
www.idobnet.cz  1  

10 /2016
ZDARMA
ROČNÍK 10

+ více zpráv z regionu, kultury a ze sportu

Rozhovor 
s mezzosopranistkou
Ester Pavlů

Téma:
Hasiče 
ochraňuje 
svatý 
Florián

Na Točník 
za zvířenou 
i romantikou



2  DOBNET říjen 2016

DOBNETINZERCE 

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

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



www.idobnet.cz  3  

DOBNETZPRÁVY   •   Dolní Berounka

Ve čtvrtek 24. listopadu od 16:30 
hodin se v řevnickém kině usku-
teční křest audioknihy Pohrátky 
aneb cesta pavoučka Vincka. 
Na děti i dospělé čeká Vinckovo 
pavoučí putování. Děti budou 
procházet třinácti pohrátkovými 
zastaveními, stejně jako cestuje 
Vincek ve své knize, a plnit růz-
norodé úkoly. Svou aktivní účastí 
na pohrátkové hře pomohou 
jiným dětem, které to opravdu 
potřebují. A protože jsou Pohrát-
ky o cestování a propojování, 
rozhodly se jejich autorky pod-
pořit projekt Love for Guatemala, 

konkrétně přispět na vzdělání 
několika vybraných guatemal-
ských dětí (z prodeje knihy a au-
dioknihy na křtu, z pohrátkové 
hry). Na samý závěr křtu si všichni 
společně zatančí při podmanivé 
hudbě oblíbené kapely Running 
Sushi, která už má v Řevnicích 
velkou řadu fanoušků.
Své hlasy propůjčili hlavním posta-
vám Lábus, Hrzánová, Táborský, 
Goldflam, Oltová a Elsnerová, tedy 
české herecké hvězdy. Režie se 
ujal Jan Jiráň, nejlepší český reži-
sér mluveného slova. Autorskou 
hudbu složil Dominik Renč.

Zleva herečka Bára Hrzánová (přednes), autorka knihy Pavla Soletka, ilustrá-
torka Marie Snášelová a režisér audioverze Jan Jiráň.  Archiv pořadatele

Knihu Pohrátky si 
přečtete i ušima

Strážníky Městské policie Řevnice můžete nyní 
díky nově uzavřeným veřejnoprávním smlou-
vám vídat nejen v Řevnicích, ale i ve Všeno-
rech, v Letech a na Jílovišti. Uzavření smluv 
schválili koncem září řevničtí zastupitelé. Stráž-
níci, jejichž počet se zvýšil na čtyři, mohou nyní 
navíc měřit a pokutovat nedodržení rychlosti. 
Zaměřují se především na úseky v blízkosti 

školních zařízení. „Nikdo nemusí mít obavu, 
že budeme měřit přímo u dopravního značení 
začátku nebo konce obce. Nechceme plnit 
městskou kasu. Jde nám opravdu o prevenci,“ 
vzkazuje řidičům velitel MP Řevnice Jiří Dlask. 
Strážníky s radarem můžete potkat na katastru 
Řevnic například v Mníšecké ulici či v ulici Čs. 
armády v blízkosti Bambinária. (pan)

Klasické jazzové a soulové skladby Stevieho 
Wondera či Arethy Franklin budou znít v řev-
nickém Zámečku v neděli 23. 10. Koncert 
Lucie Zemanové a Soul Sisters nazvaný Jazz 
v Řevnicích zde začíná v 18:00 hodin. Lucie 
Zemanová (zpěv) vystudovala Pražskou kon-
zervatoř, spolupracuje s orchestry Back Side 
Big Band, Steamboat Stompers či s Dixie-
landem Messengers. Hostuje s Big Bandem 
Českého rozhlasu. Jakub Urban (klavír) ab-

solvoval Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka. 
Skládá pro vlastní Urban Trio, spolupracuje 
s Janem Smigmatorem, vystupuje s Michalem 
Gerou, Františkem Uhlířem a dalšími jazzma-
ny. Ondřej Sluka (bicí) vystudoval Konzervatoř 
Jaroslava Ježka a učí bicí na ZUŠ Bajkalská. 
Pavel Šlosar (kontrabas) studoval svůj nástroj 
u Jana Greifonera a spolupracuje se Steam-
boat Stompers, Evou Emingerovou, Jitkou 
Vrbovou a dalšími. (pan)

Letní kino v Černošicích  
opět bavilo širokou veřejnost
V Černošicích proběhl čtvrtý ročník Letního 
kina v Parku Berounka. Navštívilo ho na tisíc 
diváků, čím se zařadilo mezi nejvýznamnější 
akce v regionu. Pestrá dramaturgie přilákala 
návštěvníky napříč věkovými skupinami i žán-
ry. A již podruhé ji doplnily krátké předfilmy 
především z dílny studentů.
Oproti loňským ročníkům organizátoři 
zapracovali především na kvalitě promítací 
technologie. Letošní ročník otestoval nové 
šestimetrové plátno, vylepšil samotnou digitál-
ní stránku promítání a k podstatnému vyladění 
došlo též po zvukové stránce.
„Od začátku je to pro všechny především 
skvělý zážitek. Krásný večer u řeky, kde 
kromě kulturního vyžití také potkáte souse-
dy a známé. Postupně se snažíme všechny 
aspekty zdokonalovat. Za letošní znatelný 
posun v kvalitě vděčíme především našim 
partnerům.“ Vzhledem k faktu, že akce je pro 
veřejnost zcela zdarma, ale nese na bedrech 
především vysoké náklady na zajištění licencí, 
je pro organizátory podpora ze strany lokál-
ních firem velmi důležitá.
Akci pořádá místní iniciativa Na Nohou 
s partnery.

V úterý 27. září byl na místě raně středověkého 
pohřebiště u Lahovic odhalen pamětní kámen. 
Nové poutní místo vzniklo pod záštitou starosty 
Prahy 16 Karla Hanzlíka na křižovatce tří cest – 
Radotína, Velké Chuchle a Lahovic, u soutoku 
dvou pražských řek Berounky a Vltavy.
Podle archeologických průzkumů se tu 
začalo pohřbívat v polovině devátého století 
a během dvou set let bylo na ploše zhruba 
300 x 25 metrů pohřbeno přibližně čtyři sta 
lidí. Odhalený kamenný monolit má sedm tun 
a jde o legendární červený slivenecký mramor 
pocházející z lomu Špička u Zadní Kopaniny
Událost si nenechalo ujít víc než padesát lidí 
z řad veřejnosti, dorazili sem i představitelé 
okolních obcí – starostka Zbraslavi Zuzana 
Vejvodová, lochkovský starosta Jiří Rendl, dále 
pak zástupci spolupracujících firem a osob-
nosti české archeologie – zejména významný 
archeolog Jan Klápště, který se zaměřuje 
hlavně na archeologii středověku.
„Zásluhou členů Letopisecké komise Rado-
tín, která je jedním z orgánů městské části 
Praha 16, vzniklo nedaleko přístavu nové 
poutní místo – kromě kamenného památníku 

s bronzovou deskou jsou zde instalovány 
tabule s fotografiemi a popisy o zdejší historii,“ 
uvedl předseda Letopisecké komise Radotín 
Petr Binhack. Promovaný geolog a člen této 
komise Štěpán Rak doplnil: „Nacházíme se 
na pietním místě, jehož historie je stará víc než 
tisíc let, na místě, jemuž mnoho let svého bá-
dání zasvětila doktorka Zdeňka Krumphanzlo-
vá ve své fenomenální monografii. Právě sem, 
v době, kdy teprve vznikal nedaleký Radotín, 
pohřbívali lidé z rybářské osady své mrtvé 
podle pohřebního rituálu – hlavou k západu, 
nohama k východu.“

Na řevnickou hlídku narazíte i v Letech či ve Všenorech

V Zámečku bude znít jazz a soul

U Lahovic byl odhalen památník raně středověkého pohřebiště
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Halloween se blíží
Každoroční událost ve znamení oživlých dýní 
i různých strašidel si nenechají ujít v Modrém 
domečku v Řevnicích. Halloween si zde připo-
menou v neděli 30. října. Přijít můžete kdykoli 
mezi 14. a 17. hodinou. Čeká na vás tematic-
ká výzdoba, dlabání dýní (dlabací nástroje si 
vezměte s sebou) či speciální menu. Kostýmy 
jsou vítány.
Pokud do Modrého domečku dorazíte s před-
stihem, můžete zhlédnout poutavou výstavu 
kreslíře Jiřího Flekny. Je po úrazu z mládí 
kvadruplegik a je tak odkázaný na pomoc 
své sestry a pracovníků neziskové organizace 
Spokojený domov. Flekna i přes vážný han-
dicap neztratil svůj osobitý smysl pro humor. 
I když jen s obtížemi udrží tužku, dokáže své 
veselé nápady pečlivě vykreslit na papír. Jeho 
vtipy jsou otiskovány i v humoristických časo-
pisech. Výstava v obou patrech budovy potrvá 
do 6. listopadu. Archiv Modrého domečku

Téměř stovka policistů, desítky hasičů, zdravot-
nických záchranářů, letečtí inspektoři a nejrůz-
nější specialisté se ve čtvrtek 29. září zúčast-
nili taktického cvičení uprostřed Chráněné 
krajinné oblasti Brdy. Cílem byla záchrana osob 
a likvidace následků havárie malého letadla. 
Záchrannou akci komplikoval fakt, že stroj do-
padl na území bez pyrotechnické očisty. Hrozilo 
tudíž nebezpečí výbuchu nezjištěné munice.
Cvičení složek integrovaného záchranného 
systému sledoval za silného větru z vrcholu té-
měř 800 metrů vysoké hory Houpák i hejtman 

Středočeského kraje Miloš Petera. „Letecká 
neštěstí se bohužel nevyhýbají ani místům, jako 
jsou Brdy, kde se může vyskytovat nevybuchlá 
munice. Jak jsem si všiml, nedaleko místa 
cvičení je pomníček pilota vojenského letadla, 
který se tu před třinácti roky zřítil během vý-
cviku. Musíme být proto na podobné události 
připraveni. Děkuji všem, kteří se dnešního 
cvičení zúčastnili. Odvedli vynikající práci,” řekl 
na závěr akce. Kvůli nepřízni počasí nemoh-
ly být nasazeny policejní drony, na něž kraj 
finančně přispěl. Vyzkoušejí se proto příště.

Policisté a záchranáři nacvičovali, co dělat po pádu letadla

Netopýři se ukázali 
na dobřichovickém zámku
V sobotu 24. září proběhla v Dobřichovicích 
akce pro milovníky netopýrů nazvaná Netopýří 
noc. Letos slavila jubilejní 20. výročí. Zabavili se 
malí i velcí.
Od 16 hodin bylo připraveno mnoho aktivit 
zejména pro děti. Chlapci a děvčata soutěžili 
o sladkosti nebo poznávali, jaké to je orien-
tovat se po sluchu. Hlavně ale byli zajímavou 
formou představeni sami netopýři. Přítomní se 
dozvěděli leccos z jejich života, prohlédli si je 
zblízka a někteří je cítili i ve vlasech.
Pokud máte tyto malé létající savce rádi, pak 
se určitě podívejte na video DOBNET.tv, které 
najdete na www.idobnet.cz v rubrice VIDEO. 
Dozvíte se například, jestli netopýři voní, nebo ne.
 (obj, vs, hej)

Říjnový prodej mezi vraty 
v Dobřichovicích
Jubilejní desátý Garage sale 
neboli Prodej mezi vraty se 
koná v neděli 9. října v Dobři-
chovicích. Organizátoři slibují 
nová místa, nové sousedy, nové 
poklady. Akce probíhá od 10 
do 15 hodin. Mapu prodejních 
míst najdete na www.garage 
salecernosice.cz/dobrichovice 
v rubrice Ke stažení.

V Řevnicích se rekonstruuje 
Žižkova ulice
V pondělí 3. října začaly opravy části řevnic-
ké ulice Žižkova v úseku od Komenského 
k Na Stránce. Proto je zde částečně omezený 
provoz aut a parkování. Konec stavebních 
prací je plánován na úterý 29. listopadu.

