounky za okrajem říční nivy. 
Ordovické horniny jsou v podloží Řevnic a dále k jihovýchodu
reprezentovány souvrstvími prachovců, jílovitých břidlic, drob 
a skaleckými a řevnickými křemenci (pískovci), které se ve své době
usazovaly nedaleko od mořského pobřeží. Tyto křemence tvoří 
v jižním okolí města brdský hřeben. Jsou to velmi pevné jemnozrnné
horniny bělošedého až okrového zbarvení, v deskovitém až

lavicovitém vývoji. Lokálně je souvrství řevnických a starších
skaleckých křemenců odděleno tmavými jílovitými břidlicemi. 
V Praze tvoří souvrství řevnických a skaleckých křemenců například
vrch Vítkov.
Na Hřebenech v okolí Řevnic je dále možné setkat se i s ordovickými
horninami sopečného původu.
Kambrické horniny v podloží ordoviku se v širším okolí Řevnic
vyskytují již mimo pražskou pánev na JZ svazích Hřebenů JV od
Všenor a dále v okolí Mníšku pod Brdy. Jedná se o menší izolované
kry v příbramsko-jinecké pánvi sledující tzv. závistské poruchové
pásmo. Dále k JV na povrch pak vystupují nejstarší horniny oblasti
(droby, prachovce a břidlice), které řadíme do svrchního
proterozoika.
Od paleozoického komplexu je proterozoikum odděleno výše
uvedeným závistským poruchovým pásmem procházejícím zde
zhruba po linii Černolice - Skalka. Kontakt obou komplexů je v dané
oblasti většinou zakryt svahovými jílovitokamenitými kvartérními
sedimenty. 
Z Řevnic směrem k SSZ je komplex ordovických hornin tvořen

miliony
let př.n.l.ÚtvarÉra

kvartér
(čtvrtohory)

terciér
(třetihory)

holocén

pleistocén

mesozoikum
(druhohory)

paleozoikum
(prvohory)

proterozoikum (starohory)

ke
no

zo
ik

um

0,01
0,00
1,8
0,01

neogén
paleogén

26 - 1,8
65 - 26a

křída
jura
trias

silur
ordovik
kambrium

145 - 65
205 - 135
245 - 205

perm
karbon
devon

300 - 245
365 - 300
415 - 365

435 - 415
500 - 435
545 - 500

vrstvami křemenných pískovců, prachovců a jílovitých břidlic. Severním
a západním okrajem Řevnic prochází pruh vulkanitů čedičového typu 
a dále za ním vystupují již mladší horniny silurské. 
Silur na sever od Berounky (na západním okraji města i na pravém břehu
řeky) je zastoupen souvrstvími jílovitých, prachovitých a případně 
i vápnitých břidlic s tufitickými (sopečnými) příměsemi. 
Ve vrstevní sledu pak nad silurskými souvrstvími následují nejmladší
paleozoické vrstvy pražské pánve, a to sled souvrství devonských
vápenců. Geograficky se nacházejí až za linií karlštejnské nádraží -
severní sousedství Vonoklas. 

Zpracoval Z. Valenta podle Vysvětlivek k základní geologické mapě ČSSR
1:25 000, list 12-414 Černošice, 1986, red. V. Havlíček a kol., Ústřední
ústav geologický, Praha.

Další zdroje informací:
Geologické zajímavosti pražského okolí, I.Chlupáč, 1988, Academia, Praha.
http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/NEZIVA/default.htm
http://geologie-beroun.wz.cz

Geologická mapa širšího okolí Řevnic (převzato
z Geologie ČSSR I., Z. Mísař a kol., SPN, Praha,
1983)

KRÁTKÝ ÚVOD DO GEOLOGICKÉ STAVBY PODLOŽÍ ŘEVNIC A OKOLÍ
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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/

FIRMA ANTIK JANOTA
pořádá 2. 11. 2005 

od 11 do 15 hod. v učebně
Městského kulturního střediska

výkup starožitností.
(tel. 603499724)

NZZ MUDr. PŘEMYSL RÁKOSNÍK 
alergologie - imunologie, plicní, orl, interna - diabetologie

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad č. 42, 252 30 Řevnice,
tel. 25772 0006

Ambulantní zdravotnické zařízení - MUDr. Přemysl Rákosník oznamuje
změnu v personálním obsazení oboru ušní-nosní-krční počínaje 1. říjnem
2005 na adrese Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad č. 42, 1. patro (nad
veterinární ambulancí).
Objednat se lze na naší recepci osobně nebo telefonicky - 257720006,
akutní případy vyšetřujeme přednostně.

