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www.panskazahrada.cz www.wellnessdobrichovice.cz

nově rekonstruovaný Wellness Dobřichovice,
s bazénem, vířivkou a saunou.

Anežky České 432, Dobřichovice

Restaurace a krbový salonek
seminární místnost
letní terasa
Pivo Pilsner Urquell, domácí udírna
23 pokojů 
podzemní parkoviště
Svatební apartmá s vlastní
privátní terasou na střeše
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V pátek 8. září byla v dobřichovickém Jojo 
Gymu otevřena nová tělocvična. Slavnostní akt 
doprovodilo vystoupení oddílů, které ve spor-
tovním centru pravidelně trénují.

Účastníci ceremoniálu viděli například děti 
z domácího oddílu Gym Dobřichovice, ukázky 
parkouru, MTV dance s Vojtou Lackem, Team 
Gym Sokola Radotín, street dance v podání 
skupiny Fantasy Dance a zcela nově i ukázku 
cvičení vzdušné akrobacie na šálách.

Pro otevření dalšího sportoviště se vedení 
společnosti rozhodlo na základě velkého zájmu 
veřejnosti o gymnastické a další doplňkové 
sporty. Díky novým možnostem najdou nyní ná-
vštěvníci Jojo Gymu rozšířenou nabídku kurzů 
parkouru, gymnastických a všestrannostních 
přípravek, již zmíněnou akrobacii na šálách, 
cvičení pro těhotné, batolata, muže, seniory, 
zkrátka pro všechny, kdo se chtějí hýbat.

„Zveme příznivce našeho centra, kteří ne-
stihli slavnostní otevření, aby neváhali a přišli se 
podívat,“ zní z místa plného pohybu.

 Archiv Jojo Gymu

Do nového školního roku vstoupilo centrum s novou halou

O třetím ročníku rodinného festivalu Hravě 
a zdravě jsme psali v minulém čísle. Pojďme si 
ho ale přiblížit dalšími fakty.

Akce letos přilákala a pobavila téměř dva 
tisíce návštěvníků. V programu nechyběl 
například rozhovor s populární Klárou Issovou, 
tančírna salsy, módní ekopřehlídka, vystou-
pení vynikajících Rebelek O.K. nebo místních 
souborů Klíček a Chorus Angelus. K vidění byly 
videoprojekce, k slyšení hudební vstupy kapel, 
sólistů i místních spolků. Na dortu k 10. na-
rozeninám kavárny na řevnickém náměstí si 
pochutnaly desítky zájemců. Příjemnou atmo-
sféru podtrhl i fakt, že náměstí bylo bez aut. 

K tomuto speciálnímu dni se připojilo město, 
které celou akci podpořilo.

Návštěvníci si vyzkoušeli třeba bosonohou 
turistiku, měli možnost nakoupit ekoobaly 
nebo ochutnat méně obvyklé potraviny jako 
například makové mléko nebo mladý kokos. 
Zajímavé bylo Kafekolo, mobilní ekokavárna 
nabízející čerstvou kávu, která se umele šla-
páním do pedálů kola a poté ručně extrahuje 
stlačením páky kávovaru. Součástí mnoha 
stánků byly tvořivé dílničky.

Zlatým hřebem programu se stala oblíbe-
ná rodinná hra, jejíž stanoviště se nacházela 
po celém městě. Jednoznačným hitem byl 
přívoz, který vozil účastníky hry ke stanovišti 
vodních skautů Bobrů za řekou. Celkem se 
do hry zapojilo 75 týmů, z nichž 33 obešlo 
všech 11 stanovišť řevnických spolků a orga-
nizací, jež připravily úkoly v duchu myšlenky 
festivalu (ZA)STAVTE SE. Ta vyzývala k celko-
vému zpomalení a také zamyšlení nad vlastním 
životním stylem a možnostmi jeho změny. 
Ať už se týká bezobalových nákupů, třídění 
odpadů, recyklace nebo ekologického šatníku. 
Datum příštího ročníku je zatím ve hvězdách. 
Organizátoři ale slibují, že určitě bude.

Ohlédnutí za řevnickým festivalem Hravě a zdravě

 Petra Stehlíková

Karlštejn znovu ovládlo  
víno a historie
Vyhlášené Karlštejnské vinobraní se konalo 
poslední zářijový víkend v Karlštejně. Kolem 
dvaceti tisíc lidí si jako každý rok užilo slavnosti 
vína a historie, které tím vstoupily do třetí deká-
dy své existence.

Od vinice až na hrad prošel po oba dny 
tradiční historický průvod v čele s Karlem IV. 
a jeho chotí Eliškou. Cestou míjel desítky stán-
ků (nejen) s vínem a burčákem a také mnoho 
míst, kde se zpívalo, hrálo a tančilo. Kromě 
toho u řeky bojovali šermíři, vystupovali fakíři, 
mágové nebo polykači ohně a v sobotu večer 
se hrála Noc na Karlštejně v podání ochotníků 
z dolního Poberouní i profesionálů. Dalším 
zpestřením byly jízdy parního vlaku z pražské-
ho Smíchova na Karlštejn.

Pojďte si atmosféru akce připomenout 
na webu iDOBNET.cz v rubrice Videa.

 Lucie Hochmalová

Letovská akademie stále má volná místa
Ve čtvrtek 21. září proběhlo první setkání dva-
cítky zájemců o Letovskou akademii. Zajímavé 
povídání o pramenech na území Prahy a jejího 
širokého okolí včetně Chuchle a Lysolají připravil 
Otomar Dvořák s fotografkou Marií Holečkovou. 
Účastníci rovněž zhlédli film podtrhující probíra-
nou tematiku. Další seminář je vypsán na čtvr-
tek 19. října od 17:30 v sále U Kafků. Na pro-

gramu jsou památné stromy v okolí Berounky 
v okrese Praha-západ. V plánu je později i výlet 
s cílem tato místa skutečně navštívit.

Akademie se koná za finanční podpory obce 
Lety, vstup na přednášky je proto dobrovol-
ný. Celý program akademie najdete na webu 
Obec-Lety.cz v rubrikách Obec Lety/Spolky 
a sdružení/Letovská akademie.

Chtěli byste pejska nebo kočičku? Pak máte 
jedinečnou možnost se v sobotu 7. října přijít 
podívat do Karlštejna na umisťovací výstavu 
těchto čtyřnohých kamarádů.

Akce proběhne od 10 do 17 hodin v areálu 
Muzea betlémů. Pořádá ji Občanské sdružení 

na ochranu zvířat 
Podbrdsko. Zvířata 
zde nabízená k adopci 
jsou očkovaná 
a dospělá zvířata jsou 
kastrovaná.

Z výstavy si můžete odvést čtyřnohého kamaráda

Nad Mořinkou vzlétnou draci
„Přijďte krotit draky k menhiru,“ zvou organizá-
toři oblíbené podzimní kratochvíle v Mořince. 
Koná se v sobotu 14. října od 14 hodin.

Na výrobu draka tak mají malí i velcí ještě 
dost času. A vyplatí se být originální – ten 
nejhezčí bude totiž vyhodnocen. A pokud 
by některý dětský účastník létajícího dráčka 
neměl, může si ho vyrobit přímo na místě.

Nejmenší se mohou těšit i na malé občers-
tvení.
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Srdečně vás zveme na rodinný veletrh smysluplných hraček

R O S T E M E  P R O  Ž I V OT  – 7. ročník
KDY?   4. a 5. listopadu 2017, sobota 10-18 hodin a neděle 10-17 hodin.

KDE?   FZŠ Barrandov II (V Remízku)       PRO KOHO?   Pro celou rodinu. Pro učitele. 

NÁŠ CÍL...
Naším cílem je shromáždit na jednom místě pestrou paletu kvalitních hraček, které přirozeným způsobem 
podporují rozvoj a vzdělávání dětí. Děti k této akci neodmyslitelně patří. Je pro nás důležité, aby našly 
u stánků „svůj prostor” na hraní. Na veletrhu je možnost si prohlédnout, vyzkoušet a zakoupit nebo objednat 
krásné dřevěné hračky, stavebnice, hry, potřeby pro výtvarné i jiné tvoření, zajímavé knížky a další věci, které 
nás při naší cestě rodičovstvím oslovily. K vidění bude také široká škála didaktických pomůcek.

NAJDETE NÁS TĚŠÍME SE NA VÁS!
na webu www.rostemeprozivot.cz    na facebooku „Rosteme pro život” Kamila Murariková a organizační tým veletrhu

Příjemný svátek svatého Václava zažili ve čtvr-
tek 28. září ve Všenorech. Odpolední program 
začal před místním kostelem odhalením nově 
zrestaurované sochy sv. Václava a pokračoval 
vycházkou a bohatou kulturní produkcí v rámci 
posvícenského jablkobraní

Slavnostní den se opravdu vydařil, včetně 
přílivu teplého slunečného počasí. Desítky 
diváků nejdřív před všenorským kostelem 
sv. Václava přihlížely odhalení a požehnání 
sochy sv. Václava, kterého se ujal farář Robert 
Hanačík, u sochy zazněla hudba dua Andrea & 
Sean, recitace Moniky Černoškové a verše dětí 
z místní mateřské školy.

Nechyběly další osobnosti, díky nimž se 
socha od Čeňka Vosmíka dostala na své 
místo: starosta Zdeněk Seidler za obec 
Všenory, Alena Sahánková za Všenorskou 
knihovnu a kulturní komisi, malíř Jan Maget, 
který vytvořil praporec, a především akademic-
ký sochař Petr Váňa. Ten během uplynulých 
šesti měsíců sochu sv. Václava spolu se svým 
bratrem Tomášem zrestauroval. „Svatý Václav 
stál původně v bývalém parku Teyrovských 
společně se sochou Jana Husa, Jana Amose 
Komenského a Jana Žižky na koni. Socha tam 
chátrala a časem by se určitě rozpadla. Nebylo 
to jednoduché, ale podařilo se ji zachránit, 

za což jsme velmi vděční,“ uvedla knihovnice 
Alena Sahánková.

Po odhalení pokračoval zajímavý program 
vycházkou po Horních Mokropsech a hudební 
produkcí na dvou pódiích. Diváky potěšil dětský 
sbor MIFUN a soubory Kukadýlko a Kukadlo 
s divadelními hrami, poté zahráli Josef Vejvoda 
trio s Jiřím Stivínem, Bizarre Band a Trombenik. 
Zájemci pak mohli soutěžit o nejlepší posvícen-
ský koláč (přihlásilo se celkem 22 hospodyněk) 
a v jablečném pětiboji. Příchozí si prosluněné 

odpoledne rozhodně užili. A vy si můžete vy-
chutnat reportáž z jablkobraní na webu 
iDOBNET.cz v rubrice Videa.  (lh)

Ministerstvo dopravy ČR vychází vstříc občanům 
regionu Dolní Berounka a podepsalo memoran-
dum slibující snížení hluku nákladní železniční 
dopravy, prosazení rychlejšího spojení mezi Pra-
hou a Berounem/Hořovicemi a rekonstrukci trati.

Do budoucna chce ministerstvo sledovat 
také využití železniční trati primárně pro pří-
městskou dopravu a bude se snažit přesunout 
dálkovou dopravu mimo údolí řeky Beroun-
ky. Memorandum je společným záměrem 
Ministerstva dopravy ČR, Středočeského kraje 
a Svazku obcí regionu Dolní Berounka.

„Chceme podpořit maximální využití dotač-
ních programů z evropských i národních fondů 
na modernizaci brzdných systémů nákladních 
železničních vozů a dosáhnout vyřazení starých 
vozů s litinovými špalíky. Pokud to bude nutné, 
finanční prostředky ještě navýšíme. Současně 
chceme zavést motivační systém plateb za vy-
užití tzv. tichých nákladních vozů systémem 
bonus/malus,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Ze zdrojů Evropské unie by se mohlo získat 
asi 180 milionů korun, což odpovídá moderni-
zaci přibližně 30 tisíc vozů při spolufinancování 
do výše 50 % z veřejných prostředků. Moder-
nizace s využitím těchto prostředků budou pro-
bíhat od letoška až do roku 2021 s cílem snížit 
hluk na železniční síti ČR, včetně trati z Prahy 
do Berouna do roku 2025.

