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+ více zpráv z regionu, kultury a ze sportu

Za nostalgií 
do muzea trabantů

Vlastní 
panenka 
zobrazuje
naši duši

Zn.: Hledá  
se kronikář

EXTERNÍ ZPRACOVÁNÍ

ÚČETNICTVÍ
daňová evidence | daně z příjmu | roční zpracování 

daně z příjmu | přiznání k dani z příjmů | zpracování 

DPH, KH, silniční daně | zpracování mezd  

daňové poradenství | zastupování na FÚ

možnost vyzvednutí podkladů přímo u Vás

) 777 111 461 8 ucetnictvidan@seznam.cz
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OSOBA V jednolůžkovém dvoulůžkovém přistýlka
DUBEN

14. 4. – 23. 4. 9.600 8.600 8.600
21. 4. – 30. 4. 9.600 8.600 8.600
28. 4. – 7. 5. 9.600 8.600 8.600

KVĚTEN
5. 5. – 14. 5. 9.600 8.600 8.600

12. 5. – 21. 5. 9.600 8.600 8.600
19. 5. – 28. 5. 9.600 8.600 8.600
26. 5. – 4. 6. 9.600 8.600 8.600

ČERVEN
2. 6. – 11. 6. 9.600 8.600 8.600
9. 6. – 18. 6. 9.600 8.600 8.600

16. 6. – 25. 6. 9.600 8.600 8.600
23. 6. – 2. 7. 9.600 8.600 8.600
ČERVENEC

30. 6. – 9. 7. 9.600 8.600 8.600
7. 7. – 16. 7. 9.600 8.600 8.600

14. 7. – 23. 7. 9.600 8.600 8.600
21. 7. – 30. 7. 9.600 8.600 8.600
28. 7. – 6. 8. 9.600 8.600 8.600

SRPEN
4. 8. – 13. 8. 9.600 8.600 8.600

11. 8. – 20. 8. 9.600 8.600 8.600
18. 8. – 27. 8. 9.600 8.600 8.600
25. 8. – 3. 9. 9.600 8.600 8.600

ZÁŘÍ
1. 9. – 10. 9. 9.600 8.600 8.600
8. 9. – 17. 9. 9.600 8.600 8.600

15. 9. – 24. 9. 9.600 8.600 8.600
22. 9. – 1. 10. 9.600 8.600 8.600

HARKÁNY, Hotel Dráva****

Všechny ceny obsahují: 7x ubytování s pp (snídaně i večeře formou šv. stolů), 
neomezené užívání hot. bazénu, wellness, � tnes, solné jeskyně, klimatizace 
na pokoji a služby delegáta. V případě vlastní dopravy se z ceny odečítá 1000 Kč/os.

www.betty-tours.cz  
602 395 092

Při platbě 50 % z ceny zájezdu

do 31. ledna 2017

SLEVA 700 Kč/osoba

CK Betty tours
VÁŠ SPECIALISTA NA ZÁJEZDY DO MAĎARSKA

Unikátní léčivá voda,
spojte příjemné s užitečným!

DOBNETINZERCE
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První výjezd nového roku si připsali berounští 
profesionální hasiči, kteří deset minut po půlnoci 
vyrazili do Tovární ulice v centru města. Byl zde 
nahlášen požár v posledním patře vysokého 
panelového domu. Operační důstojník na místo 
vyslal i dobrovolné jednotky z Chyňavy a Králova 
Dvora. Naštěstí šlo jen o zahoření pyrotechniky, 
která přistála na parapetu, kde ležela krabice 
s cukrovím. Plameny ale poničily plastové okno 
a vznikla škoda ve výši 10 tisíc korun.

Od půlnoci do půl třetí se středočeské 
statistiky rozrostly o 11 zásahů, ve kte-
rých převažovalo 9 požárů. Většinou hasiči 
likvidovali následky nesprávné manipulace 
se zábavní pyrotechnikou a hořící kontejne-

ry, čemuž i s požárem v Berouně odpovídají 
relativně nízké škody na majetku v částce 31 
tisíc korun. Pak byl skoro až do šesti hodin 

klid. Ve srovnání se vstupem do loňského roku 
bylo výjezdů o polovinu méně a obdobně klesl 
i počet požárů.

Pro hasiče byl vstup do roku 2017 příznivý
Za poslední den roku 2016 
zaznamenali středočeští 
profesionální hasiči 33 
událostí, z nichž přesně třetinu 
tvořily požáry s celkovou 
škodou 298 tisíc korun. Loni 
na silvestra bylo z 38 zásahů 
20 požárů.

Benefiční koncert pomůže 
Anežce a Štěpánkovi
Loni 20. prosince se konal benefiční koncert 
Škol Hlásek. Díky organizátorům, účinkujícím 
a všem, kteří se na akci podíleli a přispěli, se 
podařilo získat 26 tisíc korun. Tyto prostřed-
ky půjdou na potřebné a finančně nákladné 
rehabilitace Anežky a Štěpánka, které oběma 
pomáhají bojovat s jejich zdravotními obtížemi.

Středočeský kraj schválil 
rozpočet pro letošní rok
Nově sestavený rozpočet Středočeského kraje 
umožní v roce 2017 snížit současné zadlužení 
kraje ve výši 2,57 miliardy korun o 240 milionů 
korun. Sestaven byl tak, aby byly příjmy i výda-
je vyrovnané ve výši 20 225 898 300 korun.

„Zlepšený výběr daní nám pro rok 2017 
umožnil sestavit rozpočet oproti roku předcho-
zímu o 900 milionů vyšší, neboť o tuto částku 
očekáváme vyšší daňové příjmy. Celkem 
pak pro rok 2017 rozpočtujeme 8,5 miliardy 
daňových příjmů,“ informovala středočeská 
hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová 
(ANO 2011) a doplnila, že díky tomu mohl být 
rozpočet navýšen hlavně v oblasti dopravy, 
školství a zdravotnictví.

Profesionální hasiči ze stanice Beroun vyjeli 
v půlce prosince loňského roku k záchraně 
zalehnutého koně v obci Loděnice.

Jednalo se o kobylu ve venkovním boxu, 
která ležela na boku a nebyla schopná pohy-
bu. Místo bylo velmi stísněné, proto záchranáři 
nemohli použít těžkou techniku, ale zasahovali 
ručně s využitím lezeckého vybavení a další 
menší techniky. Zvláště pak využili speciální 
záchrannou síť určenou k pomoci koním a dal-
ším velkým zvířatům, kterou berounští hasiči 
pořídili v loňském roce. Na místě asistovala 
i veterinářka.

Nová technika pomohla při záchraně koně

Třicátý Trilobit opět vyhlásí 
nejlepší filmy
I letos strhnou Trilobity lavinu ocenění české 
filmové tvorby za uplynulé roční období. Naroze-
ninový ročník se tak trochu ponese ve znamení 
dvojek: podruhé se odehraje v kulturním domě 
Plzeňka v Berouně, podruhé zavítá na obrazov-
ku České televize a dějovou linku slavnostnímu 
večeru vytyčí hned dvojice moderátorů. Těmi bu-
dou po loňském Janu Krausovi herečtí kolegové 
a mistři improvizace a humoru Martin Myšička 
s Hynkem Čermákem. Asistovat jim bude herec-
ký talent nejmladší generace Matěj Převrátil.

Nadsázku a humor moderátorů doplní 
hudební uskupení Prague Super Quartet Josefa 
Vejvody společně s Jiřím Stivínem a Emilem 
Viklickým. V přesnějších obrysech pak program 
sází na moment překvapení až během samot-
ného večera. Vyhlášení cen bude na televizních 
obrazovkách odvysíláno 14. ledna od 20:20 
na programu ČT art. Slavnostnímu udílení bude 
jako obvykle předcházet doprovodný program 
pro děti i dospělé v podobě projekce favori-
zovaných snímků v Městském kině Beroun. 
Předprodej vstupenek na slavnostní udílení cen 
a na doprovodný program v kině probíhá vý-
hradně v Městském informačním centru Beroun. 
Cena vstupenky je symbolických 100 korun. 
Další informace najdete na webu Berouna.

Venkovní posilovnu  
obohatily hrazdy
Od poloviny prosince loňského roku je bohatší 
venkovní tělocvična nad řekou v Radotíně. 
Rozšířila ji soustava hrazd pro streetworkou-
tová cvičení, tedy cvičení venku s vlastní těles-
nou vahou.

Venkovní posilovna pro všechny věkové 
kategorie se nachází na radotínské straně 
Berounky v blízkosti biotopu. Otevřena byla 
v půlce května loňského roku.

 Radek Havlíček

 MČ Praha 16
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inzerce

Město Řevnice vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení pracovního místa

REFERENT NA PODATELNĚ
Městského úřadu v Řevnicích

Požadavky na uchazeče a podmínky výběrového řízení naleznete 
na webových stránkách města Řevnice: www.revnice.cz

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit do 18. ledna 2017 
do 17:00 hodin na městský úřad. Předpokládaný nástup 1. 2. 2017 nebo 
dle dohody.

Podrobnější informace poskytne tajemnice městského úřadu  
Mgr. Renata Henych na tel. čísle: 603 508 806

26. 1. 2017 od 19:00 do 21:30, cena 80 Kč 
ZŠ Kairos - Lomená 158, Dobřichovice 
Lektor: MUDr. Michal Goetz, Ph.D. 

Přihlášky na tel.: 607 736 626 nebo na www.letanek.cz 

Pozorujete na sobě výkonnostní výkyvy? Často něco 
ztrácíte nebo zapomínáte? Necháte se snadno vyrušit? 
Máte potíže s dokončováním úkolů? Často děláte více 

věcí najednou, berete si více úkolů a nestíháte je 
dokončovat? Máte v hlavě „proud myšlenek“? Cítíte se 

neklidní, jednáte unáhleně? 
Pokud máte pocit, že se Vás uvedené týká, přijďte na přednášku ADHD u dospělých!

