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STUDNAŘSTVÍSTUDNAŘSTVÍ
Mníšek p. Brdy
tel.: 603 433 624
www.studnycechy.cz

čerpadla • montáže • čištění • opravy • fi ltrace • rozbory

výkopy • základy • terénní úpravy • demolice 
bagry • minibagry • nakladače • sklápěče • kontejnery až 12t 

jímky • septiky • vodoměry • vsakovačky
revizní šachty • přípojky • hutnění

ZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCE

KOMINÍK
KAMNÁŘ

REVIZE
PRODEJ
OPRAVY

MT 721 345 346 VOLÁME ZPĚT
www.kominik-kamnar.cz

ČISTÍRNA
ODĚVŮ
ČISTÍRNA
ODĚVŮ
• textilní oděvy
• bytový textil
• kůže včetně dobarvení
• kožešiny
• praní, mandlování
Sběrná místa:
Černošice, Dobřichovice,  
Řevnice, Všenory – adresy na:

www.cernosickacistirna.cz

NEMOTERM
pro Vaše

domácí teplo

� DIAGNOSTIKA STAVEB
 POMOCÍ TERMOVIZE
� ZJIŠTĚNÍ ÚNIKU TEPLA
� DIAGNOSTIKA TEPELNÝCH MOSTŮ
� KONTROLA ROZVODŮ TZB
� KONZULTAČNÍ ČINNOST
� CENA OD 1500 Kč

www.nemoterm.cz
info@nemoterm.cz | 724 812 679

M O N T Á Ž E - S E R V I S - R E V I Z E 

OBERMAN
ALARMS

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.eu

pavel.oberman@seznam.cz

www.oberman.cz

elektronická 
zabezpečovací zařízení

kamerové systémy

Kontakt: majit@seznam.cz, tel. 775 362 648

Máte v rodině, nebo v okolí někoho 
nevidomého, nebo těžce zrakově postiženého, 
který rád čte a používá braillovo písmo?

NABÍZÍME
• krásnou literaturu • literaturu pro děti
• literaturu pro mládež
• zhotovujeme individuální přepisy knih
• individuální přepisy učebnic pro integrované žáky
• přepis jednotlivých textů
• v omezeném množství nabízíme přepis not nejen pro nástroje,
 ale i pro zpěváky
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Regionální výtvarná soutěž pokračuje i letos

Jak si představuješ divadlo? Byl 
jsi již v nějakém? Znáš nějaké di-
vadelní hry? Pokud ano, namaluj, 
nakresli, ztvárni je… Soutěž je 
určena všem žákům základních 
i mateřských škol a ateliérům 
v regionu Dolní Berounky a Mníšku 
pod Brdy, kteří se v den podání 
přihlášky nacházejí ve věkovém 
rozmezí 5 až 15 let, a je rozdělena 
do čtyř věkových kategorií (děti 
předškolního věku, 1.–3. třída ZŠ, 
4.–6. třída ZŠ a 7.–9. třída ZŠ). 
Zájemci o účast v tomto regionál-
ním projektu mohou tvořit v ná-

sledujících výtvarných žánrech, 
které jsou pro letošní rok stano-
veny: kresba, malba, počítačová 
malba, grafika, fotografie, plastika, 
sochařství či instalace.
Zahájení soutěže proběhne 
1. února, uzávěrka je v pátek 
8. dubna do 17 hodin. Práce 
přihlášené po termínu uzávěrky 
nebudou do soutěže zařazeny. 
Díla můžete odevzdávat v Mod-
rém domečku v kanceláři  
ve 2. patře, v ZUŠ Řevnice v ře-
ditelně školy nebo zaslat poštou 
na adresy Modrý domeček, ná-

městí Krále Jiřího z Poděbrad 3, 
252 30 Řevnice a ZUŠ Řevnice, 
Mníšecká 29, 252 30 Řevnice. 
Lze je též poslat elektronicky 
na zus.rev@seznam.cz, práce 
z druhé strany také označte 
přihláškou (vyplňte, nalepte).
Vernisáž a slavnostní vyhlá-
šení vítězů proběhnou v ZUŠ 

Řevnice v pondělí 18. dubna 
v 16 hodin. Výstava potrvá 
do 19. května v Modrém domečku 
a do 31. května v ZUŠ Řevnice.
Podrobné informace o sou-
těži včetně přihlášek a formu-
láře k soupisu prací najdete 
na webech Zus-revnice.cz  
a Os-naruc.cz. (ij)

ZUŠ Řevnice a Modrý domeček vyhlašují již  
8. ročník regionální výtvarné soutěže. Letošní téma 
zní: DIVADLO, herci, herečky, tanečníci, zpěváci, 
pohled do divadla a jeho zákulisí, divadelní hry, 
loutkové divadlo, loutky, diváci, scénografie, 
kostýmy, kulisy, divadelní stánky a podobně.

 Archiv ZUŠ

Most v Zadní Třebani má  
být hotový v březnu
Řidiči, kteří obvykle jezdí do Berouna přes 
Zadní Třebaň, musí využívat objížďku přes 
Řevnice až do 15. března. Do té doby by měl 
být hotový chybějící most přes Bělečský potok, 
který uzavřel zadotřebaňskou silnici č. 11517.
„V současné době probíhají stavební práce 
na rekonstrukci mostu ev. č. 11517-2 v Zadní 
Třebani díky jejich umístění pod terénem 
v nezámrzné hloubce, piloty jsou vyvrtané, vy-
armované a následuje jejich betonáž pod provi-
zorním zastřešením. Pokud dojde ke zhoršení 
klimatických podmínek, budou stavební práce 
na rekonstrukci mostu přerušeny, zhotovitel 
však stále předpokládá dokončení prací podle 
smluvního harmonogramu, tedy do 15. března 
2016,“ sdělila tisková mluvčí Středočeského 
kraje Nicole Mertinová.
Most měl být původně hotový do prosince 
loňského roku, termín ale zhotovitel (Středo-
český kraj) nedodržel. „Původní předpoklad 
dokončení stavby do prosince loňského roku 
ztroskotal na neočekávané náročnosti vrtání 24 
pilot, na kterých bude nová konstrukce mostu 
uložena,“ vysvětlila mluvčí Mertinová.
Prodloužení uzavírky se samozřejmě nelíbí 
řidičům ani obyvatelům Třebaně, zdejší obecní 
úřad posílal na krajský úřad dokonce stížnost 
i nesouhlasné stanovisko s prodloužením stav-
by. Nebylo to ovšem nic platné. Snad se tedy 
stavbu, jejíž cena činí 5,4 milionu korun bez 
DPH, podaří dokončit alespoň v březnu. (lh)

V Dobřichovicích se otevřelo 
nové centrum Jojo Gym
V pátek 29. ledna zajásali příznivci sportovních ak-
tivit (nejen) v Dobřichovicích. Den otevřených dveří 
zde uspořádalo nové sportovní a zábavní cent-
rum. Součástí programu byla přehlídka sportov-
ních družstev. Své gymnastické umění předvedla 
i současná nejlepší česká gymnastka Kristýna 
Pálešová, která mimo jiné dvakrát reprezentovala 
Českou republiku na olympijských hrách. Dobnet 
TV byla u toho a přináší vám z události nekomen-
tovaný sestřih, jehož součástí je i rozhovor se 
zmiňovanou gymnastkou a s majitelkou Jojo Gym 
Lenkou Doležalovou. Tuto i další zajímavé událos-
ti, například otevření alternativní školy či masopust 
v Hlásné Třebani, najdete na www.idobnet.cz 
v rubrice Videa. (hej, vs)

Pozor na ledovku
Zimní počasí je proměnlivé a pohrává si i s po-
vrchem vozovek. Sníh a led byly zřejmě hlavní 
příčinou nehody tří aut, k níž došlo v pondělí 
18. ledna na silnici mezi Lety a Rovinou. Dvě 
ženy a dvě děti se lehce zranily.
Posádka rychlé lékařské pomoci Trans Hospital 
Plus je na místě ošetřila a spolu se středočes-
kými zdravotníky rozvezla do nemocnic k dal-
šímu vyšetření. Na místě zasahovali také profe-
sionální hasiči z Řevnic a dopravní policisté. Ti 
asi po hodině přivolali další sanitku, protože se 
jedné ze svědkyň nehody udělalo špatně.

Titulní strana: 
Veselí účastníci 
letovského 
masopustu.

 Alena Vanžurová

Mladí fotografové opět 
soutěží se snímky památek
Soutěž s názvem Mladí fotografují památky je 
v plném proudu. Určena je školákům či stu-
dentům do 21 let, kteří mohou své fotografie 
posílat do 11. března. Je výzvou pro všechny, 
kteří dokážou zvěčnit některou z památek 
v našem kraji.
Akce má přiblížit naše kulturní dědictví mladé 
generaci. Její kořeny sahají až do roku 2007, 
kdy bylo Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska osloveno hlavním pořadate-
lem, Radou Evropy, aby soutěž u nás organi-
zovalo a převzalo nad ní záštitu. Sdružení se 
velmi rádo této výzvy ujalo a výsledkem jsou 
úspěšné ročníky.
Vítězové národního kola budou slavnostně 
vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne 
památek a sídel ve Španělském sále na Praž-
ském hradě 19. dubna a postoupí do meziná-
rodní soutěže. Technickou specifikaci a další 
podmínky najdete na webu Historickasidla.cz. 
Zde se v průběhu zasílání fotografií postupně 
objeví i soutěžní snímky.