Firma Antik Janota pořádá 2. 11. 2005 od 11 do 15 hodin 
v učebně Městského kulturního 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

MUDr. Zuzana FERROVÁ
ušní - nosní - krční

MUDr. Vladislav ABEL
ušní - nosní - krční

Pondělí: 8. 30 - 14. 30

Úterý: 8. 00 -17. 00

Středa: 8. 30 - 16. 00

Čtvrtek: 8. 00 - 18. 00

Pátek: 8. 30 - 13. 00

ORDINAČNÍ HODINY

PŮJČKY, ÚVĚRY
bankovní i nebankovní sektor

rychle, bez prokazování příjmů
možnost spolupráce - vysoké výdělky

tel. 721 905 455, 723 493 403

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
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1. – 30. 11 Galerie No1 Kolotoč – průběžně obměňovaná prodejní expozice z ateliérů významných českých výtvarníků
Šperky, grafiky, oleje, akvarely, plastiky, sochy, keramika, knihy, oděvní doplňky

5. 11. Vlastivědný výlet Trasa: Sychrov – Zámek, Mladá Boleslav – Templ, Škoda Auto Muzeum
Odjezd od Zámečku v 8 hodin, cena: 200,- Kč, přihlášky v MěKS, 257 720 923
kultura@revnice.cz

5. 11.          9,00 Havlíčkovy sady Setkání v parku – dokončení podzimních prací
6. 11.        14,00 Havlíčkovy sady Další setkání, tentokrát prezentace novinek, ukázka freestylu, dětské závody v běhu
23. 11.      10,00 Sál Zámečku Setkání seniorů. Na klavír zahraje Jana Klimtová
24. 11.      18,00 Sál Zámečku Léčení přírodními metodami, přednáška Mistrů Reiki

KULTURNÍ PŘEHLED - listopad 2005

VÝLET NA SYCHROV A DO MLADÉ BOLESLAVI
Je tu opět podzim, lesní divadlo je
zazimováno a herci sbírají síly 
k nastudování nových kousků 
v příštím roce. V letošní sezóně jste
mohli shlédnout komedii Brouk 
v hlavě od dramatika Feydeaua 
v režii Petra Říhy, muzikál Limo-
nádový Joe v režii Martina Kirova 
a autorskou pohádku Michaely
Šmerglové Čarodějná 5. B aneb
Děda Karel šílí. Počasí bohužel letos
divadelním múzám nepřálo, proje-
vilo se to zejména v návštěvnosti
Brouka a Pohádky. Za sebe osobně
mohu říct, že hrát a křičet na diváky
v šumotu deště je jak pro herce tak 
i pro publikum náročné. Ale vydrželi
jsme my i diváci a za to jim
děkujeme. Přes nepřízeň počasí byla
návštěvnost výborná: Brouka 
v hlavě shlédlo asi 700 diváků,
Limonádníka asi 900 diváků 
a Pohádku 380.
A na co se těšit příští rok?
Vzhledem k častým přáním diváků,
kteří právě kvůli počasí vzdali
kulturu ve prospěch tepla domácího
krbu, budeme opakovat Brouka 
v hlavě i příští léto. Dále se můžete
těšit na chvilky napětí při hře Agaty
Christie Past na myši, jejíž režie se
ujal Míla Šmejkal a teenageři se
mohou těšit na autorskou hru Míši
Šmerglové. A jako bonbónek na
dortu: ani v zimě diváky nenecháme
zahálet a připravujeme pro ně další
komedii Georgese Feydeaua: Dám-
ský krejčí, kterou budeme realizovat
koncem zimy nebo na počátku jara
někde v teple v příjemném prostředí,
které včas oznámíme na plakátech 
a v místním rozhlase. Takže se těšte
a zachovejte nám přízeň, Alice
Čermáková - principál souboru.
P.S. připomínám všem našim
příznivcům, že mohou navštívit naše
internetové stránky
w w w . d i v a d l o r e v n i c e . c z
<http://www.divadlorevnice.cz> 
a sdělit nám, které představení se
jim líbilo a naopak, k čemu mají
připomínky a co bychom měli
zlepšit. Kritika je dobrá věc a moc
by nám pomohla. Předem díky za
Vaše postřehy a názory.