Soukromá mateřská škola Zvoneček ve spolupráci 
s RC Leťánek Vás srdečně zvou na přednášku:

Výstava o dobřichovickém 
mostu je prodloužena
Dobrá zpráva pro všechny, kteří ještě nestihli na-
vštívit výstavu ke 20. letům mostu v Dobřichovi-
cích. Aktuálně je prodloužena do 31. ledna 2017.

Expozice probíhá od 24. listopadu na dobři-
chovickém zámku.

Stavba současného mostu začala 1. března 
1996 a skončila 30. listopadu téhož roku. 
První most se ale začal stavět už v roce 1896. 
Před vybudováním mostu se jezdilo placeným 
přívozem k zámku.

Více o historii mostu se dozvíte na výstavě, 
která vzešla z námětu Petra Kaplana, Václava 
Kratochvíla a Andrey Kudrnové.

Tříkrálová sbírka v Řevnicích 
opět pomůže potřebným
Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne v Řevnicích 
od neděle 1. ledna do neděle 15. ledna.

S koledníky v převleku se obyvatelé budou 
moci potkat během těchto dvou týdnů podle 
jejich časových možností, s největší pravděpo-
dobností i o víkendech. Koledníci budou mít 
úředně zapečetěné kasičky a jeden z nich se 
prokáže i průkazem vydaným Charitou ČR, 
která sbírku pořádá po celé republice.

Výtěžek poputuje k místním lidem v tíživé 
životní situaci.

Pozor na namrzlou vozovku
V pátek 23. prosince došlo mezi obcí Mořina 
a Kuchař k havárii osobního vozu. Řidič dostal 
v zatáčce na namrzlé vozovce smyk a již nedo-
kázal zabránit střetu se stromem. Při nehodě 
utrpěl lehké zranění v obličeji a byl posádkou 
Trans Hospital Plus převezen k dalšímu ošetření 
do motolské nemocnice. Kromě policistů na mís-
tě zasahovali i profesionální hasiči z Řevnic.

Na namrzlé vozovky by si zejména řidiči měli 
dávat pozor i v těchto lednových dnech.

Ve 12. ročníku soutěže obcí My třídíme nejlépe 
byly nejúspěšnější Lety, které zvítězily v katego-
rii obcí od 500 do 1 999 obyvatel. Na pomyslné 
stupně vítězů se dostal také Beroun a Řevnice.

Lety porazily o více než 34 bodů druhý Horní 
Bezděkov a o dalších pět bodů třetí Slapy.

Beroun se umístil jako druhý v kategorii nad 
10 tisíc obyvatel před Benešovem. Nejvyšší 
příčku s náskokem necelých čtyř bodů v této 
kategorii získaly Říčany.

Řevnice vybojovaly bronz v kategorii 
od dvou tisíc do 10 tisíc obyvatel. Od druhých 
Strančic je dělilo 21 bodů.

Do soutěže, která se konala v rámci projektu 
Podpora recyklace a využití odpadů z obcí 
Středočeského kraje, se zapojilo 1 137 středo-
českých měst a obcí.

Na konci listopadu loňského roku slavili 
zástupci jazykové školy Channel Crossings. 
Majitelka agentury Lenka Doležalová Pavilková 
převzala v slavnostní atmosféře Španělského 
sálu na Pražském hradě cenu za první místo 
v odpovědném podnikání mezi malými a střed-
ními podniky.

„Odpovědně podnikat se snažíme od chvíle, 
kdy jazyková škola Channel Crossings spatřila 
světlo světa. Každodenní pomoc všem, kdo 
ji potřebují, považujeme za naprostou samo-
zřejmost a domníváme se, že svou troškou 
do mlýna může přispět každý z nás. Je jedno, 
jak jsme bohatí nebo v jaké životní fázi se 
nacházíme. Dobro se dá dělat i s prázdnou 
kapsou, stačí mít otevřenou mysl,“ dodal 
výkonný ředitel Vítězslav Bican.

Leden, za kamna 
vlezem
Odborníci předpověděli, že 
po teplotně průměrném prosinci 
nás čeká poměrně mrazivý leden. 
Přičemž nejchladnější částí by 
měl být druhý a třetí lednový 
týden. Naopak nejvíce zejména 
sněhových srážek by mělo spad-
nout hned v prvních sedmi dnech 
nového roku. Trans Hospital Plus

Lety třídí nejlépe, úspěšný je i Beroun či Řevnice

Channel Crossings získala cenu za odpovědné podnikání
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IS
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 Petra Stehlíková
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FILMOVÁŠKOLA

NEMOTERM
pro Vaše

domácí teplo

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

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

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

OBERMAN
ALARMS

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.eu

pavel.oberman@seznam.cz

www.oberman.cz

elektronická 
zabezpečovací zařízení

kamerové systémy CATERINGOVÉ SLUŽBY
JAROMÍR HORÁČEK

) 774 815 844
e-mail: jaromir.horacek@seznam.cz

Pohoštění pro všechny příležitosti.
Tradiční i netradiční kuchyně. 

Zajištění párty vybavení.
Při předložení inzerátu,  

doprava do 50 km ZDARMA.

inzerce

Mezi návštěvníky byla i skupinka několi-
ka chlapců s dívkou. Hlouček dopro-
vázeli dva postarší pánové. Na tom 

by nebylo nic tak zvláštního, kdyby si z široké 
nabídky exponátů nejrůznějších oborů nevybí-
rali jen to, co se týká kinematografie a vývoje 
audiovizuální techniky. V expozici věnující se 
počátkům filmové tvorby a končící digitálním 
zpracováním obrazu i v kompletním zpravodaj-
ském analogovém studiu, které bylo do muzea 
přeneseno z Kavčích hor teprve nedávno, se 
starší pánové chopili slova  a předvedli tak za-

svěcený komentář, že se najednou zaposlou-
chali i další návštěvníci a dozírající kustodky.

Vysvětlení je prosté. I dnes existuje mlá-
dež dokončující povinnou školní docházku či 
začínající následné vzdělávání, která je ochotná 
věnovat jednou měsíčně sobotu a neděli, aby 
se dozvěděla něco navíc, aby získala nové do-
vednosti a schopnosti a svůj koníček pozvedla 

na profesionální úroveň. Tito návštěvníci tech-
nického muzea jsou studenty nebo (chcete-li) 
frekventanty Umělecké školy filmové Řevnice.

Pravidelně se scházejí v průběhu školního 
roku, vždy o jednom víkendu v měsíci, u zají-
mavých odborných přednášek a projekcí nebo 
v televizním studiu při natáčení studentských 
prací, případně na exkurzích do televize, Ná-
rodního filmového archivu či právě při návštěvě 
technického muzea.

Uměleckou školu filmovou Řevnice, která 
se zaměřuje především na žáky 8. a 9. tříd 
a na středoškolskou mládež, vedou zkušení 
lektoři z nejrůznějších oblastí audiovizuální 
tvorby. A studenti tak nejen zajímavě stráví 
sobotu a neděli, ale také se naučí a prakticky si 
vyzkoušejí leccos, co jim pomůže stát se např. 
lepšími youtubery, ale i lidmi, kteří mohou usilo-
vat o práci v oblasti moderních médií či o přijetí 
na specializované střední a vysoké školy s tím, 
že mají základní vědomosti a dovednosti, které 
pro tyto obory budou potřebovat. (pp)

Když se s radostí chodí 
do školy i o víkendu
Jedenáctého prosince 
loňského roku byla 
běžná neděle jako každá 
druhá. Do Vánoc daleko 
a na venkovní aktivity už 
docela chladno. Před budovou 
Národního technického 
muzea na Letné se již 
od rána shlukovaly hloučky 
návštěvníků. Je to totiž jedna 
z dobrých možností, jak 
zajímavě strávit podobný čas.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte nás na  našich stránkách  www.filmovaskola.cz
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Zn.: Hledá  
se kronikář
Rok 2016 je za námi. Před větši-
nou kronikářů je naopak mnoho 
práce, aby nejdůležitější udá-
losti loňského roku zaznamenali 
do svých obecních kronik.
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Realita je pak od praxe odlišná. A to především 
proto, že pro mnohé radnice je obtížné spoleh-
livého kronikáře sehnat.

„Malé vesničky jen těžko budou moci kroni-
káři zaplatit za jeho čas strávený psaním kroni-
ky. Kroniku tedy musí vést někdo, kdo má obec 
rád, má k ní vztah,“ přiznává Pavel Buchtele ze 
Státního okresního archivu Praha-západ, který 
sídlí v Dobřichovicích. Podobný problém se 
sháněním kronikáře ovšem mají i některé spol-
ky. Například řevničtí dobrovolní hasiči úpěnlivě 
shánějí nového letopisce. Zatím marně.

Zatímco v celé České republice má svého 
obecního kronikáře jen zhruba třetina obcí, 
na západ od Prahy je situace příznivější. 
„Na okrese máme 80 obcí. Zhruba jedenáct 
z nich kronikáře v současnosti nemá,“ upřes-
ňuje Buchtele s tím, že z každé obce ale mají 
v archivu nějakou kroniku z minulosti. „Máme 
jich tu stovky. Nejen obecní, ale i školní či spol-
kové, od sokolů, hasičů,“ vypočítává archivář 
z Dobřichovic.

Podle dlouholetého kronikáře, vydavatele 
a šéfredaktora zpravodaje pro obecní kronikáře 
Tomáše Hromádky se tamní archiv o zdejší 
letopisce pečlivě stará.