Optimalizace trati by měla začít do nejdřív. 
Připravuje ji Správa železniční dopravní cesty. 
Bude při ní brát ohled na přírodní charakter 
dolního Poberouní.

Memorandum chce také odsunout dálko-
vou dopravu z údolí řeky Berounky. Pokud se 
tato ekonomicky obhajitelná varianta přímého 
spojení Praha – Beroun/Hořovice najde, bude 
součástí celoevropské páteřní železniční sítě. 
A trať Praha-Smíchov – Beroun poslouží ze-
jména pro příměstskou dopravu.

 zde i na titulní straně: Petra Stehlíková

Po odhalení sochy sv. Václava se slavilo jablkobraní

Ministr dopravy Dan Ťok s hejtmankou Středočes-
kého kraje Jaroslavou Jermanovou.  KÚSK

Kolem Berounky by měla být tichá železniční doprava

V Zadní Třebani se moštuje
Pokud máte přebytek ovoce a rádi byste 
z něj získali šťávu, můžete ho nechat vy-
moštovat. Šanci nabízejí například v Zadní 
Třebani. Moštování ovoce zde začalo 23. 
září a skončí 21. října. Probíhá u místního 
obecního úřadu vždy v sobotu od 8 do 12 
a od 13 do 16 hodin. 
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KATALOG: www.kominy-krby-kamna.cz
Objednávky: info@kominik-kamnar.cz

nebo MT 721 345 346 VOLÁME ZPĚT

WWW.KOMINIK-KAMNAR.CZ

Roční čištění a kontrola spalinové cesty
Fyzické odstranění pevných látek, usazenin a nečistot s vystavením 

zprávy od vyučeného kominíka a zavedením do evidence www.cesc.cz 
s QR kódem a s hlídáním termínu příští kontroly.

Revize spalinové cesty pro kolaudaci
Vložkování, opravy komínů

Dodávky, opravy a instalace kamen a sporáků

Plynový kotel „B“ ....................................................700 Kč vč. DPH

Kondenzační a turbo kotel ......................................400 Kč vč. DPH

Pevné palivo (kotel, krb, kamna) ............................800 Kč vč. DPH

Strojní vyčištění dehtu za jeden metr ....................400 Kč vč. DPH

Prohlídka inspekční kamerou se záznamem  
(cena za jeden průduch) .........................................1 000 Kč vč. DPH

Revize spalinové cesty ........................................2 000 Kč vč. DPH

Poradenství .............................................................600 Kč vč. DPH

Cestovné ............................................................. 15 Kč/km vč. DPH

Příplatek za sobotu, neděli a svátek .................... + 50 % vč. DPH

kavárna v Dobřichovicích hledá zaměstnance na pozici

OBSLUHA V KAVÁRNĚ
POŽADUJEME

 Příjemné vystupování
 Časová flexibilita – pracuje se krátký – dlouhý týden
 Praxe v oboru není podmínkou, důležité je pozitivní myšlení 
a schopnost se rychle učit

 Kladný vztah k cukrařině a kávě

NABÍZÍME

 Po zapracování dobré finanční ohodnocení
 Příjemný kamarádský   kolektiv
 Práci na HPP nebo dle domluvy
 Příjemné pracovní prostředí v moderním sportovním centru

Dále hledáme pomocnou sílu 
na odpolední směny

(možnost i pro zdatné důchodce)

Pokud máte zájem o tuto pozici kontaktujte prosím
paní Mitterwaldovou na tel.: 775 624 680
nebo paní Mrvečkovou na tel.: 739 416 196
nabídky je možné zasílat i na e-mail: caffe@jojocaffe.cz

Ve škole navazujeme na loňské 
úspěchy našich dětí. Ze všech 
našich žáků se 25 % umístilo 
v matematické soutěži mezi 10 % 
nejlepších! Cílem naší školy je 
vycházet maximálně vstříc individu-
álním potřebám dětí. Tedy pomoci 
těm, co mají potíže, ale i těm 
nadaným. Proto jsme letos připravili 
nabídku nepovinných předmětů, 
naplánovali jsme výuku tak, aby 
se žáci mohli spojovat se staršími 
spolužáky, a upravili „studijní patro”, 
kde jsme rozšířili čtecí koutky, 
podpůrnou třídu a IT učebnu, ale 
i keramickou dílnu, kde děti mohou 
realizovat své projekty nebo se 
věnovat samostudiu.

Ne každý může zazářit v aka-
demických předmětech, proto 
jsme s našimi nejstaršími zahájili 

rok expedicí do Brd. 
Tam se uplatnili ti, kteří 
umí sehnat a nařezat 
dřevo, udržet oheň, 
uvařit, nakoupit, zařídit 
jízdenky, podělit se 
o teplé deky apod. 
Odstartovali jsme tak 
roční projekt „Dokážu to!“, jehož 
cílem je, aby děti poznávaly své 
silné stránky a nebály se překoná-
vat to, co je pro ně obtížné, a tak 
budovaly své sebevědomí. Naši 
páťáci už v tomto ohledu mají 
jasno, a tak mohli 4. 9. pasovat 
prvňáčky a nabídnout jim pomoc 
v oblastech, ve kterých jsou dobří!

Pokud se chcete dozvědět víc 
o tom, jak se u nás buduje se-
bevědomí dětí, chcete se připojit 
k našim diskusím o pokračování 
žáků na 2. stupni (11. 10.) nebo 
sledovat volná místa v naší škole 
(nyní 2. a 4. ročník), navštivte 
Facebook „Školy Hlásek” nebo 
stránky www.skolyhlasek.cz.

Co se chystá v Hlásku na rok 2017/2018?
V pondělí 4. 9. jsme otevřeli novou budovu pro 
MŠ a prvňáčky. Získali jsme víc místa pro tvořivé 
a pracovní dílny, odpočívací místnosti, pohybové 
vyžití, a hlavně velkou vzrostlou zahradu. Ta je 
nyní velkou inspirací a postupně ji zabydlujeme 
interaktivními prvky, které vedle blízké řeky 
a lesa poskytnou nejmenším dostatek pohybu 
a podnětů při častém pobytu venku.

DOBNETINZERCE 
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NABÍDKA SLUŽEB
l zpracování daně z příjmů právnických a fyzických osob
l zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
l zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitosti a daně z nemovitých věcí
l daňové a finanční plánování

„Nejtěžší ze všeho byl nápad, že něco takové-
ho chceme udělat,“ přiznává iniciátor Dobři-
chovického pikniku a jeden ze zakladatelů 
pořádající agentury GEI-ŠA, z. s., Jiří Geissler. 
Podle něj nápad vznikl během tradičních far-
mářských trhů, když si návštěvníci pochutná-
vali na míchaných vejcích se slaninou a kon-
zumovali je na dekách před dobřichovickým 
zámkem. „Moc hezky to ladilo a my jsme se 
rozhodli, že uděláme nějakou podobnou mega 
akci. Pak už byl jen krůček k tomu, že budeme 
překonávat rekord,“ říká Geissler. 

Znáte poberounská

„nej“?
Počasí na piknik nic 
moc. V neděli 10. září 
bylo zataženo, pouhých 
15 stupňů Celsia 
a předpověď navíc 
slibovala odpolední 
přeháňky. Přesto na levý 
břeh řeky Berounky 
do Dobřichovic směřovaly 
desítky nadšenců 
s dekami, proutěnými 
koši a dobrou náladou. 
Chtěli překonat dosavadní 
český piknikový rekord. 
Podařilo se. Dobřichovice 
se dostaly do České 
knihy rekordů. V dolním 
Poberouní ovšem nejsou 
jediným místem, kde se 
to rekordy a kuriozitami 
hemží.

Příprava a organizace nebyly podle něj 
příliš náročné, jako nejsložitěžší se ukázala 
dohoda se svatým Petrem o počasí. „Ta se, 
bohužel, moc nepovedla,“ přiznal organizátor, 
přesto spokojený a usměvavý. Rekord totiž 
padl. Na akci dorazilo 499 lidí, kteří pikniko-
vali na 183 dekách, poduškách i celtách, pro 
přísun potravin použili158 košíků. Dobřichovice 
tak pokořily dosavadní rekord 309 piknikujících 
osob, který padl v Praze na Ladronce.

„Možná tu bylo i přes 500 lidí, někteří ale 
neprocházeli oficiálním vstupem, a nebyli tak 
zaevidováni. Nevadí, máme co překonávat,“ po-
kračuje Geissler s tím, že se akce bude opakovat 
v roce 2018. V podobném duchu a ve stejném 
termínu. „Chceme to pojmout jako symbolický 
konec léta,“ dodává dobřichovický patriot.

Nejde o jediný národní rekord, kterým se 
Dobřichovice pyšní. Za ten první „může“ 
horko a zdejší meteorologická stanice, kde 
byla 20. srpna před pěti lety naměřena dosud 
nejvyšší teplota na území České republiky. Rtuť 
teploměru se zastavila na 40,4 stupně Celsia. 
Pravda, do knihy rekordů se tento údaj neza-
psal. Zato jej místním připomíná mramorová 
socha od akademického sochaře Petra Váni. 
Ta je dokonce druhou v pořadí. Tu původní totiž 
poničil mladý výtržník, který za ni už i zaplatil.

 Kateřina Filla Věnečková
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MODA
VÝBĚROVÝ
SECOND HAND
Palackého 20
Dobřichovice

Otevřeno: 
út až pá 13:00–17:30
so 9:00–12:30
Přijďte se podívat.

VÝKUP KNIH
VYKOUPÍME KNIHY

I CELÉ KNIHOVNY
ODVOZ ZAJISTÍME

773 902 693
www.antikvariat-brdy.cz

Autoškola Řevnice
naučí Vás nejvíce
Vrácení ŘP 3 900 Kč
Dálkové kurzy sk. A, B
Kondiční jízdy

semerad@volny.cz

) 603 545 666

Do české verze slavné knihy rekordů se 
dostal i známý dobřichovický dráteník Petr 
Musil a jeho žáci, kteří v roce 2003 odrátovali 
nejmenší a největší vejce na světě.

Lítý boj o rekord
Neoficiálních „nej“ dolního Poberouní bychom 
jistě dali dohromady mnoho. Nejstarší značená 
turistická cesta nazvaná po prvním předsedovi 
Klubu českých turistů Vojtovi Náprstkovi vede 
z Berouna na Karlštejn. Černošice se dostaly 
do povědomí i díky luxusní vile uprchlého Ra-
dovana Krejčíře a její rekordní dražbě. Nemovi-
tost se stala nejdražší stavbou, která byla uve-
dena do prodeje v exekuční dražbě. Exekutoři 
nabízeli rezidenci za 64,86 milionu korun.

Rekordy a kuriozity mají lidé prostě rádi. 
A nemusí jít ani o světová „nej“ vytvořená zná-
mými sportovci. Napínavý souboj o pokoření 
rekordu svedli v sousedních Řevnicích. Místní 

nadšenec Pavel Jílek přišel s tím, že na kopci 
Vrážka nad městem postaví během tradičních 
čarodějnic nejvyšší vatru v Česku. „Napadlo 
mě to už v roce 2002, kdy jsme postavili vatru 
vysokou 9,65 metru,“ vzpomíná Jílek, který 
s nápadem seznámil své kamarády. 

Byli pro. Následně se Řevničtí spojili se 
zástupci pelhřimovské agentury Dobrý den. 
Přípravy započaly již koncem března 2003, 
bylo totiž nutné získat souhlas Pozemkového 
fondu ČR, aby se rekord na jejich pozemku 
mohl uskutečnit. Týden před akcí byla zahájena 
příprava dřeva v lese. Samotnou hranici stavěla 
takřka dvacítka dobrovolníků 29. a 30. dubna. 
Poslední dubnový den na Vrážku zamířily 
stovky fanoušků, televizní štáb i oficiální komi-
sař agentury. Nejvyšší hořící hranice v České 
republice měřila 11,6 metru, o pět metrů víc 
než dosavadní rekordní vatra v Dolních Kra-
lovicích u Hranic. Z rekordu, který navíc přišel 
v roce 750. výročí první zmínky o městě, se ale 

Řevničtí neradovali dlouho. Už v roce 2004 jim 
ho vyfoukl klub Rampušáků ze středočeských 
Mnichovic, jejichž hranice měla 14,15 metru. 

