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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

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

Kuchyňské linky
Vestavěné skříně

Restaurátorské práce
Dřevěná schodiště

Interiérové dveře 

Kontakt:
Pod zastávkou 729, Běleč-Liteň

) 721 125 109 
info@truhlarstvi-martinek.cz

www.truhlarstvi-martinek.cz
facebook.com/truhlarmartinek

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

OVOCNÁ
A OKRASNÁ
ŠKOLKA
KOZOLUPY

zahájila
jarní prodej 
nabízíme:
• ovocné stromky, aronie
• angrešty, rybízy,
• ořechy, lísky
• sloupové jabloně, třešně
• okrasné stromy a keře
• trvalky, letničky

Kozolupy 81, 268 18 Karlštejn
tel.: 734 448 910
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Tuto premiérovou trofej si na rok odnese 
ta obec, jejíž zástupci vyrobí a předvedou 
nejpodařenější Moranu. Morana je stylizovaná 
postava ženy, vyrobená například ze slámy 
nebo jiného podobného materiálu, oblečená 
do ženských šatů a s namalovaným obliče-
jem. Naši předkové ji na konci zimy zapálili 
a hodili do řeky. Loučili se tak se zimním ča-
sem a vítali jaro. Tento zvyk je známý již z kelt-
ského období. A vzkříšená krajová tradice se 
čím dál tím víc objevuje i v současné době.
Pětičlenná porota vznikne v den akce 
z přítomných starostů nebo zástupců obcí 
a předsedat jí bude umělecký arbitr. Zhod-

notí originální zpracování i umělecký dojem. 
Zvláštní uznání může udělit výtvoru, který 
velmi dobře charakterizuje danou obec nebo 
konkrétní místo. Záštitu nad akcí převzala 
zpěvačka Helena Vondráčková.
Autoři tří nejpovedenějších Moran získa-
jí věcné ceny, ta nejlepší putovní pohár. 

Pokud bude příznivé počasí, akci zpestří let 
horkovzdušným balonem. Zakončení akce 
proběhne v Pivovaru MMX s kapelou Snails 
od 17:00 hod.
Přihlášky do soutěže o nejkrásnější Moranu 
jsou otevřené do 18. března. Obce se mohou 
hlásit na e-mailu redakce@dobnet.cz. (red)

Přijďte vesele přivítat jaro a spálit krásnou Moranu
Třetí ročník obnovené 
staročeské tradice Slavnosti 
Morany se koná v sobotu 
9. dubna od 11 hodin 
u letovského srubu U Kocoura. 
Na návštěvníky čeká dobré 
jídlo, pití i zábava pro 
dospělé i nejmenší ratolesti. 
A samozřejmě přehlídka Moran 
z obcí Dolní Berounky, z nichž 
ta nejkrásnější poprvé v historii 
získá putovní pohár.

Přehlídka Moran z loňského 2. ročníku Slavností Morany na Karlštejně.

Chodci, kteří se za snížené viditelnosti pohybují po krajnici 
nebo okraji vozovky, jež není osvětlená, musí mít na sobě 
reflexní prvky. Navíc dostatečně viditelné pro ostatní účast-
níky provozu. Toto zákonné opatření platí od 20. února.
Při pohybu na silnicích jsou nejzranitelnější právě nemo-
torizovaní účastnící silničního provozu, chodci a cyklisté. 
Zejména chodci by proto měli dbát na to, aby byli dobře 
vidět na dostatečnou vzdálenost, a řidiči motorových vozidel 
se jim tak mohli včas vyhnout a předejít tragickým střetům.
Řada testů prokázala, že pohybuje-li se na pozemní komu-
nikaci chodec v tmavém oblečení, je pro řidiče přijíždějícího 
vozidla viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení již 
na 55 metrů, a je-li jeho oděv doplněn reflexním označením, 
zvyšuje se vzdálenost až na 200 metrů, což je dostatečná 
délka pro bezpečné manévrování. (red)

Dokončení mostu v Zadní 
Třebani se opět posouvá
Most přes Bělečský potok v Zadní Třebani 
bude průjezdný nejdřív 10. dubna. Odbor 
dopravy v Berouně prodloužil stavební povolení 
na výstavbu mostu (a tedy i uzavírku silnice) 
o další měsíc, přičemž původně měl být most 
hotový už na konci prosince.
Dalším termínem dokončení stavby byl  
15. březen, který se také nestihne. Nyní se 
tedy dočkáme až 10. dubna. Důvodem jsou 
podle MěÚ v Berouně mrazivé klimatické 
podmínky, které zdržely stavební práce, a také 
fakt, že obalovny vyrábějící asfalt zahájí činnost 
až 15. března. „Je to neuvěřitelné. Letošní zima 
byla extrémně mírná, takže výmluvy na klima-
tické podmínky jsou směšné. A kdy začínají 
obalovny vyrábět asfalt, musí firma vědět už 
dávno. Nejhorší je, že my s tím nic nenadělá-
me, můžeme si leda postěžovat v hospodě,“ 
myslí si jeden z obyvatel Zadní Třebaně.
Prodloužení uzavírky se samozřejmě nelíbí ani 
řidičům a dalším obyvatelům Třebaně, zdejší 
obecní úřad už loni na krajský úřad posílal 
stížnost i nesouhlasné stanovisko s prvním 
prodloužením výstavby. Nebylo to ovšem nic 
platné. Cena stavby činí 5,4 milionu korun  
bez DPH. (lh)

Město Beroun má nové vedení. Stávající 
místostarosta Ivan Kůs (ČSSD) byl zvolen 
starostou 14 hlasy z 19 přítomných zastupite-
lů. Do funkce nového dlouhodobě uvolněného 
místostarosty byl zvolen Michal Mišina (hnutí 
ANO 2011) 16 hlasy.
Na jednání zastupitelů byl také doplněn počet 
členů rady města, která po rezignaci Stanislava 
Lidinského (Nezávislí Berouňáci), Šárky Endrlo-
vé (Nezávislí Berouňáci) z postu starostky, Ivo 
Hojky (Nezávislí Berouňáci) a Patrika Brodana 
(TOP 09) měla jen tři členy. Bylo proto třeba 
doplnit radu na zastupitelstvem stanovený po-
čet sedmi členů. Novými radními se stali Šárka 
Endrlová, Eva Chlumská (Nezávislí Berouňá-
ci), Vratislav Randa (ODS) a z titulu své nové 
funkce také Michal Mišina. Den před konáním 

zastupitelstva podala rezignaci Jana Besse-
rová (PRO BEROUN), čímž zanikl její mandát 
zastupitelky. Na její místo nastoupila Alžběta 
Táborská (PRO BEROUN), která na zastupi-
telstvu složila slib. Kromě těchto personálních 
záležitostí zastupitelstvo určilo jako další oddá-
vající Šárku Endrlovou.

Novým starostou Berouna je Ivan Kůs

Velikonoční příprava v Mořince
V pátek 18. března od 17 hodin se knihovna 
v Mořince promění na Tvořílka. Vyrábět se 
budou tradiční i nezvyklé velikonoční dekorace. 
Vstupné je 20 korun na osobu.

Reflexní prvky jsou povinné

 Mesto-Beroun.cz
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Pozor na ledovku
I když se pomalu a jistě blíží jaro, zima ještě 
neodešla. A stále nás může překvapit ledovka. 
Namrzlá vozovka byla příčinou nehody dvou 
osobních automobilů v pátek 4. března mezi 
Dobřichovicemi a Černošicemi. Posádka Trans 
Hospitalu Plus na místě ošetřila dvě lehce 
zraněné osoby.

Vlaky s odjezdem z Prahy hlavního nádraží 
v 8:17, 9:17, 10:17, 11:17 a 12:17 hodin skon-
čí ve stanici Karlštejn a dále budou odřeknuty. 
Spoje vyjíždějící v 7:47, 9:47, 10:47 a 12:47 
hodin budou naopak mimořádně prodlouženy 
do stanice Beroun.
V opačném směru pojedou spoje s odjez-
dem z Karlštejna v 8:53, 9:53, 20:53, 11:53 
a 12:53 hodin pouze mezi Karlštejnem 
a Prahou hlavním nádražím. Celou trasu 
absolvují vlaky vyjíždějící z Berouna v 8:15, 
10:15, 11:15 a 12:15 hodin. Navíc zkrácený 

spoj s odjezdem v 10:53 z Karlštejna bude 
veden i v úseku Beroun – Zadní Třebaň a dále 
směrem na Lochovice.
Výluky mohou způsobit zpoždění upravených 

i standardních spojů. Všechny přechodné 
jízdní řády najdete na www.cd.cz postupně 
v rubrikách Vlakem po ČR / Jízdní řád / Traťo-
vé jízdní řády. (red)

Padající skála  
uzavřela  
cyklostezku  
do Srbska

Cyklostezka spojující Beroun a Srbsko je na ná-
vrh Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) 
Český kras v úseku od nové lávky až po ukon-
čení skalních stěn směrem k Srbsku uzavřena. 
Z horní části svahu Červených skal totiž spadl 
skalní blok, který se při pádu roztříštil a některé 
jeho části dopadly buď přímo na cyklostezku, 
nebo do její bezprostřední blízkosti.
Skály nyní musí projít komplexním zhodnoce-
ním. Podle předběžných odhadů bude inves-
tiční záměr poměrně rozsáhlý, protože stezku 
je nutné zabezpečit po celé její délce, ne jen 
v místě aktuálního zřícení. Proces zabezpečení, 
od průzkumných prací až po samotnou sanaci, 
může zabrat až dva roky.
„Sanace v této oblasti jsme dělali již v minulos-
ti. Skály jsou z vápence, který snadno podléhá 
povětrnostním podmínkám, časem by se moh-
ly zřítit další skalní bloky,“ upozornil vedoucí 
Správy CHKO Český kras Josef Mottl.
Chodci a cyklisté budou na dopravních znač-
kách informováni o nebezpečí. Úsek mohou 
obejít po pravém břehu Berounky.

Velký pátek je státním 
svátkem
Velikonoční pondělí letos připadlo na 28. břez-
na. V tento den je státní svátek, na který 
jsme již zvyklí. Letos nově budeme mít volno 
i na Velký pátek, tedy 25. března. Velikonoční 
vajíčka, pomlázky a další dekorace již dávno 
zaplavily obchody. A velikonoční ozdoby po-
malu začínáme i vyrábět. První březnový víkend 
probíhal tvořivý kurz v Halounech pod vedením 
Aleny Šimkové. Zájemci si mohli vyrobit veliko-
noční věnec na dveře nebo stojícího zajíce.

Děti vyháněly z ráje
V neděli 10. dubna v 16 hodin vypukne na do-
břichovickém zámku vernisáž výstavy dětských 
děl na téma Vyhnání z ráje. O dobrou zábavu 
při zahájení expozice se postarají taneční 
studio Dobřichovice a Dušan Navařík. Výstavu 
bude možné navštívit do 29. dubna.

Jarní bazárek podpoří  
dětské akce
Rodinné centrum 
Leťánek pořádá 
bazar dětského 
oblečení, hraček, 
sportovních potřeb a jiných věcí. Koná se 
v sobotu 19. března od 8:30 do 11:30 hodin 
v pivotelu MMX v Letech u Dobřichovic.
Zájemci mohou prodat dětské jarní a letní 
oblečení, hračky, sportovní potřeby, autose-
dačky, kočárky a další věci, které jejich děti 
už nepotřebují. A u jiných si zase vybrat něco 
nového. Prodejní místo je třeba rezervovat 
předem na telefonním čísle 728 319 583 
nebo na e-mailové adrese info@letanek.cz 
nejpozději do 18. března. Výtěžek z dět-
ského bazaru poputuje na akce pro děti 
rodinného centra Leťánek.

Vlakové spoje čeká v březnu omezení
V průběhu března nás čeká 
hned několik výluk na trati 
mezi Karlštejnem a Berounem. 
Proběhnou 7. až 10. března,  
12. až 17. března, 30. 
a 31. března vždy od 8:30 
do 16:30 hodin a 11. až 
18. března od 8:30  
do 13:30 hodin.