Hlásná Třebaň  
vzpomene na Karla IV.
Obecní úřad Hlásná Třebaň zve na pořad 
věnovaný Karlu IV. při příležitosti 700. výročí 
jeho narození. Další akce věnovaná našemu 
významnému panovníkovi proběhne v místní 
sokolovně v sobotu 22. října od 16 hodin. 
Účinkovat budou Alfred Strejček a skupina 
Chairé. Vstupné je 50 korun.

Cementárna se předvedla 
v plném provozu
Radotínská cementárna letos slaví 55 let 
od svého vzniku. Na konci září proto pořádala 
den otevřených dveří pro širokou veřejnost. 
Jeho součástí byl bohatý program pro děti 
a dospělé, který zahrnoval také prohlídku 
cementárny za plného provozu, okružní jízdu 
turistickým vláčkem a různé soutěže. Nechy-
bělo občerstvení a tombola.

 Petra Stehlíková
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Vítání občánků
Proběhne v sobotu 22.10. 
od 10 hod. v sále U Kafků. 
Žádáme rodiče, kteří se s dětmi 
budou chtít vítání zúčastnit, aby 
se přihlásili do středy 19. 10. 
na Obecním úřadě v Letech.

Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného a velko-
objemového odpadu bude 
zorganizován v sobotu 5. 11. 
od 11:30 ve sběrném dvoře 
v Letech.

Posvícení
Na svatomartinské posvícení  
se můžete těšit v sobotu  
12. 11. Od 13 hodin bude 
probíhat jarmark s koloto-
čem a mechanickou střelnicí, 
vystoupení dětí z MŠ a Školinky 
Nona bude tradičně zahájeno 
ve 13:45 příjezdem sv. Martina. 
Vystoupí hudební formace v čele 
s Andreou Hrubou, dále kapela 
Třehusk a Harryband. Své 
dovednosti předvedou nejmenší 
hasiči. Těšit se můžete na me-
tače ohně a také na lampionový 
průvod. Celým odpolednem 
bude provázet Olda Burda 
a chybět nebudou ani oblíbené 
posvícenské soutěže v pojídání 
koláčů, jitrnic a další kratochvíle.

Polopodzemní 
kontejnery
Výstavba polopodzemních 
kontejnerů bude zahájena 
v měsíci říjnu. Po třetím kole 
výběrového řízení úplnou 
nabídku podala firma Compag 
Mladá Boleslav, s. r. o. Firma 
Uniservis Hašek musela být 
vyloučena pro neúplně vyplně-
nou kalkulaci nabízené ceny.

Oceňování  
významných jubileí
Abychom mohli ocenit význam-
né životní události svých obča-
nů a pro tyto účely využívat dat 
v základních registrech (nově 
upravené v § 36 a) novely 
zákona o obcích) a neporušili 
ustanovení zákona o ochraně 
osobních údajů, vydalo Zastu-
pitelstvo obce Lety usnesení 
o oceňování významných 
dnů a jubileí v životě občanů. 
I nadále bude probíhat vítání 
novorozenců – občánků obce 
Lety a budou oceňováni jubi-
lanti s výročím narození 70 let, 
75 let, 80 let, 85 let, 90 let 
a každé další vyšší než 90 let. 
Nově bude oceňováno výročí 
zlaté svatby manželů – občanů 
obce Lety. (bt)

Zastupitelstvo obce Lety schválilo podmínky pro 
poskytování grantů z rozpočtu obce Lety v ob-
lasti kultury a sportu pro rok 2017. Na webových 
stránkách obce můžou zájemci zjistit informace, 
jak o grant zažádat, jaké jsou podmínky získání 
grantu, jaký bude systém posouzení jednotlivých 
žádostí a jaké budou možnosti čerpání grantu. 
Žádosti o granty v oblasti kultury a sportu mohou 
být podány na adresu OÚ Lety, Na Návsi 160, 

252 29 Lety nejpozději do 30. 11. 2016. Pro rok 
2017 bude k dispozici žadatelům o grant  
200 tisíc Kč.
Podpořené akce budou muset být vyúčtovány, 
stejně jako tomu bylo v podmínkách pro letošní 
rok. Posouzení žádostí budou provádět členové 
zastupitelstva obce. Výsledky budou zveřejněny 
na webu obce po jejich schválení, tzn. v polovině 
prosince 2016.

V pátek 30. 9. 2016 v 17 hod. proběhlo za účasti zástupce Středočeského kraje pana dr. Ing. Jiřího Peřiny slavnostní 
otevření obnoveného, nyní multifunkčního hřiště s umělým povrchem. Tento pátek zde probíhala diskotéka pro děti 
pod taktovkou DJ Oldy Burdy. Olda měl pro děti připravené různé soutěže, kterých se zúčastnili velcí i ti nejmenší 
a velmi je to bavilo. Na financování obnoveného povrchu, výměně hlučných rezonujících sítí, opravě tribunky a no-
vých mantinelů se Středočeský kraj podílel dotací z Fondu rozvoje obcí a měst ve výši 422 tis. Kč. Na hřišti je možné 
kromě fotbálku hrát i volejbal nebo nohejbal.  Karel Ráž

Veřejnoprávní smlouva – Městská policie Řevnice

Smlouva stanovuje rozsah úko-
lů a specifikuje výkon služby, 
který bude prováděn dle potřeb 
obce dvoučlennou hlídkou.
Úkoly obecní policii zadává 
starostka obce prostřednictvím 
vrchního strážníka Městské 
policie Řevnice.
Také v případě, že obec bude 

chtít provozovat kamerový systém, 
bude Městská policie Řevnice pro-
vádět vyhodnocování přenášených 
dat a záznamů z tohoto systému 
pro účely plnění úkolů městské 
policie. V současné době toto 
obec sama zajišťovat nemohla.
Na webu obce a v Letováku 
budou kontaktní údaje na vrchního 
strážníka Městské policie Řevnice 
Bc. Jiřího Dlaska.
Městská policie Řevnice započne 
svoji činnost podle této smlouvy 
od prvního dne měsíce následu-
jícího po měsíci, ve kterém dojde 

k nabytí právní moci rozhodnu-
tí Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje o udělení 
souhlasu s uzavřením této 

smlouvy. 

Zastupitelstvo obce Lety na svém veřejném 
zasedání dne 21. 9. schválilo veřejnoprávní 
smlouvu s městem Řevnice, na jejímž základě 
bude vykonávat Městská policie Řevnice úkoly 
obecní policie na území obce Lety, zejména při 
zajištění místních záležitostí veřejného pořádku 
v rámci působnosti obce.

Granty na rok 2017
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Hasiči pomáhají 
nám, je ochraňuje 
svatý Florián

Pane Jurkovče, jak dlouho jste dobrovol-
ným hasičem?
Táhne se to se mnou odmalinka, už jako ma-
lému se mi to strašně líbilo. Fascinovala mě ta 
velká technika, jak to všechno houkalo, blikalo, 
jak kluci něco zachraňovali.

Takže jste už jako malý chodil mezi hasi-
če?
Dovedl  mě k nim děda, který byl od osmnácti 
let členem výjezdové jednotky na Sloven-
sku a dělal velitele. Od něj mám také první 

zkušenosti, chodil jsem s ním často. A zalíbilo 
se mi to natolik, že jsem jako malý začal dělat 
požární sport. Pak mi nějak přirostl k srdci 
a pokračoval jsem i jako dospělý. Připadá mi 
samozřejmé, že můžu pomáhat druhým.

Začínal jste tedy na Slovensku?
Ano, byl jsem členem hasičů u nás na Sloven-
sku. Jako dospělý jsem pak jezdil delší dobu 
pracovně do Čech, celé týdny jsem tu byl bez 
rodiny, takže jsem se nakonec rozhodl, že tady 
zůstanu, a rodina se za mnou přestěhovala. 
A zase jsem skončil u hasičů. (smích)

A jak dlouho jste velitelem 
v Dobřichovicích?
Starosta města mě jmenoval před rokem. Když 
jsem se přestěhoval do Dobřichovic, moje 
první kroky vedly k hasičárně, postupně jsem 
se sem zařadil, teď už jsem pět let členem 
výjezdové jednotky.

Hasiči jsou dobrovolná činnost, která asi 
zabírá dost času. Takže je to vlastně spíš 
náročný koníček?
To ano, bez podpory manželky bych ho 
nezvládl. Pokud jste členem dobrovolných 
hasičů, strávíte u nich hodně času, musíte mít 
všechna školení a kurzy, sbírat zkušenosti, 
nikdy nevíte, kdy vás zavolají na zásah… Aby 
sbor a jeho činnost někam směřovaly, musíte 
se k tomu postavit čelem a snažit se.  
Čest všem ženám, které tuto činnost svým 
mužům tolerují.

Téměř v každé obci v našem regionu 
existuje Sbor dobrovolných hasičů (SDH) 
a v něm výjezdová jednotka, která jezdí 

na zásahy. Dobrovolní se tito muži (a samozřej-
mě i ženy) nazývají proto, že tuto činnost vy-
konávají ve svém volném čase, po práci, jako 

koníčka. A my si možná ani neuvědomujeme, 
co tento koníček vlastně obnáší. Zatímco jiní 
lidé chodí hrát tenis, jezdí na kole nebo malují 
obrazy, dobrovolní hasiči na zavolání nasednou 
do aut a pak několik hodin zachraňují lidem 
životy i majetek. A při tom všem riskují životy 
své. Za to si určitě zaslouží velký obdiv a díky.

Z historie hasičů
Hasičů je v naší republice opravdu hodně, 
podle údajů Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska je evidováno 347 675 členů orga-
nizovaných v 7 781 sborech; hasiči jsou tak 
vlastně největší zájmovou organizací v Česku.
Tradice hasičské činnosti sahá hodně do mi-
nulosti, první ryze český hasičský sbor byl 
založen už v roce 1864 ve Velvarech. A ještě 
dlouho předtím (v roce 1775) se poprvé řešila 
činnost hasičů, když Marie Terezie vydala „Řád 

hasební pro království české“. První profesio-
nální sbor u nás pak vznikl v roce 1853 v Pra-
ze, kromě hašení vykonával i práce metařské.
V našem regionu se dobrovolní hasiči začali 
sdružovat od konce 19. století. Sbor v Berou-
ně je datován rokem 1875, o dva roky později 
následovala Liteň, v roce 1880 Dobřichovice, 
1892 Běleč, 1895 Svinaře, 1896 Řevnice 
a Lety, 1898 Karlštejn, 1904 Hlásná Třebaň, 
1906 Zadní Třebaň a 1913 Černošice-Mokro-
psy. Tady všude činnost dobrovolných hasičů 
pokračuje až do současnosti.

Svatý Florián
Víte, že ochráncem hasičů je svatý Florián? 
Tento mučedník žil na konci 3. století na území 
dnešního Rakouska a kromě hasičů ochraňuje 
také třeba kováře, kominíky či horníky. Svátek 
má 4. května.

Mezi námi rozhodně není rivalita
O HASIČÍCH I SVÝCH ZKUŠENOSTECH VYPRÁVÍ VELITEL MARTIN JURKOVEC

V Čechách a v Dobřichovicích 
nebydlí dlouho, přesto je 
výraznou osobností místního 
života: velitel dobrovolných 
hasičů Martin Jurkovec. 
Hasičem je odmalička a celý 
život se snaží, aby lidé 
o hasičích a jejich práci věděli 
víc. Ale hlavně mu jde o to, 
lidem pomáhat.

Je několik povolání, jež 
mají mezi lidmi všeobecnou 
úctu. Mezi ně určitě patří 
lékaři a hasiči, kteří často 
zachraňují lidské životy. Obě 
povolání jsou velmi náročná 
na čas i psychiku, v případě 
hasičů to pak platí i o těch 
dobrovolných.

 Petra Stehlíková
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Stává se často, že vás zavolají k zásahu?
Máme asi šest až sedm výjezdů měsíčně, 
celkově tak kolem sedmdesáti za rok. K tomu 
si ale připočtěte veškerá školení – zdravotní 
způsobilost a kurzy první pomoci, technické 
školení, školení na vodu na člun, protože 
ležíme na Berounce, slaňování… Je toho 
opravdu hodně, co se musíme naučit. U zá-
sahů je například nutné  vědět, co všechno je 
v objektech, kde je přívod elektřiny, zda jsou 
tam třeba solární panely, jestli lze použít nějaký 
zdroj vody… Na to všechno potřebujeme být 
připravení. A také potřebujeme umět adminis-
trativní věci, po zásazích píšeme zprávy, nebo 
musíme znát různé vyhlášky a zákony.