 Trans Hospital

 Archiv pořadatele
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Koná se netradičně až po Pope-
leční středě 10. února kvůli jarním 
prázdninám. Děti školou povinné 
na slávě nesmějí chybět. Stejně 
jako jitrničkový strom, který vyrábí 
a zdobí mokropeská školka.
Program na Masopustním náměstí 
odstartují ve 13:45 hodin Mifun 
a předskokani (na chůdách). Pět 
minut po 14. hodině je vystřídá 
Masopustní spolek, který na konci 
odmění místní děti v maskách 
za jejich vystoupení. Poté se vydá 
spolu s masopustní kapelou Dixi 
ze vsi na první krátkou obchůzku 
zahrát místním hospodyňkám ulicí 
Ke Hřišti, Na Drahách, Kubánskou 
a pak Ukrajinskou zpět na Maso-

pustní náměstí. Návštěvníci mohou 
jít s nimi, nebo zůstat na náměstí 
s občerstvením a kapelou Old 
Fashion Trio. Průvod pak bude po-
kračovat Topolskou a Bulharskou 
ulicí, přejde Dr. Janského do Ru-
munské a vrátí se ke kinu. Pak se 
zastaví u mokropeské kapličky, 
kde přítomní zazvoní a zazpívají 
všem, kteří již nejsou mezi námi.
Završení masopustu proběhne 
v restauraci U Králů s taneční zá-
bavou a jazzem Pavla Kopačky až 
do 23 hodin, poté zahraje Acoustic 
Noise Band. Více informací najdete 
na www.mokromasopust.cz. Ter-
míny dalších masopustů v okolí se 
dozvíte na na kulturní straně. (jp)

Dvouhodinový kurz první pomoci 
pro širokou veřejnost pod názvem 
Učte se od profesionálů se usku-
teční ve čtvrtek 11. února  
v 17 hodin v budově tzv. Staré ško-
ly v Řevnicích. Zájemci se mohou 
hlásit na e-mailu pod@revnice.cz.
Výukový program pořádá 
Zdravotnická záchranná služba 
Středočeského kraje. Učí, jak se 
zachovat v krizové situaci a po-
skytnout první pomoc potřebným. 
Určen je úplným začátečníkům 
i těm, kteří si chtějí osvěžit svoje 
znalosti. Probíhá podle zájmu obcí 

a měst v celém kraji pod záštitou 
hejtmana Miloše Petery.
Zájemci se pod vedením Marka 
Hylebranta seznámí s hlavními 
zásadami poskytování první po-
moci a nabyté znalosti si vyzkou-
šejí na cvičném modelu. Výuka 
proběhne odlehčeným způsobem, 
dojde i na vyprávění zážitků ze 
služeb záchranáře a k diskusi.
Každý účastník dostane platný 
certifikát o úspěšném absolvování 
kurzu a příručku První pomoc 
do kapsy, kterou středočeská 
záchranka letos vydala. (red)

„Na ploše o rozloze 345 kilometrů 
čtverečních se nachází pět přírod-
ních rezervací, tři přírodní památky 
a osmnáct evropsky významných 
lokalit. Území je nyní nově rozděle-
no do dvou krajů – Středočeského 
a Plzeňského,“ sdělil náměstek 
hejtmana pro oblast životního 
prostředí a zemědělství Marek 
Semerád a dodal: „Turistům, kteří 
chtějí dosud utajované Brdy začít 
poznávat, doporučuji ještě pár 
týdnů počkat. Teprve až od ledna 
2016 mohlo začít vyznačování 
turistických a cyklistických stezek. 
Také infrastruktura v obcích 
a ve městech v okolí Brd ještě 

není na větší nápor turistů připra-
vena. Hlavní start turistické sezony 
v Brdech plánujeme na duben.“
Podle Semeráda dojde kvůli 
rozdělení území i ke změně hranic 
a velikosti našeho kraje, změny 
se budou týkat 26 středočeských 
a plzeňských obcí. Část území 
Brd bude i nadále sloužit k výcviku 
armády. V praxi to znamená, že 
některá místa jsou veřejnosti stále 
zcela nepřístupná a budou přísně 
střežená. V době, kdy tu vojáci ne-
cvičí, je na část vojenské střelnice 
Brdy vstup povolen na propustku.
Nové stezky pro pěší a cyklisty 
teď vyznačuje Správa CHKO 

Brdy a Klub českých turistů. Trasy 
povedou třeba na skalní vyhlídky, 
oblíbené už před sto lety v době 
začátků organizované turistiky. 
Nyní si ale budou muset všichni 

návštěvníci dávat pozor, neboť 
na nevyznačených stezkách se 
může nacházet ztracená munice. 
Pyrotechnici budou území čistit 
ještě nejméně dva roky. (lh)

Mokropeský masopust je letos 13. února

Na „plnohodnotný“ výlet do Brd si počkáme do dubna

Kurz první pomoci proběhne zdarma v Řevnicích

 Dreamstime.com

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Brdy vznikla 
na počátku letošního roku. Všichni turisté, 
cyklisté i ostatní návštěvníci tak mohou 
objevovat dosud neznámá brdská místa.  
Zatím ale pomalu a s opatrností.

Jedna z největších akcí v Mokropsech i širším 
okolí je masopustní veselí, které si letos zapíše 
už 28. ročník.

Plešivec.  Radek Havlíček

 Archiv pořadatele
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KRÁTCE

Z LEŤÁNKU
LÁTKOVÉ PLENKY, 
PROČ a JAK?
Beseda pro nastávající, novo-
pečené, ale i zasloužilé rodiče 
o látkových plenách se koná 
9. února od 19:00.

HUDEBNÍ ŠKOLA 
YAMAHA, PRVNÍ 
KRŮČKY K HUDBĚ
Kurz pro děti od 1,5 roku  
do 4 let. První ukázková hodi-
na je ZDARMA a začíná  
9. února od 10:00.
Je třeba se předem přihlásit.

CORE TRÉNINK
Posilování středu těla s vy-
užitím vlastní váhy těla, kurz 
začíná 9. února od 17:45.

PŘEDNÁŠKA
Jak se chovat a co dělat 
v obtížných situacích, aby-
chom si zachovali duševní 
zdraví a mnohem víc k tomuto 
tématu se dozvíte 18. února 
od 18:00, vstup ZDARMA.
Všechny výše popsané akce 
se budou konat v letovské 
knihovně. Více informací 
o nich najdete na našem 
webu www.letanek.cz. 
Můžete také volat na tel.: 
722 218 499.

Jako obvykle jsme začali 
ve 13:45. Byla sobota 23. ledna 
a od mateřské školy přicházel 
průvod dětí pěkně vystrojených 
v barevných hábitech. Letovská 
školka měla pečlivě připravené 
pásmo skotačivých masopustních 
tanečků, písniček i zaříkání, aby se 
nám masopust vydařil a byl veselý.
Po vystoupení jsme odměnili 
všechny dospělé masky, které 
měly odvahu přijít a veselit se 
s námi, dobrým vínem nebo 
letovským kalendářem. Dětské 
masky a všechny vystupující děti 
si odnášely bonbony nebo koláče.
Po zaznění trumpety a po občerst-
vení zelnými plackami Petry Flasa-

rové u obecního úřadu a štrúdlem 
od Bolartů se průvod za vyhrávání 
Třehusku dal na pochod vsí. Děti se 
těšily na tradiční koblížky u Váňů, 
dospělí si zase z předchozích let 
pamatovali výbornou škvarkovou 
pomazánku u Brunclíků. U Kozáků 
se letos podávala mimo jiné výborná 
linecká kolečka. Příjemným překva-
pením bylo pohoštění v „bílých kost-
kách neboli Abú Dabí neboli Tunisu“, 
kde na poutníky čekalo doslova bo-
haté menu: nepřekonatelná kapust-
nice od Vrábliků na zahřátí, paštička 
od pana Vaňka, uzené a buchta 
od Třísků, šnečci od Klobušiaků, 
lanýže a horké potěšení od Papáčů, 
koblihy od Vaňků a výborná medovi-
na od Tomášů. Vstup této nové části 
obce do místní masopustní tradice 
byl vskutku famózní a těšíme se 
na opakování tohoto gurmánského 
zážitku příští rok!
Dobroty nás čekaly také u pana 
Žemly a Ostatků, kde voněly nape-
čené řízky a křehké větrníky nebo 
ovocné košíčky. Průvod navštívil 
i pohostinný stůl Petra, Markéty 
a Kateřinky Möse (mimochodem 
vtipně převlečených za vlka, babičku 

a Karkulku) a občerstvení s maso-
pustními koláčky u Burdů. Velké 
poděkování si zaslouží až počítačo-
vě přesně uspořádaný stůl Davida 
a Darky Kričkových, kde se podával 
kromě jiného výborný čaj z lípy, kop-
řivy a levandule. Novou zastávkou 
s bohatou hostinou bylo pohoštění 
u Stíbalů, Moravců a Klimentů, kde 
nás kromě dobrot zaujala lavička 
vyrobená ze snowboardů – výborná 
inspirace! A pak už přišlo poslední, 
ale svou nabídkou velmi pestré a bo-
haté zastavení u Vilmy Černé. Zde 
se kromě jiného podávaly párečky, 
chlebíčky i výtečné jemné pečivo 
z koblížkového těsta.
Závěr patřil srubu U Kocoura, kam 
došli již téměř za tmy ti nejzdat-
nější jedinci, aby dali odpočinout 
svým nohám a sdělili si dojmy 
z celého masopustního dne.

Všem účastníkům, kteří připravili 
bohaté hostiny pro své sousedy, 
ale i těm, kteří s průvodem šli, ať 
v masce nebo bez ní, alespoň 
část cesty podle svých sil, musí 
být jaksepatří poděkováno a já to 
teď činím: VELMI DĚKUJI, protože 
bez vás bychom nikdy nemohli ta-
kový den uspořádat a prožít a těšit 
se na podobná příjemná a klidná 
sousedská setkání v příštím roce.
Díky také za hudební doprovod 
skupiny Třehusk, který k našemu 
masopustu neodmyslitelně patří, 
a za noblesní melodie z flašinetu 
manželů Všetečkových.
Vše zaznamenáno a zdokumento-
váno pro další generace ve foto-
grafiích Jiřího Tesaře na obecním 
webu www.obeclety.cz/obec-lety/
fotogalerie.