 Petra Stehlíková

 Trans Hospital
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KRÁTCE

BŘEZEN S LEŤÁNKEM
Přivítat jaro můžete na semináři JARNÍ 
BYLINNÁ PÉČE s meditací v pátek 18. 3. 
2016, 18:00–21:00, v letovské knihovně.

Sourozenci dávají sobě i rodičům někdy 
dost zabrat. Jak si s tím poradit, se dozvíte 
29. 3. 2016 v 18:00 v letovské knihovně 
od dětské psycholožky PhDr. Ilony Špaňhe-
lové na přednášce SOUROZENECKÉ 
VZTAHY.

V Řevnicích pořádáme 20. 3. 2016 
od 10:00 již druhý ročník venkovní akce 
pro děti EASTER EGG HUNT aneb kam 
schoval zajíček velikonoční vajíčka?

Na duben pro vás připravujeme od 5. 4. 
2016 každých 14 dní meditaci s Jitkou 
Volnou v letovské knihovně a dětský 
KARNEVAL v pivotelu MMX.
Podrobnosti o našich akcích sledujte 
na www.letanek.cz.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE LETY
Zastupitelstvo obce Lety se sešlo na svém 
druhém veřejném zasedání ve středu 
9. března od 19 hod. v sále U Kafků.  
Projednávány byly mj. jiné tyto body:
1. výkupy a směna pozemků pod komuni-

kacemi;
2. úpravy obecně závazných vyhlášek 

o odpadech; 
3. informace o vývoji odpadového hospo-

dářství v obci Lety;
4. informace o vývoji rozpracovaných 

projektů a podání žádostí o dotace 
(chodníky, kanalizace a vodovod, veřejné 
osvětlení);

5. informace o nutných zásazích na vrtech 
pitné vody.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
Druhý ročník Ukliďme Lety proběhne 
16. dubna. Sraz v 9:00 hod. na návsi. 
Účastníci na místě dostanou od obce 
rukavice a pytle a rozdělí se tak, aby 
efektivně mohli uklidit oba břehy Berounky 
a krajnice komunikací II/115 a II/116. Loni 
se akce účastnilo 80 letovských i přespol-
ních občanů.

Patnáctý ibis skalní byl lapen do  vystřelovacích sítí v Letech. Pražská zoo tak má zpátky 15 z 18 ibisů, 
kteří v úterý 1. března uletěli z voliéry poškozené sněhem. 

Ve snaze zajistit funkční místní zdroje pitné 
vody nechalo provést vedení obcí Lety a Karlík 
nejprve kamerové prohlídky stávajících vrtů pro 
čerpání pitné vody. Podle jejich nepříliš optimis-
tických výsledků bylo rozhodnuto o nutnosti 
regenerace těchto vrtů. Ta spočívá v mecha-
nickém a chemickém pročištění stěn a odkale-

ní dna vrtů a v novém vystrojení vrtů. V průbě-
hu obnovy bylo dosaženo hloubky 36 metrů, 
dál je vrt neprůchodný. Při čerpací zkoušce 
byla ověřena vydatnost vrtu, došlo k určitému, 
ale nedostatečnému zlepšení. Následuje  labo-
ratorní zkouška, po jejímž úspěšném provedení 
bude vrt opět zapojen do systému. 
Na pracovní schůzce 7. března bylo rozhodnuto 
o realizaci nového vrtu s hloubkou 60 m, který 
bude vystrojen v celé své metráži tak, aby na-
hradil stávající 36metrový vrt s nízkou vydatností.
V průběhu prací, zahájených v pondělí 
29. února, jsou obce Karlík, Lety, Rovina a část 
města Řevnice v lokalitě Za Vodou zásobeny 
pražskou vodou z nádrže Želivka vedenou 
přivaděčem svazku obcí Třemole. (bt)

Historicky první ročník Sportovního plesu zdárně 
proběhl 19. února 2016 v pivovaru MMX v Le-
tech. Ti z vás, kteří se ho účastnili, měli možnost 
na vlastní kůži pocítit, že rychlý tanec je plno-
hodnotnou sportovní disciplínou. Divoce a od-
vážně nám hrála kapela Trombeník, ve famózně 
zvládnuté trojroli „zvukař – moderátor – DJ“ jsme 
měli možnost vidět Oldu Burdu, večer zpestřilo 
vystoupení ropeskippingové formace Rebels 
O.K. i ukázka bollywoodských tanců. Mohli jste 
si s námi zasoutěžit a z tomboly si většina z vás 
odnesla ceny, které snad udělají radost.
Dovolte nám touto cestou poděkovat všem, 
kteří přišli! Zejména pak těm, kdo se nezalekli 

divokého čardášového tempa netradiční kapely 
a pustili se společně s námi do víru tance. Další 
velký dík patří sponzorům za ceny do tomboly, 
pivovaru za poskytnutí prostor a také obci Lety, 
která akci finančně podpořila.
Na závěr vězte, že příští rok se máte na co tě-
šit! Slibujeme, že tentokrát si zatančí i ti z vás, 
kteří se na čardáš a kvapík necítí, ale určitě 
nečekejte dechovku a tlačenku v tombole. 
Těšíme se a ještě jednou děkujeme!

Za organizační tým Lenka Papáčová,  
Petra Vaňková a Pavel Václavek

P. S. Výherce štíhlé ceny, který ji zapomněl 
v pivovaru, si ji může vyzvednout na OÚ Lety.

Šetřete pitnou vodou
LETY A KARLÍK SE POTÝKAJÍ S NEDOSTATKEM PITNÉ VODY

V prvním březnovém týdnu 
vydala obec Lety na svých 
webových stránkách a letácích 
informace o zahájení prací 
na regeneraci vrtu obecní 
pitné vody. 

Původní veřejné osvětlení bylo v Letech 
vybudováno v roce 1927. První velká re-
konstrukce, která trvala tři čtvrtě roku, byla 
provedena až v roce 1973. Na další se již 
nyní obec připravuje, protože vedení i někte-
ré sloupy veřejného osvětlení jsou v tako-

vém stavu, kdy je osvětlení velmi nestabilní 
a s častými výpadky.
Obec požádala o dotaci na obnovu veřejné-
ho osvětlení v programu Efekt Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. V žádosti o dotaci Lety 
požadují 1,5 mil. Kč.

Sportovní ples byl úspěšný

Bude nové veřejné osvětlení?
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Vzdělávání 
s moderními poznatky
Učíme se celý život. A na změny 
musíme reagovat rychleji než v mi-
nulosti. „Svět se mění a v současné 
době také čím dál tím víc firem 
klade důraz na jiné kvality zaměst-
nanců, než jsou vědomosti odděle-
né od praxe. Potřebujeme zvládat 
přizpůsobit se změnám, určovat si 
vlastní cíle, rozvíjet soft skills („měk-

ké dovednosti“, dříve nazývané 
sociální kompetence, pozn. red.), 
umět spolupracovat a neustále se 
učit,“ říká Žaneta Sládková, členka 
týmu, který stál u zrodu Scio školy, 
jejíž koncept vychází z poznatků 
o moderním vzdělávání a reaguje 
na poptávku rodičů. Děti se učí 
adaptovat na změny, kooperovat, 
kriticky hodnotit informace, samo-
statně si volit cíle i hodnotit jejich 
zvládnutí. „Pro děti je zásadní získat 

schopnost reagovat na změnu, být 
si vědom svého názoru a umět ho 
obhájit, naučit se podívat na věc 
z pohledu druhého, chuť objevit 
vlastní nadání. Nikdo neví, jak bude 
svět vypadat za několik málo let. 
Proto jediné cenné dovednosti jsou 
adaptabilita, schopnost tvořit kvalit-
ní vztahy, umět se o sebe postarat 
a vedení k trvale udržitelnému 
způsobu života,“ říká ředitelka školy 
Kairos Hana Frydrichová.

Alternativa versus 
klasická škola
Většina klasických škol vede děti, 
aby se věnovaly tomu, co jim nejde, 
a klade důraz na velké množství 
znalostí. Často pracuje s tím, že 
chybovat se nemá. Jak říká Ken 
Robinson ve své TED přednášce 

na téma, jestli škola zabíjí kreativitu: 
„Když nejsme připraveni chybovat, 
nikdy nepřijdeme s něčím origi-
nálním.“ Známkování vede děti 
ke srovnávání mezi sebou a nezo-
hledňuje postup jednotlivce. Navíc 
pracuje s vnější motivací, ne vnitřní, 
která je důležitá pro to, abychom 
učení nebrali jen jako povinnost. 
„Pro vzdělávání dětí je důležitý vzá-
jemný respekt, přirozená sebevě-
domá a zdravá autorita učitele-prů-
vodce, individuální přístup, vnitřní 
motivace i sebehodnocení učitele 
i žáka, dostatek kvalitních podnětů 
(rozuměj nikoli kvantita podnětů, ale 
jejich kvalita), pravidla vzájemného 
fungování ve společenství, srozumi-
telná a jasná komunikace ve vztahu 
učitel– dítě–rodič, bezpečné pro-
středí a možnost bezpečně riskovat 
a chybovat,“ říká Alena Laláková, 

Alternativní školy učí životu v současnosti
Míst ve státních školách je relativně dostatek. 
Přesto stále vznikají školy alternativní. Reagují 
na poptávku rodičů, kteří si přejí zajistit svým 
dětem kvalitní vzdělání. V naší lokalitě jich je 
poměrně dost. Proto jsme se zajímali, jaký systém 
nabízejí a co od nich obecně můžeme čekat.

Komunitní škola Jeden 
strom, Černošice, existu-
je od roku 2014, v sou-

časné době funguje v režimu indi-
viduálního (domácího) vzdělávání. 
O vstup do sítě škol a školských 
zařízení žádá. Vzdělání podle 
zákona o pedagogických pracov-
nících splňuje. Školné 6 600 Kč 
měsíčně, www.jedenstrom.cz.

Odpovídá  
Alena Laláková

Jaký směr či metody 
vzdělávání uplatňujete?
Je pro nás důležitá výchova 
a vzdělávání k udržitelnému rozvoji. 
Komunitní školu Jeden strom tvoří 
komunita, různorodost, autono-

mie, tradice, rituály, polytechnická 
výchova – řemesla, bezpečné 
riziko, učení prožitkem v reálném 
prostředí, odbornost, etický kodex 
pedagoga, otevřená komunikace, 
školní vzdělávací program Škola 
blízko přírodě, výjezdy mimo školu. 
Využíváme soubor metod z oblasti 
kritického myšlení, konstruktivismu, 
učení tady a teď prožitkem, smys-
lové, kooperativní učení a integro-
vanou tematickou výuku. Nevím, 
jestli si každý pod těmito pojmy 
něco představí, ale základem je 
učení ve třech blocích, kdy první je 
určen výuce trivia (jednoduše řeče-
no základům čtení, psaní, počítání), 
druhý se věnuje především projek-
tovému vyučování a třetí řemeslným 
aktivitám, multikulturní výchově 
a rozvoji čtenářských dovedností. 

Jeden den v týdnu probíhá výuka 
v anglickém jazyce. Samozřejmostí 
je učení v terénu, slovní hodnocení 
nebo volba metody čtení podle po-
třeb dítěte (nejsme zastánci jedné 
metody, která nemusí vyhovovat 
některým dětem např. s opoždě-
ným vývojem řeči). Ctíme zásadu 
různého startu, kdy dítě přichází 
s nějakými získanými dovednostmi 
a my se je snažíme rozvíjet podle 
jeho možností a potřeb. 

Jak byste označili vaši školu – 
alternativní, svobodná, jiná?
Volila bych termín „normální“ a ko-
munitní. Chceme naplňovat přesně 
to, co říkáme. Když se mě někdo 
z rodičů zeptá, v čem jsme jiní, od-
povídám, že my opravdu naplňuje-
me individuální přístup k dítěti.

Škola Kairos, Dobřichovi-
ce, založená v roce 2016, 
zapsaná do rejstříku škol, 

školné 7 200 Kč měsíčně,  
s družinou o 1 300 Kč víc,  
www.skolakairos.cz.