Alice Čermáková

Ohlédnutí za divadelní
sezónou 2005

Kytarový recitál Američana italské-
ho původu Peppina D’Agostina 
v řevnickém Zámečku přilákal

rekordní počet posluchačů. Od-
cházeli spokojeni, v uších krásné
tóny a melodie, v duši příjemné
představy vyvolané hudbou a v ru-
kou čerstvě zakoupené CD, aby si

koncert mohli kdykoli připomenout.
I Peppino byl v Řevnicích spokojen
a můžeme se těšit, že příští rok 
v rámci festivalu Kytara napříč
žánry přijede znova. VS

P E P P I N O

V sobotu 5. listopadu se uskuteční
(při dostatečném zájmu) výlet na
zámek Sychrov a do Mladé Boleslavi. 
Na místě sychrovského zámku stála
již v 15. století tvrz a v 16. století
kamenný dům. V letech 1690 - 93 zde
byl vystavěn barokní zámek. Ten
koupil v roce 1740 František 
z Valdštejna. Největší věhlas však
zámek získal v době, kdy jej vlastnili
Rohanové, francouzský šlechtický
rod, který se po Velké francouzské
revoluci uchýlil do Rakouska, kde na
rozdíl od jiných zůstal i po změně
politické situace. V roce 1834 byla
dokončena empírová přestavba.
Dnešní novo-gotická podoba pochází
z let 1847 - 62 podle projektu
Bernarda Gruebera a řadí Sychrov
mezi nejvýznamnější památky
histori-zujících slohů u nás (jako
např. Hluboká a Lednice). Ve dva-

cátých a třicátých letech 20. století
proběhly funkcionalistické úpravy,
které částečně změnily nejen
interiéry, ale i exteriér zámku. 
V roce 1945 byl zámek zestátněn 
a stal se skladem dalšího zestát-
něného majetku. V padesátých letech
byl částečně zpřístupněn. Zámecký
park v anglickém stylu byl předlohou
pro další významná arboreta, např. 
v Průhonicích a na Konopišti.
Zájemci si mohou ve sklepení
prohlédnout akvarijní expozici, která
představuje ryby blízkých toků -
Jizery a Mohelky.
Mladoboleslavský Templ je pozdně
gotický palác v linii městských
hradeb. Tato vzácná památka je
příkladem městského šlechtického
sídla, které ve své historii zažilo
dobré i horší časy. Ty nejhorší nastaly
až koncem 20. století, ale naštěstí se

vše v dobré obrátilo, palác byl
zrekonstruován a od roku 2000 je 
v něm umístěna stálá expozice
věnovaná historii města a jeho okolí.
Moderní výstavnické způsoby
zahrnující multimédi a i hologramy
jsou umocněny speciálně pro expozici
vytvořeným hudebním doprovodem.
V přilehlém parku bylo vybudováno
interaktivní hřiště, kde si lze
vyzkoušet některé archeologické
metody. Tento projekt získal
architektonickou cenu Grand Prix
Obce architektů v roce 2001 
v kategorii Krajinářská tvorba.
V Boleslavi ještě navštívíme Škoda
Auto Muzeum a jeho stálou výstavu
Sto let na čtyřech kolech. 
Bude-li čas, mohou zájemci
vystoupat na vyhlídkovou věž staré
radnice. VS

foto H. Rytířová

            