Barbora Tesařová, starostka

Letovský masopust se vydařil

Pan Bohumil Glückauf se narodil 
v roce 1923. Je milovníkem 
krásných žen, country hudby 
a tance. Pětadvacetkrát absol-
voval dálkový pochod Praha–
Prčice. Před deseti lety si splnil 
sen – procestoval Spojené státy 
a z Texasu si přivezl kovbojský 
klobouk, proto má mezi přáteli 
přezdívku Kovboj. Bohumil je fa-
nouškem Sparty a hrdým účast-
níkem 2. odboje, během kterého 
byl vězněn v nacistické káznici 
Ebrach. Žije sám. Jeho bezpečí 
hlídá tísňová péče Života 90.
Žít soběstačně doma i ve vyso-
kém věku, bez obav a s vědomím, 
že v případě potřeby vždy přijde 
pomoc, umožňuje propracovaný 
systém tísňové péče. Tlačítko doká-
že přivolat záchranu při pádu, ne-
volnosti nebo v jiné krizové situaci.

Jak tísňová péče funguje?
Když se seniorovi udělá nevolno, 
upadne a nemůže vstát, je týrán, 
okraden nebo potřebuje jinou 
pomoc, stačí jen zmáčknout 
tlačítko, které u sebe nosí. Během 
chvíle je propojen s dispečinkem 
tísňové péče. Operátorky zjistí, co 
se stalo, a podle situace zorgani-
zují potřebnou pomoc – zavolají 
rodině, zajistí  příjezd záchranné 
služby, policie nebo hasičů.
 
Čidlo pohybu v domově 
uživatele – jistota pomoci
Tísňová péče je chytré zařízení, 
které obsahuje nejen tlačítko, 
ale i čidlo pohybu. Stane-li se, 
že uživatel upadne a nestihne 
tlačítko použít, čidlo po nastavené 
době samo spustí alarm a volá 
dispečink tísňové péče. Služba tak 

dokáže zachránit život a vylučuje 
riziko, že uživatel leží na zemi své-
ho bytu zraněn a bez pomoci.

Pravidelná volání
Další výhodou služby tísňové 
péče Života 90 je pravidelné 
volání – operátorky jednou týdně 
všechny uživatele obvolávají. Díky 
tomu, že sledují a aktualizují infor-
mace o stavu uživatele, jsou pak 
schopny ještě efektivněji zorgani-
zovat pomoc.
 
Chcete se dozvědět víc? 
Máte o službu zájem?
Volejte v pracovní dny mezi  
8:00 a 16:00. Telefon je 
222 333 546, pište nám na  
e-mail zajemciosluzby@zivot90.cz 
nebo navštivte webové stránky 
www.tisnovapece.cz.

Výjimečná služba v Letech,  
která umožňuje žít déle doma

Sněhová nadílka vtiskla jeho nepřekonatelnou 
zimní atmosféru. Povedené masky dospělých 
z dílny Petry Flasarové a vtipné přestrojení 
dětí ze školky i starších školáků opět putovaly 
obcí, letos o něco delší trasou – počet zastávek 
s dobrotami se dostal na číslo 15! 
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Už historie svátku napovídá, 
že hranice mezi jeho význa-
mem pro zamilované a ob-

chodním pozadím se překrývá. 
Každopádně nám připomíná naše 
nejbližší vztahy. A tak i když nám 
slavení Valentýna připadá moc 
americké či komerční, můžeme se 
v tomto období zamyslet nad tím, 
jak o své vztahy pečovat.

Za svátkem stojí 
možná hned dva 
svatí

Svátek svatého Valentýna se 
slaví v mnoha zemích 14. února 
jako svátek zamilovaných a lásky. 
Katolická církev původně uznávala 
celkem jedenáct jeho termínů, až 
v roce 1969 formálně ustanovila 
jako jediný termín únorový. V tento 
den si zamilovaní mezi sebou tra-
dičně dávají dárky, květiny nebo si 
dopřávají romantické zážitky a další 
projevy lásky. Obchody se v dnešní 
době plní kýčovitými červenými 
srdci a dalšími předměty, které 
prodejci vyhodnocují jako 
potenciální dárky, jimiž by 
si koupěchtiví milující mohli 
projevovat náklonnost.
Podle historické tradice 
za svátkem stojí jistý kněz 
Valentýn, ale možná jich 
bylo víc. Wikipedie uvádí, 
že svatý Valentýn zemřel 
mučednickou smrtí nejspíš 
roku 269, 270 nebo 273 v Ter-
ni ležícím v Římské říši. Kolem 
jeho životopisu panují nejasnosti 
a vypráví se hned několik legend. 
Podle jedné šlo o biskupa, který 
působil v dnešní jižní Itálii a přes 
zákaz císaře Claudia II. tajně 
oddával snoubence, což se mu 
vymstilo. Byl umučen.
Další verze má za to, že šlo o kně-
ze z Říma. Měl prý zázračnou 
moc. Vyléčil například syna rétora 

Kratóna z padoucnice, za což ho 
popravili. Jiná varianta hovoří o vy-
léčení slepé dcery soudce. Poha-
né ho kvůli tomu sťali mečem. Ať 
už udělal jakoukoli „zázračnou“ 
věc, skončil násilnou smrtí. Jeho 
ostatky, jak už to u svatých bývá, 
jsou roztroušeny v různých kou-
tech evropských zemí. Některé se 
pravděpodobně zatoulaly i k nám. 
Kost z jeho lopatky je totiž ucho-
vávána na oltáři baziliky sv. Petra 
a Pavla v Praze na Vyšehradě. 

A pokud chcete oslavu svatého 
Valentýna spojit s poněkud bizar-
ním zážitkem, uvidíte ji na tomto 
místě právě 14. února. 
Legendy o těchto dvou kněžích 
se nejčastěji spojují s vysvětlením, 
proč se slaví svátek zamilovaných.
Možná věrohodnější příběh ale pra-
ví, že již staří Římané slavili přibliž-

ně v půlce února extatické rituály 
zasvěcené bohyni Juno. Údajně 
tehdy došlo ke spojení se svátkem 
Lupercalia, věnovaným pohan-
skému bohu sexu. Během něj se 
psala jména mužů a žen na kartič-
ky, aby se poté losovaly náhodné 
milenecké dvojice. Křesťanům se 
to samozřejmě nelíbilo, neboť bo-
jovali proti všem tělesným slastem, 
a obscénní svátek zakázali. A aby 
mohli trestat ty, kdo zákaz porušili, 
vymysleli si světce Valentýna.

Svátek obchodníků,  
nebo zamilovaných?

Někteří ho slaví, jiní nesnášejí a většina z nás ho 
toleruje. Valentýn se v našich končinách víceméně 
usadil. Obecně je vnímán spíš jako umělý či dovezený, 
ale je fakt, že o něm víme a ve svém repertoáru ho 
zohledňují i obchodníci.
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Svátek obchodníků,  
nebo zamilovaných?

Ať je to jakkoli, valentýnská přání 
mají patrně původ ve svátku 
Lupercalia a v dnešní novodobé 

podobě maskují tehdejší ob-
scénnost. I na dnešních „valen-
týnkách“ jsou k vidění amorci se 
svými šípy, považovanými za fa-
lické symboly (tzn. týkající se 
mužského pohlavního údu). Také 
květiny, srdíčka i ptáci navazují 
na mravně uvolněný festival. Je 
tedy možné, že slavení Valentýna 
je lidskou potřebou či voláním 
po rituálním zpracování témat, 
od kterých jsme byli křesťanskou 
tradicí „uchráněni“.

Každá příležitost je 
vítaným zpestřením 
pro obchodníky

To je sice pravda, ale nemusíme 
ji vždy brát v negativní rovině. 
Například Monika Dvořáková, 
která deset let působila ve firemní 
online komunikaci a loni otevřela 
v Dobřichovicích obchod Appétit 
de France, vnímá svatého Valen-
týna jako příležitost ke komunikaci 
se zákazníkem.
„Svátek je pro mne komunikačním 
nástrojem. Marketingoví experti 
by mne opravili, že jde o podporu 
prodeje. Pro začínající specializo-
vaný obchod se však podle mne 
v žádném případě nejedná o navý-
šení prodejů, alespoň u nás velké 
rozdíly v tržbách nepozoruji. Je 
to příležitost, jak zpestřit nabídku, 
oslovit určitou skupinu kupujících, 
možnost projevit svou kreativitu, 

ochotu a náklonnost k zákazníko-
vi. A třeba mu i vykouzlit úsměv 
na tváři. To je pak podařený 
Valentýn,“ usmívá se Monika 
Dvořáková.
I v soukromí je pro ni Valentýn 
možností udělat někomu radost. 
Stejně vnímá i jiné svátky ne právě 
typické pro náš kraj, které se staly 
součástí jejího život. „Valentýna 
beru sice jako každý jiný den, jen 
navíc symbolicky obdaruji své 
nejbližší a nejmilovanější srdíč-

kovou maličkostí 
v podobě sladkosti 
nebo alespoň obrázku 
s pár srdečnými slovy. 
Nejbáječnější je beztak fy-
zické láskyplné objetí, kdy se 
téměř dotýkají dvě srdce a není 
potřeba žádných slov. V naší 
uspěchané době nám svátek 
zamilovaných může připomenout 
tahle objetí,“ přibližuje svůj postoj 
k valentýnskému dni.
Tuto rovinu jistě přivítá kaž-
dý z nás. Nepotřebujeme k ní 

obchodníky s červenými srdci 
a růžovými bonbony. Ale také je 
nemusíme hanit a brát jako ty, 
kteří se snaží za každou cenu 
něco prodat. Třeba mají něco hez-
kého, čím bychom mohli udělat 
své nejbližší či nejbližšímu radost. 
Napsat na milou valentýnku 
několik hezkých slov či překvapit 
decentním dárečkem. Obojí bude 
milou připomínkou oblasti našeho 
života, kterou bychom měli ope-
čovávat nejvíc. u

Anketa
Slavíte svatého  
Valentýna?  
Pokud ano, jak?

