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+ více zpráv z regionu, kultury a ze sportu

Vánoční pečení  
baví ženy i muže

Počátky 
křesťanství 
najdeme v Tetíně

Oldřich Hájek: 
Na dobrou 
architekturu 
musí být tři

Muzeum betlémů 
v Karlštejně
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Opel Corsa
Active / Excite 5-Dr. 1.2 16V
Bílá a modrá za 229.900 Kč, červená za 234.900 Kč

Výbava: Klimatizace, audiosystém 
CD 3.0 BT, Bluetooth handsfree, 
palubní počítač, čelní, boční a hlavové 
airbagy, dálkové ovládání centrálního 
zamykání, elektrické ovládání předních 
oken, elektricky ovládáná a vyhřívaná 
vnější zpětná zrcátka s kryty v barvě 
karoserie, tempomat, prodloužená 
záruka na 5 let.
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Do Letů zavítal 
svatý Martin 
i ohnivá show
Vyhlášené svatomartinské posvícení v Letech 
se konalo přímo na svatého Martina, který 
na svém koni skutečně přijel. I když sníh 
nepřivezl, návštěvníci nelitovali. Užili si stylový 
jarmark, zabijačkové a další dobroty, koláče, 
svatomartinské víno a jiné dárky. Radost jim 
udělalo i vystoupení dětí z místní mateřské ško-
ly a Školinky Nona. Do rytmu zahrála tradiční 
kapela Třehusk a později večer Vosí hnízdo. 
Místní dobrovolní hasiči pokřtili nový vůz 
a tečkou za programem byla parádní ohnivá 
show a lampionový průvod. Mrkněte na web 
iDOBNET.cz do rubriky Videa na záběry 
DOBNET.tv.
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Strom splněných přání
Již dvanáctým rokem se dobřichovická 
restaurace Zámecký had snaží udělat vánoční 
svátky veselejší i dětem z dětského domova 
Lety a z pěstounských rodin pod organi-
zací OSPOD. Proto také letos může široká 
veřejnost plnit sny těm nejmenším. Stačí přijít 
do zmiňované restaurace a vybrat si obálku 
s přáním. Dárečky se budou dětem odvážet 
18. prosince.

V pondělí 18. prosince se pod záštitou ZŠ 
Řevnice koná 1. ročník memoriálu Davida La-
ciny ml. Tento žák 8. třídy zmiňované školy loni 
náhle zemřel. Byl to velký sportovec, výborný 
kamarád a člen fotbalového družstva FC Slavoj 
Řevnice.

K výročí jeho úmrtí pořádá škola fotba-
lový turnaj žáků 8. a 9. tříd poberounských 
základních škol. Jmenovitě ZŠ Řevnice, ZŠ 
Dobřichovice, ZŠ Všenory, ZŠ Černošice, ZŠ 
Radotín, ZŠ Mníšek pod Brdy a tým spoluhrá-
čů Davida Laciny.

Turnaj se uskuteční ve Sportcentru Liďák 
v Řevnicích. Vítěz obdrží putovní pohár. Cenu 
získá také nejproduktivnější hráč, který si odne-

se dres oblíbeného fotbalového klubu Davida 
Laciny ml. s podpisy hráčů SK Slavia Praha. 
A ocenění v podobě balíčku Našich Novin je 
připraveno i pro hráče fair play. Všichni zúčast-
nění sportovci dostanou pamětní listy turnaje.

Všechny, nejen příznivce fotbalu, zvou ZŠ 
Řevnice a další pořa-
datelé. Rozpis jednot-
livých utkání najdete 
na webu iDobnet.cz 
v rubrice Sport.

Cyklistu v Řevnicích  
srazilo auto
Ve středu 22. listopadu odpoledne se v Řevni-
cích srazil cyklista s osobním autem. Nehoda 
dopadla hůř pro cyklistu, který utrpěl vážná 
zranění.

První pomoc mu na místě poskytla přivola-
ná posádka ZS Trans Hospital Plus, která ho 
připravila na převoz do motolské nemocnice. 
Posádce automobilu se nic nestalo. Příčinu 
šetří policisté.

Policisté si opět posvítili 
na cizince
Migrační a bezpečnostní situace na území 
Středočeského kraje vedla strážce zákona 
k dalším kontrolám. Tentokrát proběhly 21. lis-
topadu a odhalily 37 cizinců bez povolení.

Policisté se do akce s krycím názvem „Sva-
tokateřinská“ vydali spolu s pracovníky oblast-
ního inspektorátu práce a policejními psovody. 
Navštívili dvě firmy na Berounsku a Benešov-
sku. Během kontrol zajistili 39 cizinců. Všichni 
pocházeli z východu a na území naší republiky 
pobývali na základě dlouhodobých a krátkodo-
bých víz vydaných v Polsku.

Pracovní povolení nemělo 37 osob, které 
jsou nyní prošetřovány a hrozí jim vyhoštění 
z České republiky. Při říjnové akci pod krycím 
jménem „Levín“ strážci zákona zadrželi 26 
osob bez pracovního povolení. Zásah proběhl 
v satelitu obce na Berounsku na stavbách 
rodinných a bytových domů.

Předvánoční zpívání v MMX
Na Vánoce se můžete naladit také v sobotu 
16. prosince v Pivotelu MMX v Letech u Dobři-
chovic. Právě zde od 19 hodin vystoupí altistka 
Ludmila Kronková, sopranistka Veronika Vr-
šecká a tenorista Martin Vydra. Trojici zpěváků 
doprovodí Ivan Kiriakov na klavír. Archiv

V Řevnicích pořádají memoriál na počest Davida Laciny

 Trans Hospital Plus

Kraj řeší podvody 
s kotlíkovými dotacemi
Krajský úřad podal v pondělí 13. listopadu 
k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 
5 trestní oznámení na dva žadatele, kteří 
ve své žádosti o kotlíkové dotace v roce 2016 
uvedli nepravdivé údaje.

Na podvod upozornila šetření pracovníků 
odboru kontroly krajského úřadu, která u nich 
proběhla 8. listopadu 2017. V obou případech 
údajně zpracovávala žádost o kotlíkovou dota-
ci třetí osoba.

Prvnímu žadateli schválil Středočeský 
kraj na základě těchto nepravdivých údajů 
dotaci 127 500 korun a vyplatil mu 40tisícovou 
zálohu. Druhému žadateli kraj potvrdil dotaci 
ve stejné výši, přičemž celých 127 500 korun 
mu také poslal.

Není vyloučeno, že na tomto jednání se po-
dílely další osoby. Proto vše prošetří policie.
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Řevničanka převzala ocenění 
od prezidenta
Mezi oceněnými, které v den výročí vzniku 
Československa vyznamenal prezident Miloš 
Zeman, byla i Řevničanka Soňa Nevšímalová. 
Od Zemana převzala medaili Za zásluhy.

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., je 
česká lékařka, profesorka neurologie zaměřu-
jící se na spánkovou medicínu a dětskou neu-
rologii. V letech 1997 až 2006 působila jako 
přednostka Neurologické kliniky 1. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze. Vloni 
Nevšímalová obdržela Cenu J. E. Purkyně, nej-
vyšší ocenění, které Česká lékařská společnost 
J. E. Purkyně uděluje.

Soud přepočítal hlasy 
a do sněmovny poslal Kupku
Nejvyšší správní soud dokončil přepočítávání 
preferenčních hlasů, které dostali kandidáti 
ODS v říjnových parlamentních volbách v cel-
kem 915 okrscích Středočeského kraje. A roz-
hodl, že Martin Kupka bude novým poslancem 
ODS. Ve sněmovně tak nahradí středočeského 
hejtmana Petra Bendla. 

Vše se rozběhlo na základě stížnosti, že 
v konkrétních volebních okrscích komise 
nezapočítaly přednostní hlasy pro zmiňované-
ho Martina Kupku. Jeho jméno bylo na druhé 
straně volebního lístku a členové volební komise 
ho neotočili. Ze statistik totiž vyplynulo, že okrs-
kové komise automaticky přidělovaly přednostní 
hlasy prvním čtyřem kandidátům, i když voliči 
žádný přednostní hlas těmto kandidátům nedali.

Volební senát se pro přepočítání před-
nostních hlasů udělených kandidátům ODS 
rozhodl poté, co si vyžádal dokumentaci ze 
šesti okrsků: Benešova č. 22, Velkého Borku 
č. 1, Řevnic č. 2, Kojetic č. 1, Poříčan č. 1 
a Hrdlořezů č. 1. Protože jeho opětovné 
zpracování odhalilo rozdíly, které mohly vážně 
ovlivnit výsledky volby kandidátů pro ODS, 
rozhodl o přepočítání lístků ze zmiňovaných 
915 okrsků.

Velmi zajímavá beseda se konala 2. listopadu 
na zámku v Dobřichovicích. Všichni přítomní 
se na ní seznámili s osobností prof. MUDr. Kar-
la Lewita, DrSc., který se celý život věnoval 
pomoci lidem.

„Podávali jsme pravý anglický čaj tak, jak jej 
měl pan profesor rád, a k tomu malé pohoštění, 
včetně cakes vlastnoručně upečených Clarou Le-
witovou, prostřední z Lewitových dcer,“ popsala 
předsedkyně Nadačního fondu Karla Lewita Petra 
Nováková a pokračovala: „Program začal projekcí 
odborné přednášky, kterou pan profesor pou-
kazoval na to, jak může lékař negativně ovlivnit 
pacienta. Dále jsme promítli krátký dokumentární 
film o panu profesorovi Vyhmátnout, vomakat, 
pochopit, který natočila Květa Přibylová v roce 
2010, tehdy ještě jako studentka FAMU. Je to 
dokonalá ‚zkratka‘ ze závěru jeho pracovní kariéry 
skloubená s citlivými záběry ze soukromí, např. 
z přípravy čaje u něho doma. Dalším a zároveň 
stěžejním bodem programu byla přednáška Clary 
Lewitové na téma funkčního přístupu ve fyziote-
rapii. Clara je přímou pokračovatelkou tatínkovy 
práce, jak sama říká. Také nás dál školí, i díky 
ní máme tedy skvělou možnost dál navazovat 
v rozvoji fyzioterapie.“ Celý rozhovor včetně video 
reportáže DOBNET.tv najdete na webu 
iDOBNET.cz v rubrice Videa.

Lovecká sezona na drobnou 
zvěř odstartovala sérii kontrol
Stejně jako každý rok probíhá i letos od lis-
topadu do konce roku hlavní lovecká sezona 
na drobnou zvěř, přesněji bažanty a zajíce. Po-
licisté proto kontrolují lovce i samotné zbraně.

Období lovů v lesích pokračuje a pozor si 
tak musejí dávat všichni, kteří se na tato místa 
vydávají. Strážci zákona se navíc zaměřili 
na samotné honce. Ve Středočeském kraji 
uplynulou sobotu 4. listopadu zkontrolovali 
299 lovců včetně jejich zbraní a u 157 z nich 
namátkou provedli zkoušku na alkohol. Ten 
zjistili u jednoho honce, který na místě zaplatil 
pokutu tisíc korun. Jinak bylo vše v pořádku.

Kontroly zbraní, manipulace s nimi, potřeb-
ných dokladů, 
přítomnosti al-
koholu či jiných 
návykových 
látek budou 
pokračovat 
také v dalších 
týdnech.

Na listopadový státní svátek připravil gym-
nastický oddíl Gym Dobřichovice 2. roč-
ník Poberounského dvojboje. Šlo o závod 
v prostných a přeskoku pro chlapce a děvčata 
od 4 do 12 let. Přijelo 160 dětí ze 13 oddílů. 
Nejvíc startujících bylo z domácího týmu, dále 
pak z Černošic, Radotína a Dobříše. Přijeli ale 

také závodníci z Benátek nad Jizerou nebo 
z Jaroměře. Přestože domácí v soutěži jed-
notlivců získali sedm zlatých, sedm stříbrných 
a čtyři bronzové medaile, na zlato mezi družstvy 
nedosáhli. Prvenstvím se pyšní Jaroměřičtí, kteří 
Dobřichovické porazili o pouhých 0,66 bodu. 
Třetí místo patří Sokolu Černošice. 

Vyhledat a zmapovat takzvané stromy svobody 
je cílem projektu Stromy svobody 1918–2018, 
který byl spuštěn v rámci blížícího se 100. 
výročí vzniku Československa. V roce 1918, ale 
i při prvním výročí vzniku samostatného česko-
slovenského státu byly po celé zemi vysazeny 
tisíce lip, které měly symbolicky připomínat tuto 
zásadní událost v dějinách naší země. Účelem 
projektu je tyto stromy díky dobrovolníkům 
nejen vyhledat, ale také je nechat odborně 
ošetřit, případně vysadit nové. Stačí najít strom 
zasazený u příležitosti oslav svobody a demo-
kracie (nejčastěji v letech 1918, 1919, 1928, 
1945, 1968), shromáždit dostupné informace 
(datum výsadby, kdo ho vysadil, obvod kmene, 

památková ochrana) a prostřednictvím jedno-
duchého formuláře přidat do interaktivní mapy 
na adrese www.stromysvobody.cz. 

Nadační fond Karla Lewita besedoval

Clara Lewitová.  Archiv NFKL

  Marek Olbrzymek

Poberounský dvojboj vyhráli hosté

Hledají se stromy svobody
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inzerce
FILMOVÁŠKOLA 

VÝKUP KNIH
VYKOUPÍME KNIHY

I CELÉ KNIHOVNY
ODVOZ ZAJISTÍME

773 902 693
www.antikvariat-brdy.cz

ČISTÍRNA
ODĚVŮ
ČISTÍRNA
ODĚVŮ
• textilní oděvy
• bytový textil
• kůže, kožešiny
• praní, mandlování
Sběrná místa:
Černošice, Dobřichovice,  
Řevnice, Všenory – adresy na:

www.cernosickacistirna.cz

) 251 643 173 777 659 546  www.drevo-dolezal.cz

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

PALIVOVÉ
KRBOVÉ

STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

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

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

Ing. Ivo Dostál
daňový poradce – ev. číslo 5115  |  +420 608 40 99 94  |  5115@kdpcr.org

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

Školní víkend byl náročnější pro nové žáky, 
kteří si prošli pravidla provozu ve studiu, 
seznámili se s pracovištěm, se zařízeními 
a s programem pro střih. V teorii probrali roz-
bor úkolů, které mají jednotlivé profese před 
natáčením a po něm.

V neděli pak všechny studenty čekala zajíma-
vá exkurze do Národního technického muzea 
v Praze, jehož součástí je také filmová expozice 

a televizní studio. Studenti si vše prošli a pro-
hlédli, navíc s odborným komentářem pana 
Miroslava Lešovského, jednoho z profesorů 
filmové školy. Poté si ještě prohlédli ostatní 
expozice a probírali způsob natáčení exponátů.

Národní technické muzeum v Praze bylo 
založeno již v roce 1908. Během více než 
sta let tu byly vybudovány rozsáhlé sbírky ze 
všech možných oborů, zájemci mají k dispozici 

také bohatou knihovnu a archiv dějin techniky 
a průmyslu. Budova byla v letech 2003 až 2011 
rekonstruována, v říjnu 2013 bylo muzeum 
po 75 letech konečně dokon-
čeno a plně zařízeno.

Studenti si návštěvu oprav-
du užili. Během školního roku 
je určitě čeká nějaký další 
poznávací výlet.

Během druhého víkendu nového 
školního roku Umělecké školy 
filmové Řevnice, který proběhl 
11. až 12. listopadu, se studen-
ti rozhodně nenudili. Svůj čas 
strávili nejen ve škole, ale vydali 
se také na exkurzi do Národního 
technického muzea v Praze.

Studenti filmové školy navštívili Národní technické muzeum
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DOBRÝ SMĚR

Nabízím individuální 
psychoterapeutické poradenství
v příjemném prostředí, diskrétní
přístup, profesionalitu.

Masáže: klasická relaxační, 
Dornova metoda, Breussova masáž, 
biodynamické masáže, havajská
lomi-lomi, thajská masáž nohou

Kateřina Lopez, tel.: 777 922 291
Anežky České 1118, 
Dobřichovice (vedle bazénu)
www.dobrysmer.cz

Inzerce DOBNET 93x63_Layout 1  09.11.17  16:09  Page 1

Nabízíme volná pracovní místa:

MONTÉR – TECHNIK PROVOZU 
Náplň práce:
práce spojené s provozováním, opravami a výstavbou vodohospodářské 
infrastruktury, pracovní doba: 7:00 – 15:30 hod.