„Pokračuje v dlouholeté tradici setkávání 
kronikářů, spolupracuje s nimi na různých vý-
stavách, vydávání knih a podobně. Ve srovnání 
s jinými regiony je práce dobřichovického archi-
vu v této oblasti nadstandardní,“ pochvaluje si 
Hromádka a dodává, že vedení kronik v regionu 
Dolního Poberouní má dlouholetou tradici.

Dřív ale byla práce kronikáře značně prestiž-
ní. Stejně jako povolání těch, kteří ji vedli. Bý-
vali to totiž ve většině případů učitelé či ředitelé 
škol. To už tolik neplatí. „Dnes jsou kronikáři 
lidé různých profesí – nejen učitelé, ale i lékaři, 
ženy na mateřské dovolené, starostové nebo 
pracovníci úřadů,“ vyjmenovává Hromádka.

Kde hledat pokračovatele?
Někdejší rychtáři vedou například kroniky 
Zadní Třebaně, Všeradic nebo Dobřichovic. 
Tam se kroniky ujal dlouholetý starosta Václav 
Kratochvíl. „Když končil bývalý kronikář Pavel 
Kyzlík, dřívější starosta Pánek mě vyzval, 
abych kroniku převzal. Řekl mi, že nikdo jiný to 
dělat nemůže,“ směje se Kratochvíl. Pánek měl 
pravdu. Pro kronikáře má Václav Kratochvíl ty 
nejlepší předpoklady: zajímá se o veškeré dění, 
zná historii, je činorodý, pečlivý. Má k městečku 
na dolním toku Berounky víc než vřelý vztah 
a je v důchodu. Zápisy píše již osmý rok. Přes-
tože kvůli tomuto poslání přečetl řadu starších 
kronik, pravidelně navštěvuje srazy kronikářů 
a dál se v tomto směru vzdělává, skromně se 
považuje za nováčka. Za rok sepíše na čtyři 

desítky stran o dobřichovickém dění. „Píši 
na počítači, což zákon umožňuje, protože můj 
rukopis by nikdo nepřečetl. Ani já sám,“ směje 
se dobřichovický kronikář. Nad otázkou, kdy 
má nejvíc práce, se chvilku zamyslí: „To se 
nedá říci, pracuji průběžně. K finálnímu zápisu 
se dostávám na začátku dalšího roku. Řeknu 
si, že do března musím kroniku odevzdat,“ po-
pisuje amatérský historik. Do kroniky zapisuje 
důležité události, přidává výsledky sportovní 
i volební. Ovšem nejtěžší je podle něj zazname-
nat určitý svár v obci. „Třeba když je v něčem 
rozpor a vy patříte mezi fandy jedné strany. 
Kronikář by měl přidat i svůj osobní názor,“ míní 
Kratochvíl.

V Dobřichovicích byla kronika založena 
již roku 1876, když císař pán povýšil Dobři-
chovice na městys. Jenže jsou v ní pauzy, 
třeba deset patnáct let, to když starý kronikář 
zemřel a nebyl náhradník,“ říká Kratochvíl 
a upozorňuje, že dopisovat kroniku zpětně 
by byla chyba. „To se stalo v 50. letech. Jistý 
pan Mertlík dopsal zpátky dění až do 30. let. 
To je špatně,“ míní Kratochvíl. Sám svého 
následovníka ještě nemá. „Nevím, kde ho 
hledat ani jak se vychovává. Bylo by přitom 
dobré, aby byla při psaní kroniky dodržena 
stabilita. Aby kronikář začal psát třeba ve čty-
řiceti a pokračoval dalších třicet let,“ dodává 
Kratochvíl. u

V
ést kroniku by měla každá obec bez ohledu na počet obyvatel. Tuto povinnost 
stanovil již zákon č. 80/1920 Sb., o pamětních knihách obecních, vydaný 
tehdejším prezidentem republiky T. G. Masarykem. Po téměř devadesáti 
letech jej v roce 2006 vystřídal zákon o kronikách obcí. V něm stojí, že „… 
každá obec vede kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých 
a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím 
generacím“. Zákon o kronikách obcí je ale velice stručný, stanoví pouze 

základní náležitosti vedení a uložení kroniky, pořizování zápisů a nahlížení do ní. Nenajdete 
v něm třeba sankce, které hrozí těm rychtám, které kroniku nezaloží a pečlivě nevedou.
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Zajímavě vyřešili podle Hromádky situaci 
v Řevnicích, kde se i on téměř deset let podílel 
na sepisování městské kroniky. „V Řevnicích 
nemají jmenovaného kronikáře a přitom je 
kronika vedena podle zákona. Kroniku zde píše 
letopisecká komise zřízená radou města. Je 
to zajímavý a současně efektivní způsob, kdy 
záznamy vznikají kolektivním způsobem, v tom 
je řevnická kronika zajímavá a unikátní,“ říká 
Hromádka s tím, že v čele letopisecké komise 
stojí hlavní tahoun, místní historik a autor mno-
ha publikací Jindřich König.

Fakt, že mezi kronikáři převládají senioři, 
stále platí. I když i tento trend se pomalu mění 
úměrně s tím, jak přibývá moderních techno-
logií. „Mladý kronikář je dál spíš výjimka. Mělo 
je třeba Hradišťko, Statenice. Naprostá většina 
letopisců je ale starších padesáti let. Mají víc 
času,“ vysvětluje Buchtele.

Služebně nejmladší
Ke služebně nejmladším patří kronikářka 
v Letech. Nově zde události sepisuje zdejší 
rodačka, pedagožka Hana Švédová. Práci pře-
vzala po někdejším starostovi Jiřím Hudečkovi. 
„První byl můj zápis za rok 2015. Předtím jsem 
si pročetla starší kroniky i ty, jež kdysi psal můj 
otec,“ prozrazuje Švédová. Nad obsahem se 
radila se současnou starostkou, procházela 
místní zpravodaj i další časopisy, které o dění 
v Letech referují. Nashromáždila plakáty i po-
zvánky na akce. Na počátku letošního roku se 
pustila do psaní. Tvorba kroniky má svá pra-
vidla a zásady, které si dohledala na internetu. 
„Rozhodla jsem se psát kroniku ručně,“ říká 
s tím, že vše musí psát na speciální papír.

Stejně postupuje i její starší kolegyně 
z Berouna Marie Kopřivová. Vedení kroniky 
se ujala v roce 2011 po smrti svého chotě 
Jiřího Kopřivy. Psal ji nepřetržitě od roku 1988 
a byl tak druhým nejdéle sloužícím kronikářem 
Berouna. Prim drží městský knihovník Viktor 
Palivec, který kroniku sepisoval dlouhých 
šestadvacet let. „Vždy, když kroniku dopíši, 
bolí mě celá ruka. Většinou vypíši tak tři pera,“ 
poznamenává Kopřivová. I když sama kroniku 
tvoří až v posledních šesti letech, její rukopis 

se v kronice objevuje už podstatně dřív. „Vždy 
jsem manželovi pomáhala. On si nejprve dělal 
poznámky, pak dal návrh zápisu ke schválení 
a nakonec jsme vše přepisovali. On diktoval 
a já jsem psala. Tak to šlo několik dní. Bývalo 
to kolem šedesáti stránek. Dohromady jsme 
tak strávili asi čtyři desítky hodin čistého 
času,“ vzpomíná žena, která loni oslavila  
75. narozeniny.

Mimochodem, v minulosti patřilo psaní kroni-
ky spíš k mužským záležitostem. Například Ma-
rie Kopřivová je v devadesátileté historii psaní 
berounské pamětní knihy teprve druhou ženou. 
„Ženy mají spíš jiné zájmy a kronika je žrout 
času. Proto je obtížné kronikáře sehnat, nikdo 
to dělat nechce. Je to náročná a zodpovědná 
práce,“ míní Kopřivová. K poslání kronikářky 
přistupuje s velkou pokorou. „Uvědomuji si, že 
texty budou lidé číst i za mnoho let. Televize, 
počítače se za desítky let změní, ale písmo 
zůstane. O tom jsme se přesvědčili, když se 

v kopuli věže našla zpráva od našich předků. Je 
to nejlepší zdroj informací,“ uzavírá Kopřivová.

Archiv – nejlepší místo  
pro kroniky
Nikde není přesně dáno, kolik stránek se musí 
za rok popsat. Proto se situace vesnici od ves-
nice liší. Například Průhonice mají aktivního 
kronikáře. Píše paměti průběžně po celý rok, 
takže 31. prosince má hotovo a výsledkem je 
jedna velká kniha se stovkou stránek. Jinde 
letopisec vystihne to nejpodstatnější na dvou 
třech stranách. „Nejde o to opsat zápisy ze 
zastupitelstva. V kronice by mělo být něco za-
jímavého. To, co se v oficiálních dokumentech 
nenajde,“ nabádá Buchtele.

Kronika se píše proto, aby si budoucí ge-
nerace jednou mohly udělat obrázek o době, 
v níž tato kniha vzniká. Aby se kroniky dožily 
co nejvíce let, měly by po svém dopsání zamířit 
do archivu. „Není přesně stanoveno kdy. Vět-
šinou po deseti letech,“ říká Buchtele s tím, že 
pouze archiv jim může poskytnout ideální pod-
mínky pro „přežití“. Tedy stálou teplotu, méně 
světla a odbornou péči. A to nejen kronikám 
obecním, ale i spolkovým. „Pokud tedy někdo 
na nějaké kroniky či jiné archiválie narazí, 
nejlepší způsob, jak je uchránit, je předat je 
do archivu,“ uzavírá archivář.

Archivář Buchtele s dobřichovickou kronikou.

Paní Kopřivová, kronikářka Berouna.