Jakub, 31 let
Valentýna neslavím, neu-
znávám. To budeme za pár 
let slavit čínský nový rok  
a Den díkůvzdání?

Jana, 35 let
Já to mám ráda. Přeji svým 
dětem, svému muži, kama-
rádkám. Nemusím obdaro-
vávat, beru to jako příležitost 
říct lidem, že je mám ráda. 
Toho není nikdy dost.

Martin, 37 let
Vím, že existuje, ale nesla-
vím ho. Každý den s přítel-
kyní je pro mě malý  
svátek, takže v podstatě 
slavíme denně, a ne jen  
14. února.

Gábina, 45 let
Mně se víc líbí 1. máj, to 
vždycky chodíme na Petřín. 
Je to už taková tradice, kdy 
nepotřebuji křičet červenými 
srdci a přáníčky, že někoho 
miluji. Ale svátek lidí, kteří 
se milují, mi přijde fajn.

icponline.it
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NABÍDKA  
VOLNÝCH CHRÁNĚNÝCH 

PRACOVNÍCH MÍST
V KAVÁRNĚ MODRÝ DOMEČEK, NÁRUČ, Z. S., ŘEVNICE

Hledáme zaměstnance/zaměstnankyně na pozice

POMOCNÝ ČÍŠNÍK/ČÍŠNICE, BARISTA/KA
na chráněná pracovní místa v kavárně Modrý domeček v Řevnicích  
(okr. Praha západ – 30 minut vlakem z pražského hlavního nádraží).  

Preferujeme zkušenost v potravinářském provozu; vyučení v oboru je výhodou, nikoliv 
podmínkou. Tyto pozice jsou určené pro zaměstnance/kyně s invalidním důchodem.

V letošním roce budeme rozšiřovat prostory kavárny, 
a proto hledáme nové kolegy/kolegyně.

Zájemcům, kteří spadají do cílové skupiny Náruč, z. s. (lidé s duševním 
onemocněním nebo mentálním postižením), poskytujeme službu sociální 

rehabilitace s podporou pracovního terapeuta a umožňujeme práci na zkrácený 
úvazek ve směnném provozu (včetně práce o víkendech).

Zájemci mohou kontaktovat Michaelu Oupickou, DiS.  
na tel. 602 603 257 nebo e-mailem: michaela@os-naruc.cz.

Baby Club OTTOMÁNEK s. r. o., Černošice

Tel.: 603 495 368, 603 745 576
E-mail: babyclubottomanek.cz

Na jaře 2016 otevíráme

WELLNESS
v Dobřichovicích, ul. Anežky České

Plavecké kurzy pro děti od 6 měsíců do 12 let
Individuální i skupinové lekce plavání pro dospělé

Volné hodiny plavání pro veřejnost • Víkendové akce
Teplota vody 31°C • Ceny od 290 Kč/lekce

bazén 12 x 5,5 m   •  vířivka   •  sauna   •  masáže

SKVĚLÉ MÍSTO PRO VAŠE TĚLO I DUŠI!

 www.ottomanek.cz

Nabídka volného pracovního místa

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Nabízíme:

v práce na HPP v nekuřáckém prostředí v
v turnusové směny (krátký – dlouhý týden) v

v nástupní mzda dle dohody v

Požadujeme:
v absolvent SOU nebo SOŠ v

v komunikativnost, samostatnost v 
v bezúhonnost v

v řidičský průkaz skupiny B v
v znalost cizího jazyka výhodou v

Kontakt: V. Červená
mobil: 720 350 561

Životopisy zasílejte na:  
restaurace@zamecky-dvur.cz

Vztahy jsou pro většinu lidí téma, 
které řeší během celého života. 
Valentýnský svátek je možná 
drobným impulsem k zamyšlení 
a pozastavení nad hodnotou na-
šich vztahů. Říká se, že investice 
do vztahů je (například mimo 
vzdělávání) pro kvalitu našeho 
života jednou ze zásadních, byť ji 
nemůžeme nijak měřit. Odráží se 
ale v míře naší spokojenosti. Va-
lentýn proto nemusí být svátkem 
vyplněným srdcovými dekoracemi, 
ale momentem k zastavení nad 
tím, jestli jsme v našich vztazích 
spokojeni a co případně můžeme 
udělat, abychom byli šťastnější. 
O tom jsme si povídali s psycho-
ložkou Michaelou Kvasničkovou.

Jak vnímáte svátek svatého 
Valentýna?
Dost rozporuplně. Jde o nově 
nastavenou tradici, sice příjem-
nou, ale rozběhl se kolem ní velký 
byznys. Ono totiž není jasné, o co 
přesně jde, na čí počest a co to 
slavíme. Když se podíváte na in-
ternet, dozvíte se spoustu různých 
věcí – že Valentýnů bylo několik, 
na základě čeho byl blahořečen, že 
až v roce 1969 byl ustanoven je-
den svátek a předtím jich bylo 11, 

možná jde o středověkou tradici, 
jiní zase tvrdí, že šlo o obchodnický 
tah, jak zvýšit prodej přání…

Jaký má tato tradice vliv 
na naše vztahy?
Jde-li o připomenutí toho, že nám 
na sobě vzájemně záleží, je to fajn. 
Ale honit muže, aby donesl kytku, 
protože se to tak má, nebo že 
půjdeme na večeři, abychom pro-
hloubili náš vztah a měli zaručeně 
dobrý impuls... Pak může být na-
příklad představa hezkého večera 
zkažena nereálným očekáváním 
a srovnáváním se s okolím.

Myslíte si, že slavení Valentýna 
vztahu prospívá?
Jde o to, jak to kdo v páru má – 
je-li jeden nadšeným fandou 
očekávajícím pomalu zázraky 
a pro druhého jde o šílenství 
kolem něčeho zbytečného, tak se 
asi v představě slavení vzájemně 
nepotkají. Shodnou-li se partneři, 
že by bylo fajn udělat si hezký 
večer, ať už to pro ně znamená 
cokoli, pak je svátek bonusem. 
Protože do vztahu je potřeba in-
vestovat neustále. Na začátku jste 
někým jiným než za pět, deset, 
patnáct let...

Láska 
a Valentýn pod 
drobnohledem 
odbornice 
na vztahy
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NAVE s.r.o. Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 25, Řevnice

HLEDÁME
servisního technika/elektromechanika 

pro řezací, výsekové, lepicí a kašírovací stroje

Nabízíme: zajímavou práci v dynamickém prostředí a oboru, osobní přístup, 
perspektivu rostoucí společnosti a školení v zahraničí a dobré platové ohodnocení

Požadujeme: znalost AJ nebo NJ, řidičský průkaz skupiny B, praxe v oboru vítána

Tel.: 606 070 560
e-mail: tomas.hejzlar@navetech.eu
www.navetech.eu | www.polygrafickestroje.com

Nebo bližší info osobně ve firmě.

Rada města Řevnice
vyhlašuje konkurz
na místo

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Základní školy Řevnice, příspěvkové organizace

Předpokládaný nástup k 1. 7. 2016.
Více na www.revnice.cz

Může být prospěšné, když 
někdo Valentýnem zachraňuje 
vztah, o který nepečuje?
To je otázka – může a nemusí. 
Může ukázat, že mu na vztahu 
záleží, ale co na to druhá strana? 
Bere to jako pozitivní věc, nebo 
„splněnou povinnost“?

Jak se vy osobně stavíte 
k únorovému svátku?
U mě se to vyvíjelo. V pubertě 
jsem nadšeně obdarovávala 
skoro celou rodinu vším mož-
ným. Ve fázi nezadaných jsem 
čekala na případného tajného 
ctitele. A pak jsem trvala na té 
správné formě – nejméně kytku 
a úplně nejlépe romantickou 
večeři při svíčkách. Nyní mi spíš 
než těšení se a ladění na jeden 
den v roce dělá radost, když 
cítím, že mému muži na mně 
záleží, řekneme si, co je pro nás 
vzájemně důležité a kam třeba 
chceme v životě směřovat nebo 
co změnit. A konkrétní příklad? 
Nová rozkládací pohovka. 
(smích)

Už tedy neslavíte?
Letos ho slavit nebudu, každý 
budeme někde jinde. Občas 
i v průběhu roku nadhodím 
píseň You don’t bring me flowers 
anymore a vyjadřuji svou touhu 
po květeně...

Měla byste třeba i netradiční 
tip, jak Valentýna prožít?
Co si zkusit promluvit a zjistit, 
jak to partneři mají. Chtějí toto 
datum využít, nebo je to vůbec 
neláká? Pokud ano – musí to být 
v tento den, nebo někdy jindy? 
A co by to mělo splňovat? Výlet, 
oběd či večeři, nevylézt celý den 
z postele, kino či výstavu, dát 
děti na hlídání a mít den jen pro 
sebe, sportovat? Rozhodně se 
nespoutávat tím, co je správně 
a jak by to mělo být. Ale udělat 
si den podle sebe a společně 
komunikovat!

Když už jsme u vztahů a lásky, 
jde udržet dlouhodobou 
zamilovanost?
Podle mého názoru dlouhodo-
bou zamilovanost ne. Zamilova-
nost trvá jen na začátku vztahu 
a postupně se mění v lásku. 
Dokážete si představit, že to, co 
bylo na začátku, byste psychicky 
i fyzicky vydrželi déle? Říká se, že 
když jste zamilovaní, jste vlastně 
sobečtí – milujete obraz sebe 
v tom druhém, co se vám na něm 
líbí, co máte společného, svět vi-
díte růžovými brýlemi. A postupně 
zjišťujete, kde je realita. Zamilova-
nost se pak mění v lásku, důvěru, 
oddanost.