Kolik má vlastně SDH v Dobřichovicích 
členů?
V SDH je nás dvanáct ve výjezdové jednotce, 
z toho deset mužů a dvě ženy, jedna v součas-
né době na mateřské dovolené. Potřebovali 
bychom další lidi, moje představa je mít aspoň 
patnáct členů, při zásahu se sejdeme tak v pěti 
až sedmi osobách, což je málo. Uměl bych si 
představit, kdyby nás bylo víc… Snad dostanou 
nějací mladí lidé odvahu a přijdou nám pomoct.

Jakou techniku máte k dispozici?
U nás ve sboru je technika malinko zastaralá, 
od mého nástupu jsme vyřadili jedno auto IFA, 
můj předchůdce pan Ryšavý je výborně udržoval, 
fungovalo, ale už nebylo bojeschopné. Zůstala 
nám „naše babička“ Tatra 148, cisterna z roku 
1980, která má k dispozici šest kubíků vody 
a pořád je schopná zásahu. Od mého nástupu se 

mi povedlo získat dar od profesionálních hasičů 
z Kralup, a to terénní vůz Nissan Patrol, kam se 
vejde dalších 160 litrů vody, je vhodný na menší 
prvotní zásah a rychleji dojede na místo.

Slyšela jsem, že jste úspěšní v získávání 
dotací. Co jste díky nim pořídili?
Vloni jsme dostali dotaci dvě stě tisíc na po-
vodně, nakoupili jsme přívěsný vozík za terénní 
vůz a velká silná kalová čerpadla. A také 
evakuační člun pro sedm lidí.
Teď už se všichni těšíme na velkoobjemovou 
cisternu, kterou koupíme z dotace v rámci 
IROP. Cisterna má obsah devět kubíků vody, 
což je o třicet procent víc než u tatry, jedná se 
samozřejmě o nový vůz, což pro nás bude vel-
ká pomoc. Dnes jsou hasičské vozy mnohem 
dokonalejší a sofistikovanější, takže se určitě 
zlepší i kvalita zásahů.

Kam všude jezdíte na zásahy?
To záleží na tom, kam nás pošle operační stře-
disko. Naše jednotka je zařazena do kategorie 
JPO III, takže v rámci požárního poplachového 
plánu máme kromě Dobřichovic ještě další obce 
kolem nás – Černolice, Všenory, část Černošic, 
Karlík, Mořinu, Mořinku, Třebaně. Další sbory 
ve stejné kategorii jsou v Mokropsech a v Rado-
tíně, v Řevnicích pak působí profesionální hasiči.

Spolupracujete se sbory v okolí?
Jistě, všichni hasiči si tykají, berou se jako 
nejbližší, mají respekt a úctu k těm druhým. 
Mezi námi rozhodně není rivalita, spolupráce 
funguje skvěle i u zásahů, když se tam potká-
me. Říkám vždycky, že správný hasič druhého 
akceptuje a uznává a je rád, když má toho 
druhého za sebou. Typický příklad naší spolu-
práce jsou profesionálové z Řevnic – když je 
dispečink někam pošle a zrovna jsou závory 
dole, takže musí čekat, pak jsme jejich pravá 
ruka a jedeme na zásah před nimi.

To ráda slyším, že aspoň v těchto přípa-
dech všechno funguje…
Samozřejmě. Při zásahu se doplňujeme, jde 

přece hlavně o to, aby přišla pomoc a aby-
chom situaci zvládli.

A spolupracujete také s městem Dobři-
chovice?
Ano, také to funguje bezvadně. Chtěl bych 
poděkovat městu, panu starostovi Petru Ham-
plovi a panu tajemníkovi Petru Prchalovi, jsou 
to lidé, kteří nám naslouchají, jsme v úzkém 
kontaktu. Snaží se nás zapojovat do činnosti 
města, je to hodně potřebné a jsme za to ne-
skutečně rádi. Ne všude to takhle funguje.

To je pravda. Poraďte ještě, co by měli 
lidé dělat, aby vám hasičům pomohli, když 
je potřeba.
Je to možná nudné téma, ale důležitá je pre-
vence. Jsme domluveni se zdejší mateřskou 
školou, že uděláme besedu, aby děti uměly 
reagovat „CO KDYŽ…“ Zároveň mají školení 
i zaměstnanci, aby věděli, co kde mají, kde 
jsou hydranty, na co se používá jaký typ ha-
šení, kde se vypíná elektřina. To jsou základní 
věci, které by měl vědět každý člověk, a nám 
to při zásahu hodně pomáhá.

Vzpomenete si na nějaký kuriózní zásah?
Občas se to stává. Zachraňovali jsme třeba 
papouška, byl asi patnáct metrů nad zemí. 
Paní pořád volala: Hlavně aby se mu nic 
nestalo… Přišlo mi zvláštní, že měla starost jen 
o papouška, který navíc umí létat.

Ještě nám prozraďte, co je pro vás 
osobně nejhorší?
Asi zachraňovat děti… Když vím, že jedeme 
k záchraně dětí, špatně to snáším. Bohudíky se 
to moc často nestává. A další smutná věc je, že 
někteří lidé berou tyto situace jako adrenalinový 
sport, často dochází k tomu, že nám při zása-
zích překážejí, okukují místo, dělají si legraci… 
To mě docela mrzí, ta neúcta a neuvědomělost.
A noční můry mám také z toho, že se jednou 
nevrátíme všichni… Snad při nás bude i nadále 
stát svatý Florián.
To vám určitě všichni přejeme! u

DOBNETTÉMA
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� Ohlašovatel zavolá na operační 
středisko, které vyšle příslušný počet 
hasičských jednotek. Můžete volat 
na linku 112 nebo přímo hasičům 
na 150.

� Všem členům SDH přijde SMS, 
následuje okamžitý přesun k hasičské 
zbrojnici, všichni se obléknou a do de-
seti minut vyjíždějí.

� Při příjezdu na místo zásahu má 
velitel povinnost udělat průzkum zása-
hového místa, musí nahlásit operační-
mu středisku, co zjistil, rozdělit úkoly 
lidem, určit, jakou technikou budou 
zasahovat, případně operačnímu 
středisku sdělit, zda potřebují pomoc, 
zda je nutná asistence policie nebo 
zdravotníků.

� Začne samotný zásah, při němž ha-
siči mezi sebou komunikují vysílačkou.

� Po zásahu musí velitel opět podat 
zprávu o zásahu operačnímu středisku.

� Jednotka odjíždí na základnu, ale 
pokud je to potřeba, drží na zásaho-
vém místě ještě požární dohled.

� Po příjezdu na základnu se musí vy-
bavení a výzbroj hned připravit na další 
výjezd, hasiči se převléknou, a tím 
zásah končí.

� Velitel poté musí sepsat podrobnou 
zprávu včetně toho, kolik lidí zasahovalo, 
jaká se použila technika, co se případně 
poškodilo, jaké jsou ztráty atd. To vše se 
odesílá na Územní odbor v Kladně.

Víte, jak probíhá zásah? Pálení se musí podle zákona 
nahlásit. Jak?
Podzim je tady a s ním také hromady listí, větví a keřů. 
Víte, že existuje povinnost nahlásit pálení? Přikazuje to 
zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. Tento zákon 
také zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým oso-
bám vypalování porostu.
„Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou 
právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem 
na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku 
a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném pro-
stranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny pře-
dem oznámit územně příslušnému hasičskému záchran-
nému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro 
tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat.“
Jak se tedy požár nahlašuje? Najděte si webové stránky 
HZS Středočeského kraje, kde je uprostřed vpravo malá 
tabulka s nápisem EVIDENCE PÁLENÍ. Po kliknutí na ni 
se objeví formulář, který vyplníte bez přihlášení. A je to. 
Odkaz na stránky je zde: http://www.hzscr.cz/ 
hzs-stredoceskeho-kraje.aspx.

 Radek Havlíček
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AKCE

inzerce

1. Nehledej v dobrovolném 
sboru hasičském ni zisku, ni 
slávy, nýbrž jen povinnosti 
bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobro-
volníkem, buď jím celou duší 
a celým tělem, nemáš-li dob-
ré vůle, nejsi dobrovolníkem 
a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, 
ale jednej vždy s rozvahou, 
zbytečně nevydávej se 
v nebezpečí a dbej v činnosti 
hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypí-
nej se nad jiné, ale pamatuj, 
že ti, kteří tě zvolili, očekávají 
od tebe činnost zvýšenou 
a všechny přednosti těla 
i duše.
5. Bratry své považuj za rod-
né, jsi-li vzdělanější, nepohrdej 
jimi, ale hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském 
dobrovolníku se žádá povaha 

přímá, šlechetná a vlaste-
necká, v pospolitém jednání 
počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zří-
zení dokazuje se lépe skutky 
než slovy, ale zájmy hasičské 
dlužno vždy a všude slušným 
způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku 
různic, sporů a pohoršení, 
ale přičiň se kvůli dobré věci, 
abys všeliké neshody přá-
telským způsobem zamezil 
nebo usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stej-
nokroj hasičského dobrovol-
níka, pamatuj, že nevhodným 
způsobem a chováním nezpů-
sobíš hanbu jen sobě, ale 
zařízení, jehož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské 
dobrovolnosti, pak se tímto 
desaterem řiď a pak budeš 
dobrým hasičským dobrovol-
níkem.

Důležitá telefonní čísla:
Tísňové volání (linka IZS) 112

Hasičský záchranný sbor 150

Záchranná služba 155

Policie ČR 158

Policie Praha – venkov 974 86 11 11
 974 88 21 03  

Policie ČR – Řevnice 974 882 740
 602 750 902

Městská policie Řevnice
 773 837 230 (velitel), 775 718 588, 
 774 719 682 (hlídka)

Záchranná služba 
Trans Hospital Řevnice 602 237 037
 257 721 777
SMS pro neslyšící 602 333 737

Hasiči Kladno (územní odbor)
 950 870 011

Hasiči Řevnice (profesionální)
 950 845 011

SDH Řevnice 776 370 025

SDH Dobřichovice 257 711 730 
 608 473 002

SDH Mokropsy 778 547 778

SDH Lety 724 753 787

SDH Zadní Třebaň 601 588 989

SDH Karlštejn 604 115 579

SDH Liteň 723 793 666

SDH Svinaře 603 234 525

Deratizéři (např. likvidace vos,  
sršňů atd.) 
602 333 599 (p. Kolář)
603 809 731 (p. Pečenka), 
604 118 722, 603 438 492
(p. Šimák)

Český hydrometeorologický ústav 
vydal už v úterý 13. září novou vý-
strahu číslo PVI_2016/81 – „Doba 
zvýšeného nebezpečí požárů“, což 
se týká i našeho kraje. Vzhledem 
k tomu, že výstrahu zatím nikdo 
neodvolal, je v platnosti dosud.
Je tedy nadále zakázáno např. 
rozdělávání nebo udržování ote-
vřeného ohně (např. pálení klestu 

a kůry, spalování hořlavých látek 
na volném prostranství), kouření 
(s výjimkou elektronických ciga-
ret), používání zábavní pyro-
techniky, jízda parní lokomotivy, 
vypouštění lampionů štěstí a jiné 
nebezpečné činnosti v následují-
cích místech:
1) lesní porost a jeho okolí do vzdá-
lenosti minimálně 50 metrů,

2) souvislá rostlinná pokrývka 
umožňující další šíření požáru,
3) zemědělské obdělávané plochy, 
na nichž jsou pěstovány kultury, 
které jsou ve stavu možného vzní-
cení, zejména dozrávající obiloviny 
a jejich okolí do vzdálenosti  
100 metrů,
4) stohy sena a slámy a jejich okolí 
do vzdálenosti 100 metrů.