Lítý boj začal. Řevničtí se nevzdali a o re-
kord se znovu pokusili v roce 2006. Na kopec, 
odkud do dáli vykukovala hadrová figurína 
čarodějnice, se 30. dubna znovu valily davy lidí 
ze všech směrů. Podívanou si nenechal ujít ani 
tehdejší starosta a jeho kolegové z okolních 
obcí. „Když jsme byli ve třinácti metrech, věděl 
jsem, že to dokážeme. Základ tvoří osmimetro-
vé klády,“ popsal tehdy jeden ze stavitelů, míst-
ní kovář Vratislav Hrubý. Řevnice se s vatrou 
vysokou 15,245 metru vrátily do české verze 
Guinnessovky. Odpověď Rampušáků na sebe 
nenechala dlouho čekat. V roce 2007 Řevnické 
opět trumfli. Jejich vatra tehdy měřila 16,999 
metru a dosud nebyla překonána. Nadšenci 
od Berounky se ale nechali slyšet, že rekordům 
v Řevnicích není konec. Nevylučují, že se ně-
kdy v budoucnu pokusí postavit hranici o pár 
centimetrů vyšší, než má dosavadní rekordní. 
Je to ovšem finančně i časově náročné.

Zpestřit svou akci pokusem o rekord ve vy-
tvoření nejdelšího štrúdlu se před třemi lety 
rozhodli pořadatelé rodinného festivalu Hravě 
a zdravě, který se koncem prázdnin koná 
na řevnickém náměstí. Nejdelší závin vytvo-
řili Řevničtí na prvním ročníku akce, měřil 8,9 
metru. Od té doby je „štrúdlování“ pravidelnou 
a oblíbenou součástí festivalu. Letos díky míst-
ním kuchařkám a cukrářkám dosáhl závin délky 
4,8 metru. Ambice na zapsání počinu do oficiál-
ní knihy rekordů ale nemají. „Smyslem soutěže 
bylo zapojit běžné návštěvníky do programu 
alespoň malou osobní aktivitou. Štrúdly se po-
tom poskládají těsně za sebe a vzniklý had se 
změří. Nakonec se všechny rozkrájejí a společ-
ně snědí,“ popsala Zuzana Dudáková z pořáda-
jícího Modrého domečku s tím, že oficiální zápis 
je administrativně a finančně nákladný.

 

25 masopustů
Podobného názoru jsou i pořadatelé vyhlášené-
ho zadotřebaňského masopustu, kteří vymysleli, 
že v roce 2009 oživí akci rekordem v počtu 
masopustů. „Chtěli jsme nějak originálně oslavit 
dvacátý masopust v novodobé historii Zadní 
Třebaně. Kvůli administrativním komplikacím 
jsme se rozhodli nedělat oficiální zápis. V redak-
ci Našich novin, která masopust pořádá, nás 
bylo a je ani ne těch pověstných pět a půl. Tak-
že ne vždy stíháme a zvládáme vše, co bychom 
chtěli,“ vysvětluje pořadatel Miloslav Frýdl. u
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Do Třebaně tehdy pozvali reprezentanty ma-
sopustů ve Středočeském kraji. Dorazilo jich 25, 
nejen z okolních obcí, ale také z Berouna, Pra-
hy, Všeradic, Máslovic či Roztok. Těch „mimo-
řádností“ spojených s dvacátým ročníkem bylo 
víc. „Například jsme požádali o záštitu slavného 
fotbalistu Josefa Masopusta, který ji skutečně 
udělil. V den konání natáčel v Zadní Třebani 
velkou masopustní reportáž Český rozhlas. 
Na tento masopust také poprvé dorazilo více 
než čtyřicet stánkařů z celé republiky a odhado-
vali jsme, že i diváků přijelo do té doby nejvíc,“ 
rekapituluje Frýdl a připomíná, že další „kulatý“ 
masopust s pořadovým číslem 30 by se měl 
uskutečnit v roce 2019. „Tak to neodflákneme 
a připravíme zajímavý program. Včetně třeba 
nějakého toho pokusu o rekord,“ slibuje.

Rekord zviditelní  
každou akci

I když se někteří organizátoři rozhodnou 
utvořit rekord na vlastní pěst, zájem o zápisy 
do České knihy rekordů nadále trvá a počet 
rekordních pokusů spíš narůstá. Tvrdí to Luboš 
Rafaj z Agentury Dobrý den.

Jen v průběhu letošních letních prázdnin 
zaregistrovala agentura více než 50 rekordních 
výkonů. „Nejvíc jich padlo o víkendu 19. a 20. 
srpna, kdy naši komisaři vyjížděli k šestnácti 
rekordním pokusům,“ upřesňuje Rafaj. Zaevi-
dovali například dopis, který cestoval ze Soči 

do Prahy 28 let, nejpočetnější expozici plyšo-
vých medvědů (7 001) v Karlových Varech, 125 
metrů dlouhou lávku přes rybník v Krašovicích, 
největší vodní bitvu v Aquapalace v Čestlicích, 
24hodinový maraton badmintonového spolku 
v Českých Budějovicích, divadelní představení, 
v němž jediný herec ztvárnil 28 rolí, a další.

Rekordní pokusy jsou ze strany Agentury 
Dobrý den pojímány zejména jako podněty pro 
lidskou činnost. „Nesedět na zadku u po-
čítačů a televizí, ale něco dělat. To je hnací 
motor pro rekordmany. Pak se dostaví dobrý 
pocit a oprávněná hrdost na sebe sama,“ říká 
zástupce agentury. Kromě toho může rekordní 
pokus zviditelnit každou nejen soukromou 
činnost, ale i městskou či firemní akci. Přitáhne 
větší zájem návštěvníků i médií. 

„Je to tak. Rekordy rozhodně vliv na návštěv-
nost mají. Lidé chtějí číst, slyšet a vidět něco 
nového, zajímavého, nevšedního. A také novináři 
jsou ochotnější o nás v souvislosti s nějakou ku-
riozitou psát. Vyhlásíte-li pokus o rekord, lidi to 
zajímá, chtějí být u toho, prožít si chvilku napětí 
a na vlastní oči vidět, zda byl rekord pokořen, 
nebo ne. A co teprve pokud se mohou do rekor-
du sami zapojit,“ přitakává Vladimír Glaser, který 
provozuje Lanové centrum a penzion v Ořechu 
a na kontě má organizaci mnoha akcí. Včetně 
několika, kde padl národní rekord.

V roce 2006 vymyslel a od té doby pravi-
delně pořádá Festival ořechů, jehož součástí 
je i mistrovství v plivání ořechů na dálku. Zatím 
poslední se konalo letos 1. října. „Rekord máme 
z roku 2015, rovných 14 metrů. Měří se místo, 
kde vlašský ořech skončí,“ říká Glaser, který 
se inspiroval za hranicemi. V USA totiž plivou 

do dálky pecky z višní a ve Francii zase lískové 
ořechy. O zapsání do České knihy rekordů 
uvažoval, ale… „Upřímně řečeno se hodnota 
může každý rok měnit a zápis je dost drahý. Ten 
je vhodný třeba u akcí, kde se hodnota nemění 
nebo se použije k nějaké propagaci,“ míní 
Glaser. V Guinnessovce jsou tak zapsány jeho 
největší šachové figurky, které byly v rámci jeho 
projektu rozmístěny v několika obcích Karlštejn-
ska a vyhlášeny Kuriozitou roku 2011 v ČR.

Druhý rekord má v šířce řady traktorů po-
stavených vedle sebe a o další rekord se chce 
do budoucna pokusit. „Chystáme muzeum 
českého betlémářství a včelařství, jehož sou-
částí bude expozice čertů. Lidé mohou přijít 
na naše akce a udělat si keramického čerta, 
kterého nechají v našem muzeu. Každý čert 
bude mít křestní list, a až budou vystaveni, 
zapíší se do knihy rekordů,“ plánuje někdejší 
starosta Ořechu. Předpokládá, že se čerti 
budou tvořit po celý následující rok a že by byli 
v novém muzeu vystaveni na podzim 2018. 

Zatímco v Ořechu budou sbírat čerty, 
v Berouně dali před časem dohromady největší 
počet plyšových medvědů na jednom místě 
ve zdejším kraji. Akci uspořádala v červnu 2015 
Farní charita Beroun na podporu Domova sv. 
Anežky České pro osoby s Alzheimerovou 
chorobou. A medvědy nezvolila náhodou. V be-
rounském medvědáriu na Městské hoře dva žijí 
a jednoho medvěda má město ve znaku.

Díky zapojení veřejnosti se na Seydlově ná-
městí dalo dohromady 1 518 medvědů, med-
vídků, méďů a míšů. Nad akcí tehdy převzal 
záštitu kardinál Dominik Duka, který osobně 
také jednoho plyšového medvěda daroval.

inzerce
DOBNETTÉMA

Obec Zadní Třebaň
vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
„Základní školy a Mateřské školy  
Zadní Třebaň, okres Beroun,  
příspěvkové organizace“,  
nástup 1. 2. 2018, přihlášení  
do konkurzu do 8. 11. 2017.

Bližší informace a podmínky přihlášení na  

www.zadnitreban.cz, tel. 257 721 399.
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AKČNÍ NABÍDKA 

NANO POVLAK
NA KAROSERII

ochrana laku 
na 12 měsíců

zvýhodněná cena 4 900 Kč 

) 774 80 40 90 
Ruční mytí aut Lety

 Pražská 454, Lety
(u tenisové haly)

PEKAŘSTVÍ 

dvojctihodné koláče
kváskový chléb
výborné rohlíky

Otevřeno: PONDĚLÍ AŽ SOBOTA 
Děkujeme všem, kdo se  

finančně podíleli na otevření. 

www.kolacovedobroty.cz

Nově otevřeno

PRODEJ
RODINNÉHO DOMU SE ZAHRADOU

Město Řevnice
nabízí k prodeji formou veřejného výběrového řízení obálkovou metodou:
• rodinný dům č. p. 801 
• pozemek parc. č. 1129/2, zahrada, o výměře 921 m2, který vznikne oddělením 

z pozemku parc. č. 1129/2 o výměře 939 m2 podle geometrického plánu  
č. 2236-41/2017 

• pozemek parc. č. 1127 o výměře 85 m2 zastavěný budovou č. p. 801 
• pozemek parc. č. 1128 o výměře 51 m2 zastavěný zemědělskou stavbou  

bez č. p./č. e., vše v obci a k. ú. Řevnice. 

Podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na www.revnice.cz (úřední deska). 
Uzávěrka nabídek: pondělí 27. listopadu 2017 do 17:00 hodin 

Nabízíme volná pracovní místa:
FAKTURANT/KA (možno i na zkrácený úvazek)
POMOCNÁ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
Náplň práce fakturanta: komunikace se zákazníky, uzavírání smluv, 
vystavování faktur, správa pohledávek za vodné a stočné

Požadujeme: znalost práce s PC, pečlivost, spolehlivost, pracovitost, dobré 
komunikační schopnosti, pro pomocnou administr. pracovnici řidičský průkaz 
„B“, pracovní doba: po – pá 8,5 h denně (od 7:00, 7:30 nebo 8:00), nekuřák

Nabízíme: příjemné pracovní prostředí v dobrém pracovním kolektivu, závodní 
stravování, možnost rozšiřování znalostí – odborná školení apod.

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail
kaclova@aquaconsult.cz, tel.: 251 642 213, l. 312.