Požadujeme:
bezúhonnost, spolehlivost, pracovitost, odborné vyučení, přednostně v oboru 
zámečník, instalatér, topenář apod., řidičský průkaz min. B

Nabízíme:
zázemí stabilní společnosti, práce na HPP, stravenky

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail
kejha@aquaconsult.cz, tel.: 602 311 274

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

NÁSTUP
IHNED

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.cz

www.oberman.cz

zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX

kamerové systémy 
regulace vytápění

automatizace, ovládání

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

Další informace: 
Kamila Mimrová, tel. 605 239 585, e-mail: mimrova.k@swah.cz

www.swah.cz/kariera

www.swah.cz

Česká společnost se 30 letou tradicí. 

HLEDÁME

REFERENT(ka)  
OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ

PRACOVNÍK SKLADU

TECHNIK STROJÍRENSKÉ 
VÝROBY – PŘÍPRAVÁŘ

Nástup ihned, nebo po domluvě.

Ekotechnika spol. s r.o., hledá  
nové kolegy na pracovní pozice:

Kontakt:  
+ 420 251 640 511  
info@ekotechnika.cz

www.ekotechnika.cz/Volna-mista-nove

TECHNIK
Tvorba nabídek na přístroje a měřicí systémy
Drobné opravy přístrojů
Technická podpora zákazníkům

Prodej měřicích přístrojů
Návštěvy u zákazníků
Komunikace s výrobci v AJ

OBCHODNÍK

Příjemné prostředí v malém vstřícném kolektivu

Klimatizovanou kancelář

Služební garsonka (od května 2018)

Osobní automobil i pro vlastní použití

Firemní zaškolení, po zapracování i v zahraničí

Mobilní telefon

NABÍZÍME

Místo výkonu práce: Černošice / Karlík u Dobřichovic
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Vánoční pečení těší 
ženy i muže

Adventní návštěvu 
na téma pečení cukroví 
začínáme u hospodyňky 

z nejpovolanějších. Věra Hrubá 
z Řevnic je vynikající cukrářka, 
kuchařka a pro mnoho nejen 
řevnických dětí ideální babička. 
Zazvoníte-li u její branky, 
s prázdnou domů neodejdete.

 „Dneska peču škvarko-
vé bochánky podle receptu 
Michala Tučného,“ prozrazuje 
vitální důchodkyně a hned 
nás vede do vonící kuchyně. 
Na stole už jsou rozesety staré 
kuchařky a štosy papírků s dal-
šími předpisy na cukroví. Vévo-
dí jim stařičká mnohasetstrán-
ková bichle s recepty věhlasné 
české kuchařky a učitelky  
Marie Janků-Sandtnerové.  
„To je moje Sandtnerka.  
Mám ji ještě po mamince,“ 
vypráví Věra Hrubá. 

Právě s maminkou vytvářela své první 
vánoční pečivo, když jí bylo asi deset let. 
Protože maminka měla hodně práce, brzy 
pekly cukroví se sestrou Irčou samy. „Pekly 
jsme rády, vždycky se to povedlo. Maminka 
totiž měla svoje recepty, podle kterých peču 
dodnes. Třeba výborné oříškové cukroví.  
Mám i staré formičky,“ prozrazuje paní Věra 
a ze spižírny vyndává tašku plnou nejrůzněj-
ších tvarů. „Formičky jsou náš rodinný poklad. 
Některé mám já, jiné sestra. Tohle srdíčko 
mám pro dědečka. Když jsem se vdala, pekla 
jsem sama. Pak s dcerou Ivankou. Potom při-
šla vnoučata a cukroví jsem dělala s nimi. Stáli 
všichni kolem stolu a vykrajovali. Dneska už si 
holky pečou samy. Ale mám nového pomoc-
níka, pravnoučka Ondráška,“ vyjmenovává 
77letá seniorka, které dělají radost nejen čtyři 
vnoučata, ale už i dvě pravnoučata.  
Třetí je na cestě. 

Věra Hrubá stejně jako její sestra i dcera 
jsou kuchařky a cukrářky vyhlášené v da-
lekém okolí. „Dřív jsem dělala hodně druhů 
cukroví. Třeba vanilkové rohlíčky až z pětiná-
sobné dávky. Ráda jsem rozdávala souse-
dům,“ vzpomíná Věra Hrubá. V současnosti 
peče kolem osmi druhů už jen pro rodinu 
a pro radost. „Pořád mě to baví, i když už 
jsem taky trochu líná. Na pracinky mám stro-
jek a formičky vymazávám pomocí spreje,“ 
přiznává. Vrásky si nedělá ani z vyšší ceny 
másla. Vždycky totiž používala půl másla 
a půl hery.

Zatímco několik druhů cukroví peče nepře-
tržitě a beze změny několik desítek let, jiné 
obměňuje. Ráda vyzkouší i něco nového, třeba 
vločkové rohlíčky nebo čokoládové šátečky. 
Jedno se ale nemění nikdy: péct začíná vždy 
hned po 1. prosinci. 

Vánoce bez vanilkových rohlíčků či lineckých 
koleček si většina z nás dokáže jen stěží představit. 
Při jejich výrobě má ale každý trochu jiné rituály. 
Někdo peče desítky let podle stejného receptu, jiný 
rád experimentuje. Některé hospodyňky si vystačí 
se třemi druhy vánočního cukroví, další neuspokojí 
ani stovky plných plechů. Do předvánočního shonu 
u trouby se stále častěji zapojují i muži.

 Kaie.cz
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Zdravější pečení
Monika Kopecká podle slov svých kamarádek 
„ujíždí“ na bio potravinách. V Řevnicích si do-
konce přesně před osmi lety otevřela prodejnu 
nazvanou BiJo jako od maminky, kde tyto 
potraviny nabízí. A tak není divu, že také její 
cukroví je bio. Pro sebe i zákazníky peče vá-
noční dobroty bez výčitek, takové, po kterých 
bude člověku dobře na duši i na těle. Ovšem 
nebylo tomu tak vždy. 

„Přešla jsem na to průběžně. Když jsem byla 
mladá, pekla jsem klasiku. Vše se změnilo, 
když se narodily děti a já chtěla dělat jídlo co 
nejzdravější a nejkvalitnější, což pro mne bio 
představuje. Pokoušela jsem se vařit nejdřív 
malinko jinak, aby nikdo nepoznal rozdíl. 
Dneska jsem ráda, když zákazníci ten rozdíl 
poznají,“ popisuje podnikatelka Monika Kopec-
ká s tím, že její bio cukroví je tmavší a není tak 
sladké. Vánoční pečení měnila krok za krokem. 
Nejdřív nahradila bílou mouku celozrnnou špal-
dovou. „To ostatně může udělat úplně každý 
a nemusí ani přemýšlet o receptu. Potom jsem 
vyměnila cukr a začala užívat sirupy. Datlový, 
javorový, agávový nebo rýžový. Čím víc jsem 
v receptu měnila, tím byly zapotřebí lepší zna-
losti. Člověk musí vědět, co přidat a co zase 
ubrat,“ vysvětluje Kopecká s tím, že zůstala 
věrná tradičním receptům. Tedy i u Kopeckých 
se nejvíc pečou rohlíčky a linecké. V součas-
nosti už paní Kopecká používá mouku žitnou, 
která se podle ní na sladké náramně hodí. 
„Cukroví je vláčnější. Není sice tak bílé, ale nám 
to nevadí,“ říká Kopecká. Nesouhlasí s tím, že 
by pečení v bio kvalitě bylo časově či finančně 
náročnější. A hned přidává vysvětlení: „Samo-
zřejmě, že bio mouka bude dražší, než když si 

člověk koupí Babišův penam. To vyplývá už ze 
způsobu pěstování, který je v souladu s příro-
dou a nejde proti ní. Jde ale hlavně o to, kolik 
si toho chcete připravit a jaké množství cukroví 
se po Vánocích zbytečně vyhodí, protože je ho 

moc. Když ale dáte do kvalitních surovin víc 
peněz, automaticky vás to nutí chovat se k po-
travině hospodárněji. Když je něčeho méně, víc 
si toho lidé váží.“

Péct na Vánoce začíná paní Kopecká na za-
čátku prosince, když se u ní sejdou všechny 

objednávky od zákazníků. K práci si zásadně 
pouští vánoční koledy. „U každého pečení si 
moc ráda zpívám. Některé recepty jsem si pro 
sebe dokonce podle písniček pojmenovala. 
Když si zpívám, je totiž vše v pořádku. Jakmile 
bych přestala, je něco špatně,“ směje se sym-
patická blondýna a přidává k dobru historku 
z loňska, kdy v době největšího shonu upustila 
dva plechy upečeného lineckého cukroví. Tra-
gédie to byla o to větší, že paní Monika nemá 
v oblibě vykrajování. „Miluji tvoření rohlíčků, 
když vše vzniká v rukách. Naproti tomu vyvále-
ní placky a automatické vykrajování jako robot 
nemusím,“ otevřeně přiznává. Během uplynu-
lých let zjistila, že největší zájem je právě o ro-
hlíčky a o linecké. Kromě nich nabízí i další asi 
tři druhy bio cukroví, které obměňuje. „Každý 
rok mě napadne něco jiného. Letos třeba budu 
nově mít skořicové rohlíčky a k tomu ovesné 
hrudky, tedy nic na vykrajování,“ prozrazuje 
majitelka útulného řevnického obchůdku, kde 
budete moci některé z jejích vánočních výtvorů 
ochutnat. Na vánoční objednávky je už ale 
pozdě. To až zase za rok, v listopadu.

Muž u plotny
O tom, že pečení cukroví není pouze doménou 
žen, přesvědčuje nejen své kamarády a známé 
amatérský fotograf Pavel Paluska z Králova 
Dvora. Pracuje sice jako elektrikář, za jeho 
vánoční kousky by se ale nemusela stydět ani 
pramáti českých kuchařek Magdalena Dobro-
mila Rettigová.

K pečení se dostal z velmi prozaického 
důvodu: „Když jsme byli malí, maminka si 
dodělávala školu a jezdila do Prahy. Vracela se 
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večer a na pečení neměla čas. Protože jsme 
ale s bráchou cukroví chtěli, rozhodli jsme se, 
že si ho upečeme sami. To mně bylo nějakých 
dvanáct let,“ vybavuje si milovník dobrého jídla. 
Mezi prvními prý vyzkoušel škvarkové ořechy. 
„Zpočátku byl největší problém ohlídat troubu 
a vyndat formičky o chlup dřív, aby cukroví 
došlo,“ vzpomíná 53letý královédvorský rodák. 
Od té doby se z pečení stala jeho oblíbená 
každoroční zábava. Má svých asi patnáct 
receptů, z nichž vybírá osm, které připravuje. 
Peče nejen pro sebe a své příbuzné, ale hlavně 
pro kamarády, kteří už netrpělivě na krabičky 
s cukrovím čekají. Pro ně dokonce před lety 
vydal vlastní kuchařku s vánočními recepty 
a nazval ji Pájova kuchařka vánočního cukroví 
pro dobré přátele a kamarády.

Recepty má stálé, mění jen druh tuku, po-
kud se do cukroví dává. „Nepoužívám ale heru. 
Ta se mi neosvědčila. Kde je v receptu máslo, 
dávám máslo. Žádné chabé náhražky,“ tvrdí 
zarputile. Opatrný je i při hledání nových inspi-
rací. „Na internetu jich je sice k mání mnoho, 
člověk je ale nemůže ochutnat. A tak si raději 
nové recepty beru od kamarádů,“ říká. Péct 
začíná v předvečer svatého Mikuláše. „Mám 
výhodu, že dělám na směny. Někdy peču 
s mámou, což jde mnohem rychleji. Já peču, 
ona slepuje,“ říká s tím, že další výhodou je, že 
jeho sladkosti jsou ihned poživatelné. Není tedy 
nutné nechat cukroví odležet.

Největší poptávka je podle Palusky 
po jeho včelích úlech. Na Vánoce jich vytvoří 
na šest stovek. Postupně. První letošní várku 
na zkoušku udělal již v polovině listopadu. 
„Vždycky se po nich zapráší. Kamarádi mají 
rádi i moje vyfouklé cukroví. To se nepeče, ale 
v troubě jenom suší. Oblíbená je i bílá a černá 
čokoláda,“ prozrazuje.

Pokud byste chtěli jeho sváteční dobroty vy-
zkoušet, vydejte se koncem ledna do Berouna. 
Pavel Paluska tam bude 29. ledna zahajovat 
v Holandském domě svou výstavu Sport 
ve fotografii. A kromě skvělých fotek zaručeně 
nabídne i některé druhy cukroví.

Linecké s příchutí piva
Radek Havel z Řevnic rozhodně nepatří mezi 
muže, kteří tráví svůj volný čas u plotny. Rád 
si zajde na dobré pivečko nebo na čundr 
do odlehlých zákoutí Čech i Moravy. Přesto 
v prosinci pravidelně zadělává těsto na několik 
druhů cukroví. Jeho doménou je linecké. A ne 
ledajaké. „Nemám moc rád velké kousky. 
A tak jsem hledal vhodnou velikost na linecké 
cukroví. Mívali jsme sice mnoho vykrajovátek, 
ale všechna byla obří,“ popisuje Havel. Nako-
nec vyzkoušel pivní zátku a bylo to to pravé! 
Od té doby mají linecká kolečka od Havlů tak 
trochu i pivní příchuť. Jako milovník malých 
řemeslných pivovarů se Radek Havel snaží 
linecká kolečka vykrajovat „košer“ korunkami. 
Tedy těmi ze sklenic plněných v minipivova-
rech. „Na vykrajování musím vždy mít pěknou 
zátku, aby mě to bavilo,“ směje se Havel, 
který si dokonce vede s kamarády pivní statis-

tiky. S oblibou dělá i vosí hnízda. „Kdyby mě 
to netěšilo, tak to nedělám. Ale večery jsou 
v zimě dlouhé. Většinou si pustím hezkou 
muziku. A největší radost mám, když mi po-
můžou děti, společně pak vykrajujeme. To je 
lepší než celé Vánoce s rozdáváním dárečků,“ 
uzavírá Radek Havel.

Žádaná mladá cukrářka
Aničce Hlinkové je teprve dvacet let a už pa-
tří mezi vyhledávané cukrářky. V tomto oboru 
se dokonce před dvěma lety vyučila. Její 
vánoční cukroví zdobí sváteční stoly nejen 
u nás v dolním Poberouní, ale tradičně putuje 
i na sousední Slovensko. Letos si ho u Anič-
ky objednala dokonce i jedna Američanka, 
která na Vánoce přijede do Čech. „Péct jsem 
začínala s maminkou. Máme to v rodině. 
Třeba maminčina sestřenice dělá až padesát 
kilo. A dřív ještě mnohem víc,“ vysvětluje 
Anička, která se kolem plotny po boku své 
maminky otáčí už od osmi let. I proto se 
rozhodla vystudovat obor cukrářka. „Vždycky 
mě to bavilo, je to můj koníček,“ prozrazuje 
sympatická slečna, která každoročně spolu 
s maminkou nabízí zájemcům na dvě desítky 
druhů vánočního pečiva. „Z jednoho těsta 
lze připravit až čtyři druhy. Stačí je odlišit 
například různými krémy,“ prozrazuje. Baví ji 
takřka vše, tedy až: „… na potírání vánočních 
kartiček vajíčkem.“

Také u Hlinků se začíná péct na počát-
ku prosince. V jeho první polovině Anička 
neví, kam dřív skočit. Hotové plechy počítá 
na stovky. Z čeho má při pečení největší 
strach? „Z toho, že pracny nepůjdou vy-
klepávat. Máme letité formičky po babičce, 
a ne vždy vymazání odhadneme,“ přiznává 
a dodává, že podle toho se pozná správná 
cukrářka. Ta by měla být podle Aničky trpěli-
vá a pečlivá. 
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Za každý nákup 2 speciálně označených balení (nejedná se o léčiva hrazená z veřejného zdravotního pojištění) s BENU Lékovou kartou získáte 100 Kč slevovou poukázku. Slevové poukázky vydáváme od 1. 12. do 31. 12. 2017 nebo do vydání zásob. 
Uplatnit slevové poukázky je možné od 1.1. do 31.1. 2018 při nákupu zboží nad 120,- Kč s BENU Lékovou kartou.  Bližší podmínky jsou k dispozici v lékárnách BENU. Produktová nabídka platí od 1.12. do 31.12. 2017 nebo do vyprodání zásob. 
Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. 
Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny. Cena S KARTOU VÝHODNĚJI platí pouze při předložení BENU Lékové karty. 

www.benu.cz

Palackého 541, Dobřichovice
Telefon: 731 638 100

pondělí - pátek:  8:00 – 18:00 hod.  
sobota:  8:00 – 12:00 hod.

