
Vážení občané, vážení čtenáři
našeho zpravodaje,
rok se sešel s rokem a máme před
sebou opět přípravy na vánoční
svátky a bilancování, ke kterému
vždy na konci roku dospíváme.
Přichází období nejkratších dnů 
v roce, které se však lámou těsně
před Štědrým dnem, kdy nás
slunovrat připravuje na předzvěst 
a naději na příhodnější období.
Naše město dostalo v tomto před-
vánočním období opravdu hodnot-
ný dar. Devátého prosince byla
zkolaudována stavba „Obnova 
a zabezpečení vodních zdrojů“.
Svým významem je tato investice
pro Řevnice důležitá na mnoho
desítek let. V rámci této akce byla
postavena moderní úpravna vody
u Letovského mostu, zabezpečeny
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SLOVO STAROSTY všechny jímací vrty proti
možnému ohrožení povodní. Byl
obnoven po léta nepoužívaný
zdroj vody Kejná a novým
přívodním řádem zapojen do
systému. Na Výšině byl postaven
nový vodojem o kapacitě 1000 m3,
tedy jsme zvýšili kapacitu na více
než čtyřnásobek z 300 m3 na 1300
m3. Na Výšině byla postavena
ještě samostatná úpravna vody pro
zdroj z Kejné. Toto vše se
promítne jak do zlepšení kvality
vody (osobně jsem přestal kupovat
balenou vodu, protože jsem
přesvědčen, že naše řevnická se jí
kvalitou vyrovná), tak také do
zásobování všech domácností
zejména v jarním a letním období,
kdy spotřeba převyšovala kapa-
citní možnosti vodojemu, který
nestačil být doplňován.
V rámci těchto prací byl rovněž
zrekonstruován výtlačný řad od

zdroje u řeky, na kterém do-
cházelo k řadě poruch. Tato
mimořádně důležitá stavba, jejíž
celkové náklady činí 35 mil. Kč, 
z čehož vlastní podíl města činil
20 % a 80 %, bylo získáno
prostřednictvím Ministerstva ze-
mědělství.
Chtěl bych tímto poděkovat všem,
kdo se o realizaci tohoto díla
zasloužili, ať už to byl hlavní
projektant, dodavatel, stavební
dozor nebo pracovníci Mini-
sterstva zemědělství.
Malým dárkem je pro naše
obyvatele i rekonstrukce části
Komenského ulice, jež se podařila
realizovat díky velmi dobré
spolupráci se Středočeským kra-
jem a jeho představiteli. Rada
města se po provedených pracích
na vozovce rozhodla k celkové
rekonstrukci chodníků. Věřím, že
všichni uvítáte zlepšení stavu této

významné komunikace.
Chtěl jsem Vás seznámit s in-
vesticemi, které se významně
podílejí na zlepšení žití v našem
městě. Během roku proběhly ještě
mnohé další významné stavby, 
o kterých jsme Vás postupně
informovali a jejichž přehled
uveřejníme na počátku příštího
roku.
Dovolte mi, vážení obyvatelé 
a vážení čtenáři, abych Vám všem
popřál klidné a pohodové prožití
svátků vánočních a hodně zdraví,
spokojenosti, štěstí i elánu pro
nadcházející rok 2006.
Mou snahou, Rady města i celého
zastupitelstva bude, abychom
Vám život v Řevnicích co nejvíce
zpříjemnili.

Miroslav Cvanciger

V Galerii No1 jsme měli
možnost potkat se s paní
Adrienou Šimotovou,
skvostným člověkem 
a umělkyní, která umí
vytvářet Něco, co jiní
neumějí. Doprovázel ji pan
Karel Hvížďala a nebyl to
doprovod náhodný. V roce
2004 spolu stvořili a vydali
knihu nazvanou Stopy
Adrieny Šimotové, která
ozřejmila způsob myšlení 
a tvorby této výtvarné
umělkyně Jak sama kon-
statovala, povedla se také
proto, že se pan Hvížďala
uměl ptát, chápal i částečné
odpovědi a ptal se dál. To
ukázal i v Řevnicích 
a napomohl tak příjemnému
toku večera, kdy se může 
i chvíli mlčet a zažít to, co
jsme zrovna vyslechli.
Formulace paní Šimotové
byly obdivuhodné, ať už šlo
o citace z knihy nebo
odpovědi na dotazy 
z auditoria.