AQUACONSULT, spol. s r.o.
pitné – odpadní – průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, tel.: 251 642 213

NÁSTUP
IHNED

Největší sbírka forem, formiček 
a potravinářských doplňků k pečení.

Marta Zemanová z Řitky je majitelkou sbírky čítající 
1 890 kusů uvedených předmětů.

Kolektiv fotografů s nejvyšším věkovým 
průměrem.

Věkový průměr členů fotokroužku Domova seniorů 
v Rudné je 83 let.

Karlštejnské šachy.
Vladimír Glaser inicioval výrobu soupravy 32 

šachových figur o celkové hmotnosti 48 000 kg. Ob-
vod jednotlivých figurek činí až 350 cm a jejich výška 
se pohybuje od 2,3 do 2,9 metru.

Nakladatelství, které exportovalo vlastní 
vydané knihy do nejvíce států světa.

Nakladatelství Petra Chrdleho KAVA-PECH Dobři-
chovice vydalo 184 knih s vlastním ISBN a podobné 
množství knih pro jiné nakladatele. Vydané knihy 
psané v češtině a esperantu a v menší míře i anglicky, 
německy, francouzsky, italsky a rusky exportovalo, 
i když většinou v malém množství, do 64 zemí všech 
obydlených kontinentů. 

Hodinovka shybů na hrazdě.
Jan Kareš dokázal v časovém limitu jedné ho-

diny udělat 979 shybů na hrazdě, uvedeného počtu 
shybů dosáhl ve 193 sériích 13. června 2009 v parku 
Romantického hotelu Mlýn. 

Největší namotané klubko.
Klub Klubíčko Beroun, asociace rodičů a přá-

tel zdravotně postižených dětí, uspořádal akci, na níž 
lidé z vlny motali klubíčko. Výsledkem bylo klubko 
o obvodu 262 cm a hmotnosti 52 kg. 

Největší péřová bunda a spací pytel.
Firma Condor Pavla Šmice z Berouna ušila 

péřovou bundu s těmito rozměry: výška 170 cm, 
obvod hrudi 280 cm. Na kontě má firma i spací pytel 
dlouhý 417 cm a široký 160 cm. 

Vláček z papírových vagonků.
Děti z berounských škol a obyvatelé Berouna 

namalovali v roce 2002 celkem 5 460 papírových 
vagonků, které byly následně propojeny a sestaveny, 
aby z nich vznikl vláček dlouhý 1 600 metrů i s loko-
motivou. 

Nejvíc plyšových medvědů.
Farní charita Beroun uspořádala benefiční 

akci s názvem Méďa pro charitu, během které shro-
máždila 1 518 plyšových medvídků. Nejmenší med-
vídek měřil 32 mm, největší 114 cm a mezi medvědy 
byl i maskot olympiády v roce 1980.

HROmadné BErounské SOulodění.
MKC Beroun uspořádalo jako poctu řece 

Berounce rekordní pokus, při němž byl na hladině 
sestaven útvar 33 lodí, jejichž posádky tvořilo  
62 lidí.

Téma připravila: Pavla Švédová

Výběr zaregistrovaných 
rekordů z dolního Poberouní
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Jak vypadá váš běžný den?
Jelikož je mi sedmnáct, každý den chodím 
do školy, párkrát týdně mívám ranní trénink 
ještě před začátkem vyučování. Po něm mám 
další trénink a pak už jedu domů, kde se 
snažím učit, odpočívat a spát. Kromě sportu 
nemám čas na žádné jiné koníčky či nějaké 
akce. Kanoistika není jen tak nějaká činnost, je 
to životní styl.

Tréninky se asi liší podle ročního období. 
Na co se v přípravě zaměřujete během zimy, 
kdy se nedá trénovat na otevřené vodě?
Je to přesně tak. Můj běžný trénink se liší  
s každým ročním obdobím. V zimě chodíme po-
silovat, běhat, plavat, trénujeme na veslařském 
a kajakářském trenažeru a jezdíme na hory 
na běžky. Na vodu se vracíme až na jaře, ale 
s výjimkou běžek děláme všechno stejně. 
V létě se závodí a příprava se provádí převážně 
na vodě, ale samozřejmě stále běháme a posi-
lujeme. Na tom se nic nemění. A podzim? Tahle 
část přípravy mi právě začíná. Po létě a volnu se 
zase začíná víc běhat, na vodě se jezdí vytrva-
lost a opět začínáme intenzivněji posilovat.

Co je na vašem sportu vůbec nejtěžší?
Myslím, že nejtěžší je právě období podzimu. 

Je těžké hledat motivaci... Nebo spíš pečlivě 
trénovat. Na podzim se vždycky hodně ochladí 
a stále prší. Pořád se ale chodí na vodu 
a všichni tak neustále máme rýmu. Musíme si 
hlavně hlídat zdraví, protože po týdnu doma 
v teple se do zimy nikomu nechce.

Jak snášíte nervozitu před závody? Jste 
soutěživý typ, který se jen těžko srovnává 
s porážkami?
Nervózní moc nebývám. Mám ráda pohodu 
a klid. Když tohle nemám, nemůžu předvést 
stoprocentní výkon. U mě je problém spíš to, 
když mě něco naštve, než když jsem nervózní. 
Trenéři občas nechápou, že holky nejsou a ni-
kdy nebudou jako kluci. Jsme prostě jiné. Mně 
nepomůže, když se mě při tréninku bude někdo 
snažit naštvat, protože si myslí, že pojedu rych-
leji. Tohle na mě nefunguje. Všichni mi říkají, že 
jsem moc klidná, ale většina z nich mě prostě 
nezná a neví, co potřebuji. Klid je pro mě hlavní.

Váš praděda Bohuslav Karlík vybojoval v roce 
1936 stříbrnou olympijskou medaili, prababič-
ka Helena byla zase první mistryní republiky 
na kajaku. Sport máte vlastně v krvi…
Jsem ovlivněná rodinou a všemožnými sporty. 
Pocházím z rodiny s dlouhou kajakářskou 

a celkově sportovní tradicí. Od 4 do 12 let jsem 
závodně plavala a od 8 let jsem začala jednou 
týdně jezdit na kajaku. Odmala jsem ale absol-
vovala všechny soutěže, což mi vlastně doteď 
hodně pomáhá zvládat závody. A když jsem 
zrovna netrénovala, byli jsme s rodiči na něja-
kém výletě na kole, sjížděli jsme divokou vodu, 
chodili na procházky nebo jen jezdili na bruslích.

Co stálo za vaším rozhodnutím věnovat se 
naplno právě rychlostní kanoistice?
Moje sestra také dělala rychlostní kanoistiku, 
byla pro mě velký vzor. Když to bylo možné, 
jezdili jsme jí s rodiči na závody fandit. Vždy 
jsem chtěla být jako ona. Byla stále někde 
v cizině na soustředěních či na závodech a to 
se mi hrozně líbilo. Věnovat se pouze rychlost-
ní kanoistice jsem se rozhodla ve 13 letech, 
všechny ostatní aktivity ustoupily stranou. 
Každým rokem jsem začala trénovat víc a víc, 
letos mám navíc tréninky několikrát týdně 
i před školou.

Trénování dáváte opravdu hodně…
Dávám, ale beru to tak, že výsledky nejsou 
všechno. To je zatím jen odměna. Doufám, že 
se budu pořád zlepšovat, uspěji i v dospělé 
kategorii a na olympiádě. To je můj největší cíl 
i sen od okamžiku, kdy jsem začala s kanoisti-
kou na trochu vyšší úrovni.

Vybrala jste si náročný sport, o tom není 
pochyb. Jaké předpoklady musí člověk 
mít, aby se mohl rychlostní kanoistice 
věnovat na té nejvyšší úrovni?
Je to opravdu velká dřina a stojí za tím hodně 
práce. Velice důležité jsou dispozice, ovšem 
není to zdaleka všechno. Hlavní je samozřejmě 
cit pro vodu. A ten já mám. Rozhodně není 
od věci mít dlouhé ruce a hodně svalů.

Je mezi kajakáři dobrá parta? Předpoklá-
dám, že se navzájem dobře znáte. Přece 
jen spolu trávíte hodně času...
Každá společnost je složitá. Mám pár skvělých 
přátel, ale těch nejlepších je jen minimum. Je 
ale fakt, že obecně se ráda pozdravím a po-
povídám si s každým. Všichni jsme naladěni 
na stejnou vlnu a víme, co všechno kanoistice 
dáváme, takže se vždy najde téma, o kterém 
se můžeme bavit.

Zajímalo by mě, jak to máte se stravou. 
Musíte se během sezony hodně hlídat? 
A zhřešíte někdy?
Na stravu si musím dávat velký pozor. Chodím 
k výživovému poradci a mám v tomto ohledu 
velikou podporu celé rodiny. Musím se držet 
neustále. Nejhorší jsou asi Vánoce. Všude je 
jídlo a hodně cukroví, ale já vím, že bych si ho 
neměla dávat, takže mám trochu výčitky.

Zmínila jste rodinu. Už předchozí odpově-
di dávají tušit, že podpora vašich nejbliž-
ších je pro vás zřejmě hodně důležitá…
Rodina je na prvním místě. Všichni mi hodně 
pomáhají a věnují mi spoustu času. Můj strýc 
s tetou mi třeba nedávno pomohli, když 
jsem odcházela z bývalého oddílu. Domluvili 
mi možnost jakékoli účasti na veslařských 
trénincích, které doteď absolvuji. Táta mě vozí 
skoro každé ráno z domova na vlak do školy 
nebo na ranní tréninky. Mamka mi zase každý 
den pomáhá s jídlem a celkově s celou oblastí 

Sofie Kinclová z Vonoklas se právem řadí mezi největší 
naděje české kajakářské školy. Je juniorskou mistryní 
světa i Evropy a v 17 letech dostala šanci ukázat se 
na seniorském světovém šampionátu rychlostních 
kanoistů v Račicích. Sláva jí ale do hlavy nestoupla. 
Naopak. Když se Sofií mluvíte, rychle poznáte, že to má 
na svůj věk v hlavě srovnané. Dobře ví, co chce, co stojí 
za jejími úspěchy a bez čeho se ani nadále neobejde. 
V rozhovoru pro magazín DOBNET mluví nejen o nezbytné 
podpoře rodiny a nejbližších, ale i o náročnosti svého 
sportu či studijních plánech.

„Bez podpory rodiny
bych nedokázala nic“
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Zlatnictví Zmatlíkovi
Slunečná 1326, 252 28 Černošice (autobusová zastávka Vráž – u transformátoru)

Nabízíme kompletní sortiment ze žlutého a z 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

sleva 
10%
v měsíci

říjnu

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

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ
na náměstí v ŘEVNICÍCH

PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30
Tel: +420 604 127 824
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

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

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ

 Kouzelné čtení

celý sortim
ent

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

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ
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Café Galerie Bím
přijme na HPP servírku!

krátký / dlouhý týden • praxe není podmínkou

Karolína Bímová
karolbim@seznam.cz • 724 581 672

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

ohledně stravy. Babička s dědou mě pro změ-
nu vozí večer od vlaku domů. Ségra a sestře-
nice s jejím přítelem jsou mi nápomocni kdykoli 
a se vším, co potřebuji. Nemám na ně tolik 
času, kolik bych chtěla, ale moc si vážím jejich 
podpory, bez níž bych nic nedokázala.

Jak to máte při vaší vytíženosti se vzdělá-
ním? Plánujete třeba vysokou školu, nebo 
se chcete věnovat výhradně a plně jen 
svému sportu?
Od letošního školního roku chodím do Klasic-
kého gymnázia Modřany, kam jsem přestoupila 
ze své bývalé školy. Mám to blíž na tréninky 
i z domova, takže nemusím do školy tak 
spěchat a mohu déle spát. Chtěla bych asi 
studovat FTVS. Ještě nevím, co přesně, ale 
byla bych ráda, kdyby se to týkalo třeba tre-
nérství, protože mě baví předávat zkušenosti 
dalším lidem. Sportu bych se věnovala ráda 

dlouho, ale se zdravou mírou a dokud mě to 
bude bavit. Nechci to táhnout za hranu, vzdě-
lání je důležitější. Vnímá se mi to těžce, ale vím 

to. Sport je pro mě všechno. Ale všichni víme, 
že se nedá dělat do konce bytí. Dnes se bez 
maturity a vysoké školy už nikdo neobejde.

