
www.idobnet.cz  1  

11 /2016
ZDARMA
ROČNÍK 10

Výprava za Šemíkem 
do Neumětel

Náš kraj je rájem 
filmařů

Rozhovor s vítězi 
závodu veteránů

VLASTNÍ BYDLENÍ 
V NÁDHERNÉ PŘÍRODĚ
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+ více zpráv z regionu, kultury a ze sportu

VÁNOČNÍ SLEVOVÉ KUPONY uvnitř
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Elektronické zabezpečovací systémy
Montujeme zabezpečovací systémy od výrobce Jablotron 

v drátovém i bezdrátovém provedení. 

JABLOTRON 100
Alarm s revolučním systémem ovládání a nabídkou 

unikátní celkové ochrany.

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

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

Školy HLÁSEK hledají hospodářku  
do základní školy.

Hlavní náplní práce je příprava svačin, výdej obědů 
a úklid. Pracovní doba je 8,5 hodiny od 7:30 do 16:00. 

Nástup 1. prosince.

V jesličkách máme od ledna 2 volná 
místa pro děti od roku do 2 let.
Markéta Rubášová – provozní, tel.: 777 70 60 20

e-mail: marketa.rubasova@skolyhlasek.cz 

daně a účetnictví
n Účetnictví a daňová evidence
n Mzdové účetnictví 
 a personální služby
n Daňové služby a poradenství
n Auditorské služby
n Likvidace společností
n Účetnictví slovenských společností

LUKKARO s.r.o. – účetnictví
Hana Kůželová

Palackého 439,  252 29 Dobřichovice
Mobil: 739 039 551, tel.: +420 240 200 570

e-mail: ucto@lukkaro.cz
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V pondělí 7. listopadu od 18 ho-
din se tam v restauraci Beroun-
ský medvěd uskuteční beseda 
pro všechny zájemce o alter-
nativní vzdělávání a ScioŠkolu. 
Účastníci mohou podpořit vznik 
ScioŠkoly v této lokalitě a do-
zvědí se také vše, co je zajímá. 
Například jak poznají, jestli je ino-
vativní vzdělávání pro děti vhod-
né, zda je dostatečně připraví 
na přijímací zkoušky na střední 
školy a podobně.

„Zájem o otevření ScioŠkol nám 

projevují rodiče z různých míst 
v České republice, my ale máme 
kapacitu pro otevření škol omeze-
nou. V následujícím roce můžeme 
otevřít tři školy. Proto potřebuje-
me zjistit, kde je zájem největší, 
abychom tam zaměřili pozornost 
nejdříve,“ říká vedoucí projektu 
Sylvia Jančiová.

Mimo zájem rodičů je důle-
žitý také postoj obce a vhod-
ná budova. Obojí je v Králově 
Dvoře na dobré cestě. Na besedě 
vystoupí Ondřej Šteffl, který 

představí koncepci ScioŠkol. Ta 
mění přístup ke vzdělávání tak, 
aby škola děti připravila na život 
v současném světě. Klade důraz 
zejména na schopnost přizpůsobit 

se rychlým změnám a také na ob-
last osobního rozvoje.

Vzhledem k omezenému počtu 
míst na besedě je třeba registrace 
na e-mailu lmacaskova@scio.cz.

V Králově Dvoře proběhne beseda o inovativní škole

 Adéla Zelenda Kupcová

Do letošního roku byly otevřeny čtyři inovativní 
základní školy zvané ScioŠkoly. V Praze 4 a 9, 
v Brně a v Olomouci. V příštím roce by se měly 
otevřít další tři. Jedním z kandidátů na umístění 
tohoto typu školy je také nedaleký Králův Dvůr.

Černošická hala ponese 
jméno Věry Čáslavské
V rámci oslav 17. listopadu bude v názvu spor-
tovní haly v Černošicích-Mokropsech odhaleno 
jméno Věry Čáslavské. Naše nejúspěšnější 
olympionička, která zemřela letos v srpnu, 
byla patronkou sportovní haly i celého projektu 
veřejné sbírky Společně to dáme. Ke slavnost-
nímu okamžiku dojde v 17 hodin.

Po dlouhé a těžké nemoci zemřel 
letos 27. září ve svých 87 letech 
Antonín Sobotka, první dlouholetý 
starosta (1992–2007) osamostatněné 
obce Karlík. Byl jedním z karlických 
patriotů, kteří s podporou občanů 
dokázali, že státní orgány uznaly 
Karlík 31. prosince 1991 za sa-
mostatnou obec. A začaly se psát 
dějiny historického Karlíka v novém 
samosprávném uspořádání.

 Oporou panu Sobotkovi ve funkci starosty 
mu byla parta nadšenců pro „nový Karlík“, 
s níž společně překonával počáteční úskalí.

Zejména jeho zásluhou proběhlo odloučení 
Karlíka od Dobřichovic nejen rychle, ale přede-
vším přátelsky. Zahájil řadu společných investic 
a meziobecních projektů, které pokračují do-
dnes. Týkají se například školy, školky, hřbitova, 
cyklostezky ve Viničné, vodovodu, kanalizace 
a dalších.

Antonín Sobotka se značně 
zasloužil o rozvoj Karlíka. Během 
několika let se rychle zvýšila životní 
úroveň občanů: byl vybudován do té 
doby chybějící vodovod, kanalizace, 
plynovod, veřejné osvětlení, částečně 
se opravily komunikace, zvýšil se 
počet autobusových spojů, zavedl se 
odvoz odpadu.

Starosta dokázal získat pro práci 
v zastupitelstvu schopné a obětavé 

lidi a respektoval jejich náměty a připomín-
ky. Při rozhodování mu radil „selský rozum“. 
Hospodařil tak, aby po něm následující 
karličtí starostové a zastupitelstva převzali 
obec v dobrém stavu, bez dluhů a mohli v jejím 
rozvoji úspěšně pokračovat. Významný odkaz 
pana Sobotky vyzdvihlo také současné vedení 
obce v čele se starostkou Marií Sommerovou, 
jež poděkovalo za vše, co pan Sobotka pro 
obec a pro všechny udělal.

Všenorská škola pořádá  
již pátou benefici
Základní a mateřská škola Josefa Kubálka 
ve Všenorech pořádá již pátý ročník Zábavné-
ho benefičního odpoledne. Vypukne v so-
botu 12. listopadu ve 14 hodin v prostorách 
prvního stupně.

Návštěvníky čeká tichá aukce, tombola, 
dílničky pro děti, pohoštění a mnoho zábavy. 
Vše pro dobrou věc. Výtěžek z akce půjde 
na nákup školních pomůcek a potřeb.

Hlavními cenami v tombole jsou letos  note-
book a tablet v jednom, mobilní telefon, tablet, 
fotoaparát a bezdrátová sluchátka. I mnoho 
dalších cen stojí za to. Lístky do tomboly  
za 30 korun jsou k zakoupení na místě.

Pro všechny, kteří chtějí přispět finanč-
ním darem, je k dispozici benefiční účet 
255852512/0300, vedený je pod hlavičkou 
„ZŠ a MŠ J. Kubálka Všenory“. Potvrzení školy 
o zaslaném finančním obnosu není problém.

V Hlásné Třebani  
si zasoutěží draci
Tradiční pouštění draků se chystá i v Hlásné 
Třebani. Den D nastane v sobotu 5. listopadu 
od 9:30 hodin. Soutěž draků je určena všem 
věkovým kategoriím. Sraz malých i velkých 
nadšenců je na cestě ke křížku „Na Klouzav-
ce“. Hodnotit se bude vzhled draka, výška 
letu, celkový umělecký dojem a hlavně domácí 
výroba. Vše při občerstvení.

Drakiádu pořádá místní sbor dobrovolných 
hasičů a Vladimír Dohnal, který má jako každý 
rok smlouvu na dodávku větru. Takže foukat 
podle organizátorů bude.

 Petra Stehlíková

Vzpomínka na prvního starostu Karlíka

Svíčková se  
degustovala už potřetí
Festival svíčkové v Dobřichovicích by se dal 
po třetím roce opakování již považovat za lo-
kální tradici. Letos se poprvé konal v denních 
hodinách, a tak na něj mohly zavítat i rodiny 
s dětmi. Rozšířila se také nabídka pochutin, 
které si návštěvníci mohli zakoupit. Nešlo tedy 
jen o ochutnávání a hodnocení tradičního 
českého pokrmu – svíčkové, ale o celkový 
zážitek z akce.

Dobré jídlo již tradičně podpořily skočné 
písně kapely Třehusk, aby se účastníkům lépe 
trávilo. Na festival zavítal i Richard Tesařík, 
který jako čestný člen doplnil porotu složenou 
z předsedkyně Heleny Rytířové, dále Pavla 
Sedláčka, Reného Štefana, Petra Stokláska 
a Rudolfa Nikolaie. (vs, hej)

Video sestřih najdete na
www.idobnet.cz v rubrice VIDEO.

 Petra Stehlíková
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Benefiční koncert  
ve Svatém Janu
Školy Hlásek ve spolupráci se sborem Mifun 
a profesionálními muzikanty a zpěváky pořádají 
v úterý 20. prosince od 18 hodin v kostele 
ve Svatém Janu benefiční vánoční koncert. 
Vybraná částka bude věnována na rehabilitaci 
těžce postižených dětí z Hlásku.

Vosy popíchaly v lese děti
V sobotu 29. října 
dopoledne při houbaření 
v lese u obce Halouny 
šláplo dítě do vosí-
ho hnízda. Vosy pak 
napadly ještě dva další 
sourozence od dvou 
do šesti let.

Přivolaný lékař Trans 
Hospitalu Plus dětské 
pacienty ošetřil a podal jim nezbytné léky. 
Potom všechny tři odvezl na dětské oddělení 
do motolské nemocnice v Praze.

Dýně a strašidla  
zavítaly i Řevnic
Halloween je tradiční zejména v anglicky mlu-
vících zemích. Slaví se poslední říjnový večer. 
Jeho symbolem jsou dýně a strašidelné masky, 
do nichž se s oblibou převlékají zejména děti. 
Původně keltský svátek si získává oblibu 
i v našich zeměpisných šířkách. Dlabeme dýně 
a hrajeme si s výzdobou našeho okolí. Také 
letos si Halloween připomněli v řevnickém 
Modrém domečku. Před ním jsme narazili 
na oranžový symbol v podzimním listí, který 
zdobí titulní stranu.

Světová soutěž  
pro mladé fotografy
Náš kraj nabízí spoustu příležitostí k foto-
grafování památek, což je ideální pro žáky 
a studenty základních a středních škol 
ve věku do 21 let, kteří se mohou přihlásit 
do jedné z největších světových akcí pro 
mladé na poli kulturního dědictví s názvem 
„Mladí fotografují památky“. Podmínkou je 
zaslat jednu až tři fotografie, které budou 
vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského 
dědictví (www.ehd.cz). Uzávěrka soutěže je 
19. března 2017.

Rada Evropy stanovila jako téma soutěže 
„Architektonické dědictví“. Celá akce má 
podpořit zájem a znalosti našeho kulturního 
dědictví, historických budov a zahrad, venkov-
ských a městských krajin uznávané památkové 
hodnoty či neobvyklé krásy.  

Soutěž vyvrcholí předáváním cen a diplo-
mů u příležitosti Mezinárodního dne památek 
a sídel ve Španělském sále na Pražském hradě 
18. dubna 2017. Vítězové národního kola 
postupují do mezinárodní soutěže.