VS

SETKÁNÍ S OSOBNOSTMI
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ŘADOVÉ DOMKY
V ULICI Čsl. ARMÁDY

Ing. arch. Alice Čermáková žádá 
o vyjádření ke studii „12 řadových
domů Řevnice“, které mají být
postaveny v prostoru mezi ulicí Čsl.
armády a ulicí Úzkou nad ulicí
Příčnou. Na základě vyjádření
Stavební komise Rada města
požaduje:
- napojení všech navrhovaných
objektů na kanalizaci (nabízí se
řešení napojení na řad v Masarykově
ulici)
- vytvoření proluky v řadě domů
podél ulice Čsl. Armády za účelem
rozvolnění zástavby
- dodržení poměru zastavěná plocha
- zeleň podle regulativů Územního
plánu sídelního útvaru Řevnice

v

    

NÁJEMNÍ SMLOUVA
NA DŮM čp. 3

A SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
Rada města schválila návrh nájemní
smlouvy mezi městem Řevnice 
a Občanským sdružením Náruč na
pronájem budovy č.p. 3 na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad.
Dále schválila návrh Smlouvy 
o partnerství mezi městem Řevnice
a Občanským sdružením Náruč.
Předmětem této smlouvy je
vymezení základních podmínek
spolupráce města Řevnice a Ob-
čanského sdružení Náruč ve fázi
přípravy a realizace provozování
chráněné dílny za účelem posky-
tování služeb, zejm. drobných
administrativních služeb, informač-
ní služby, veřejného přístupu na
internet, provozování kavárny,
pořádání kulturních a společenských
pořadů a expozic, služby žehlení,
provozování veřejného WC, a to za
plného respektování nájemní
smlouvy, uzavřené mezi těmito
dvěma subjekty.

v

   

DLUŽNÍCI POPLATKU
ZA ODPAD

Tajemník podal informaci o ne-
doplatcích poplatků za likvidaci
komunálního odpadu od občanů
Řevnic a chatařů:

dlužná částka
Rok 2002
občané 41 12.940,- Kč
chaty 5 1.200,- Kč

Rok 2003
občané 56 19.600,- Kč
chaty 6 2.400,- Kč

Rok 2004
občané 69 23.600,- Kč

chaty 6 2.334,- Kč
Rok 2005
občané 195 51.596,- Kč
chaty 9 3.600,- Kč
Všem dlužníkům za roky 2002,
2003 a 2004 byly rozeslány platební
výměry. V současné době dochází 
k zjišťování z jakého zdroje lze
dlužnou částku strhnout (ČSSZ, FÚ
apod.) a dojde i k vymáhání dluž-
ných částek formou exekuce.

v

             

REKONSTRUKCE
DOMU čp. 3

Občanské sdružení Náruč předložilo
projektovou dokumentaci rekon-
strukce domu č.p. 3. Rada města na
doporučení Stavební komise
schvaluje projektovou dokumentaci
rekonstrukce s tím, že detaily
vnějšího provedení budou před
zahájením stavebních prací předlo-
ženy Ing. arch. Josefu Pleskotovi 
k vyjádření z hlediska souladu se
záměry úprav okolního veřejného
prostoru.

v

   

ZÁPISY
DO REJSTŘÍKU ŠKOL

Rada města ukládá Správnímu
odboru ve spolupráci s řediteli škol
a školskou a kulturní komisí
připravit v termínu do 31. ledna
2006 podklady pro zápis Základní
školy Řevnice, Mateřské školy
Řevnice a Základní umělecké školy
Řevnice do rejstříku škol a nová
úplná znění zřizovacích listin škol.

SMLOUVA
O PARTNERSTVÍ

Rada města schválila návrh
Smlouvy o partnerství mezi městem
Řevnice a Divadelním souborem
Řevnice. Předmětem této smlouvy je
vymezení podmínek spolupráce
města Řevnice a Divadelního
souboru Řevnice při provádění
společné údržby na nově zre-
konstruovaném Lesním divadle,
které bude upraveno za finanční
pomoci SROP.

v

     

PROVOZ MATEŘSKÉ
ŠKOLY

Ředitelka Mateřské školy Řevnice
oznamuje, že ve dnech 27. až 30.
prosince 2005 bude Mateřská škola
Řevnice uzavřena.