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů pořád platí

Hasiči získávají nové vozy
Nového vozu se dočkají nejen dobřicho-
vičtí hasiči. Peníze na nákup nové cisterny 
získali také dobrovolní hasiči z Litně a nový 
Ford Tranzit už převzali v SDH Řevnice.
Liteňští uspěli s žádostí o finanční pro-
středky na nákup nové velkoobjemové 
hasičské cisterny, 85 procent částky 
dostanou z fondů EU, 5 procent ze stát-
ního rozpočtu ČR a 10 procenty přispěje 
městys Liteň. „S největší pravděpodob-
ností získáme vozidlo Tatra 815/7 CAS 30 
v provedení 6×6, které uveze devět tisíc 
litrů vody, 540 litrů pěnidla, čtyřčlennou 
posádku a předepsanou požární a zása-
hovou výbavu. Vozidlo bychom měli převzít 
asi v polovině příštího roku,“ uvedl velitel 
JSDH Liteň Jiří Hrách. A zároveň dodal, 
že to bude největší dárek ke 140. výročí 
založení hasičů, které oslaví příští rok. Po-
dobný vůz by měli dostat také v Karlštejně.
Dobrovolní hasiči z Řevnic už ve svých 
garážích nový vůz mají, a to Ford Tranzit 
za 871 297 korun. Na nákup vozu přispělo 
Ministerstvo vnitra ČR (450 tisíc korun) 
a Středočeský kraj (350 tisíc korun), zbytek 
zaplatilo město Řevnice ze svého rozpočtu. Téma připravila Lucie Hochmalová

Zdroj: Martin Jurkovec, www.hzscr.cz a webové stránky SDH v regionu

HASIČSKÉ DESATERO
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Zdá se, že letošní rok je pro 
vás v mnohém významný. 
Oslavila jste kulaté narozeniny, 
narodil se vám syn, přestěho-
vali jste se do Řevnic…
Ano, je to docela zlomový rok. 
A zvláštní je, že po narození syna 
nabídek na práci ještě přibylo. 
Zpívala jsem samozřejmě i před 
tím. V Národním divadle, ve Státní 
opeře Praha, v Ústí nad Labem 
i ve Francii… Ale teď se s nabíd-
kami doslova roztrhl pytel.

Jak si to vysvětlujete?
Cítím se po porodu lépe než kdy 
jindy, hlas získal ještě plnější zvuk 
a barvu, psychicky jsem díky 
štěstí, které zažívám, v absolutní 
pohodě. To je pak poznat nejen 
okem, ale i uchem.

Letos jste oslavila 30. naroze-
niny. Je věk pro operní pěvkyni 
důležitý?
Já myslím, že není, v každém věku 
se najde role, kterou můžete zpí-
vat. Ale samozřejmě některé hlasy 
dozrávají později a jiné dřív…

Jak to mají mezzosopranistky?
Také jak které. Jsou různé typy hla-
sů: koloraturní mezzo, dramatický, 
lyrický. Každému sedí něco jiného. 
Ale většinou se začíná „lehčím“ 

repertoárem (árie antique, Händel, 
Mozart, Rossini...). Je to velmi dobré 
pro techniku zpěvu, když zvládnete 
dobře zazpívat Mozarta, potom je 
jednodušší zpívat dramatičtější obor. 
Samozřejmě k tomu musíte mít 
dispozice. Nyní účinkuji v plzeňském 
divadle jako Olga v opeře Evžen 
Oněgin. To je pro mne spíš lehčí 
repertoár se střední polohou hlasu, 
nic vypjatého. Po porodu ideální. 
Ovšem už na jaře budu v Plzni 
alternovat Evu Urbanovou v roli Cizí 
kněžny v Dvořákově Rusalce. Na to 
se moc těším.

Je poloha hlasu to jediné, co 
operní pěvec při výběru role 
řeší?
Každá opera má hlasové obory 
a podle toho se role rozdělují.  

Jsou prostě party, které pro 
mne nejsou. Dnes už se ale při 
obsazování hledí i na to, jak člověk 
vypadá, a samozřejmě jak zpívá.

Jakou postavu byste si tedy ze 
všeho nejvíc chtěla zazpívat?
Je to role Eboli z opery Don Carlo 
od Verdiho, úžasná postava a vel-
mi těžká. Ráda bych si ji někdy 
zazpívala. Právě známou árii Eboli 
O don fatale budu zpívat zanedlou-
ho v Obecním domě s Orchestrem 
hlavního města Prahy FOK na kon-
certě s Josém Curou. Vybral si mě 
na pěveckých kurzech, které vedl 
tady v Praze. Velmi se na tento 
večer těším, i proto, že si s ním 
zazpívám duet Azuceny a Manrica 
Madre non dormi? z opery Il trova-
tore také od Verdiho.

U Berounky to 
žije, pochvaluje si 
mezzosopranistka 
Ester Pavlů

Koncertovala v mnoha 
zemích světa – 
ve Francii, v Itálii, 
Německu, Rakousku, 
Rusku či USA. Má 
za sebou účinkování 
v opeře Bohuslava 
Martinů Čím lidé 
žijí, nominované 
na mezinárodního 
hudebního Oscara. 
Před rokem jako 
jediná Češka zpívala 
v pražském Rudolfinu 
na festivalu italské 
opery. A před 
měsícem zapěla 
v řevnickém Lesním 
divadle. „Byla to 
úžasná atmosféra, 
přívětivé publikum. 
Věřím, že to nebylo 
naposledy,“ svěřila 
se novopečená 
maminka syna Filipa 
a obyvatelka Řevnic 
mezzosopranistka 
Ester Pavlů.

 M. Pilát
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Vystupovala jste již v mnoha 
zemích… Které z vystoupení 
považujete za nejzásadnější?
Všechny koncerty, na kterých jsem 
byla, byly krásné. Všude, kde jsem 
účinkovala, jsem byla šťastná, že 
právě tam mohu být. Žádný koncert 
nebyl ani méně, ani víc. V tu danou 
chvíli byl ten jediný ten pravý a vždy 
měl pro mne velkou hodnotu.

Tak jinak: kde jste účinkovala 
zatím nejdál?
Bylo to asi v San Francisku, 
v karaoke baru. (smích) To už je 
dávno. Ale možná ještě dál to 
bylo v divadle v Kazani v Rusku. 
A na jaře mě čekají další koncerty 
ve čtyřech městech v USA.

Jaké vystoupení bylo zásadní 
pro vaši další kariéru?
Jsou vystoupení, která vás 
posouvají dál třeba tím, s kým 
zrovna spolupracujete. V tomto 
ohledu bylo pro mne zlomové 
setkání s Jiřím Bělohlávkem. Sešla 
jsem se s ním při uvedení opery 
Bohuslava Martinů Čím lidé žijí. 
Byla úžasná zkušenost se s ním 
potkat. Je obrovská osobnost. 
A také již zmíněný José Cura.

V roce 2009 jste se poprvé 
objevila v Řevnicích. V Les-
ním divadle jste s ochotníky 
nastudovala hru Někdo to rád 
horké, kde jste si střihla hlavní 
postavu Sugar. Jak jste se 
do Řevnic vlastně dostala?
Byla to náhoda. Moje teta je asi-
stentka režie činohry v Národním 
divadle a zná se s Alicí Čermá-
kovou, která tuto hru režírovala 
a hledala představitelku Sugar, 
tak jí navrhla mě. A ono se to 
povedlo… Ohromně mě to bavilo, 
lidé tady jsou velice příjemní a jsou 
to nadšenci. Byla to legrace a také 
zkušenost zahrát si činohru.

Zvažovali jste dlouho přesun 
z Prahy do Řevnic?
Vůbec ne, můj manžel sem jezdil 
jako kluk a vyrostl u Berounky, 
miluje rybaření, nebylo o čem 
přemýšlet. Navíc cesta do centra 

Prahy trvá z Řevnic vlakem půl 
hodiny, to je super…

Nezměnil se tedy nějak vý-
razně váš život po přestěho-
vání k Berounce? Nic vám tu 
nechybí?
Je tu překrásné prostředí, krásné 
Lesní divadlo, příjemní lidé, kultur-
ně to tu žije…

Mnozí by s vámi asi  
nesouhlasili…
Ne, opravdu, jsem tu nadšená.

Letos jste v Lesním divadle vy-
stupovala hned dvakrát. Ještě 
těhotná jste účinkovala na hlav-
ních oslavách 100. výročí Les-
ního divadla, pak při zářijovém 
koncertě. A teď studujete další 
hru zase s Alicí Čermákovou.
Je to tak. I když chystanou hru 
budu muset asi vzdát. Rýsuje se 
zajímavá nabídka, ale nechci to 
zakřiknout.

Herci, nejen ti ochotničtí, 
mívají někdy problém s textem, 
který občas vypadne. Stává se 
to i pěvcům?
Stává, proto i u nás bývá k dispo-
zici nápověda. Některým zpěvá-
kům není bohužel rozumět, i když 
zpívají česky. A tak se někdy ani 
nepozná, že jim text vypadl.

Jaký jazyk je pro vás nejhorší?
Francouzština. Člověk to musí 
dát jakoby do nosu… Když to tak 
nezní, je to špatné. Ani angličtina 
nepatří k nejlehčím.

Pocházíte z rockové rodiny, 
původně jste i vy chtěla stu-
dovat popový zpěv. Nelitovala 
jste někdy, že jste se dala 
na operní dráhu?
Je pravda, že k opeře jsem se 
dostala náhodou. Mamka mě 
tam dostrkala. Ale tehdy při 
přijímačkách mě opera ohromně 
zaujala. Okamžitě jsem se  
o 180 stupňů přeorientovala. 
Oddala jsem se jí.
Krize občas přijdou. Ty moje 
ovšem trvají maximálně minutu. 
Je to těžké asi jako v každé práci. 
Pořád musíte něco dokazovat, na-
víc se hudební talent nedá přesně 
změřit. Třeba jako balet, gymnasti-
ka nebo jiný sport. Ale člověk musí 
vytrvat. Takže nelituji.

Na rockovou scénu byste se 
už nevrátila?
Dlouho jsem myslela, že to půjde 
skloubit, a lavírovala jsem mezi 
operou a rockem. Nechtěla jsem 
ho opustit. Ještě na konzervatoři 
jsem hrála v naší funkyjazzové 
skupině Sly rabbits čili Mazaní 
králíci. Jenže pak přibývalo oper-
ních vystoupení a já stále častěji 
musela klukům z kapely rušit 
koncerty. Dávala jsem hlasivkám 
zabrat, chraptěla… nešlo to 
dohromady.

Na co si musí operní pěvec dá-
vat pozor? Co je nutné omezit?
Nepiji třeba vodu s ledem. Nerada 
také chodím do zakouřeného 
prostředí. Občas piji vincentku. 
Člověk by měl chodit brzy spát, 
což je nyní dost složité.

Jak to vše jde dohromady 
s tím, že teď máte tříměsíčního 
syna Filípka?
Třeba to spaní jsem předtím hod-
ně řešila. Na to teď nemám čas. 
Pozornost jsem soustředila jinam. 
Dřív jsem tím byla asi moc zaujatá.

Dá se s miminkem vše stíhat? 
Koncerty, zkoušky?
Sama bych to asi nezvládla. Mám 
chůvu, která mi pomáhá. Ale 
na zkoušky už se mnou Filípek 
chodí a zdá se, že se mu zpěv líbí. 
Hudbu vnímá dobře.

Na jaké nejbližší vystoupe-
ní byste své nové sousedy 
pozvala?
Určitě budou stát za to koncerty 
se Symfonickým orchestrem hlav-
ního města Prahy FOK s Josém 
Curou, kde, jak už jsem zmínila, 
budu vystupovat. Konají se  
19. a 20. října v Obecním domě. 
Srdečně všechny zvu.

! Pavla Nováčková
 Archiv Ester Pavlů

Kdo je
Ester Pavlů?

• Narodila se v roce 1986 
v Praze.

• Pochází z rockové rodiny, 
rodiče hráli v kapele Krásné 
nové stroje.

• V roce 2009 absolvovala 
Pražskou konzervatoř, 
následně studovala Hudební 
a taneční fakultu Akademie 
múzických umění v Praze.

• Pěvecké vzdělání si 
rozšiřovala i během studií 
po celém světě.

• Vystupovala v opeře 
Bohuslava Martinů Čím 
lidé žijí, nominované 
na hudebního Oscara.