BENU tip
Darujte 100 Kč poukázku svým blízkým 
společně s dárkem z BENU Lékárny!

399 Kč299 Kč

Voltaren Emulgel®

Voltaren Emulgel působí přímo v místě 
bolesti trojím účinkem: uleví od bolesti, 
tlumí zánět a zmenšuje otok. Akční balení. 

2x 100 g

výhodné
balení

l l® GS Condro® Diamant
 
Mimořádná síla glukosamin sulfátu v denní 
dávce. Navíc se soutěží o luxusní ceny v 
hodnotě 500 000 Kč. V akci také GS 
Condro DIAMANT 100 tablet za 499 Kč.

100 + 50 tablet navíc v balení

1199 Kč599 Kč

výhodné
balení

Kč

Oscillococcinum®

Preventivně a od prvních příznaků. Léčba 
pro celou rodinu. Bez věkového omezení. 
Při koupi 2 balení 30 dávek ušetříte 
a navíc získáte dárkový obal.

2x 30 dávek + dárkový obal

1099 Kč 1299 Kč

sleva

200é

Oscillococcinum®num®

sleva

společně s dárkem z BENU Lékárny!

k nákupu 2 libovolných 

balení takto označených
Kč

BENU vánoční nadílka

poukázkaKč

Kč

  Lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. .    Doplněk stravy.  Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inzerce 190x267dobrichovice.ai   1   20. 11. 2017   13:45:33DOBNETINZERCE 



www.idobnet.cz  11  

Perníkové péefko
Přesně tyto dvě vlastnosti, tedy trpělivost 
a pečlivost, má i někdejší starostka Berouna 
Šárka Endrlová, která se vždy několik týdnů 
před Vánocemi vrhá do pečení a zdobení 
nádherných voňavých perníčků. A to už přes 
30 let. S prací začíná v polovině listopadu, 
kdy s maminkou perníčky peče. Nechává je 
pak poctivě několik týdnů odležet. „Mamin-
ka je jako učitelka mateřské školy výtvarně 
velmi nadaná. Dřív jsme spolu dělaly vizovické 
pečivo, pak se maminka zamilovala do umění 
perníkářky paní Chadimové,“ popisuje Šárka 
Endrlová, jak se ve svých šesti letech k vánoč-
ním perníkům dostala.

V současnosti již má s maminkou role 
rozdané: maminka peče, Šárka zdobí. Kousků 
jsou přitom víc než dvě stovky. Andílci, čerti, 
rybičky, zvonky, hvězdičky, chaloupky. Každý 
rok vždycky něco navíc. „Loni jsme třeba 
poprvé vyzkoušely 3D stromečky poskládané 
z hvězdiček,“ sděluje Šárka, která zdobení 
bere jako druh relaxace. Hotové výtvory pak 
rozdává kamarádům, z nichž někteří se zdrá-
hají do vyšperkované cukrovinky kousnout. 
„Jiní ale takový ostych nemají, a naopak mě 
nabádají, ať udělám nějaké obří a horší perníky, 
aby je hned snědli,“ směje se Šárka.

Několikrát již Šárka zorganizovala kurzy 
malování perníků pro své přátele. „Pro začá-
tečníky bylo pokaždé nejtěžší nakreslit rovnou 
netrhanou čáru. Obtížné ale bývá udělat 
i obyčejný hezký kulatý puntík,“ odhaluje zrád-
nost zdobení sympatická dáma s tím, že alfou 
a omegou úspěchu je nejen správně zahuště-
ná poleva, která nesmí být ani řídká, ani hustá, 
ale i vhodně zvolený zdobicí sáček.

 V posledních letech si Šárka troufla 
i na perníkové betlémy. Jako nejsložitější 
označuje namalovat bílým sněhem obličeje. 
„Jsem při zdobení tak trochu anarchista. 
Zdobím si podle svého a nikdy nedokážu 
ozdobit dva tvary stejně,“ přiznává. Zatímco 
některé kousky zkrášlí za několik minut, jiné, 
náročnější ornamenty tvoří i půl hodiny. Kres-
bu pak pomocí pinzety dokončuje drobnými 
perličkami. V roce 2015 tímto způsobem 
vytvořila originální péefko pro město Beroun. 
Bylo nejen unikátní, ale doslova k nakousnu-
tí. „Upekla a nazdobila jsem perníky v podo-
bě berounských měšťanských domů a věží. 
Následně jsme vše nafotili a rozesílali jako 
PF,“ vzpomíná s tím, že reakce adresátů byly 
velmi pozitivní.

Třebaže perníčky mívá Šárka Endrlová už 
koncem listopadu hotové, neznamená to pro 
nadšenou perníkářku konec vánočního peče-
ní. Naopak, začíná s tvořením dalšího cukroví. 
Byly roky, kdy dělala i 22 druhů, k tomu ještě 
vánočky a štoly. „Mám takový top ten cukroví, 
které peču pořád. K tomu přidávám nějaké 
experimenty. Naopak už se nevracím k těm 
druhům, které na stolech v předchozích 
letech zůstaly jako poslední. Ty vyškrtávám,“ 
prozrazuje svou taktiku s tím, že se vyžívá 
i v nákupu ingrediencí. Potrpí si na vanilku, 
čerstvá domácí vejce i máslo, bio citrony či 
bio pomeranče… Kdo by čekal, že zadosti-
učiněním je pro mladou maminku spokojenost 
dvou synů a manžela, zmýlil by se. „Jsem sice 
ráda, když jim chutná, ale dělám to hlavně 
proto, že mě to baví!“

 ! Pavla Nováčková
 Petra Stehlíková

DOBNETTÉMA

ANKETA
Pečete na Vánoce cukroví?
A které máte nejraději?

Ludmila Vaňková, spisovatelka:
V současnosti už nepeču nic. Co k tomu dodat. Za desítky let, kdy 
jsem pekla hodně, jsem toho měla plné zuby. Péči o rodinu už má 
na starosti další generace

Lenka Kolářová, houslistka, vedoucí lidové muziky Notičky:
Cukroví už nepeču kvůli vánočnímu koncertování. Ale když byly dcery 
malé, dělala jsem až patnáct druhů. Nyní to řeším tak, že mi peče 
bývala flétnistka z Notiček Anička Hlinková. Je vyučená cukrářka a její 
domácí cukroví je výtečné.

Ester Pavlů, mezzosopranistka:
Vánoční cukroví miluji snad jako každý na světě a nejvíc včelí úly. 
Také samozřejmě vanilkové rohlíčky, ale musí být takové, že když si 
je dáte do úst, rozplynou se na jazyku. Bohužel na pečení cukroví 
mi nezbývá čas, před svátky mám mnoho koncertů a představení, 
takže se vracím domů vždy jen vybalit a zase zabalit kufr. Teď právě 
vystupuji ve Švýcarsku. Vyřešila jsem to tak, že jsem si cukroví objed-
nala v řevnické cukrárně. Moc se těším, až ho ochutnám. Přeji všem 
z okolí krásné Vánoce.

Jan Matěj Rak, kytarový virtuos:
Občas doma cukroví pečeme, ale ne zcela pravidelně. Obvykle to 
bývá linecké a vanilkové rohlíčky. A jaké mám nejraději? Linecké 
a všechno, co je plněné a složité. Právě to, co mi babička v dětství 
nechtěla péct, že je s tím moc práce. 
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Na dobrou 
architekturu 
musí být tři

„Jde o jakéhosi Oscara architektury. Pro náš 
ateliér je to velký úspěch,“ říká spolumajitel 
známé architektonické kanceláře a rodák ze 
Zadní Třebaně Oldřich Hájek.

Proč jste se rozhodl vystudovat právě 
architekturu?
Ani nevím, předky architekty v rodině nemám. 
Táta, ač byl právník, vymýšlel různé okrasné 
zídky v zahradě, vyráběl zahradní nábytek, ku-
poval si časopisy o bydlení. Možná jsem něco 
pochytil od něj. Od dětství jsem rád a hodně 
kreslil. Máma vždycky říkala, že už jako dítě 
jsem prý chtěl být zedník, který kreslí plány. 
Na gymplu většina spolužáků každý rok měnila 
své budoucí záměry. Já od prváku věděl, že 
chci dělat architekturu. Nakonec jsem vystudo-
val Fakultu architektury ČVUT v Praze.

Jaké by měl mít architekt předpoklady?
Myslím, že architekt musí hlavně vidět a vnímat 
prostor. A je přitom jedno, jestli navrhuje malou 
chatku, nebo soubor padesáti rezidenčních 
objektů. Architektura je o tvorbě prostoru, buď 
ho člověk vnímá, nebo ne. Není to jen uvnitř 
domu, mezi zdmi, ale i mezi domy, v přírodě, 
jakýkoli veřejný prostor. Architekt musí mít 
samozřejmě také příslušné technické znalosti, 
aby mohl svůj návrh dotáhnout až k úspěšné 
realizaci.

Byl jste i na praxi v Rakousku. Dalo vám 
to něco?
Byla to trochu jiná praxe, než když architekti ob-
vykle po škole vyjíždějí do světa získat zkušenosti 
v renomované kanceláři. Odjel jsem už ne jako 
mladý, ale až těsně po revoluci. Dřív to ani nešlo. 
Důvody jsem měl dva. Předně mě minulá doba 
zanechala jazykově negramotného. Chtěl jsem 
se tedy naučit německy. V té době jsem také 
odešel z projektového ústavu a jako mnozí jiní 
jsem plánoval  osamostatnění. Učil jsem tehdy 
na fakultě architektury, takže dva roky po sobě 
o prázdninách jsem se vydal na zkušenou 
do jedné architektonické kanceláře v rakouském 
Welsu, abych zjistil, jak taková kancelář funguje. 
To byl druhý důvod. V začátcích naší kanceláře 
se to pak hodilo, jedni z prvních našich klientů 
byli právě Němci a Rakušané.

Vaše architektonická kancelář Šafer Hájek 
architekti funguje již téměř čtvrt století. 
Jak se zrodila?
S Jaroslavem Šaferem jsme se setkali náhodně 
na fakultě, kde jsme učili. Oba jsme měli odliš-
né zkušenosti. Já jsem měl za sebou dvanáct 
let socialistického projektování. Všude panoval 
diktát socialistického stavebnictví. Byl jsem 
zvyklý si vše udělat sám. Kolega se po jedna-
dvaceti letech vrátil z pobytu v zahraničí, kde 
pracoval v renomovaných, skvěle fungujících 
architektonických kancelářích, v nichž  každý 
měl přesně daný svůj úkol, vše fungovalo… 
Potřeboval někoho, kdo zná zdejší poměry, já 
zase někoho s nadhledem i odlišnou zkuše-
ností. On je dobrý hlavně v konceptuálních 
fázích návrhu,  já zase ve schopnosti dotáh-
nout vše do detailu a do realizace. Paradoxně 
možná díky té odlišnosti se skvěle doplňujeme.

Jaké bylo vaše první společné dílo?
Šlo o zakázku na prestižním místě na praž-
ských Příkopech. Začali jsme na ní společně 
pracovat někdy v roce 1993. Byla to rekon-
strukce čtyř sousedních činžovních domů, kte-
ré se měly provozně propojit, první a hned velká 
stavba, na které jsme také tak trochu testovali 
možnou spolupráci. Ukázalo se, že to klape.

Kolik realizací už máte na kontě?
To nevím. Možná to někdy zkusím spočítat. Je 
jich za ta léta hodně. Například jen v letošním 
roce pracujeme na skoro dvaceti zakázkách.  
Někdy navrhujeme i několik domů ročně, jindy 
se jeden projekt táhne několik let. Povolovací 
procesy jsou stále  složitější.

Váš záběr je poměrně široký. Chata v Kr-
konoších, rozhledna, rezidenční bydlení… 
Jsou rozdíly v navrhování různých typů 
staveb?
Je to tak. Navrhovali jsme nejníže položenou 
rozhlednu v Čechách nebo třeba rekonstrukci 
Dejvického divadla či parku Ladronka v Pra-
ze. Do roku 1998 jsme projektovali skoro 
výhradně administrativní objekty. Byla taková 
doba. Bývalé činžovní domy se přestavovaly 
na kanceláře, byty tenkrát nikdo nechtěl. První 
bytový dům jsme dostali v roce 1998 a pak 

V nejprestižnější architektonické soutěžní přehlídce,  
České ceně za architekturu, měl ateliér Šafer Hájek 
architekti mezi čtyřmi desítkami nejzdařilejších staveb 
České republiky uplynulých pěti let hned dvě želízka. 
Jedním z nich je nová dobřichovická škola.

Česká cena za architekturu 
 Cena profesní Komory architektů, letos se 

vyhlašuje podruhé. Podle odborníků jde 
o nejlepší architektonickou přehlídku. Mezi 42 
nominovanými jsou letos i dvě stavby ateliéru 
Šafer a Hájek: přístavba ZŠ Dobřichovice 
a Společenské centrum Breda & Weinstein 
v Opavě.

Grand prix obce architektů
 Národní cena za architekturu. Donedávna 

jediné čistě architektonické ocenění Obce 
architektů. V letošním ročníku má SHA 
nominaci za rezidence Emílie a Františka 
v Černošicích.

Stavba roku
 Hodnotí celkovou kvalitu stavby, systém 

jakosti pro dokončené ucelené stavební 
dílo. Cenu získal SHA třikrát. Za školu 
v Dobřichovicích (2015), SC Breda & 
Weinstein (2013) a bytový dům Na Topolce 
(2009).

Best of reality
 Jde o především developerské ocenění. 

Hodnotí se celková úspěšnost  počinu. Letos 
získal SHA 2. místo za projekt Top’rezidence 
Šárecké údolí – 1. etapa.

Ing. arch. Oldřich Hájek
• Narodil se 13. 10. 1953.

• Pochází ze Zadní Třebaně, kde žil do roku 
1985. Nyní žije trvale v Praze, do Třebaně 
často a rád jezdí.

• V letech 1990–2001 vyučoval na Fakultě 
architektury ČVUT v Praze.

• Pracuje v ateliéru SHA Šafer Hájek architekti.

• Má tři syny, rád jezdí na kole, v zimě lyžuje, 
chodí do divadla, hodně cestuje.
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následovala éra, kdy jsme nedělali zase skoro 
nic jiného. Práce bylo hodně, a tak jsme si 
mohli i trochu vybírat. Měli jsme štěstí na dobré 
klienty a zajímavé úkoly v pěkných lokalitách, 
převážně v Praze.

Rozdíly v navrhování různých typů staveb 
nevidím. Vždy se liší zadání, místo, vztah 
stavby k okolí. To je pokaždé jiné, ale tím také 
inspirující.

Kdybyste měl vybrat jeden váš „nej“ 
projekt, který by to byl?
Je těžké nějaký vyzdvihnout před jinými. Ze 
všech mám radost a za žádný se nestydím. 
Možná bych přece jenom zmínil jednu ne stav-
bu, ale skupinu staveb. Jsou to veřejné stavby 
(škola, parky, divadlo apod.). Architekt navrhuje 
domy proto, aby kultivovaly prostředí, ale 
také aby dobře sloužily těm, jimž jsou určené. 
Privátní stavby užívá určitá skupina lidí. Naopak 
ty veřejné mohou dělat radost mnohým. Když 
se někdy v létě stavím na pražské Ladronce 
a vidím ty davy, které  tam sportují, relaxují 
a využívají naplno vše, co jsme jim v areálu 
navrhli, mám báječný pocit. Veřejné stavby mají 
širší dopad na společnost.