Co všechno vás čeká v nadcházejícím 
roce 2018 a s jakými plány a cíli do něj 
vstoupíte?
Chtěla bych co nejlépe dopadnout na vrchol-
ných soutěžích a držet si váhu. Nabrat ještě 
nějaké svaly a zvládnout dobře školu. Byla 
bych ráda, kdybych mohla na chvíli odjet 
někam do ciziny a dát si od všeho pohov. Letos 
jsem si všechny své cíle splnila. Poslední, co mi 
v letošních předsevzetích chybělo, byla účast 
na nějakých veslařských závodech. I tu už si 
mohu škrtnout ze seznamu. Doufám, že mi 
vyjde vše, pro co budu tvrdě makat. Nechci nic 
zadarmo. Chci, abych měla vše zasloužené.
 ! Petr Hašek

 Archiv Sofie Kinclové

Sofie Kinclová
• Narodila se 6. května 2000 a žije 

ve Vonoklasech.

• Velká naděje české kajakářské školy.

• Jejím současným klubem je SK Sport 
Zbraslav.

• Juniorská mistryně světa (Rumunsko 2017) 
i Evropy (Bulharsko 2016) na 1 000 metrů.

• Zúčastnila se letošního seniorského MS 
rychlostních kanoistů v Račicích.

• Studentka Klasického gymnázia Modřany.
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Jazz Elements uctí  
Zuzanu Navarovou
Kapela Jazz Elements se rozhodla koncertovat 
nejen s jazzem a swingem, ale také se srdcovou 
záležitostí – písničkami Zuzany Navarové. Koncert 
k její poctě se koná v úterý 10. října od 19:30 
v dobřichovickém zámku.
Zpěvačka skupiny Jazz Elements Barbora Šedivá 
je již mnoho let sólistkou Orchestru Karla Vlacha, 
od 15 let působí v divadle Semafor, aktivně se 
věnuje dabingu a její hlas zazněl i v mnoha filmech 
a seriálech. Přijměte tedy pozvání na ojedinělý 
koncert, který nám připomene klenoty české 
hudební scény.

Kanaďan Dave Goodman  
zahraje na Vráži
V rámci mezinárodního festivalu Kytara napříč žánry 
vystoupí v sobotu 14. října od 20 hodin kanadský 
zpěvák, skladatel, písničkář a virtuózní kytarista 
Dave Goodman. Koncert se odehraje v měst-
ském sále černošické Vráže. Goodman začal hrát 
na housle ve dvanácti letech, pak přešel na elektric-
kou kytaru, hrál rokenrol, blues a v dospívání se 
začal zajímat o jazz. Již v sedmnácti letech byl 
ve své věkové kategorii zvolen nejlepším jazzovým 
kytaristou v Britské Kolumbii a stal se členem 
legendárního kanadského jazzového orchestru Phil 
Nimmon’s Honour Jazz EnsEmble.

Havelské posvícení  
v Zadní Třebani
Obecní úřad v Zadní Třebani zve na havelské posví-
cení v sobotu 14. října od 14 hodin na návsi. Během 
odpoledne proběhne soutěž s názvem Balíčkova 
vařečka na téma studená kuchyně, salátové kreace 
a grilované dobroty (vlastní gril s sebou), soutěžící se 
mohou přihlásit na telefonním čísle 722 069 600. 
Bude se zápolit také o nejlepší posvícenský koláč, 
vystoupí žáci z místní základní a mateřské školy, 
Třebasbor nebo Lovesong orchestra s českými, 
španělskými a kubánskými hity. Nebude chybět 
podzimní tvoření, pivo, koláče a klobásy.

Již dvacátý ročník havelského posvícení 
pořádá o víkendu 14. a 15. října měst-
ská část Praha 16. Dvoudenní zábava je 

největší součástí novodobého radotínského 
dění od roku 1998 a přitahuje návštěvníky ze 
širokého okolí.

Všichni tak mají možnost odpočinout si 
od všedních starostí, zastavit se v dneš-
ní uspěchané době nebo si jen pochutnat 
na posvícenských koláčích, perníku, medovině, 
staročeských cukrovinkách a sladkostech či 
dalších pochutinách.

Havelské posvícení začne v sobotu v devět 
hodin slavnostní fanfárou a stánkovým prode-
jem výrobků tradičních řemesel a občerstvení. 
Zahájení kulturního programu je po oba dny 
v 10:30, koncerty a různá divadelní představení 
budou probíhat na dvou pódiích – u radnice 
a před gymnáziem. Během víkendu vystoupí 
Michal Hrůza a Kapela Hrůzy, radotínský Milan 

Peroutka a skupina Perutě, Honza Peroutka 
a Purpur, kapela Švihadlo a jejich rytmy reggae, 
Kabát tribute, Old Fashion Trio, Třehusk nebo 
kejklíř, žonglér a artista PUPA. K vidění bude 
skupina historického šermu Alotrium, předsta-
vení dětí z Mateřské školy Praha-Radotín, Petr-
klíč a Jeden strom, Divadelní spolek Gaudium, 
Divadlo Koňmo, bubeníci ze ZUŠ Klementa 
Slavického v Radotíně a mnoho dalších.

Po oba posvícenské dny otevře od 10 do 16 
hodin i Místní knihovna Radotín, kde se usku-
teční den otevřených dveří spojený s bazarem 
knih, hraním deskových her a dětskými kvízy 
s odměnami. Nezbytnou součástí slavnosti je 
staročeský jarmark, který se jako vždy koná 
na náměstí Sv. Petra a Pavla, v ulicích Václava 
Balého a Loučanská. Více než 100 stánků 
nabídne rozličný a bohatý sortiment občerst-
vení, výrobků tradičních řemesel, rukodělných 
produktů nebo třeba kreativní dílničky pro děti.

Spisovatelka Pavla Soletka Krátká 
a malířka Marie Snášelová Štorko-
vá chystají novou knížku s názvem 

Vincek, Vlk a Lucinka. Kniha je volným 
pokračováním dětmi oblíbeného titulu 
Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka, 
který se za krátký čas stal dětským knižním 
bestsellerem.

A o čem nová kniha je? Pavouček 
Vincek, malý světoběžník a objevitel, už 
trochu povyrostl a vstupuje do učení. Ne 
však do jen tak ledajaké školy… Vincek má 
naštěstí ve světě lidí kamarádku Lucinku 
a to je dívenka bystrá a vnímavá. Dokážou 
společně rozzářit srdce malých i velkých?

Kniha půjde do tisku na začátku října 
a v listopadu pak proběhne její křest v do-
břichovickém KanclíkuObchůdku. Knihu 
vydává poberounské nakladatelství Elmavia.

Radotínští oslaví jubilejní 
havelské posvícení

Knížka o pavoučkovi 
Vinckovi se dočká 
pokračování
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Projekt s názvem „Tady jsem doma… 
110. výročí narození Jarmily Novot-
né“ má za sebou městys Liteň v čele 

s místní Základní školou F. J. Řezáče. Cílem 
projektu bylo seznámit děti i širokou veřejnost 
s životem Jarmily Novotné, s jejím uměleckým 
odkazem a významem, který byl v době totality 
opomenut.

Vyvrcholením oslav se stala 22. září slav-
nostní vernisáž obrazů, které vytvořili žáci 
nejen z liteňské školy, ale i z dalších základních 
a mateřských škol v okolí. Děti v dobových 
kostýmech během oslav prováděly zájem-
ce po Muzeu Jarmily Novotné a Svatopluka 
Čecha, bylo možné prohlédnout si také 
zámecký park a dendrologickou stezku. Celý 
průběh projektu pak studenti vyšších ročníků 
fotografovali a natáčeli. Veřejnost bude moci 
dokument zhlédnout v místním kině na začátku 
příštího roku.

Na zámku zavoní svíčková omáčka Proměny slaví kulatiny

Řevnické Lesní divadlo ožilo na konci léta 
klasickou hudbou. V neděli 10. září se tu 
konala akce nazvaná Svěží závan opery 

v lese, kterou uspořádala řevnická obyvatelka, 
mezzosopranistka Ester Pavlů.

Ta také sestavila velmi zajímavý program. 
Během večera zazněly árie z oper Rusal-
ka od Antonína Dvořáka, Prodaná nevěsta 
od Bedřicha Smetany a Carmen od George 
Bizeta. Kromě samotné pěvkyně Ester Pavlů 

se představili její přátelé z oboru: sopranistka 
Eliška Gattringerová, mezzosopranistka Dana 
Šťastná, tenorista Philippe Castagner z Kana-
dy a Pavel Švingr, který zpíval basové partie. 
Operní hvězdy doprovodil na klavír Ahmed 
Hedar. Příchozí diváci prožili v Lesním divadle 
velmi příjemný večer.

Na místě byla i DOBNET.tv. Krátkou 
reportáž najdete na webu iDOBNET.cz 
v rubrice Videa.

Krajané z Chorvatska přivezou do Všeradic divadlo

Jarmila 
Novotná byla 
doma v Litni

 Lucie Boxanová

V Lesním divadle zněly operní árie Výstava o domech je prodloužena
Po roce probíhá druhá etapa výstavy 
s názvem Stavební vývoj dobřichovických 
domů v plánech a fotografiích. Expozici 
můžete vidět na dobřichovickém zámku 
a je prodloužena až do 31. října. Autorům 
A. Adámkové, M. Neubertové, V. Krato-
chvílovi a J. Frantovi se podařilo sestavit 
unikátní soubor nejstarších dobřichovic-
kých domů. Skládá se z původních staveb-
ních plánů a fotografií.

Slavnostní vystoupení k 10. výročí svého 
založení chystá řevnická taneční skupina 
Proměny na 5. listopadu od 15 hodin v řev-
nickém kině.

„Dala se dohromady parta asi dvanácti 
nadšených dětí, které chtěly tančit to, co by je 
bavilo. Ale nejen moderní tance,“ říká zakla-
datelka Proměn Ivana Zrostlíková. Za dobu 
své činnosti secvičili tanečníci staropražské 
kuplety, námořnické číslo, irský step, bavorské 
jódlovačky, ale i klasický a scénický tanec, 
balet. Na oslavě nabídnou průřez deseti roky 
své existence.

„Máme přichystané překvapení, vystoupení 
z plesů a společný tanec na závěr. Pozvali 
jsme spoustu hostů, například kapelu Třehusk. 
Celé odpoledne bude moderovat náš kamarád 
Olda Burda,“ dodala Zrostlíková.

 Připravila Lucie Hochmalová

Čtvrtý ročník Brdského festivalu svíčkové 
omáčky – Memoriálu Jenufa Šuchmy – 
se koná v sobotu 14. října od 14 hodin 

na nádvoří zámku v Dobřichovicích. A svíčková 
tu nebude pouze vonět, ale také chutnat.

Vlastní soutěž proběhne na nádvoří zámku. 
Kromě soutěžních vzorků budou k dispozici 
také další pochutiny, najdete tu třeba stánek 
s komerční svíčkovou i stánky s jinými dobro-
tami, zahraje Třehusk a hodnotit bude porota, 
v níž letos zasedne zpěvačka Jitka Zelenková.

A co získá vítězný kuchař? Mramorovou 
cenu, která vypadá jako obyčejný mělký talíř 
s čtyřmi knedlíky, kusem masa s plátkem cit-
ronu, vše zalité omáčkou. Tento skvost vytesal 
před třemi lety sochař Petr Váňa a nyní ho  
každý rok dostane vítěz jako putovní pohár. 
Vloni si ho odvezl pan Sviták, šéfkuchař restau-

race Divoká Šárka v Praze. Kdo to bude letos?
Akci pořádá agentura GEI-ŠA (Jiří Geissler, 

Jiří Šafránek).