• Je laureátkou řady soutěží 
a přehlídek, například 
Mezinárodní pěvecké 
soutěže Antonína Dvořáka 
v Karlových Varech, kde je 
nositelkou 3. ceny a Ceny 
Beno Blachuta. Také 
postoupila do finálových 
kol v mezinárodní pěvecké 
soutěži Hans Gabor 
Belvedere competition, která 
se konala v holandském 
Amsterdamu.

• S manželem má syna 
Filipa, žije v Řevnicích.

Představení Někdo to rád horké 
v řevnickém Lesním divadle.

Opera C. M. von Webera Tři Pintové 
ve Státní opeře Praha.
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Dobřichovická divadelní společ-
nost (DDS) dobyla další metu, a to 
divadlo Rokoko v samém srdci 
Prahy, už v dubnu. „Kdo tehdy 
nebyl v Rokoku, má teď jedineč-
nou příležitost navštívit nejúspěš-
nější komedii našeho spolku. Při 
minulých představeních se skvěle 
bavili i naši ‚profikolegové‘ Jitka 
Molavcová, Miluše Šplechtová, její 
manžel principál Divadla Na Jezer-
ce Jan Hrušínský s dcerami a ně-
kterými zaměstnanci jeho divadla, 
dále Petr Jančařík a Jan Rosák 
s rodinami a mnozí další, o nichž 
jsme se nedoslechli. Pobavili se 
opět i naši skalní příznivci, z nichž 
někteří viděli tuto hru již třikrát 

a do Rokoka se chystají znovu,“ 
zve na představení principál 
souboru Petr Říha, který věří, že 
i říjnová repríza všechny potěší.
A o čem tato hra vlastně je? 
Právě o tom, jak vzniká divadelní 
představení. Máte tedy jedinečnou 
možnost spatřit poněkud hysteric-
ké herce, flegmatickou techniku, 
zcela vynervovanou režii, ale i sna-
hu vše dovést k úspěšnému konci. 
Premiéra prostě musí proběhnout. 
Povede se? To už uvidíte sami… 
Malou ukázku můžete najít  
na YouTube pod názvem  
DDS Mátový nebo citron či 
na www.divadlodds.cz.
Režie komedie Patricka Haude-
coeura se ujal Petr Říha a uvidíte 
jak hrajícího režiséra, tak i další 
herecké osobnosti spolku Hedviku 
Hájkovou, Jana Seidla, Alenu Řího-
vou, Irenu  Neradovou, Karla Krále, 
Jiřího Šafránka a Jana Kunu.

Mátový nebo citron směřuje opět do Rokoka
Dobřichovičtí ochotníci se stále častěji objevují na prknech 
profesionálních pražských divadel. V nejbližší době směřuje do Prahy 
jejich hra Mátový nebo citron. Vidět ji můžete 30. října v 19 hodin 
v divadle Rokoko na Václavském náměstí.

Písňový koncert 
v Karlíku
Spojení zpěvu a klavíru si můžete vy-
chutnat v sobotu 8. října od 16 hodin 
v kostele sv. Martina a sv. Prokopa 
v Karlíku. Na Písňovém koncertě tam 
zazpívá Richard Novák (bas) a na kla-
vír zahraje Jaroslav Šaroun.

Na zámku se bude 
jíst svíčková
Festival svíčkové neboli soutěž 
o nejlepší svíčkovou omáčku se 
koná v sobotu 15. října od 12 do 18 
hodin na zámku v Dobřichovicích. Pro 
návštěvníky bude připraven zábavný 
program i kulinářské dobroty, zájemci 
mohou také hodnotit donesené vzorky. 
Veškeré informace najdete na http://
www.festivalsvickove.cz.

Křest knihy  
Emila Caldy
Setkání nad knihou proběhne ve čtvr-
tek 20. října od 20 hodin v dobřicho-
vickém sále Dr. Fürsta. Doc. RNDr. Emil 
Calda tu pokřtí svou knihu s názvem 
Znovu o věcech a lidech. Setkání 
doprovodí jazzovými a swingovými 
melodiemi Velbloud jazz Quartet.

Kočičí trampoty
Pohádku o kočičích trampotách 
zahraje divadlo Albapštros v neděli  
16. října od 16 hodin v černošickém 
Club Kině. Kocourek Modroočko 
se v ní postupně seznamuje jak 
s dvojnožcem člověkem, tak i se zví-
řátky z okolí domečku, což mu přináší 
všelijaké nástrahy a překvapení.

Co Čech, to houbař, říká se. I pro-
to se v Řevnicích uskuteční už 
druhý ročník Houbyfestu. Přijďte 
se v neděli 8. října od 10 hodin 
podívat na bohatý kulturně-gas-
tronomický program zaměřený 
na fenomén houbaření.
Pro návštěvníky je připrave-
na pestrá přehlídka houbové 
gastronomie. K ochutnání bude 
houbové ragú, houbová polévka, 
guláš, houby nadívané, naklá-
dané, grilované, houbové rizoto, 
houbový koláč, houbové palačin-
ky a mnoho dalšího. Návštěvníci 
zde také najdou vše potřebné pro 
houbaření. Každý si může opéci 
buřta a zúčastnit se druhého 
ročníku mistrovství ČR o nejkrás-
něji nařezaného buřta na opékání. 
Zájemci se vydají na houbařskou 
vycházku s mykologem či navštíví 

výstavu hub v Boudě u nádra-
ží, kde bude také mykologická 
poradna, součástí programu je 
i přednáška režiséra Tomáše 

Vorla o psychedelických účincích 
lysohlávek. V Lesním divadle pak 
od 15 hodin vystoupí Kašpárek 
v rohlíku.
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Vítejte na druhém ročníku Houbyfestu

Tradiční havelské posvícení 
se koná v sobotu 15. října 
od 14 hodin na návsi v Zadní 
Třebani. Letos bude oboha-
ceno o kuchařskou soutěž 
s názvem Balíčkova vařeč-
ka, navíc bude slavnostně 
otevřena zrekonstruovaná 
kaplička, poté přítomným 
zazpívá místní Třebasbor.  
Děti mohou využít nové herní 
prvky na hřišti nebo tvořivé 
dílny, budou se také dlabat dýně. Moderátorem od-
poledne je Olda Burda. Pokud máte zájem soutěžit, 
stačí zavolat na telefonní číslo 722 069 600 nebo 
napsat na e-mail pet.frydlova@seznam.cz.

Na havelském posvícení můžete 
soutěžit v kuchařském uměníZajímavou akci pro všechny šikovné lidi můžete 

navštívit v sobotu 8. října v Mníšku pod Brdy. Tvořivý 
trh se koná ve zdejším podzámčí od 9 do 14 hodin 
a jeho ideou je sousedské setkání, kde místní 
a přespolní mohou vystavovat i prodávat své doma 
vyrobené produkty.
Nejedná se o farmářský trh, ale o trh vlastních výrob-
ků. „Mnoho lidí doma něco tvoří, vyšívá, dělá domácí 
mošty, maluje obrazy, vyrábí svíčky, ale neví, jak 
zaujmout, jak prodávat. Proto mě napadlo uspořádat 
tento trh, kde se všichni mohou s místní tvorbou 
seznámit,“ říká organizátorka trhu Ivana Bartůňková.

Sousedské setkání na Tvořivém trhu
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Děti si přijdou na své v neděli 
30. října od 16 hodin v černo-
šickém Club Kině. Sraz tady 
budou míst všechna strašidla 
a strašidýlka v rámci halloween-
ské party. V letošním roce je 
pro vás připraveno strašidelné 
divadlo, soutěže, tombola i ma-
lování na obličej. Všichni mohou 
soutěžit o nejhezčí masku ve-
čírku. Svou královnu budou mít 
i na místě vydlabané dýně. Pro 
děti se chystají různé zábavné 
atrakce a chybět nebude ani 
tajemná výprava na zahradu, 

kde budou pod rouškou tmy 
čekat zapeklité úkoly. Vytříbené 
jazýčky potěší temně oranžová 
dýňová polévka a ty, kdo raději 
mlsají, pak populární sweetbar 
plný duchařských lahůdek 
a laskomin.
Vyrostla-li na vaší zahradě ně-
jaká oranžová kráska, přineste 
ji na dýňovou soutěž krásy 
Miss dýně z Černošic. Která 
vyhraje, ví možná už teď naše 
věštkyně, u níž si budete moci 
nechat prozradit, co vás čeká 
a nemine.

Na slavnost vína opět dorazilo 
takové množství lidí, že občas 
nebylo na cestě k hradu kudy 
projít. Návštěvníci měli možnost 
zažít kulturní i kulinářské hody, 
na mnoha místech v obci se 
konaly koncerty, zpěvy, tance 
a představení pro děti i dospělé, 
na louce u řeky se večer hrála 
divadelní Noc na Karlštejně. Obcí 
tradičně procházel historický prů-
vod ve středověkých kostýmech. 
A nechybělo samozřejmě velké 
množství jídla a skvělý burčák 
a víno.
Součástí oslav byl také mimořád-
ný parní vlak, který vozil lidi z praž-
ského Smíchova na Karlštejn.

Vinobraní 
na Karlštejně oslavilo 
20 let existence
Karlštejnské vinobraní letos slavilo hned dvě 
události. Neslo se totiž v duchu 700. výročí 
narození císaře a českého krále Karla IV. 
a zároveň oslavilo 20 let od svého založení. 
A návštěvníci si ho jako každý rok užili.

Unikátní koncert s názvem Spo-
lečná věc se uskuteční 26. října 
od 18:30 hodin v řevnickém kině. 
Tomáš Pfeiffer a vodnářský zvon 
během něj vytvoří jedinečné sou-
znění hráče a nástroje, což bude 
neopakovatelný umělecký zážitek.
Návštěvníci koncertu uvidí multi-
mediální projekt spojující historický 
nástroj vodnářský zvon s velko-
plošnou parabolickou projekcí. 
Filmový doprovod – příběh pro 
jednotlivé skladby koncertu – je 
inspirován každodenním životem. 

Témata skladeb koncertu Společ-
ná věc se pravidelně obměňují. 
V letošním roce se návštěvníci 
mohou těšit např. na skladbu 
Rezonantia Temporum, tedy sou-
znění zvonů, vodnářského a zvonu 
z chrámu sv. Víta v Praze. V tó-
nech vodnářského zvonu lze prožít 
hloubky rezonance, která podle 
odkazu dávných mistrů kladně 
působí na celou bytost i prostor. 
Na závěr budete mít možnost 
spatřit vodnářský zvon zblízka 
a pozorovat krásu vodní hladiny. Stranu připravila Lucie Hochmalová

Pokud ano, pak se vydejte 
na podzimní geologickou vycház-
ku společně s průvodcem Filipem 
Stehlíkem. Vycházka se koná 
v neděli 16. října. Účastníci se 
sejdou před železniční zastávkou 
Černošice-Mokropsy a v 10:15 
hodin se vydají na sedmikilomet-
rový výlet proti proudu potoka Klu-
ček přes Vráž do údolí Švarcavy. 
Vycházka skončí opět na vlakové 
zastávce v Černošicích. 
Po většinu trasy se zájemci budou 
pohybovat po dně 450 milionů let 
starého moře a prohlédnou si nové 
odkryvy, jež by se jistě líbily pionýr-
ským geologům, kteří v této oblasti 

prováděli průzkumy ve 20. letech 
minulého století. Uvidí také mno-
hem mladší sedimenty z období 
čtvrtohor, mezi které bohužel patří 
i uloženiny lidské (antropogenní) 
provenience. „Kromě asi dvou-
setmetrového úseku prudšího 
stoupání po lesní pěšině je trasa 
snadno průchodná i s kočárky, 
v exponovaném úseku si vzájemně 
pomůžeme. Nezapomeňte si dobré 
obutí, oděv dle aktuálního počasí, 
svačinu, kladívka a fotoaparáty, 
těšíme se na vás,“ zvou Alena 
Sahánková (Všenorská knihovna) 
a průvodce Filip Stehlík.
Vycházka je zdarma.

 Archiv pořadatele

Na koncertě zazní vodnářský zvon

Chcete poznat moře a řeky  
v okolí Černošic?

Hurá na slet příšer,  
strašidel a upírků!