Jak máme o vztah pečovat, 
aby v něm láska vydržela?
V první řadě se musíme starat 
o sebe. A tím nemyslím sobecky 
„jen já a pro mě“. Ale vědět, kdo 
jsem, co mi dělá radost, kdy si po-
třebuji odpočinout a třeba být sám 
se sebou. Pokud je jeden z part-
nerů spokojený, hledá v životě, je 
aktivní, zajímá se o vztahy, může 
být pro druhého motorem a inspi-
rací. Každý z nás je unikát, což 
platí i pro vztah – muž je jiný, žena 
taky. Proto vznikla řada vtipů nebo 
knih například o tom, že muži jsou 
z Marsu a ženy z Venuše.
Co vidím jako důležité: ve vztahu 
nejsou dva stejní jedinci, ale part-

neři, kteří jsou si rovnocenní. A jak 
jsem už říkala o úhlech pohledu – 
každý vidí život kolem sebe jinak, 
což je v pořádku. Představte si, 
že byste měli na všechno stejný 
názor. Na začátku možná „hurá“, 
báječně se ve všem shodneme. 
Ale nebylo by to na konci spíše 
„rychle pryč, vše je stejně nudné“? 
Protože jakou jsem ženou, mi 
umožňuje muž, bez něj bych byla 
někým jiným, a naopak. Jen žena 
s mužem může dosáhnout víc, 
objevit svůj potenciál.

Znáte tajemství párů, kterým 
láska vydržela i několik 
desetiletí?
Když čtete rozhovory s páry, 
které jsou spolu dlouho, napří-
klad slaví zlatou svatbu (50 let), 
obvykle se dozvíte, že i když měli 
těžkosti, prošli jimi, při prvních 
překážkách se nerozešli, ale 
učili se je překonávat. Důležitá je 
důvěra, ochota, práce na sobě, 
otevřenost ve vztahu a v ne-
poslední řadě i řešení konfliktů. 
Protože ačkoli konflikty vnímáme 
jako něco nepříjemného, třeba 
hádku, jde „jen“ o úhly pohledu, 
každý to vidí jinak a je potřeba 
zjistit, jak to mám já, jak partner 
a co s tím můžeme spolu udělat. 
Stojíte-li v místnosti proti sobě, 
každý vidí jen kus – vy vidíte 
za jeho zády dveře, on za vámi 
okno a trvat na tom, že v míst-
nosti jsou jen dveře nebo jen 
okno, vás bude jen frustrovat. 
A budete si myslet, co že je 
ten druhý za... (doplňte, co vás 
napadá). Ale dáte-li úhly vašich 
pohledů dohromady, ukáže se 
vám celá místnost. To každý sám 
za sebe nevidíte. Mimochodem, 
v konfliktech žijeme pořád – co 
si mám dát k obědu, jak se roz-
hodnout, pojedu vlakem, nebo 
autem, co si obleču na sebe? 
Každý den prožíváme jeden kon-
flikt vedle druhého. A na každém 
kroku se rozhodujeme.

! Lucie Hejbalová
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Ema Klementová se naro-
dila v Řevnicích, a i když 
do našeho regionu v dětství 

jezdila jen na víkendy a na prázd-
niny, vždycky se do Poberouní 
ráda vracela, až se ve svém 
rodném městě nakonec znovu 
natrvalo usadila. Znáte ji možná 
z různých kulturních akcí, kterými 
vás s mikrofonem v ruce čas 
od času provází. Vídat ji můžete 
také ve vašich obývácích, když 
informuje o nejnovějších zahra-
ničních zprávách na TV Nova 
nebo moderuje pořad Koření, plný 
zajímavostí a cestovatelských per-
liček z celé planety. Když zrovna 
nepracuje, zkouší v kuchyni nové 
recepty, chodí na koncerty, hraje 
tenis nebo squash a piluje hru 
na saxofon.

Emo, máš zajímavou práci, 
můžeš nám ji  přiblížit?
Dá se říct, že moje práce má teď 
tři různé podoby. Z největší části 
jsem reportérka zahraničního 
zpravodajství na Nově. V posled-
ní době se nesetkávám s úplně 
pozitivními tématy, bohužel se 
ve světě děje mnoho tragických 
a smutných událostí. Jsem pak 
vždycky ráda, když si můžu na-
psat nějakou milou a odlehčenou 
reportáž. Moje práce spočívá 
v tom, že do Televizních novin 
zpracovávám jedno nebo více 
témat, od zjišťování informací 
přes psaní a vybírání záběrů až 
po namlouvání textu ve střižně. 
Tam potom spolu se střihačem 
dotáhneme dílo do konce. 
Někdy pak ještě živě ve vysílání 

dané téma doplním aktuálními 
informacemi.

Jako zahraniční reportérka asi 
docela cestuješ, ne?
Možná vás překvapí, že moc ne. 
Byla jsem na několika zahranič-
ních cestách, třeba na premiéře 
Hobita v Berlíně, na Kosu kvůli 
uprchlíkům a také v Thajsku, což 
jsem si opravdu užila a jsem za tu 
zkušenost neskutečně vděčná. 
Z desetidenního natáčení pak 
vznikl celý speciál pořadu Koření, 
který jsem si sama moderovala. 
A tím se dostáváme k další části 
mé práce – od září jsem stálou 
moderátorkou Koření. Střídáme 
se ještě s kolegyní Martinou 
Nášelovou a moderuji tak jednou 
za čtrnáct dní. Premiéra je v so-
botu před desátou dopoledne 
a repríza pak vždycky v neděli 
na Nova Cinema. I díky Koření 
dostávám víc nabídek na mode-
rování různých večírků, sportov-
ních událostí a festivalů, a musím 
přiznat, že živé akce mě baví ze 
všeho nejvíc. Přímý kontakt a in-
terakce s lidmi mě vždycky nabijí 
opravdu pozitivní energií.

Tvá cesta na současné místo 
ale nebyla právě přímá a jed-
noduchá, prošla jsi mnohý-
mi zkušenostmi. Povíš nám 
o tom?
To by bylo na opravdu dlouhé 
povídání, asi by na to nestačilo ani 
celé vydání DOBNET zpravodaje. 
(smích)

Aspoň tedy ve zkratce.
Začínala jsem v rádiu, pak jsem  
na chvilku odjela do Portugalska, 
myslela jsem si, že až se vrátím, 
najdu si práci v oboru snadno. 
Zas tak snadné to ale nebylo, 
a tak jsem dělala všechno možné. 
Jezdila jsem po celých Čechách 
jako obchoďák, učila angličtinu, 
vyzkoušela jsem si práci letušky, 
která je sice krásná, ale neuvěři-
telně náročná. Chvíli jsem dělala 
pomocnou redaktorku v televizi 
Metropol a po všech těchto 
zkušenostech jsem dostala svou 
vysněnou práci na Nově.

V našem regionu jsi veřejnosti 
známá také jako moderátorka 
hudebních akcí a příležitostná 
saxofonistka. To si tě našlo 
samo, nebo to je další z tvých 
mnoha talentů od pánaboha? 
O hudebních akcích už jsem 
mluvila, začala jsem tady v Řev-
nicích vlastně jako moderátorka 
Rockového slunovratu, který je 
pro mě taková srdcovka, už se 
nemůžu dočkat června. A pak 
tu bylo několik dalších moc 
příjemných akcí v našem okolí 
a doufám, že jich bude víc a víc, 
protože, jak říkám, moderování 
naživo si opravdu užívám. Takže 
kdyby někdo hledal moderátorku 
čehokoli, ať se mi ozve.

Moderátorka Ema Klementová: 
Nejvíc mě baví živé akce

KDO JE
EMA 
KLEMENTOVÁ?
• Zahraniční redaktorka 
a moderátorka pořadu Koření 
na TV Nova.

• Moderátorka kulturních 
akcí v regionu.

• Je jí 25 let a žije 
v Řevnicích.

• Je svobodná a bezdětná.

• Hraje na saxofon.

Práce v televizi není tak jednoduchá, jak by se 
mohlo na první pohled zdát. Pětadvacetiletá 
Ema Klementová z Řevnic už nějakou dobu 
působí jako novinářka a moderátorka v televizi, 
a moc ji to baví. Povídaly jsme si s ní o splnění 
snu i dalších zajímavých věcech.
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Nabízíme dodání, opravy a montáže  
veškeré stínící techniky, jako jsou markýzy, venkovní 

i vnitřní žaluzie, sítě proti hmyzu, plisé, vnitřní 
a venkovní rolety. Nově nabízíme také garnýže.

Dodání a montáž do týdne,  
garance 8 let, bezplatné zaměření. 

V případě dotazů se na nás obraťte na čísle

737 866 668
WWW.STRMAT.CZ ČESKÁ VÝROBA

Nabízíme rekonstrukce na klíč – zednické práce, 
obkladačské práce, sádrokartony, plovoucí podlahy, 

protipožární nátěry, zemní práce, malířské práce 
a tesařské, klempířské a pokrývačské práce. 

V případě dotazů se na nás obraťte na čísle

737 866 668
WWW.STRMAT.CZ

A k tomu saxofonu…
Jasně. Hrát jsem začala asi  
v jedenácti letech, toužila  
jsem po tom odmala. Teď si 
občas zahraji s kluky z řevnic-
ké kapely SCB, kde zpívá můj 
přítel Adam. V poslední době ale 
spíš jamuji u nich ve zkušebně 
a vždycky z toho jsou moc fajn 
hudební večery.

Jaké to vlastně je pracovat 
v televizi? My z druhé strany 
říše za zrcadlem to asi vidíme 
jinak. Jak vnímáš všechna ta 
světla, lesk, známé osobnosti 
kolem?
Je pravda, že první dny a hlav-
ně třeba živé vstupy byly dost 
o nervy, ale člověk si zvykne. 
Přiznávám, že doteď, když se 
přede mnou rozbliká v živém 
vysílání červené světlo na kameře 
a v uchu slyším „za 10“, trochu 
se mi rozklepou kolena. A světla 
reflektorů? Ve studiu je pod nimi 
dost vedro a venku proti nim zase 
nic nevidím a bolí mě z nich oči. 
(smích)

A co tvá rodina, fandí ti, nebo 
se o tebe spíš bojí, aby tě ten-
to svět třeba nepohltil?
Nikdy jsem od nich neslyšela, 
že by o mě měli strach. Myslím, 

že vědí, že jsem rozumná holka. 
A musím říct, že vážně obdivuji 
jejich vytrvalost, rodiče sledují 
snad každé Televizní noviny i Ko-
ření, aby jim náhodou neunikl můj 
výstup, a pak vždycky volají nebo 
píšou, jak se mi to povedlo, i když 
já třeba sama vím, že to nebylo 
úplně stoprocentní. Jsou to vlast-
ně moji nejvěrnější fanoušci.