Někdy se při naší práci podaří navázat 
s klienty i uživateli našich staveb i po dokon-
čení velmi přátelský vztah, který trvá léta. To 
je třeba příklad Dejvického divadla, které jsme 
rekonstruovali před patnácti lety. Stále se 
stýkáme a před nedávnem, k jejich dvacátému 
pátému výročí založení, jsme navrhli a realizo-
vali další vylepšení vstupních prostor a chys-
táme, doufám v brzké době, úpravu parteru 
před divadlem.

 Co je pro vás větší výzva: stavět na zele-
né louce, nebo navrhnout oživení původ-
ních staveb? 
Přiznám se, že nemám moc rád stavby na ze-
lené louce. Ono se na ní dnes už skoro ani 
nestaví. Raději navrhuji v kontextu konkrétního 
prostředí. Nejradši mám asi rekonstrukce 
a dostavby. Stávající část domu inspiruje. Mezi 
novou a starou částí stavby vzniká dialog, 

pozitivní napětí. U takových zakázek vždy 
opravujeme, restaurujeme jen ty části, které 
má smysl obnovit v původní podobě. Nové 
prvky vkládáme v současném, moderním 
výrazovém i materiálovém provedení. To je to, 
co mne baví.

To byl i případ dobřichovické základ-
ní školy, jejíž přístavbu jste navrhovali 
v původní zástavbě a získali za ni ocenění 
Stavba roku. Jak návrh vznikal?
Náš návrh vyhrál v soutěži, kterou vypsalo 
město Dobřichovice.  Asi nejtěžší bylo najít 
správné objemové řešení. Na jedné straně 
u řeky Berounky škola sousedí s menšími 
rodinnými domy, na straně druhé, přes ulici 
5. května, je poměrně veliký nový bytový 
dům. Snažili jsme se najít takové měřítko, aby 
škola do tohoto různorodého prostředí dobře 
zapadla. Stejně důležité pro nás bylo i vnitřní 
prostředí pro žáky. Nejen učebny, ale i prostory, 
kde žáci tráví volný čas mezi hodinami výuky. 
Důležité bylo i správně zvolit nový, bezpečný 
vstup včetně prostranství před školou.

Potěšilo vás ocenění za dobřichovickou 
školu?
Všechna ocenění potěší a jsou inspirací pro 
další práci. Je to krásných pár minut slávy. 
Nevnímám je ale jako cenu pro mne nebo náš 
ateliér, ale především pro stavbu samotnou. 
Hodnotná stavba může vzniknout  jedině tak, 
že se v první řadě najde investor, který dobrou 
architekturu chce a dokáže ocenit. Dál je to sa-
mozřejmě kvalitní návrh architektů a projektantů. 
Stejně tak je důležité, aby stavební firma měla 
zájem a motivaci dílo dobře realizovat. V přípa-
dě dobřichovické školy se to skvěle povedlo. 
A proto ocenění patří všem zúčastněným.

Další vaše dílo v našem okolí je Centrum 
Vráž nebo sousedící rezidence Emílie 
a Františka. Jak obecně hodnotíte vý-
stavbu v dolním Poberouní v uplynulých 
dvaceti letech?
Po revoluci se začalo prakticky ve všech sídlech 
mohutně stavět. Zabírala se zemědělská půda, 
zastavovaly se velké volné plochy. Bohužel 
dost často bez kvalitního urbanistického plánu. 
V Černošicích se po revoluci zastavěla celá 
Vráž. Do té doby nezastavěné plochy byly 
rozparcelovány pouze na pozemky pro rodinné 
domy a nikdo nemyslel například na plochy pro 
služby nebo kvalitní veřejný prostor. Postavily 
se stovky domů velmi rozdílné kvality. Takové 
příklady najdete leckde. V posledních letech 
se to myslím již zlepšuje. Právě proto si velmi 
cením projektu Centrum v Černošicích na Vráži, 
kde postupně vzniklo na soukromých pozem-
cích živé společenské centrum – náměstí. To 
je chvályhodný počin, který byste jinde těžko 
hledali. A jsem rád, že jsme mohli být při tom.

Kvalitní vývoj v porevolučních letech můžeme 
pozorovat bezpochyby také v Dobřichovicích. 
Je to myslím hlavně zásluha dlouhodobého 
stabilního vedení města. Jistě k tomu přispěla 
i spolupráce města s řadou dobrých archi-
tektů. Výstavba v Dobřichovicích je podle mě 
jedna z nejlepších v celé této oblasti.

Stavělo se například hodně i na Halounech. 
Parádní místo na úpatí Brd, skoro v lese. Kva-
lita architektury bohužel pokulhává. Naopak 
zajímavé domy se v současné době staví 
v Řevnicích u nádraží.

Myslím ale, že architektura v našem regionu 
je na vzestupu. Jsem rád, že k tomu mohl 
trochu přispět i náš ateliér. (pan)
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Přijďte si vychutnat
vánoční atmosféru

do nově otevřeného

OC LETY
Co se bude dít?

Představení divadelního souboru Řevnice,
adventní minihra s dárky pro děti:

  „Vločková kaše, aneb.....naše Vánoce“

Kdy?
neděle 10. prosince od 14 a od 16 hod.

Kde?
u vánočního stromečku před kavárnou

J&E Café

Občerstvení
u nás v Kavárně: svařák, káva,
horká čokoláda, hu-hu koktejl,

slané i sladké dobroty
A dále?

vánoční cukroví, adventní věnce, vouchery 
a drobné dárečky pro své blízké a přátele

Vstup na představení – zdarma

Vaše J&E Café v OC Lety

Veselé Vánoce
a šťastný

nový rok 2018
ZLATÁ NEDĚLE 
17. 12. 2017 

9:00 – 11:30 hod.

Pondělí-pátek
18. 12. – 22. 12. 2017

9:00 – 17:00 hod.

Sobota
23. 12. 2017

9:00 – 11:30 hod.

Zlatnictví
Řevnice

Marie Holečková
Mníšecká 1060
(budova pošty)
Řevnice 252 30

Kontakt:
Hana Havlová, tel.: +420 724 931 467

Adresa: Mníšecká 500, 252 30 Řevnice

Hotel Lidový dům  
v Řevnicích
přijme spolehlivé
pracovníky na pozici:

UKLÍZEČKA, POKOJSKÁ
Práce na HPP či IČ, možno i brigádně

OBSLUHA RECEPCE 
Krátký/dlouhý týden, vhodné  
i pro aktivní důchodyně

Nabízíme dobré platové ohodnocení,  
stabilní zaměstnání, možnost ubytování. 

Nástup možný ihned. Cool autoškola, s.r.o.
kancelář a učebna V Zahradách 1084, 252 29 Dobřichovice nabízí:

Školící středisko • Profesní průkazy
Skupiny A, B, C, D, T, BE, CE, DE
Vrácení řidičského průkazu • Poradenství k bodovému systému

Kontakt: Martina Vyštajnová  tel. 731 078 895 

AUTOŠKOLA COOL

www.cool-autoskola.cz

Nabízíme moderní sortiment dioptrických 
i slunečních brýlí a doplňkové zboží.

Poskytujeme kompletní služby od měření zraku,
přes výběr a servis brýlí.

Individuální a profesionální přístup za příznivé ceny.

Přijďte a uvidíte! www.optikamorina.cz

 Mořina č.p. 81     info@optikamorina.cz    602 228 337(v budově zdravotnického střediska)

DOBNETINZERCE 
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P O Z V Á N K Y
Vánoční koncert v sále Zámečku
Koncert pro předvánoční naladění, sestavený 
pěvkyní Ester Pavlů, začíná v úterý 12. prosince 
v 19 hodin v sále řevnického Zámečku. Ester 
(mezzosoprán) bude doprovázet na klavír Ahmad 
Hedar, kterého jste mohli už po dva roky obdivovat 
v Lesním divadle. Jednotné vstupné je 150 Kč.

Ryboffka opět zazní před 
Modrým domečkem
Tradiční každoroční akce, na niž jsou zváni 
všichni místní a okolní obyvatelé, se uskuteční 
i letos. Na Štědrý den se ve 13 hodin rozezní 
před Modrým domečkem pod taktovkou Lukáše 
Prchala libozvučné tóny Rybovy České mše vánoční. 
Řevnický příležitostný pěvecký sbor již nyní slibuje 
nezapomenutelný zážitek.

Adventní sobotu  
zakončí Mostový ples
Slavnostní adventní trhy se konají v sobotu 2. pro-
since na zámku v Dobřichovicích. Tradičně budou 
doplněny ohňostrojem, připraveným na 17. hodinu. 
Sobotní program pak zakončí Mostový ples, který 
začíná ve 20 hodin ve sportovní hale Bios. K tanci 
a poslechu zahrají taneční orchestr Jindřicha Váchy 
a kapela Jazz Elements. V sobotu 16. prosince pak 
na dobřichovickém zámku proběhne Dětský vánoční 
jarmark, a to od 12 do 17 hodin.

Čekají nás hudební žně
Předvánoční atmosféru doplní v Dobřichovicích ně-
kolik zajímavých koncertů. Dámský vokální soubor 
Cabinet vystoupí 16. prosince od 19 hodin v kapli 
sv. Judy Tadeáše, místní hudební trio a Pavol Pekný 
pak během setkání seniorů v neděli 17. prosince 
od 15 hodin v sále Zeleného ostrova. Melodram 
Štědrý večer (Karel Jaromír Erben, Zdenko Fibich) 
je přichystán na úterý 19. prosince od 19 hodin 
a na pátek 22. prosince od 19 hodin v restauraci 
Zámecký had. Účinkují Ivana Ferová (housle), Jaro-
slav Šaroun (klavír) a soubor Ludus Musicus.

Novoroční koncert  
v kostele sv. Mořice
Rok 2018, během něhož si budeme připomínat  
100 let od vyhlášení samostatnosti Československa, 
zahájíme koncertem nazvaným Hudba v myšlenkách 
Masarykových. Mezi skladbami (A. Dvořák,  
L. Janáček, B. Martinů a další) zazní citace T. G. M., 
dokládající význam demokracie, potřebu svobody 
a povinnost souladu slov a činů. Je možné, že 
netradiční spojení akordeonu (Jitka Baštová) a loutny 
(Jindřich Macek) jsme v Řevnicích ještě neslyšeli. 
Koncert se koná v neděli 7. ledna 2018 od 17 hodin.

DOBNETKULTURA

Příjemný zážitek čekal na návštěvníky, kteří 
v úterý 21. listopadu zavítali do řevnické-
ho kina. Muzikanti Miroslav Paleček a Ivo 
Jahelka tu svými písněmi potěšili všechny 
přítomné diváky.

Během dvouhodinového koncertu pánové 
zazpívali a zahráli spolu i každý zvlášť. Miroslav 
Paleček představil své autorské písně i oblí-

bené skladby Jaroslava Ježka, známý zpívající 
právník Ivo Jahelka povyprávěl zhudebněné 
příběhy ze soudních síní, které proložil vtipnými 
komentáři ze své advokátské praxe. Diváci se 
bavili a muzikanty ocenili dlouhým potleskem.
Reportáž z koncertu, kterou natočila DOBNET.tv,  

si můžete poslechnout na webu  
iDOBNET.cz v rubrice Videa.

O tom, že Vánoce jsou časem pohádek 
a kouzelných filmů, vás na svém jedinečném 
představení přesvědčí žáci dobřichovické 
základní umělecké školy. Vánoční koncert se 
uskuteční ve čtvrtek 21. prosince od 19 hodin 
v sále řevnického kina.

„Výtěžek z koncertu bude věnován ve pro-
spěch nadačního fondu Ecolibri,“ uvedla 
zástupkyně ředitele školy Eugenie Koblížková 
z Dobřichovic. A ze stejného města pochází 
i zakladatelka nadačního fondu, který pod-
poruje domorodé mayské komunity v rámci 

regionu jezera Atitlán v Guatemale, Kateři-
na Filla Věnečková. Posluchači se mohou 
těšit na hudbu a písničky z filmů a pohádek 
s vánoční tematikou. Vše je ještě doplněno 
o promítané ukázky z těchto filmů. Vystou-
pí Dobřichovická komorní filharmonie pod 
taktovkou dirigenta Dušana Navaříka a žáci 
pěveckého oddělení pod vedením paní Old-
řišky Richter Musilové. Přijďte se i vy příjemně 
naladit na Vánoce, poslechnout si hudbu spo-
jenou s těmito krásnými svátky a svou účastí 
pomoci dětem.

Vánoční hru můžete vidět 8. prosince od 18 hodin a 10. prosince od 15 hodin v řevnickém kině. 
Přijďte se naladit na vánoční atmosféru a zazpívat si známé české koledy. Kukadýlko letos společ-
ně s černošickým divadelním spolkem Lukáše Marvala zkouší nejednoduchý text za doprovodu 
kapely L. E. S. z řevnické ZUŠ pod vedením Dušana Goláně Navaříka. Těšit se můžete na všechny 
členy Kukadýlka, které již sedmou sezonu sdružuje v Dobřichovicích malé zájemce o divadlo.

Kukadýlko připravuje skvělou podívanou

Paleček s Jahelkou zpívali v zaplněném kině

Vánoční koncert pomůže fondu Ecolibri

Hned na začátek nového měsíce, 
v sobotu 2. prosince, chystají 
v prostorách kavárny Modrý 
domeček v Řevnicích premiérový 
Vánoční charitativní bazar pro 
Náruč. Budou tu nabízet kvalitní 
módní, klasické i nadčasové 
kousky oblečení. Vybírat se bude 
z dámských, pánských, ale 
i dětských oděvů, bot a doplňků. 
Vstupné je zdarma, návštěvníci 
dostanou drobné občerstvení 
a k dispozici bude také odborná 
stylistka, která případným zájem-
cům poradí s výběrem.

Podpořte Vánoční charitativní bazar pro Náruč
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Černošická přípravka sboru Tutte le Note za-
zpívala poprvé 12. listopadu u mokropeského 
nádraží na zdejším Fashion pikniku. Sbor tím 
zahájil novou etapu své mnohaleté existence 
v dolním Poberouní.

Soubor vychází z dlouholeté tradice sboru 
Chorus Angelus a v současné době připravuje 
společný projekt s někdejší členkou Tamarou Klu-

sovou. Jeho cílem je získání prostředků na poříze-
ní nového sborového kostýmu pro jarní pěveckou 
soutěž i na další veřejná vystupování. Podporu 
hledá prostřednictvím webu Startovac.cz. Všech-
ny informace pak uvádí na webu Tuttelenote.cz.

Soubor také srdečně zve v sobotu 2. prosin-
ce na dobřichovické adventní trhy do zámec-
kého sálu, kde krátce po poledni vystoupí děti 

z koncertního oddělení. U jejich stánku na ná-
dvoří zámku budou všichni zájemci moci ochut-
nat něco dobrého a pořídit malý vánoční dárek. 
V sobotu 9. prosince se na mikulášských trzích 
na Vráži v Černošicích představí černošická 
přípravka. A do třetice se se souborem můžete 
potkat v pondělí 18. prosince u ZUŠ Černošice 
na tradičním předvánočním setkání. (skš)

Pohrátky mají pokračování
Nový titul s názvem Vincek, Vlk a Lucinka 
vydalo nakladatelství Elmavia 17. listopadu 
jako volné pokračování oblíbené knížky Po-
hrátky aneb cesta pavoučka Vincka, která 
se za krátký čas stala dětským bestselle-
rem. Knihy napsala Pavla Soletka Krátká 
a ilustrovala Marie Snášelová Štorková. 
Tyto dámy představily svou prvotinu v roce 
2015. O rok později pak spolu se zahrad-
ním architektem Ferdinandem Lefflerem 
vydaly knihu Kukadýlko. Spoluautorkou 
nejnovější knihy Vincek, Vlk a Lucinka je 
psychoterapeutka Marie Madeira.

Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic 
představí v rámci unikátního projektu 
na koncertě v pražském kostele sv. 

Šimona a Judy zhudebněné básně Jaroslava 
Seiferta. Koncert se koná v neděli 3. prosince 
od 18 hodin.