Registraci a všechny podmínky včetně 
kontaktů najdete na www.historickasidla.cz 
v rubrice „Soutěž: Mladí fotografují památky“.

Orazte si v Radotíně
Radotín se historicky 
poprvé připojil k měs-
tům, která mají vlastní 
turistické razítko.

„Poptávka po upo-
mínce na Radotín, 
kudy proudí stále se 
zvyšující množství 
turistů, jak pěších, tak 
hlavně na kolech, ved-

la k rozhodnutí nabídnout jim právě turistické 
razítko,“ říká radotínský starosta Karel Hanzlík.

Ústředním motivem razítka je základ znaku 
městské části Praha 16, tedy ozubené průmy-
slové kolo a voda Berounky. Motiv je umístěn 
do pavézy korunované nápisem Radotín.

„Podmínkou pro přípravu razítka byla 
jeho nezaměnitelnost s oficiálními a zejména 
úředními dokumenty a již užívanými razítky 
se znakem Radotína,“ upřesňuje Ing. Pavel 
Jirásek, tajemník Úřadu městské části Praha 
16. „Na rozdíl od klasické turistické známky je 
použitelnost razítka výrazně širší a hlavně si ho 
všichni mohou orazit zcela zdarma.“

Razítkovat nyní můžete na podatelně Úřadu 
městské části Praha 16 v budově radnice, 
v radotínské knihovně a ve Sportovní hale Ra-
dotín, kde na vás razítko čeká do jara. Na léto 
se pak vždy postěhuje na místní biotop.

Na hasičských stanicích po celé 
republice se sešly děti z mateř-
ských škol a nejnižších ročníků 
základních škol, aby si poslechly 
ukázky z nedávno vydané knížky 
Hasičské pohádky. Stalo se tak 
ve čtvrtek 13. října v Mezinárodní 
den omezení přírodních kata-
strof. Na neobvyklou návštěvu 
zavítalo k profesionálním hasičům 
téměř 1 200 dětí ve věku od čtyř 
do osmi let v doprovodu skoro 
stovky pedagogů. Na snímku 
vidíme chlapce a děvčata v řev-
nické stanici.

Děti si vyslechly pohádky přímo 

od hasičů. Premiérového čtení se 
mnohde ujali nejen ředitelé územ-
ních odborů, ale i velitelé stanic 
a preventisté nebo také takzvaní 
„mokří hasiči“, tedy ti, kteří vyjíž-
dějí přímo k zásahům. Na většině 
míst připravili pro malé návštěvníky 
i další program, který byl většinou 
spojen s prohlídkou zázemí hasičů 
a jejich výjezdové techniky.

Kniha Hasičské pohádky, jejichž 
autory jsou sami hasiči z nej-
různějších oborů činnosti, není 
prodejná. Jde o dárkový předmět, 
který má zvýšit zájem o HZS ČR 
a jeho aktivity. Děti u řevnických hasičů.   HZS ČR

Hasiči předčítali dětem pohádky

S ohněm si poradili před příjezdem hasičů
V Sokolské ulici v Letech se ve čtvrtek 27. října vpodvečer vznítil strom, který bezprostřed-
ně ohrožoval sousedící stavby. Vysoký plamen naštěstí uviděli obyvatelé domů a úspěšně 
ho uhasili vodou z hadice přímo ze své zahrady. Letovští, řevničtí a dobřichovičtí hasiči, 
kteří na místo dorazili, tak nakonec jen zkontrolovali práci pohotových sousedů.

Parkoviště „U Ondřeje“  
je uzavřeno
Parkovací plocha u Výpadové ulice v Ra-
dotíně zvaná „U Ondřeje“ je nyní kompletně 
uzavřená kvůli rekonstrukci. Ta by měla být 
hotová do konce listopadu tohoto roku. Potěšit 
by měla nejen řidiče aut, ale také sportovní 
nadšence. Parkoviště bude mít nový povrch, 
odvodnění a zpevněné propojení s cyklotrasou 
u Berounky, součástí přestavby bude i nové 
dětské hřiště. Celkově jde o investici za více 
než dva miliony korun.

 Petra Stehlíková
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Letos v létě se například krajina kolem 
malebné vesničky Mořinky proměnila 
v anglický venkov. A nechyběl ani symbol 

Velké Británie Stonehenge. Komplex menhi-
rů a kamenných kruhů, přesněji jejich kopie, 
vyrostl jen několik stovek metrů od Mořinky. 
A tak se vám lehce mohlo stát, že jste při 
cestě z hradu Karlštejna do Karlíka na tento 
kamenný kolos narazili. „Nejdřív jsem zůstala 
v úžasu koukat. Až později jsem si uvědomila, 
že jde o filmové kulisy,“ přiznává Alena Váňová 
z Řevnic, která se pravidelně vydává na pro-
cházky po okolí.

Mořinské Bobule
Ceny těchto kulis, mezi nimiž se pohybovali 
čeští herci i známé tváře ze zahraničí, jako 
například anglická herečka Kelly Rileyová, do-
sahují řádu několika milionů korun. Vybudovala 
je zde společnost Film United, která ve spolu-
práci s barrandovskými ateliéry natáčí britský 
desetidílný historický seriál Britannia.

„Filmový štáb užívá cestu směrem Ke Kou-
pališti a K Vysoké podle dohodnutých pod-
mínek. Společnost má povolen průjezd obcí, 
za který hradí schválený poplatek,“ sděluje 
na webových stránkách starostka vísky Kate-
řina Smoterová s tím, že v případě poškození 
majetku obce je filmová společnost povinna 
učinit kroky k nápravě.

Není to poprvé, co se v obci se 125 obyva-
teli usadili filmaři. Naopak, štáby sem směřují 
poměrně často. Nedávno se Mořinka promě-

nila ve vesnici Vlkov ze seriálu Drazí sousedé. 
Nový seriál se poprvé představil divákům letos 
14. března na TV Nova. Ovšem dlouho se 
na televizních obrazovkách neohřál. Již v dub-
nu jej Nova stáhla. Mořinští ale litovat nemu-
sejí. Zatímco Drazí sousedé se u diváků moc 
neujali, z letní komedie z roku 2008 Bobule se 
stal trhák. I ten má přitom kořeny na Mořince. 
Když se podvodníček Honza (Kryštof Hádek) 
rozhodne po útěku z Prahy zamířit na dědovu 
chalupu, jede sice na jižní Moravu, ve skuteč-
nosti ale míří na Mořinku. Zmiňovaná dědova 
chalupa je dokonce první dům ve vesnici – má 
totiž číslo popisné 1. Rozpoznáte ji také podle 
paroží ve štítě a vinné révy za plotem. Natáčelo 
se tu ostatně i filmové pokračování 2Bobule.

Jedním z režisérů, který se na Berounsko 
a do okolí Prahy rád vrací, je Jan Hřebejk. 
V prosinci 2011 například realizoval podle pů-
vodního filmového scénáře Michala Viewegha 
na náměstí v Berouně snímek Svatá čtveřice. 
Jeho Pupendo se sice v našem kraji nenatáče-
lo, jak ale Hřebejk odhalil, scénář na Beroun-
sku vznikl. Konkrétně ve Vráži u Berouna.

V Řevnicích Hřebejk natáčel v roce 2015 
scény ze seriálu Detektivové od Nejsvětější 
Trojice. Jeden z dílů, nazvaný Pět mrtvých psů, 
vznikal i v nedalekém Osově. Detektivní tým 
od Nejsvětější Trojice vedený Marií Výrovou 
(Klára Melíšková) byl přivolán k neobvyklému 
případu, kdy ze zoologické zahrady záhadně 
zmizeli tři medvědi a během nočního přepadení 
navíc zemřel vrátný.

„Točilo se u nás ve škole i na úřadě. Paní 
starostka mi řekla, že režisér Hřebejk shání kom-
parzisty,“ vybavuje si obyvatelka Osova Marie 
Plecitá. Nezaváhala ani vteřinu. Jejím úkolem 
bylo společně s další dobrovolnicí zahrát cestují-
cí postávající na autobusové zastávce. „V řádné 
době jsme se dostavily k prodejně, kde měl štáb 
vozový park i catering. A čekaly jsme a čekaly. 
Bylo frišno a já neměla ani bundu, protože pří-
běh se odehrává tak nějak začátkem září. Naše 
role spočívala v posedávání a postávání u auto-
busové zastávky. Ta scéna trvá všeho všudy dvě 
vteřiny. Čekaly jsme na ni ovšem několik hodin. 
Pak přijelo auto s Terezou Voříškovou a Mirosla-
vem Krobotem a bylo hotovo.“

Náš kraj je rájem filmařů
Tuzemské i zahraniční filmaře 
již mnoho let láká dolní 
Poberouní a Berounsko. 
Vznikaly tu celovečerní 
filmy, detektivky, pohádky 
i komedie. V některých 
snímcích se sice náš region 
jen mihne, v jiných zase hrají 
zdejší panoramata hlavní roli.

Režisér Zdeněk Troška při natáčení v Řevnicích. Z natáčení Troškovy komedie Strašidla.  Kateřina Sýkorová Seifertová

Stonehenge u Mořinky.   Petra Stehlíková
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REVIZE
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www.kominik-kamnar.cz
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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

Zahradnické práce,
údržba zeleně
l kácení a prořezy
 rizikových stromů
l stříhání živých plotů
l úprava dlouhodobě
 neudržovaných zahrad
l celoroční údržba zahrad

www.zahrady-zelen.cz

605 789 346

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

inzerce

V liteňské škole straší
Zatím posledním režisérem, který se do údolí 
dolní Berounky vydal, byl Zdeněk Troška. 
Natáčel zde rodinný snímek Strašidla: příběh 
plný fantazie, v němž se potkává moderní 
současnost s pohádkovým světem nadpřiro-
zených bytostí. Několik dní probíhalo filmování 
v Litni na tamním zámku a ve škole. „Na konci 
loňského školního roku přivedl bývalý liteňský 
starosta pana Trošku a část štábu na prohlídku 
naší školy a vytipování konkrétních míst. Byli 
jsme tím potěšeni, pan Troška byl velmi milý 
a škola se mu líbila,“ vzpomíná zástupkyně 
ředitelky Ema Malá. Na konci října 2015 už 
se ve třídách filmovalo. „Natáčení probíhalo 
ve dvou blocích, zejména o víkendech. Jen 
dva dny byly v době výuky. Časový harmo-
nogram jsme znali a naplánovali jsme na tyto 
dny výlety a cvičení v přírodě,“ popisuje Malá 
s tím, že filmaři ve škole pracovali celkem 5 
dní. Liteňští školáci se sice ve filmu neobjeví, 
od režiséra a tvůrců si alespoň nechali pode-
psat kroniku. „Někteří z umělců nám nakreslili 
i obrázky a pro třídu, kde se točilo, napsal 
a nakreslil pan Troška speciální poděkování, 
které teď visí na zdi,“ usmívá se Ema Malá.

Podstatná část filmu Strašidla ale vznikala 
v Řevnicích. V řevnickém kině režisér využil 
prostory od sklepa po půdu.