Ze zákona o kronikách
Kronika je vedena jako ručně psaná kniha 
s číslovanými listy nebo v elektronické 
podobě s následným tiskem číslovaných 
listů po uzavření každého kalendářního 
roku na trvanlivém papíře určeném pro 
dokumenty, které se zajistí vazbou.
Nedílnou součástí kroniky je příloha, která 
obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové 
dokumenty doplňující zápis v kronice.
Obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poško-
zení a neoprávněnému přístupu.
Zápis do kroniky se provádí nejméně je-
denkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu 
rozhoduje obec.
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Jak a kdy jste se k psaní kroniky dostal?
Od roku 1991 jsem na nástěnce před 
chuchelskou samoobsluhou zveřejňoval texty 
o historii a současnosti obce. V roce 1995, 
v mých sedmnácti letech, jsem vlastním 
nákladem vydal publikaci Malá a Velká 
Chuchle – Průvodce historií. Všimli si toho 
tamní zastupitelé a dostal jsem nabídku vést 
kroniku. Moje předchůdkyně, která končila 
ze zdravotních důvodů, mi tehdy vše vysvět-
lila. Mně to ale nedalo a vzdělával jsem se 
dál. Ovlivnilo mě i dílo spisovatele Jarosla-
va Foglara, které mě provázelo dětstvím. 
Prostřednictvím příběhů tohoto populárního 
spisovatele, hledáním Stínadel či Země 
nikoho jsem začal objevovat historii svého 
bydliště a regionu. 

Dá se vůbec odhadnout, kolik času psaní 
obecní kroniky věnujete?
Záležitostem obecní kroniky se věnuji prakticky 
denně. Nedá se to přesně vyčíslit. Letos kon-
čím dvacátý první rok své práce. Za uplynulou 
dobu se hodně v kronikářské činnosti změnilo. 
Proměnila se legislativa, dnes už kroniku nepíši 
ručně, ale na počítači s následným vytiště-
ním. Co se ale nezměnilo, je báječný přístup 
chuchelské radnice, všech zdejších starostů 
a zastupitelů. Ti si vždy mojí práce vážili a mám 
u nich velkou podporu. Toho si velmi cením 
a moc jim za to děkuji. 

Jak jste vnímal ocenění Kronikář  
roku 2014?
Potěšilo mě, že někdo další ocenil mou dlou-
holetou práci.

Podle zákona by kroniku měla vést každá 
obec bez ohledu na velikost. Ovšem na-

dšený kronikář vždy býval nedostatkovým 
zbožím. Platí to stále?
Obecně mohu říci, že se po určitém útlumu 
v 90. letech minulého století zvýšil zájem 
o tuto problematiku. Obce si uvědomily, že 
nebudou-li vést kroniky, zmizí hodnoty, které 
zastupitelé vytvořili, že zmizí paměť místa. 
Ovšem získání kvalitního kronikáře je pro obce 
často velký problém. Dnes kronikáře dělají 
lidé různých profesí – učitelé, lékaři, ženy 
na mateřské dovolené, ale i starostové nebo 
pracovníci úřadů.

Je-li v Česku něco málo přes 6 000 obcí, 
je i stejný počet kronikářů?
Žádná centrální databáze kronikářů neexis-
tuje. Už téměř deset let jezdím školit kolegy 
kronikáře po celé republice, s řadou z nich 
jsem v kontaktu a dovolil bych si tvrdit, že 
v jedné pětině až jedné čtvrtině obcí se kroni-
ky nevedou. V některých obcích dochází 
k častým změnám zaznamenavatelů. Je 
to způsobeno povinností schvalovat zápis 
obcí. Může se stát, že se kronikář na obsahu 
zápisu s obcí prostě nedohodne a odmítne 
svou činnost vykonávat dál. Běžná je také 
situace, kdy jeden kronikář třeba ze zdravot-
ních důvodů skončí a obec za něj nenajde 
nástupce. Pak obec musí dopisovat kroniku 
třeba i za deset let. 

Většinou se práce kronikáře ujímali senio-
ři. Změnil se v poslední době tento trend?
Je pravda, že toto si většina lidí myslí. Dnes je 
to ale jinak. Samozřejmě seniorů je mezi kro-
nikáři dost, ale kronikářská komunita je velice 
pestrá. Setkávám se i s kronikáři a kronikářka-
mi kolem osmnácti let. Navíc se aktivní kronikář 
dnes neobejde bez digitálního fotoaparátu, 

počítače, mobilního telefonu nebo videokame-
ry či diktafonu.

Kdybyste měl vybrat tři základní 
předpoklady pro dobrého kronikáře,  
co by to bylo?
Na prvním místě entuziasmus a zájem o sou-
časnost obce. Kronikář je totiž zapisovatelem 
současnosti, nikoli obecní historik. Dále do-
statek volného času. S kolegy si často říkáme, 
že kronikaříme čtyřiadvacet hodin denně. Také 
komunikační a spíš manažerské schopnosti. 
Samotné sestavení zápisu do kroniky není 
jednoduché. Nejde jen o sledování aktivit rad-
nice, ale také o spolupráci s místními spolky, 
školami, podnikateli…

Pro kronikáře a vlastivědné pracovníky 
jste začal vydávat zpravodaj, spravujete 
rovněž speciální webové stránky. 
Vystupujete také s přednáškami 
a semináři. Je o to zájem?
Zpravodaj Kroniky a kronikáři vychází 
v tištěné podobě od roku 1999 a již osm 
let má i svoji elektronickou podobu, která je 
aktuálně dostupná na webu Kronikari.info. 
Časopis vychází v tištěné podobě dvakrát 
do roka, nicméně to nejdůležitější – databá-
ze všech námětů, rad, inspirací z regionů, 
od počátku vydávání do současnosti, je 
právě na internetu. Zájemci tam najdou kom-
plexní informace o problematice kronikář-
ství v České republice. Semináře, na nichž 
vystupuji, pořádají různé vzdělávací agentury, 
od Chebu až po Ostravu. Stejně tak mě čas 
od času pozvou na svůj seminář krajské 
úřady, mikroregiony, archivy a muzea. Je o to 
poměrně velký zájem, stejně jako o kronikář-
ský zpravodaj. ! Pavla Nováčková

Hlavní předpoklad pro dobrého 
kronikáře? Entuziasmus
S anketami o nejlepší 
sportovce, herce, zpěváky, 
modelky, ale i učitele či 
podnikatele se roztrhl pytel. 
Možná ale nevíte, že svého 
vítěze každoročně vyhlašují 
i kronikáři. Za rok 2014 se 
jím stal Tomáš Hromádka, 
již přes dvacet let kronikář 
Malé a Velké Chuchle, autor 
řady publikací o dějinách 
této městské části, geograf 
a historik. Současně také 
vydavatel a šéfredaktor 
zpravodaje pro obecní 
kronikáře a vlastivědné 
pracovníky. Tomáš Hromádka při diskusi s kronikáři na semináři v Pelhřimově 30. 11. 2016.  Zlata Vobinušková
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„Vlastní panenka je 
autoportrétem naší duše“

Žije na Břevnově a nedávno si s kamarád-
kami zařídila v Braníku ateliér a obchůdek 
Šamamky, kde tvoří své panenky. Ráda 

kombinuje techniky, dělá textilní koláže, kreslí 
a také s kolegyněmi spolupracuje na tvorbě 
mozaik. Jejímu srdci nejblíž jsou však panenky. 
Dobřichovice jsou pro ni druhým domovem, 
a to obrazně i doslova. Workshopy panenková-
ní se tu těší velké oblibě.

Jak vůbec vznikla myšlenka tvořit 
panenky?
První panenku jsem ušila pro svou dceru 
Johanku před šesti lety. Začala jsem uvažovat, 
jak propojit tvorbu a mé mateřství. Inspirací mi 
byly dcery mé kamarádky Radky, které panen-
ky obdivovaly a také je chtěly ušít. První pa-
nenky vypadaly jinak než ty, které dělám dnes. 
Dlouho jsem hledala nejlepší způsob a ideální 
formu. I když návodů se dá najít spousta. Ale 
já jsem si na to chtěla přijít sama. Panenek 
přibývalo a zájem dětí mých přátel narůstal.

Co že jste se s panenkami ocitla  
zrovna v Dobřichovicích?
Už od střední školy kamarádím s výtvarnicí 
Radkou Chara-
povovou. 

Panenkování v Dobřichovicích děláme spolu. 
Ten nápad vyplynul tak nějak sám. Ona tu vede 
již několik let výtvarné kroužky pro děti, v tom je 
skvělá a originální. Předloni jsme spolu začaly 
pořádat příměstské výtvarné tábory a naše 
spolupráce se nám líbila. Tak jsme se pustily 
i do mého panenkování. Chtěly jsme ho pořá-
dat tak jednou za měsíc, ale nakonec ho pro 
velký zájem opakujeme třeba i třikrát do měsí-
ce. Pokaždé je plno.

Baví vás kurzy i při téhle frekvenci?
Ano, to, co se při panenkování odehrává, je 

radost. Cítím, že taková práce má smysl. 
Navíc děti jsou mi obrovskou inspirací. 
Tvoří nejen krásné panenky, ale i úžasné 
panáčky. Například jednomu panáčkovi 
vystupuje z úst pestrobarevná duha. Děti 
mají obrovskou fantazii.