Odpovídá  
Hana Frydrichová

Jaký směr či metody 
vzdělávání uplatňujete?
Školní vzdělávací program vychází 
z Jenského plánu, který má již sto-
letou tradici v západních zemích, 
Nizozemsku, Belgii, Rakousku, 
Německu. Stojí pevně na 4 pilířích: 
rozhovor, práce, hra, slavnost. Jde 
o celou filozofii vzdělávání, kdy je 
podporován talent dítěte tak, aby 
naplnilo smysl svého života tím, 
že bude dělat, co mu jde nejlépe, 
a zároveň bude ku prospěchu celé 
společnosti.
Vycházíme ze zájmu dětí, bereme 
vážně témata, která do výuky 
přinášejí. Prioritami jsou pro nás 
bezpečí, dobré vztahy, ohleduplná 
komunikace, svoboda, akade-
mické znalosti. S dětmi si tykáme 
a oslovujeme se jménem. Nebojí-
me se ztráty autority, naopak, jsme 
rádi, že jsme součástí dětského 
světa. V naší práci je důležité 
například jednání s rodiči, dodržení 
rytmu dne a práce, logické vyučo-
vací celky, vztah ke stravování, při-
rozená skupina dětí různých věků 
jako prevence sociopatologických 
jevů. „Výchovy“ a matematika jsou 
pro nás stejně podstatné. Proč by 
mělo být důležitější umět dělit než 
umět zpívat?

Jak byste označili vaši školu – 
alternativní, svobodná, jiná?
Svobodná, inovativní, inspirativní 
(momentálně máme zažádáno 
o změnu názvu na Kairos, z. ú., zá-
kladní škola, která inspiruje), škola 
života. Chceme inspirovat děti, 
rodiče, pedagogy a další školy.

Jakou metodou pracují soukromé školy v našem okolí
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ředitelka organizace Jeden strom. 
Určitě nám v ničem nepomohou 
nadrilované poznatky, k nimž 
nemáme kontext a neumíme je 
používat. Rozvíjet schopnost učit 
se je žádoucí  po celý život.

Tip: Zajímá vás téma 
vzdělávání? Přijďte na be-
sedu s prof. PhDr. Karlem 
Rýdlem, Csc., z Univer-
zity Pardubice s názvem 
Jakou školu potřebují děti 
narozené po roce 2000? 
Pořádá škola Kairos  
24. března 2016 od 17 hod. 
Vstupné je dobrovolné.

Alternativní školy 
u nás
Pokud v naší lokalitě nechce 
rodič dát dítě do státní školy, má 
poměrně široké možnosti. Po-
ptávka souvisí s nabídkou, a tak 
u nás najdeme zařízení, která 
třeba jen pracují s alternativními 
prvky, metodami moderního 
vzdělávání, ale také taková, jimiž 
prolíná například komunitní způ-
sob života. Jediné, na co mohou 
někteří rodiče narazit, je platba. 
Měsíčně zaplatí  při celotýdenní 
docházce od 5 000 Kč. Rodinný 
rozpočet tak zatíží jeden žák, 
nemluvě o více dětech. Na-

jdou se sice 
i státní školy, 
které jsou 
osvětové 
a v nichž se 
za studium 
neplatí. Ale 
ne v našem 
regionu. Mů-
žeme tedy jen 
doufat, že i pro 
rodiny, které 
nedisponují velkým 
rozpočtem a chtějí 
přistoupit ke vzdělání 
dětí zodpovědně, se časem 
najde řešení. Momentálně mo-
hou volit pouze dojíždění.

DOBNETTÉMA

Alternativní školy učí životu v současnosti

Jakou metodou pracují soukromé školy v našem okolí

Škola ZeMě, Řevnice, 
funguje od roku 2012, 
školné kolem 350 Kč 

na den, například 7 200 Kč za pět 
dní v týdnu, 3 400 Kč za dva dny 
v týdnu, www.zemezeme.cz.

Odpovídá  
Kateřina Kotková

Jaký směr či metody 
vzdělávání uplatňujete?
Inspiruje nás unschooling, intuitivní 
a lesní pedagogika, projektové 
vzdělávání, ale nemáme jeden 
pedagogický model. Rosteme 
a vyvíjíme se s dětmi a jejich po-
třebami, krok za krokem. Míváme 
měsíc až dva dlouhé epochy, kdy 
se do hloubky zabýváme jedním 
tématem. Zároveň je ráz každého 
dne v týdnu daný dvojicí průvodců,  
konkrétní styl výuky záleží na ka-
ždém z nich. Často si u nás děti 
ani nevšimnou, že se něco učíme. 
Mohou si zvolit, jestli se navrhované 
„výuky“ účastní. Obvykle probíhá 
několik projektů paralelně. Pokud 
se do žádného zapojit nechtějí, 
mohou pracovat na něčem podle 
svého výběru, ať už je to cvičení 
vyjmenovaných slov v pracovním 
sešitě, trénink strategie a logiky 
hrou v šachy nebo zkoumání 
gravitace a propojování hemisfér 
lezením na strom. Nesmějí však 
rušit nikoho kolem. Přitom si mnoh-
dy z probraného pamatují víc, než 
kdyby seděly celou dobu bez hnutí 
a dívaly se na přednášejícího.      u
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PÁRTY
PRO DOSPĚLÁKY

PÁRTY
PRO DĚTI

Udělejte si oslavu narozenin, párty, 
třídní sraz nebo se prostě jen setkejte 
s přáteli v Jojo Gymu.

Připravíme pro vás program a občerstvení 
dle vašich požadavků a přání.

Děti vemte s sebou, postaráme se o ně.

Gymnastická hala

Opičí dráha

Lezecká stěna

Dětská herna s hradem

PRO DĚTI

Gymnas

objednávky 
jojo@jojogym.cz

778 769 523 www.jojogym.cz

Připravíme pro vás program a občerstvení 

inzerce

u Naše škola je specifická svým 
komunitním aspektem – velká 
část průvodců jsou zároveň ro-
diče dětí, další rodiče se podílejí 
na jednorázových projektech. 
Zveme lidi z různých kultur 
celého světa a experty ve svých 
oborech. Část dne prochodíme 
venku v lese, pravidelně jezdíme 
na exkurze, do divadla, na inter-
aktivní výstavy s lektorovanými 
programy, výlety. Škola tedy není 
především budova, ale skupina 
dětí a průvodců. Naším zázemím 
je jurta na louce u lesa. Fungu-
jeme jako jednotřídka s dětmi 
od 6 do 11 let s tím, že běžně 
se rozdělí na skupinky, které se 

tvoří podle zájmu a pokročilos-
ti, nikoli podle věku. Děti vědí, 
že jsou s průvodci na jedné 
lodi – tykáme si, nevědí, co jsou 
známky, hodnotíme je s jejich 
pomocí s ohledem na jejich 
vlastní pokrok, neporovnáváme 
je mezi sebou. Pro život děti 
připravujeme vedením k samo-
statnosti, vlastnímu rozhodování, 
ke spolupráci a k vyhodnocování 
a řešení různých situací. Tím, 
že jim dáváme svobodu v rámci 
jasných hranic – pravidla děti 
vytvářejí spolu s průvodci – 
zůstávají neuvěřitelně kreativní 
a zdánlivě neřešitelné problémy 
dokážou snadno zvládnout.

Jak byste označili vaši školu – 
alternativní, svobodná, jiná?
Svobodná komunitní lesní škola 
v rámci domácího vzdělávání, 
kde se spolu s dětmi učíme  
i my sami být svobodnější 
a sami sebou.

Škola Hlásek, Hlásná 
Třebaň, vznikla roku 2012, 
zapsaná do rejstříku škol, 

školné 5 000 Kč měsíčně,  
www.skolyhlasek.cz.

Odpovídá  
Veronika Vaculovičová

Jaký směr či metody 
vzdělávání uplatňujete?
V Hlásku pracujeme v matematice 
s metodou profesora Hejného. 
Výsledky našich dětí jsou pro jeho 
tým často přímou inspirací k tvorbě 
výukových materiálů a pomůcek. 
V oblasti čtenářské i předčtenářské 
gramotnosti uplatňujeme kritické 
myšlení. Od minulého roku postup-
ně zavádíme metodiku Feuerstei-
nova instrumentálního obohaco-
vání (FIO), založenou na principu 
zprostředkovaného učení. Učitel je 
zprostředkovatelem, který děti ne-
chává zažít objevování světa jejich 
očima a na jejich úrovni chápání. 
Metoda zároveň slouží  k podpoře 
konkrétních kognitivních deficitů. 
Pracujeme i s prvky Začít spolu, 
a to především v projektových 
centrech. Praktický život vycháze-
jící z metody Montessori zavádíme 
už od jeslí. Výrok „Nepomáhej mi, 
chci si na to přijít sám“ je pro nás 
odměnou.

Jak byste označili vaši školu – 
alternativní, svobodná, jiná?
Hlásek je školou, která učí děti sa-
mostatně myslet, respektovat ná-
zor druhých a zároveň si svůj hájit, 
učí děti, jak se učit, jak pracovat 
v týmu a jak pracovat se svými 
přednostmi a nedokonalostmi.
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Bambinárium, Řevnice, 
založená 2016, zapsa-
ná do sítě škol, školné 

9 500 Kč měsíčně,  
www.bambinarium.cz.

Odpovídá  
Dagmar Hrabová

Jaký směr či metody 
vzdělávání uplatňujete?
V naší mateřské škole i v plánované 
základní škole chceme uplatňovat ně-
kolik metod. Určitě se budeme držet 
Rámcového vzdělávacího programu,  
ten tvoří kostru našeho vzdělávání. 
Pokud použiji metaforu, tak Jan Amos 
Komenský zastupuje „krevní oběh 
učebních osnov“, Montessori pedago-
gika je „mozek“, tedy přístup, způsob 
komunikace s žákem. Gardnerova 
teorie mnohonásobné inteligence je 
zárukou toho, že nabídneme dětem/
žákům všechny oblasti, které je nutné 
rozvíjet pro celistvé utváření osobnos-
ti: verbální, logicko-matematickou, 
prostorovou, pohybovou, hudební, ale 
i neméně důležité oblasti inter- a intra-
personální, na něž se pořád zapomíná 
nebo chybí prostor. Hejného metoda 
nám pak poslouží jako „svalový 
systém“ a digitalizace vzdělávání 
a moderní využití techniky přirovnám 
nejspíš k „pohybovému aparátu“.

ANKETA
Co si myslíte 
o alternativních 
školách?
Alena (33)

Hledám způsob, jak dítě nedat 
do klasické školy. Nechci, aby si 
zaplevelilo hlavu zbytečnostmi 
a učilo se poslouchat moudra 
typu „Holčičky si hrají s panen-
kami“. Podobné věci mi stačily 
v mateřské škole. Ale zaplatit 
alternativní školu je na zvážení, 
jestli to náš rozpočet unese.

Katka (36)
Mně se rozhodně líbí alter-
nativní koncept, nechci dát 
dítě do státní školy. Budu to 
řešit za rok a doufám, že se mi 
podaří promyslet, jestli budu 
dítě učit doma nebo ho dám 
do školy.

Jana (30)
Líbilo by se mi učit dítě doma, 

ale nevím, zda bych to zvládla. 
Pak přichází v úvahu alternativa, 
kde je to zase otázka peněz.

Adéla (34)
My jsme našli státní školu jinde. 
Pracují s prvky Montessori, mají 
málo dětí ve třídě. Znamená to 
však dojíždění. Nechápu, proč 
to nejde u nás, když jinde ano. 
Ale jsem spokojená.

Aneta (38)
Myslím, že my jsme klasickou 
školu přežili, naše děti ji tedy 
přežijí také.

Milan (35)
Líbí se mi komunitní školy, 
souznějí s mým způsobem živo-
ta. Moje dítě už chodí do komu-
nitní školky a bude pokračovat 
i ve škole.

Luboš (40)
Mám špatnou zkušenost 
s jednou školou, kde tvrdili, jaké 
hodnoty vyznávají, a přitom 
chování učitelek bylo hrozné. 
Ale změnili jsme zařízení, opět 
na alternativní, a tentokrát se 

nám podařilo najít výbornou 
školu s výbornými pedagogy.

Renata (32)
Volím klasickou školu, na sou-
kromou nemám. Dítě učím 
doma věci, které ho ve škole 
nenaučí. A stojím za ním a neře-
ším váhu známek.