Máš v branži nějakou svou 
vysněnou metu?
To si radši nechám pro sebe. 
Jsem dost pověrčivá a bojím se, 
že když to prozradím, nesplní se 
to. Ale tajné cíle a sny samozřejmě 
mám. Ještě jsem nepřestala věřit, 
že když za něčím opravdu usilovně 
jdeme, dosáhneme toho. Důležité 
je nevzdávat se a každé škobrtnutí 
nebo odbočku z cesty brát jako 
výzvu, která nás posune dál.

A jak je to s tvým osobním 
životem? Tvůj pracovní styl je 
asi hodně náročný, neplánuješ 
třeba založení rodiny, děti?
Na to je určitě ještě dost času. 
Ráda bych teď hodně cestovala 
a užívala si mládí.
Tak přejeme, ať se to užívání daří!

! Helena Pelikánová,
Lucie Hochmalová

 Archiv E. Klementové
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Přijďte si zatančit 
na Sportovní ples
TJ Sokol Lety ve spolupráci 
s dalšími letovskými spolky pořádá 
Sportovní ples. Koná se v pátek 
19. února v 19 hodin v letovském 
pivotelu MMX. Na návštěvníky 
čeká kapela Trombeník, bohatá 
tombola, předtančení i půlnoční 
překvapení. A také spousta tance, 
všichni jste srdečně zváni! Před-
prodej vstupenek je na OÚ Lety 
a v pivotelu MMX. (lp)

Druhý víkend  
v únoru patří dětem
V sobotu 13. února se v Dobřicho-
vicích koná dětský karneval, o den 
později pak divadlo s pohádkou.
Veselé odpoledne plné masek 
proběhne 13. února od 16 hodin 
v malém sále dobřichovické so-
kolovny. O zábavu se postará DJ 
Mirek Kasan, vstupné je 50 korun. 
Přezůvky s sebou.
Na neděli 14. února se chystá 
pohádka O víle květince, kterou 
v sále Dr. Fürsta od 15 hodin 
zahraje divadélko Kukadlo. Příběh 
s písničkami vypráví o tom, 
jak Brouk a Brouček pomáhají 
na louce kopretinám a broučkům, 
zraněným koly auta.

Mátový nebo citron
Skvělou divadelní hru s názvem 
Mátový nebo citron znovu 
uvede Dobřichovická divadelní 
společnost. Tentokrát se mohou 
těšit všichni, kteří zavítají  
11. února ve 20 hodin  
do Club Kina v Černošicích.
Neumíte si představit, jak vzniká 
divadelní představení? Chcete 
nahlédnout do herecké kuchy-
ně? Máte jedinečnou možnost 
spatřit poněkud hysterické herce, 
flegmatickou techniku, zcela 
vynervovanou režii, ale i snahu 
vše dovést k úspěšnému konci. 
Premiéra prostě musí proběhnout! 
Komedii Patricka Haudecoura Má-
tový nebo citron režíruje Petr Říha, 
dále hrají Alena Říhová, Hedvika 
Hájková, Irena Neradová, Jan 
Seidel, Karel Král, Jiří Šafránek 
a Jan Kuna.

Kam 
v únoru 
na masopust?
Zadní Třebaň 6. února
Srbsko 13. února
Mokropsy 13. února
Všeradice 20. února

Připravte se na skvělý zážitek! 
V sobotu 20. února od 20 hodin 
se v černošickém Club Kině před-
staví kapela Sky Band.
První sestava této skupiny vznikla 
v roce 2006. Dnes z ní zbyl 
jediný původní člen, frontman Ivan 
Tuček. Hráči na ostatních pozicích 
se postupně vyměnili a od ledna 
2014 hrají ve složení Ivan Tuček, 
Michal Tuček, Tomáš „FunTomas“ 
Nejedlý a Predrag „Drak“ Mitrovič. 

Postupně také vykrystalizoval 
repertoár složený z převzatých 
rockových a folkrockových 
písniček 70. a 80. let, prezento-
vaných převážně s českými texty, 
značnou část tvoří texty vlastní. 
Muzikanti mají hudbu jako zálibu, 
mohou si dovolit hrát to, co se  
jim líbí, a proto je repertoár oprav-
du pestrý a kapela má široký 
záběr, od bigbítu po akustický 
westcoast zvuk. (pb)

Tématem je letos aktuální 
olympiáda. Nápaditosti 
a kreativitě se meze ne-
kladou. Jako každý rok se 
očekává 200 „stylových“ hos-
tů. Všichni mohou soutěžit o věc-
né ceny, mezi nimi je „třešničkou 
na dortu“ pobyt ve čtyřhvězdičko-
vém hotelu Port na břehu Mácho-
va jezera s privátní písečnou pláží, 
venkovním i vnitřním bazénem 
a dalšími službami.
Na plese živě zahraje „chlapecká 
beatová skupina“ Brumloboys, je-
jímž členem je mimo jiné generální 
ředitel České televize Petr Dvořák. 
Premiérově v Liďáku vystoupí 

DJ HanCZ s patnáctiletou praxí. 
Program okoření světově úspěšné 
Rebels O.K., ropeskippingo-
vá skupina pod vedením Olgy 
Kepkové. Úplně poprvé se budou 
dražit rekvizity českých olympioni-
ků, například Štěpánky Hilgertové, 
Jaroslava Kulhavého a dalších.
Výtěžek z dražby i ze vstupného 

podpoří chráněná pracovní místa, 
která Náruč poskytuje. Nezisková 
organizace provozuje kavárnu 
Modrý domeček v Řevnicích 
na náměstí a Denní centrum – 
stacionář s tréninkovou pekárnou 
v Dobřichovicích. Vstupenky si 
můžete již nyní rezervovat  
na e-mailu marie@os-naruc.cz.

V Club Kině bude koncertovat Sky Band

Ples Náruče zpestří soutěž o pobyt v hotelu
Dvanáctý benefiční ples 
neziskové organizace 
Náruč se koná v sobotu 
13. února v prostorách 
Sport centra Liďák 
v Řevnicích. Nabídne 
taneční zábavu 
i možnost vyhrát pobyt 
ve čtyřhvězdičkovém 
hotelu.

Atmosféra plesu Cuba libre v roce 2015.  Archiv

Česká sopranistka, vý-
znamná osobnost a velká 
vlastenka Jarmila Novotná 
patřila k nejzářivějším zje-
vům světové operní scény  
20. století. Během své ka-
riéry zpívala v celém světě, 
především v Berlíně, Salc-
burku či Miláně. Domov-
skou scénou se jí stala Met-

ropolitní opera v New Yorku, 
kde ve významných úlohách 
účinkovala plných šestnáct 
sezon. Výstava poskytuje 
jedinečný pohled do její-
ho života. Součástí jsou 
i velkoformátové fotografie 
kostýmů Jarmily Novotné 
z Metropolitní opery v New 
Yorku a její portréty.

 Archiv kapely

Výstava o operní divě
Zajímavá výstava o operní pěvkyni 
Jarmile Novotné je k vidění od 27. ledna 
v berounském Muzeu Českého krasu. 
Expozice potrvá do 10. dubna. Akci 
spolupořádá zámek Liteň.

 Archiv MČK
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inzerce

KONTAKT: Tel.: +420 720 225 201
Bez objednání, bez doporučení, bez čekání!

Bývalý provozovatel MUDr. Jiří Mádle

OD 4. LEDNA 2016
OBNOVENÍ PROVOZU
ORL AMBULANCE
v Řevnicích – Herrmannova 1030

MODERNÍ VYBAVENÍ | ZKUŠENÍ A VLÍDNÍ LÉKAŘI 
ZAMĚŘENÍ NA DĚTSKOU PROBLEMATIKU

Kontakt: Pod zastávkou 729, 267 27 Běleč-Liteň
) 721 125 109  8 info@truhlarstvi-martinek.cz
www.truhlarstvi-martinek.cz • facebook.com/truhlarmartinek

v Kuchyňské linky
v Vestavěné skříně
v Interiérové dveře 
v Dřevěná schodiště
v Restaurátorské práce

Naše fi rma nabízí rozsáhlé spektrum služeb a sortimentu v oblasti truhlářské výroby. 
Citlivé a profesionální zpracování dřeva patří mezi naše celoživotní poslání. 
Samozřejmostí je použití kvalitních, značkových a různorodých materiálů.