Řevnice si oblíbili i seriáloví tvůrci. V roce 
2001 se zde před kamerou objevovala Veronika 
Žilková v seriálu Šípková Růženka. Jako majitel-
ka květinářství vlastnila podnik na náměstí Krále 
Jiřího z Poděbrad. A v jednom z dílů si spolu 
s ní zahráli i řevničtí občané. „Už si nevybavuji, 
jak jsem se k tomu dostala. Naším úkolem bylo 
stát ve frontě a přirozeně se mezi sebou bavit. 
Kolem nás procházel pan Brzobohatý,“ vybavu-
je si po letech Tereza Malcová. Jinak prý s herci 
tohoto seriálu nepřišli do kontaktu.

V Opletalově ulici vedoucí od řevnického 
kina se rodil jeden z dílů oblíbeného seriálu 
Případy 1. oddělení.

V případě Řevnic musíme vzpomenout 
i dobovou satiru Výhra admirála Kotrby z roku 
1981. V ní Ladislav Pešek nakupuje za vyhra-
nou poukázku dva náklaďáky sodovek, aby 
posléze mohl lahve vrátit a koupit si vytoužený 
motor na svou loď. „Vždy mne to rozesměje, 
neboť se to točilo u nás v nově otevřeném 
obchoďáku, na náměstí u kašny, u jezu na Be-
rounce, s komparzem spoluobčanů,“ vysvětlu-
je Řevničan.

V Dobřichovicích u zámku se zase natáčela 

Teorie tygra, Nemocnice po 20 letech i některé 
scény ze seriálu První republika.

Nádraží před kamerou
Zadní Třebaň má na kontě filmy Copak je 
to za vojáka s Jiřím Langmajerem, který se 
ukáže na tamním jezu i nádraží. Na stejné 
zastávce a v podchodu se natáčel snímek 
Občanský průkaz.

Vlaková nádraží na trati 171 z Prahy do Be-
rouna se ve filmech objevují poměrně často. 
V Dobřichovicích se natáčel kriminální film Smrt 
stopařek. Zastávka v Řevnicích zase posloužila 
pro komedii Utrpení mladého Boháčka s Pav-
lem Landovským. Nádraží v Loděnici ovšem 

výše zmiňované zastávky „trumflo“. Stalo se 
domovem pro oscarový snímek Ostře sledo-
vané vlaky, který zde před 50 lety režíroval Jiří 
Menzel. Film měl premiéru 18. listopadu 1966. 
Objevilo se v něm několik obyvatel Loděnice 
a stanice změnila svůj název na Kostomlat u. 
d. Georgsberg – Kostomlaty. Natáčení nyní při-
pomíná pamětní deska, která byla na budově 
stanice Loděnice odhalena letos v září.

O pomyslný titul Nejčastěji obsazované 
místo Berounska mohou směle bojovat dva 
někdejší lomy: Alkazar a Velká Amerika. Oba 
jsou pro filmaře obrovským lákadlem.

I když na Americe vznikal v roce 2008 
akční thriller Babylon A.D. s Vinem Dieselem 
v hlavní roli, pro mnohé je tento romantický lom 
s azurovou hladinou už jednou provždy spojen 
s nejslavnější a nejoblíbenější českou filmo-
vou komedií Limonádový Joe. V ní se blýskl 
tehdy 39letý herec Karel Fiala, pro něhož se 
Joe stal životní rolí. V roce 2010 se sem vrátil 
s redaktory týdeníku Sedmička, aby na na-
táčení zavzpomínal. „Bylo to moc zajímavé. 
Z lomu Amerika byl vůbec první záběr, kdy se 
velmi působivě dívám do dálky s pravou rukou 
nad očima, do toho údolí. Byl jsem přivázaný 
na laně,“ vzpomíná Karel Fiala.

V lomu Velká Amerika se natáčely i další 
známé snímky, například německo-italský film 
Zlatokopové z Arkansasu. Na své konto si lom 
připsal i díla pro nejmenší diváky. Vznikala v něm 
v roce 1976 Malá mořská víla režiséra Karla 
Kachyni, který do hlavní role obsadil Miroslavu 
Šafránkovou. Její sestra Libuše Šafránková se 
tady objevila jako Micimutr ve stejnojmenné 
pohádce režiséra Víta Karase o 35 let později.

V Alkazaru se zrodil zase jeden z dílů 
oblíbeného seriálu Dobrodružství kriminalistiky 
nazvaný Krev. Právě u Berounky vraždil malé 
chlapce potulný truhlářský tovaryš Klement. 
K odhalení pachatele tehdy přispěla metoda 
rozlišení zvířecí a lidské krve, jejímž autorem 
byl mladý berlínský biochemik. V Alkazaru se 
Josef Abrahám a Libuše Šafránková vyloďují 
při své Svatební cestě do Jiljí a chtějí zde 
stanovat. A to i přesto, že je tu vítá cedule 
Zákaz stanování a zpočátku neúprosný majitel 
pozemku. Odtud je také vyženou nelítostní 
komáři. O čtvrt století později se zde prohánějí 
na koních herci v rodinném seriálu Ať žijí rytíři.

V roce 2012 sem zamířili i filmaři České televize, 
aby tu realizovali jeden z dílů cyklu Nevinné lži na-
zvaný Klukovina s Markem Taclíkem v hlavní roli.

Herec Karel Fiala přijel zavzpomínat na Limonádo-
vého Joa v roce 2010, tedy 46 let po natáčení.
   Ondřej Nováček

  Petra Stehlíková
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Karlštejnská 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

Zlatnictví Zmatlíkovi
Slunečná 1326, 252 28 Černošice (autobusová zastávka Vráž – u tranformátoru)

Nabízíme kompletní sortiment ze žlutého a bílého zlata
• velký výběr snubních prstenů, dětských náušnic
• prsteny a náušnice se všemi druhy kamenů
• řetízky, madonky, náramky atd.
• opravy, čištění, zlacení, rhodiování, výkup zlata
• precizní ruční výroba na zakázku

tel.: 251 641 208 | mobil: 736 710 244
info@zlatnictviaz.cz

www.zlatnictviaz.cz

Otevírací doba
Po: zavřeno | Út: 14-18
St: 9-11 / 14-18
Čt, Pá: 14-18 | So: 9-11.30

inzerce

Když jste připravoval Okresní přebor, 
věděl jste hned, že se bude natáčet 
na Berounsku? 
Ano. Ten scénář se psal s vědomím, že se 
bude točit právě tam.

V čem vás lokalita Berounska lákala, proč 
jste si ji zvolil?
Vzhledem k tomu, že jsem se na hřištích 
berounského okresu pohyboval jako hráč již 
od dětství, bylo to nejjednodušší řešení. Také 
jsem počítal se zapojením některých lidí, kteří 
mi při práci dost pomohli.

Místa, kde se točilo, jste osobně znal? 
Nebo vám je někdo doporučil?
Většinou mi někdo něco doporučil. Byl jsem 
se tam podívat a nakonec jsem stejně skončil 
na těch místech, která jsem sám dobře znal. 
Během filmových obhlídek mě architekt vozil 
na různá stanoviště. Já měl ale většinou svou 
vlastní alternativu a tu jsem nakonec i zvo-
lil. Velkou roli v natáčení totiž hraje mobilita. 
V okolí Lochovic, kde se točilo, byla opravdu 
většina lokací dostupná a vyhovující.

Obsadil jste i několik místních neherců. 

Režisér Prušinovský:
Filmaře bych si domů nepustil
Nedaleké Lochovice se staly dějištěm již kultovního seriálu 
Okresní přebor a domácí půdou legendárního fotbalového týmu 
Slavoje Houslice. Režisér snímku Jan Prušinovský, rodák ze 
Zadní Třebaně, si pro natáčení svérázného seriálu vybral i další 
místa Berounska: Zdice, Praskolesy, Málkov…  
A co víc, do mnoha rolí obsadil i místní obyvatele.

Alkazar
Dobrodružství kriminalistiky
Svatební cesta do Jiljí
Ať žijí rytíři

Liteň
Strašidla

Zadní Třebaň
Copak je to za vojáka
Občanský průkaz

Řevnice
Plechová kavalérie
Výhra admirála Kotrby
Seriál Šípková Růženka
Utrpení mladého Boháčka
Celebrity s.r.o.
Strašidla
Případy prvního oddělení

Dobřichovice
Teorie tygra
Smrt stopařek
Nemocnice po 20 letech
První republika

Velká Amerika
Limonádový Joe
Malá mořská víla: na břehu
Babylon A.D.: klášter v lomu
Cesty mužů: lom
Dva na koni jeden na oslu:  
cesta lomem
Micimutr: cesta lomem
Zlatokopové z Arkansasu:  
někde v horách
Zámek Nekonečno: lom

Mořinka
Bobule
2Bobule
Britannia

Loděnice
Ostře sledované vlaky

Osov
Pět mrtvých psů
Uličnice
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Proč? A vyplatilo se to?
Obsazování místních neherců se mi vyplácí 
pravidelně. Moje natáčení se většinou soustře-
dí na jednu určitou lokalitu, kterou se snažím 
maximálně vytěžit. V Okresním přeboru to byl 
kraj okolo Lochovic, v jedné z epizod televizního 
cyklu Nevinné lži jsem příběh soustředil poblíž 
Svinař. Kobry a užovky se zase natáčely výhrad-
ně v Kralupech nad Vltavou a okolí. Nejnověji 
jsem strávil skoro čtyři měsíce v Nymburku. 
Vyplatí se obsazovat místní neherce, v lecčems 
totiž pomůžou i jinak než jen před kamerou. 
Navíc nejsou zkažení nějakým školeným proje-
vem a připadají mi autentičtější než profesionální 
komparzisté, kteří jsou hodně zpovykaní.

Co na natáčení říkali starousedlíci? 
Sledovali vás při práci?
Záleží na tom, jaký si s nimi produkce vytvoří 
vztah. Filmaři nesmějí překážet, produkovat 
příliš mnoho odpadků nebo nadmíru naru-
šovat chod místa. A pokud ano, je nutné to 
náležitě vysvětlit. My se o to většinou dost 
snažíme, protože na oplátku dostáváme 
určitou důvěru, klid a v případě problémů 
i pomoc. Sledovat natáčení lze pouze chvilku, 
často jsme v interiérech, ve stísněných pro-
storách, kde nebývám ani já. Stojím venku 
a sleduji dění přes monitor.

Jak obecně si vybíráte lokality, kde se 
budou jednotlivé scény natáčet? Hraje 
roli jen genius loci nebo třeba i finanční 
stránka, dostupnost, souhlas majitelů?
Je to většinou kompromis, ale určitou taktiku 
jsem již nastínil. Snažím se natáčení udržet 
v co nejmenším prostoru. Přejíždění mě straš-
ně vysiluje. Jsou ale režiséři, kteří neváhají kvůli 
„protipohledu“ přejet půl republiky. Pravda je, 
že jsem zatím netočil projekt, kde je to žádou-
cí. Třeba něco historického.

A jednání se starosty a dalšími úředníky 
při zajišťování míst? Jsou složitá?
Já se jich zúčastňuji pouze na začátku, 
do konkrétních jednání již nezasahuji. V Locho-
vicích, v Kralupech nebo nejnověji v Nymburku 
to byla vždy velice přátelská a korektní jednání. 
Nejhorší bývá natáčení v Praze. Tam je to složi-
té právně a občas i lidsky.

Byli jste někde třeba odmítnuti?
Ano. Ale šlo o prvotní odmítnutí. Majitel domu, 
kde jsme chtěli točit, prostě filmaře domů ne-
chtěl. Já to respektuji, sám bych si je do domu 
nepustil za žádnou cenu.

Nechystáte zase něco, co by se 
realizovalo ve vašem rodném kraji?