ZE ZASEDÁNÍ
RADY MĚSTA

14. prosince byla slavnostně otevřena část zrekonstruované silnice v Komenského ulici. Za doprovodu
dechovky přestřihl pásku náměstek hejtmana Středočeského kraje pan Karel Vyšehradský, zleva vidíte na
obrázku zástupce firmy REIMO, dodavatele povrchu komunikace, p. Bártla. Podél silnice nyní dochází 
i k rekonstrukci chodníků. 

SBD DOBŘICHOVICE,
Za parkem 866,

přijme účetního nebo účetní firmu znalou
problematiky účetnictví bytových družstev

Informace v kanceláři družstva
tel. 257 712 202

PŘIPOJENÍ
NA KANALIZACI

Hospodářský odbor předloží seznam
vlastníků staveb, v jejichž soused-
ství jsou již zkolaudované řady
veřejné kanalizace a kteří ve
stanovené lhůtě své stavby na
veřejnou kanalizaci nepřipojili. Do
31. ledna 2006 budou připraveny
návrhy na správní řízení s těmi
vlastníky staveb, které nebudou na
kanalizační řad připojeny a lhůta na
připojení již prošla.

v

         

Město Řevnice se umístilo na 
1. místě v kategorii „Celková výtěž-
nost sběru plastů na jednoho
občana“ v soutěži „My třídíme
nejlépe“, kterou organizovaly
Středočeský kraj a EKO-KOM a.s.

HLEDÁME
schopného důchodce pro výpomoc

při sklenářských a rámařských pracích.
Zájemci kontaktujte:

Sklenářství Řevnice, Pražská 7, Tel.: 257 721 113
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Pražská ulice na počátku 20. století
Stará kolorovaná pohlednice Řevnic odeslaná 12. 7. 1912 z Řevnic do Pacova zobrazuje pohled na Řevnice z Pražské ulice přibližně z její křižovatky s ulicí
V Luhu. Obrázek byl zřejmě pořízen z domu čp. 108, který v době odeslání pohledu patřil manželům Vendelínu a Otýlii Hronovým, později - v roce 1920 -
dům zakoupil J. Semanský, pradědeček tenistky Martiny Navrátilové.

Řevnice na starých pohlednicích 24

Obrázku dominuje Pražská ulice
lemovaná stromy a vlevo od ní je
pole rozprostírající se až k dnešní
ulici V Souhradí. Za ním vidíme
zděný plot, který původně tvořil
hranici zahrady Frágnerovy vily
viditelné na levém okraji pohled-
nice. Na pravém okraji pohlednice je
řevnický kostel sv. Mořice
(Mauritia). Vlevo od kostela je
stodola domů čp. 95 a 115 manželů
Strakových. Ještě více vlevo jsou
objekty statku čp. 10, který v této
době patřil manželům Františkovi 
a Terezii Mottlovým. Předkové
Františka Mottla zakoupili na tomto
místě chalupu již v roce 1861 (viz
„Řevnické zprávy“ - srpen 1963).
Na fotografii jsou vzadu pod lesem
Sochorovy vily.
I tato pohlednice je dalším
dokladem o mohutné výstavbě
domů v Řevnicích ve 20. století.

Kö

Vaši ZIMNÍ
ZAHRADU

Vám bude
i Šeherezáda závidět

Dodávka včetně návrhu 
a zajištění stavebního povolení

LSH
Ing. Zdeňka Augustinová

Tel.: 777 120 044

VÁNOCE A ZIMA V ŘEVNICÍCH
Vánoční svátky by měly být
obdobím klidu a pohody. Děti se na
ně těší nejvíce. Mají prázdniny,
dostanou od Ježíška dárky a často si
užívají zimních radovánek. K Vá-
nocům vždy patřila zasněžená
krajina a zamrzlé řeky a rybníky. 
S ohledem na globální oteplování
Země to zažíváme čím dál tím méně.
Proto si připomeňme zimu v Řev-
nicích fotografií zamrzlé Berounky
nad jezem z ledna 1940. Fotografie
je ze sbírky vášnivého řevnického
fotoamatéra Ing. Čestmíra Ryšánka.