 Petra Stehlíková
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Široký výběr štětců, válečků, lepicí 
pásky, malířské fólie, úklidové 
a čisticí prostředky, čističe odpa-
dů, bazénová chemie.
Jednotlivé výrobky jsou od čes-
kých i zahraničních výrobců.
Pracovní a ochranné rukavice, 
respirátory, autokosmetika, lepidla 
a tmely.
Železářské zboží: spojovací 
materiál, kování, kotvicí materiál, 
ruční nářadí, brusné a řezné zboží, 
zakrývací plachty s oky, závito-
vé tyče, závitníky, vrtáky téměř 
do všech materiálů, kouřovody, ře-
tězy, ocelová lana, lana na pletení, 
štafle, těsnění.
Dále zahradnické pomůcky, 
semena travní, zeleniny, okrasné 
rostliny, postřiky na rostliny.

Folik: rukáv, polorukáv, šířka 
od 1m.
Máme ochotný, vyškolený perso-
nál, který velmi rád se vším poradí.

Provozní doba
PO - PÁ 7:00-18:00 hod.
SO 8:00-12:00 hod.

) 736 773 276
8 najemnikovi@seznam.cz

Namícháme tisíce
odstínů barev

Tachovská

M
atějovského

Josefa K
očího

K
rslická

Radotín

Be
ro
un
ka

Výp
adová

Výpadová

Firma J + J Nájemníkovi, s. r. o.
Výpadová 1519/12a, Radotín

Nabízíme míchání tisíce odstínů barev laků, 
lazur, autolaků, fasád, marmolit (kamínek, 
mozaika), průmyslových barev na beton 
(zátěžové), na ocel i pozink, dle vzorníků, to 
vše na počkání, případně do druhého dne.

SKUPINOVÉ LEKCE POSILOVNA MASÁŽE

Srdečně Vás zveme na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v neděli 13. listopadu 2016
l Návštěvníci si zde budou moci vyzkoušet veškeré lekce, které nabízíme 

a využít zvýhodněných cen permanentek. Dále bude na programu 
vystoupení dětí  z našich dětských kurzů a zápis na druhé pololetí . 

l Celý den bude plati t zvýhodněné vstupné do posilovny za 50 Kč. 

l K dispozici budou návštěvníkům naši trénéři, kteří rádi pomohou a doporučí každému 
zájemci způsob tréninku. 

l Dále Vám nabídneme hlídání dětí  a služby nehtového studia za zvýhodněné ceny.

OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31 l tel.: 257 711 071 www.olympiawellness.cz

H L E D Á M E
nové zaměstnance na pozici

� KUCHAŘ, ČÍŠNÍK

 do restaurace Olympia

� PANÍ NA ÚKLID

 FITCENTRA
Zájemci se mohou ozývat na tel: 

777 333 119
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Rebels O. K. pilně trénují, účast 
na dalším MS je ale nejistá
Naposledy jsme Rebels O. K. viděli na hřišti 
všenorské základní školy, kde vystoupily 
navzdory deštivému počasí. Klasické tréninky 
ale absolvují uvnitř na suchém povrchu, kde se 
nyní pilně připravují na závody v Maďarsku.

Puntík na mapě si děvčata udě-
lala i mnohem dál – až v Orlandu 
na Floridě. Právě tam se bude 
konat Mistrovství světa 2017 
v rope skippingu. Zda pojedou, je 
ale velkou otázkou.„Děvčata jsou 
na mistrovství světa zvána a svými 
výkony tam určitě patří, o čemž 
svědčí výsledky předchozích svě-
tových šampionátů. Účast ale není 
jistá vzhledem k velké finanční 
náročnosti. Jde o aktuálně velmi 
probírané téma. Rozhodnutí by 
mělo padnout v listopadu,“ uvedla 
Šárka Plazzerová.
Připomeňme, že z letošního mist-

rovství v Portugalsku Rebels O. K. 
přivezly čtyři zlaté tituly (sedm 
medailí), šest stříbrných umístění 
(11 medailí) a sedm bronzových 
míst (devět medailí). Na šampioná-
tu přitom soutěžily s dalšími  
60 týmy z celého světa. Po návra-
tu do České republiky je odvezl 
z letiště autobus a v Dobřichovi-
cích je slavnostně přivítali zástupci 
města v čele se starostou Petrem 
Hamplem.
Na loňském pařížském mistrovství 
světa tým exceloval 19 medailemi: 
čtyřmi zlatými, šesti stříbrnými 
a devíti bronzovými. (lib)

V Lesním divadle se v sobotu 24. září konal 
závod pro nevidomé v severské chůzi neboli 
nordic walkingu. Smyslem akce bylo podpořit 
rozvoj této sportovní aktivity v České republice 
a současně sportování nevidomých, kteří se 
závodu zúčastnili. Vše pro nadační fond Čes-
kého rozhlasu Světluška.

Legendární podzimní lahůdka pro vodá-
ky nejen z naší republiky se blíží. Splavení 
Vavřineckého potoka se koná 15. až 16. října 
již po třicáté osmé. A jde vskutku o jedinečný 
zážitek. Ale pozor, v rychlých peřejích, válcích 
a nízkých lávkách úzkého zarostlého potoka 
začátečníci nemají šanci!
Unikátní akce láká rok co rok širokou veřejnost. 
Rybník Vavřinec totiž celý rok nabírá vodu, aby 
na závěr sezony připravil vodákům rodeo. Po-
tok se otevřením stavidla změní na letící bys-
třinu, která se proplétá mezi stromy v zalesně-
ném údolí, s řadou překvapení v podobě jízků, 
peřejnatých úseků, nízkých lávek a zajímavých 
meandrů. Vše je zajímavé pro samotné účast-
níky v plavidlech a na své si přijdou i diváci.
Trasa závodu Vavřinec–Toušice je dlouhá 
16 km a obtížnost potoka je klasifikována 
jako WW II–III. Od církvického mostu nabývá 
potok na obtížnosti, dosahující až WW III. 
Brankoviště jsou na říčním km 8,1 u Mlýna 
Davídkov a na Vlachovce na říčním km 9,5, 
kde je pod starou trampskou chatou i občer-

stvení. Než dojedete do cíle cesty do Toušic, 
čeká na všechny ještě Toušická kaskáda. 
Její splutí je zařazeno do WW IV, a proto se 
doporučuje jen dobrým, zkušeným vodákům.
Mapu, registraci a všechny propozice závodu 
najdete na nových stránkách http://vavrinecky-
-potok.strikingly.com.

Dvojturnaj konaný v neděli 11. září 
v rámci 4. mistrovství Radotína 
v boulo-koulo přinesl zajímavé 
výsledky. Účastníci se střetli v pé-
tanque i ve vrhu koulí.
Již tradiční pétanquové loučení 
s létem mělo silné obsazení. Po-
zornost budila zejména „exotická“ 
trojice mladých lidí z renomova-
ného PCP (Petank Club Praha), 
která se v Radotíně objevila 
vůbec poprvé. Rovněž tradičně 

silné zastoupení měl Klub seniorů 
Řepy (KSŘ). Síla domácích borců 
byla naopak oslabena několika 
absencemi.
Favorité PCP (T. Klír, B. Bubení-
ková, M. Čížek) dali o sobě vědět 
hned v prvním kole a svoji převahu 
nepustili až do konce. Dostali se 
do finále, kde porazili JAJAPE  
(J. Hladík, P. Holoubek, J. Pro-
cházka) 13:5, třetí pak skončil KSŘ 
„A“ (J. Pastorek, E. Pastorková,  

J. Gazdíková) po vítězství nad 
dámským týmem Šárka (V. Něm-
cová, J. Jeřábková, J. Paterová) 
rovněž 13:5. Do první pětice se 
ještě dostali Kuličkáři (K. Mišovi-
čová, J. Bernat, J. Novák), kteří 
po těžké nakládačce v prvním kole 
shromáždili síly a vybudovali si 
slušnou pozici do finále.
Na startu vrhu koulí se sešlo 15 
borců a borkyň, kteří se v soutěži 
s jedním soutěžním hodem utkali 

o prvenství. A nutno říci, že výsle-
dek byl šokující: výkonem 11,33 m 
vyhrála 12letá Klárka Kostelecká! 
Přestože házela pouze pétanquo-
vou koulí, prokázala báječnou 
zručnost a stylovost. Na pomy-
slné „bedně“ s ní stanuli M. Čí-
žek (7,90 m) a F. Pauk (6,95 m), 
další nejlepší dáma v pořadí byla 
sedmá M. Bubeníková (6,31 m) – 
ta házela samozřejmě „normální“ 
ženskou koulí. (bp)
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Vodácké rodeo vypukne v půlce října
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V „Lesňáku“ proběhl závod 
na podporu nevidomých
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V Radotíně se utkali boulo-koulaři
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Prodej bytů
v Řevnicích
zahájen

702 170 526 / www.corsopodlipami.cz

variabilní velkorysé byty 
1+kk – 4+kk
osobitý architektonický projekt

Dokončení
podzim 2017

výhodné financování
včetně poradenství

Nejenom byt,  
ale především 
místo pro život

Dobnet_190x132.indd   1 27.04.16   10:35

O Martině:
Martina je vyškolená kosmetička, která 
Vás ve svém salónu nejen ošetří, také Vám 
doporučí vhodné výrobky značky Hildegard 
Braukmann, jejímž je také dodavatelem. Její 
rada je spolehlivá, protože sama Martina je 
zkušený člověk, který své rady dále předává 
budoucím kosmetičkám a přednáší v různých 
kosmetických školách. Není s ní problém se 
v klidu domluvit, ráda splní všechny Vaše poža-
davky a vyslyší Váš problém, ať jste žena, nebo 
muž v jakékoli věkové kategorií.
Kompletní ošetření pleti se pohybuje od 600 
do 800 korun i s barvením, séry, maskou a ma-
sáží. Za 1 000 korun už dostanete i diamanto-
vou dermoabrazi, za níž platíte v jiných salonech 
mnohem větší částky. „Mám to tak pořád. Nižší 
ceny, to je filozofie, která se mi vždy vyplati-
la. Jsem dovozce, mohu proto cenu ponížit 
a přesto použít materiál a přípravky, které klient 
potřebuje. Pro mne je nejdůležitější, aby odchá-

zel spokojený zákazník, na kterém je ihned vidět 
ošetření a který se rád vrací.“ Speciální cenu pak 
nabízí studentům – ti za ošetření problematické 
pleti s diamantovou abrazí zaplatí jen 400 korun. 
V případě, že chcete použít další přístroje, jako 
je např. IPL při rejuvenaci (omlazení pleti), při-
pravte si dva tisíce korun za kompletní ošetření.
Kromě spolehlivého ošetření pleti se můžete 
těšit na úžasnou a poklidnou atmosféru, která 
je doprovázená příjemným rozhovorem s paní 
Martinou, která je mistr reiki, za doprovodu 
příjemné meditační hudby.
Salón se nachází na poklidném místě v rodin-
ném domku v Dobřichovicích, kde vaše proce-
dura nebude rušena projíždějícími auty.  
Ze salónu si rovnou můžete odnést produkt, 
který Martina použila, protože přímo na místě 
má více jak 700 výrobků za velmi přijatelné ceny. 
Každý z rodiny si zde najde své výrobky k péči 
o pleť či tělo, nebo si zboží může objednat přes 
internet na www.hildegardbraukmann.cz.

Zvlášť na podzim je dobré nechat si udělat 
hydrataci pleti po slunečných dnech nebo po-
užít samoopalovací krém, který udržuje pěknou 
barvu kůže. Ideální jsou teď hyaluronové krémy 
a séra. Martina odstraňuje i různé pigmentové 
skvrny nebo kožní nerovnosti. Můžete si také 
objednat trvalou depilaci laserem.

Nabízím:
• Dárkové vouchery.
• Balíčky k Vánocům pro celou rodinu
 s dárkem ode mě zdarma.