Bohužel v blízké době ne. Mám před sebou 
několik projektů, ale buď jsou již napsané 
na nějaký konkrétní kraj, nebo se daný příběh 
na Berounsko nehodí.

Škoda. A máte vy osobně oblíbené místo, 
které byste rád „dostal“ do svého filmu?
Místo ani tak ne, baví mě spíš různé konkrétní 
profese a s nimi spojená místa a zákoutí. Třeba 
sběrna šrotu, plavecký stadion, závody v auto-
krosu. Teď máme v jednom scénáři autodrom 
a závody tahačů. Na to se moc těším!

! Pavla Nováčková

Jan Prušinovský
• Narodil se v roce 1979 v Hořovicích. 
Vyrůstal v Zadní Třebani.

• V roce 2008 natočil první celovečerní 
film František je děvkař.

• V roce 2010 následoval Okresní přebor.

• Jeho Kobry a užovky z roku 2015 
získaly šest Českých lvů včetně ocenění 
za nejlepší film a režii.

• Je ženatý, má dvě děti a žije v Praze. Rád 
hraje fotbal, čte a sbírá gramofonové desky.

Z natáčení Okresního přeboru.   Lucie Hochmalová
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Závody automobilových veteránů jsou 
hodně zajímavé téma. Jak probíhá zmi-
ňovaný závod Rallye Hamburg – Berlin 
Klassik (HBK)?
Soňa Nejedlá (S. N.): Trasa závodu vede 
z Hamburku do Berlína, je rozdělená do tří dnů 
a účastní se skoro 200 aut.

S jakým autem jezdíte?
S. N.: Auta střídáme, letos jsme jeli stříbrným 
Maserati Indy 4700 z roku 1970.

Závodí se na silnicích nebo i na jiných 
cestách?
Petr Fiala (P. F.): Jede se po běžných komuni-
kacích podle itineráře. Měřené úseky jsou však 
často na štěrku nebo na kluzkém povrchu, aby 
byly podmínky obtížnější.

Jaká je při závodě atmosféra? Jsou tam 
fanoušci?
S. N.: Atmosféra je úžasná. Celá oblast tím 
závodem žije. Jeho propagaci věnují organizá-
toři velkou pozornost. Po celé tři dny stojí lidé 
na trase, užívají si to. Vědí, kdo zrovna projíždí 
kolem, poznávají auta i posádky, vše mají 
nastudované podle programu.
P. F.: HBK je v Německu opravdu oblíbená. 
Trasy jsou precizně naplánované, organizace 
je profesionální. Závod je atraktivní i tím, že 
cestou vidíte výjimečná místa.

Tři dny v autě musí být asi náročné?
(S. N.): Tentokrát mi připadaly těžší než obvyk-
le, protože byla velká vedra. V autě samo-
zřejmě není klimatizace. Zabrat tak dostávaly 
mnohem víc posádky i auta. Slunce dost 
komplikovalo i čtení ručiček na stopkách.

Vy jezdíte celé dny?
S. N.: Ano, tři dny jedete od rána téměř do ve-
čera, denně skoro dvě stě padesát kilometrů, 
s krátkou přestávkou na oběd.
P. F.: Celkem je to zhruba 700 kilometrů. 
Všechny posádky jedou stejnou trasu a pro-
jíždějí stejné měřené úseky, které mají různou 
náročnost. Úseky se měří na setiny vteřiny 
přesně. Cílem je dosáhnout předepsaného 
času, každá setina vteřiny rozdílu je jeden 
trestný bod. Vítězí posádka s nejnižším počtem 
trestných bodů.

Jak měříte jednotlivé úseky?
P. F.: Některé posádky používají moder-
ní elektronické měřicí prostředky, ale my 
mechanické stopky. Ty patří do klasické 
kategorie, která je náročnější a napínavější, 
navíc je prestižní. Nás mechanické stopky 
prostě baví.
S. N.: Baví to hlavně Petra. Já jsem zatím ne-
měla šanci zkusit jiný způsob měření. (smích)
P. F.: Přestože jezdíme podle mechanických 
stopek, býváme mnohdy úspěšnější než po-
sádky, které spoléhají na elektroniku. Dvakrát 
jsme HBK vyhráli, vloni nám bohužel zkolabo-
valo auto.

A letos jste byli zase úspěšní?
(S. N.): Povedlo se nám to… V absolutním po-
řadí jsme byli třetí, ale první dvě posádky byly 
posádky sponzorů a pořadatelů, takže jsme 
vlastně vyhráli a jako první privátní posádka 
získali hlavní trofej.

Příprava musí být důkladná

Jak dlouho se na závod připravujete?
S. N.: Na přípravu, jakou bych si představovala, 
bohužel není dost času. V noci před závodem 
dorazíme do Hamburku, brzy ráno spěcháme 
na technickou přejímku vozu a dostaneme 
itinerář s popisem trasy, který musíme prostu-
dovat. Na to máme tak hodinu času. Příprava 
je ale důležitá, protože při samotném závodě už 
nestihnete nic. Na trase čekají také tajné měřené 
úseky, takže jsou to i nervy a adrenalin. Snadno 
se stane, že člověk ve stresu udělá nějakou větší 
chybu a pak už nemá šanci na dobré umístění.
P. F.: Vždycky je to tak, že vyhrává ten, kdo 
má nejvyrovnanější jízdu a nedělá hrubé chyby. 
Každý večer se podle průběžných výsledků 
dozvíme, jak se nám ten den dařilo, a v noci 
se připravujeme na ten další. Tedy víc studuje 
Soňa, já jí pak musím v autě věřit, že ví, kam 
a kdy máme jet.

Takže řídí partner?
S. N.: Ano, já „jen“ naviguji (smích).

Jaká je žena navigátorka?
P. F.: Velice precizní a zodpovědná. Musí být 
schopná reagovat i na různé nepředvídatelné 
situace a chytáky. Ale její hlavní úkol je číst úpl-
ně přesně čas v měřeném úseku. Je soustře-
děná, a tím eliminuje chyby.
S. N.: Největší stres mám vždycky z toho, že 
když uděláme hrubou chybu, končí naděje 
na dobré umístění. Chyba může přijít také 

Černošická posádka zvítězila 
v závodu veteránů
PETR FIALA A SOŇA NEJEDLÁ Z ČERNOŠIC JSOU 
PARTNERY V OSOBNÍM ŽIVOTĚ I V AUTĚ PŘI ZÁVODECH

Lidé mají různé koníčky a ty 
je někdy provázejí celý život. 
Patří k nim i stará auta – 
veteráni. Ve své sbírce jich má 
několik i Petr Fiala z Černošic. 
„Mám rád auta z šedesátých 
let minulého století, kde není 
žádná elektronika,“ říká Petr, 
který spolu s partnerkou 
Soňou Nejedlou jezdí 
s veterány také na závody. 
Letos se jim dařilo, z Rallye 
Hamburg – Berlin Klassik 
přivezli nejcennější trofej.
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v přípravě. Pak musíme na trati improvizovat, 
a to jsou teprve horké chvilky, které prověří 
i partnerský vztah. (smích)

To já bych se s manželem cestou asi 
hádala… Jak to zvládáte?
S. N.: My se většinou moc nehádáme. Tedy 
určitě ne v krizové chvíli na trati. (smích)

Měla jste před prvním závodem nějaké 
zkušenosti s navigováním?
S. N.: Vůbec žádné, ani před prvním závodem 
mi Petr nic nevysvětlil.
P. F.: Náš první závod, před čtyřmi lety, byl pro 
mě překvapením. Jeli jsme ho bez velkých ambi-
cí, hlavně pro zábavu. A nakonec jsme vyhráli.
S. N.: Opravdu jsem nic nevěděla. Takže když 
Petr říkal, že nejdůležitější je neudělat žádnou 
hrubou chybu, vůbec jsem nevěděla, o čem 
mluví. Teprve teď chápu, co to znamená, 
a jsem z toho mnohem nervóznější.

Ale chyby dělají všichni?
P. F.: To určitě.

Berou závodníci jízdu opravdu vážně, 
nebo se spíš baví?

P. F.: Málokdo to vypouští, snaží se všichni.

Skoro se mi chce říct: No jo, chlapi. Je to 
spíš chlapská záležitost?
S. N.: To ano, žen tolik nejezdí. Jen asi dvě 
až tři auta mívají dámskou posádku a možná 
čtvrtina žen naviguje. Ale jezdí všechny věkové 
kategorie.

Co vás na tom nejvíc baví?
P. F.: Je to skvělá možnost projet s veteránem 
nádherná místa a strávit čas ve dvou mezi stej-
ně zaměřenými lidmi. Vidět spoustu krásných 
vozů, užít si zavodní atmosféru, a když se daří, 
tak si kromě zážitků přivézt i krásnou trofej. 
Prostě super kombinace.

Kde v Evropě se podobné závody konají?
P. F.: Nejčastěji v Německu a Rakousku. 
Pak také v Itálii, kde je neuvěřitelně srdečná 
atmosféra, na auta tam čekají davy lidí, je 
to něco mimořádného. Podobné závody 
jsou novým fenoménem posledních let 
v západní Evropě. V Německu tyto velké 
soutěže zastřešuje vydavatelství motoristic-
kých časopisů Auto Motor und Sport nebo 
konkurenční Autobild, který pořádá HBK 

i Bodensee Klassik, což je závod kolem 
Bodamského jezera.
S. N.: Tam jsme se letos byli také podívat. 
Úžasné výhledy a scenerie, projíždí se maleb-
nými vesničkami a překrásnou přírodou.

Je u nás něco podobného?
S. N.: Principem se tomu nejvíc blíží setinová 
rallye Carlsbad Classic, letos se jel už čtvrtý 
ročník. Trasa vede lázeňskou oblastí Karlovar-
ska a také jde o dobře organizovaný závod, 
i když menšího rozměru. U nás chybí velký 
sponzor těchto akcí, který by snížením startov-
ného umožnil přilákat na start víc posádek.

Jak dlouho sbíráte veterány?
P. F.: Asi patnáct let. Mám rád auta z 60. let 
minulého století, žádná elektronika, jen mecha-
nika. Hlavně s nimi ale rád jezdím. Teď jsme si 
oblíbili Maserati Indy z roku 1970, k závodům 
používáme ještě Porsche 911 z roku 1969.

Jsou veteráni záliba na celý život?
P. F.: Ano, to určitě.

 ! Lucie Hochmalová
 Archiv Soni Nejedlé a Petra Fialy

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

Salón Klementýna
představuje novou kolekci
účesů Framesi
podzim/zima 2016
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Všichni přítomní si budou moci knihu také 
zakoupit. Jde vlastně o malé pokračová-
ní Douskovy předešlé publikace „Setkání 

Černošic a Mokropes s Berounkou“ o Čer-
nošicích a jejich osudech i lidech, které je již 
beznadějně rozprodáno.

Putování krajinou Berounky vzniklo na popud 

zpráv o záměru vybudování přehrady na horní 
Berounce. Protože nebylo jisté, jak vše dopadne, 
fotograf a člen Černošické společnosti letopi-
secké Vladimír Dousek se rozhodl toto krásné 
údolí od Plzně až po Křivoklát zachovat alespoň 
ve fotografické knížce. I když se mezitím vše 
změnilo a na základně mohutných protestů veřej-

nosti i různých odborníků a kapacit na nejvyšších 
místech se od stavby upustilo, nikdo nemůže za-
ručit, že se v příštích letech téma opět neotevře.