Kö
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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

NOVÉ BYTY
V CENTRU DOBŘICHOVIC

v

    

23 bytů k prodeji do osobního vlastnictví 
v

  

nadstandardní provedení – dřevěná okna, parkety
v

  

v ceně garážové stání a velký sklep
v

  

5 prostor pro komerční využití 
v

  

k prodeji nebo pronájmu 

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

DRUŽSTEVNÍ BYT 2+kk
V DOBŘICHOVICÍCH

42m2, možnost parkování, k nastěhování 02/2006
informace o ceně v realitní kanceláři

Infocredit  736 673 909

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KORUN

tel: 776 032 283

PRONÁJEM PRODEJNÍ PLOCHY
V TŘEBOTOVĚ

Nabízíme k pronájmu komerční objekt,
2x 120m2 prodejní plochy, parkoviště,

sklady, zabezpečení, zahrada,
volné od 01/2006

měsíční nájem 25.000,-Kč
RK Infocredit  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/

PAVEL ŘEZÁČ, DiS.

TERMOIZOLACE R
J.Rokusek - K. Kýhos

Jansova 129, ČERNOŠICE
Tel/fax: 257 712 417

mobil: 602 952 098, 603 742 967
Zateplování staveb - Climatizer Plus - foukaná izolace do dutin,

nepřístupných prostor, trámových stropů ap.
Půdní vestavby - zateplení, sádrokarton, palubky, příčky

Vnější zateplení - systém provětrávané fasády - izolace + obklad
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Informace o převodu pečovatelské
služby na obce k 1. 1. 2006 obdrželi
v říjnu všichni naši klienti. V pro-
sinci dostanou „Rozhodnutí o zru-
šení poskytování pečovatelské
služby“ potvrzené Krajským úřadem
Středočeského kraje.
Zastupitelstvo města Řevnic roz-
hodlo o převedení činnosti pečova-
telské služby na město Řevnice.
Vyzvalo i okolní obce patřící do
stávajícího okrsku. Kdo chtěl, ten se
přihlásil. Pro naše klienty by se
proto nemělo nic měnit.
Pečovatelky budou dál vykonávat
všechny úkony, které jsou u klientů
zavedeny. Nikdo nemusí mít obavy,
že v lednu nedostane oběd nebo mu
nebude přivezen nákup. Také stře-
disko osobní hygieny v Řevnicích
bude poskytovat své služby jako
dosud. Praní prádla, pedikúra,
koupání a kadeřnické služby budou
využívat všichni klienti, kteří

zůstanou v naší péči. Jediné, co se
asi změní, budou ceny úkonů. Ale ty
se dozví každý klient, se kterým
bude v lednu uzavřena nová dohoda
o poskytování péče.
Na zpívání při harmonice nebo
klavíru se budeme opět scházet 
v sále Zámečku v Řevnicích jednu
středu v měsíci. Plakáty budou včas
vyvěšeny.
V listopadu nás při zpěvu dopro-
vázela na klavír ředitelka ZUŠ paní
Jana Klimková. Přidala i některé
známé klavírní skladby, které jsme
si rádi poslechli. I když se nás sešlo
jen deset, posezení bylo příjemné.
V prosinci se konalo poslední
posezení roku 2005 za doprovodu
pana Kose.
Přeji všem klidné a spokojené
Vánoce, hodně zdraví a elánu v roce
2006.

Za pečovatelskou službu
Helena Navrátilová

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
V ROCE 2006

29. 1. 19.00 sál Zámečku Pocta J. S. Bachovi
Vrcholné skladby J.S.B.pro housle a klavír
Účinkují: Lukáš Kuta, housle
Anežka Misauerová, klavír

KULTURNÍ PŘEHLED - leden 2006

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Počátkem prosince jsme v Zámečku přivítali do života města 

13 nových občánků. Šťastnou shodou okolností byl sál vyzdoben právě
probíhající výstavou betlémů  a o hudební složku malé slavnosti se

postaraly Malé Notičky, pod vedením Lenky Kolářové, v jejíž náruči
poslouchala ta nejmenší Notička - Kamilka.

