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ZDARMA
ROČNÍK 12

+ více zpráv z regionu, kultury a ze sportu

Poznejte výjimečnou 
Semlerovu rezidenci

Herec Hrušínský:
V Karlíku mám 

nejkrásnější domov

Letos slavíme 
sté výročí republiky

VÝHERCE SOUTĚŽEo 1 noc pro 2 osobyv novomanželském apartmás večeří v hodnotě 8 000 Kč
na str. 4
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MĚSTO DOBŘICHOVICE

nabízí
PRONÁJEM
HOTELU POD VINICÍ

Město Dobřichovice nabízí k pronájmu objekt hotelu 
Pod Vinicí, Pražská ulice 345, Dobřichovice

K pronájmu se nabízejí prostory, které dosud sloužily jako restaurace 
a hotel, ale město netrvá na uvedeném využití. Prohlídka nutná! 
Bližší informace na webu města Dobřichovice.

Prohlídka objektu je možná po předchozí telefonické dohodě  
za účasti pověřeného pracovníka městského úřadu (tel. 257 712 182). 
Nabídky  je možné zasílat dle zveřejněného záměru do 28. února 
2018. Dotazy zasílejte prosím na info@dobrichovice.cz.

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

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

DO 28. 2. 2018

SLEVA 
30 % NA SERVIS

po-pá 8-18 / čt 8-20 
so 8-12

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00

Kvalitní servis
perfektní předprodejní

příprava kol
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Druhé kolo prezidentských voleb rozhod-
lo o opětovném zvolení Miloše Zemana. 
Ve Středočeském kraji včetně obcí 

kolem Berounky však zvítězil jeho vyzyvatel Jiří 
Drahoš.

V rámci celé České republiky dělilo oba kan-
didáty zhruba 150 tisíc hlasů ve prospěch Mi-
loše Zemana. Ten získal 51,37 procenta všech 
hlasů, tedy 2 853 390, Jiří Drahoš 48,63 pro-
centa, které odpovídají 2 701 206 hlasům.

Celorepubliková účast byla 66,60 procenta, 
ve Středočeském kraji přišlo k urnám 68,49 
procenta oprávněných voličů. A výsledné 
měření sil zde bylo obrácené: 53,04 procenta 

hlasů (373 195) získal Jiří Drahoš a 46,96 pro-
centa (330 466) Miloš Zeman.

Namátkou ve dvou obcích našeho regionu 
Miloš Zeman porazil Jiřího Drahoše – v Litni 
a v Podbrdech. Jinak bylo pořadí opačné. 
Vypovídají o tom například výsledky z těchto tří 
míst: Černošice – Jiří Drahoš 76,81 % (3 103 
hlasů), Miloš Zeman 23,19 % (937 hlasů), 
Dobřichovice – Jiří Drahoš 76,80 % (1 632 
hlasů), Miloš Zeman 23,20 % (493 hlasů), 
Řevnice – Jiří Drahoš 71,16 % (1 409 hlasů), 
Miloš Zeman 28,84 % (571 hlasů). Podrobněj-
ší výsledky i z dalších obcí najdete na webu 
iDOBNET.cz.

Kolem Berounky zvítězil Jiří Drahoš
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Jak zachytily život ve Všenorech filmové 
kamery v archivních snímcích, se budete moci 
podívat v pátek 9. února. Promítání nejstarších 
filmových záznamů ze života Všenor a Horních 
Mokropes pořádá tamní knihovna v rámci se-
mináře k záchraně starých filmů. Akce se koná 
od 18 hodin v sále Vladimíra Holana v budově 
všenorského obecního úřadu. Pořadatel se 

tak po letech vrací k úspěšným podvečerům 
s filmy o Všenorech, jež se konaly v roce 2012. 
Mnohé ze snímků získal či zachránil a ještě víc 
jich vytvořil pan Ivo Štecha, který je upravené 
do digitální podoby předal zdejší knihovně. 
Kromě promítání dokumentu Archivní snímky 
bude na programu Tajemství všenorské polky 
a povídání o záchraně starých filmů a fotografií.

Beroun skončil druhý  
v třídění odpadu
Ve 13. ročníku soutěže My třídíme nejlépe se 
v rámci našeho regionu nejvýš umístil Beroun. 
Získal stříbro v kategorii měst nad 10 tisíc 
obyvatel, přeskočily ho pouze Říčany. Odměnu 
investuje do kontejnerových míst.