Povodně budou i nadále. Jak vzpomíná sám 
autor, jako malí se na ně docela těšili, protože 
mohli jezdit na lodičce po zatopených loukách. 
A v zimě při mrazu na nich bruslit. Na loukách, 
kde nyní stojí vily. A je možné, že třeba právě 
majitelé těchto vil téma otevřou znovu a přehra-
da jednoho dne opravdu bude stát.

Díky nové knize se zachová celé údolí kolem 
Berounky, „poslední ráj Oty Pavla“, se svými 
zříceninami prastarých hradů, s historickými 
mlýny a kostelíky i s jedinečnou přírodou.

(vd, skš)

Nová kniha mapuje údolí Berounky s jeho historií
Světlo světa spatřila unikátní kniha Putování krajinou Berounky, 
v níž fotograf Vladimír Dousek zmapoval překrásné údolí nej-
většího přítoku Vltavy. Autor ji osobně představí v černošickém 
Club Kině ve čtvrtek 24. listopadu od 19 hodin za hudebního 
doprovodu Jiřího Hasáka.

Pohled na Berounku z Havlovy skály u Liblína. V pozadí je jez pod Libštejnem.  Vladimír Dousek

Výjimečné setkání s historií třebotovské tvrze 
čeká na návštěvníky svatomartinského jarmarku 
v Třebotově. Konat se bude v sobotu 12. listo-
padu. Akci zahájí starostka Jitka Šůrová v 10 
hodin. Až do 16. hodiny bude probíhat stánkový 
prodej rukodělných výrobků či domácích po-
chutin. Den zpestří doprovodný program, který 
v 10:05 začnou zpěvem děti ze ZŠ Třebotov. 
O 15 minut později předvedou své umění mladí 
hasiči. Ve 12:45 se vrátí zpěv v podání Alice 
Bonde a v 15:15 přijdou Andersenovy pohádky. 
Nebude chybět cimbálová muzika, vozy záchra-
nářů či tombola.

V 16 hodin začne slavnostní poutní mše 
svatá v kostele sv. Martina. V 17:15 se 
od úřadu ke kostelu vydá lampionový průvod. 

A slavnostní den zakončí posezení při hudbě 
v restauraci U Růžičků.

Prohlídky tvrze proběhnou od 10 do 13 hodin. 
Objednávají se na e-mailu info@tvrztrebotov.cz 
nebo telefonu 602 253 144. Skupina může mít 
maximálně 20 osob včetně dětí.

P O Z V Á N K Y
Slova botanika doplní 
známá písničkářka
Zajímavý kulturní zážitek na vás čeká ve čtvrtek 10. lis-
topadu v Mníšku pod Brdy. V 19 hodin v tamním Diva-
délku K začne vystoupení populárního botanika Václava 
Větvičky a písničkářky Jany Rychterové. Větvička bude 
číst ze svých knih, inspirovaných rozhlasovým pořadem 
Dobré jitro. A Rychterová jeho fejetony a vyprávění 
doprovodí svými písněmi s kytarou v ruce.

V Černošicích zahrají 
Mozartovo Requiem
V neděli 13. listopadu v 19 hodin zazní v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie skladba Requiem W. A. 
Mozarta: nedokončená autorova skladba, kterou 
po jeho smrti dokončil jeho žák F. X. Süssmayr. 
Posluchači si ji vychutnají v podání Pražských pěvců 
a Černošické komorní filharmonie pod vedením 
Stanislava Mistra. Vstupenky jsou v předprodeji v mi-
nimarketu na černošickém nádraží a před začátkem 
koncertu na místě. Hudební zážitek podpořilo město 
Černošice, ZUŠ Černošice a farnost Třebotov.

Mostový ples vstupuje 
do třetí dekády
Město Dobřichovice zve na 21. mostový ples. Vypukne 
26. listopadu ve 20 hodin v hale Bios. Zahraje orchestr 
Karla Vlacha a ve 23 hodin vystoupí zpěvačka Dasha, 
držitelka Ceny Thálie 2010. Návštěvníci se mohou těšit 
i na soubor irského tance Gall-tír a světelnou UV show. 
Předprodej vstupenek probíhá na dobřichovickém 
městském úřadu. Za jednu zaplatíte 250 korun.

V Třebotově oslaví svatého Martina i prohlídkou tvrze

Retro den prožijete 
v Modrém domečku
Recesistická zábava se odehraje ve čtvrtek 
17. listopadu v kavárně Modrý dome-
ček v Řevnicích. Kulturní referent Náruče 
všechny překvapí zábavným programem 
a kuchaři a cukráři potěší gastronomicky 
nostalgickým dnem. Obě patra kavárny 
budou v duchu nedávno minulém otevřena 
od 9 do 19 hodin.

Kdo okem zabloudí i na aktuálně vysta-
vená díla, může si vybrat dáreček z prodejní 
výstavy výtvarnice Lucie Martiškové. Ta 
probíhá od středy 9. listopadu až do neděle 
8. ledna 2017. (mh)
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Ve Všenorech otevřou 
Centrum Mariny Cvetajevové
Slavnostní otevření proběhne v sobotu  
5. listopadu od 15 hodin ve společenském sále 
Vladimíra Holana v budově Obecního úřadu 
Všenory. Centrum věnované významné ruské 
básnířce je součástí Všenorské knihovny.

V neděli 6. listopadu zavítají na řevnický Záme-
ček dva brilantní interpreti František Segrado 
a Petra Hapková. Od 18 hodin budou hodinu 
a půl zpívat spolu s klavírním doprovodem ze-
jména skladby z tvorby Petra Hapky a Michala 
Horáčka. Vstupné činí 100 korun.

František Segrado má za sebou přes čtyřicet 
let účinkování v nejrůznějších skupinách, 
od folkových po rockové. Účastnil se také pro-
jektů, které vytvářel Michal Horáček s Petrem 
Hapkou. Přesto si první profilové album s ná-
zvem Segrado nadělil až ke svým šedesátinám 
v roce 2014. Otextoval mu ho právě Michal 
Horáček. Segrado kromě zpěvu také hraje 

v divadlech a je velmi nadaným výtvarníkem 
a grafikem.

Petra Hapková je dcera herečky Zory Ully 
Keslerové a skladatele Petra Hapky. Odmala 
hrála divadlo. Zpěvu se věnuje od svých 14 
let. Začínala v oblíbených punkových a roc-
kových formacích, ale pak jí nadobro učaro-
valo blues. V roce 2003 obhájila první místo 
na pěvecké soutěži v Římě. V hlavním městě 
Itálie pracovala a studovala do roku 2010. 
Po přestěhování do Prahy překládá a nadále 
zpívá. Vystupuje v několika hudebních forma-
cích, od komorních souborů až po pódiová 
aranžmá s kapelou.

V pátek 2. prosince dopoledne se na Karlštej-
ně vyrojí pekelníci, kteří pro děti připraví pravé 
čertovské putování. To proběhne od 9 do 12 
hodin na čertovské cestě od místního měst-
ského úřadu k Romantickému hotelu Mlýn. 
Na stezce bude sedm ďábelských zastavení-
ček, na jejichž konci kluci i děvčata potkají sa-
motného vládce pekel. Uvidí i nebeskou bránu 
se svatým Petrem a s anděly. A malinkou zoo.

Masky pekelníků jsou vítány. Vstupné je  
30 korun za dítě, pedagogický doprovod ne-
platí. V ceně je kromě programu čaj na zahřátí 
a odměna pro každého účastníka plus památ-
ka pro celou třídu.

Na akci je nutné se přihlásit do pátku  
25. listopadu na e-mail eknopova@seznam.cz.

Po osmi letech existence DDS šlo o velký 
úspěch. Členové se setkali se soubory 
s třiceti- i víceletou tradicí, které jezdí 

do Vysokého i každý rok. Ani Dobřichovičtí se 
tu neztratili. Jejich představení Mátový nebo 
citron otevíralo celou přehlídku. Obecenstvu se 
moc líbilo, ale porota byla zdrženlivější.

„Mrzelo nás to a druhý den po hodnocení 
naši herci odjížděli domů nevesele. Jen já a re-
žisérka Ája jsme zůstali celý týden. Viděli jsme 
tak všechna soutěžní představení. A zúčastnili 
jsme se všech následných rozborů, hodnocení 
a seminářů, což bylo velmi dobře. Jednak jsme 
se poučili profesně, ale také jsme poupravili 
náhled na rozbor našeho představení. Vůbec 

nebyl tak špatný, jak se tvářil, protože stejně 
dopadly i ostatní soubory. Na nikom nezůstala 
nit suchá,“ popsal režisér představení Petr Říha.

DDS skončila zhruba v polovině „soutěžního 
pole“. Herečka Hedvika Hájková získala čestné 
uznání a Honza Seidel cenu za herecké umění. 
Vše se předávalo na již uvolněném slavnostním 
závěrečném večeru, kde květiny a upomínkové 
dary tekly proudem. Pekly se místní bramboráč-

ky zvané sejkory, podle hostů však málo křupa-
vé. A nad sklenkou vína padaly výroky: „Porota 
tu není od toho, aby se při komedii bavila,“ 
nebo: „Jste tu poprvé a ještě k tomu zahajujete 
přehlídku, to je vražedná kombinace.“

Nováčci z Dobřichovic obstáli se ctí. A příští 
rok se pokusí opět uspět na některé licenco-
vané přehlídce, aby se porotcům pořádně vryli 
do paměti. (ař, př)

Sejkory zpečetily úspěch divadelníků
Dobřichovická divadelní spo-
lečnost (DDS) má za sebou je-
den opravdu výjimečný výjezd. 
Vůbec poprvé se zúčastnila 
národní přehlídky venkov-
ských divadelních souborů 
Krakonošův divadelní podzim 
ve Vysokém nad Jizerou, kam 
byla doporučena z krajské po-
stupové přehlídky v Sadské.

Zámeček rozeznějí písně Hapky a Horáčka

 Archiv P. Hapkové

Reliéf od Jana Mageta.

Na Karlštejn se „slétnou“ čerti

Na snímku je oceněný Jan Seidel.  Ondřej Nováček
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Nona se rozhodla na tuto problematiku 
u dětí zaměřit a nabídnout Logopedický 
výchovný program jako další službu. 

Spolu s klinickým logopedem a logopedic-
kými asistentkami chceme od druhého pololetí 
otevřít třídu, skupinu dětí, se zaměřením 
na narušené komunikační schopnosti. 

Výchovný program a vzdělávání dětí s na-
rušenými komunikačními schopnostmi bude 
probíhat v souladu s principy výchovy dětí 
v naší školince a dle týdenního vzdělávacího 
programu Nony. Budeme klást důraz na celko-
vý rozvoj osobnosti dítěte přiměřený jeho věku 
a schopnostem, a to na podkladě vzájemných 
přátelských vztahů v prostředí s rodinnou 
atmosférou. Logopedický výchovný program 
rozšíříme o cílenou řečovou výchovu a rozvoj 
komunikačních dovedností dítěte. Důležitou roli 
v celém procesu bude zastupovat HRA jako 

nejpřirozenější dětská činnost. Formou hry 
budeme rozvíjet děti v oblastech smyslového 
vnímání, myšlení, paměti a motoriky s grafo-
motorikou.