Martina (36)
Moje dítě chodí do soukromé 
alternativní školy v Praze a ne-
měnila bych. To, co si pamatuji 
ze své školní docházky, bych 
pro svoje dítě nechtěla. S do-
cházkou do alternativní školy 
vidím spokojené dítě, které 
přináší podněty i pro můj rozvoj.

Lenka (38)
Našla jsem státní školu, kde to 
jde jinak. Bohužel není v našem 
okolí, ale je v mnohém lepší než 
škola alternativní. Pracují s ko-
munitním vzděláváním, malým 
počtem žáků, se smíšenými 
ročníky apod. Někde to jde, 
jinde ne.

! Lucie Hejbalová

„Rosteme a učíme se spolu“...již 7 let!

Organizace
Jeden strom z.ú.
je zřizovatelem

Školky Jeden strom v Dolních 
Černošicích pro děti od 2 let

Lesní mateřské školy Na dvorečku 
v Letech pro děti od 3 let

Komunitní školy Jeden strom 
v Černošicích (I. stupeň)

Poradenského centra Jeden  
prostor v Černošicích

Zápis do školek i školy probíhá průběžně.
Přijímáme přihlášky na školní rok 2016/17.

Bližší info na:
www.jedenstrom.cz
nebo na tel. 777 258 450
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Občas ho u nás v kraji 
můžete potkat na kole, ale 
nejčastěji chodí na pěší 

procházky se psem Ringem. „Rin-
go už je starý pán, moc neslyší, 
letos mu bude šestnáct let,“ říká 
Josef Klíma. Pejsek, pojmenovaný 
po slavném bubeníkovi Beatles 
Ringo Starrovi, rád prohání kachny 
u Berounky pod zdejším zámkem 

a pobíhá kolem vody. „Stejně je 
tady hezky,“ pochvaluje si dobři-
chovický rodák.

To je pravda. Hodně lidí 
v našem regionu ví, že žijete 
v Dobřichovicích, vystudoval 
jste nedaleké Gymnázium Oty 
Pavla v Radotíně. Bydlel jste 
tedy v našem kraji u Berounky 

už v dětství, nebo jste se sem 
nastěhoval až později?
Jsem v Dobřichovicích čtvrtá gene-
race, můj děda tu kdysi měl hospo-
du Na Staré poště (na místě dnešní 
plynboudy). Komunisté nám ji ale 
v 50. letech ukradli, a když jsme 
ji dostali v restituci zpět, už byla 
v tak dezolátním stavu, že si ji nikdo 
do pronájmu vzít nechtěl. Tak jsme 
ji prodali – jak se ukázalo, jednomu 
podvodníkovi – a nakonec ji od-
bourával, tuším, obecní úřad. Znám 
tedy Dobřichovice (ale i celý pás 
kolem Berounky mezi Karlštejnem 
a Radotínem) velmi dobře, mockrát 
jsem ho prošel pěšky a projel 
na kole. Založil jsem tu první big-
beatovou kapelu v 60. letech (ještě 
s Honzou Hrubým, dnes známým 
rockovým houslistou), napsal jsem 
tu první knížky. Dobřichovice měly 
vždy zvláštní genius loci, přitahovaly 
zvláštní lidi s uměleckým založením. 
A to se udrželo dodnes. 

Jaké vidíte výhody života 
za Prahou? A nevýhody?
Výhody jsou jasné: když vyjdu 
se psem z domova, mám to tři 
minuty k řece a pět minut do lesa. 
Berounka sice není nejčistší, ale 
v těch velkých vedrech se jedu 
svlažit nad jez několikrát za den 
na kole. Žije tu dobrá kombinace 
lidí, kteří mají stejné zájmy jako já, 
zajímají se o umění i o věci veřejné, 
a tudíž když zajdu večer do hospo-
dy, vždycky na někoho zajímavého 
narazím. Je tu bohatá činnost diva-
delní. Sám už druhý rok přispívám 
k oživení místního života tím, že 
dělám besedy s místními lidmi, kteří 
to někam dotáhli, a k tomu hrajeme 
s mou kapelou písničky. Měl jsem 
na zámku ve vinárně U Karoliny Iva-
na Mládka, Ondřeje Hejmu, Radima 
Uzla, knížete Františka Kinského 
a řadu dalších nesmírně zajímavých 
lidí. Chci v tom pokračovat i letos 
na jaře. Nevýhody jsou také jasné. 
Dojíždění. Což zvlášť v zimě na ná-
ledí nebo po oslavách v Praze, kde 
teče alkohol, není jednoduché…

Tak v tom se asi shodneme. 
Kdy u vás vznikla touha stát 
se novinářem? Za socialismu 
to určitě nebylo jednoduché, 
zvlášť když jste se při své práci 

vždycky snažil vypátrat pravdu, 
nebo řekněme podstatu věcí.
Já chtěl být vždy spisovatel, už 
na základce jsem si psal sci-fi 
romány (sám jsem si je ilustroval), 
které visely na nástěnce zdejší 
ZŠ. A protože jsem chtěl studovat 
něco, co s psaním souvisí, šel jsem 
po gymplu na žurnalistickou fakultu 
UK. Jediný rok 1969, kdy o přijetí 
nerozhodoval dělnický původ, ale 
zkoušky. Pak se to samozřejmě 
začalo měnit, slušné a chytré 
profesory vyházeli z politických dů-
vodů a nahradili je lidé o dvě třídy 
horší. Já nechtěl do KSČ, takže 
jsem předem rezignoval na dobré 
novinářské místo. Byl jsem na vol-
né noze, psal jsem detektivky, jako 
novinář jsem si hledal neutrální 
témata. Až koncem 80. let tlak 
trochu polevoval, takže jsem začal 
pracovat na knize Brutalita, která 
se stala základem pro film Requi-
em pro panenku, a po roce 1989 
už se to rozjelo naplno. Založili 
jsme Reflex, kde jsem byl tři roky 
šéfreportérem, pak pořad Na vlast-
ní oči v nově založené televizi Nova 
a naplno jsem začal psát i hrané 
televizní scénáře a knížky.

Stihl jste toho opravdu hodně.
Když to dnes počítám, natočil 
jsem kolem 400 reportáží, napsal 
tak 40 scénářů (natočených) 

Josef Klíma: Vždycky jsem 
chtěl být spisovatel
ZNÁMÝ NOVINÁŘ ŽIJE OD NAROZENÍ V DOBŘICHOVICÍCH

Kdo je  
Josef Klíma?
• Novinář, publicista, 
spisovatel a hudebník.

• Narodil se 19. 3. 1951.

• Pracoval v časopisu Reflex, 
spolupracoval s Mladým 
světem, MF Dnes, Lidovými 
novinami.

• Působil v televizi Nova – 
Na vlastní oči, v televizi Prima 
– Očima Josefa Klímy.

• Získal novinářskou Cenu 
Ferdinanda Peroutky.

• Napsal scénáře k filmům 
Nahota na prodej, Rána 
z milosti či Vlna.

Josefa Klímu nemusíme dlouze představovat. 
Tento novinář a publicista je asi nejznámější 
díky svému působení v televizi Nova, kde řadu 
let natáčel reportáže v pořadu Na vlastní oči. 
Nyní připravuje pořad Očima Josefa Klímy 
v televizi Prima. Kromě toho se věnuje také 
psaní knih a muzice.
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inzerce

SOME CZ s.r.o., Všeradice 1, 267 26
Firma s mnohaletou tradicí

Nabízíme tyto služby:

 balící služby a kompletace
 logistika a skladování
 správa a údržba budov
 elektromontážní práce

 zámečnická výroba

www.some.cz
basek@some.cz tel.: 727 912 422
hadacova@some.cz tel.: 720 247 919

a vydal 35 knih. A dvě CD písní, 
protože poslední léta jsem se vrátil 
i k hudbě.

Nyní jste jeden z nejrespek-
tovanějších investigativních 
novinářů, který se snaží zjiš-
ťovat pravdu. Je to teď lepší 
a jednodušší než dřív?
Už jsem starý, z velkých mafií jsem 
vycouval před pár lety. Nikoli, že 
bych se jich bál, ale protože jsem 
byl zhnusený tím, že se stýkám jen 
se samými hnusnými lidmi. Přesta-
lo mě bavit trávit noci s recidivisty, 
kteří mi prásknou něco na jiné re-
cidivisty. Vrátil jsem se k diváckým 
příběhům, které mají kladného 
hrdinu – běžného občana, jemuž 
někdo ublížil a stát ho nechal 
zločincům napospas, a tudíž mám 
i motivaci, že někomu konkrétnímu 
pomáhám. Nicméně s minulou do-
bou se to nedá srovnat. Tehdy se 
dala dělat jakás takás investigace 
na úrovni ekologické, moje knihy 
Náruživost (první kniha o narko-
manii u nás) a Brutalita se o něco 
takového pokoušely, ale člověk se 
pochopitelně nedostal k materiá-
lům. A svědci se báli mluvit.

Jak vzpomínáte na dobu, kdy 
jste natáčel pořad Na vlastní 
oči?

Jako na nejúžasnější období 
života a novinařiny. Televize jako 
médium byla na vrcholu, lidé si 
druhý den vyměňovali v krámě, 
v tramvaji i ve vlaku názory na to, 
co jsme večer odvysílali, běžně 
jsme mívali přes milion diváků 
a politici i zločinci se nás báli. Bylo 
nás v redakci víc a měli jsme vyšší 
rozpočet. I příběhy byly nové. 
Když točíte třístou reportáž, zjistí-
te, jak moc se to opakuje, a padá 
na vás deziluze, jak málo se změ-
nilo k lepšímu. Dnes už je televize 
jako médium na ústupu, všechno 
šlo dolů, rozpočty i počty diváků, 
a lumpové se jen smějí, když se 
vidí v televizi, protože vědí, že se 
jim stejně nic nestane.

To nezní moc optimisticky… 
Kdo vlastně pořad Na vlastní 
oči vymyslel? Vy?
Já vymyslel jen název. Můj tehdejší 
kolega z Reflexu Radek Bajgar 
přišel s nápadem udělat podobný 
pořad. Přijel jsem ze stáže v USA, 
měl jsem nakoukané jejich pořady 
a říkal jsem, že musíme s kame-
rou ukázat lidem to, co by jinak 
na vlastní oči nemohli vidět. Tak se 
zrodil název. Jinak to tenkrát byla 
na českých kanálech dokumen-
tární nuda, jen se střídaly mluvící 
hlavy, nikdo nešel s kamerou 
do akce. Tím jsme byli noví, a pro-
to jsme taky tak zazářili.

Když pořad skončil, mrzelo 
vás to?
To víte, že ano. Ale všechno musí 
skončit a být nahrazeno novým. 
Jsem šťastný, že mi pánbůh dal tu 
možnost být v pravý čas na pra-
vém místě a správně připravený. 
Ani moc mladý, ani moc starý, 
přiměřeně vzdělaný, přiměřeně 
zkušený, a hlavně zdravý.

Pak přišla na řadu Soukromá 
dramata a teď máte svůj pořad 
Očima Josefa Klímy. Říkáte, 
že ho natáčíte proto, abyste 
pomáhal lidem. Daří se to?
Snažíme se. Někdy se to i podaří.

Každý týden vychází nějaký 
nový příběh. Kde berete námě-
ty? Píšou vám lidé sami, nebo 
si je musíte hledat?
Námětů máme přetlak, jen se 
modelově opakují a třeba se ne-
hodí pro televizi, ale pro novinový 
článek. Pro televizi navíc ta látka 
musí být vizuální.

Na závěr musím zmínit ještě jiné 
téma, už jste o něm také mluvil, 
a to je hudba. Povězte nám 
něco o vaší současné kapele. 
Jmenuje se Na vlastní uši a hrají 
v ní se mnou Andy Seidl a Pavel 
Půta. Hrajeme pro radost, my už 
nemusíme nikomu nic dokazovat. 
Prostě nás to baví. Teď nedávno 
jsme hráli v Balbínově poetické 
hospůdce, vždycky se sejdeme, 
zahrajeme si…

A jaké koncerty vás teď 
čekají?
V nejbližších týdnech to budou 
dva koncerty znovu v Balbínce. 
A v Dobřichovicích bych chtěl při-
pravit besedu s paní Čáslavskou, 
snad se to podaří teď na jaře.