RADY MOTORISTŮM

poskytuje
automobilový závodník

a zároveň řevnický a pražský 
prodejce automobilů

Oldřich Novotný

Podzimní mlhy
Ještě jednou bych se rád vrátil 
k tomuto tématu, protože si asi
každý z nás párkrát pořádnou
mlhu už prožil.
Vybavení vozidla do mlhy - mlhové
světlomety, přední pouze bílé
barvy a zadní červené světlo.
Přední mlhové světlomety
(mlhovky), pokud nejsou na
vozidle namontovány od výrobce,
je dobré umístit do spodní části
nárazníku. Nesmí však přesahovat
umístění dané vyhláškou, musí
fungovat pouze se zapnutými
potkávacími světlomety a musí mít
samostatný vypínač a kontrolku
oranžové barvy.
Totéž platí i pro zadní mlhové
světlo. Motocykly a jízdní kola
zpravidla těmito světlomety
vybavena nejsou, proto je nutné
mít v pořádku stávající osvětlení
(platí hlavně pro cyklisty).
Jízda v mlze je pro každého
účastníka silničního provozu
riziková, obzvlášť ve tmě. Rychlost
bychom měli přizpůsobit aktuální
viditelnosti a povrchu vozovky 
a nikdy nepřesáhnout rychlost 50
km/hod. Kdo viděl náraz vozu při
bouračce byť jen v rychlosti 40
km/hod, musí mi dát zapravdu.
Při jízdě v mlze je dobré držet se
středové čáry na vozovce,
abychom se pokud možno vyhnuli
střetu s odstaveným vozidlem,
chodcem či cyklistou. Kdo nemusí
nutně za mlhy vyjet, ať radši nechá
vozidlo doma v garáži. 
Ale pozor! Mlhová světla
používáme pouze v mlze, v hustém
dešti nebo sněžení. Jakmile z mlhy
vyjedeme, vypneme zadní mlhová
světla, abychom neoslňovali řidiče
za sebou.
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Mladší žactvo (1. třída) 1. místo
postup do Středočeské ligy

Zatímco všeobecným trendem je
spíše zmenšování počtu mladých
tenistů - a to i ve velkých městech -
v Řevnicích pociťujeme nebývalý
nárůst. Do školičky a na ni nava-
zující přípravky dochází přes 30
dětí. Výsledky týmů i jednotlivců
jsou mimo jakoukoli pochybnost.
Jak jsme k tomu dospěli? Vychovat
hráče je úkolem na několik let.
Během posledních deseti jsme
přesto ušli cestu prakticky od nuly
až k výše zmíněnému výčtu
úspěchů. Podílejí se na nich
především 4 trenéři. Jsou jimi
Vlasta Kubátová, Pavlína
Froňková, nejvyšší měrou pak

TENIS
LTC Řevnice – výsledky soutěží
družstev v roce 2005

Letošní ročník soutěží smíšených
družstev se pro náš oddíl stal
pamětihodným. Dospělým se po
tříletém snažení konečně podařilo
postoupit z velmi vyrovnané
skupiny a příští rok budou hrát 
1. třídu, což je po divizi druhá
nejvyšší středočeská soutěž.
Velkou radost nám udělaly
mládežnické týmy. Postavili jsme
jich celkem 5 - 1x dorost, 2x starší
a 2x mladší žactvo. Dorostu se
zpočátku vinou zranění hráčů
Hůrky a Kubrichta příliš nedařilo,
nakonec ale vybojoval pěkné 4.
místo, starší žactvo skončilo ještě
o jednu příčku lépe. Asi nejcennější
úspěch vybojovala obě družstva
mladšího žactva. Rezerva bez
jediné porážky vyhrála svou
skupinu 1. třídy. „Áčko“ hrálo
velice náročnou západní skupinu 1.
třídy, kde mimo jiné narazilo na
družstva Kladna, Berouna,
Dobříše, Příbrami a Rakovníka.
Přes porážku na půdě Kladna
družstvo nezklamalo, v rozho-
dujícím zápase porazilo jednoznač-
ně Beroun (viz foto) a celou soutěž
vyhrálo. Dostalo se tak do
Středočeské ligy mladšího žactva –
tu hraje vždy 8 elitních celků, vítěz
se účastní mistrovství republiky
družstev - i tuto metu chceme příští
rok atakovat!