Jak to celé probíhá?
Panenkování předchází několikahodinová 
práce v ateliéru Šamamky, kde vše připra-
vuji. Nastříhám, našiji, někdy látky i sama 
barvím. Připravím tělíčka panenek a vše 
potřebné. Po obědě se v ateliéru Arteradky 
začnou scházet děti. Rodiče a babičky čas-
to přinesou něco na zub a hned od začátku 
je příjemná atmosféra. Děti pak plní tělíčka 
ovčím rounem, přišívají nožky, navrhují 
obličeje, které pak také vyšívají... Již během 
šití si začínají hrát, protože ve vznikajících 

panenkách a panáčcích se probouzejí nové 
bytosti, noví kamarádi. Děti jsou pracovité 

a touží svou panenku dokončit. I když je to 

náročné na trpělivost, touha a radost je žene 
k cíli. Zajímavé je, že nechodí jen holčičky 
s maminkami, ale i kluci a tatínci. Je neobvyklé 
vidět šít muže, ale jeden pán byl úplně nadšený, 
jak si tím vlastně odpočinul. A děti starší šesti let 
už doprovod ani nepotřebují a mohou zůstávat 
samy bez rodičů.

Jaké máte na panenkování ohlasy?
Všichni jsou šťastní, že dokážou sami ušít svou 
vlastní panenku. Děti se vracejí, i když už mají 
třeba pět panenek. Dospělí nám říkají, že si 
u toho opravdu odpočinou a vypnou, je to pro 
ně relaxace. Má to tedy tak trochu i terapeutic-
ké účinky. Prostřednictvím panenky můžeme 
dostat na povrch svou vnitřní krásu a to, jací 
opravdu jsme, něco, co je zapomenuto hlubo-
ko v nás. Je to takový autoportrét naší duše. 
Každý to tak ale vnímat nemusí a prostě si jen 
ušije panenku. Když třeba sochař modeluje 
portrét jiné osoby, zpočátku vždy zpodobňuje 
sám sebe. Tak je to i s panenkami, které se 
velmi často podobají svým autorům. A co je 
opravdu hezké, když za mnou přijdou rodiče, 
že si jejich děti přejí šitou panenku od Ježíška.

Z jakého důvodu jste si vybrala zrovna 
panenky, když pominu ten praktický – 
spojení rodiny a tvorby?
Vždy jsem ve své tvorbě pracovala s ženskou 
postavou, která je pro mne symbolem krásy 
a estetična. Tvorba panenek je výtvarný projev, 
který je mi v současné době nejbližší. Mohu tak 
pracovat se svým vnitřním dítětem, k němuž si 
teď v dospělosti hledám cestu.

VIVIÁNA NA LIÁNĚ MÁ DRUHÝ DOMOV V DOBŘICHOVICÍCH
Výtvarnice Edita Elsnicová 
je původně keramička. Vždy 
ji bavilo modelování a práce 
s figurou. Jak na papíře, tak 
v trojrozměrné podobě.

Videoreportáž z akce najdete 
na www.idobnet.cz v rubrice Video
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Tušíte, proč má akce takovou oblibu?
V dnešní době je na trhu téměř cokoli včetně 
neskutečného množství hraček. Děti jich často 
mají opravdu moc. Na tomto workshopu 
naopak otvírají svou fantazii, je to skutečně 
tvůrčí proces. Čtyři hodiny práce, při které pa-
nenky ožívají. Vzniká osobní vztah. Děti si lépe 
uvědomují hodnotu vlastní práce a ruční tvorby. 
Svou panenku by ani nikomu neprodaly. Dělaly 
ji s láskou a velmi dobře chápou, kolik do ní 
vložily energie. Mají možnost se něco naučit 
a ušít si panenku, panáčka nebo hrdinu podle 
svých představ. Nejde o dokonalost, ale o celý 
proces. Výsledek pak stojí za to a věřte, že 
takovou panenku jen tak nevyhodíte. Při tvorbě 
šatiček lze dokonce využít i vyřazené oblečení, 
zároveň tak dochází k upcyklaci. Panenku 
můžeme dědit po generace, je to postavička 
s příběhem.

Svou tvorbu panenek označujete  
jako Viviána na liáně. Jak jste na ten 
název přišla?
Na základní škole byla jedna dívka. Byla velmi 
divoká a vlasatá. Nosila zvláštní copy a jme-
novala se Viviána. Moje panenky byly nejdřív 
také divoké. Vidím je v pralese, jak se tam 
svobodně pohybují, houpají se a řádí na liá-
nách, jsou součástí přírody... Navíc mám ráda 
knihy Markéty Pilátové, Víla Vivivíla a stíny zvířat 
pojednává o takové jedné punkové víle. (smích)

Pořádáte panenkování i jinde  
než v Dobřichovicích?
Každé léto jezdím na pozvání své kamarádky, 
keramičky a výtvarnice Heleny Ritterové, na fes-
tival Prázdniny v Telči. Děti si tam panenku šijí 
třeba i dva dny a mezitím chodí na představení 
nebo koncerty. Hodně z nich se po roce na pa-
nenkování vrací. Anebo na výročí večerníčkové 
superstar Maxipsa Fíka jsem byla pozvána 
do Villy Pellé, kde jsme šily s dětmi tematicky 
panenku Áju a další postavičky. Občas spolupra-
cuji také s kavárnou Divoké matky. A v novém 
roce bych chtěla začít panenkovat i v našem 
ateliéru Šamamky v Braníku. Panenkování už 
má tradici, ale v Dobřichovicích je specifické.

Proč myslíte, že tomu tak je?
Důvodů je několik. Děti v Dobřichovicích jsou 
opravdu tvořivé. Rodiče se nebojí zkusit něco 
nového a zajímají se, jak aktivně a smysluplně 
trávit čas. Hledají pro sebe a své děti zdravý 
způsob zábavy pro tělo i ducha. Také musím 

říct, že spolupráce s Radkou je skvělá 
a hodně mě baví.

Co pro vás znamenají panenky?
Radost, svobodu, vnitřní krásu. Je 
to můj život...
 ! Lucie Macášková Hejbalová

 Z archivu Radky Charapovové

www.idobnet.cz  11  

OUTLET MATRACE
MATRACE - POSTELE - ROŠTY

www.outletmatracepraha.cz
) 774 588 577

POVÁNOČNÍ SLEVY

VE ŠKOLÁCH HLÁSEK MÁME 
OD ÚNORA 2017 

 V jesličkách 2 volná místa pro děti od 15 měsíců do 3 let 
 V mateřské škole máme 2 volná místa pro děti  

od 3 let do 5 let 
 V základní škole máme jedno místo pro třeťáka 

 Přijímáme již přihlášky do mateřské školy  
pro rok 2017/18 

V případě zájmu volejte 777 568 562,
nebo pište na veronika.vaculovicova@skolyhlasek.cz

inzerce
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P O Z V Á N K Y
Divadelní pohádky pro děti
Děti mohou v lednu navštívit hned několik divadelních 
představení. V sobotu 7. ledna od 10 hodin uvede lout-
kové divadlo Kukadlo Jeremiáše Polcara pohádku Jak 
šel Honza za štěstím, a to v Dobřichovickém domku. 
Tamtéž 21. ledna v 10 hodin mohou děti vidět maňás-
kové divadlo maminky Lucky O Šípkové Růžence. 
Malostranskou zimní pohádku pak představí v neděli 
22. ledna v 15 hodin Dětské divadlo Matěje Kopeckého 
v sále Dr. Fürsta. Další z oblíbených dětských pohádek 
s dobrým koncem a poučením uvidíte v neděli 15. led-
na od 16 hodin v černošickém Club Kině.

Tříkrálového koncertu se 
zhostí kvarteto
Koncert Pražského hornového kvarteta se koná 
v sobotu 7. ledna v 19 hodin v sále řevnického 
Zámečku. Zaznějí skladby Leopolda Koželuha, 
Friedricha Dionyse Webera, Johanna Sebastiana 
Bacha, Leopolda Měchury a Zdeňka Fibicha.
Kvarteto hraje ve složení Petr Zierhut, Kristýna 
Vacková, Tomáš Čechal a Řevničanka Michaela 
Macourková. Od svých notičkovských začátků ušla 
tato dívka velký kus muzikantské cesty a vy se 
o tom můžete přesvědčit. (vs)

Pavlína Jíšová zazpívá 
s dcerou Adélou
Po dvou letech navštíví Dobřichovice rodinné duo 
Pavlína Jíšová a její dcera Adéla, zpěvačka, sklada-
telka a textařka. Koncert si můžete vychutnat v pátek 
20. ledna v 19:30 hodin na zámku v Dobřichovicích.
Kromě svých aktivit se Adéla věnuje také koncertování 
se svou maminkou v její doprovodné kapele. „Na ta-
kovém koncertě se mohou diváci těšit na autorské 
písničky matky a dcery,“ říká Adéla. Pavlína Jíšová pů-
sobila ve skupině Nezmaři a zpívala také s Žalmanem.

Začíná sezona plesů
Zima je tradičně obdobím plesů a zábav, které se 
touto dobou konají i v našem kraji. Kam si můžete 
přijít zatancovat v lednu?
21. ledna, 20:00 – XXI. turistický candrbál Zadní 
Třebaň, Společenský dům
21. ledna, 19:30 – Farní ples Černošice, Club Kino
4. února – ples hokejistů Černošice, Club Kino

Náměstím zněla Rybova mše

 Ondřej Nováček

Štědrý den bez Rybovy České mše vánoční si 
Řevničané už ani neumějí představit. Každo-
roční příjemné vánoční setkání na řevnickém 
náměstí Jiřího z Poděbrad navštívily i letos 
stovky lidí. Před Modrým domečkem se tradič-
ně sešli místní i přespolní lidé, aby si společně 

zazpívali a popřáli si pěkné svátky. Příležitostný 
pěvecký sbor dirigoval tradičně Lukáš Prchal, 
jedním z hlavních sólistů byl Ondřej Hejma. 
Hudba zněla po celém náměstí, lidé si užívali 
sváteční atmosféru a zahřívali se svařeným 
vínem, i když velká zima tentokrát nebyla. (lh)

Leden je tady a s ním přicházejí také oslavy 
masopustu v našem kraji. Slavit se bude každý 
víkend od 14. ledna až do konce února.