VS

Letošní vánoční charitativní prodej stacionáře
Náruč byl velice úspěšný. Již počtvrté  jsme
nabízeli na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
v Řevnicích drobné dárky pro radost, které
vyrobili děti ze stacionáře, maminky a naši
přátelé. Letos poprvé jsme zkusili nabídnout
vánoční punč pro pohodu a zahřátí. Všechen
se prodal a prý i velice chutnal. Největší
radost nám ale tradičně udělal veleúspěšný
charitativní prodej koláčů, které pro nás pečou
laskavé obyvatelky z Řevnic a Dobřichovic.
Jelikož se řada kupujících začala tvořit ještě
před zahájením trhu a koláče jsme nestačily
krájet ani doplňovat, zřejmě jsme při tom ani
nestačili dostatečně poděkovat všem báječným
pekařkám a činíme tak proto nyní. Moc
děkujeme paní Veselé, Bendové,
Rohlíčkovým, Havlové, Krejčí, Bečkové,
Benešové, Martincové, Klimtové, Masnerové,
Königové, Šebíkové, Šupáčkové, Hladišové,
Blažkové, Melicharové, Křepelové,
Kratochvílové, Kovářové, Andělové, Mičkové,
Vackové, Ivě a Hance Vinterovým,
Kubáskové, Pavelkové, Maňákové, Jirků 
a paní Kuběnové. Pokud jsme na někoho
zapomněli, moc se omlouváme se.
Přejeme všem krásné Vánoce a klidný 
rok 2006.

Stacionář Náruč

KOLÁČE PRO NÁRUČ
POČTVRTÉ

foto H. Rytířová

              



vání nejlépe vedli Jindřich Paukert
(1994, třetí místo) a Ondřej Franc
(1995, šesté místo), velmi dobře ale
hrálo i dalších sedm řevnických
zástupců. 
Družstvo ŠK Řevnice zatím druhé
Skupina A regionální soutěže
pětičlenných šachových družstev, ve
které hraje také družstvo ŠK
Řevnice, za sebou má už čtyři kola.
Řevnice se po třech výhrách (Jince
B, Rakovník C, Liteň) a jedné
remíze (Beroun B) drží na druhém
místě. I když dosavadní soupeři
nepatřili k favoritům soutěže, je
potěšující, že jsme dokázali bodovat
v různých sestavách a hlavně to, že
mezi dospělými pravidelně bodují 
i děti, jedenáctiletý Jindřich Paukert
se dokonce může pyšnit stoprocent-
ním bodovým ziskem. Soutěž zatím
vede družstvo Kovohutě Příbram se
čtyřmi výhrami. V příštím roce bude
naším prvním soupeřem družstvo
Hostomic, které je mezi jednácti
účastníky soutěže zatím poslední,
pak už ale půjde do tuhého. V letošní
sezóně nám ale nejde ani tak o po-
stup, jako o to, aby si pokud možno
všichni zahráli, bereme jakékoliv
umístění do pátého místa.

Jan Paukert

Ruch 12/2005 7

Do Liberce nejen na šachy
Na mistrovské turnaje do Liberce
jezdíme už několik let, na letošní
Mistrovství Čech v kategoriích do
deseti let jsme ale ve druhé polovině
listopadu cestovali v nevídané
sestavě. Ve výpravě totiž bylo kromě
dvou dospělých členů doprovodu
celkem čtrnáct dětí ze řevnického
kroužku, dvě z nich hrály mis-
trovské turnaje, dalších devět si 
v sobotu zahrálo doprovodný turnaj
O pohár 17. listopadu a tři od-
rostlejší se přijely jen bavit, protože
se věkem nevešly do žádného
turnaje. A zábavy bylo opravdu dost.
Díky našemu sponzorovi, řevnické
firmě Abasto s.r.o, jmenovitě jejímu
jednateli panu Martinovi Dercovi,

jsme měli na dva dny zaplaceny
atrakce libereckého Babylonu
(aquapark, lunapark a muzeum zá-
bavy), k tomu nocleh se snídaní ve
čtyřhvězdičkovém hotelu a mikro-
bus na obě cesty. 
Ze šachového hlediska byla samo-
zřejmě důležitá hlavně účast
Martina Derca ml. (nar. 1996) na
turnaji Mistrovství Čech do deseti
let a Josefa Starýchfojtů (nar. 1998)
na turnaji Mistrovství Čech do osmi
let, doprovodný turnaj O pohár 17.
listopadu byl ale letos také obsazen
velmi kvalitně a naši reprezentanti
se v něm rozhodně neztratili. Do
mistrovského turnaje kategorie H10
postoupil Martin Derco z krajského
přeboru jako náhradník a z tohoto
hlediska by se jeho výsledek dal
hodnotit jako velmi dobrý (Martin
uhrál 3,5 bodu a skončil na 39. místě