Divadelní představení v podání 
českých krajanů z Chorvatska 
nabídne 14. října všeradický 
Zámecký dvůr. V sále tamní 
Galerie M. D. Rettigové se před-
staví ochotnický soubor České 

besedy Dolany s hrou Posvícení 
v Hudlicích. Začátek představení 
je v 18 hodin.

Jde o soubor, který v Chorvat-
sku sklízí divadelní ceny. Před lety 
zvítězil na festivalu chorvatských 

divadelních amatérů v městeč-
ku Stari Grad na Hvaru. České 
krajanské divadlo tam získalo 
cenu za nejlepší představení 
přehlídky a Světluška Prokopićová 
za nejlepší režii. Divadelní skupina 

České besedy Dolany se tak stala 
prvním menšinovým souborem, 
který si tuto cenu vysloužil. Navíc 
se úplně poprvé stalo, že byla 
udělena nechorvatskému, české-
mu představení.
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Kdy a kde 8:00 9:00 10:00 11:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Po VELKÝ
SÁL

Zdravotní cvičení 
MÍŠA Pilates  KLÁRA Bosu  KLÁRA AC Olympia  KATKA Kondiční tabata 

ANIČKA

Út

VELKÝ
SÁL

Zdravotní cvičení 
pro maminky a 

těhotné  HANKA

Kruhový trénink, 
TRX  RADEK

Dětský Fit Box 
kruháč  GÁBINA

Fit Box kruháč   
GÁBINA

Body Styling  
GÁBINA

MALÝ
SÁL

Silová tabata  
MONIKA

St

VELKÝ
SÁL

16:30 Kurz sebeobrany 
pro děti  LUKÁŠ

Legs, Bums and 
Tums  KLÁRA

TRX
MONIKA

Kruhový trénink    
RADEK

MALÝ
SÁL

Energy Pump  
MARUŠKA

Spinning  
LUCKA

Čt

VELKÝ
SÁL

Zdravotní cvičení 
pro maminky a 

těhotné  HANKA

Kruhový trénink, 
TRX  RADEK AC Olympia  KATKA Cvičení 50+  

KATKA
Perfektní břicho 

ANEŽKA
Kruhový trénink       

GÁBINA

MALÝ
SÁL

Silová tabata     
MONIKA

Redukční trénink 
pro začátečníky  

MARUŠKA

Pá VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink, 
TRX  RADEK

Kruhový trénink, 
TRX  RADEK

Legs, Bums and 
Tums  KLÁRA

So VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
MARUŠKA / PETRA ZAVŘENO

Ne

VELKÝ
SÁL ZAVŘENO TRX  PETRA

MALÝ 
SÁL

18:30 Kruhový 
trénink  MARUŠKA

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

HLEDÁME
NOVOU KREV:

● paní na úklid
● lektory skupinových lekcí
Práce v příjemném kolekti vu a prostředí, zaměstnanecké výhody.

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

KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní

příprava kol

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

ČTVRTKY

do 20:00
po-pá 8-18
čt 8-20 / so 8-12

www.kola-sport.cz

PŘESTAVBY NA 

ELEKTROKOLA
I Z VAŠEHO KOLA 

UDĚLÁME ELEKTROKOLO!

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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Loňské problémy s úzkým 
kádrem a nedostatečným počtem 
hráčů už v Dobřichovicích zažívat 
nechtějí. Proto přes letní přestávku 
rozšířili svůj kádr hned o tři posily.

„Přišel univerzál Daniel Hykš 
z týmu ČZU Praha. Tým sice spadl 
z extraligy, ale Dan se mi líbil. 
Z Nymburka nás posílil nahrávač 
Lukáš Pudil a na pozici blokaře 
jsme přivedli dvoumetrového 
Petra Žáčka, který patřil do širšího 
kádru liberecké Dukly. Má sice 
herní i tréninkové manko, ale až 
to dožene, určitě pro nás bude 
přínosem,“ věří trenér Jakub 
Koloušek, který po loňské sezoně 
přestal dělat hrajícího kouče. Nyní 
je z něj už jen trenér.

Kádr Dobřichovic čítá celkem 
dvanáct hráčů a kouč si může vybí-
rat. „Máme silné mužstvo,“ pochva-

luje si Koloušek. Bývalý extraligový 
hráč se zkušenostmi ze zahraničí 
očekává vyrovnanou sezonu, i proto 
bude podle něj důležité neztrácet 
body v domácím prostředí.

V úvodních dvou zápasech se 
to Dobřichovicím povedlo. Na své 
palubovce porazily jak obhájce 
prvoligového titulu z Turnova, tak 
i výběr MFF Praha, oba shod-
ně po výsledcích 3:1 na sety. 
Dvojutkání na půdě moravských 
soupeřů proti SK Brno a Starému 
Městu se odehrálo po uzávěrce 
tohoto vydání. „Chceme samo-
zřejmě skončit co nejvýš. Postup 
do play off je povinností, myslím, 
že máme natolik kvalitní tým, aby-
chom skončili do čtvrtého místa,“ 
dodal k ambicím Dobřichovic 
trenér Jakub Koloušek.

 Připravil Petr Hašek

Do Letů jste zamířil loni v létě po svém 
konci ve Štěchovicích, kde jste se ne-
rozloučil zrovna v dobrém. Proč jste se 
rozhodl právě pro angažmá v Letech? 
Hlavně kvůli mému pracovnímu vytížení. Mám 
brankářskou akademii v Kolodějích, trávím tam 
spoustu času a nestíhám dost trénovat na to, 
abych hrál vyšší soutěž.

Předpokládám, že jste měl i další mož-
nosti, kam zamířit. Můžete prozradit, kdo 
o vás kromě Letů stál?
Každý půlrok se někdo ozve. Ale já už nic neře-
ším, v Letech jsem našel vše, co potřebuji. Skvě-
lou partu, výborného trenéra i sympatické vedení.

Jste spokojen se svými výkony v Letech, 
potažmo s přínosem mužstvu?

Jsem nadšený. Po paskvilu ve Štěchovicích 
mě fotbal zase baví. Tým máme natolik silný, 
abychom hráli v nejvyšších patrech tabulky. 
A moje výkony? Sebe moc hodnotit nechci, 
v Letech jsem opravdu maximálně spokojený. 
Po zápase už mi pan Šura pouští i teplou 
vodu. (smích)

A jak to vidíte do budoucna? 
Budu tady chytat tak dlouho, dokud potrvá 
zájem a já sám budu cítit, že týmu pomáhám.

Vstup do sezony se Letům vydařil. S ja-
kým umístěním bude v klubu panovat spo-
kojenost po závěrečném kole I. B třídy?
Žádné konkrétní zadání od vedení nemáme, 
ale všichni cítíme, že vzhledem ke kvalitě kádru 
musíme hrát o nejvyšší příčky.

„Chceme se opět určitě držet 
v horních patrech tabulky, ale 
bude to hodně těžké. Soutěž 
je vyrovnaná, nahoře chce hrát 
spousta týmů. Naším cílem je zno-
vu se probojovat do play off. Když 
se tam dostaneme, pokusíme se 
dojít co nejdál. Play off je dost 
nevyzpytatelné,“ uvědomuje si 
černošický trenér Luděk Záhorský.

Do týmu se před startem sezo-
ny vrátili někteří odchovanci. „Je 
pro nás vždy plus, když se k nám 
vracejí. Navíc přivedli i nějaké 
kamarády, jde o kvalitní hráče, 
kteří rychle bruslí a jsou dobří 
na kotouči. Když budou všichni 
zdraví, budu maximálně spoko-

jený,“ hodnotí složení a sílu kádru 
Záhorský.

Krajská liga prošla během pře-
stávky mezi sezonami výraznými 
změnami. Soutěž se rozšířila z 12 
na 16 týmů, ty byly rozděleny 
do dvou skupin. V základní části 
soutěže se týmy utkají dvakrát ka-
ždý s každým v rámci své skupiny, 
navíc jednou změří síly s každým 
ze soupeřů z druhé skupiny. 
Do play off půjdou čtyři nejlepší 
celky z obou oddělení.

Černošicím vyšel vstup do se-
zony na jedničku. Po výhře 5:1 
nad nováčkem z Neratovic si 
odvezly všechny body i z Mělníka, 
kde domácí Junior přestřílely 5:4.

 Pavel Jiřík st.

 Archiv SK Černošice

 Archiv klubu

V Letech mě fotbal zase začal bavit
Hned tři fotbalisty se zkušenostmi z první ligy najdeme na soupisce FK Lety. Kromě hrající-

ho kouče Jaromíra Šmerdy a Marka Jarolíma pomáhá týmu v I. B třídě už druhou sezo-
nu i gólman Radek Sňozík. Někdejší opora Příbrami, a hlavně vršovických Bohemians, 

kde se stal velkým oblíbencem fanoušků, si angažmá v Letech užívá se vším všudy. Jsem tady 
maximálně spokojený, přiznává 41letý brankář se 173 starty v nejvyšší české soutěži.

Černošice chtějí v lize s novým 
modelem znovu do play off

Hokejisté Černošic vstoupili do nového ročníku pozměněné 
Krajské ligy s tradičním cílem. Stejně jako v předchozích letech 
nechtějí loňští semifinalisté chybět mezi účastníky play off.

Důležité bude doma neztrácet body

Dobřichovickým volejbalistům začala další prvoligová sezona. 
Vstoupili do ní s novými posilami, širším a kvalitnějším kádrem 
a s cílem znovu se probojovat minimálně do play off.
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Otevírací doba: pondělí až sobota od 8:00 do 18:00 hod.
Kontakt: Pražská 559, 252 29 Lety • tel.: +420 603 188 833 • info@lekarnalety.cz • www.lekarnalety.cz

Podzimní akční nabídka
od 9. 10. do 11. 11. 2017 nebo do vyprodání zásob.

OSCILLOCOCCINUM
POR GRA 30X1GM

Homeopatikum, které se užívá 
při chřipkových stavech.

SLEVA: až 369�Kč

akční cena 579,-
při nákupu
2 bal. cena  999,-

ZDROVIT MAXIMAG
40 ŠUMIVÝCH TABLET 
+ 20 ZDARMA

Šumivé tablety s hořčíkem 
a vitamínem B6 s příchutí 
citrusů přispí-
vají k správné 
funkci svalů, 
snižuje míru 
napětí a únavy 
a pomáhá udr-
žovat správ-
nou funkci 
imunity.

SLEVA: 131�Kč

akční cena 139,-

CONDROSULF 400 
POR CPS DUR 180X400mg

Kompletní 3-měsíční kůra 
chondroprotektiv k léčbě 
degene-
rativních 
kloubních 
onemocně-
ní, zejména 
osteoartró-
zy kolenní-
ho a kyčel-
ního kloubu.

SLEVA: 200�Kč

akční cena 959,-

BEBA OPTIPRO 
COMFORT 800G

Mléčná výživa 
NESTLE 
za interne-
tové ceny, 
dále i BEBA 
OPTIPRO, 
OPTIPRO 
COMFORT, 
HA.

SLEVA: 109�Kč

akční cena 287,-
při využití akce 4+1

VICKS SYMPTOMED 
CLASSIC 14 SÁČKŮ

Horký nápoj pro úlevu při 
příznacích 
chřipky 
a nachlaze-
ní, jakými 
jsou horeč-
ka, bolest 
hlavy, svalů 
a kloubů 
a ucpaný 
nos.

SLEVA: 40�Kč

akční cena 129,-

JAMIESON OMEGA 
3-6-9  100 cps

Přípravek s esenciálními 
mastnými 
kyselinami, 
pomáhá 
udržovat nor-
mální hladinu 
cholesterolu 
v krvi, přispívá 
k normální čin-
nosti mozku, 
očí a srdce.

SLEVA: 80�Kč

akční cena 299,-

Vítěz 
D-testu!