V projektu se „utkalo“ 1 137 obcí a měst ze 
Středočeského kraje. Třídění má v Berouně 
dlouholetou tradici, a jak statistiky dokazují, lidé 
tu každým rokem vytřídí víc odpadu. Ve sle-
dovaném období od října 2016 do září 2017 
obyvatelé královského města do kontejnerů 
odevzdali přes 673 tun papíru, 294 tun plastů 
a 427 tun skla. Ocenění převzal berounský mís-
tostarosta Michal Mišina (na fotografii vpravo).

Z dalších obcí regionu si nejlépe vedly Lety 
(šesté v kategorii 500 až 1 999 obyvatel) a Řevni-
ce (deváté v kategorii 2 000 až 10 tisíc obyvatel).

Oprava hlavního tahu na Prahu 
má stát přes 48 milionů
Středočeský kraj připravil do takzvaného zásob-
níku projektů spolufinancovaných z evropských 
a národních fondů další čtyři dopravní projekty. 
Jeden z nich se týká i dolního Poberouní.
Jde o opravu silnice číslo 115 vedoucí od hranic 
Prahy a propojující obce Lety, Černošice a Do-
břichovice. Opravovaný úsek měří přes pět kilo-
metrů. Stavba zajišťuje především rekonstrukci 
vlastní vozovky komunikace včetně opravy 
mostu a propustků. Náklady podle předpokladu 
dosáhnou 48,5 milionu korun bez DPH. Začátek 
realizace se předpokládá v roce 2020.

„Na všechny čtyři projekty je v současné době 
vypracovaná projektová dokumentace a formou 
výběrového řízení se pro ně bude hledat doda-
vatel. Dva z těchto projektů by měly být zahájeny 
letos, zbylé pak v roce 2020. Všechny budou 
v případě schválení dotace IROP spolufinancová-
ny z evropských fondů,“ uvedl radní Středočes-
kého kraje pro oblast dopravy František Petrtýl. 

Chirurg pohovoří o misích
Besedu s chirurgem Tomášem Šebkem, který 
v rámci misí Lékařů bez hranic působil na Haiti 
či v Afghánistánu, pořádá obecní knihovna 
Mořinka 9. února od 19 hodin.

Šebek, který s rodinou žije na Podbrdsku, se 
na svou první misi vydal v roce 2010 na Haiti, 
kam se ještě jednou vrátil. Poté absolvoval dvě 
mise v afghánském Kundúzu. V lednu až břez-
nu 2017 pracoval na misi v Jižním Súdánu. Je 
autorem několika knih. Vstupné na besedu je 
dobrovolné.

Turisté půjdou přes zimní Brdy
Zimní brdský přechod a Zimní brdská padesát-
ka se uskuteční ve stejný den, a to 24. února. 
Oba pochody startují v Řevnicích na nádraží. 
Připraveny jsou trasy 50, 35, 26 a 16 kilometrů 
dlouhé. A všechny končí v Davli.

 Pavla Nováčková

V knihovně promítnou dobové snímky ze života Všenor
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S maskami se v zimním období roztrhl pytel. 
Tato děvčata se vyparádila na karneval v Do-
břichovicích, který v sobotu 27. ledna oživil 
místní sokolovnu.  Petra Stehlíková

Zaparkovat u dobřichovické železniční stanice 
je od 22. ledna až do konce dubna letošního 
roku obtížnější. Kvůli rekonstrukci byla totiž 
uzavřena zadní část parkoviště.

Otevřená zůstala jen přední, asfaltová část 
s kapacitou pouhých 75 míst oproti předchozím 
asi 185 místům. Městu se podařilo získat dotaci 
z evropských fondů na rekonstrukci zadní části 
parkoviště. Starosta města Petr Hampl tak ob-
čany požádal, aby tu parkovali jen v nezbytných 
případech. Nechat vůz v ulicích v blízkosti parko-
viště však není možné, nacházejí se tam obytné 
zóny, v nichž je parkování na zelených pásech 
vyloučeno, městská policie ho netoleruje.

U dobřichovického nádraží 
ubyla parkovací místa
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Medvědi si pochutnali na dortu
Oslava 18. narozenin berounských medvědů 
Kuby a Matěje přilákala na Městskou horu 
stovky lidí. Protagonisté oblíbeného večerníčku 
si pochutnali na různých laskominách, šlehač-
ce, ovoci i dortu. Přijel jim popřát i režisér Vác-
lav Chaloupek, který místní pobavil medvědími 
historkami a podepsal fotografie.

Narozeninovou veselici si nenechaly ujít přede-
vším rodiny s dětmi. Na nejmenší návštěvníky če-
kal u medvědária také plyšový méďa Vojta, který 
rozdával gumové medvídky. Tento třetí z medvě-
dích bratrů nečekaně zemřel loni v dubnu.

Elektronické zabezpečovací systémy
Montujeme zabezpečovací systémy od výrobce Jablotron 

v drátovém i bezdrátovém provedení. 