ŠACHY

Zato s vílou Amálkou to bylo horší. Někteří měli slzy na krajíčku, jiní
se naopak statečně snažili splnit úkol. Na třetí prosincový den vyšel
Mikulášský pochod, který pořádal  turisticko-vodácký oddíl Tuláci.
Čerstvě napadaný sníh křupal pod nohama a zdánlivě klidný les pohltila
tma. Blížila se pátá hodina a k řevnické vodárně začali přicházet první
nedočkavci. Za několik minut se měli vydat na pouť plnou úkolů, na
jejímž konci čekal Mikuláš. Děti musely projít cestu plnou řádících čertů
i hodných andělů, od nichž dostávaly razítka za splněné úkoly. Musely
například doplnit pohádkové dvojice. Zjištění, že i tahle generace zná
večerníčky a pohádky, potěší. 
Po vyčerpávajícím putování čekal na všechny Mikuláš a za odreci-
tovanou básničku nebo zazpívanou písničku odměnil každého
maličkostí. Unavené poutníky čekal ohýnek a buřtíky na posilnění. 
Nikdo nezabloudil ani ho neodnesl čert, a tak můžeme říci, že se
Mikulášský pochod vydařil. Poděkování patří všem sponzorům a také
Vám, kteří jste přišli.

Tak zase za rok na shledanou.
Lucka Zdráhalová

NA MAXIPSA FÍKA
SI VZPOMNĚLI VŠICHNI

Děti z mateřské školy přišly již
tradičně do řevnického penzionu,
aby zpříjemnily jeho obyvatelům
předvánoční čas a ukázaly, co se
za předešlý rok naučily. A bylo
toho opravdu hodně. I jejich
učitelky si pochvalovaly, kolik
teď mají ve školce nadaných dětí.
Ale myslím, že obdiv si zaslouží
především učitelky a je
povzbudivé vědět, že naši
potomci jsou v tak dobrých
rukách.

Helena Rytířová

z 52 účastníků), mohlo to ale
dopadnout daleko lépe, Martin totiž
dokázal většinu soupeřů celkem
jasně přehrát, ale o několik bodů se
připravil hrubými chybami v zá-
věrech partií. Jeho výkon tak byl
hlavně příslibem do budoucna. 
O něco lépe si vedl nejmladší účast-
ník výpravy Josef Starýchfojtů 
v mistrovském turnaji kategorie H8,
který byl jeho první větší šachovou
akcí v životě a ve kterém jako
obvykle nebyla nouze o dramatické
zvraty v partiích, dokázal uhrát 4,5
bodu a obsadil velmi pěkné 20.
místo z 38 účastníků. Pepíček hrál 
s velkým zaujetím a jeho zdravé
sebevědomí nenahlodalo ani několik
proher. Hlavním přínosem jeho
účasti jsou ale nedocenitelné zkuše-
nosti, které na turnaji získal. V do-
provodném turnaji si podle očeká-
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RADY MOTORISTŮM

Vám poskytuje
automobilový závodník

a zároveň řevnický a pražský 
prodejce automobilů

Oldřich Novotný

Kruhové objezdy jsou na českých
komunikacích stále častějším
jevem. Nám nejblíže vyrostl 
v Dobřichovicích a určitě není
poslední. Drtivá většina našich
řidičů však na kulaté křižovatce
tápe, což samozřejmě může vést 
v lepším případě ke zmatkům 
a zdržení, v tom horším k nepří-
jemné dopravní nehodě.
Legislativní úprava byla zprvu
poněkud zmatečná, docházelo také 
k poměrně častým změnám.
Pozitiva kruhových objezdů jsou
ale patrná na první pohled.
Největší předností je samozřejmě
fakt, že před takto řešenou
křižovatkou řidič musí výrazně