První masopust se koná 14. ledna v Hlás-
né Třebani, o týden později pak proběhne už 
XVI. svinařský masopust. Následují masopusty 
v Srbsku, Letech, Neumětelích, ve Všeradicích 
a ve Slivenci. Vyvrcholením pak bude 28. po-
berounský masopust v Zadní Třebani, který 
přijde na řadu 25. února od 10 hodin. Ten 
patří mezi největší akce svého druhu v celém 
Středočeském kraji a jako vždy začne stylovým 
staročeským jarmarkem. Na jevišti se pak 
tradičně představí staropražská kapela Třehusk 
nebo dětská lidová muzika Notičky i ochotníci 
s masopustní fraškou. Slavení uzavře v neděli 
26. února od 14 hodin dětský karneval ve Spo-
lečenském domě v Zadní Třebani.

Kde a kdy se letos  
konají masopusty?
Hlásná Třebaň, 14. ledna
Svinaře, 21. ledna
Srbsko, 28. ledna
Lety, 4. února
Neumětely, 11. února
Všeradice, 18. února
Slivenec – Holyně, 19. února
Zadní Třebaň, 25. února
Mokropsy, 25. února

Zanedlouho je tu období masopustu

V černošickém Club Kině se koná kon-
cert kapely, která vznikla jako pokračování 
zaniklé Hudby Praha. Přijďte si zavzpomínat 
13. ledna od 20 hodin, uslyšíte všechny 
známé hity.

Bývalí členové kapely Vladimír Zatloukal 
a Jiří Jelínek se rozhodli pokračovat v jejím 
duchu a přizvali k sobě bubeníka Ludvíka 
Emana Kandla, který nahrál s Hudbou Praha 
čtyři stěžejní řadové desky. Dále společně 

oslovili Zdeňka Hnyka, populárního mode-
rátora Radia 1, který se jako host chopil 
mikrofonu. Dívčí vokály zpívají Lucie Jandová 
a Hanka Pospíšilová, na saxofon hraje Kuba 
Douda. Hudba Praha Band interpretuje 
největší hity Jasné páky a Hudby Praha jako 
Paralet, Ryba Badys, Špinavý záda, Pal 
vocuď, Cizej chlap, Holka Tonka, To tak, Ma-
rihuana, Máma táta, Můry, Lunapark, Zákon 
o zachování energie. (pb)

Hudba Praha v Club Kině

 Lucie Hochmalová

 Archiv

 Archiv
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Darování je dvoustranným právním 
úkonem, má svá pravidla a také několik 
omezení, včetně práva obdarovaného dar 

odmítnout nebo práva dárce požadovat jej zpět, 
pokud se k němu bude obdarovaný chovat 
v rozporu s dobrými mravy. Základním pravidlem 
je však především to, že tento úkon mohou 
učinit pouze dva k tomu způsobilé subjekty – 
osoby dostatečně svéprávné, aby pochopily ob-
sah a následky tohoto úkonu. Můj syn a všichni 
katolíci prominou, neexistující bytost mezi takové 
subjekty nepatří. S Ježíškem se taková smlouva 
uzavřít nedá, dárce je tedy někdo jiný.

Ježíšek nosí dárky především dětem. Občas 
sice bývají rozčarované, ale těžko lze předpo-
kládat, že by dárek odmítly. Jsou si však vždy 
vědomy toho, co dárek obnáší?

Mluvím o zvířatech pod stromečkem. Řada 
takových dárků končí v útulcích nebo ve škarpě 
právě proto, že ani dárce si to dobře nepromys-
lel. Až dnes jsem se však setkala se situací, kdy 
si to naopak promyslel velmi dobře a zvířátko 
daroval tatínek své dcerce nikoli proto, aby jí jako 
Ježíšek udělal radost, ale aby se pomstil bývalé 
manželce. Dcerce je pět let a chlupatým dárkem 
byla patřičně nadšená, tím spíš, že může svého 

nového kámoše používat i jako jezdeckého koně. 
Ježíšek jí totiž pod stromeček jejich paneláko-
vé garsonky, kterou sdílí s maminkou, starším 
bratrem a dvěma kočkami, přinesl štěňátko 
bernardýna. Maminka je praktická žena, bohužel 
dojetím zrovna neslzela, dovedla si totiž dobře 
představit, co ji čeká a že nešlo o dárek, ale 
o pomstu. To se potvrdilo v okamžiku, kdy volala 
bývalému manželovi, ať si pro psa přijede, že 
ona jej doma mít nemůže. Vysmál se jí, že pes je 
dárek dcery, který dcerka přijala, a pokud ji má 
v péči, musí se starat o její majetek, tedy i o psa. 
A pes vyžaduje venčení a zejména krmení a ve-
terinární péči, kterou si maminka ze svého již tak 
napjatého rozpočtu dovolit nemůže.

Pokud jde o motiv jednání tatínka, myslím, 
že se shodneme na tom, že se právě korektně 
nezachoval. Pokud jde o právní bitvu, ta teprve 
začíná a předpokládám, že stejně na věc bude 
nahlížet soud, i nezletilý dárce může odmítnout 
dar, pokud tak za něj činí jeho zákonný zástupce, 
musí mít k odmítnutí souhlas soudu. Nezbylo 
mi, než abych takový návrh u soudu uplatnila. 
Tatínek je neoblomný. Jeho právník mi napsal, že 
pejsek se za těch pět dní již pro dcerku stal věcí 
zvláštní obliby a že jí jej tedy odejmout nelze.

Věc zvláštní obliby je taková obezlička nové-
ho občanského zákoníku, který ji však nedefinu-
je, pouze stanoví, že zákonný zástupce nesmí 
odejmout zastoupenému věc zvláštní obliby, 
ledaže to odůvodňuje ohrožení jeho života či 

zdraví, a jedná-li se o nezletilého, který není plně 
svéprávný, také jiný závažný důvod. Zvláštní ob-
liba je stav, kdy má osoba k věci takový osobní 
vztah, že tuto věc nelze nahradit jinou věcí, je 
jedinečná. To bezpochyby pejsek je, ale protože 
jeho chovatelka se ukázala rozumná, pejska si 
hned po svátcích vzala zpět, aby ani on netrpěl 
tím, že by navázal vztah s holčičkou, u které 
nemůže zůstat. A holčička praktické okolnosti 
pochopila rovněž dřív než tatínek a sama s ře-
šením souhlasila. Jsem zvědavá, zda za těchto 
okolností uspěje kolega se svou argumentací, 
ale spíš myslím, že těžko. Vztah zvláštní obliby 
a jedinečnost tohoto vztahu zde nejsou.

Jen jedna velmi smutná holčička, velmi 
smutná maminka, kterou bolí smutek jejího dí-
těte, a jeden velmi hloupý tatínek, který dvěma 
lidem a jednomu pejskovi způsobil zbytečné 
trápení, a v podstatě je i jeho nutné považo-
vat za dárce nezpůsobilého, neboť ani jemu 
nedošlo v jeho zaslepenosti, co tím a hlavně 
komu způsobí.

Přeji vám, abyste se s podobně zabedně-
nými lidmi v roce 2017 ani později nemuseli 
potkávat a aby se vám splnila vaše přání bez 
komplikací a právních problémů.

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

Darovací smlouva s Ježíškem?
Kdysi jsme to měli jako cvičení 
ve škole – je možné uzavřít 
smlouvu s kouzelnou bytostí?

inzerce

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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Baby Club OTTOMÁNEK s. r. o., Černošice

Tel.: 603 495 368 • E-mail: babyclub@ottomanek.cz

přijímáme přihlášky na kurzy 

PLAVÁNÍ
AQUA

AEROBIKU
pro děti a dospělé 

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST 

NOVÝ BAZÉN DOBŘICHOVICE, ANEŽKY ČESKÉ 2283 

 www.ottomanek.cz

OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31
) 257 711 071 • www.olympiawellness.cz

POSILOVNA

PŘIJĎTE SI 
ZACVIČIT 
a shodit 
nabraná 
vánoční kila...

SK Alien Nation je docela spokojen s výsledky i počtem hráčů. Také 
díky finanční pomoci města Dobřichovice se oddíl SK Alien Nation 
rozrostl do nevídaných rozměrů.

Dobřichovický oddíl v současné době čítá přes 130 členů a je 
jedním z nejrychleji se rozvíjejících oddílů ve středních Čechách.

Po polovině sezony si velmi dobře vede mužstvo dorostu, které 
je na třetím místě hlavně díky nejproduktivnějšímu hráči soutěže 
Ondřeji Přibovi, který za deset utkání vstřelil neuvěřitelných  
47 branek. Dorostenci sehrají svá další utkání v neděli 22. ledna 
v nově postavené hale Věry Čáslavské v Černošicích.

Muži si také nevedou špatně, aktuálně se nacházejí na třetím 
místě. K nejvýkonnějším florbalistům patří Antonín Krudenc, který je 
s 19 body na prvním místě tabulky hráčů celé soutěže. (dr)

Florbalisté mají za sebou polovinu sezony

Klidné vánoční svátky si užily prvoligové volejbalistky Dobřichovic. Ze 17 
již odehraných utkání totiž „dobiholky“ prohrály pouze čtyřikrát a na prv-
ním místě tabulky skupiny B se vyhřívají s luxusním náskokem 10 bodů 
na druhý Sokol Žižkov.