Notičky, které příští rok oslaví 20 let od svého 
vzniku, začaly zkoušet básně ze sbírek Ma-
minka, Chlapec a hvězdy a Ticho plné rolniček 
v létě loňského roku. Básně zhudebnil plzeňský 
houslista Josef Fiala, který s muzikou dlouhodo-
bě spolupracuje. Došlo k tomu v podstatě náho-
dou, jak vysvětluje vedoucí Notiček Lenka Kolá-
řová: „Přečetli jsme si Seifertovy básničky, které 
známe z dětství, a napadlo nás, že bychom 
je mohli propojit s některými našimi staršími 
koledami a recitovat na koncertě. Požádali jsme 
Pepu o výběr koled, ale on to špatně pochopil 
a básně rovnou zhudebnil,“ říká Kolářová.

V premiéře zahrály Notičky Seiferta na loň-
ském adventním koncertu u sv. Šimona a Judy, 
když představily sedm básní. Seifertovský 
repertoár se během roku díky péči Josefa Fialy 
víc než zdvojnásobil a v polovině listopadu do-
končili ve studiu v Nouzově natáčení CD s cel-
kem patnácti básněmi. Své celkově sedmé 

cédéčko pokřtí dětská lidová muzika na oslavě 
dvaceti let své činnosti v červnu příštího roku 
v Řevnicích.

Soubor také zahraje v neděli 10. prosince 
od 17 hodin v sýpce zámku Svinaře.

(jf)

Všichni zájemci jsou srdečně zváni do černošic-
kého Club Kina, kde se v pondělí 11. prosince 
od 20 hodin odehraje koncert Vlasty Redla.

„Zvu vás na náš recitál písničkáře. Píšu náš, 
protože tam se mnou přijede kompletní Tichá 
parta, což je v podstatě celá naše kapela bez 
bicích: saxofonista Michal Žáček (alternuje ho 
Ruda Březina), kytarista Matěj Morávek, kláve-
sista Borek Nedorost a Martin Gašpar (alternu-
je ho Tomáš Koudelka), který pro tuto sestavu 
vymění baskytaru za kontrabas, a nejspíš i já. 

Třebaže písničky jako Přijdu hned, Hrála mi Julii 
a podobné hraji i nadále sám, arzenál nástrojů 
hudebního doprovodu – jakkoli velmi decentní-
ho – nám dovoluje zahrát věrně také skladby, 
na něž bych si sám netroufl: Ještě mi chvilku 
zpívej, Jak vlastně vypadáš… A protože Maťko 
stihne při hraní ještě vyklepávat rytmus prsty 
do korpusu basy, dovedeme představit i věci 
jako Přišel čas, Montér blues a jiné. Naučili 
jsme se tak dokonce Vlaštovku. Inu, kdo nevě-
ří, ať tam běží,“ říká Vlasta Redl.

Vlasta Redl vystoupí v Černošicích

 D
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a 
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Muzeum českých Vánoc připravilo v pen-
zionu U barona Prášila v Ořechu výstavu 
Dřevěné a medové. Nově na ní můžete 
vidět betlém, který dorostl až do devíti-
metrové délky, nebo jesličky v náušnici. 
Část velkého betléma se navíc „rozhýba-
la“. K tomu tu návštěvníci najdou několik 
desítek dalších betlémů a zvyků, které si 
mohou na místě vyzkoušet.

Otevřeno bude od 2. do 23. prosince 
o víkendech od 10:00 do 18:00 a každou 
středu od 15:00 do 18:00 plus 1. ledna 
od 15:00 do 18:00. Skupiny si mohou 
domluvit i jiný termín.

Vánoce se blíží, betlémy budou v pohybu

Notičky zahrají Seifertovy básně

Chorus Angelus mění název a zve na adventní trhy
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ZEŠTÍHLENÍ A ODBOURÁNÍ TUKŮ
MODELACE POSTAVY
VYHLAZENÍ CELULITIDY
ZPEVNĚNÍ POKOŽKY
LYMFODRENÁŽ CELÉHO TĚLA

endermologie® body

eee
LPG® DAY SPA exkluzivně pro Vás v Černošicích

NOVÝ PŘÍSTROJ ALLIANCE l VÝSLEDKY JIŽ OD 3. OŠETŘENÍ

UNIKÁTNÍ FRANCOUZSKÉ PŘÍSTROJE PRO ZDRAVÍ A KRÁSU

endermologie® face  
OKAMŽITÁ TONIZACE A ROZJASNĚNÍ PLETI
+80%  PRODUKCE KYSELINY HYALURONOVÉ
+21%  ZPEVNĚNÍ POKOŽKY
+46%  TVORBA NOVÉHO ELASTINU
+23%  VYHLAZENÍ VRÁSEK

Salon KP MEDICAL (OC Vráž 1. p.) l Mokropeská 2027, Černošice l Tel. 311 329 411, 602 771 540 
www.kpmedical.cz 

Mokropeská 2027, Černošice l Tel. 311 329 411, 602 771 540

Vánoční dárkové poukazy

Tel. 311 329 411, 602 771 540



Máte možnost zakoupit bioinformační 
přípravky společnosti Energy Czech 
Republic, a. s., které jsou určeny 

k podpoře funkcí tělesných orgánů, a také 
řadu úžasných kosmetických přípravků k péči 
o tělo. Máme radost, že během krátké doby 
fungování registrujeme více než desítku nových 
členů Klubu Energy Dobřichovice. Členství 
opravňuje k nákupu přípravků za velice příznivé 
členské ceny a konzultace a semináře zdarma.

Energy ČR, a. s., využívá diagnostiku 
přístrojem SUPERTRONIC, který pracuje 
na principu metody EAV (elektroakupunktura 
dle dr. Volfa). Tímto způsobem lze pomocí 
měření přesně definovaných akupunkturních 
bodů zjistit energetický stav akupunkturních 

Alternativa ke spokojenému životu
V dubnu tohoto roku 
otevřela společnost Cool 
Universe, s. r. o., prostory 
na adrese V Zahradách 1084 
v Dobřichovicích. Najdete 
zde služby vztahující se 
ke zdravému životnímu 
stylu. Je to alternativa 
ke spokojenému životu.

drah vnitřních orgánů. Naměřené hodnoty 
pak umožní rozpoznat, zda se orgány, funkční 
systémy či tkáně nacházejí ve stavu podráž-
dění, zánětu, normální adaptační funkce nebo 
v degenerativním stavu, a vybrat přípravek 
podporující správnou funkci. Měření provádí 
paní Soňa Štrupová, která se této diagnostice 
věnuje bezmála 12 let.

Můžete se také objednat na „fyziotera-
peutickou masáž“, zahrnující různé masážní 
a doplňující techniky (reflexní, akupresurní, 
relaxační, prohřívání moxou atd.). Je vždy 
sestavena podle zjištěného stavu. K tomuto 
účelu jsou použity přípravky společnosti Ener-
gy, jejichž základem je třetihorní voda a humát 
z oblasti termálních pramenů Podhajská.

Nabízíme také šetrnou techniku čištění uší 
ušní svící.

Cranio-sacral therapy neboli v českém 
dialektu „kraniálku“ zde na objednání realizuje 
zkušený praktikant této terapie pan Ivan 
Pokorný, který je nejen mistrem reiki, ale také 
biotronikem a od roku 1993 absolventem 
mnoha technik souvisejících se zdravým 
životním stylem.

Pro informace a objednání volejte na telefon 

604 299 221
paní Danu Duží.

DOBNETINZERCE
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CELOROČNÍ PRODEJ ŽIVÝCH RYB

sadkylety@seznam.cz

LetyKarlštejnská

Na Skalkách

Berounka

Pražská

Praž
ská

Řevnice

U ZLATÝ 
RYBKY
Na Skalkách

U ZLATÝ 
RYBKY

Restaurace U ZLATÝ RYBKY
Speciální vánoční 
nabídka na váš stůl 

• připravené již obalené ryby po jednotlivých porcích
• bramborový salát
• rybí polévka s jikrami

Otevírací doba
St – Pá  11-23 hodin | So – Ne  11-24 hodin, lze i déle

Objednávky: 722 132 631
Po a Út – možnosti vánočních večírků.

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

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ
na náměstí v ŘEVNICÍCH

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

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ

NESPOLÉHEJTE        
na zaneprázdněné 
dopravce a přijďte 
si v klidu 
nakoupit do 
KAMENNÉHO 
OBCHODU

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

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ

Leamos_prosinac_DOBNET93x132.indd   1 23.11.17   9:01
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Po dvou porážkách v řadě v Hostivici 
a doma s Jinočany jste si na závěr spravili 
chuť v Měchenicích, kde jste vyhráli 3:2. 
Jak důležité pro tým bylo, že jste poslední 
podzimní zápas zvládli?
Výhru jsme potřebovali, abychom podzimní 
část sezony zakončili bodovým ziskem. Vždy 
je lepší, když končíte výhrou. Pro nás šlo o dů-

ležité vítězství i z toho pohledu, že oba týmy 
s námi prohrály a my se tak posunuli na druhé 
místo. Hodnocení samotného zápasu v Mě-
chenicích ovšem moc kladné není, v prvním 
poločase jsme udělali spoustu chyb.

Už jste to sám zmínil – v tabulce okresní-
ho přeboru přezimujete na druhé příčce. 

Jelikož jste vstupovali do sezony v roli 
nováčka, předpokládám, že v týmu panuje 
velká spokojenost. Nebo se mýlím?
Spokojení jsme, ale stále před sebou máme 
celou druhou polovinu sezony.

Čekali jste před startem sezony, že může-
te být jako nováček po polovině soutěže 
v tabulce až takhle vysoko?
Tušili jsme, že se budeme pohybovat v polo-
vině tabulky. Nakonec jsme ale skončili nad 
očekávání nás všech.

Je něco, co vám během podzimu nevyšlo 
a zpětně vás to mrzí?
Myslím, že budu mluvit za všechny kluky 
v týmu, když řeknu, že nás mrzí hlavně po-
kažené derby ve Všenorech, kde jsme ztratili 
po remíze 2:2 dva body.

Na vedoucí Choteč ztrácíte jen dva body. 
S jakými ambicemi a s jakým cílem půjde-
te do jarní části sezony? Budete se chtít 
porvat o postup?
Pokaždé jdeme do zápasu s tím, že chceme 
vyhrát. Uvidíme, jak se nám bude na jaře dařit. 
Ambice na postup jsou i nejsou, je to tak půl 
na půl.

Už proběhla nějaká rozlučka, nebo se 
na ni teprve chystáte? Přece jen máte co 
oslavovat…
Rozlučka proběhla hned po posledním zápase. 
Bylo to klasické a příjemné zakončení podzimní 
části sezony.

O svátečním dni 17. listopadu se 
na házenkářském hřišti v Řevni-
cích sešlo osm trojic, aby si to 
rozdaly o prvenství v tradičním 
podzimním nohejbalovém turnaji.

Jelikož nikomu z přítomných 
nevadilo chladnější počasí, hrálo 
se na na dvou hřištích ve dvou 
skupinách. V jedné zvítězili hráči 
IQ Ouvey, té druhé kralovala 
Torthuga. Tyto týmy na sebe podle 
předpokladů narazily ve finálovém 
souboji o celkové první místo.

„Věčně druhá Torthuga ani letos 
nezklamala a již počtvrté obhá-
jila druhou příčku. Házenkáři IQ 
Ouvej, tentokrát ve složení Michal 

Sklenář, Jan Kočí a Petr Erensber-
ger, vyhráli turnaj podruhé. Třetí 
příčku vybojovali kluci z Modřan, 
kterým urputně vzdoroval tým Bája 
Pic s nejmladším hráčem, teprve 
dvanáctiletým Honzou Kočím,“ řekl 
organizátor turnaje Petr Holý.

Ostatní družstva skončila 
na 5. místě, ale umístění ne-
bylo tím nejdůležitějším, neboť 
na putovním poháru je vyraženo 
jméno vítěze „FŠICHNI“. O hod-
notné ceny se nakonec losovalo. 
Přestože organizátor několikrát 
zdůrazňoval, že letos se turnaj 
koná naposledy, hráči se loučili se 
slovy: Příští rok na shledanou!

Podzim v přeboru? Skončil nad očekávání

Tabulce okresního přeboru dlouho vévodili, po ztrátách v závěru podzimu ovšem o vedení 
přišli a nakonec přezimují na druhé příčce. I tak mohou být fotbalisté Dobřichovic s první 
polovinou sezony nadmíru spokojeni, s takovými výsledky v týmu nováčka soutěže počítal 

jen málokdo. To ostatně v rozhovoru pro měsíčník DOBNET přiznává i Tomáš Kratina, se sedmi 
góly nejlepší podzimní dobřichovický střelec.

 Archiv týmu

 Petr Holý

V listopadu se zimní stadion 
v Černošicích hned čtyřikrát ote-
vřel široké veřejnosti. Nejen děti, 
ale i dospělí si mohli přijít zahrát 
hokej v rámci akce nazvané Ryb-
níkový hokej – hokej bez velkých 
ambicí, která spočívá ve spontán-
ním hraní hokeje a je zaměřena 
především na rozvoj všestrannosti 
sportující mládeže.

„Zdá se, že aktivita se trefuje 
do poptávky veřejnosti po spon-
tánním hraní,“ říká Hana Bláho-
vá, duchovní „teta“ akce. Hned 
během prvního termínu dorazilo 
s bruslemi 15 dětí a přibližně stej-
ný počet tatínků a maminek.

A počty se rychle navyšují. Hlav-
ně v neděli, kdy je pro zájemce 
vyčleněna polovina ledové plochy, 
jelikož souběžně probíhá školička 

bruslení, prostor vymezený pro 
hraní doslova praská ve švech.

Pořádat takovou akci není 
jednoduché. „Aby se vůbec mohla 
uskutečnit, je nutné přesvědčit 
celou řadu lidí. Ledová plocha je 
navíc vytížena takovým způso-
bem, že najít volný termín je téměř 
neřešitelný úkol. I proto je skvělé, 
že lidé kolem černošického hoke-
je, kteří jím žijí, dávají této aktivitě 
zelenou,” těší Jaroslava Kahánka, 
člena výboru SK Černošice.

Také máte chuť přijít si zahrát? 
Černošický zimní stadion se pro 
zájemce znovu otevře v několika ter-
mínech i v prosinci a lednu. Jelikož 
ale do vydání tohoto čísla nebyly 
konkrétní prosincové termíny známy, 
sledujte webové stránky SK Černo-
šice, kde se dozvíte vše podstatné.

Poslední ročník nohejbalového turnaje?

O rybníkový hokej je zájem

Ve slalomu uspěli hlavně mladí běžci
Ani letos řevnický Ski Klub neopomněl zorganizovat oblíbený závod 
nazvaný Lesní slalom. Na start v pořadí již 42. ročníku se zkraje 
listopadu i přes nepříznivé počasí postavilo 40 závodníků a vidět 
byli hlavně mladí běžci, jejichž zastoupení se rok od roku zvyšuje. 
V absolutním pořadí zvítězil Ondřej Procházka, mezi ženami byla 
nejrychlejší Eliška Sudková.
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V rozpisu akcí černošické haly Věry 
Čáslavské budete minimálně do března 
pravidelně vídat i zápasy druhé basket-

balové ligy. Nový moderní sportovní areál se 
totiž stal pro letošní sezonu domovem týmu 
BK Wolves Radotín.

Radotínští basketbalisté se v hale párkrát 
představili už na konci loňského ročníku. 
Vzhledem k přetrvávající nespokojeností 
s podmínkami v hale v Radotíně se rozhodli, 
že během tohoto ročníku odehrají v Černoši-
cích všechny domácí duely.

„Alfou a omegou je palubovka, jejíž kvalita 
a způsob údržby jsou v obou halách nesrovna-
telné. Mezi největší přednosti černošické haly 

řadím tedy palubovku, čistotu v hale, estetický 
vzhled, ozvučení, videoobrazovku, a zejména 
pak tým lidí v čele s panem Linhartem, který se 
o halu stará. Servis ohledně organizace a tech-
nického zabezpečení zápasů je z jejich strany 
na špičkové úrovni,“ pochvaluje si předseda 
klubu a trenér týmu Adam Peřinka.