Jak je známo, svatý Valentýn byl 
kněz v raně středověkém Římě, 
který oddával páry chtivé manžel-
ství, jimž ke sňatku něco chybělo. 
Nejčastěji souhlas rodiny. Dnes už 
nic takového vyžadováno není – 
výjimečně potřebujete souhlas sou-
du, pokud se na svět řítí následek 
vašich milostných hrátek a vaše 
vyvolená ještě není plnoletá.
To však neznamená, že si můžete 
jen tak nakráčet k oltáři (pokud 
se budete brát v kostele) nebo 
k panu starostovi a trvat na tom, 
že se vezmete. Musíte předložit 
svůj rodný list, rozsudek o roz-
vodu, pokud jste tuhle anabázi 

již jednou absolvovali a skončila 
touto trapnou dohrou, úmrtní list 
předchozího manžela (když vaše 
manželství skončilo jeho úmrtím) 
a některé další listiny ve zvlášt-
ních případech. Například když 
si berete cizince nebo cizinku, 
nejlépe ze země, která žádné 
úřední listiny nevydává nebo se 
k nim nelze dostat. Kromě papíru 
ze své země, že cizinci nic nebrání 
se u nás oženit, potřebuje znalost 
češtiny, aby pochopil/a, k čemu 
se to vlastně zavazuje, toto své 
pochopení a vůli projevil/a a byl/a 
s to podepsat protokol. Jestliže 
nerozumí, potřebujete přítomnost 

tlumočníka. Neradím učit svého 
partnera české ano s vědomím, že 
je to jediné slovo, které česky umí. 
Většinou je trapné, když se ho 
pak oddávající zeptá, jestli je otec 
nevěsty, nebo položí nesprávnou 
identifikační otázku opačnému 
pohlaví. Skutečnost, že dotyčný 
nevěděl, k čemu se zavazuje, 
může způsobit neplatnost manžel-
ství, neboť zde chybí vůle k jeho 
uzavření. Bohužel i to se stává.
Musíte rovněž zajistit, abyste 
se ocitli u toho, kdo je v České 
republice způsobilý provést obřad 
a oddat vás. Zákon připouští sňa-
tek církevní i světský, oddávajícím 

tak může být kněz i starosta nebo 
pověřený zastupitel. Slovíčko „po-
věřený“ přitom hraje svou roli. Ne 
každý kněz a ne každý zastupitel 
vás může platně oddat. Zatímco 
u zastupitelů víme, že je to člověk 
s řetězem (a se spolupracující 
matrikářkou), u církevních obřadů 
je to těžší, kněží na čele své pově-
ření nenosí, vnitřní předpisy církve 
nejsou veřejné. Znám, byť pouze 
z doslechu, případ, kdy pro nemoc 
kněze oddal svatebčany jáhen, 
kněz s nižším svěcením. A svatba 
byla neplatná. Na tuto skuteč-
nost se přitom přišlo po více než 
dvaceti letech. Nevěsta zajásala, 
od ženicha utekla a svazek byl 
k její žalobě zneplatněn. Pokud 
vím, o majetek se soudí dodnes.
Takže i tentokrát nabádám k opa-
trnosti: až své milé ponesete ten 
rozkošný diamantík na prstýnku, 
postupujte s rozvahou.

Mgr. Petra Vrábliková 
advokátka
Karlštejnská 518
252 29 Lety
www.vrablikova.cz

Kytičky, koťátka, mašličky, srdíčka…
Svatý Valentýn je tady! Po pravdě, já ho 
neslavím. Neslavili jsme ho nikdy, protože ho 
nepovažujeme za svátek hodný oslavy, v USA 
je to tradiční den zásnub. U nás spíš ne, ale 
nikomu to nebudu rozmlouvat. Obdarovat 
někoho je hezké, zvlášť jde-li o osobu, kterou 
milujeme. To nás ale nezbavuje povinnosti  
trochu přemýšlet, a to pokud možno dopředu, 
než provedeme nějakou hloupost.
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Kvalitní servis
perfektní předprodejní

příprava kol

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12

www.kola-sport.cz

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•elektrokola
•koloběžky

info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice

ČTVRTKY

do 20:00

DO 29. 2. SLEVA 
DO 29. 2. SLEVA 
DO 29. 2. SLEVA 

30% NA SERVIS
30% NA SERVIS
30% NA SERVIS

T A N E C !

Růžena Hartmanová a Roman Svatoš
777 999 644 • www.creativedance.cz

Lady Latin Dance
• Pro začátečnice i pokročilé.
• Nepotřebujete tanečního partnera.
• Lekce v příjemném prostředí.
•  Špičkoví taneční mistři

s individuálním přístupem.

Novinka: Port de Bras
•  Harmonické spojení balančního cvičení, 

baletu, moderního tance a pilates.
•  Klidný, ladný pohyb zaměřený 

na správné držení těla a koordinaci.
• Skvělý relax!

Bez názvu-3   1 18.07.14   0:48

Nově v Dobřichovicích 
v Jojo Gymu
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Hokejbalový turnaj je vyrovnaný, 
dominují i mladí hráči

Po odehrané polovině základní 
části je skóre velmi vyrovnané, 
hned čtyři týmy mají téměř stejný 
počet bodů. V čele se drží obhájce 
prvenství z minulých let – tým Bája 
Pic, který od roku 2011 nezaváhal 
a získal pět titulů v řadě. Touto 
bilancí vítězných ročníků se stal 
druhým nejúspěšnějším týmem 
v historii turnaje hned po IQ Ouvey, 
který soutěž ovládl hned sedmkrát.

Po čtvrtém kole vedou kanadské 
bodování hráči z týmu Kojotů Vít 
Němeček a Michal Velechovský, 
kteří dohromady nasbírali přes 30 
bodů. A Kojoti se především díky 
nim stále drží na dostřel špice 
tabulky spolu s dalšími třemi týmy.
Účastník turnaje Jan Dezort, který 
hájí barvy týmu IQ Ouvey, hodnotí 
síly soupeřů jako vyrovnané a vší-
má si i mladších hráčů. „Letošní rok 

je zatím vyrovnaný a nikdo jasně 
nedominuje. Jsou týmy, které si drží 
svoji úroveň, a tabulka je v předním 
umístění vyrovnaná. Podle všeho 
se začínají zlepšovat a prosazovat 

mužstva s mladíky, což je dobře, 
protože díky nim roste konkurence-
schopnost,“ uznává Dezort.
Hokejbalový Bandy Cup se pořádá 
každoročně již od roku 1998. (dr)

Mladí Středočeši se přihlásili 
do všech osmi vyhlášených zim-
ních sportů a dvou doprovodných 
soutěží. V těžké konkurenci se jim 
podařilo získat celkem čtrnáct me-
dailí – sedm zlatých, dvě stříbrné 
a pět bronzových – a v celkovém 
hodnocení krajů obsadili 12. místo.
Nejúspěšnější členkou výpravy se 
stala stejně jako před dvěma lety 
na Vysočině talentovaná rychlo-
bruslařka Kristýna Kaltounková, 
která v kategorii starších žákyň 

vyhrála disciplíny na 333 a 500 
metrů a v supersprintu na 111 me-
trů skončila třetí. Výborný výsledek 
v tomto sportovním odvětví potvr-
dili i zlatý ze supersprintu mladších 
žáků Patrik Medáček a dvakrát 
stříbrná (333 a 500 m) starší žáky-
ně Nikola Dýcková. Středočeské 
rychlobruslařky prokázaly svou 
dominanci i zlatem ze štafety.
Bodově se ale podíleli i další žáci 
z kraje, včetně našeho regionu.

(red)

Chlapci a děvčata mají šanci užít 
si spoustu pohybových i tvořivých 
aktivit a vybít energii i v nestá-
lém zimním období. Akce je 
určená především dětem od pěti 
do dvanácti let, ale své si v ní 
najdou i mladší nebo starší rato-
lesti. Do haly mohou přijít kdykoli 
během dne od 10 do 17 hodin. 
Jedinou podmínkou je obuv 
do tělocvičny, bez níž nemohou 

na plochu haly. Doporučena je 
i rodičům, kteří případně mohou 
využít návleky. Pro zimní oblečení 
a kočárky poslouží šatna.
Originální zábava vyzývá slogany: 
„Přijď si zařádit s mimoni, zažít 
dobrodružství s dinosaury, zapařit 
Minecraft naživo nebo procesto-
vat vesmír s hrdiny Star Wars!“ 
Na děti čeká stavba vesmírné 
stíhačky, lezecká stěna, turnaj 
v puketu, malování na obličej 
a mnoho dalšího.
Všemi aktivitami provedou zkušení 
instruktoři, kteří mají praxi v práci 
s dětmi předškolního i školního 
věku. Vstupné je za dítě od tří let 
250 korun, dospělí neplatí. (lib)

V Řevnicích odstartoval již 19. ročník 
oblíbeného Bandy Cupu, turnaje v hokejbalu. 
Letos se přihlásilo sedm týmů. O nejvyšší trofej 
tak stejně jako v minulých letech bojují Bája 
Pic, Samotáři, Kojoti, IQ Ouvey, L. A. Kings, 
Citrus Team a Boston.

Radotín je proslulý svým 
mistrovstvím v boulo/koulo dis-
ciplínách. Ta nejbližší se koná již 
v neděli 14. února pod názvem 
Únorové kácení kuželek. Jde 
o turnaj v klasických kuželkách, 
který je součástí zmiňované 

„ligy“. Na něj navazuje i soutěž 
pro milovníky kuliček O radotín-
skou skleněnku, která je v plánu 
20. března. A pohledem do ka-
lendáře ještě připomeňme Jarní 
zelené koule, turnaj v pétanque 
17. dubna.

Na velké Robinsonádě se děti 
vyřádí bez ohledu na počasí
Den plný pohybu, her 
a dobrodružství čeká 
na děti v sobotu  
13. února v dobřicho-
vické hale Bios.

Středočeši přivezli ze zimní 
olympiády 14 medailí
Téměř osmdesát mladých sportovců 
a sportovkyň reprezentovalo v uplynulém týdnu 
Středočeský kraj na hrách VII. zimní olympiády 
dětí a mládeže ČR.

 KÚSK

Pro milovníky „kulatých“ soutěží

Nejen všem zamilovaným je určen Valentýnský běh, jenž vypukne 
v neděli 14. února v Praze na holešovickém výstavišti. Neběží se 
na čas, ale s láskou k běhu spolu s partnerem, partnerkou, rodinou, 
dětmi, kamarády nebo třeba se svým psem. Okruh ve Stromovce 
bude mít pět kilometrů. Brány Running Mallu pro vyzvednutí star-
tovních čísel a využití šatny či úschovny se otevírají v neděli v 8:30 
hodin. Registrace je zdarma. Včetně dalších podrobností ji najdete 
na webu Runningmall.cz v rubrice PIM Běžecký klub.

Rozběhněte se na Valentýna
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NEVÍTE SI RADY  
S NOVOU POVINNOSTÍ?