Výsledky „A“ týmů tedy
vypadají takto:

Dospělí (2. třída) 1. místo
postup do 1. třídy
Dorost (1. třída) 4. místo
Starší žactvo (1. třída) 3. místo

je jednotlivců (přitom ne vždy se
daří!).
Letošním rokem se řevnický tenis
může opět počítat k širší středo-
české špičce. Uvítáme podporu
každého příznivce tenisu na další
nelehké cestě za udržením a třeba 
i vylepšením stávající úrovně.

M. M.

TURNAJ RODINNÝCH TÝMŮ 
Ve středu 28. září bylo na
řevnických tenisových dvorcích
plně obsazeno. Konal se zde 
2. ročník turnaje, na kterém
bojovaly řevnické rodinné týmy ve
čtyřhrách. Dvojic se sešlo 13 a bylo
se na co dívat celý den. Ve finále

„A“ družstvo mladších žáků LTC Řevnice po vítězství v Berouně: Zleva: K. Komárek, M. Ptáček, P. Václavek a K. Kudějová, M. Mottl
a T. Vodičková, T. Papík, M. Kadeřábek

Michal Mottl a Pavel Václavek,
který své svěřence připravuje 
v Černošicích. Především jejich
vzájemná spolupráce při vychová-
vání hráčů připravila půdu
letošním žním. Nemenší dík patří
rodičům, na jejichž bedrech
spočívá zátěž spojená s financo-
váním přípravy, neustálým dojíždě-
ním na tréninky (především 
v zimě), na utkání družstev i turna-

porazili táta a syn Kubrichtovi
dvojici Davida a Zdeňka Randovy.
Myšlenku zapojit rodiče, mnohdy 
i prarodiče svých svěřenců
zrealizoval Michal Mottl, který
celý turnaj řídil.
Díky za krásný den plný sportu, za
pěkné ceny vítězům a hlavně za to,
že si se svými dětmi mohli
zasportovat i rodiče.

Eva Řezníčková
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Nečekaný úspěch na Mistrovství
České republiky v rapid šachu
mládeže

Poslední zářijový víkend se hrálo
Mistrovství České republiky v ra-
pid šachu mládeže. Rapid šach je
zrychlená forma šachu, hraje se

jinak, Ondrovi se moc nedařilo 
a navíc se ukázalo, že mu i při
jeho útlém věku už půlhodina
nestačí, uhrál čtyři body z devíti 
a obsadil pro něj nelichotivé 25.
místo. Problémy s rychlejším
tempem měl vždy Patrik Krejčí
a ani s Sedlčanech to nebylo jiné,

Patrik uhrál tři body a obsadil 29.
místo. Vynikající výkon ale
předvedl na mistrovství vůbec

ŠACHY

FOTBAL
Řevnické „A“ hraje 1. A třídu

Řevnice – Loděnice 4:1
Branky: Lerch 2, Pačes 2
Tuchoměřice – Řevnice 3:1
Branka: Lerch. V minulosti nás 
v Tuchoměřicích rozhodčí něko-
likrát poškodili (vyloučení, pro-
dlužování utkání), tentokrát za
rozhodování rozhodčí Žákové bylo
vše v pořádku.
Řevnice – Nelahozeves 0:1
Řevnice – Velvary 1:0
Branka: Jůn
Jesenice – Řevnice 3:1
Branka: Jůn
Řevnické „B“ hraje 4. třídu
Řevnice B – Lety B 2:2
Branky: Sládek a Škarda
Čísovice B – Řevnice B 4:0
Řevnice B – Středokluky 1:5
Branka: Sládek
Dobřichovice – Řevnice 2:0
Řevnice B – Dobříč 0:5