Odbornou logopedickou péči zabezpečí 
klinický logoped, který pro každé jednotli-
vé dítě přichystá logopedický terapeutický 
plán. Bude s dítětem individuálně a skupinově 
pracovat. Individuální logopedická péče bude 
probíhat v dopoledních hodinách. Nedílnou 
součástí této péče se stane pravidelná konzul-
tace s instruktáží pro rodiče. Bude-li to nutné, 
zajistíme návštěvu odborných pracovišť za úče-
lem zpřesnění diagnózy (psychologie, foniatrie, 
ORL, neurologie a další odborná pracoviště).

Celodenní výchovný program proběhne 
pod vedením logopedických asistentek, které 
budou dále rozvíjet děti v obtížných oblastech 
dle individuálního logopedického plánu. 

K logopedickému výchovnému programu 
budeme přijímat děti v průběhu celého roku. 
Rovněž chceme nabídnout možnost krát-
kodobých pobytů, například měsíční pobyt. 
Věříme, že dětem i rodičům pomůžeme a děti 
se k nám budou vracet.

Na Návsi, Lety
tel.: 606 909 348
e-mail: skolinkanona@gmail.com

www.skolinkanona.cz

NONA má nový záměr
Logopedický výchovný program
V dnešní rychlé a přetechnizované době se hodně dětí potýká 
s celou řadou různých problémů. Mezi nejčastější z nich patří 
vady řeči. Řeč je dovednost mimořádně složitá a má pro 
každého člověka nesmírnou důležitost. Správné tvoření řeči je 
zásadní podmínkou pro rozvoj vnímání, paměti, představivosti 
a především myšlení.

Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

realitních serverech
� Férové a profesionální jednání
� Právní servis přes certifikovanou advokátní 

kancelář
� Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
� Předání nemovitosti novému majiteli
� Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti
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Vánoční dárek
Napište Ježíškovi 
o poukaz do tanečních.

w w w. c rea t i ve d a n ce . c z

SLEVA 10% PŘI NÁKUPU NAD 500 Kč
Knihkupectví LeAmos, nám. Krále J. z Poděbrad 48, Řevnice

PO-PÁ 8:30-17:00 SO 8:30-11:30 | knihyrevnice.cz

Appétit de France
ZDARMA HORKÝ FRANCOUZSKÝ
SVAŘÁK NEBO KAKAO S LEVANDULÍ
k nákupu dárkových balíčků nad 500 Kč.

Dobřichovice | tel.: 603 923 600 | www.appetitdefrance.cz

OČNÍ  ORDINACE A OPTIKA ŘEVNICE
Herrmannova 120, Řevnice | tel.: 607 030 090

SLEVA 10%
NA CELÉ BRÝLE

SLEVA 10% NA RODINNÉ FOTOGRAFIE
Fotoateliér nad kinem Řevnice 

www.fotkass.cz | katka.seifertova@seznam.cz | 774 947 114

SLEVA 10%
NA NÁVRH INTERIÉRU
alice.jaegerova@iqinteriery.cz 
Tel.: 776 656 545

www.iqinteriery.cz

SLEVA 100 Kč
NA NÁKUP DĚTSKÉ ZIMNÍ OBUVI

SLEVA 20% NA WELLNESS PEDIKÚRU
Salón Klementýna, nám. Krále J. z Poděbrad 5, Řevnice

tel.: 737 258 018, 222 356 296 | www.klementyna.cz

NA NÁKUP V NAŠEM OBCHODĚ NAD 1 000 Kč 
HOBBY DO ZAHRADY

Karlická 456, 252 29 Lety | Tel: +420 240 201 151
www.hobbydozahrady.cz

SLEVA 10%

SLEVA 10%
VYTVOŘTE VLASTNÍ VŮNI
Darujte někomu blízkému dárkový
kupon do magického světa vůní.
Kompozice od 999 Kč.

Karolíny Světlé 285/20, Praha St. Město www.perfumedprague.cz

Komenského 1100, 252 30 Řevnice
Tel.: 773 671 973 | info@biorevnice.cz | www.biorevnice.cz

SLEVA 10%
NA VEŠKERÝ
SORTIMENT

Jako malou předvánoční pozornost pro naše 
čtenáře máme vstupenky na atraktivní představení 
o mašinkách, které uvádí ProDivadlo ve spoluprá-
ci s Českými drahami. Oblíbená pohádka je kom-
binací herce, loutek, mašinek, kolejí a světelných 
i kouřových efektů a baví velké, ale hlavně malé 
diváky. Světlo světa spatřily dva příběhy: Nejloko-
motivovatější lokomotiva I (aneb Jak to všechno 
začalo) a stejnojmenné pokračování Nejlokomoti-
vovatější lokomotiva II. Zajímavé je i místo konání. 
Hraje se na pražském hlavním nádraží v sále loni 
zrekonstruované Fantovy kavárny.

Pro získání vstupenek stačí jediné: 
správně odpovědět na tři otázky a co 
nejkreativněji na otázku poslední.

Dva z vás dostanou každý 2 vstupenky pro 
dospělé a 2 pro děti. Další 2 výherci dostanou 
1 vstupenku pro dospělého a 2 pro děti  
a 1 výherce získá 1 vstupenku pro dospělého 
a 1 pro dítě.

Dalších 7 soutěžících odměníme 2 vstupenka-
mi pro děti do Království železnic, splněného snu 
malých i velkých nadšenců. Nahlédnout do něj 
můžete na www.kralovstvi-zeleznic.cz.

Je jen na vás, zda půjdete na první nebo 
druhý díl pohádky. Termíny a vše potřebné 
je uvedeno na www.prodivadlo.cz včetně 
rezervace, kterou doporučujeme kvůli místu.

Soutěžní otázky (první tři odpovědi najde-
te v tomto vydání magazínu DOBNET):

1) Na kterém nádraží se natáčel film 
Copak je to za vojáka?

a) Zadní Třebaň
b) Mořinka
c) Řevnice

2) Jak se jmenuje automobilový 
závod, v němž nedávno uspěli Petr 
Fiala a Soňa Nejedlá z Černošic?

a) Rallye Praha – Berlin Klassik
b) Rallye Berlin – Poznaň Klassik
c) Rallye Hamburg – Berlin Klassik

3) Komu je věnovaný pomník 
v Neumětelích?

a) Karlu IV.
b) Šemíkovi
c) Horymírovi

4) Jsou Vánoce vaším oblíbeným 
svátkem a proč?

Odpovědi posílejte do 16. listopadu na e-mail 
soutez@dobnet.cz s předmětem „Mašinky“. 
Nezapomeňte uvést celé své jméno, případně 
i telefon pro jednodušší spojení.

SOUTĚŽ
O VSTUPENKY DO POHÁDKOVÉHO SVĚTA MAŠINEK
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Hokejisté dravě vstoupili do sezony

Svůj první zápas hráli na konci října dokonce 
i ti nejmenší z první třídy, kteří začali s hokejem 
teprve nedávno. Nastoupili do přátelského 
utkání 1. a 2. hokejové třídy. V očích malých 
hráčů se dala číst nervozita, rozechvění, ale 
i velké těšení na jejich hráčskou premiéru. 
Po mírně rozpačitých začátcích se všichni na-
plno zapojili do hry a bojovali o puk jako praví 
tygři. Góly padaly na obou stranách a spoustu 
střel výborně vychytali brankáři, kteří mohli 
zúročit vše, co se naučili na trénincích. A kdo 
vyhrál? Všichni, kdo bojovali a zápas si užili.

I když začátek sezony patřil především dě-
tem, největší diváckou návštěvnost mají muži 
A týmu. Předposlední říjnovou sobotu naskočili 
na domácí půdě černošičtí hokejisté do utkání 
s hlavním rivalem z Mělníka bez tří klíčových 
hráčů. I tak byli tygři aktivnější a vedoucí tým 
tabulky přehrávali. Soupeř díky sérii přesilových 
her na konci poslední třetiny vyrovnal. Samo-
statné nájezdy ale potvrdily, komu tentokrát 
v Černošicích patřil led. A utkání SK Černošice 
versus HC Junior Mělník tak skončilo 2:1.

Pro všechny věkové kategorie chystá zimní sta-
dion na státní svátek 17. listopadu již tradiční vep-
řové hody. Začnou ve 14 hodin, ale už od 13:30 
je zpestří veřejné bruslení s hudbou. A v podvečer 
Dne boje za svobodu a demokracii bude tým SK 
Černošice bojovat od 16:30 s HC Žabonosy.

Na zimním stadionu v Černoši-
cích jsou v plném proudu sou-
těže všech věkových kategorií.

Řevnický Lesní  
slalom je opět tu
V sobotu 5. listopadu odstartuje 
v Řevnicích již 41. ročník Lesního 
slalomu. Začátek prezentace je v 9:30 
na modré turistické cestě mezi Lesním 
divadlem a vodárnou. Závodníci vyrazí 
na trať  o půl hodiny později.

Tato sportovní akce je nejdéle pořá-
daným sportovním kláním v Řevnicích. 
Doposud se jí zúčastnilo 1 937 star-
tujících rozdělených do 11 kategorií, 
od dětí po dospělé. Pořadatelem je Ski 
Klub Řevnice.

Beroun pořádal první baseballový turnaj
V neděli 2. října se na Tyršově stadionu 
uskutečnil historicky první baseballový turnaj 
v Berouně. Hrálo se v kategorii do 9 let 
a kromě dvou domácích družstev se na tur-

naji představily týmy Kotlářka Praha, Rakov-
ník Red Crayfish, Miners Kladno a Žraloci 
Ledenice.

Ovšem A tým Piranhas prohrál oba své 
zápasy ve skupině a nedařilo se mu ani v boji 
o páté místo a skončil šestý. B tým si vedl lépe. 
Do semifinále se dostal v roli mírného favorita. 
Udělal však spoustu chyb a s Rakovníkem 
prohrál. V boji o bronz nastoupil proti Žralokům 
Ledenice. Únava ale stála za prohrou 2:4. 
Vytouženou „placku“ tedy domácí nezískali.

Finálový zápas musel být kvůli silnému a vy-
trvalému dešti odložen a odehrál se až o týden 
později v Pardubicích. Pražská Kotlářka potvr-
dila pozici největšího favorita turnaje a porazila 
své protivníky z Rakovníka 9:4.

Šachoví fanoušci se i letos mohou těšit 
na šachový turnaj Mníšecká rošáda. Uskuteč-
ní se pod záštitou starosty Mníšku pod Brdy 
Petra Digrina v neděli 4. prosince od 10 hodin 
v Městském kulturním středisku V Lipkách.

Po uplynulých deseti ročnících dojde letos 
ke změně hracího systému. Bude se hrát tzv. 
švýcarským systémem na devět kol v tempu  
2 x 10 minut na partii. Výsledky budou hodno-
ceny zvlášť i pro kategorii dětí a mládeže  
do 15 let. Vítězové získají hodnotné ceny.

Přihlášky je možné posílat e-mailem 
na novak.vladimir@volny.cz, nebo přijít přímo 
na místo v den konání turnaje půl hodiny před 
začátkem.

Mníšecká rošáda  
změnila hrací systém

 Archiv klubu

 Dušan Macháček

Kupon lze uplatnit pouze jednou v prodejně, nebo v zařízení uvedeném 
na přední straně kuponu. Slevu z kuponu nelze sčítat s jinými slevami. 

Slevový kupon je možné uplatnit od 4. 11. do 23. 12. 2016.