• Věrnostní program
• Prodloužená otevírací doba v sobotu
• Parkoviště u lékárny

• Měření krevního tlaku
• Rozvoz inkontinenčních pomůcek
• Lékové konzultace

Naše služby

Klientská karta:
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Minulost Svatého Jana pod Skalou je 
opravdu tajuplná. Souvisí s poustevní-
kem Ivanem, který se tu podle pověsti 

usadil kolem roku 880. Šlo o vůbec prvního 
poustevníka v Čechách. Údajně byl synem 
chorvatského knížete Gostimila. Podle jiné 
legendy pocházel z Uherska, snad z rodu krále 
Štěpána. Ve Svatém Janu žil však o samotě 
v jeskyni pod vysokou skálou, kde našel pra-
men dobré vody.

Prý ho tu ale trápili zlí duchové, a tak se roz-
hodl odejít. Cestou potkal svatého Jana Křtite-
le, který mu daroval kříž. A Ivan poté křížem kraj 
od zlých duchů osvobodil... Vypráví se také, že 
se setkal s knížetem Bořivojem, žijícím v neda-
lekém Tetíně. Když pak Ivan zemřel, kníže mu 
tady nechal postavit kapli svatého Jana.

Kostel a klášter
Místo bylo obývané už v pozdní době bronzo-
vé, na skále nad klášterem kdysi bývalo hradi-
ště. Benediktinský klášter tu vznikl na počátku 
11. století, právě tam, kde stála kaple svatého 
Jana. Benediktini sem natrvalo přesídlili v 15. 
století a kapli přestavěli na kostel. Roku 1589 
byly objeveny ostatky sv. Ivana, během období 
baroka pak byl vybudován dnešní klášterní 
areál a nový kostel sv. Jana Křtitele. Uprostřed 
kostela můžete vidět zdobený náhrobek sv. Iva-
na, v němž je uložena schránka s jeho ostatky.

Až budete uvnitř svatostánku, určitě se jděte 
podívat do jeskyně sv. Ivana ve skále, která je 

jeho součástí. Najdete tu také kryptu se starými 
náhrobky opatů z kláštera. Do dalších jeskyní 
už se chodit nedá, i když dříve prý byla skála 
přístupná celá. I tak je to ale nevšední zážitek.

Ivanův pramen a dvě kaple
Ze skal vytéká mnoho pramenů, v tomto místě 
jsou však nejsilnější z celého Českého krasu. 
Jejich celková vydatnost činí 22 litrů za vteřinu. 
Nejznámější je samozřejmě Ivanův pramen 
s vydatností 3,5 litru, který teče hned vedle 
kostela. Pramen obsahuje vápenato-hořeč-
naté soli a říká se o něm, že je léčivý. Navíc 
má stálou teplotu 8 až 9 stupňů Celsia, takže 
tam, kde vyvěrá, potok Kačák nezamrzá ani 
za největších mrazů. Můžete se tu napít nebo 
si nabrat vodu s sebou.

Kromě nádherného kostela najdete v obci 
také dvě kaple – kapli Povýšení svatého Kříže 
(nad klášterem cestou ke kříži na skále) a kapli 
sv. Maxmiliána (na místním hřbitově). Za vidění 
stojí také kamenné sousoší Panny Marie,  
sv. Ivana a sv. Jana Křtitele, umístěné před 
hotelem Obecná škola.

Výlet na celý den
Svatý Jan pod Skalou je ideální cíl celoden-
ního sobotního nebo nedělního výletu. Kolem 
obce vedou cyklostezky i turistické trasy, jednu 
z prvních značených cest Vojty Náprstka tu vy-
budoval Klub českých turistů už v roce 1889.

Pokud se rozhodnete do Svatého Jana 
vydat, doporučujeme vám také výšlap nahoru 
na skálu. K velkému dřevěnému kříži je to zhru-
ba kilometr a půl a je od něj nádherný výhled 
na klášter, kostel i okolní skály. V tomto období 
se vám rozprostře pohled na moře barevných 
stromů… ! Lucie Hochmalová

 Jan Dvořák

DOBNETTIP

Svatý Jan pod Skalou:
Vydejte se za poustevníkem Ivanem
V naší republice je mnoho krásných a tajemných míst a některá 
jsou nedaleko od nás. Jen pár kilometrů od Berounky směrem 
na sever proti proudu potoka Kačák leží obec Svatý Jan 
pod Skalou. Je to překrásná lokalita opředená legendami. 
A na podzim má velké kouzlo díky záplavě barevných stromů.

PRAKTICKÉ INFORMACE
•  Průvodcovskou činnost provozuje Svatojánská 

společnost nebo zdejší farní úřad.

•  Kostel a jeskyně jsou otevřené od dubna do října, 
a to v sobotu, v neděli a o svátcích od 10 do 13 
a od 14 do 17 hodin.

•  V době uzavření kostela je možné objednat si 
skupinový vstup na telefonu 311 672 657.

•  V říjnu bývá ve Svatém Janu méně turistů, takže 
se tu dá lépe zaparkovat autem. Parkování v obci 
je však zpoplatněno (jsou zde parkovací automaty 
a placení často kontroluje policie).

•  Přímo do obce lze přijet autobusem, zajíždí sem 
linka z Prahy-Zličína do Berouna. Nejbližší vlaková 
stanice je v Srbsku, z ní je to sem necelých 
pět kilometrů přes Hostím, a to po značených 
turistických stezkách. Vlak jezdí také do Loděnice 
(5 km odsud). Kolem vedou cyklistické trasy.

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

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

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

) 736 773 276
8 najemnikovi@seznam.cz

Namícháme tisíce
odstínů barev

Tachovská

M
atějovského

Josefa K
očího

K
rslická

Radotín

Be
ro
un
ka

Výp
adová

Výpadová

OC Nájemníkovi, s. r. o.
Výpadová 1519/12a, Radotín

Nabízíme míchání tisíce odstínů barev laků, 
lazur, autolaků, fasád, marmolit (kamínek, 
mozaika), průmyslových barev na beton 
(zátěžové), na ocel i pozink, dle vzorníků, to 
vše na počkání, případně do druhého dne.
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Slovo REKORD je v češtině spjato s vítězstvím. 
Jde o nejlepší dosažitelný výsledek ve všem, co 
je předmětem lidského snažení, a pravděpo-
dobně šlo původně o záznam tohoto vítěz-
ství, ať už v čemkoli a kdekoli. Rekordy jsou 
užitečné i méně užitečné, úžasné a obdivované 
i nesmírně hloupé. Vždy však nejlepší.

Slovíčko RECORD mám oproti tomu spo-
jené se svým dospíváním, s dobou, kdy naši 
zemi zaplavily kazeťáky, takzvaná dvojčata. Pro 
generace pozdější: kazeťák byla „mptrojka“ 
z dob dinosaurů – poměrně velký a neskladný 
přístroj, z něhož se dala poslouchat hudba na-
hraná na magnetických páscích, které běhaly 
na dvou malých kotoučcích v plastu velikosti 
krabičky cigaret. Tyto krabičky, kazety, se vklá-
daly do kazeťáku, který je přehrál, a pokud to 
bylo takzvané dvojče, tedy dvojkazeťák, mohli 
jste si je i zkopírovat, tedy nahrát zvuk z jedné 
kazety na tu druhou. A k tomu sloužilo tlačítko 
s nápisem RECORD.

Rozhodně to nebylo nejlepší ani nejkvalit-
nější a vůbec ne v pořádku. Nahrané originální 
kazety byly těžko k mání, před rokem 1989 
nedostupné, po něm, v devadesátých letech, 
velmi drahé. A tak si nikdo příliš nedělal vrásky 
z toho, že toto kopírování je vlastně nezákonné.

I když jsme změnili přístup k nahrávání 

písniček nebo videí, stále máme tendence si 
nedělat vrásky z toho, zda to, co činíme, je 
v pořádku. Veškerá zvuková, obrazová i jiná 
média jsou totiž chráněna autorskými právy, 
která náležejí osobě, jež je vytvořila. Pouze tato 
osoba (autor), případně ten, komu autor prodal 
licenci k využití svého díla, může rozhodnout, 
kdo a za jakých okolností si smí píseň přehrát 
nebo i nahrát. Jenomže už pro to nepoužíváme 
zastaralé RECORD, ale dnešním digitálním 
médiím odpovídající DOWNLOAD, stáhnout. 
Obsah je stejný a stejné je i pravidlo – může-
me tak udělat jen tehdy, pokud autor dovolí, 
aby se jeho dílo stahovalo nebo přehrávalo 
zdarma, anebo když za to zaplatíme. Autor 
má právo na svou odměnu. Je to stejné, jako 
zaplatit hrnčíři za hrnek, který vyrobil, nebo 
pekaři za upečené rohlíky. Protože pokud se 
tak nestane, bude to autor, který nebude mít 
co jíst, ani jeho distributoři, zpěváci, skladatelé, 
nahrávací studia, která vynaložila svou profesi-
onální práci na to, aby nahrávka (nebo e-kniha, 
software, video, fotografie) vznikla.

Nedokážu dost dobře pochopit nikoho, kdo 
veřejně hlásá, že by se za to platit nemělo. 
Je mi líto, pro mě je to krádež, a to i tehdy, 
pokud si nahrávku mohou stáhnout tisíce nebo 
miliony lidí. To je otázka ceny, nikoli principu. 

Rekord a record
Jedno písmenko má sílu kdykoli změnit význam slova. Oba dnes diskutované výrazy po-

cházejí z angličtiny, původně znamenaly záznam nebo také záznamník. V dnešním chápání 
ovšem písmenko stačilo, aby se z nich stala slova významově pro nás tak rozdílná.

Už jste si někdy někde něco omylem smazali, 
vyhodili, spálili? Třeba rodinné fotky nebo část 
diplomové práce, závěť vašeho dědečka? Už 
vám někdy někdo něco zničil? Jakou hodnotu 
pro vás ty zničené fotky, dokumenty nebo da-
tové soubory mají? Někomu se už stalo i to, že 
za jejich obnovu musel zaplatit, že? A nebylo 
to málo peněz.

Jakkoli se autorské právo (tedy právní ob-
last, která tyto vztahy reguluje) upravuje, vyvíjí 
a mění, tento základní princip musí zůstat za-
chován. Ať už jen proto, aby nám zůstalo dost 
lidí, kteří budou něco autorsky vytvářet. Ale 
také z důvodu, že už nemůžeme hudbu, knihy 
nebo videa v elektronické podobě považovat 
za finančně nedostupné. Proč by pro nás měly 
mít svou snadnou dostupností menší hodno-
tu? Obohacují nás, nebo snad ne? Jsou snad 
méněcennější než vaše fotky nebo diplomka? 
Tak proč dělat rozdíl? Pokud si nevážíme práce 
druhých, pak se nemůžeme divit, že s nele-
gálně staženými daty získáme něco, co jsme 
si neobjednali, třeba nějaký hezký počítačový 
virus. Dnešní poučení je trpké, ale asi nezbyt-
né. Nechceme-li platit autorovi, budeme hradit 
nezbytnost naší ochrany.

Připadá mi to jako rekordní nesmysl, který 
je snad pouze zasutým reziduem minulé doby, 
tehdy bylo také všechno zdarma a měli jsme 
to všichni společně. Doufám, že k tomu tato 
společnost nesměřuje.

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

S NOBLESOU ŽÍT ZA PRAHOU

Prodej bytů
v Řevnicích
ZAHÁJEN

variabilní velkorysé byty 
1+kk – 4+kk
v centru Řevnic
25 min. do centra Prahy
osobitý architektonický 
projekt
výhodné financování, 
včetně poradenství

702 170 526, www.corsopodlipami.cz

Dokončení
zima 2018

inzerce_ruch186x130_NOVY.indd   1 20.09.17   16:35
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V době, kdy společnost citlivě reaguje 
na vše, co není takzvaně genderově korektní, 
se může zdát kontroverzní upozorňovat na pří-
tomnost mužů v předškolním vzdělávání. My si 
to ale nemyslíme, protože mužského principu 
je  v této oblasti prostě stále jako šafránu, 
a proto v Jednom stromě, v LMS Na dvorečku, 
pracují i muži-průvodci. Pro děti v předškolním 
věku je nesmírně důležité mít možnost zažívat 
oba principy, mužský i ženský, v paralele 
k rodinnému systému. Je to klíč pro budování  
funkčních vztahů v pozdějších letech. I když 
víme, že každý z principů nemusí být vázán 
na pohlaví, ve větší míře tomu tak je, a proto je 
třeba dětem setkání s oběma zprostředkovat. 
Mohou tak zažívat  pestrost a různorodost 
v každém okamžiku svého života. A o to nám 
jde. A co na to naši průvodci?