Ondra Franc se na hru velice koncentroval, ale výsledek nic moc

nepřipravený Jindřich Paukert,
který se po prvních dvou pro-
hraných kolech zaklimatizoval 
a začal porážet papírově lepší
soupeře jednoho za druhým.
Vrcholným kouskem bylo ví-
tězství nad druhým nasazeným
Markem Braunem z Liberce,
jehož osobní koeficient je téměř tři
třídy nad Jindřichovým. Nakonec
z toho bylo dvanácté místo, což je
vzhledem k nejsilnějšímu možné-
mu obsazení turnaje a vzhledem 
k výkonnostním předpokladům
obrovský úspěch a bylo to jedno 
z nejlepších umístění řevnického
šachisty na republikových mist-
rovských soutěžích vůbec.
Mistry republiky se v jednotlivých
kategoriích stali: H10 - Luděk
Volčík (1995, SK Boršice), H12 -
Jaroslav Bureš (1993, SK
Prostějov), H14 – Milan Krato-
chvíl (1991, Lokomotiva Brno),
D10 – Eliška Johnová (1996,
Jiskra Hořice), D12 – Karolína
Němcová (1993, Oáza Praha),
D14 – Šárka Valešová (1992, ŠK
Staré Město).

Jan Paukert

většinou přibližným tempem půl
hodiny na každého hráče (partie
tedy může trvat hodinu), což ale
pro většinu dětí neznamená velký
rozdíl oproti šachu praktickému.
Na mistrovství startovala kom-
pletní špička a osobní koeficienty
některých hráčů už v kategorii do
dvanácti let byly opravdu úcty-
hodné.  Pro nás bylo příjemné, že
se na něj z krajského přeboru
kvalifikovali hned tři chlapci ze
řevnického klubu, ale také
skutečnost, že se mistrovství hrálo
v blízkých Sedlčanech a nemuseli
jsme cestovat až do Frýdku-
Místku, kde se hrály minulé dva
ročníky. Nejvíce nadějí jsme
vkládali do Ondry France (nar.
1995), který postoupil jako
krajský přeborník v kategorii H10
a jeho výkonnosti odpovídalo 
i nasazení pod číslem 9 v téměř
čtyřicetičlenném startovním poli.
S Jindřichem Paukertem (1994) 
a s Patrikem Krejčím (1993) to ve
startovní listině kategorie H12 
tak slavně nevypadalo, Jindřich
dostal číslo 23 a Patrik 26. Na
šachovnicích to ale dopadlo úplně

V jarních měsících se začalo
formovat nové „mužstvo“ fotba-
listů. Pod vedením zkušeného
Z.Klimta, kapitána A mužstva
Řevnic začali trénovat žáci
narození v letech 1999 a mladší.
Protože úsek registrací umožňuje
zaregistrovat tyto fotbalisty až od
šesti let, většina nemá ještě statut
závodního fotbalisty. Postupem

TURNAJ ELÉVŮ V MINIKOPANÉ
času se ukazovalo, že kluci mají
chuť do hry, ale že jim chybí
skutečné zápasy. Proto se vedení
fotbalového oddílu rozhodlo
uspořádat I.ročník turnaje elévů,
který proběhl v sobotu 15. 10.
2005 za účasti FK Lety,
Všenorského SK a Slavoje
Řevnice. Nad turnajem převzal
patronát pan místostarosta ing.

Zdráhal, který také všem
mužstvům předal hodnotné ceny.
A jak turnaj dopadl? Zvítězili
elévové z Letů (i když v úvodních
utkáních nastoupili s poněkud
staršími chlapci), naši chlapci
získali stejný počet bodů jako
Všenorský SK, ale horší skóre je
odsunulo na třetí místo. Ale pro
řevnické kluky bylo nejdůležitější,

že ve svém prvním životním
utkání porazili Všenorský SK 4:1.
Na toto vítězství určitě nikdy
nezapomenou. A o jménech
Veselý, Vávra, Dudák, Hanykýř,
Bendl (ti patřili k nejlepším),
určitě ještě mnohokrát v sou-
vislosti s řevnickým fotbalem
uslyšíme. PHDr. Z. Košťál
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Nikdo moc neví, že v Řevnicích
bydlí jeden z nejlepších kaskadérů
na světě. Bydlí tu krátce. Jmenuje
se Marek Matoušek, narodil se
25. 11. 1970, je nesmírně skromný,
šikovný a chytrý, je svobodný, ale
má přítelkyni Martinu a motocykl
Yamaha R1.