Tak přejeme hodně sil do dal-
ší práce. A všechno nejlepší 
k narozeninám!
 !/   Lucie Hochmalová

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
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Dražba olympijských rekvizit, do níž 
svými osobními věcmi přispěli Ka-
teřina Neumannová, Dominik Ha-
šek, Jaroslav Kulhavý a Štěpánka 
Hilgertová, přinesla Náruči bezmála 
čtyřicet tisíc korun. Spolek získané 
finance využije na sociální služby 
pro své klienty z cílové skupiny 
mentálně postižených a duševně 
nemocných. Vítězem první ceny 
losování se stal manželský pár 
z Berouna – hokejista se starořec-
kou bohyní sportu.

O největší show a zábavu se 
postarali kromě moderátora ve-
čera Ondřeje Hejmy také členové 
kapely Brumloboys. Publikum je 
nechtělo pustit z pódia a páno-
vé, kteří pro tento večer odložili 
své obleky a kravaty, si to (jak se 
zdálo) také náramně užívali. Když 
se mikrofonu chopil Ondřej Hejma 
a zazněly jeho největší hitovky, sál 
burácel a vytleskával si přídavky.
Členové Brumloboys, lídr kapely 
Ladislav Bartoníček a generální 

ředitel České televize Petr Dvořák, 
se v zákulisí svěřili, že i pro ně byl 
ples Náruče veřejnou premiérou. 
Doposud hráli pouze v uzavřené 
společnosti. „Tajně doufáme, že 

i příští rok na plese Náruče uvidí-
me na pódiu tuto skvělou hudební 
formaci. Děkujeme všem, kteří 
přišli a svou účastí nás podpořili,“ 
sdělila za Náruč Marie Hrdá.

Ples Náruče 
v duchu 
olympiády oživili 
Brumloboys
Tradiční ples spolku Náruč, tentokrát v duchu 
olympiády, se konal v sobotu 13. února 
v řevnickém Liďáku. V zaplněném sále 
jsme mohli kromě olympijské pochodně 
vidět například reprezentační sovětský 
krasobruslařský pár, vodní slalomáře, Helenu 
Fibingerovou, úspěšnou českou ženskou 
biatlonovou štafetu a spousty jiných, do detailů 
propracovaných kostýmů a masek. Vše s velmi 
vtipnou nadsázkou.

 Archiv Náruče

A byl to nádherný zážitek. Robert Křesťan 
i ostatní členové kapely hráli skvěle, a není 
divu, když se na pódiu sešli bendžista Luboš 
Malina, dobrista Luboš Novotný, kytarista 
Emil Formánek, kontrabasista Tomáš Liška 
a bubeník Kamil Slezák. Během večera pánové 
zahráli výběr písní, které vznikly průběžně 
za dobu existence skupiny, diváci zpívali s nimi 
a nadšeně tleskali.

Druhá tráva vznikla v roce 1991, od počátku 
mixuje několik hudebních stylů: bluegrass, folk 
i rock, během let se odchýlila od původního 
moderního bluegrassu k nadžánrovému výrazu. 
Vydala patnáct alb v Čechách i USA, je něko-
likanásobným držitelem ocenění APH Anděl 
v kategorii Folk a country. Pravidelně absolvuje 
turné po Spojených státech včetně koncertová-
ní v Nashvillu, centru nejen country hudby.

Kukadýlko znovu 
předvede Petra Pana

Dětský divadelní soubor Kukadýlko z Dobři-
chovic uvádí již podruhé divadelní hru pro 
celou rodinu Petr Pan aneb výlet do Země 
Nezemě. Předvede ji 18. března v 10 hodin 
pro školy a v 18:30 hodin pro veřejnost 
a 20. března v 15 hodin v kině Řevnice.
Hra, kterou na motivy knihy Jamese Matthe-
wa Barriea režíruje Lucie Kukulová, vznikla 
ve spolupráci s dospělými herci z DDS. 
Vydejte se tedy spolu s námi a Wendy 
Darlingovou za pohádkovým idolem Petrem 
Panem do Země Nezemě. Zažijete kromě 
poutavého příběhu také létání vzduchem, 
pirátské bitky a animované promítání. 
V hlavních rolích se představí Petr Svejkov-
ský, Vendula Plazzerová a Jiří Geissler. Před-
prodej vstupenek v Infocentru Dobřichovice. 
Další informace na www.kukadylko.com.

Druhá tráva slavila výročí i v Černošicích
Přední česká kapela 
Druhá tráva slaví 
letos čtvrt století 
na hudební scéně. 
Výjimečný rok 
odstartovala vydáním 
kompletu DVD/CD/
zpěvník nazvaného 
In Concert a poté 
vyrazila na koncerty. 
Minulý týden také 
do černošického 
Club Kina.
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Oslavy začnou v pátek 17. června, kdy se v re-
žii ochotníků uskuteční večer nazvaný Slavíme 
100!, který připomene nejen nejvěhlasnější hry 
uváděné v lese, ale rovněž herecké hvězdy, kte-
ré na těchto prknech stály. V sobotu 18. června 
oslavy pokračují uvedením kabaretu Velvet Ha-
vel z Divadla Na Zábradlí. Představení získalo 
řadu ocenění a bylo vyhlášeno Inscenací roku 
2014. Pro malé diváky je připravena hra Jiřího 
Jelínka Mami, už tam budem? z divadla Minor.
Na každé akci uváděné během letošní jubilejní 

sezony budou moci návštěvníci přispět do ka-
siček veřejné sbírky pro Lesní divadlo, kterou 
vyhlásilo město Řevnice. Vybrané peníze 
se využijí na rekonstrukci lesního amfiteá-
tru. Dobrovolníci mohou posílat peníze také 
přímo na účet zřízený u České spořitelny číslo 
20036-388051399/0800. „Lesní divadlo má 
sice nové pódium, od větší rekonstrukce však 
uběhlo již více než čtyřicet let,“ řekl řevnický 
starosta Tomáš Smrčka a dodal, že po obnově 
volají nejen ochotníci, ale i pořadatelé dalších 

pravidelných kulturních akcí. Finance na ni se 
město snaží získat také z dotací. Z rozpočtu 
Středočeského kraje žádá půl milionu korun. 
Opravy chce radnice rozdělit do několika etap. 
V té první by se ještě letos měly zrekonstruovat 
původní herecké šatny a postavit nová dřevěná 
přístavba s hygienickým zázemím. V dalších 
letech město plánuje úpravy toalet i bufetu.
Záštitu nad jubilejní 100. sezonou převzal stře-
dočeský hejtman Miloš Petera i ministr kultury 
ČR Daniel Herman.

Ples v osvědčeném, jako vždy 
bohatě vyzdobeném zadotře-
baňském kulturním stánku začne 
2. dubna v 19 hodin. Nebudou 
chybět dvě tradiční překvapení 
v podání dětí ze souboru ani 
vystoupení nejmenších Notiček, 
při němž nezůstává žádné oko 
suché. Chystá se rovněž dámská 
volenka, při níž pánové dámám 
výměnou za tanec pořizují květiny, 
koláčky či drobné dárky. Ná-
vštěvníci si mohou odnést ceny 
z bohatého plesového bazárku, 

případně skvostné výhry z půlnoč-
ního losování vstupenek. Notičky 
také navážou na pěkný zvyk 
z posledních dvou plesů a ocení 
nejkrásnější krojovaný pár.
Osmičlenná rakovnická formace 
Ideal band hraje na zábavách a ple-
sech převážně ve Středočeském 
kraji. V jejím repertoáru najdeme 
typické plesové skladby společně 
s klasickými rokenroly Chucka 
Berryho, popem českým i zahra-
ničním, ale také hity posledních let 
od Adele či Daniela Powtera. (jf)

Akustický zvuk poučený 
rockem, etnickou hudbou 
i jazzem, tak by se dala 
stručně charakterizovat 
kapela Tomáš Kočko & 
Orchestr. Její vystoupení slibuje příjemný a nevšední zážitek, proto nevá-
hejte přijít v neděli 13. března ve 20 hodin do černošického Club Kina.
Dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album roku vystupovali na mnoha 
významných festivalech world music, folkových, folklorních, rockových 
i alternativních v ČR i zahraničí. Kapela má na kontě již 11 CD. Album 
se v konkurenci z celého světa drželo dva měsíce v Top 20 Europian 
World Music Charts a vyhrálo ocenění Anděl 2006. Kočko se na rozdíl 
od Čechomoru, který se stočil k odrážení městských slavností, stále 
snaží vykopávat zajímavé odkazy našich předků a předkládat je inovativ-
ním způsobem. Kromě klasických hudebních nástrojů, jako jsou housle, 
viola, kytara, kontrabas, bicí, perkuse či flétna, uslyšíme mandolínu 
a cimbál. Srdečně zve město Černošice. (pb)

V Club Kině Černošice se v sobotu 26. března od 10 do 17 hodin koná 
první hudební burza. Chcete prodat svůj hudební nástroj, zesilovač nebo 
pódiové osvětlení? Zakoupit nový nástroj, zesilovač nebo jenom futrál? 
Navštivte prodejní burzu v Club Kině. Zájemci o prodejní místa pište 
na clubkino@clubkino.cz nebo volejte na tel. 604 204 588.

Divadlo letos oslaví sto let
Lesní divadlo v Řevnicích u Prahy, 
které je domovskou scénou nejen 
zdejších ochotníků, ale v posledních 
letech také folkového festivalu Porta 
či úspěšných Lesních slavností 
divadla, letos slaví 100. výročí 
svého vzniku. Hlavní program je 
naplánovaný na polovinu června.

srdečně zve na
DĚTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA

&

vstupné 190 Kč,- objednávejte na lenka1kolarova@seznam.cz nebo na tel.: 603 245 784

Kroje vítány! Soutěžíme o nejkrásnější krojovaný pár!

k tanci a poslechu hrají 
lidová muzika NOTIČKY

skupina idealBAND 

sobota 2. dubna 2016
slavnostní zahájení v 19 hodin
Společenský dům Zadní Třebaň
bohatá tombola      překvapení večera       
půlnoční losování o hlavní ceny      květinová volenka

Notičky zaplesají v Zadní Třebani
Řevnická dětská lidová muzika Notičky pořádá 
první dubnovou sobotu tradiční Hudební ples 
ve Společenském domě v Zadní Třebani. 
Jako host se představí kapela Ideal band 
z Rakovníka.

Město Dobřichovice zve všech-
ny zájemce na velikonoční trhy, 
které se uskuteční v sobo-
tu 19. března od 11 hodin 
na zámku v Dobřichovicích.
Už od 8 hodin vás čeká farmářský 
trh, od 11 hodin pak projížďky 
na koních, dětský kolotoč, skaut-

ské pečení placek na kamnech 
a pletení pomlázek. Následuje 
pečení jidášů a výtvarné dílny, 
pouťový orchestr a loutkové vari-
eté. Ve 14 hodin zahraje Chorálek 
Dobřichovice, Všenory a Řevnice 
a v 15 hodin se mohou děti těšit 
na Jabloňovou pohádku.

Velikonoční trhy na zámku

Burza hudebních nástrojů, příslušenství a aparátů

Tomáš Kočko 
& Orchestr 
s moravskou 
hudbou

 Archiv MěÚ Černošice
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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

•kola horská

KRÁSNÁ NOVÁ KOLA
KRÁSNÁ NOVÁ KOLA
KRÁSNÁ NOVÁ KOLA

ELEKTROKOLA 
ELEKTROKOLA 
ELEKTROKOLA 

KOLOBĚŽKY...
KOLOBĚŽKY...
KOLOBĚŽKY...

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

777 659 546  www.drevo-dolezal.cz

Karlštějnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

PALIVOVÉ
KRBOVÉ

STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

...metry, naštípaná polínka nebo
VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!