JABLOTRON 100
Alarm s revolučním systémem ovládání a nabídkou 

unikátní celkové ochrany.

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

Tel.: 602 208 708 • E-mail: info@csc.cz • www.csc.cz

inzerce

14 LEKCÍ
(150 Kč / 75 min.)

2 100 Kč

KURZ ZDRAVÁ ZÁDA / DOSPĚLÍ

Co se během kurzu naučíte?
• Vhodně cvičit, aby záda nebolela
• Protáhnout a uvolnit celé tělo
• Kompenzovat zrychlený a sedavý životní styl pohybem

a mnoho dalšího...
Kde? TJ Sokol Řevnice, Opletalova 89, malý sál (vchod zadem přes dvůr)
Kdy? Pondělky 5. 2. – 19. 6., pátky 9. 2. – 22. 6., vždy od 8:15 do 9:30 

Kurz vede fyzioterapeutka Mgr. Radka Geffertová, tel.: 603 21 89 92
Více informací na www.fyzioterapie-rg.cz

Poslední lednovou sobotu vypukl maso-
pust ve Svinařích, odkud je i naše fotografie 
na titulní straně zachycená objektivem Petry 
Stehlíkové. O den později oslavovali v Letech. 
Ve Všeradicích se dočkají 3. února. Pomysl-
nými třešničkami zimního veselí jsou maso-
pusty v Zadní Třebani (podrobněji na straně 
12) a v Mokropsech, kde navíc slaví jubilejní 

30. ročník! Místní fašank tradičně odstartuje 
na Masopustním náměstí. Od 14 hodin na pó-
diu postupně vystoupí Mifun, Divadlo Maso-
pustního spolku a kapela Praštěnka. Průvod 
do ulic vyrazí v 15:30 hodin, zábava U Králů 
vypukne v 19 hodin. Taktovku masopustního 
jazzu povede Pavel Kopačka. S prohlubující se 
zábavou ho vystřídá Acoustic Noise Band.

V Radotíně mají on-line  
ztráty a nálezy 
Pokud se vydáte do Radotína a něco tam ztra-
títe, nebo naopak naleznete, máte šanci dát 
o tom vědět v on-line aplikaci Ztráty a nálezy, 
která je součástí webu města.

Novinka slouží hlavně pro rychlé zprostřed-
kování kontaktu. Je velmi přehledná a jasná, 
dělená na sekce, co se hledá a co naopak bylo 
nalezeno. Aplikace Praha16.eu/ztraty-nalezy 
je tak o mnoho přehlednější než facebooková 
stránka města, na níž je těžko dohledatelná 
historie. Navíc člověk bez osobního profilu 
na této sociální síti má zobrazování složitější.

Nálezce nebo ten, kdo něco ztratil, vloží 
do dané sekce údaje o oné věci, které se zob-
razí po kontrole administrátora. Objeví se zde 
i nalezené věci odevzdané Městskému úřadu 
v Radotíně. Ty ale vždy putují na pracoviště 
ztrát a nálezů pražského magistrátu, kromě 
osobních dokladů, které přebírá radotínské od-
dělení evidence obyvatel a osobních dokladů. 
Nalezená zvířata jsou prostřednictvím měst-
ských policistů předána do útulku.

Masopusty vrcholí, Mokropsy oslaví 30. ročník

VÝHERCE SOUTĚŽE  s Panskou zahradou
V minulém čísle i na webu iDOBNET.cz jste měli možnost soutěžit o noc v novomanžel-
ském apartmá s večeří pro dva v hodnotě 8 tisíc korun ve zbrusu novém areálu Panská 
zahrada. Soutěžící museli zodpovědět tři otázky správně a jednu co nejpoutavěji.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:
� Soukromou terasu najdete na střeše.
� Z jídel si můžete dát například jehněčí roládu se šťouchanými brambory (výběr je široký, všichni
 soutěžící odpověděli správně).
� Šéfkuchař restaurace Panská zahrada se jmenuje František Hozman a profesionálně vaří 17 let.

Vybrat nejpoutavější odpověď na otázku Pro koho byste rádi vyhráli noc ve svatebním apartmá s večeří 
a proč? nebylo jednoduché. Nakonec ale přece jen s odstupem od ostatních zvítězila tato.