První domácí zápasy Vlků v Černošicích 
sledovalo vyprodané hlediště. „Zájem fanoušků, 
a především pak atmosféra naprosto předčily 
naše očekávání. Užíváme si to, samozřejmě nej-
víc hráči. Velký zájem diváků o basketbal dokládá 
i rekordní počet prodaných sezonních permanen-
tek. Máme za zády šestého hráče,“ těší Peřinku.

Zápasy jsou samy o sobě pojaty tak, aby se 
divák ani minutu nenudil. Utkáním provází mo-

derátor ve spolupráci s dýdžejem, který se stará 
o hudební doprovod a zvukové efekty. Přítomen 
je vždy i maskot, ten se zase snaží v přestáv-
kách burcovat publikum nebo se věnuje dětem.

Radotínští před startem sezony vyhlásili 
útok na přední pozice v tabulce. Právě divácká 
podpora by jim mohla pomáhat zvládat těžké 
zápasy. „Je to velká výhoda, kterou ostatní 
kluby nedisponují. Naším cílem je umístit se 
mezi první pětkou,“ dodává kouč.

Na svatého Martina odstartoval v teniso-
vé hale u Liďáku třetí ročník Řevnické 
tenisové ligy, kterou pořádá místní 

Sportclub. Prvního turnaje se zúčastnilo 
celkem 26 mladých tenistů. Kromě pětice mini-
tenistů a babytenistů zasáhlo do boje o poháry 
ještě šestnáct hráčů v žákovské kategorii.

Pro minitenisty, tedy skupinu těch nejmen-
ších hráčů, šlo o vůbec první zkušenosti se 
soutěžním tenisem. V první řadě šlo především 
o to, správně rozehrát a pokusit se vrátit roze-
hrávku soupeře. Od tohoto prvního kroku už 
vede cesta ke klasické tenisové výměně.

V této kategorii byl nejlepší David Kubát, 
mezi babytenisty vyhrál Petr Bělohlávek, 
žactvu kraloval Karel Rychtařík a v pomocné 
kategorii žactvo B předvedl nejlepší výkony 
Ondřej Zúbek.

„Jsme rádi, že si celý projekt našel své přízniv-
ce, vidíme v něm velký smysl ve sportovním růstu 
našich mladých hráčů. Vzhledem k tomu, kolik 
tradičních účastníků mělo v den konání jiný pro-
gram, myslíme, že příště pokoříme hranici třiceti 
účastníků,“ věří zástupci Sportclubu Řevnice.

Další turnaj Řevnické tenisové ligy je na pro-
gramu v neděli 17. prosince.

K R Á T C E
Vánoční turnaj v ping-pongu
V sobotu 16. prosince se ve Společenském domě 
v Zadní Třebani uskuteční již jedenáctý ročník 
vánočního turnaje Junior ping-pong Open 2017. 
I letos bude rozdělen do tří kategorií: dívky, mladší 
žáci a starší žáci. Prezence hráčů začne ve 12:30 
hodin. Ti nejlepší budou odměněni medailemi, 
diplomy a věcnými cenami, každý účastník turnaje 
se může těšit na malý vánoční dárek.

Národní házenkáři bilancují
První polovina letošní sezony v národní házené je mi-
nulostí. Všechny podzimní zápasy v rámci oblastních 
přeborů mají za sebou i Řevnice. A jak si vedly? Týmu 
mužů patří třetí místo, stejně jsou na tom i dorosten-
ci. Starší žáci i koeduci přezimují na druhé příčce, 
nejlépe ze všech řevnických mužstev jsou na tom 
mladší žáci, kteří své tabulce vévodí. Klub stále pořá-
dá nábor mladých házenkářů i házenkářek od 6 let, 
tréninky se konají každé pondělí a čtvrtek vždy od 16 
do 18 hodin na hřišti v Tyršově stromořadí.

Začala další Řevnická tenisová liga

Trojice nejlepších v kategorii žactvo A: zleva Tomáš Římal (3.), Karel Rychtařík (1.), Antonín Mutl (2.).

 Sportclub Řevnice

Basketbalisté mají v divácích šestého hráče

 BK Wolves Radotín
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Kvalitní servis
perfektní předprodejní

příprava kol

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12

www.kola-sport.cz

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

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

ČTVRTKY

do 20:00

PŘEDVÁNOČNÍ 
PŘEDVÁNOČNÍ 
PŘEDVÁNOČNÍ 

SLEVY KOL
SLEVY KOL
SLEVY KOL

702 170 526, www.corsopodlipami.cz

variabilní velkorysé byty 
1+kk – 4+kk
v centru Řevnic
25 min. do centra Prahy

osobitý architektonický 
projekt
výhodné financování 
včetně poradenství

Nejenom byt,  
ale především 

místo pro život

S NOBLESOU ŽÍT 
ZA PRAHOU

NN_inzerce2_DOBNET_93x132.indd   1 23.11.17   8:57

777 264 266

PALIVOVÉ DŘEVO

DŘEVĚNÉ BRIKETY

prodejpalivovehodreva.eu

HLEDÁME
NOVOU KREV:

● paní na úklid
● lektory jogy
● lektory skupin. lekcí
● fitness trenéry
Práce v příjemném kolektivu a 
prostředí, zaměstnanecké výhody.

OLYMPIA WELLNESS
K. Mašity 409, Všenory
tel.: 257 711 071

www.olympiawellness.cz

O L Y M P I A  W E L L N E S S ,  K .  M a š i t y  4 0 9 ,  V š e n o r y  2 5 2   3 1
 O l y m p i a  F i t n e s s  •  w w w . o l y m p i a w e l l n e s s . c z

Nevíte co pro své nejbližší pod stromeček?

Darujte
jim zdraví!
Na recepci našeho fi tcentra
můžete zakoupit dárkové poukazy
v hodnotě 500 a 1000 Kč.

Tyto poukazy se vztahují na služby našeho fi tcentra.

Vánoční dárek
Napište Ježíškovi!
T Dárkový poukaz na prodloužený 

víkend s tancem pro dva
T Lady Dance T Taneční kurzy pro páry

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

DOBNETINZERCE
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O tom, že v Tetíně hrála v minulosti 
křesťanská víra důležitou roli, svědčí i tři 
kostely, které se tu nacházejí. V obci 

s necelými sedmi sty obyvateli obvykle tři 
křesťanské chrámy nebývají. Hned vedle sebe 
zde stojí kostel sv. Ludmily a kostel sv. Kateřiny 
a nedaleko od nich pak ještě kostel sv. Jana 
Nepomuckého. A to není zdaleka všechno, co 
můžete při návštěvě Tetína vidět.

Hradiště a hrad
Je to zvláštní představa, že už před více než 
tisíci lety žila v Tetíně kněžna Ludmila, babička 
knížete Václava… Pravděpodobně v místech 

mezi dnešní návsí a kostelem sv. Jana Nepo-
muckého stávalo slovanské hradiště a knížecí 
dvorec, z něhož byl úchvatný výhled na řeku 
Berounku a skály na jejím druhém břehu. Hradi-
ště stálo možná už v 8. století, ale určitě v 10. 
století, kdy tady Ludmila žila, avšak písemné 
zmínky o hradu pocházejí až ze století 13.

Jedním z jeho nejdůležitějších majitelů byl 
ve 14. století Štěpán z Tetína, synovec přemys-
lovského levobočka Jana Volka. Po vybudování 
Karlštejna ale hrad v Tetíně postupně pustl, až 
úplně zanikl. Z hradu se tak dochovaly jen nepa-
trné zbytky, nejzachovalejší je část hradní věže. 
Po zbytku palácové zdi dojdete na nejvyšší vrchol, 
kde se můžete pokochat výhledem na okolní kraji-
nu. Pro unavené turisty jsou tu k dispozici lavičky.

Tři kostely
Z laviček je vidět kostel sv. Jana Nepomuc-
kého s hřbitovem, který stojí na skále nad 
Berounkou. Byl postaven v roce 1357 jako 
farní chrám sv. Michaela, dnes je odsvěcený 
a slouží jako galerie. Podle pověstí je snad 
v místech, kde nejspíš stával knížecí dvorec 
a kde byla pohřbena svatá Ludmila. Archeolo-
gické nálezy Jana Axamita dokazují, že lidé žili 
v těchto místech už v 10. století.

Kostel sv. Kateřiny na návsi, který byl patrně 
postaven kolem roku 1200, vypadá trochu omše-
le, je to prostá románská stavba. Nejdřív musíte 
projít zvonicí a malým hřbitůvkem z 10. století, 
než se dostanete dovnitř. A pak už si můžete vy-
chutnat pocit, že se možná nacházíte v místech, 
kde stával kostel už v době života Ludmily – vždyť 
právě tady měla být kněžna pohřbena.

Třetí, barokní kostel, který nese jméno právě 
svaté Ludmily, se zde tyčí od 17. století, ale 
i ten měl gotického předchůdce ze století 
čtrnáctého. Kostel je opravený a majestátně 
ční nad vesnicí.

Pověst o Ludmile a Václavovi
Je rok 921, v Tetíně žije kněžna Ludmila, podle 
legend pokřtěná samotným Metodějem. Ludmi-
la se do Tetína uchyluje po ovdovění a vycho-
vává tu v křesťanské víře svého vnuka Václava. 
To se však nelíbí Václavově matce Drahomíře, 
která žárlí a neuznává křesťanskou víru. A tak 
15. září 921 Ludmila umírá rukama vrahů Tunny 
a Gommona, kteří ji v noci uškrtí jejím vlastním 

Počátky křesťanství 
jsou spjaté s Tetínem
Adventní čas je opět tady. Za pár týdnů nás čekají svátky, které 
jsou oslavou křesťanství, i když tento smysl už pro mnoho 
lidí asi nemají. A kam jinam se v předvánoční době vypravit 
než do Tetína? Ten je totiž odpradávna spojen s počátky 
křesťanství v Čechách.
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šátkem. Prý na příkaz samotné Drahomíry... 
Kníže Václav pak v roce 925 nechá ostatky své 
babičky převézt do pražského kostela sv. Jiří.

Ať už je pověst pravdivá či nikoli, jisté je, že 
nebýt kněžny Ludmily a její násilné smrti, hradi-
ště ani celý Tetín by dnes asi nikdo neznal. A to 
by byla škoda, protože je to magické místo, 
spjaté s počátky křesťanství v našich zemích. 
A určitě stojí za návštěvu.

 

Zajímavosti z Tetína
• Během vánočních svátků se v Tetíně konají 

bohoslužby, a to 24. prosince ve 23 hodin 
a 26. a 31. prosince a 1. ledna v 11:15.

• Nedávno vyšla kniha s názvem Tetín svaté 
Ludmily – místo, dějiny, spiritualita, vydalo ji 
nakladatelství Dokořán.

• Existuje projekt Svatá Ludmila 1 100 let, 
který se věnuje památce svaté Ludmily. Jeho 
vyvrcholením bude připomenutí výročí 1 100 
let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti 
Tetín, které proběhne v roce 2021.

• Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou 
i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou koste-
ly či instituce skoro po celém světě. 

• Až do konce prosince můžete v Tetíně využít 
průvodcovskou službu. Možné to je o víken-
dech a svátcích v době od 10 do 18 hodin, 
pro objednání prohlídky kontaktujte průvodce 
na telefonu 723 005 648 nebo na e-mailu 
j.civinova@volny.cz. Dospělí platí 50 Kč, 
senioři nad 65 let 40 Kč, děti do 15 let 20 Kč 
a děti do 6 let mají vstup zdarma. Prohlídky 
organizuje Sdružení svaté Ludmily na Tetíně.

• V Tetíně se konal první celosvětový sraz 
Ludmil, a to 17. září 2016. Dorazilo celkem 
38 žen s tímto jménem, jedna přijela dokon-
ce z Ameriky. Nejstarší Ludmile bylo 75 let, 
nejmladší roční Lidušku přivezla maminka 
v kočárku. Letos se sraz Ludmil konal 
16. září, tedy v den, kdy všechny Ludmily 
slaví svůj svátek.

! Lucie Hochmalová

DOBNETTIP
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Jaká je vaše současná nabídka, co 
návštěvníci najdou na jídelním lístku? 
Náš styl je postaven především na poctivém 
vaření bez chemie. Jsme „rodinná“ restaurace, 
takže máme od každého trochu. Vaříme mnoho 
jídel, která jsme vytvořili přímo pro náš lístek. Ať 
už to je zauzené carpaccio, naše verze kulajdy či 
kuřecí prsa v karlovarské nádivce. Máme výbor-
ná steaková masa a domácí těstoviny. Pečeme si 
vlastní pečivo i bulky na burgery nebo sendviče.

Vaříte také klasická česká jídla, jako je 
například svíčková, guláš nebo vepřo 
knedlo zelo? 
Klasickou českou kuchyni máme na líst-
ku zastoupenou např. jehněčí roládou se 
šťouchanými brambory nebo kuřecím prsem 
v karlovarské nádivce. Nebo třeba salátem 
s hořčičným dresinkem, cibulkami a domácí 
uzenou panenkou, k němuž rovnou doporuču-
jeme malou plzeň. 

Máte během pracovního týdne menu? 
A pokud ano, jaká jídla se v něm objevují? 
Týdenní menu je v plánu. A bude to přesně 
prostor pro klasickou českou kuchyni či výlety 
do jiných národních kuchyní. Denní menu bude 
pravděpodobně složené z předkrmu, denní 
polévky, dvou hlavních jídel a denního dezertu.

Připravujete nějaké speciality či zvláštní 
jídla? 
Speciality, respektive jídla mimo stálý jídelní 
lístek, už jsou v nabídce nyní. Nabízíme ryby, 
třeba halibuta či mořského vlka, měli jsme 

dánské slávky. Tento víkend jsme prodávali 
telecí řízek, smažený na přepuštěném másle, 
s vídeňským bramborovým salátem. Přál bych 
si, aby si hosté zapsali Panskou Zahradu jako 
místo, kam se půjdou najíst, a aby věděli, že si 
vždy mohou dát něco mimo jídelní lístek a ať 
už to bude cokoli, bude to dobré. 

Budou u vás v restauraci pravidelné akce 
týkající se jídla? 
Ano, sledujeme roční doby a tradice. Takže 
jsme na svatého Martina měli husu s lokšemi 
a svatomartinské víno. Zavedli jsme pravidelné 
čtvrtky s raclettovým bufetem. Je to bufet typu 
„sněz, co můžeš“ – každý může celý večer 
chodit s talířkem a ochutnávat kombinace sýra 
raclette a různých druhů brambor, salámů, 
klobásek, okurek a jiných „mňaminek“. Na to 
máme výborný ohlas. 

Víme, že máte vynikající udírnu. Můžete 
nám prozradit, na jaké dobroty z ní se 
mohou lidé těšit? 
Udírna je náš dosud ne úplně rozvinutý klenot. 
Připravujeme si špek a anglickou slaninu, 
z nichž pro hosty vaříme. Udíme vepřovou pa-
nenku, která se používá do salátu. Ale chceme 
přidat vepřová žebra, hovězí žebra a další BBQ 
speciality. Tahle jídla budou postupně přicházet 
do nabídky.

Součástí jídelního lístky jsou steaky. 
Jaké? 
Ve steacích máme špičkový výběr, nabízíme rib 
eye z Argentiny, což je steak, na který pravo-
věrní steakaři přísahají. Máme New York strip 
steak z certifikovaného USDA Prime masa, to 
je nóbl kousek. Pro dámy hovězí svíčkovou, 
také z Argentiny. Dále vepřovou panenku, 
kachní prso nebo kuřecí steak.

Zeptám se také na nabídku nápojů. Jaké 
podáváte víno a pivo? A co dalšího? 
Učíme hosty pít k jídlu víno, byť třeba jen jedno 
deci, na chuť. A rakouský veltlín od Bláhy už je 
teď víno, které si hosté přímo žádají. Personál 
prošel minulý týden školou točení piva od pl-
zeňského Prazdroje a na kvalitě je to myslím 
znát. Ale to je na samostatné povídání… 

Ještě nám prozraďte něco o sobě, 
jaké máte zkušenosti a jak se vám 
v Dobřichovicích líbí? 
Vařím profesionálně už 17 let a prošel jsem 
třeba restauracemi Hergetova cihelna, Square 
ze skupina Kampa Group nebo Zámeckou 
restaurací zámku Štiřín. V Panské Zahradě 
jsem od samého založení a mám radost, že 
jsme vytvořili něco, co má od začátku tak velký 
ohlas. Všem hostům moc děkuji.