...trámy, fošny, prkna, latě 
z vlastní pily

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN
SERVIS VŠECH TYPŮ KOL A ELEKTROKOL 
S MOTOREM BOSCH, SHIMANO, IMPULSE
 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

Praha 5 – Radotín, (Staré) Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

Elektrická tříkolka

Kalkhoff Integrale E-bike Forenza Leader Fox

Specialista na výživu zvířat
Nabízíme: Syrové i vařené maso, 
antiparazitika, kvalitní suchá krmiva, 
výživové doplňky a mnoho dalšího...

Kromě pana Dogtora se na Vaši návštěvu 
těší i Petr Horčík

Anežky České 1119, roh parku a ulice Za parkem (Dobřichovice)
Otevírací doba je Po-Pá 8.45-18.00 h, So 8.45-12.30 h.

tel.: 776 081 648, www.dogtor.cz

poštaplyn
bouda

zámek

plyn
bouda

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
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Černošičtí hokejisté vstupovali 
do sezony s jasným cílem – mini-
málně zopakovat loňskou účast 
v semifinále krajské ligy. Po celou 
dobu se drželi na čele tabulky. 
Na počátku února ale zaváhali, 
proti Jesenici a Benešovu uhráli 
pouze bod a základní část ukončili 
na druhém místě.

V následném čtvrtfinále play-off 
čekal na Černošice sedmý tým 
po základní části. Až poslední kolo 
určilo, že půjde o HC Jesenice. 
Žádné překvapení se nekonalo 
a mužstvo Černošic porazilo 
Jesenické 3:2 a 5:2. V semifinále 
čekal na druhý tým po základní 
části Rakovník. Mělo se jednat 

o vyrovnanou sérii, ale opak byl 
pravdou. První utkání se hrálo 
na zimním stadionu v Rakovníku 
a domácí fanoušci byli svědky 
prohry 1:3. V následném zápase 
na půdě Černošic nedali domácí 
soupeři nejmenší šanci a rozdrtili 
ho poměrem 8:3.
Ve finále se Černošičtí utkali 

s Mělníkem, který do finálové části 
vstoupil potřetí za sebou a toužil 
po vítězství. Větší zkušenosti i ob-
rovská podpora fanoušků ho hna-
la dopředu a černošické hokejisty 
porazil 2:1 a 3:1. Zlato tak zůstalo 
v Mělníku. A do Černošic putovalo 
zasloužené stříbro a velký palec 
nahoru. (dr)

Dobřichovičtí volejbalisté jsou ve finále
Dobřichovický volejbal opět zažívá 
velmi úspěšnou sezonu, v níž se 
snaží navázat na dobré výsledky 
z minulých let. V lednu muži zavá-
hali jen jednou a vydřeli vítězství 
v základní skupině. Měli sice stejný 
počet bodů jako rezervní tým Brna, 
ale díky lepšímu skóre je v násled-
ném play-off čekal slabší soupeř.
Očekávané play-off odstartovalo 
na přelomu ledna a února. Na do-
břichovické volejbalisty čekal 
protivník z opačného pólu tabulky, 
po základní části osmá Choceň. 
Do série vstupovali jako jasní 
favorité a tuto roli také naplnili. Se 
svým soupeřem si poradili dvakrát 

3:1 a ujali se vedení 2:0 na zá-
pasy. O týden později nedovolili 
soupeři uhrát ani set a zvítězili po-
měrem 3:0. Stejně skončila i celá 
série a na Dobřichovice čekalo 
semifinále s ČZU Praha.
Mužstvo se na pražský tým pečlivě 
připravilo a hned po prvním hracím 
víkendu 19. a 20. února bylo téměř 
jasno – zvítězilo nejprve 3:1 a poté 
3:0. Následující sobotu slavilo 
znovu po skóre 3:2. Opakoval se 
tak scénář předchozí série, kdy 
deklasovalo svého soupeře.
V březnu na Dobřichovické čeká 
finále první ligy mužů proti jejich 
největšímu rivalovi Brnu. (dr)

Hokejisté  
SK Černošice 
vybojovali 
stříbro

V kategorii junioři – týmy získali první 
místo dorostenci florbalového týmu 
T. B. C. Králův Dvůr. Ti po loňské 
úspěšné kvalifikaci poprvé v historii 

klubu hrají první dorosteneckou 
ligu v B skupině. Mezi juniorskými 
jednotlivci zvítězila atletka Bára Stýb-
lová. Sbírá jednu cenu za druhou. 

Například na dorosteneckém mist-
rovství ČR získala hned dvě medaile, 
z toho jednu zlatou.
Týmy dospělých ovládli fotbalisté 
FK Králův Dvůr. V České fotbalové 
lize se jim vede dobře, aktuálně 
drží pátou příčku.
Rozhodování poroty bylo nároč-
né. Pro cenu Sportovec Beroun-
ska si na pódium nakonec došel 
kickboxer Jakub Stelšovský, který 
mimo jiné vybojoval bronz na mis-
trovství světa. (lib)

Tým SK Černošice v prvních 
březnových dnech bojoval jako lev. 
Ve finále krajské ligy mužů dvakrát 
nastoupil proti ostřílenému Mělníku. 
A i když oba zápasy se zkušenějším 
soupeřem prohrál a bral stříbro, byl 
s touto sezonou spokojený.

Sportovcem Berounska je kickboxer Stelšovský
Vyhlášení výsledků ankety Sportovec 
Berounska 2015 se konalo v polovině února 
v sále berounského kulturního domu Plzeňka. 
Na místě byly desítky zástupců nejrůznějších 
sportů i zpěváci Andrea Mea a Lešek Semelka, 
kteří se postarali o doprovodný program.

 Archiv HC Mělník

 David Černý

 Mesto-beroun.cz
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Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, č. p. 5, Řevnice 252 30
tel.: +420 222 356 296 | mobil: +420 737 258 018
e-mail: salon@klementyna.cz
www.klementyna.cz

Wellness
pedikúra 
Dopřejte svým nohám kúru, která Vaše nohy udělá  
nejen krásnými, ale užijete si i zasloužený relax. 

Kromě klasického ošetření nohou na Vás čeká peeling 
a masáž nohou, které předchází aromatická lázeň.  
To vše je zakončené regenerační maskou na nohy. 

Dále nabízíme pedikúru GELLAK, SHELLAC a P-SHINE

Novinka!

Kavárna Modrý domeček  
v Řevnicích oblékla nový kabát

V rámci potřeb a vzrůstajícícho zájmu o rozšíření komunitních služeb pro osoby 
s duševním onemocněním využilo občanské sdružení Náruč možnosti zažádat 

prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví České republiky, které se v rámci reformy 
psychitrické péče zaměřuje na plnohodnotné začleňování duševně nemocných 

do společnosti o grant z Norských fondů. Cílem projektu je vybudování  
nových prostor pro chráněnou práci, sociální rehabilitaci a terapii osob  

s duševním onemocněním. 

Vzhledem k úspěšnému postoupení této žádosti byla začátkem září 2015 zahájena 
rekonstrukce prvního patra chráněné kavárny Modrý domeček, které se v minulosti 

využívalo jako galerie, později však už víceméně sloužilo pouze jako depozitář. 

Díky stavebním úpravám, došlo k rozšíření stávající kavárny o vice než 20 míst, 
byl tak take vybudován nový prostor pro přednáškovou činnost, vznikla zde 

nová kuchyně a samostatná místnost pro individuální a skupinovou práci pro 
zaměstnance s duševním onemocněním. Paralelně s tím byly přistavěna  

nová část s šatnami a hygienickým zázemím pro tyto osoby. 

Otevřením nových prostor došlo take k navýšení kapacity sociální rehabilitace, 
zvýšení počtu chráněných pracovních mist a získání prostoru pro krátkodobé 

stážisty z cílové skupiny. 

Projekt také podpoří širokou veřejnost, která zde může získat potřebné informace 
v rámci cyklu přednášek na téma duševní zdraví I odborného poradenství. 

Využíváním už tak dnes velmi kvalitních služeb rozšířené kavárny se budou lidé 
nepřímo podílet na úspěšné integraci cílové skupiny v komunitě. 

Rezervaci a další informace naleznete: K Třešňovce 64, Karlík 252 29
tel.: 736 246 579, e-mail: zvonecekmontessori@gmail.com

www.montessoriskolka.cz

ČESKO – ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA

ZVONEČEK
Vás srdečně zve na: 

Dny otevřených dveří
11. dubna a 13. června od 9:00 do 11:00 

Zápis na školní rok 2016/2017 
pro děti 1,5-7 let
25. dubna až 29. dubna 

Semináře: 
30. dubna | Temperament a osobnost dítěte do 3 let.
13:00 - 17:00 | cena 550 Kč 

23. dubna | Montessori aktivity na doma 1,5 - 4 roky.
13:00 - 17:00 | cena 550 Kč 

28. května | Připravené domácí prostředí 0 - 3 roky.
13:00 - 18:30 | cena 650 Kč 

18. června | Psychomotoriský vývoj dětí 0 - 3 roky.
13:00 - 17:00 | cena 550 Kč
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Na mohyle v Rudné stojí 
kostel. A co je pod ní?

V místě dnešní Rudné byly až 
do roku 1951 dvě obce: Hořelice 
a Dušníky. A právě v Dušníkách 
stojí na kopečku pseudorománský 
kostel sv. Jiří. Vypadá zajímavě, 
ale ještě zajímavější (a tajemnější) 
je kopec pod ním. Pravidelný 
útvar se jmenuje Homole a taky 
tak vypadá. Je to jediný kopeček 
široko daleko, což není moc vidět, 
protože je hodně zarostlý.
Homoli se říká „malý Říp“ a není 

to přírodní útvar. Navíc zcela jistě 
nebyla postavena jako podsta-
vec pod kostel, protože tu stojí 
mnohem déle. Může to tedy být 
nějaká dávná mohyla?

Bitva u Loděnice
V literatuře se o Homoli moc 
nepíše, není tedy divu, že se stala 
předmětem mnoha mýtů. Jedna 
z pověstí se váže k bitvě u nedale-
ké Loděnice, kde roku 1179 porazil 
kníže Soběslav II. svého soka Bed-
řicha. Povídá se, že v bitvě údajně 
padl vůdce knížecí družiny Hellich. 
Kníže Soběslav si tohoto muže 
obrovité postavy nesmírně vážil, 
a proto poručil svým vojákům, aby 
mrtvému hrdinovi postavili monu-
mentální mohylu. Tak to prý napsal 
i kronikář Dalimil.
Václav Hájek z Libočan však 
vypráví příběh úplně jinak. 
V jeho verzi už nejde 
o padlého hrdinu, 
ale o živého a za-
jatého nepřítele, 
který je v hlubině 
kopce navěky 

spoután a v sedle svého koně 
přivázán k silným kůlům. Píše se 
tam toto: „I rozkázal Sobieslav, 
aby jeden každý z vojska jeho 
nabral zemie do lepky (přilby) 
a aby všichni tu zem sypali okolo 
toho jízdného; tak dlouho sypali, 
až jej tam živého i s tím koněm 
zasypali, a tak vždy nahoru 
sypce velmi velký vrch nasypali, 
kterýž je tak nasutý u vsi Dušník 
a ten odienec tam s tím koniem 
stojí až do dnešního dne.“
Pověst s pohřbeným koněm se 
zachovala až do dnešního dne 
i díky štukovému reliéfu, který 
vytvořil v roce 1930 rudenský 
zedník a štukatér Karel Šubrt 
a původně ho umístil na štít 

domu číslo 41 v ulici J. a V. 
Živcových. Dnes reliéf visí v místní 
sokolovně.

Pohanský symbol
Podle historiků jsou však pověsti 
o bitvě nesmyslné. Homole jsou 
mnohem starší, Slované je bu-
dovali v 7.–11. století a koncem 
12. století už je nikdo nestavěl. 
Bývaly budovány na tzv. domech 
mrtvých, kde na kamenném 
věnci nebo jádru byl navýšený 
pahorek. Mohyly stávaly v posvát-
ném háji a zapalovaly se na nich 
ohně – těmto slavnostem se 
říkalo „zadušnice“ (asi v 10. století 
se pak začaly slavit křesťanské 
dušičky). Nepřipadá vám, že slovo 
„zadušnice“ má jakousi podobu 
se slovem Dušníky?
Mohyla tedy mohla souviset 
s pohanstvím, tím spíš, že už dřív 
se tady vyskytovaly jiné kostely, 
vždy zasvěcené sv. Jiří, symbolu 
vítězství křesťanství nad starou 
vírou. Už první románská rotunda, 
postavená zřejmě ve 13. století, 
mohla znamenat pokřesťanštění 
keltského místa.