PETR OPAVSKÝ je vedle práce v lesní  mateř-
ské škole vystudovaný tanečník na volné noze, 
absolvoval výcvik tanečně-pohybové terapie. 
Táta dcery.

„Do lesní školky mě přilákalo hezké prostře-
dí, vstřícný kolektiv, touha zkusit něco nového 
a dobrodružného a čerstvá zkušenost otce 
dcery v běžné mateřské škole. Myslel jsem, že 
mě les v malém akčním rádiu bude nudit, ale 
ani po třech letech se to nestalo. Les je každý 
den jiný a vstupovat do něj s bandou dětí je 
vždy nepředvídatelné. Nechat děti socializovat 
v přírodě, v její kráse a nepohodlí je daleko 
vhodnější než režim mezi hernou, zahradou 
a vycházkou v běžné školce.“

TOMÁŠ POSPÍŠIL je vystudovaný herec a této 
činnosti se stále aktivně věnuje. Táta syna.

„Můj první kontakt s lesní školkou byl v zimě. 
Viděl jsem děti, jak tam venku svačí. Bylo to 
magické a kouzelné – překvapivý nový svět. To 
rozhodlo. V současné době je to jistota práce 
a pravidelnost. Může se to zdát banální, ale vedle 
umění, kterému se věnuji, mi to dává do života 
řád. To, co jsem schopen dělat v umění, moje 
vlohy a možnosti, mohu uplatnit i v této práci. 
Dalším důležitým faktorem je organizace Jeden 
strom, která je pro mne svým posláním, filozofií 
i vývojem smysluplná. Naučil jsem se zde spous-
tu věcí – třeba  otevírat lidskou mysl a lidské 
vnímání. Každý člověk by si měl tuto práci zkusit. 
Mělo by to dobrý vliv na vztahy obecně...“

A co na to jejich kolegyně 
Monika Krejčí?

 Muž-kolega pro mě představuje přínos silné 
paže, dynamickou hru a touhu vyhrávat, ale 
též citlivého pečovatele a člověka, který se 
se mnou (ženou-kolegyní) dokáže dohodnout 
a vzájemně se doplnit a podpořit. V tomto 
smyslu může muž být vzorem klukům i holčič-
kám. Vyhovuje mi přímost v komunikaci. Jedná 
se o vyváženost mužsko-ženského principu, 
který je pro moji práci důležitý. Pracovat s mu-
žem je radost.
Alena Laláková, ředitelka, Jeden strom, z. ú.

www.jedenstrom.cz

Pozvánka
na akci Jednoho stromu

14. 11. od 17:30 hod.
Představujeme školu
Jeden strom
Beseda pro veřejnost
Místo konání:
Komunitní škola Jeden strom
Střední 367, Černošice

Organizace Jeden strom  
nabízí služby především 
v oblasti předškolního 
a školního vzdělávání, kde 
jsou v celorepublikovém 
měřítku velmi málo 
zastoupeni muži.

Muži v Jednom stromě
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Jan Smrčka původně chtěl být kuchařem, 
ale po letu Vladimíra Remka ho začalo za-
jímat létání. „A balonové létání bylo za to-

tality nejdostupnější. Jednou jsem viděl v tele-
vizi dokument s názvem Volání výšek, který byl 
o Balonklubu Praha, kde pánové stavěli dva 
balony a pak vzlétli z Letné. Zaujalo mne to. 
Stal jsem se členem a začal létat,“ vzpomíná 
na své začátky pilot Smrčka. „Rozhodně jsem 
se nebál. Ve výcviku se připravujete na chvíli, 
kdy budete balon řídit sami, instruktor tam už 
není a je to jen na vás. Musíte si věřit a dokázat 
to. To je moc fajn pocit. Těšíte se na něj, on 
přijde a vy si to užíváte!“

Létat ho učili Pavel Tlášek a Vráťa Hlavatý, 
s nímž pak Jan Smrčka vytvořil soutěžní tým, 
doma téměř neporazitelný, ale také sám získal 
několik předních umístění a pohárů v zahra-
ničí. „S Vráťou jsme několikrát vyhráli domácí 
soutěže a byli jsme nominováni na mistrovství 
Evropy i světa. Zde se nám tolik nevedlo. Byla 
to ale moje škola.“ Časem mu běžné létání ne-
stačilo a hledal nové výzvy. „Začalo to přeletem 
Řípu, následovala Sněžka, La Manche, Tatry… 
Byl jsem hrdý na to, že jsem první nad našimi 
horami.“

Náhodou nad Karlštejnem
V roce 1996 zamířily Honzovy cesty na Karl-
štejnsko, i když sem vlastně zabloudil omylem, 
protože dřív létal na východě Prahy. „Jednou 
jsem přelétl Vltavu a přistál mezi Černošice-
mi a Dobřichovicemi. Hned druhý den jsem 
se sem vrátil a vzlétl od Mořinky na západ. 
Karlštejn se objevil jaksi mimochodem a zaujal 
mne. Je to fenomén sám o sobě. Ale ze vzdu-
chu, to je něco jiného. Jednou (bylo to v roce 
1998) mě požádali z americké ambasády, že 
pro svého významného pracovníka chtějí něco 
mimořádného. Karlštejn byla jasná volba. Star-
tovali jsme z Mořiny a podél cesty na Karlštejn 
jsme k němu přiletěli. Ve mně bouchly soutěžní 
saze a hrad jsme obkroužili kolem dokola 
a pak jej přeletěli. Líp to udělat nešlo. Oba 
jsme byli naměkko. A ten let mě sem přikoval, 
od té doby tu létám pravidelně. Mám tento 
kraj moc rád a obdivuji se mu.“

Jan Smrčka tím začal tradici balonového 
létání na Karlštejnsku. Teď ročně udělá asi 
130 vzletů, samozřejmě hlavně během sezony 
od března do listopadu, protože v zimě počasí 
balonům moc nepřeje. ! Lucie Hochmalová

 Archiv Jana Smrčky

Jen tak si trochu vzlétnout balonem…
JAN SMRČKA ZALOŽIL TRADICI BALONOVÉHO LÉTÁNÍ NA KARLŠTEJNSKU

Začalo to v roce 1965, když 
byl založen Balonklub Praha. 
O tři roky později pak poprvé 
vzlétl jeho balon. Jan Smrčka 
z Kozolup se do klubu 
přihlásil v roce 1983 a od té 
doby se věnuje balonovému 
létání. Dnes pravidelně létá 
na Karlštejnsku, které ho 
neustále okouzluje.

Start prvních 
Čechů na Poháru 
Gordona Bennetta
• Během uplynulých třiceti let startoval 
Jan Smrčka na různých regionálních 
a národních závodech i mistrovstvích 
Evropy i světa, cení si dobrých umístění 
v Polsku a Německu. Létá také horko-
vzdušnými vzducholoděmi a plynovými 
balony, což je extra disciplína, kdy se 
vznášíte mnoho hodin a stovky kilometrů.
• Top soutěž v letu balonem je Pohár 
Gordona Bennetta, který se letos konal 
na začátku září, v něm se výhercem 
stává posádka, která uletí nejdelší vzdá-
lenost v nepřetržitém letu. Letos poprvé 
soutěžila také česká posádka ve složení 
Jan Smrčka a Aleš Vašíček. Tito dva 
vousáči jsou jedinými piloty plynových 
balonů u nás, na světě jsou jich pak asi 
čtyři desítky.
• „Připravili jsme se dobře a skončili jsme 
třináctí, uletěli jsme 1 076,78 km za 22,08 
hodiny. Pro srovnání: běžný let trvá asi 
hodinu a uletíme 10 až 15 kilometrů, my 
měli průměrnou rychlost 50 km/h. Starto-
vali jsme ze Švýcarska, přeletěli čtyři státy 
a přistáli severozápadně od Varšavy. 
Měli jsme kliku na los a odstartovali jsme 
ještě za světla v půl osmé večer, takže 
jsme si prohlédli Alpy. V noci svítil měsíc 
v úplňku. Když jsme přelétali Bodamské 
jezero, měsíc se v něm odrážel a ono 
zářilo do noci jako nějaká neonová re-
klama. Možná kýč, ale krásný. Pokračo-
vali jsme přes Augsburg a Regensburg 
do Čech. Po formálních frázích při vstupu 
do našeho vzdušného prostoru nám 
letový řídicí řekl: Vítejte doma, chlapci. To 
nebylo v protokolu, o to to ale bylo hezčí. 
Fanoušci sledovali závod online na face-
bookových stránkách a hnali nás dopře-
du. Republiku jsme zvládli za pět hodin, 
pak jsme přeletěli ještě významnou část 
Polska. Byl to neuvěřitelný zážitek.“
Více na: dvafousaci.wordpress.com

 dvafousaci

 Radek Orság
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PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ O VEČEŘI PRO DVA

Vyluštěnou tajenku a řešení kvízu (zájemci o cenu musí vždy poslat obě odpovědi) 
zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 
252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 25. října 2017.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou a správným řešením kvízu je 
voucher na večeři pro dvě osoby v hodnotě 1 500 Kč v Restauraci Panská Zahrada. 
Cenu věnovala Restaurace a Hotel Panská Zahrada, Dobřichovice.

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

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 10, jinak cena propadá. Děkujeme.

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o večeři pro dvě osoby  
v hodnotě 1 500 Kč v Restauraci Panská Zahrada

u ZRUŠENÁ POPRAVA

Vězeň odsouzený k trestu smrti dostal na výběr. Bude-li jeho poslední řeč před popravou 
pravdivá, bude katem sťata jeho hlava. Bude-li to však lež, bude utopen. Vězeň byl 
chytrý, a tak se svou závěrečnou řečí osvobodil úplně.
Co řekl, že nebylo možné ho připravit o hlavu, ani ho utopit?

Výsledek kvízu z minulého čísla: Za 6 let   Tajenka z minulého čísla: Oáza zdravého mlsání

Vylosované luštitelky křížovky se správným řešením kvízu ze zářijového čísla,  
Radka Vopavová, Hlásná Třebaň; Tereza Kustošová, Karlík; Marie Krásová, Řevnice, 
získávají voucher na nákup v kavárně „DobroKáva“ v hodnotě 300 Kč.

obchod@panskazahrada.cz
 panská zahrada

www.panskazahrada.cz

Restaurace Panská Zahrada se chystá 
na brzké zahájení provozu. V těchto dnech 
kuchaři vaří a trénují pokrmy pro jídelní 
lístek. Můžete se těšit na několik specialit.

Jednou z nich je sýr… 
(dokončení v tajence)
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA

TĚŠÍTE SE NA ZIMU?

Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho vozu. Provedeme test autobaterie, 
diagnostiku, zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. Samozřejmostí je výhodná nabídka 
zimních kompletních kola možnost přezutí nebo uskladnění kol za skvělé ceny.

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme 
1 l zimního koncentrátu do ostřikovačů. 

Sháníte-li zimní příslušenství nebo novou autobaterii, bude se vám hodit až 15% sleva.

FEMAT Radotín s.r.o.
Vrážská 1562/24a
153 00  Praha 5 - Radotín
Tel.:  242 438 910
www.femat.cz

Zimní servisní 
 prohlídka za 249 Kč
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VSTUP
DO ZÁKULISÍ
filmové
a televizní tvorby!
Seznam se s prací režisérů, kameramanů, 
střihačů a zvukařů. Staň se jimi.

www.filmovaskola.cz    filmovaskolarevnice

PŘIHLAS SE TAKÉ KE STUDIU

od 13 let