Adresa Salonu Contour:
Palackého 453 (dům v zahradě), Dobřichovice
Objednávky na telefonu 603 172 875

Útulný kosmetický salón
Contour Martiny Janoušové
Většina z nás trpí kosmetickými vadami, které nás provádí 
v různém věku. Proto hledáme co nejúčinnější řešení, jak se 
jich zbavit. Výběr správné kosmetiky a odborné rady jsou 
zásadními kroky, které není dobré podcenit. Ráda bych Vám 
proto představila netypickou a čistě přírodní kosmetiku a jejího 
dodavatele, kosmetičku Martinu Janoušovou.
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Vyberete-li si den, kdy na hradě nemají 
žádný program, pak si dosyta užijete 
klidu. Už při cestě k Točníku vás uchvátí 

výhledy, louky s ovcemi a další rozličnou zvěří. 
Kamenitou cestou vystoupáte vzhůru, kde vás 
čeká jen jedno dilema. Nejdřív na hrad, nebo 
na medvědy? My jsme si vybrali medvědy. 
Jmenují se Martin a Agáta a jsou na rozdíl 
od těch v Berouně mladší, a tedy i hravější. 
Narodili se v roce 2013 a hráli v pořadu Václava 
Chaloupka Medvědi na cestách, kde seznamo-
vali diváky s krásami Česka. V době naší ná-
vštěvy méďové dováděli a byli zvědaví i na nás, 
a tak si nás k plotu přišli několikrát prohlédnout 
a očichat. Na jejich skotačení bychom se doká-
zali dívat hodně dlouho. Jenže dítko se začalo 
těšit na další zážitky. Tedy vzhůru na hrad!

Točník nechal vystavět král Václav IV. kon-
cem 14. století. Jeho název se prý odvozuje 
od toho, že se kolem kopce, na němž stojí, 
obtáčí potok. Na hradě je možné využít jak 
samostatné prohlídky, tak v daných časech 
návštěvu s průvodcem. Oboje má své výhody. 
My jsme zvolili samostatné procházení, aby-
chom si užili atmosféry a klidu.
Z nádvoří se můžete vydat směrem k prohlídce 
středověkého hradu. I když je zachovalejší než 
sousední Žebrák, mnohé jeho části jsou také 
poměrně rozbořené, což mu dodává na ro-
mantickém duchu. Projít se dá Purkrabským 
palácem, kde se pokocháte sgrafitovou výzdo-
bou, Královským palácem s královskou ložnicí, 
dále konírnou nebo je možné navštívit kapli  
sv. Bartoloměje. V ní jsou od jara do konce léta 
slyšet (i cítit) netopýři, kteří v ní sídlí.
Ostatně je vidět, že sama kastelánka Hana Ze-
mánková  je milovnicí zvířat. Jednak si na pro-
hlídku můžete vzít svého čtyřnohého miláčka 
na vodítku, ale také přímo na hradě potkáte 
rozličná zvířata. Ať už to jsou králíci, kočky nebo 
přerostlé prase Čůčo. To nás překvapilo až 
k leknutí, protože se jedná o opravdu vykrmený 
kousek. Podle kastelánky bylo zakoupeno jako 
gotingenské miniprasátko. Ale sama si myslí, že 
je buď přerostlé, nebo jde o jiný druh.
Kromě zvířátek jsou na hradě vítány také děti. 
Mohou si třeba pohrát na pískovišti nebo, 
budou-li mít štěstí, odnést si vlastnoručně ma-
lovaný kamínek (za mírný poplatek) od stánku 
na nádvoří. 
Pokud jste návštěvníkem, kterému vyhovuje 
program, pak se na webu hradu informujte, 
kdy je možné vidět například šermíře nebo so-
kolníky v akci. Jste-li příznivci pověstí, nahléd-
něte do stejnojmenné sekce. Najdete je tam 
zpracované formou komiksů z pera Tadeáše 
Petra, který dnes působí v Kabaretu Caligula.

Sokolník na hradě
První, druhý a možná také čtvrtý víkend 
v říjnu (podle počasí). Aktuální informace 
najdete na webu hradu.

 
Samozřejmě nesmíme zapomenout na občerst-
vení návštěvníků. Pokud vám vyhládne, můžete 
využít stánek přímo na hradě nebo si zajít do ně-
které z hospůdek v podhradí. Hrad je také krás-
ným místem pro pořádání méně formální svatby.

V pátek 14. října je na Točníku napláno-
vaný program pozorování hvězd. Koná 
se od 18 hodin, je spojený s večerními 
prohlídkami. Ale pozor, kvůli omezené-
mu počtu míst je nutná REZERVACE  
na webu www.hvezdarnazebrak.cz 

v sekci Rezervace.

Hrad Točník tvoří unikátní souhradí, což jinými 
slovy pro návštěvníky znamená možnost na-
vštívit také další hrad, a to už zmíněný Žebrák, 
otevřen je ale pouze od dubna do konce září.

Otevírací doba:
V říjnu je otevřeno o sobotách, nedělích a svát-
cích od 10 do 16 hodin.
Od listopadu do února má hrad zavřeno.
Aktuální otevírací dobu najdete na webu hradu.
Základní vstupné činí 80 Kč.

Jak na Točník:
Nejrychlejší cesta je autem po dálnici na Plzeň 
sjezd Hořovice, využít lze placené parkoviště 
nedaleko hradu.
Dostanete se sem také například autobusem 
z Berouna nebo si můžete zpestřit prohlídku 
pěším výletem, okolím hradu vede řada turistic-
kých cest. !  Lucie Macášková Hejbalová

Na Točník míříme  
za zvířenou  
i romantikou

DOBNETTIP

Návštěva Točníku je ideální pro všechny, kdo nejsou příznivci 
skupinových turistických atrakcí s „instantním“ programem. 
Celý hrad nebo spíš to, co z něj zbylo, můžete projít v klidu 
svým tempem po vlastní trase či s průvodcem. Přitom se 
pokocháte jak atmosférou hradu, tak hojnou zvířenou.
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•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•elektrokola
•koloběžky

KVALITNÍ 
SERVIS

perfektní
předprodejní
příprava kol

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

CHCEŠ JET JAKO MOTORKA,

POŘIĎ SI ELEKTROKOLO OD ŠTORKA!

I VAŠE KOLO PŘESTAVÍME 

NA ELEKTROKOLO!

po-pá 8-18 / čt 8-20 
so 8-12

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00

MĚSTO DOBŘICHOVICE
NABÍZÍ

PRONÁJEM
HOTELU POD VINICÍ
Město Dobřichovice nabízí k pronájmu prostory (včetně 
části přilehlého dvora) hotelu Pod Vinicí, na hlavním 
silničním tahu – Pražská ulice 345, Dobřichovice.
K pronájmu se nabízejí prostory, které dosud sloužily jako restaurace 
a  hotel. Jsou částečně vybaveny zařízením pokojů, restaurace 
a  kuchyně, ale město netrvá na uvedeném využití. Předpokládané 
nájemné je 25 000 Kč/měs.

Prohlídka objektu je možná po předchozí telefonické dohodě za účasti 
pověřeného pracovníka městského úřadu (tel. 257 712 182). Nabídky 
je možné zasílat dle zveřejněného záměru do 31. října 2016.

Dotazy zasílejte prosím na info@dobrichovice.cz.

ZPRACOVÁNÍ
ÚČETNICTVÍ

Ing. Jitka Supová

Účetnictví pro OSVČ nebo menší 
firmy a spolky

Daňová evidence, jednoduché 
účetnictví, podvojné účetnictví, 

mzdová agenda
Daňová přiznání, kontrolní hlášení, 

Intrastat
Výhodné ceny individuálně 

nastavené dle komplexnosti 
a počtu dokladů

Kontakt: jsupova@seznam.cz
tel. 774 791 119 

na náměstí v ŘEVNICÍCH
PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30
Tel: +420 604 127 824
info@knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ

15 HITŮ PODZIMNÍ SEZÓNY
ANDĚLÍ VEJCE, Petr Stančík

ARISTOKRATKA NA KONI, Evžen Boček
CO SE DĚJE SE SVĚTEM?, Václav Cílek

DEŠŤOVÁ HŮL, Jiří Hájíček
GEEK GIRL, Holly Smaleová

KRVAVÉ LÉTO 1945, Jiří Padevět
NEBESKÁ TĚLESA, Eleonor Cattonová

KNIHA ZVLÁŠTNÍCH NOVÝCH VĚCÍ, Michel Faber
PAŘÍŽSKÝ POLIBEK, Maggie Ritchieová

POHÁDKY O NEZBEDNÝCH MAŠINKÁCH, Radek Adamec
POSTEL, HOSPODA, KOSTEL, Zbigniew  Czendlik

ROZKAZY Z BERLÍNA, Simon Tolkien
THE TAP TAP ŘIDITEL AUTOBUSU, Lucie Fialová

VŠEMI DARY OBDAROVANÁ, M. R. Carey
ZÁPISKY OBVINĚNÉHO, kolektiv autorů

VELKY
knizni
ctvrtek

Po celý den sleva10% na všechny knihy

13
. 1

0.
 2

01
6

na náměstí v ŘEVNICÍCH
PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30
Tel: +420 603 822 760
info@knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ
na náměstí v ŘEVNICÍCH

PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30
Tel: +420 603 822 760
info@knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ

Leamos_čtvrtek_DOBNET93x132_13.10.16.indd   1 23.09.16   16:56

www.prodejpalivovehodreva.eu
777 264 266

PALIVOVÉ DŘEVO
PODBRDY

Dovoz vyvážecí soupravou – min. odběr 12,5 PRM!

1 050,– 
Kč/PRM

2−metrová polena

+ doprava

DUB

950,– 
Kč/PRM

+ doprava

BŘÍZA
2−metrová polena
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Kéž bych měla občas k dispozici 
takový nástroj, jakým je proud 
z hasičské hadice, a jak často 
se v duchu zaobírám lákavou 
myšlenku na kbelík vody, který 
bych chrstla do tváří svářícím se 
stranám. Bohužel je řada sporů, 
které nejdou rychle a snadno uha-
sit, začínají drobnými doutnajícími 
ohnisky a mnohdy se během doby 
rozrostou do požářišť hořících jako 
proud lávy a stejně spalujících, ač 
na jejich počátku nestála sopeč-
ná erupce, ale třeba jen nakřivo 
postavený kousek plotu nebo 
kohout kokrhající akčně každé 
ráno ve čtyři. 
Vím, že se opakuji, je mi to líto, 
stále se vracím k tématu soused-
ských sporů. 
Sousedské spory jsou nesmírně 
rozmanité konflikty mezi sousedy, 
jejichž nemovitosti třeba ani nesdí-
lejí jeden plot, jednu hranici, mají 
však jeden společný jmenovatel: tr-
vají dlouho, jejich téma se pohybuje 

od konfliktu kolem určení průběhu 
společné hranice, stanovení, kdo 
bude udržovat plot (protože, věřte 
nevěřte, pravidlo pravé ruky pře-
stalo platit už před třiceti lety), přes 
to, komu kam sahají větve a kdo 
smí otrhat maliny na plaňkách, přes 
stížnosti na hluk (ano, ten kohout 
je reálný případ, ale jsou i horší, 
někomu vadí děti hrající si s míčem, 
jinému cirkulárka v neděli po ránu, 
dalšího naopak v neděli ráno ruší 
zpěvy žalmů), na další imise (komu 
kam je sveden trativod ze žumpy 
či teče okap, kdo víří prach, až 
má sousedka černé cíchy, kdo 
přisvětluje ve skleníku rajčatům tak, 
že sousedi mají bílé noci, přestože 
nebydlí za polárním kruhem, a tak 
podobně) včetně chování svých 
bližních (stížnosti na vulgární nebo 
jinak závadné jednání, vyhrožování, 
nadávky, ničení majetku, potažmo 
fyzické útoky). 
Nechci dodat, že většinou jde 
o věci malicherné, které však po-