Appétit de France
obchod s francouzským pečivem, vínem a delikatesami

Kupon lze uplatnit pouze jednou v prodejně, nebo v zařízení uvedeném 
na přední straně kuponu. Slevu z kuponu nelze sčítat s jinými slevami. 

Slevový kupon je možné uplatnit od 4. 11. do 23. 12. 2016.

Kupon lze uplatnit pouze jednou v prodejně, nebo v zařízení uvedeném 
na přední straně kuponu. Slevu z kuponu nelze sčítat s jinými slevami. 

Slevový kupon je možné uplatnit od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2017.

OČNÍ  ORDINACE
A OPTIKA ŘEVNICE

Kupon lze uplatnit pouze jednou v prodejně, nebo v zařízení uvedeném 
na přední straně kuponu. Slevu z kuponu nelze sčítat s jinými slevami. 

Slevový kupon je možné uplatnit od 4. 11. 2016 do 31. 1. 2017.

Kupon lze uplatnit pouze jednou 
v prodejně, nebo v zařízení uvedeném 

na přední straně kuponu. Slevu z kuponu 
nelze sčítat s jinými slevami.  

Slevový kupon je možné uplatnit  
od 4. 11. 2016 do 31. 1. 2017.

Kupon lze uplatnit do 31. 1. 2017 na provozovně:
styl junior – dětská obuv, Mokropeská 2026, Černošice

Slevu z kuponu nelze kombinovat s dalšími slevovými akcemi.
Kupony se nesčítají.

Kupon lze uplatnit pouze jednou v prodejně, nebo v zařízení uvedeném 
na přední straně kuponu. Slevu z kuponu nelze sčítat s jinými slevami. 

Slevový kupon je možné uplatnit od 4. 11. 2016 do 28. 2. 2017.

Kupon lze uplatnit pouze jednou v prodejně, nebo v zařízení uvedeném 
na přední straně kuponu. Slevu z kuponu nelze sčítat s jinými slevami. 

Slevový kupon je možné uplatnit od 4. 11. 2016 do 31. 1. 2017.

Kupon lze uplatnit pouze jednou v prodejně, nebo v zařízení uvedeném 
na přední straně kuponu. Slevu z kuponu nelze sčítat s jinými slevami. 

Slevový kupon je možné uplatnit od 4. 11. do 23. 12. 2016.

Kupon lze uplatnit pouze jednou v bioprodejně, uvedené na přední 
straně kuponu. Slevu z kuponu nelze sčítat s jinými slevami a je ho 

možné uplatnit od 4. 11. 2016 do 23. 12. 2016. 
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•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•elektrokola
•koloběžky

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

po-pá 8-18 / čt 8-20 
so 8-12

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00

Kvalitní servis
perfektní předprodejní

příprava kol

IDEÁLNÍ ČAS

ZAZIMOVAT KOLO

30% POSEZONNÍ

SLEVA NA SERVIS

inzerce

Počátek letošního herního roku přitom nebyl 
jednoduchý. I po návratu zraněného libera 
Petry Kopecké se družstvo potýkalo s nedo-
statkem hráček. Tým opustila mimo jiné bývalá 
kapitánka Radka Polanecká, nahrávačka Lucie 
Novotná či univerzálka Zuzana Dušilová. I přes 
toto úskalí ale jádro týmu zůstalo a v užším po-
čtu si „oddřelo“ náročnou letní přípravu na an-
tukových kurtech a oválu v Dobřichovicích.

Po odehraném přípravném turnaji na Špa-
nielce, kde hráčky nestačily „jen“ na extraligový 
tým pražského Olympu, nastoupily „dobiholky“ 
do prvních zápasů v improvizované sesta-
vě. Na chybějícím postu druhé smečařky se 
obstojně střídaly například blokařka Anna 
Grécová či nově příchozí nahrávačka Kateřina 
Šourková. Tým se v počátcích hledal, ale díky 
trpělivosti, kvalitnímu příjmu a týmové bojov-
nosti se mu podařilo udržet neporazitelnost.

„Zatím se nám herně daří a s jedinou 
prohrou v Brně si držíme první místo v tabulce 
skupiny B,“ řekla nově zvolená kapitánka týmu 
Barbora Stará, která by v letošní sezoně ráda 
dotáhla svůj tým na medailové pozice.

Další domácí utkání dobřichovických 

děvčat se uskuteční 4. listopadu od 19 hodin 
a 5. listopadu od 11 hodin proti pražské 
Španielce. Odveta proti Brnu pak 2.  
a 3. prosince. Dobiholky si přejí jediné: 
„Přijďte nás podpořit a povzbudit do dalších 
bojů o cenné kovy!“

Dobřichovickým volejbalistkám 
se daří a touží po medaili
Po loňském obhájeném čtvrtém 
místě ve druhé nejvyšší národní 
soutěži volejbalistky TJ Sokol 
Dobřichovice úspěšně vstoupily 
do nové sezony a mají jasný cíl:  
konečně získat medaili.

 Archiv týmu
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Důvody, proč se lidé dívají po no-
vém bydlení, jsou různorodé. Ro-
dina se zvětšuje o další roztomilý 
přírůstek a panelákový byt, ve kte-
rém jste všichni doposud bydleli, 
je už hodně stísněný. A tak pře-
stěhovat se do rodinného domu 
na venkov, kde mohou děti zdravě 
vyrůstat a vy budete mít stále prá-
ci v dobré dojezdové vzdálenosti, 
se jeví jako uvážlivé rozhodnutí. 
Možná začínáte myslet na důchod 
a poohlížíte se po pozemku, kde 
byste si postavili domek vašich 
představ se zahrádkou. I když 
důvody jsou rozdílné, všichni 
hledají příjemnou obec s dobrou 
dopravní dostupností a hezkou 
přírodou v okolí, kde by si mohli 
zrealizovat svůj sen o vlastním 
bydlení. Jedním z řešení může být 

nabídka prodeje devíti stavebních 
parcel v obci Svinaře, určených 
k výstavbě rodinných domů.

Všechny pozemky jsou prodávány 
včetně inženýrských sítí (vodovod, 
kanalizace, elektřina, asfaltová ko-
munikace a veřejné osvětlení), které 
se začínají budovat nyní a budou 
dokončeny v létě 2017. Pozemky 
jsou rovinaté, na jižním okraji obce 
v blízkosti lesa. Podle územního 
plánu je povolená zastavitelnost 
40 % a stavbu lze realizovat s jedním 
podzemním a dvěma nadzemními 
podlažími. Zahájit výstavbu lze 
na konci léta 2017 po dokončení 
inženýrských sítí.

Jak již bylo řečeno, pozemky se 
nacházejí v obci Svinaře, v okrese 
Beroun, a jsou obklopeny nádher-
nou přírodou na úpatí brdských 

lesů. Pokud máte rádi výhled 
do zeleného údolí, jízdu na hor-
ském kole po hřebeni Brd, venčení 
vašeho psa po polích a loukách 
nebo jen procházky po lese, je tato 
lokalita právě pro vás. Občanská 
vybavenost obce jde ruku v ruce 
s její velikostí. Momentálně se zde 
nachází školka, pošta, obchod, 
hospoda, sportovní areál a barokní 
zámek s parkem. Veškerá zbylá vy-
bavenost je v nedalekém městečku 
Řevnice, vzdáleném 4 km východně 

ku Praze. Výbornou předností loka-
lity je výhodná dopravní dostupnost 
do Prahy – autem do centra  
za 50 minut, autobusem a násled-
ně vlakem za 35 minut.

Jestliže se chcete o tomto 
projektu dozvědět více, navštivte 
naše stránky www.nucasa.cz 
nebo nás kontaktujte na telefon-
ním čísle 724 600 964, kde vám 
rádi zodpovíme všechny  
vaše dotazy.

Vlastní bydlení v nádherné přírodě
Možná se vám zpravodaj DOBNET dostal 
do ruky náhodou, když jste byli u svých 
známých na návštěvě, nebo jej pravidelně 
dostáváte do schránek. Ať je to jakkoli, jestliže 
v nejbližší době uvažujete o novém bydlení 
a líbí se vám tento region, měli byste dalším 
řádkům věnovat větší pozornost.

JSME OTEVŘELI OBCHŮDEK 
S DĚTSKÝM OBLEČENÍM!

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

(proti La Fontaně)
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Jen málokterá obec má u svého hřbitova 
skutečného hrobníka, který by se o hřbitov 
staral, zajišťoval zřizování nových hrobů 

a věnoval péči těm starým. V jednom maleb-
ném městě u německých hranic takového 
hrobníka neměli, a tak když nájemci jednoho 
starého hrobového místa požádali o možnost 
ostatky svého příbuzného přenést blíž ke své-
mu domovu a starý hrob zrušit, práce se ujal 
městem objednaný kameník. To je zjevně zcela 
jiné povolání. Pan kameník dorazil jednoho 
pozdního říjnového odpoledne, starou hrobku 
otevřel, vyňal již dávno zetlelé ostatky, pomohl 
je nájemcům hrobky uložit do nové schránky 
a zamával jim na rozloučenou. Jeho úkolem pak 
bylo hrobku zcela zlikvidovat a zasypat, protože 
pozůstalí nájem hrobového místa ukončili a byli 
povinni jej vyklidit. K tomu především byl najat. 

O dušičkovém víkendu byl hřbitov plný lidí, 
kteří přišli položit věneček na hrob svých blíz-
kých, a tak práci odložil na klidnější dobu a jel 
slavit. Následující pondělí mladá rodina zjistila, 
že se jim ztratila babička. Nebudu vás napínat, 
našli ji téměř zmrzlou v nedostatečně zakry-
tém hrobě. Pod babičkou se pravděpodobně 
smekl nepořádně zajištěný kryt likvidované 
hrobky a babička spadla dovnitř. Chápu nerv-
ního již dospělého jejího vnuka, který milého 
kameníka po jeho replice „že má dávat pozor, 

kam šlape“, málem fyzicky inzultoval. A chápu 
jeho tiché zadostiučinění, když pan kameník 
u soudu za zlomenou nohu ubohé stařenky vy-
fasoval tři roky podmíněně za ublížení na zdra-
ví. Budu parafrázovat z rozhodnutí soudu: „… 
obviněný se považuje za zkušeného kameníka, 
jenž provádí kamenické práce na hřbitovech 
dlouhá léta, musel tedy vědět, že v rozhodnou 
dobu se běžně na hřbitově pohybují osoby 
(a to i vyššího věku, které mohou trpět poru-
chou sluchu a zraku) za účelem úpravy hrobů 
před Dušičkami (jednalo se o konec října), ale 
i z jiných důvodů, přičemž si musel být vědom, 
že pohyb po úzkých chodnících hřbitova je ob-
tížně regulovatelný. Z toho měl a mohl vyvodit, 
že místo, kde rušil předmětnou hrobku, musí 
být zajištěno tak, aby nemohlo dojít k pádu 
do prostoru hrobky.“ A tak dále. 