Volejbalistky mrzí hlavně poslední dva zápasy s Hradcem Králové 
z úplného konce tabulky na jeho palubovce. Dobiholky po nevydařeném 
výkonu oba překvapivě prohrály. Naštěstí se však tyto výsledky do vyřa-
zovací části započítávat nebudou, a tak je daleko důležitější předchozí 
dvojzápas s týmem z horní části tabulky z Brna. „Po parádním výkonu 
a drtivé výhře na Brnem jsme se bohužel nedokázaly plně koncentrovat 
na poslední zápasy s Hradcem a rok 2016 jsme nezakončily úplně po-
dle představ. Navíc se nakupila jak drobná, tak  vážnější zranění téměř 
u všech hráček týmu a dohrávaly jsme opravdu už s vidinou nadcházejí-
cího volna,“ říká nahrávačka týmu Jolana Prokopová.

V lednu se po zranění ruky do přípravy znovu zapojí i druhá nahrávačka 
Šourková  a smečařka Grecová. Obě se s týmem mohou poprvé předvést 
na mistrovství České republiky ve volejbale týmů hrajících pod hlavičkou 
Sokola, který se tradičně koná v Chocni, tentokrát o víkendu 7. a 8. ledna.

Ačkoli první část soutěže ještě není dohraná, o postupujících do play-
-off a boje o extraligu je už fakticky rozhodnuto. „Zřejmě nás čekají zápa-
sy v Českých Budějovicích, Plzni a s týmem z pražských Nuslí. Všechno 
to jsou soupeři, které dobře známe, a rozhodně to budou velmi vyrovna-
né a těžké bitvy,“ říká libero dobřichovického týmu Petra Kopecká.

Ovšem do konce základní části 1. ligy zbývá odehrát ještě čtyři zápasy, 
zejména v pátek 20. ledna od 19 hodin a v sobotu 21. ledna od 11 hodin. 
„Všechny zveme na utkání s již zmíněným týmem Sokola Žižkov, který bude 
nejen atraktivním bojem dvou dosud nejlepších týmů soutěže, ale zároveň 
bude důležitý i pro výchozí postavení v play-off. Těšíme se na vás v dobři-
chovické hale a přejeme všem fanouškům dobřichovického volejbalu hodně 
zdraví a štěstí do roku 2017,“ vzkazují „dobiholky“ svým příznivcům. (bs)

Volejbalistky nabíraly síly do důležitých utkání
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Zpočátku se zde hrál hokej jen rekreačně, až 
v sezoně 1935–1936 se místní hráči poprvé 
zapojili do soutěže o body a černošický klub 
se tak stal jedním z prvních hokejových klubů 
v tehdejším Československu. Původní přírodní 
ledovou plochu nahradila roku 1981 plocha 
umělá, a až o mnoho let později se dočkala za-
střešení. Slavná období střídaly časy stagnace 
i doby, kdy se klub potýkal s hospodářskými 
problémy. Od svého počátku do dnešních dnů 
klub funguje z velké části svépomocí. Právě 
díky celým generacím místních nadšenců, 
kteří mají hokej, a především černošický klub 
v srdci, můžeme letos oslavit již 80. výročí 
klubového fungování.

Za zmínku stojí i slavní odchovanci černošic-
kého HC, mezi něž patří například bratři Kobra-
novovi. Vladimír Kobranov byl československý 
hokejový útočník, později obránce.

V průběhu své hokejové kariéry byl komunis-
tickým režimem odsouzen v rámci vykonstruo-
vaného procesu. Reprezentoval Českosloven-
sko na ZOH 1948 a na MS 1949, na kterém 
získal současně světový a evropský titul. Byl 
mistrem světa z roku 1949 a držitel stříbrné 
medaile z olympijských her 1948 ve Svatém 
Mořici. Je členem Síně slávy českého hoke-
je. Jeho bratr, který byl také zdejším členem, 
dosud žije v rodných Černošicích. Na počest 
obou bratrů se jako vrchol sezony každoročně 
konají turnaje všech žákovských kategorií. Ze 
současné mladé generace můžeme jmenovat 
velký úspěch Ondry Pavla, který s hokejem za-
čínal v Černošicích a nyní se ze Sparty stěhuje 
do USA do týmu Iowa Wild U16. A v neposlední 
řadě Marka Loskota, aktuálně hráče Banské 
Bystrice, který si v české nejvyšší soutěži připsal 
na 70 extraligových startů za Mladou Boleslav.

A jak funguje černošický klub dnes? Snaží se 
vychovávat po sportovní i společenské stránce. 
Vedle hokejových zápasů a tréninků pořádá 
spoustu zajímavých akcí pro širokou veřejnost, 
například tradiční vepřové hody a hokejový 
ples, který se letos koná v sobotu 4. února.

Jednou z hlavních klubových priorit je výchova 
hokejové mládeže. Po celou sezonu mohou při-
cházet kluci i dívky a zkusit si na ledě své první 
krůčky v bruslařské školičce v náboru a postup-
ně se zařadit ke své věkové kategorii a začít hrát 
hokej. V úterý 24. ledna od 14:45 hodin klub 
pod záštitou ČSLH pořádá (po úspěšné zářijové) 
další velkou náborovou akci s názvem Pojď hrát 
hokej! Zvány jsou společně s rodiči všechny děti 
ve věku 4–8 let, které si v Černošicích mohou 
zdarma vyzkoušet své první kroky na ledě. A je-
jich rodiče mají jedinečnou možnost seznámit 
se s rodiči dětí, které již hokejovou přípravku 
navštěvují, a zjistit důležité informace. S sebou 
je důležité oblečení vhodné na led, rukavice, 
a pokud možno jakoukoli přilbu a brusle (vše lze 
na místě také vypůjčit). (hb)

Velkou radost udělaly trenérce právě nejmladší 
skokanky a nové závodní tváře týmu. Milým 
překvapením bylo skvělé umístění Amélky 

Pánkové, Elišky Ungerové, Amálky Svobodové 
a Alžběty Schierové. Velkou radost způsobily 
i Veronika Haňkovská a Tereza Buchalová, 

které bodovaly v párovém freestylu. Formu 
potvrdily i mistryně světa z Portugalska Natálie 
Kvasničková, Adéla Součková, Adéla Kepková 
a Laura Galbavá, dívky vyhrály celou soutěž 
své kategorie.

Starším děvčatům se dařilo hlavně  
ve speedu, mezi královny rychlostních disci-
plín patří Kačka Hubená, Vendula Plazzero-
vá, Sabina Kischerová a Zuzana Slavíčková. 
Kačka s Vendulou také bodovaly druhým 
místem v párovém freestylu. Nejzkušenější 
skokanky oddílu Bára Halounková, Nela 
Krotilová, Tereza Žmolová a Andrea Pokorná 
tradičně uspěly v rychlostním double dutch, 
jejich mistrovské disciplíně z Portugalska, 
a v rychlostní štafetě týmů. Ke konci závodů 
navštívil zaplněnou tělocvičnu maďarský 
Santa, děti dostaly malou pozornost.

Nejstarší dívky jsou velmi zkušené závod-
nice, proto oddíl pořádá týmovou školičku, 
kde si všichni vzájemně předávají zkuše-
nosti a mladší se učí od starších. „Tento rok 
jsme rozšířili řady o černošické děti, kde je 
spousta talentů a dětí zapálených pro rope 
skipping. Posílili jsme tréninky skippingové 
gymnastiky, opět plánujeme vystoupení 
na plesech, stále spolupracujeme s USK 
Praha a vystupujeme při ženské Eurolize. 
V květnu chystáme klubové závody, v bu-
doucnu bychom na naše závody rádi pozvali 
i týmy ze zahraničí,“ prozradilo vedení týmu. 
A dodalo: „Všem našim fandům děkujeme 
za podporu a přejeme pohodový a úspěšný 
rok 2017!“ (ok)

Úspěšné Rebels O.K. s radostí skáčou do dalšího roku
Dívky závodící v rope skippingu se loni v červenci vrátily z MS 
v Portugalsku, kde se jim moc líbilo a také dařilo. Protože po dva roky 
pilně trénovaly, padlo rozhodnutí, že si tento rok odpočinou a na MS 
do Orlanda nepojedou. A tak se tým věnoval přípravě na závody 
v Maďarsku, kam vyjely i mladší členky, celkem 29 závodnic.

 Šárka Plazzerová

Hokejový klub HC Černošice letos slaví 80 let od založení
Psal se rok 1933, když parta černošických nadšenců vybudovala 
ledovou plochu na místě letního cvičiště sokolů.

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

Y O U T H  V E N O M
ÚČINNÁ ZBRAŇ PROTI MIMICKÝM 
A HLUBOKÝM VRÁSKÁM 
Ošetření napomáhá uvolnit 
obličejové svaly, zpevňuje
a vyhlazuje.

Logopedické chvilky budou vždy zaměřeny 
na danou problematiku a rozvoj v určité 
oblasti řeči dítěte. Nejde jen o nápravu 

výslovnosti jednotlivých hlásek, ale o celkový 
řečový rozvoj ve všech jeho rovinách: rozumě-
ní, slovní zásoby, stavby slova a věty, vyjadřo-
vání, vyprávění apod.

Rozvoji rozlišování a výslovnosti hlásek se 
budeme věnovat hravě pomocí uvedení do jed-
noduchého příběhu, pohádky, která pomůže 
dětem s představou o dané hlásce-písmenku 
a povede je ke správné výslovnosti. 

Budeme tak najednou rozvíjet sluchové 
a zrakové vnímání, rytmizaci.

Důležitou složkou nácviku budou decho-
vá a hlasová cvičení s důrazem na správné 
dýchání a užívání hlasu. Důraz budeme klást 
také na cvičení motoriky mluvidel se správným 
postavením rtů a jazyka v ústech a rozvoji jejich 
hybnosti. K tomuto účelu jsme vybavili logope-
dickými zrcadly zelenou třídu.

Děti projdou průpravou jemné a hrubé 
motoriky, grafomotoriky. Máme široký výběr 

pohybových her a zážitkových výprav, které 
děti dále podněcují a emocionálně rozvíjejí.