sléze mohou eskalovat do oblud-
ných rozměrů. Nezúčastněné okolí 
se diví, pohoršuje, ale pomoci 
nemůže. Pomoci si mohou jedině 
strany zúčastněné a já znovu 
pléduji pro to, aby hledaly cestu 
ke smíru. A to všechny.
Nezřídka je totiž jediným, kdo 
může v dané věci spor definitivně 
vyřešit, soud. A ten v našich pod-
mínkách málokdy bývá soudem 
smírčím. Jeho proces je zdlouhavý, 
nákladný a v případě sousedských 
sporů nezřídka trapný a nepříjemný 
pro všechny zúčastněné. Bohužel 
ani soud nemůže užít ten zmiňo-
vaný kbelík, jímž by zlil horké hlavy. 
Jeho nástrojem je rozsudek, jímž 
určí, jak se k sobě strany budou 
chovat nadále a co si již napříště 
dovolit nesmějí. I tento rozsudek 
do velké míry zchladí horké hlavy, 
a to rovněž na obou stranách 
sporu nebo soudní lavice. Málokdy 
totiž skutečně vyjadřuje, oč vítězící 
strana usilovala, a její vítězství tak 
mívá hořkou pachuť. Spor se však 
stejně nevyřeší, neboť zloba plazící 
se po společném plotě a otravující 
obě studny v místě sporu zůstává, 
přenáší se generacemi, až vlastně 
nikdo neví, oč se původně jednalo.
Ani já nemám nic, čím bych udusi-

la šířící se konflikt, někdy proto, že 
se chová jako rašelina, dýmá zpod 
povrchu a občas vzplane, a je-li 
udušen, objeví se o kousek dál. 
To je spor, který přenecháváte bu-
doucí generaci, a jsem nepříjemně 
překvapená, kolik jich je. To už 
nejsme schopni se dohodnout? 
Právo však má poměrně nový 
nástroj, a tím je mediace, smírné 
řešení sporu prostřednictvím 
mediátora, jenž je na stranách 
nezávislý a měl by být schopen 
skrytá ohniska sporu odkrýt tak, 
aby šla opravdu uhasit beze 
zbytku a zároveň nikdo ze zúčast-
něných neodcházel s pocitem, že 
byl ošizen. Principem mediace je 
totiž výsledek uspokojení na obou 
stranách. Podmínkou je však vůle 
stran se procesu zúčastnit a činit 
kompromisy. Oheň sváru tak 
pomalu vyhoří a umožní vytvoření 
nových vztahů na úrodné, pope-
lem pohnojené půdě. Možná by 
nebylo posléze třeba tolik zásahů, 
ani těch hasičských, ani těch 
právních.

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

Kéž by stačila voda!

inzerce

Nijak se nesnažím zlehčit práci našich hasičů, naopak, nesmírně 
si jich vážím, protože bojují (nejčastěji) s živlem, před nímž mám 
velmi hluboký respekt. Klidně to přiznám: bojím se ohně a i přes 

jeho sílu mi připadá tak trochu jako zázrak, že je možné jej uhasit „jen“ 
vodou, zahnat ho do podoby, kdy hřeje a pomáhá, doutná, voní a svítí 
a je tak veskrze užitečný.

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

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

Zahradnické práce,
kácení a prořez
l celoroční údržba zahrad

l kácení a prořezy
 rizikových stromů

l stříhání živých plotů

l úprava dlouhodobě
 neudržovaných zahrad

www.zahrady-zelen.cz

605 789 346

PRODÁM 
POLE

VÝMĚRA 2 HA
DOBŘICHOVICE

CCA 80 M
OD STÁVAJÍCÍ 

ZÁSTAVBY 

702 972 386

w w w. c r e a t i v e d a n c e . c z

Srdečně zveme širokou veřejnost na

Vánoční ples tanečních kurzů
sobota 10. prosince 2016 od 19.00 hodin
TJ Sokol Radotín 

 vstupné 150 Kč/osobu          živý vstup violonchelo
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JSME OTEVŘELI OBCHŮDEK 
S DĚTSKÝM OBLEČENÍM!

Těšíme se na Vás v místě bývalého statku,
 nyní ul. Anežky České 1119, Dobřichovice

(proti La Fontaně)

HLEDÁ SE

TECHNIK
SÍTĚ 

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

POŽADUJEME:
• základní znalosti PC sítě

• základní znalosti různých OS

• manuální zručnost

• ŘP skupiny B

Práce na ŽL.

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

Více na www.dobnet.cz/volna-mista.
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Sršňovo zjištění o berlínské 
modři v iniciále N Ruko-
pisu královédvorského 

přichází sto let po smrti Antonína 
Bělohoubka, který ji v RK objevil 
a správně interpretoval, na rozdíl 
od jiných badatelů. Této satisfakce 
se nedočkal ani Bělohoubkův asi-
stent prof. Schneider, který deset 
let po smrti svého učitele vydal 
v roce 1920 publikaci s názvem 
Poznámky k námitkám proti Bělo-
houbkovým zkouškám.
Ve stejném roce, kdy světlo 
světa spatřila zmíněná publikace, 
narodil se Schneiderovu asis-
tentovi Ing. Teyrovskému syn. 
Dostal jméno Edmund po tatínkovi 
a tatínek od lékaře doporučení, 
aby kvůli synovu zdraví vyměnil 
Prahu za zdravější místo k bydlení. 
A tak se Teyrovští ocitají v Horních 
Mokropsech, kde bývalý asistent 

asistenta prof. Bělohoubka buduje 
honosné sídlo a zakládá park. V té 
době už Edmund Teyrovský jako 
asistent profesora Schneidera ne-
pracoval. Svoje chemické znalosti 
uplatnil při zřízení vlastní továrny 
na chemickou úpravu látek, která 
se dočkala značné prosperity.
Pro velkoryse koncipovaný park 
byly dílem arch. Dlabače a socha-
ře Vosmíka vytvořeny sochy  
sv. Václava, Jana Husa, Jana 
Žižky a Jana Amose Komenské-
ho. Při oslavách Jana Husa v roce 
1927 se v parku shromáždily tisíce 
lidí a byly proneseny slavnostní 
projevy.
Po únoru 1948 nastaly Tey-
rovského potomkům zlé časy. 
Syn Edmund, jenž následoval 
v chemické odbornosti svého 
otce, se musel rozloučit s rodin-
nou továrnou a ohlížet se po jiném 

živobytí. S manželkou Jiřinou se 
rozhodli pro emigraci. Dramatický 
útěk za Šumavu se povedl, ale 
pak přišel trudný pobyt v táboře 
pro utečence v Německu a potom 
nelehkých sedm let žití v Austrálii. 
Nakonec se uprchlíci dostáva-
jí do Kalifornie, kde se rychle 
adaptovali a začali prosperovat. 
Ovšemže díky zděděné chemické 
kvalifikaci.
Když se po sametové revoluci více 
rozvinul cestovní ruch mezi Ame-
rikou a jejich domovem, dozvěděli 
se manželé Teyrovští o existenci 
obnovené České společnosti 
rukopisné se sídlem v Praze, 
jejímž posláním je řešení sporných 
otázek kolem Rukopisů. Jejich 
první návštěva Prahy směřovala 
do prostředí, kde panoval velký 
respekt k práci, kterou pro po-
znání Rukopisů vykonal profesor 
Bělohoubek.
Na prvním setkání s rukopisníky 
v Národním domě na Vinohradech 
pronesl Ing. Teyrovský přednášku 
o chemických reakcích barviva 
a bavlny a podobnosti tohoto 
procesu s pronikáním inkoustu 
do pergamenu, kterému prof. Bě-
lohoubek věnoval tolik pozornosti.
V následujících letech proběh-

la další setkání s Teyrovskými 
v Praze a zároveň sílila agitace 
Teyrovských mezi přáteli v Kalifor-
nii. Česká společnost rukopisná 
tam tak získala řadu dalších 
příznivců.
Díky bohatým kontaktům, které 
měl Ing. Teyrovský s odborníky 
na univerzitách a ve výzkum-
ných centrech, započalo jednání 
s Gettyho nadací o možném 
novém chemickém zkoumání 
Rukopisů v zahraničí, případně 
v Česku s účastí nezaujatých 
zahraničních expertů. Nadějné 
vyhlídky se bohužel neuskutečnily 
kvůli obavám z politické dimenze 
rukopisného sporu.
Aktivity Ing. Teyrovského ukončila 
smrt v roce 2010. O pět let poz-
ději opustila řady České společ-
nosti rukopisné též jeho vzácná 
choť. Jejich snažení v otázce 
nejdelšího literárněvědného sporu 
na světě je obdivuhodné a lze 
konstatovat, že se dělo v intencích 
zakladatele parku mezi Horními 
Mokropsy a Všenory, který sice 
ztratil svoji celistvost, nicméně so-
chy velikánů české historie, které 
tam Edmund Teyrovský nechal 
zbudovat, přetrvaly.
 ! Ing. Jiří Urban

O zkoumání Rukopisů 
a rodině Teyrovských
Navazujeme na článek z minulého vydání 
o zkoumání Rukopisů královédvorského (RK) 
a zelenohorského (RZ). S jejich příběhem 
jsou úzce svázány naše novodobé dějiny. 
Nyní přiblížíme, jak při zkoumání Rukopisů 
figurovala rodina Teyrovských.

Setkání manželů Teyrovských (uprostřed) se členy České společnosti rukopisné. Zleva: Jiří Urban, Robert Hřebíček, Edmund Teyrovský, Karel Nesměrák, 
Jiřina Teyrovská, Rodomil Šolc, Marie Šolcová, Milan Ogoun.

(druhá část)
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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. října 2016.  
Cenu získají luštitelé se správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou a správným řešením 
kvízu: zboží v ceně 500 Kč od Appétit de France, Dobřichovice.

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

u DVĚ ČÍSLA

Existují dvě čísla, která dávají stejný výsledek, pokud je spolu vynásobíme nebo menší 
číslo odečteme od většího čísla. Najdete je? Kdo najde i obecné pravidlo (obecnou 
rovnici), které pro taková čísla platí, bude mít dvakrát větší šanci při losování.

Výsledek kvízu z minulého čísla: 3 ponožky
Tajenka z minulého čísla: Barvy pro všechny v J + J

Vylosovaná luštitelka křížovky se správným řešením kvízu ze zářijového čísla je:
Zdeňka Kozová, Řevnice. Obdrží dárkový balíček od Barev J + J.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 10, jinak cena propadá. Děkujeme.

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O ZBOŽÍ V CENĚ 500 Kč

Appétit de France

www.appetitdefrance.cz
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia Combi 1,0 MPI Active 55 kW v ceně 267 900 Kč (cena s financováním VWFS 247 900 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem 73 620 Kč 
(29,70 %), výše úvěru 174 280 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 220 159 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 239 527 Kč, RPSN vč. 
pojištění 16,62 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 99 160 Kč, měsíční splátka úvěru 3 361 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 899 Kč, úroková sazba 
p. a. 10,939 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (5% 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.

mojefabiacombi.cz

Praktický síťový program se 
postará, aby Vaše zavazadla 
i náklad necestovaly po voze.

ŠKODA usnadňuje 
život svým zákazníkům 
každý den.

ŠKODA Fabia Combi měsíčně již od 3 899 Kč*

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

Připravte se na dlouhé cesty. Atraktivní, prostorná a bezpečná Fabia Combi 
teď může být Vaše s pětiletou zárukou a řadou dalších výhod. 
Odhalte přednosti vozu ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

Zvýhodnění 
20 000 Kč*

Radarový systém Front Assist 
s funkcí nouzové brzdy Vás 
bude jistit.

/skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Bezklíčový systém KESSY 
usnadňuje odemykání 
i startování.

Soustřeďte se na řízení. 
O automatické stírání a svícení 
se za Vás postará Rain-Light 
Assist. 

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

Untitled-1379   1 19.9.2016   11:03:19
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UMĚLECKÁ ŠKOLA FILMOVÁ ŘEVNICE

Vstup do zákulisí 
filmové a  televizní
tvorby!

Seznam se s  prací režisérů,
kameramanů, střihačů
a  zvukařů.

Staň se jimi.

Přihlas se na  filmovou školu 
a  staň se kameramanem, 
režisérkou, střihačem, 
vizážistkou...

 Přípravka pro zájemce o  filmovou a  televizní tvorbu.

 Víkendové kurzy vedou zkušení profesionálové.

 Studium klade důraz na  praktické dovednosti.

 Kvalifikace pro zaměstnání ve  filmu, televizi a  reklamě.

 Příprava na  studium středních a  vysokých škol.

Podrobné informace o  škole a  studiu 
na  filmovaskola.cz

Sleduj nás na   / filmovaskolarevnice
Pro děti od  13 let i  dospělé.