Historické průzkumy
Současný kostel se stavěl v letech 
1908–1910 a stojí na betonové 
desce. Co ale čnělo na kopci před 
ním? Od 17. století to byl barokní 
kostel, ale ten musel být stržen 
na konci 19. století, protože 
mu popraskaly zdi, zřejmě kvůli 
stavbě a otřesům blízké železniční 
trati. Ostatně i na nynějším kos-
tele jsou zvenku na zdech vidět 
praskliny.
Když se nový kostel stavěl, byla 
Homole prozkoumána. A nenašlo 
se nic, jen bylo potvrzeno, že pa-
horek je umělý. Objeven byl také 
okružní věnec z kamenů a dělníci 
vykopali koňskou lebku. Ta ale 
s kostelem sv. Jiří nesouvisela.
O stáří Homole tedy historici stále 
nemají důkaz. Můžeme si tak jen 
domýšlet, co se na tomto místě 
v minulosti odehrávalo. A ještě 
jedna zajímavost na závěr: ke kos-
telu sv. Jiří vede 52 schodů. 

Znamená to číslo něco? Třeba 
násobek magického čísla 

13? Těžko říct... Zajeďte 
se ke kostelu podívat, 
třeba vás něco napadne.

! Lucie Hochmalová

Proč kostelíček  
na Homoli
smutně k nebi ční?

Proč zvony jeho 

pokaždé jen
tklivou hudbou zní?

Jak stará báje 
vypráví, zde boj kdys 

krutý byl, v němž 

mnohý vojín statečný

svůj život položil.

 A. Janoušek

Byli jste už někdy 
na výletě v Rudné? 
Pokud ne, tak se vám 
nedivím. Rudná je 
městečko nedaleko 
od nás a vlastně není 
ani moc zajímavá. 
Jedna věc tu ale stojí 
za vidění: Homole, 
na níž stojí kostel  
sv. Jiří. Pojďme si  
o ní něco povědět.

Obrázek z doby, kdy ještě 
neexistovala Rudná. Reliéf s pověstí o pohřbeném bojovníkovi.

Současná podoba kostela sv. Jiří.  Lucie Hochmalová
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Obědy přesně podle vlastního přání
Restaurace Společenský dům v Zadní Třebani je 
známá nejen dobrou českou kuchyní a zábavními 
společenskými akcemi, ale také nabídkou 
neomezené konzumace za 85 korun. Jistě jste 
již zahlédli talíř s touto částkou obklopenou 
příborem a říkali jste si, co to vlastně znamená.

Netradiční nabídka poledního 
menu je méně častá, ale oblíbená 
v České republice i v zahraničí. 
Způsoby neomezené konzumace 
se mohou mírně lišit, ale základ je 
stejný: „Sněz, co si dáš na ta-
líř.“ Neznamená to, že musíme 
dva dny hladovět, aby se nám 
návštěva „vyplatila“. Naopak 
máme obrovskou výhodu v tom, 
že si můžeme vybrat kombinace 
jídel a příloh, na které máme právě 
v ten den chuť. V množství i pořa-
dí, jež nám vyhovuje.

Pokud si chceme pochutnat 
na kuřecím steaku s rýží či guláši 
s bramborovým knedlíkem, a ne 
houskovým, dáme si ho bez 
někdy složitého domlouvání 
s obsluhou či kuchařem. Všechna 
jídla jsou podávána formou rautu, 
můžeme si nabírat podle libosti. 
Denně je k dispozici polévka, osm 
až deset druhů jídel a salátový bar. 

Jako sladká tečka nechybějí de-
zerty s kávou či výběrem limonád, 
vše za 85 korun.
Neomezené menu za 85 korun 
nabízí Společenský dům v Zadní 
Třebani od pondělí do pátku mezi 
11. a 14. hodinou. Od června 
do září se tato možnost roz-
šíří i na sobotu ve stejný čas 
za 105 korun.

Od dubna se poledního menu po-
dle vlastního výběru dočkají i ve Vo-
noklasech. Zároveň bude fungovat 
rozvoz domů a do kanceláří. 
Polední menu dostanete 
předem na svůj e-mail a jídlo 
si objednáte do 9 hodin v den 
rozvozu na e-mailu:

jidlotreban@seznam.cz.

DOBNETINZERCE 
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inzerce

Inkluze je obtížně uchopitelný pojem, 
samo slovo znamená vmísení dosud 
cizorodého prvku do většího celku. 
Školní inkluze má však význam jiný, 
jde o zapojení (nikoli integraci) dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
do vzdělávání dětí zdravých, s potře-
bami běžnými, nepřizpůsobenými, 
a to za pomoci škály podpůrných 
opatření, která mají těmto dětem, 
jež jsou ve vzdělávání znevýhodněny 
mentálním nebo fyzickým omezením 
nebo odlišností (jak těžce se takové 
znevýhodnění popisuje, aniž by se 
člověk kohokoli dotkl – bohužel stej-
ně jako vývojové vady se projevuje 
i retardace sociální, v mnoha pří-
padech ani z ní není úniku) pomoci 
zvládnout učivo (nebo jeho část) 
dětí zdravých. Samotná myšlenka 
je tu už dlouho a prosazovala se 
dobrovolně od roku 2011, až nyní 
je tu natvrdo, povinně a v zásadě 
bez výjimek. S odůvodněním, že to 
po nás chce Evropa. Nic nemůže 
být větší lží. 

Reálně jde o pomalu se konstru-
ující reakci na rozhodnutí Evrop-
ského soudu pro lidská práva 
ve věci D. H. a další proti České 
republice z listopadu 2007. Toto 
rozhodnutí jako diskriminační 
a v rozporu s právem na vzdělání 
zakotveným Úmluvou o ochra-
ně lidských práv a základních 
svobod označilo v praxi běžné 
zařazování romských dětí do tzv. 
zvláštních škol, neboť dospělo 
k závěru, že při jejich zařaze-
ní do zvláštních škol tyto děti 
neměly táž práva a nebylo k nim 
přistupováno stejně jako k dětem 
neromským. Ani po opakovaném 
prostudování celého rozhodnutí 
to tak nevnímám, spíš se obá-
vám, že povinnost inkluze povede 
k dalšímu snížení práva těchto 
dětí na vzdělání. Nicméně toto 
rozhodnutí požaduje, aby Česká 
republika učinila opatření, jimiž by 
bylo namítanému diskriminačnímu 
přístupu ke vzdělání zamezeno. 

Jak máme ve zvyku, jdeme na ko-
mára s kanonem, a místo aby-
chom se zabývali tím, jak změnit 
jinak fungující systém v těch čás-
tech, kde (podle tvrzení soudců, 
kteří navštívili Českou republiku jen 
na výletě do Prahy a z nichž vět-
šina pochází ze zemí, kde je stále 
ještě velké procento romských dětí 
zcela negramotných) nefunguje, 
zbourali jsme celou konstrukci 
a přišli s povinnou inkluzí. A toho 
se bojím. Legislativní úprava je totiž 
odvozena nikoli od práva, nýbrž 
od povinnosti, a jak zní ze všech 
stran – inkluze není vhodná pro 
všechny děti, ani kdyby vyčerpaly 
celou škálu podpůrných opatření.  
Obav, které v daném případě ze 
zavedení tohoto systému panují, 
je vícero – že zde není dostatečný 
odborný aparát, který by na sa-
mém počátku vzdělávání pomohl 
určit, zda je takový postup pro dítě 
vhodný, že zanikne dosud fungující 
systém praktických škol a že s pří-
chodem dětí se zvláštními vzdělá-
vacími potřebami dojde ke snížení 
úrovně vzdělávání těch ostatních 
(což je po mých zkušenostech 
jediná věc, kterou lze vyloučit). 
Na každé z těchto obav přitom 

něco je, ale mám-li osobně nějakou 
obavu já, pak tu první. Česká 
republika nepodporuje dostatečnou 
síť dětských psychologů, kteří by 
měli určovat, jaké jsou vzdělávací 
potřeby a možnosti dítěte a jaký typ 
vzdělávání by mu nejvíce prospěl. 
Teprve po zjištění, čeho může dítě 
dosáhnout a co vlastně potřebuje (ať 
již z hlediska formy nebo obsahu), 
je možné uvažovat o volbě školy, 
podpůrných opatření nebo čehokoli 
jiného, co může dítěti prospět. 
To je aspekt, jímž se stávající úpra-
va ani vedená diskuse bohužel ab-
solutně nezabývají.  Ale tak jako je 
zakotveno právo na vzdělání, mělo 
by být zakotveno právo na odbor-
nou pomoc (nikoli pouze peda-
gogickou) ve zjištění vzdělávacích 
možností, potřeb dítěte a v naleze-
ní nejvhodnější formy. A ač si jich 
vážím, na to pedagogičtí poradci 
běžných základních škol nestačí. 

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

A už vám to někdo vysvětlil? 

CELOROČNÍ PRODEJ ŽIVÝCH RYB
SLADKOVODNÍ RYBY TRŽNÍ:

kapr, candát, štika, pstruh, jeseter, amur, okoun atd.
MOŘSKÉ RYBY A PLODY MOŘE MRAŽENÉ:

losos, mahi mahi, platýz, žralok, tuňák, krevety, sépie, mušle atd.
BAREVNÉ RYBY:

jeseter, jesen, koikapr, karas, ostroretka, pstruh zlatý atd.
KRMENÍ PRO RYBY – ALLER BIOMARE:

pelety 0 – 12 mm plovoucí – potáplivé, krmení pro koi a barevné ryby atd.
NÁSADA DO RYBNÍKŮ A JEZÍREK:

pstruh, siven, kapr, amur, tolstolobik, candát, štika – všechny velikosti
VODNÍ ROSTLINY:

lekníny, kosatce, rákos, kapradiny atd.
PŮJČOVNA PROF. VODNÍCH LUXŮ NA JEZÍRKA,  

KOMPLETNÍ ÚDRŽBA JEZÍREK ČIŠTĚNÍ
PRODEJ POTŘEB PRO PROF. RYBÁŘE:

sítě, vrhačky, kesery, čeřeny, holínky, prsačky atd.
KOMPLETNÍ PRODEJ POTREB PRO VYBUDOVÁNÍ  

JEZÍREK A RYBNÍKŮ:
folie, čisticky, vzduchovadla, přípravky proti řasám atd.