snížit rychlost, což logicky
eliminuje následky případných
kolizí.
Současné znění zákona je již delší
dobu v platnosti, k problémům na
kruhových objezdech však do-
chází s železnou pravidelností.
Jak se tedy máme při vjezdu 
a opouštění kruhového objezdu
chovat a jaké jsou nejčastější
chyby domácích řidičů?
Rozšířeným neduhem je použití
pravého směrového světla při
vjezdu na kruhový objezd. Zákon
v tomto směru hovoří jasně -
jestliže vjíždíme na kruhový
objezd, v žádném případě blinkry
nepoužíváme.
Opačný postup platí při opouštění
kruhového objezdu, kdy s dosta-
tečným předstihem upozor-
ňujeme ostatní účastníky provozu
na změnu směru jízdy. Toto
závazné pravidlo řidiči opako-
vaně ignorují, čímž omezují
plynulost provozu. Jestliže opouš-
tění kruhového objezdu nesig-
nalizujeme, řidič stojící před
objezdem samozřejmě musí
vyčkat, až nezodpovědný kolega
křižovatku definitivně opustí.
Správným pou-žitím blikačů tedy
nejen zabráníme případným
nehodám, ale také urychlíme
provoz.
Nepochopitelná je také tendence
některých jedinců, kteří při jízdě
na kruhovém objezdu perma-
nentně užívají levý blikač. Takové
chování ostatní jen mate a není
správné.
Přeji klidné Vánoce a mnoho
šťastných KM v roce 2006.

Nedávná návštěva Ivana Lendla 
v České republice a jeho rozhovor 
s našimi novináři mi připomněly rok
1980, kdy hráči tehdejšího Česko-
slovenska zvítězili v prestižní soutě-
ži národních tenisových družstev -
v Davisově poháru. Je to doposud
jediné naše vítězství v historii této
soutěže. Česká republika ještě
takového úspěchu nedosáhla. Je
zajímavé, že Slovenská republika
byla v letošním roce dosažení této
mety velmi blízko (Slovensko pro-
hrálo s Chorvatskem až ve finále).
Chci zde krátce připomenout vítězné
tažení československých tenistů 
v Davisově poháru v roce 1980 -
tedy před 25 lety.
Naše družstvo tehdy postupně
porazilo Francii 5:0, Rumunsko 4:1,
Argentinu 3:2 a ve finále v Praze
Itálii 4:1. Družstvo pro finále
vytvořili hráči Kodeš, Lendl, Složil

TENIS
ZIMNÍ TENISOVÉ TURNAJE
POŘÁDANÉ LTC ŘEVNICE

V prosinci t. r. zahajuje LTC Řev-
nice v tenisové hale v Letech
pořádání halových turnajů se zvlášt-
ním zaměřením na kategorie mláde-
že. K dosažení dobré výkonnosti 
v tenise je dnes - stejně jako u ji-
ných sportů - třeba trénovat a hrát
prakticky po celý rok. To je důvo-
dem k zahájení uspořádání těchto

KDY ZOPAKUJEME V DAVISOVĚ
POHÁRU ROK 1980?

a Šmíd. Utkání se hrálo v pražské
Sportovní hale ve dnech 5. – 7.
prosince. V prvním utkání porazil
překvapivě Šmíd Itala Panattu 
v 5 setech a Lendl potom vyhrál 
s Barazuttim ve 4 setech. Čtyřhru
vyhrála naše dvojice Lendl, Šmíd
nad Panattou a Bertoluccim opět až
v 5 setech, čímž bylo utkání již
druhý den rozhodnuto. Poslední den
Šmíd prohrál s Barazuttim a Lendl
porazil Ocleppa.
Pro toto finálové utkání vydala
Československá pošta zvláštní
razítko, které s datem 6. 12. 1980 již
potvrzovalo historické první ví-
tězství našich tenistů v soutěži. Toto
razítko je zobrazeno na uvedeném
obrázku.
V současné době mají bohužel čeští
tenisté výkonnostně daleko k zo-
pakování úspěchu z roku 1980.

Kö

turnajů již nyní v prosinci.
V kategorii staršího žactva hrají
chlapci i děvčata ve dnech

20. – 21. 12.
Dorost hraje v kategoriích chlapců 
i děvčat ve dnech

17. a 18. 12.
Řevničtí pořádají ještě halový turnaj
pro ženy, a to ve dnech

21. – 22. 12.
Přejeme našim hráčům dobré
vykročení do nové sezóny.

Kö