A teď to poučení. Už jsem tu párkrát psala 
o tom, že každý má povinnost počínat si tak, 
aby nikomu nemohla vzniknout škoda. A to 
je přesně ta povinnost, kterou pan kameník 
porušil, nedostatečně zakryl dosud nezasy-
panou díru staré hrobky a domníval se, že 

každý si musí dát na vlastní kroky pozor sám. 
Opět slovy soudu, „bez přiměřeného důvodu 
spoléhal na to, že k závadnému následku jeho 
nedbalého jednání nedojde“. Nikdo totiž ne-
předpokládá, že by mohl spadnout do víc než 
dva metry hluboké díry na veřejně přístupném 
místě. Je přitom lhostejné zabývat se tím, 
komu to místo patří, dokonce to nemusí být 
ani hřbitov, může jít o špatně zakrytý septik, 
kanál nebo výkop, a to kdekoli. Zaujatému 
čtenáři pak doplním informaci, že ač jde o his-
torku starou mnoho let, milá babička se dosud 
těší pevnému zdraví. Ale pro jistotu – jeden 
skoro dušičkový víkend máme za sebou, druhý 
ještě před sebou, a tak prosím, páni hrobníci, 
kameníci, vodaři a kanálníci, kryty a poklopy 
řádně zajistěte a všichni ostatní si po návratu 
ze hřbitova babičky raději přepočítejte. Krásný 
svátek Všech svatých přeji.

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

Kdo jinému jámu kopá

inzerce

Hrobníci jsou a pravděpodob-
ně už navždy zůstanou snad-
ným cílem mnoha historek 
a žertů, ovšem až na básně 
K. J. Erbena a Cibulovy Staré 
pověsti pražské však z tako-
vých historek málokdy vyplývá 
nějaké mravokárné ponaučení.  
I zde by to byla historka hodná 
hudebního zpracování kolegy 
Jahelky, bohužel nejsem tak 
hudebně nadaná, a tak vám 
ji jenom povyprávím. Snad 
zvládnu i to poučení. 

Pavel KISLING, Podbrdy 68

777 264 266

VÁŠ DODAVATEL 
DŘEVĚNÝCH BRIKET

prodejpalivovehodreva.eu
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DĚTSKÁ
MÓDA

a ž  d o  1 6  l e t 

S L E V Y
na vybrané kolekce 

Těšíme se na vás!

ČERNOŠICE CENTRUM VRÁŽ

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

Otevírací doba:
Po-Pá 8:45-18:00 h., So 8:45-12:30 h.

Anežky České 1119, roh parku a ulice Za parkem (Dobřichovice)
Petr Horčík, tel.: 776 081 648, www.dogtor.cz

Na stejném místě i veterinární ordinace MVDr. V. Veverky.

poštaplyn
bouda

zámek

plyn
bouda

Více informací o procedurách najdete na www.jk-studio.cz
) 731 110 950

Stávající roční období je nejpříhodnější dobou 
pro hloubkovou regeneraci pokožky a omlazení pleti. 

VYUŽIJTE NABÍDKY (platné od 6. 11. do 4. 12.)
na MEZOTERAPII a CHEMICKÝ PEELING.

Naše studio nabízí ucelenou 
nabídku pro dokonalou péči o pleť 
dermokosmetikou SynCare. 

20% SLEVA

z ceny prvního ošetření. 

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
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Neumětely jsou podle pověsti rodnou vsí 
vladyky Horymíra. Tato obec leží 13 ki-
lometrů jižně od Berouna a žije tu kolem 

600 obyvatel. Z pražského Vyšehradu, odkud 
údajně Šemík běžel, je to nejkratší cestou 
do Neumětel 46 kilometrů. A to už je docela 
slušný výkon na zraněného koně. Však to také 
pro Šemíka tehdy nedopadlo dobře – zatímco 
Horymír dostal milost, jeho věrný kůň zemřel 
vyčerpáním. A od té doby patří k Neumětelům 
jako symbol hlava koně.

Po pravdě řečeno Neumětely jsou docela 
obyčejná obec (a to nemyslím nijak hanlivě), 

vždycky to byla typická zemědělská vesnice. 
Možná by ji lidé ani neznali, nebýt pověsti 
o Šemíkovi a Horymírovi. Ta vznikla v 16. stole-
tí, kdy ji poprvé sepsal Václav Hájek z Libočan 
v Kronice české. Alois Jirásek ji poté převzal 
do svých Starých pověstí českých, a díky nim 
se rozšířila mezi lidmi.

Zajímavosti na návsi
Ačkoli vás Neumětely na první pohled asi moc 
neupoutají, stojí za to je navštívit už jen kvůli 
pomníku Šemíka z naší staré pověsti. Kromě 
toho tu uvidíte také kostel sv. Petra a Pavla, 
hřbitov, dřevěnou zvonici nebo faru.

Kostel sv. Petra a Pavla stojí na návsi 
na mírném pahorku. Byl postaven ve 14. sto-
letí, ale v 18. století proběhla barokní přestav-
ba. Zvenčí by kostel potřeboval rekonstrukci, 
omítka opadává skoro všude. Vnitřek byl před 
pěti lety opraven a vymalován. Je zajímavé, že 
kostel nemá žádnou věž, což nebývá obvyklé. 
V minulosti měl postupně dvě věže, jedna byla 
na západní a druhá na východní straně střechy, 
obě se ale časem zničily, takže musely být sun-
dány. Na jejich místech jsou dnes alespoň kříže.

Kolem kostela leží hřbitov. Podle doložených 
materiálů tu bývalo pohřebiště už v pohan-
ských dobách před začátkem našeho leto-
počtu a hroby tehdy kryly velké kameny. Ten 
největší z nich dnes najdete na hrobě Šemíka, 
dva slouží jako schody do zvonice a dalších 
pět je v parčíku u pomníku. Hřbitov obklopuje 
skoro po celém obvodu kamenná zeď – za její 
západní částí je hluboká rokle.

Za zmínku stojí ještě památkově chráněná 
dřevěná zvonice s šindelovou střechou z roku 
1763. Původně v ní byly umístěné čtyři zvony, 
ale tři z nich padly na válečné střelivo v roce 
1916, takže tu najdete jen jeden zvon vyrobený 
v roce 1637.

Památkově chráněný pomník
Jen pár kroků od zvonice leží ono slavné místo 
odpočinku koně Šemíka. Je hned u silnice 
směrem na Lochovice. Hrobka, kterou nechal 
postavit kníže Schwarzenberg v roce 1887, je 
dnes památkově chráněná. Kryje ji klasicistní 
pískovcová stříška na čtyřech sloupech a pod 
ní na zemi leží velký kámen, pod nímž je údajně 
Šemík pochován – prý před vraty tvrze svého 
pána Horymíra. Kdoví, jak to ale ve skutečnosti 
bylo, protože v těchto místech žádná tvrz nikdy 
nestála. Navíc podle pověsti žil Horymír v 9. sto-
letí, a to v Neumětelích nestálo vůbec nic… 
Podle historiků se tvrz v této oblasti dá doložit 
až ve 13. století, kdy tu vládli páni z Neumětel.

Obyvatelé obce si pomníku velmi váží, kolují 
o něm také různé pověry. Zajímavá je například 
ta, že když se blíží nějaké nebezpečí, kámen 
lidi varuje klepáním a rachotem. A rozhodně 
se s ním nesmí hýbat! Kdyby totiž s kamenem 
někdo hnul, obec by stihlo velké neštěstí (třeba 
požár). V kronikách se píše, že lidé kámen 
brání. Když chtěli v letech 1813–1815 kámen 
odvalit Rusové, místní se seběhli a vyhnali je 
stejně jako pražského archeologa v roce 1860. 
Odvalil ho až ve druhé polovině 19. století 
správce panství Gaussauer, ale nenašel pod 
ním ani poklad, ani koňské kosti. Pak už se 
s kamenem nehýbalo ani při restaurování 
pomníku. !   Lucie Hochmalová,

čerpáno z webu obce Neumětely

Motto: V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík,  
věrný kůň rytíře Horymíra, zakopán leží.

Výprava za Šemíkem 
do Neumětel
Pověst o Horymírovi a jeho 
věrném koni Šemíkovi známe 
asi všichni. Vladyka Horymír 
měl zemřít na pražském 
Vyšehradě, ale Šemík ho 
zachránil. Tento statečný kůň 
skočil ze skály pod hradem 
do Vltavy, přeplaval ji a pak 
běžel až do Neumětel. A tady 
má dodnes svůj památník.

Kostel v Neumětelích. Zvonice v Neumětelích.

Pomník v Neumětelích.
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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. listopadu 2016.  
Cenu získají luštitelé se správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou 
a správným řešením kvízu: vánoční kapr (5 kg)  
od Sádek Lety, U Viaduktu 150, www.sadkylety.cz.

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

 RÝŽE

V balíku máme 9 kg rýže. Rozdělte na 2 balíky, aby v jednom byly 2 kg a ve druhém 
7 kg rýže. K dispozici máte ramenné miskové váhy a závaží 50 g a 200 g a smíte vážit 
maximálně třikrát.

Výsledek kvízu z minulého čísla: např. 1 a 0,5, obecné pravidlo y = x / (x + 1)
Tajenka z minulého čísla: Kam pro dárek? Do Appetitu.

Vylosovaná luštitelka křížovky se správným řešením kvízu z říjnového čísla je:
Lucie Paulusová, Černošice. Obdrží zboží v ceně 500 Kč od Appétit de France, Dobřichovice.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 10, jinak cena propadá. Děkujeme.

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O VÁNOČNÍHO KAPRA (5 kg)
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Restaurace
U ZLATÝ RYBKY
Otevírací doba
Po – Út  ZAVŘENO | St – Ne  11:00 – 22:00 hod.

Rezervace: 722 132 631
MALÁ OCHUTNÁVKA z našeho jídelního lístku
� Uzený úhoř s pečeným bramborem a křepelčím vajíčkem 
� Kapří škvarky s dýňovým pyré a pomerančovou majonézou 
� Polévka rybí krém s kousky ryb a krutony 
� Jeseter s dýňovým pyré, opečeným bramborem a omáčkou z uzených ryb 
� Candát s houbovým kubou a glazírovanou zeleninou s kaštany 
� Kančí hřbet s celerovým pyré, houbovým ragů a omáčkou z červeného vína 
� Vepřové karé s uzenou kaší, savojskou kapustou a rozmarýnovou omáčkou 
� Nepečený štrůdl 
� Nabízíme polední menu

POŘÁDÁME KURZY VAŘENÍ 
od ledna do března každé pondělí a úterý 
� Je možné zakoupit dárkový poukaz na kurzy vaření jako netradiční vánoční dárek 
� Obsazenost kurzu je 5-8 osob 
� Délka kurzu cca 4 hodiny 
� Občerstvení, kvalitní vína v ceně kurzu a jídlo si samozřejmě odnesete domů 
� NÁMĚT KURZŮ: příprava ryb, plodů moře 
 příprava polévek, dezertů | příprava masa 
 kurzy pro začátečníky 
� Podrobnosti vám rádi zdělíme v restauraci

Celý listopad a prosinec jsme vám 
k dispozici pro jakoukoli oslavu, 
předvánoční fi remní akce a večírky! 

Naši restauraci je možné si pronajmout každé pondělí a úterý po celý den. 

Na konec roku budeme připravovat 5 chodové silvestrovské menu a selátko. 
NUTNÁ REZARVACE.

CELOROČNÍ PRODEJ ŽIVÝCH RYB

v nabídce až 10 druhů

LetyKarlštejnská

Na Skalkách

Berounka

Pražská

Praž
ská

Řevnice

U ZLATÝ 
RYBKY
Na Skalkách

U ZLATÝ 
RYBKY

Jste srdečně zváni!
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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.

Číslo na poruchy

na náměstí v ŘEVNICÍCH
PO–PÁ 8–18, 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 8–18, 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

Ke každému 
z uvedených 
bestsellerů 
Kouzelné omalovánky

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
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