V Panské Zahradě  
si každý pochutná
Jak to vypadá v kuchyni Panské Zahrady? Zeptali jsme se 
člověka nejpovolanějšího, šéfkuchaře Františka Hozmana. 

Sendvič z trhaného 
vepřového masa 
vepřové ramínko 
tmavá sójová omáčka Kikomann 
med | tymián
červená sladká paprika 
olivový olej | sůl | pepř 
česnek 

Ingredience smícháme, vytvoří-
me hustou pastu a vmasírujeme 
do masa. Necháme odležet přes 
noc. Dno pekáče druhý den 
vysteleme kusy cibule, poklademe 
větvičkami tymiánu a na to roz-
ložíme maso. Pečeme odklopené 
na 140 °C celkem 7 hodin. 

Hotové maso vyjmeme a vidlič-
kou natrháme. Výpek v pekáči 
zredukujeme, vrátíme do něj natr-
hané maso a necháme odležet. 
Koriandrovou majonézu vytvoří-
me smícháním majonézy, řeckého 
jogurtu, tabaska, omáčky sriracha 
a čerstvého koriandru. Dochutíme 
šťávou z limety. 

Sendvičovou bulku rozřízne-
me, pomažeme koriandrovou 
majonézou a přidáme frisse salát, 
tlustou vrstvu trhaného vepřového 
a poklademe plátky sýru raclette. 
Zapečeme, přidáme čerstvý kori-
andr, plátky chilli papričky a celý 
sendvič sestavíme.

VALENTÝNSKÁ SOUTĚŽo 1 noc pro 2 osobyv novomanželském apartmás večeří v hodnotě 8 000 Kčjiž v lednovém vydáníměsíčníku DOBNET

SLEVA 10%
PŘI NÁKUPU NAD 500 Kč

Knihkupectví LeAmos 
nám. Krále J. z Poděbrad 48, Řevnice
PO-PÁ 8:30-17:00 SO 8:30-11:30

www.knihyrevnice.cz

SLEVA 15%
NA CELÉ BRÝLE

Oční ordinace a optika ŘEVNICE 
Herrmannova 120, Řevnice

tel.: 607 030 090

SLEVA 100%
na připojovací poplatek k internetu

+ 3 MĚSÍCE ZDARMA
DOBNET, z.s.

Palackého 27, 252 29 Dobřichovice
www.dobnet.cz
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Dámy jistě pochopily, že kolega moc čas-
to do obchodu nechodí, protože koledy 
už tam hrají od konce října a ozdoby 

už jim visí od září. Ale něco na tom je, advent 
se skutečně zdá o něco delší než jindy. Jenže 
není. Advent je čtyřtýdenní období očekávání 
příchodu Ježíše Krista a původně měl pře-
devším liturgický význam, je to „lhůta čekání“ 
nebo „doba očekávání“, vyberte si. V každém 
případě je to doba určená jasně, byť se počítá 
zpátky. Skutečně, pozpátku od Štědrého dne.

To není úplně obvyklé, ale jde o zvyklost, 
která má opravdu maximálně liturgický (boho-
služebný) význam, když to spočítáme špatně, 
nic se asi nestane. S ohledem na to, že lítáme 
po obchoďácích už od konce prázdnin, Ježí-
šek asi do většiny domácností přijde.

V právu je to jinak, lhůty a jejich počítání jsou 
striktní, rigidní a většina z nich se nepromíjí. 
Takové malé kletby z Harryho Pottera. Jejich 
následky ale nejsou tak zlé, nejde o život. Vět-
šinou. Někdy běží ve váš prospěch, jindy ne.

Počítání lhůt zpětně zákony nemají rády, 
i když se to občas objevuje. Ono totiž i to 
běžné počítání po proudu času je dost kompli-
kované. Pokaždé totiž začíná jinak – lhůty po-
čítané podle dnů začínají první den následující 

po dni, který je rozhodný pro jejich začátek (tra-
dičně den následující po doručení písemnosti), 
ale pokud se počítají podle týdnů, měsíců nebo 
let, končí lhůta týmž dnem, který se označe-
ním (pojmenováním nebo číslem) shoduje se 
dnem, na který připadá skutečnost, od níž se 
lhůta počítá (a to je právě třeba den doručení). 
I ten jeden den je totiž hrozně důležitý. Pokud 
neučiníte úkon, který ve lhůtě učinit máte (třeba 
podání odvolání proti rozhodnutí), lhůta uplyne 
marně a již ten úkon učinit nemůžete, pokud jej 
učiníte, nebude účinný. Někdy ale můžete úkon 
učinit až po uplynutí nějaké lhůty. A někdy uply-
nutím lhůty pozbýváte nebo nabýváte práva.

Takže moje dítě uplynutím lhůty letošního 
adventu nabude legitimní očekávání toho, že 
mu pod stromeček Ježíšek něco přinese.

Anebo naopak, pokud mu bude marně 
plynout lhůta, kterou jsme mu vyměřili pro to, 
aby se polepšilo, s největší pravděpodobností 
tam bude mít dvoje ponožky a pytlík uhlí. To asi 
úplně neocení. Bohužel už vám nenapíšu, jak 
to u nás pod stromečkem dopadlo, protože je 
tu ještě jedna lhůta, která se již chýlí ke svému 
konci, a to doba, kterou jsem si vyměřila pro to, 
abych si tu s vámi, čtenáři Dobnetu, povídala 
prostřednictvím jeho stránek. Dva roky je fakt 

Jak dlouhý je advent? hodně, podle mého mě musíte mít plné zuby – 
tato lhůta byla již dávno naplněna. A vyčerpána.

Neříkám, že nikdy již nic nenapíšu, ale teď 
vám naopak nechám dostatečnou dobu, abyste 
si ode mě odpočinuli, četli a přemýšleli o jiných 
věcech, než je právo, v dobrém i zlém. Abyste 
polevili v ostražitosti a neohlíželi se za volantem 
nebo řídítky pod dojmy tichých varování, která 
jsem zde vyslovila. Přesto doufám, že si alespoň 
některá ponaučení do dalšího období svého ži-
vota ponesete a že pokud se setkáme, nebude 
tam to smutné „já jsem vám to psala/říkala“.

Jakkoli mi bylo velmi příjemné se s vámi 
touto formou setkávat, je na čase skončit. Paní 
redaktorky si bezpochyby oddechnou, protože 
v běhu za těmi mými tvrdými pracovními 
lhůtami pravidelně nestíhám tu jejich měkkou 
redakční – uzávěrku. Chtěla bych jim tímto 
poděkovat za trpělivost.

Pokud přesto někomu z vás budu chybět, 
nakonec víte, kde mě najdete, a já se budu tě-
šit na setkání v jiné podobě, dokonce mnohem 
raději na popovídání u adventního svařáku než 
v kanceláři, ale těšit se budu, ať bude setkání 
jakékoli. Jsem vám nadále k dispozici a přeji 
vám, aby ten dlouhý advent byl pro vás nejen 
pouze suplováním povinností vašeho rodin-
ného Ježíška, ale spíš zastavením s blízkými 
v očekávání věcí příštích. Přeji vám tedy krásné 
prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí 
do nového roku.

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

SLEVA 10%
PŘI NÁKUPU NAD 500 Kč

Knihkupectví LeAmos 
nám. Krále J. z Poděbrad 48, Řevnice
PO-PÁ 8:30-17:00 SO 8:30-11:30

www.knihyrevnice.cz

SLEVA 15%
NA CELÉ BRÝLE

Oční ordinace a optika ŘEVNICE 
Herrmannova 120, Řevnice

tel.: 607 030 090

SLEVA 100%
na připojovací poplatek k internetu

+ 3 MĚSÍCE ZDARMA
DOBNET, z.s.

Palackého 27, 252 29 Dobřichovice
www.dobnet.cz

SLEVA 10%
NA NAMÍCHANÝ KARTON

JAKÝCHKOLIV VÍN (min. 6 ks)
Vinotéka Lety

OC LETY, Pražská ul., Lety
 vinotekalety

SLEVA 25%
NA TRENÉRSKÉ SLUŽBY

(dopolední a víkendové tréninky)

Tenisová škola LETY 
tel.: +420 777 579 146

e-mail: vaclavek@tenis-skola.cz
www.tenis-skola.cz

Tenisová škola LETY

SLEVA 10%
NA VEŠKERÝ SORTIMENT A TAKÉ 
NA KONZUMACI V NAŠI KAVÁRNĚ

ŽIVÁ kavárna 
Výpadová 1676/4a, Praha-Radotín

www.zivakavarna.cz

SLEVA 10%
NA JARNÍ VEŘEJNÉ 
JAZYKOVÉ KURZY
Channel Crossings

Radotínská jazyková škola
www.chc.cz

Káva Voznice, nebo čaj Ahmad Tea

ZDARMA
při koupi zboží nad 250 Kč.

značka „ZÁPRAŽÍ“ originální produkt
V Zahradách 1081/25, Dobřichovice

www.kolacovedobroty.cz

PEKAŘSTVÍ

SLEVA 10%
PŘI NÁKUPU NAD 500 Kč

G-KIDS, OBCHŮDEK 
S DĚTSKÝM OBLEČENÍM

ul. Anežky České 1119
Dobřichovice

SLEVA 10%
na Bio kosmetické ošetření 
nebo Čakrální Aromaterapii

Sedmikrás-ka, (pův. Studio Style)
V Zahradách 32, Dobřichovice
Nutné se předem objednat na 

tel.: 736 136 829

Sedmikrás-kaSedmikrás-ka

SLEVA 20 % na ošetření IPL
SLEVA 10 % na kosmetické ošetření 

diamantovou dermoabrazí, na nákup 
kosmetiky, dárkové poukazy

KOSMETICKÝ SALON
Martina Janoušová, 603 172 875

Palackého 453, Dobřichovice
www.hildegardbraukmann.cz

SLEVA 20%
na zhotovení kompletních brýlí

Optika Taurus 
Mořina 81, tel.: 602 228 337
www.optikamorina.cz

SLEVA 100 Kč

NA NÁKUP DĚTSKÉ 
ZIMNÍ OBUVI

SLEVA 10 %
se vztahuje na produkty: tonometry 

HARTMANN, zdravotní obuv MEDISTYLE 
a dermokosmetiku VICHY, BIODERMA, 
EUCERIN, LA ROCHE-POSSAY, DOLIVA.

Lékárna U Sv. Anežky
Pražská 559, 252 29 Lety

www.lekarnalety.cz

SLEVA 10 %

SLEVA 10%
NA VÁNOČNÍ STROMKY 

V KONTEJNERECH
Zahradnictví Gardeo  

Ukrajinská č.e. 1528
Černošice – Dolní Mokropsy

www.gardeo.cz

„Tak nám letos Vánoce začaly o týden dřív,“ prohlásil kolega 
minulý týden po příchodu z pracovního oběda. „V obchoďácích 
už hrají koledy.“

Vánoční slevy s měsíčníkem DOBNET
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I když bylo slovo inkluze v posledním roce 
v médiích poměrně často skloňováno v sou-
vislosti s novými opatřeními ve školství (vy-
hláška 27/2016), málokdo si uvědomuje, jak 
může být naplňování tohoto přístupu náročné. 
Vychází totiž z předpokladu, že škola bude 

zcela otevřena potřebám každého jedince. 
A tak vám jistě velmi rychle dojde, že aby to 
mohlo fungovat, potřebujete nejen změnu 
systému, ale i poměrně velké množství peněz, 
které tuto změnu pomohou uskutečnit. Nejde 
jen o zajištění financí pro případnou úpravu 
prostor škol a jejich materiálové vybavení, 
ale především o dostatek peněz na vzdělané 
a vyškolené pedagogy, asistenty a další od-
borné garanty, kteří by se rozvoji individuálních 
potřeb dětí věnovali. My v Jednom stromě 
spolupracujeme při financování asistentů 
pedagoga s rodiči dětí, organizací Rytmus, 
o. p. s., ale především čerpáme ze zdrojů 
vlastního rozpočtu organizace. Vzhledem 
k tomu, že rozpočet Jednoho stromu není 
bezedný a zájemců z řad rodičů, kteří mají 
děti se speciálními potřebami a hledají pro ně 
odborný a opravdu individuální přístup, stále 
v Jednom stromě přibývá, rádi bychom nabídli 
financování asistentů pedagoga jako formu 
firemního dárcovství. Máte-li zájem podpořit 
některé z našich dětí, které potřebují asistenty 
například z důvodu, že se narodily s poruchou 
autistického spektra, opožděným vývojem 
řeči, dětskou mozkovou obrnou, s těžkou 
srdeční vadou nebo třeba se spinální svalovou 
atrofií, máte jedinečnou možnost. Kdy jindy, 
když ne v době adventu! 

Pokud máte zájem formou daru některé 
z našich dětí podpořit příspěvkem na mzdu 
asistenta, pište na jedenstrom@volny.cz nebo 
volejte na tel. 777 258 450. Rádi se s vámi 
všichni seznámíme.
Alena Laláková, ředitelka, Jeden strom, z. ú.

www.jedenstrom.cz

Pozvánka
na akci Jednoho stromu

Centrum Jeden strom, z. ú., zve 

na představení pro děti

Zpátky do Betléma
hrají Tyjátr Pavla Šmída
a kejklíř Vojta Vrtek

Kdy:

22. 12. od 10:00
Kde:
Centrum Jeden strom
Dolnočernošická 443, Dolní Černošice

Školy Jednoho stromu 
se vyznačují několika 
společnými prvky, které 
vycházejí z filozofie 
organizace Jeden strom. 
Je to vztah k přírodě, 
výchova k udržitelnému 
rozvoji, podpora 
komunitního života, 
respekt k odlišnostem 
a individualitě každého 
jedince, s níž v neposlední 
řadě souvisí podpora 
dětí, které mají speciální 
vzdělávací potřeby.

Advent je časem pro pomoc,
podporu a dárcovství!

Kupon lze uplatnit do 31. 1. 2018 
na provozovně: 

styl junior – dětská obuv
Mokropeská 2026, Černošice

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

Kupon lze uplatnit pouze jednou 
v Lékárně U Sv. Anežky uvedené 

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

Slevový kupon je možné uplatnit 
do 23. 12. 2017.

Kupon lze uplatnit pouze jednou 
v prodejně na přední straně kuponu. 
Slevu z kuponu nelze sčítat s jinými 
slevami. Slevový kupon je možné 

uplatnit od 1. 12. do 22. 12. 2017.

otevírací doba v prosinci
po-pá 9:00-17:00  so-ne 9:00-15:00

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

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

Slevový kupon je možné uplatnit 
od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018.

Sedmikrás-kaSedmikrás-ka

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

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

Slevový kupon je možné uplatnit 
od 1. 12. do 29. 12. 2017.

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

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

Slevový kupon je možné uplatnit 
od 1. 12. 2017 do 30. 6. 2018.

 Kupon lze uplatnit pouze jednou 
na jakýkoliv skupinový veřejný kurz 

v jarním semestru 2018.
Slevu z kuponu nelze sčítat 

s jinými slevami. 
V případě zájmu nás kontaktujte 

na radotin@chc.cz a uveďte heslo 
„DOBNET“.

Kupon lze uplatnit pouze jednou 
v prodejně uvedené na přední straně 
kuponu. Slevu z kuponu nelze sčítat 

s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit 
od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018.

PEKAŘSTVÍ

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

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

Slevový kupon je možné uplatnit 
od 1. 12. 2017 do 15. 1. 2018.

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

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

Slevový kupon je možné uplatnit 
od 1. 12. do 31. 12. 2017.

Slevu z kuponu nelze sčítat 
s jinými slevami.

Slevový kupon je platný
od 1. 12. 2017 do 22. 4. 2018.

Tenisová škola LETY

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

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

Slevový kupon je možné uplatnit 
od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018.

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

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

Slevový kupon je možné uplatnit 
od 1. 12. do 29. 12. 2017.