Marku, kdy jsi začal s touto
disciplínou? Určitě ne hned. Co
tomu předcházelo?
Začal jsem bikrosem a po ukončení
této kariéry jsem přemýšlel, co dál.
Většina lidí přecházela do moto-
crossu, ale mě tento sport moc
nebral a tak jsem se závoděním na
nějakou dobu přestal. O několik let
později, v roce 1998, jsem si koupil
kazetu motocyklového kaskadéra
Gari Rothvela a řekl jsem si, že tohle
by mě mohlo bavit. A v témže roce
jsem se poprvé zúčastnil závodu ve
stuntridingu.

Při tvých kouskách mrazí
divákům v zádech. Jak dlouho

nacvičuješ každý nový prvek?
A jak je vymýšlíš?
Některý prvek se dá natrénovat za
velmi krátkou dobu, ale pak jsou 
i složitější prvky, které vyžadují
několikaletý tréning. Mají-li
vypadat dokonale. A nové nápady?
Často používám nápady diváků,
hlavně takové, které vypadají
naprosto neproveditelně. A mně to
nakonec nedá...

Kolik prvků již zvládáš?
Momentálně ovládám asi 20 zák-
ladních prvků a asi 20 speciálních.
Mám i jeden kousek, který jezdím
jako jediný na světe.

Jak dlouho trvá na závodech tvá
sestava a kolik prvků předvedeš?
Závody se skládají ze tří kol.
Prvního se jako jeden z TOP 10
nemusím zúčastnit. Toto kolo je
vlastně kvalifikační a pro mě z toho
plyne, že mám automatickou
kvalifikaci na všechny závody. Do
druhého kola se dostane 14
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nejlepších z kvalifikace a 10 jezdců
z automatickou nominací. Toto
druhé kolo se jede tři minuty, z toho
je jedna minuta povinných prvků 
a dvě minuty freesylu. Třetí kolo je
již pro 12 nejlepších z druhého kola
a trvá 8 minut freestylu.  

Vím, že jezdíš trénovat na letiště 
u Příbrami, kde tě mohou diváci
vidět zadarmo přímo při nácviku
nových prvků. Kolik hodin týdně
se tréninku věnuješ a co příprava
v zimě? 
Díky tomu, že o víkendech jezdím
často exhibice, tak mě na tréninku
moc nevidí. Spíš se tam objevuji 
v týdnu, odpoledne po práci. No a 
v zimě se aktivně věnuji squashi 
a posilování.

Vím že dostáváš každý rok nový
motocykl Yamaha. Musíš ho
upravovat?
Již třetím rokem jsem testovacím
jezdcem YAMAHY Česká Repub-
lika. Většina úprav motocyklu

spočívá v odstrojení kapotáží, 
v montáži motocrossových řidítek 
a zadní hrazdy. Jinak motocykl
zůstává plně sériový.

Tvých služeb využívají různé
firmy při svých prezentacích.
Jakým způsobem si tě mohou
objednat? 
Případní zájemci o mně najdou
informace na webových stránkách
www.kaskader.cz nebo na telefonu
603 248 460.

Jaké jsou tvé úspěchy? Domácí 
i zahraniční.
Jsem dvojnásobný kaskadér roku 
v České republice. Na MS dvě
nejlepší umístění (8 a 10 místo), 
v ME nejlépší 7. místo. Jsem
držitelem Světového rekordu v jízdě
po předním kole na skútru (90
metrů) a spoludržitelem světového
rekordu v tlačení jezdce před
motocyklem (90km/h)

Chceš někomu poděkovat za
podporu?
Předně bych chtěl poděkovat všem
přátelům a kamarádům, kteří mě 
v první fázi mého úsilí nejvíce
podpořili. A samozřejmě bez
sponzorů to nejde. Jim také patří
dík.

Olda Novotný
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