KOMPLETNÍ PORADENSTVÍ OHLEDNĚ RYB,  
RYBNÍKŮ A JEZÍREK

• uvidíte u nás loutky skřítků, víl • 
a pohádkových bytostí

• prohlídky sádek a loutek pro školy • 
a školky s výkladem

• chováme holandské zakrslé kozičky •  
a další zvířata

• celoroční provoz •
Otevírací doba: po, út ZAVŘENO | st až so 9.00 – 18.00 | ne 9.00 – 14.00

Vstupné: LOUTKY – 30 Kč
SÁDKY, LOUTKY, ZVÍŘATA – 60 Kč

tel.: 724 047 920

Inkluze je téma posledního půl roku – probírané, 
vyzdvihované a zatracované zhruba stejnou 
měrou. Ve skutečnosti je tu s námi déle, 
v podstatě již od pádu komunistického režimu.
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Stavebniny Drive In  
na ploše větší než 5500 m2

Zahrada a Zoo na ploše 
větší než 5000 m2

Číslo 1 v profi  
poradenství

www.hornbach.cz/chuchle

Chuchle
OTEVÍRÁME 23. 3. v 700

navhr inzerce_190x132_669_NEU_2.indd   1 26.02.16   14:54
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Georgij Efron čelil těžkému 
životu mimo rodnou zemi

V roce 2015 mimo jiné uplynulo 115 let 
od narození Vladimíra Holana a 90 let 
od narození Georgije Efrona, všenorské-

ho rodáka a syna Mariny Cvetajevové.
Uvědomila jsem si, že jsme ta dvě hezká výročí 
opomněli. V příštím čísle DOBNET zpravodaje 
proto nabídneme několik zajímavostí z poby-
tů Vladimíra Holana ve Všenorech a pěknou 
vzpomínku paní Yvony Maršálové. Přiblížit syna 
Mariny Cvetajevové Georgije Efrona nemůže 
nikdo jiný než autorka četných knih a expozic 
o básnířce dr. Galina Vaněčková.
Z Ruska do Československa roku 1922 přijela 
s dcerou Ariadnou za manželem Sergejem 
Efronem, studentem Karlovy univerzity, známá 
ruská básnířka Marina Cvetajevová. Rodina 
neměla prostředky na ubytování v Praze,  pro-
to se nejdřív usídlila u hajného v osadě Nový 
Dvůr, pak několikrát během tří let změnila své 
bydliště ve snaze najít ubytování lepší a laciněj-
ší: vystřídali Horní Mokropsy, krátce Prahu-
-Smíchov, Jíloviště, Dolní Mokropsy, Všenory.
Právě ve Všenorech se 1. února 1925 v domě 
u Vančurů (Nad Rozcestím č. 324) narodil 
vysněný syn Georgij.
Při porodu pomohl student medicíny G. Alt-
šuller a ruské přítelkyně z vily Boženka.
Ony, ve snaze o čistotu kolem rodičky, všech-
no včetně podlahy dezinfikovaly lihem, který se 
během porodu vznítil, a chlapeček se narodil 
ve světle modře plápolajícího plamene.
Neuplynul ani rok od jeho narození a rodiče se 
rozhodli přesídlit do Paříže, kde Georgij strávil 
své dětství a léta raného dospívání. Cvetajevová 
v Paříži těžce prožívala odtržení Sudet a okupa-
ci Československa, reagovala cyklem básní Ver-
še Čechám. Chtěla by se vrátit do milovaných 
Čech. Po čtrnácti pařížských létech se rodina, 
ovlivněná touhou Sergeje Efrona po vlasti, vráti-
la do Ruska. Marina Cvetajevová tušila, co je – 
porevoluční emigranty – čeká v Sovětském sva-
zu. Po příjezdu do Moskvy v roce 1939 Georgij 
vynikal mezi svými spolužáky jak chováním, tak 
vzděláním: byl nejlepší ze třídy v ruském jazyce, 
literatuře, ve světových i ruských dějinách.
Kriticky pohlížel na sovětskou inteligenci, vycítil 
její nálady blízké panice a strachu před skuteč-
ností. Viděl i jinou stránku myšlení společnosti 
a v jeho deníku najdeme poznámku, že někteří 
opozičníci sní, že po ukončení války s nacisty 
s pomocí Velké Británie a USA bude v Rusku 
nastoleno pružnější a liberálnější zřízení.

Marina Cvetajevová správně uhodla, že nic 
dobrého ani ji, ani její rodinu ve vlasti nepotká.
Dcera Ariadna byla zavřena a vypovězena 
na Sibiř, manžel uvězněn a později popraven.
Když se německá vojska přiblížila k Moskvě, 
matka se synem se připojili ke skupině evaku-
ovaných sovětských spisovatelů a na krátkou 
dobu se usídlili v tatarské obci Jelabuga. Po se-
bevraždě Mariny Cvetajevové v Jelabuze  zůstal 
Georgij v evakuaci sám. Podařilo se mu dostat 
do Taškentu, kde mu nějakou dobu pomáhala 
Anna Achmatovová a někteří jiní spisovatelé 
vysídlení do tohoto města. Georgij udělal vše 
pro to, aby úspěšně zakončil střední školu, 
hodně četl, na živobytí si vydělával tím, že kreslil 
plakáty a karikatury. Kulturně byl na výši. I v tuto 
těžkou dobu rád poslouchal milovanou šestou 
symfonii Čajkovského, Petrušku Stravinského.
Jeho zachovalé dopisy nás informují o oblíbe-
ných autorech, které znovu a znovu četl, byli to 
například M. Proust, S. Mallarmé, P. Valéry,  
Ch. Baudelaire, P. Verlaine, T. Gautier, J. P. Sar-
tre, O. Huxley, M. J.  Lermontov, A. P. Čechov, 
F. M. Dostojevskij, A. Grin a A. Blok. Posteskl 

si, že nemůže sehnat Kafkův Zámek. Snažil se 
překládat z francouzštiny, připravoval vydání 
almanachu. V budoucnu plánoval napsat dějiny 
francouzské literatury 19. a 20. století.
Ještě v Taškentu, jako žák gymnázia, byl 
odveden.
V roce 1943 byl Georgij přijat na Literární institut 
v Moskvě, avšak tato vysoká škola neposkyto-
vala odklad vojenské služby, a tak byl začátkem 
roku 1944 poslán do záložního pluku, který 
se urychleně připravoval k odjezdu na frontu. 
V dopise příteli konstatuje, že „kruh se uzavřel“: 
otec je ve věznici, matka dobrovolně ukončila 
svůj život, sestra je ve vyhnanství a on je zbaven 
možnosti studovat milovanou literaturu.
Pluk byl odvelen do šesté armády první pobalt-
ské fronty. Z Georgijova dopisu se dozvídáme, 
že 99 procent jeho spolubojovníků jsou propuš-
tění zločinci. Nadávali mu „inteligent“ a uloupili 
mu vše kromě sborníku veršů Mallarmého.
Po čtyřech měsících lítých bojů Georgij Efron 
v červenci 1944 zahynul v Bělorusku.
Podobně jako Eva Curieová chtěl napsat ve spo-
luautorství se sestrou knihu o své matce, kterou 
ctil a jejíž verše pokládal za jedny z nejlepších. 
Tento úkol splnila Ariadna Efronová po jeho smrti 
knihou vzpomínek O Marině Cvetajevové.
Z iniciativy Společnosti Mariny Cvetajevové 
byly svého času uspořádány ve Všenorech 
vzpomínkové akce k jeho nedožitým pětase-
dmdesátinám a pětaosmdesátinám.
Ve všenorské knihovně najdete řadu knih vě-
novaných  M. Cvetajevové i dílo této básnířky. 
V současné době se připravuje  instalace 
výstavy k životu a dílu Mariny Cvetajevové 
a Vladimíra Holana. K dispozici bude průvodce 
po místech pobytu básnířky. Pokud jsme vás 
inspirovali, zveme vás k návštěvě.

! Alena Sahánková, Galina Vaněčková
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Malý Georgij 
Efron jako 
chlapec. Jeho 
maminka šla 
těsně před jeho 
narozením pěšky 
na Karlštejn. 
V době vzniku 
fotografie již žil 
ve Francii a netu-
šil, čemu všemu 
bude muset 
v životě čelit.

  Archiv

Obec Všenory může být hrdá 
na to, že po jejích cestách 
chodili a především zde 
i vytvořili část svého díla 
významní umělci světového 
formátu: ruská básnířka 
Marina Cvetajevová a český 
básník Vladimír Holan.
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DOBNETVOLNÝ ČAS   •   Soutěž o ceny 

Výherní křížovka s tajenkou

PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ O ZAHRADNÍ NŮŽKY
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Soutěž o zahradní nůžky

Vyluštěnou tajenku i výsledek kvízu zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu 
DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 25. března 2016.  
Cenu získají luštitelé se správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Cena pro vylosovaných 5 luštitelů se správnou tajenkou a správným  
řešením kvízu: zahradní nůžky Profi HECHT 421
Cenu věnuje: HOBBY do zahrady, s. r. o., Karlická 456, 252 29 Lety.

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

u ZAMĚSTNANCI
Dva zaměstnanci bydlí v jednom domě a pracují ve stejném podniku. 
Prvnímu cesta pěšky do práce trvá 20 minut, druhému 30 minut. 
Za jak dlouho dohoní první druhého, pokud druhý vyjde o 5 minut dřív?

Výsledek kvízu z minulého čísla: 256
Tajenka z minulého čísla: … dobré jídlo i skvělou zábavu.

Vylosovaní luštitelé křížovky se správným řešením kvízu z únorového čísla:
1. cena: Libuše Kopalová, Dobřichovice   2. cena: Michal Koptík, Dobřichovice

Velké výprodejové 
slevy na nábytek 
a sekačky

Karlická, 252 29 Lety
tel.: 240 201 151
www.hobbydozahrady.cz
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DOBNETINZERCE 

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozu Fabia: 3,6–4,8 l/100km, 93–110 g/km

Hledáte zosobnění kvality a nadčasového designu? Seznamte se s vozem 
ŠKODA Fabia. Stylový hatchback nabitý moderní technikou, včetně pětileté 
záruky a zvýhodnění 30 000 Kč, může být při financování se ŠKODA Financial 
Services Váš již od 210 890 Kč. Vyzkoušejte vůz ŠKODA Fabia přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

mojeskodafabia.cz

Vyberte si ze 121 barevných 
kombinací karoserie, střechy, 
kol, zrcátek a interiéru. 

Panoramatická střecha Vám 
odhalí nové obzory.

ŠKODA usnadňuje život 
svým zákazníkům každý 
den.

Denní svícení přenechejte 
moderní LED technologii.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia 1.0 MPI Active 44 kW v ceně 239 900 Kč (cena s financováním VWFS 210 890 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem 62 920 Kč (30 %), 
výše úvěru 147 970 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 188 543 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 201 935 Kč, RPSN vč. pojištění 16,18 %, 
délka úvěru 36 měsíců, zůstatková hodnota 84 356 Kč, měsíční splátka úvěru 2 894 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 299 Kč, úroková sazba p. a. 11,38 %. ŠKODA Pojištění 
Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 
10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

/skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ
ŠKODA Fabia měsíčně již od 3 299 Kč*

Stáhněte si 
interaktivní 
katalog 
do svého 
mobilního 
zařízení.

Zvýhodnění 
30 000 Kč*

Radarový systém Front Assist 
s funkcí nouzové brzdy.

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

Untitled-83   1 8.2.2016   8:43:11
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Hledáme do svého týmu TECHNIKA
Hlavní náplní práce je instalace internetových připojení u zákazníků, servis těchto přípojek a návrhy a realizace infrastruktury (WiFi routery, switche, nastavení PC a dalších 
zařízení). Dále výstavba a servis přístupových bodů DOBNET. Požadujeme kultivované vystupování a komunikativnost vzhledem ke každodennímu styku se zákazníky.

Práce na HPP v regionu působnosti DOBNET, z.s.

Požadované dovednosti: • základní znalosti PC sítě (nastavení a změna IP adresy, určení rozsahu sítě, orientace v terminologii) • ŘP skupiny B
• základní znalosti různých OS (Windows, OSX, Android…) pro nastavení zákaznických zařízení
• manuální zručnost (práce ve výškách, tahání kabeláže, montování stožárů a konzolí…)

Životopisy prosím zasílejte e-mailem, případně doručte do kanceláře.

kancelar@dobnet.cz 277 001 111Palackého 27, Dobřichovice

Výhodou je vyhláška 50 a případná praxe s instalací 

a správou WiFi přípojek a optických a metalických sítí.

Hlavní organizátor Balonklub Karlštejn, pořadatel vyhlídkových letů, spolupořadatel 
a mediální partner DOBNET, z.s. a hostitelská obec Lety srdečně zvou na Slavnosti Morany. 
Čeká vás přehlídka Moran jednotlivých obcí, vyhlášení vítěze, bohatý kulturní program, 
stánky s občerstvením a atrakce pro děti. V případě dobrého počasí vzlétnou balony. 
Zakončení akce v Pivovaru MMX s kapelou Snails od 17:00 hod.

Vyhlášení soutěže o putovní pohár 
za nejkrásnější Moranu z obcí Dolní Berounky.
Přihlášky do soutěže o nejkrásnější Moranu se přijímají až 
do 18. března. Obec, jejíž zástupci vyrobí a předvedou 
nejkrásnější Moranu, získá putovní pohár, zástupci věcné ceny.

Bližší info: redakce@dobnet.cz

Slavnosti
Morany

3. ročník, Lety
u srubu U Kocoura

9. dubna 2016
od 11:00 hod.