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

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

Slevový kupon je možné uplatnit 
od 1. 12. 2017 do 30. 6. 2018.

OČNÍ ORDINACE
A OPTIKA ŘEVNICE

Kupon lze uplatnit pouze jednou 
v kanceláři uvedené na přední straně 
kuponu. Slevu nelze sčítat s jinými 

slevami a platí pouze pro novou instalaci 
v síti 5,5G.  Slevový kupon je možné 
uplatnit od 1. 12. do 22. 12. 2017.

DOBNETINZERCE 

Vážení čtenáři,
pokud jste v plném proudu vánočních nákupů, třeba vám pomohou slevové kupony od obchodníků, z nichž mnohé velmi dobře znáte.  
My vám děkujeme za přízeň v letošním roce. Těšíme se na vaše podněty a příspěvky i v tom dalším. Budeme se snažit udržet si vaši 
důvěru. Přejeme vám co nejklidnější vánoční svátky plné dobrých zpráv. Ať je sdílíte s těmi, které máte rádi, a do nového roku vkročíte 
odpočinutí a plní optimismu. Redakce měsíčníku DOBNET
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Trojrozměrné scény, které zachycovaly sa-
motné narození Ježíše, se začaly poprvé 
objevovat již ve 4. století. První připomín-

ka betléma pochází ale až z roku 1223. Svatý 
František z Assisi přetvořil nedaleko italského 
Greccia skalní jeskyni na kapli, nechal zde po-
stavit chlév s jeslemi, do nichž položil na slámu 
sošku Jezulátka, nechal přivést vola a osla.

Do českých zemí se betlémy dostaly 
ve druhé polovině 16. století. Vůbec první 
doložený betlém u nás byl k vidění v roce 1562 
v jezuitském kostele v Praze. Jezuitský řád 
se zasloužil o šíření nové tradice i do dalších 
českých měst. Betlémy však byly k vidění 
pouze v kostelech. Tvořily je figury v životní 
velikosti, většinou ze dřeva. Pak ale vydala Ma-
rie Terezie zákaz stavění betlémů v kostelech 

a její syn Josef II. toto nařízení znovu potvrdil. 
Právě kvůli tomu se výroba a stavění jesliček 
přesunuly do domácností a začal rozkvět lido-
vého betlémářství. Vrcholu dosáhlo v průběhu 
19. a počátkem 20. století. Figury se postupně 
zmenšovaly a objevily se nové materiály pro 
jejich výrobu: papír, vosk, pálená hlína, těsto. 
Většinu z nich můžete vidět právě v Muzeu 
betlémů v Karlštejně.

Návštěvníci uvádějí  
figurky do pohybu

Muzeum před dvanácti lety založil Ladislav 
Trešl z Rakovníka, vášnivý sběratel nejprve sta-
rého nábytku a později právě jesliček. V prosto-
rách někdejší fary, která je exponáty zaplněna 
od sklepení po půdu, jich je k vidění na pět de-

sítek. „Někomu by se to číslo mohlo zdát malé, 
ale vezmeme-li v úvahu vzácnost vystavovaných 
exponátů, je to číslo spíš výjimečně vysoké. 
„Specializujeme se na historické betlémy, a pro-
tože v minulosti bylo nejčastějším materiálem 
pro tvorbu dřevo, je i většina našich betlémů 
vyřezaná ze dřeva. V každé místnosti máme 
pro děti malé zpestření v podobě pohyblivého 
betléma,“ popisuje stávající majitelka a dcera 
zakladatele Romana Trešlová. Návštěvníci tak 
mohou sami uvádět  figurky do pohybu pomocí 
knoflíků či kliček, což se těší velké oblibě.

Betlémy se v Čechách zhotovovaly v těch 
nejchudších oblastech, proto také většina 
karlštejnských exponátů pochází z českých 
hor nebo podhůří. Jedinou výjimkou, kde se 
betlémy ve velkém vyráběly ve středních Če-
chách, je Příbramsko. Právě na Příbramsku se 
pro poutníky přicházející na Svatou Horu tvořily 
i rarity – betlémy z velmi netradičních materiálů, 
které se kvůli své křehkosti téměř nedochovaly. 
„Jde třeba o betlémy z cukru nebo z chleba. 
I ty můžeme našim návštěvníkům u nás uká-
zat,“ podotýká Trešlová. 

Ježíškovi se 
klaní Rudolf II. 
i Masaryk
Před 455 lety byl v českých zemích 
poprvé vystaven betlém, a to v kostele 
svatého Klimenta v Praze. Zásluhy na tom 
měl jezuitský řád, který se snažil přiblížit 
věřícím okolnosti Kristova zrození. Předtím 
se o Vánocích hrály v kostelech divadelní 
hry o narození Ježíška nebo se při vánoční 
bohoslužbě vystavoval Ježíšek v jeslích. 
Projít si bohatou historii betlémů z Čech, 
Moravy i ze Slezska můžete v jedinečném 
karlštejnském Muzeu betlémů. V prosinci 
má otevřeno každý den.

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

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

Slevový kupon je možné uplatnit 
od 1. 12. do 29. 12. 2017.

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

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

Slevový kupon je možné uplatnit 
od 1. 12. 2017 do 30. 6. 2018.

OČNÍ ORDINACE
A OPTIKA ŘEVNICE

Kupon lze uplatnit pouze jednou 
v kanceláři uvedené na přední straně 
kuponu. Slevu nelze sčítat s jinými 

slevami a platí pouze pro novou instalaci 
v síti 5,5G.  Slevový kupon je možné 
uplatnit od 1. 12. do 22. 12. 2017.
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„Nej“ betlémy
Vybrat ten „nej“ betlém je podle ní nemožné. Každý 

v sobě ukrývá jisté kouzlo. Za nejvzácnější považuje 
nejstarší exponát. „Zvláštní byl například perleťový betlém, 
který jsme měli zapůjčený od Václava Havla. Tomu jej 
daroval Jásir Arafat. Bohužel po Havlově smrti už betlém 
vystavován nebyl,“ vzpomíná Trešlová. Nejstarší betlém 
pochází z konce 18. století a je poněkud atypický. Je totiž 
uložen v barokní skříňce a jeho středem je obřízka Ježíška.

Oku lahodící i k nakousnutí jsou vždy betlémy perníkové, 
které během adventu provoní všechny místnosti muzea. 
„Zatímco v minulosti jsme museli perníkové betlémy dovážet 
z celé republiky, v posledních letech se zapojily perníkářky 
z okolí, takže téměř všechny vystavované perníkové expo-
náty jsou z Poberouní,“ pochvaluje si přípravu nadcházející-
ho, již 22. ročníku výstavy Betlémy k nakousnutí Trešlová.

Největší překvapení čeká na návštěvníky na půdě. 
Po starém dřevěném schodišti totiž vystoupáte až k nej-
většímu pohyblivému betlému v České republice, jemuž 
vévodí hrad Karlštejn, přezdívanému Královský betlém. To 
proto, že Ježíškovi se přichází poklonit 12 českých panov-
níků, počínaje svatým Václavem přes Karla IV. či Rudolfa II. 
a konče T. G. Masarykem. „Často se návštěvníci ptají, proč 
je tam i Masaryk. Původně měl být totiž betlém rozsáhlejší 
a chtěli jsme do něj zařadit i významné osobnosti z doby 
první republiky. Z prostorových důvodů z tohoto nápadu 
nakonec sešlo. Ale Masaryk už byl vyroben a nám přišlo 
líto ho tam nedat,“ prozrazuje průvodkyně a pokladní 
v jedné osobě a slibuje, že během letošních Vánoc by se 
v tomto betlému měla znovu objevit legendární bílá paní.  

O tom, že návštěva muzea v Karlštejně stojí za to nejen 
v prosinci, svědčí stovky ohlasů a pozdravů návštěvníků 
z celého světa. Například z Malajsie, Chile, Francie, Ruska, 
Dánska nebo Mexika. „Nic krásnějšího na týhle zemi  
neexistuje,“ shrnula za všechny Simonka Šrámková.

 ! Pavla Nováčková |  Petra Stehlíková

• Muzeum betlémů je v prosinci otevřeno denně od 10  
do 17 hodin. Na Štědrý den od 10 do 15 hodin.

• Vstupné: plné 50 Kč, snížené Kč 40 Kč, školní skupiny 
30 Kč.

• Pro malé i velké návštěvníky jsou připraveny hravé dílničky. 
Každý adventní víkend a o všech svátcích nabízí muzeum  
3 až 5 témat, z nichž si příchozí mohou vybrat a na místě si 
vždy něco krásného vytvořit. Tradiční specialitou je zdobení 
skleněných ozdob, účastníci si dokonce mohou objednat pro-
fesionálně dekorovanou ozdobu s vepsaným jménem nebo 
přáním. Muzeum nabízí i výrobu a zdobení adventních věnců, 
atypických vánočních přání, perníčků a mnoho dalšího.  

• Více na www.muzeumbetlemu.cz

České betlémy
• Proboštův betlém je vystaven v Třebechovicích pod 

Orebem. Na jedinečném řezbářském díle pracovali Josef 
Probošt, Josef Kapucián a Josef Friml 40 let. 

• Největším mechanickým betlémem na světě jsou Krýzovy 
jesličky v Jindřichově Hradci. Tvoří je stovky postaviček, 
z nich je 152 pohyblivých.

• Metelkův mechanický betlém vznikal v letech 1883 až 
1913. Je umístěn v muzeu v Jilemnici.

• Jako největší betlém na světě figuruje v Guinnessově knize 
rekordů ten od řezbáře Jiřího Halouzky z Jiříkova na Rýma-
řovsku. Má víc než 138 soch v životní velikosti.  

• Dřevěný vyřezávaný betlém najdete v Berouně na Husově 
náměstí, každoročně se rozrůstá o novou postavu. Letos 
přibude anděl. 

• Unikátní betlém mají v Novém Městě nad Metují, které je 
nazýváno českým Betlémem. Najdete jej ve zdejším muzeu. 
Během Vánoc stojí další jesličky na náměstí.
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inzerceMáte v rodině, nebo v okolí někoho 

nevidomého, nebo těžce zrakově 
postiženého, který rád čte a používá 
braillovo písmo?
NABÍZÍME
• krásnou literaturu • literaturu pro děti
• literaturu pro mládež
• zhotovujeme individuální přepisy knih
• individuální přepisy učebnic pro integrované žáky
• přepis jednotlivých textů
• v omezeném množství nabízíme přepis not nejen pro nástroje,
 ale i pro zpěváky

Kontakt:
majit@seznam.cz, tel. 775 362 648

Proč učíte lidi, jak se hýbat?
Pohyb je přirozenou součástí našeho života. 
V dnešním rychlém světě si jej často nedopře-
jeme, protože „nemáme čas“. Ráno sedneme 
do vozu, rozvezeme děti, odsedíme si svou 
pracovní dobu a večer se posbíráme a možná 
se potkáme u večeře nebo televize. Úplně 
v klidu prosedíme denně 8 až 10 hodin, a na to 
nejsme stavěni. Bolest zad je běžná diagnóza 
stejně jako vyhřezlé ploténky. A přitom stačí tak 
málo. Hýbat se. Byli jsme 
stvořeni v pohybu a pro 
pohyb. Máme jen jedno tělo, 
jde o to ho vnímat a pečovat 
o něj. My učíme jak. A to 
nejde bez kvalitních lektorů, 
které si do studia vybírám.

V čem spočívá pohyb 
jinak? 
Skrývá se v tom víc pohle-
dů. Především učíme hýbat 
se zdravě a poté hodně. 
Propojujeme lekce s rytmikou, 
uvědoměním si, jak provést 
cvik správně, aby měl ideální dopad na držení 
těla, a to jak při cvičení, tak v běžném životě. 
Odlišujeme se i tím, že cvičíme bez zrcadel. Na-
ším cílem je naučit dospělé i děti vnímat vlastní 
tělo v pohybu. Učíme flexibilitu, výdrž, laskavost, 
trpělivost nebo vůli, to vše se v životě hodí.

Co je cvičení „Pohyb je život“?
Základem tréninku je metoda izraelského učitele 
jménem Ido Portal. Kombinuje v sobě různé 
disciplíny rozvoje těla i ducha, v jednu chvíli pra-
cujeme na postřehu i rovnováze, gymnastických 
dovednostech i síle, kombinujeme moderní 
tanec a bojová umění. Na pravidelných lekcích 
používáme nejrůznější drily nebo hry a postup-
ně, nenásilnou formou se student v pohybu 
zlepšuje. Rozvíjíme pohybovou inteligenci.

Je toto cvičení pro každého?  
Zní to jako pro aktivní sportovce. 
Zcela jistě je určeno pro každého, většinu našich 
studentů také tvoří „normální“ lidé, kteří hodně 
pohybu potřebují ze všeho nejvíc.Toho, kdo se 
klasifikuje jako aktivní sportovec a pohybu už 

má dostatek, ale chce se hýbat ještě lépe, to 
s radostí naučíme. Nicméně asi největší benefit 
z tréninku má rodič, který už má něco za se-
bou, má práci, dvě děti, vyzkoušel různé sporty, 
možná prodělal i nějaké to zranění. Podobných 
studentů máme spoustu a všichni vesměs tvrdí, 
že lépe na tom ještě nebyli.

Co připravujete na nejbližší období? 
Začátkem listopadu nabídneme seminář s vy-

nikajícím Milanem Odstrčilem, tanečníkem 
z Laterny magiky nebo 420 people. Od no-
vého roku by měly plynule navázat lekce pro 
dospělé Contemporary dance, určené všem, 
kdo disponují nějakým pohybovým nadáním 
a citem pro hudbu a rytmus a mají chuť se 
hýbat a učit. Pro děti připravujeme s Milanem 
pohybové dílny, kde poznají a naučí se zá-
klady klasického tance, akrobacie a taneč-
ních variací. V lednu začneme seminářem 
Báry Valentové Wonder Ladies, takový relax 
v pohybu a cesta k objevení vlastní kreati-
vity. Od února budeme pokračovat s baby 
judem a rádi bychom otevřeli druhou skupinu 
Pohyb je život. Na jaře opět vytáhneme lekce 

na čerstvý vzduch. ! Eliška Lechnerová,
Petr Růžička a Milan Odstrčil

1. patro OC Lety

T +420 602 689 243, www.pohnislety.cz

Pohni 
s lety
Nové pohybové studio 
GYM pohni s lety je 
místem, kde se setkáte 
s pohybem a trochu jiným 
přístupem než v běžných 
fitness centrech.
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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 22. prosince 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 12, jinak cena propadá. Děkujeme.

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

 PYTLE ZLAŤÁKŮ

Máte 10 stejných pytlů se zlaťáky. Každý pytel má na starost jeden sluha. Jeden sluha vás 
chce okrást a z každé mince, která má běžně 10 gramů zlata, upiloval 1 gram zlata pro sebe. 
K dispozici máte digitální váhy, které ukazují přesnou váhu. Jak jedním měřením zjistíte, 
který pytel je lehčí, tedy tohoto sluhu musíte vyhodit?
Výsledek kvízu z minulého čísla: Kanibal a misionář. Misionář zpět. / Dva kanibalové tam, jeden zpět. 
/ Dva misionáři tam. Misionář a kanibal zpět. / Dva misionáři tam. Kanibal pak nadvakrát přiveze 
zbylé kanibaly. (Řešení je víc, toto je jedno z nich) Tajenka z minulého čísla: New York Strip Steak USDA Prime.

Vylosovaný luštitel křížovky se správným řešením kvízu z listopadového čísla: Daniel Kulíšek, Dobřichovice, 
získává voucher na večeři pro dvě osoby v hodnotě 1 500 Kč v hotelové restauraci.

obchod@panskazahrada.cz
 panská zahrada

www.panskazahrada.cz

Nejoblíbenější jídlo za první 
týden provozu restaurace 
Panská Zahrada?
(dokončení v tajence)
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Člověče,
připoj se!

První 3 měsíce zdarma
Rychlost až 60 Mbps.

Volejte 277 001 111
Více na www.dobnet.cz

ZA J Í CŽ E LVA P U MA S O KO L

Internet Dolní Berounky

První 3 měsíce zdarma platí pro nové přípojky. Akce trvá do 29. prosince 2017.