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH
POVINNOST ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ DPH

 • Zpracuji a podám vaše daňová přiznání k DPH,  
 dani z příjmu, silniční dani

 • Účetnictví i daňová evidence
 • Zpracování mezd
 • Účetní poradenství

Tel.:  605 155 103 www.ucto-mb.webnode.cz

IVANA HNÍZDILOVÁ
Slunečná 548, Hostomice

Dostupná dovolená s cestovkou z Hostomic, 
levněji než na internetu.
K jakékoliv zimní dovolené na hory – pojištění pro celou rodinu ZDARMA.
ÚŽASNÉ DÁRKY – ke všem slevám k nákupu FIRST MINUTE (např. fotoaparát)

Pro více informací kdykoliv volejte nebo piště.

* info@ivtravel.cz   ) 728 068 000

Přední společnost v regionu zabývající se správou a prodejem 
IT a elektroniky vypisuje výběrové řízení na pozici:

 IT technik
Náplň práce:

 Opravy a servis počítačů, případně i elektroniky
 Servis počítačových sí� u zákazníků
 Řešení problémových situací

Požadavky:

 Min Sš vzdělání ‐ v oboru výhodou
 ŘP sk. B
 Komunika�vnost, samostatnost, pečlivost
 Ochota dále se rozvíjet

Výhodou (možnost zaškolení): 

 Zkušenos� se správou serveru
 Znalos� �indo�s server 2008, 2012, 

 MS Exchange, MS SQL, TCP/IP
 AJ 

Strukturované životopisy posílejte na:
 revnice@metronomy.cz

PRODEJNA POMŮCEK  
PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

V celé české republice jsme pouze dvě tyto prodejny. 
Nabízíme téměř 600 druhů produktů, některé přímo pro nevidomé 
vyráběné (mluvící hodiny a jiné), některé vychytané zkušenostmi. 

Vedeme hole pro nevidomé i slabozraké, které mohou být 
i na poukaz od očního nebo praktického lékaře. 

KROMĚ KAMENNÉHO OBCHODU MÁME  
I E-SHOP SE ZÁSILKOVOU SLUŽBOU.

Další informace o nás se dozvíte také na 
http://is.braillnet.cz/pomucky.php nebo na našem e-shopu

http://www.tyflopomucky.cz/praha/.
Těšíme se na Vaší návštěvu osobně nebo elektronicky.

Elektronické zabezpečovací systémy
Montujeme zabezpečovací systémy od výrobce Jablotron 

v drátovém i bezdrátovém provedení. 

JABLOTRON 100
Alarm s revolučním systémem ovládání a nabídkou 

unikátní celkové ochrany.

CSc COMPUTER SERVICES s.r.o. 
Brunšov čp. 508, 252 31 Všenory

Tel.: 257 741 495 • E-mail: info@csc.cz • www.csc.cz

ONLINE zpravodajství
(nejen) z regionu Dolní Berounka
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V Praze nedaleko Karlova 
mostu je ukrytý prostor 
plný filmové fantazie, který 

se hned tak nevidí. Návštěvníci 
si tady mohou hrát a na chvíli se 
přenést do role filmařů, všem je 
dovoleno vyzkoušet si triky, jež re-
žisér ve svých snímcích používal. 
Interaktivní expozice nadchne děti 
i jejich dospělý doprovod!

Tři roky od vzniku
Muzeum bylo otevřeno na podzim 
roku 2012. Jeho tvůrci Jakub 
Fabel a Ondřej Beránek chtěli 
lidem představit dílo skvělého re-
žiséra Karla Zemana a ukázat, jak 
vznikaly filmové efekty v době, kdy 
ještě nebyly digitální technologie.
Když se setkali s dcerou pana Ze-
mana Ludmilou, vznikla myšlenka 
muzea. „Ludmila Zemanová i její 
dcera Linda s námi na přípravě 
intenzivně spolupracovaly a také 
poskytly práva a především 
osobní archiv. Zároveň dohlížely, 
aby informace o díle i životě Karla 
Zemana byly fakticky správné 
a objektivní,“ řekl Jakub Fabel. 
Muzeum tak mapuje život i dílo 
Karla Zemana od prvních animací 
a loutkových snímků, největší 
část zobrazuje nejslavnější filmy 
Cesta do pravěku, Vynález zkázy 
a Baron Prášil.

Filmové scény 
i ateliéry
Návštěva muzea je opravdu 
zážitek. Během expozice získáte 
dojem, jako byste byli uprostřed 
natáčení, můžete se vznášet na lé-
tajícím stroji, řídit ponorku nebo 
se procházet po Měsíci. Ateliéry 
s kulisami vypadají přesně jako 

ve filmech, navíc se tu může fotit 
i natáčet, což je v mnohých jiných 
muzeích zakázané. Fotoaparáty 
a kamery si určitě vezměte s se-
bou. A máme ještě jedno doporu-
čení – předem je dobré podívat se 
na filmy Karla Zemana, návštěva 
vám pak bude připadat ještě lepší.
V muzeu uvidíte i neznámé 
fotografie, loutky a další materiály, 
které nebyly dříve publikované, 
vznikly také nové dokumentární 
filmové materiály. A pokud by vám 
to nestačilo, můžete se přihlásit 
na seminář, workshop, filmovou 
projekci nebo výtvarnou dílnu.

Kdo byl  
Karel Zeman?
Jeden z nejvýznamnějších českých 
režisérů, scenáristů a výtvarníků. 
Proslavil českou kinematografii  
20. století po celém světě. Díky 
projektu Čistíme svět fantazie už 
byl digitálně restaurován jeho film 
Vynález zkázy a nyní se pracuje 
na Baronu Prášilovi, který by měl 
mít premiéru v polovině roku 2016.

UŽITEČNÉ INFORMACE
• Muzeum Karla Zemana 
v prostorách Saského dvora
• M. Strana u Karlova mostu
Saská 3, Praha 1

Otevírací doba:
• denně 10 až 19 hodin
• informace, rezervace 
a předprodej na telefonu 
724 341 091 nebo na webu 
Muzeumkarlazemana.cz

! Lucie Hochmalová
 Zdroj: Libor Sváček 

a Muzeum Karla Zemana

MUZEUM KARLA ZEMANA 
NABÍZÍ KRÁSNÉ ZÁŽITKY
Kdo by neznal slavné české filmy Cesta 
do pravěku, Vynález zkázy nebo Baron 
Prášil? Jsou to opravdové poklady české 
kinematografie. A spojuje je jméno režiséra 
Karla Zemana, od jehož narození nedávno 
uplynulo už 105 let. Pojďme se teď podívat 
do světa jeho filmových zázraků – navštívíme 
Muzeum Karla Zemana.

Pojďme se ztratit ve světě 
filmu a fantazie

DOBNETTIP

www.idobnet.cz  17  
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DOBNETVOLNÝ ČAS   •   Soutěž o ceny 

Křížovka s tajenkou

PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ S RESTAURACÍ CHALUPA

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník X, číslo 2/2016, datum vydání 5. února 2016 • VYDAVATEL: DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice IČ: 266 30 214, 
e-mail: redakce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111, www.dobnet.cz, e-archiv: www.dobnet-zpravodaj.cz • REDAKCE: e-mail: jmeno.prijmeni@dobnet.cz, šéfredaktorka Liběna Nová,  
libena.nova@dobnet.cz • INZERCE: inzerce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111 • GRAFIKA: radek.havlicek@dobnet.cz • Registrace MK ČR  
E 17623 • Náklad: 6000 výtisků • Tištěná verze zpravodaje rozšiřována ZDARMA • DOBNET nezodpovídá za pravdivost tvrzení 
podepsaných externími dopisovateli • Redakce si vyhrazuje právo upravit dodané texty • Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce  
• Nevyžádané rukopisy se nevracejí • Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno

U nás najdete... (pokračování v tajence)

Vyluštěnou tajenku i výsledek kvízu zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu 
DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 25. 2. 2016.  

Vylosovaní luštitelé se správnou tajenkou a správným řešením kvízu obdrží:
1. cena: 250 g tataráku a 6 topinek pro dvě osoby;
2. cena: bowling v hodnotě 300 Kč zdarma.
Ceny věnuje: restaurace Chalupa Lety a restaurace Olympia Bowling Všenory.

Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou poštovní 
adresu. Děkujeme. Připravil Pavel Tichna

u PŘEDCI

Kolik prapradědečků a praprababiček dohromady měli všichni 
vaši prapradědečkové a praprababičky?
Výsledek kvízu z minulého čísla: 2 cihly váží 4 kg.
Tajenka z minulého čísla: Váš IT servis v regionu.

Vylosovaný luštitel křížovky se správným řešením kvízu z lednového čísla je:
Zdeňka Kozová, Řevnice.
Získává poukázku na 500 Kč, cenu věnovala firma Metronomy CZ.
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DOBNETINZERCE 

skodafresh.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA v nabídce Fresh: 4,4 m3 (CNG); 3,7–5,8 l/100 km, 79 (CNG); 99–137 g/km

/skodacz

NABÍDKA, 
CO MÁ ŠŤÁVU

/skodacz /skodacz /skodacr

Získejte spoustu výbavy za atraktivní cenu. Akční modely Fresh Vás nadchnou elegantními koly z lehké slitiny, výkonnou 
klimatizací, zadními parkovacími senzory nebo vyspělými multimediálními systémy. Při využití financování se ŠKODA 
Financial Services získáte prodlouženou záruku na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus. Seznamte se s vozy ŠKODA Citigo, 
Rapid, Rapid Spaceback, Octavia a Yeti v akční nabídce Fresh přímo u nás.

Akční modely Fresh s rozšířenou výbavou za atraktivní cenu.

FEMAT Radotín s.r.o.
Výpadová 2313
153 00  Praha 5 - Radotín
Tel.: 242 406 320
www.femat.cz

Untitled-11   1 4.1.2016   9:07:07
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Připoj se 
a jeď!