Nedílnou součástí našich cvičení-her je rozvoj 
myšlení a poznávacích schopností, tedy vnímá-
ní světa kolem sebe a sebe ve světě okolo.

Pořádáme lesní výpravy, cvičíme v Sokole, 
malujeme na velká „plátna“, zpíváme s kytarou 
a jsme v NONĚ jako DOMA!!!

Nabízíme volná místa a děti přijímáme v prů-
běhu celého školního roku.

Odpolední program pro děti 
od 6 a více let se školními 
problémy

Vaše školní dítě obtížně vyslovuje písmena, 
při čtení vynechává, zaměňuje nebo přidává 
písmena? Obtížně skládá písmena do slov 
a obráceně, čte s námahou, domýšlí si slova, 
má problém s porozuměním čtenému textu? 
Písmena-hlásky obtížně rozeznává sluchem, 
hlavně di, ti, ni, dy, ty, ny? Při psaní vynechá-

vá, přehazuje písmena, vynechává diakritická 
znaménka, nevybavuje si je? Má při psaní třes, 
tlačí na podložku, má obrácený sklon písma? 
Zná pravopisná pravidla, a přesto dělá grama-
tické chyby? Má problém se soustředěním? 

Neváhejte nás kontaktovat, náš odborník 
vám pomůže a poradí, jak s vaším dítětem 
pracovat, aby lépe zvládalo učení.

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

www.skolinkanona.cz

Logopedické chvilky
Nový program v roce 2017 pro děti od 2,5 roku až do 6 let

Ve druhém pololetí začínáme zapojovat náš nový pilotní 
výchovně vzdělávací program zaměřený na správný řečový 
vývoj a komunikační dovednosti. A to s ohledem na zralost 
dítěte a dosaženou úroveň rozumových schopností.
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Nejmladší motoristické muzeum v naší 
republice bylo otevřeno letos 30. dub-
na, v den 25. výročí ukončení výroby 

trabantů ve východoněmeckém městě Cvikov. 
Majiteli muzea jsou Alena a Martin Huclovi, 
kteří expozici připravovali více než tři roky.

„Trabanty mě provázejí celý život. Maminka 
Helena Huclová jezdila v trabantech závody, 
spolu s vynikajícím závodníkem Viktorem Mrá-
zem založila před více než padesáti lety Auto-
sportklub Praha. Oba závodníci mají v muzeu 
také své významné místo,“ říká Martin Hucl. 
Podle něj bylo velmi náročné dát celé muzeum 
dohromady. A není divu, už jen umístit všechna 
auta do prvního patra dalo určitě zabrat.

Co v muzeu uvidíte?
Námaha se vyplatila, expozice je velmi zajíma-
vá, což zjistíte už při vstupu do prvního patra. 
Hned na schodech můžete zhlédnout film 
o výrobě trabantů i o tom, jak jejich muzeum 
vznikalo. Nahoře v úzké chodbě pak uvidíte 
prosklené vitríny s velkým množstvím předmě-

tů týkajících se tématu trabantů. A pak už se 
můžete kochat samotnými auty…

Muzeum představuje kompletní historii výroby 
vozů značky Trabant. Najdete tu předchůdce 
Trabantu AWZ P 70 z roku 1954, Trabant 600 
a 601 i nejnovější čtyřtaktní Trabant 1,1. Ten se 
vyráběl pouze dva roky, pak automobilku koupil 
Volkswagen a výrobu trabantů ukončil. Všechny 
exponáty jsou v původním stavu, i vojenský 
Trabant Kübel, který společně s vojáky hlídá 
Brandenburskou bránu v Berlíně před vpádem 
nepřátelských imperialistických vojsk.

Pro dospělé i děti
Kromě toho si tu můžete prohlédnout dobovou 
garáž se závodním trabantem a opravářem 
ležícím pod autem nebo si zkusit sednout 
za volant a ručně si zařadit a zatočit volantem. 
Zajímavý je také řez motorem nebo potřeby 
pro kempování, které se v trabantech vozily 
na výlet. Vše je propracované do nejmenších 
detailů, veškeré předměty pocházejí z éry tra-
bantů včetně zápalek nebo plechovek od olejů. 
Vystavené jsou tu i předměty denní potřeby 
z NDR. „Prostě každému se tady rozzáří 
oči nad něčím, co doma míval, běžně užíval 
a dnes už na to jen rád s nostalgií vzpomíná,“ 
dodává Martin Hucl.

Malí návštěvníci pak mohou závodit s tra-
banty na závodní dráze nebo si pustit model 
vláčků, které převážejí nové trabanty.

Trocha nostalgie
V Trabant muzeu na vás dýchne úžasná 
atmosféra starých časů, které dnešní děti nikdy 
nezažily. A tak nejen pro pamětníky a bývalé či 
současné majitele těchto aut, ale možná právě 
pro mladou generaci bude muzeum zajímavé 
a přínosné.

Každopádně Trabant muzeum je skvělý 
výlet do historie. Zajděte se tam podívat, určitě 
nebudete litovat.

!  Lucie Hochmalová

DOBNETTIP

Muzea jsou úžasná záležitost. 
Když do nějakého zavítáte, 
jako byste se ocitli v jiném 
světě. A v případě Trabant 
muzea se dostanete i do jiné 
doby. Trabanty, tato legendární 
vozidla socialistické éry, 
se totiž už dvacet pět let 
nevyrábějí. Půjdete se s námi 
na některé podívat?

V muzeu trabantů vás přepadne
nostalgie

Otevírací doba Trabant muzea:
1. října – 30. dubna 9 – 17 hodin
1. května – 30. září 9 – 18 hodin

Vstupné:
dospělý 99 Kč / dítě 9 Kč / důchodce 69 Kč
rodina (2 dospělí + děti do 15 let) 199 Kč
parkování v areálu muzea zdarma

Adresa muzea:
Plzeňská 215 b, Praha 5 Motol
(v budově STK Motol – velká oranžová budova)

tel.: 725 555 149 (od 9 do 18 hodin)
tramvaj č. 9 a č. 10 – zastávka Hotel GolfVÍTE, ŽE?

• Trabant se začal vyrábět 7. listopadu 
1957. Nultá série vznikla v den 40. výročí 
VŘSR, to se vůz ale ještě nejmenoval Trabant, 
nýbrž P50. Sériová výroba trabantů začala 
10. července 1958.
• Trabanty se vyráběly z bavlny. Bakelitová 
karoserie (syntetická pryskyřice) se plnila od-
padní bavlnou z Ruska. Důvodem byl hlavně 
nedostatek plechu v padesátých letech.
• Trabanty také rezaví. Říkalo se, že trabant 
netrápí koroze, což není tak úplně pravda. Ba-
kelitová karoserie nerezaví, ovšem například 
díly v podvozku jsou ocelové, a tak se jich 
koroze také týká, jen to není vidět.
• Celkem bylo vyrobeno 3 096 099 
trabantů během 33 let. V Československu 
byly trabanty velmi oblíbené, ještě dnes jich 
tu je 21 tisíc.
• Objekt, ve kterém sídlí Trabant muzeum, 
vybudoval Autosportklub Praha. V minu-
losti to byl klub s největším počtem činných 
závodních jezdců v Československu.
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PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ O VÁNOČNÍHO KAPRA

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. ledna 2017.  
Cenu získají luštitelé se správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Cena pro VŠECHNY luštitele se správnou tajenkou a správným řešením 
kvízu je: sleva 1 000 Kč na jakýkoli letecký zájezd nebo sleva 500 Kč 
na jakýkoli zájezd autobusem nebo vlastní dopravou od cestovní agen-
tury IvTravel. Cenu věnovala: Cestovní agentura IvTravel.

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

u DVA PROVAZY

Máte dva provazy. Každý z nich hoří hodinu. Hoří však naprosto nerovnoměrně.  
K tomu máte zapalovač. Odměříte pomocí provazů přesně čtvrt hodiny?

Výsledek kvízu z minulého čísla: 33 x 3 + 3/3 = 100

Tajenka z minulého čísla: Čerstvé ryby na váš talíř.

Vylosovaná luštitelka křížovky z prosincového čísla:
Hana Pokorná, Všenory.  
Obdržela vánočního kapra (5 kg) od Sádek Lety (www.sadkylety.cz).

Výherní křížovka s tajenkou
O slevu na zájezd s cestovní agenturou IvTravel 

IVANA HNÍZDILOVÁ
Cestovní agentura IvTravel

Slunečná 548
Hostomice pod Brdy, 267 24

Tel.: +420 728 068 000
E-mail: info@IvTravel.cz

www.ivtravel.cz
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DOBNETINZERCE 

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

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

30% ZIMNÍ 

SLEVA 
NA SERVIS

po-pá 8-18 / čt 8-20 
so 8-12

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00

Kvalitní servis
perfektní předprodejní

příprava kol
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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 poruchyVyhlášení soutěže o putovní pohár  
za nejkrásnější Moranu z obcí Dolní Berounky

Hlavní organizátor Balonklub Karlštejn, pořadatel vyhlídkových letů, 
spolupořadatel a mediální partner DOBNET, z.s. a hostitelské město 
Řevnice srdečně zvou na Slavnosti Morany. 

Čeká vás přehlídka Moran jednotlivých obcí, vyhlášení vítěze, bohatý 
kulturní program, stánky s občerstvením a atrakce pro děti.  
V případě dobrého počasí vzlétnou balony.

Přihlášky do soutěže o nejkrásnější Moranu se již přijímají.

Zájemci se mohou hlásit na e-mail: morana@dobnet.cz
tel.: 775 720 327

Slavnosti
Morany
4. ročník, Řevnice

1. dubna 2017

HelpDesk – Technická podpora uživatelům sítě DOBNET ) 277 001 151