„Začátkem prosince jsme se ženou oslavili výročí 5 let společného života. Respektive neoslavili. Dodnes 
mám s jistou mírou nadsázky stále tichou domácnost, protože jsem na výročí svatby jaksi zapomněl. 
Od té doby se snažím svůj prohřešek odčinit a vyžehlit tento vroubek všemi možnými způsoby, ale zatím 
se příliš nedaří. Luxusní prostředí novomanželského apartmánu Panské zahrady s večeří se zdá být tím 
pravým, dokonalým řešením, jak si manželku udobřit. Bazén, wellness, romantické chvíle na střešní 
terase... Co víc si přát? Yes! Tímto bych získal tolik plusových bodů, kolik jsem naposledy nahrál snad jen 
kdysi dávno, ještě před svatbou. :-)“

Výhercem se stal Jiří Gorec. Srdečně blahopřejeme! 

Všenorští se vyslovili proti
Kromě prvního kola volby prezidenta proběhlo 
ve Všenorech referendum, které mělo rozhodnout 
o bytovém rozšíření obce. Výsledky hovoří jasně – 
místní obyvatelé chtějí bytovou výstavbu omezit.

V obci je celkem 1 325 voličů. Hlasovat 
přišlo 891 obyvatel, z toho 884 hlasů bylo 
platných. Výsledek je jednoznačný. Zachování 
části lokality Plzeňka ve stávajícím stavu, tedy 
pro sportovně rekreační využití, si přálo 747 
lidí oproti 131. Podobně se obyvatelé vyjá-
dřili v další otázce týkající se Plzeňky, která 
řešila zabránění výstavby jiných budov pro 
bydlení než rodinných domů v určitém počtu 
(706/171). Výstavbu pouze rodinných domů 
řešil také třetí dotaz, tentokrát ale v areálu Krij-
cos – 698 hlasů bylo pro a 179 proti. Poslední 

otázka zněla, zda by si obyvatelé na několika 
místních lokalitách přáli takovou zástavbu, aby 
zapadla do současného konceptu obce (byly 
zde vypsány konkrétní požadavky na výšku 
budov apod.). Členové komise napočítali 695 
kladných a 176 záporných hlasů.
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 Petra Stehlíková
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Studenti budou natáčet  
krátké filmy k výročí republiky

Studenti se tentokrát víc věnovali konkrét-
ním věcem. V sobotu si starší ročníky zkusily 
sestřih reportáže o historickém autobusu. Noví 
žáci si vyzkoušeli práci s programem Final Cut, 
vždy si pak ukázali, co vytvořili, a na těchto 
praktických příkladech znovu zopakovali pro-
brané zásady střihu.

Následně si studenti prohlédli film Štvanic-
ké reminiscence aut. Následoval jeho rozbor 
a literární příprava. Stačili probrat také vztahy 
mezi jednotlivými filmovými profesemi.

Učitelé zadali žákům velmi zajímavý úkol 

na téma Sto let republiky. Všichni teď musí 
natočit krátký film o našich státních symbolech 
(např. státní vlajka, státní znak, trikolora, vojen-
ský znak atd.). Jak to pojmou, záleží na nich, 
navíc každý z nových studentů dostal ještě 
další speciální úkol.

V neděli se pak ve škole probírala výstavba 
příběhu na příkladu jednoho krátkého snímku 
a poté použití prvků filmové řeči (hudba, 
velikosti záběrů, leitmotivy hrdinů atd.) na filmu 
Star Wars 4, který si žáci sami vybrali.

O víkendu 13. a 14. ledna se 
studenti Umělecké školy filmo-
vé sešli v Řevnicích na čtvrtém 
víkendovém bloku. Dozvěděli 
se další zásady střihu a natáče-
ní krátkého filmu. Dostali také 
za úkol natočit krátký snímek 
k výročí republiky.

Více informací najdete na: www.filmovaskola.cz

Úroveň jazyka uchazečů o práci v Praze 
je na poměrně vysoké úrovni. Jak uká-
zalo testování jazykové školy Channel 

Crossings během veletrhu práce Profesia 
Days, uchazeči o práci mají znalosti angličti-
ny většinou na úrovni B1. Podle Společného 
evropského referenčního rámce tato úroveň 

dokazuje, že uživatel 
jazyka rozumí hlavním 
myšlenkám týkajícím 
se běžných témat, se 
kterými se pravidelně 
setkává v práci, umí 
o nich napsat jedno-
duchý text a stručně 
vysvětlit svoje názory.

Úroveň B1 prokázalo 
31 % testovaných. 
Na úroveň B2 se do-
stalo 27 % a na úroveň 
C1 12 % otestovaných 
návštěvníků veletrhu. 
Co se týká němec-
kého jazyka, dosahují 
uchazeči nejčastěji 
úrovně A2.

„Je běžné, že dnešní 
uchazeči o práci mluví již dvěma světovými ja-
zyky. Z tohoto důvodu stále inovujeme a přidá-
váme dětské jazykové produkty. Chceme, aby 
děti byly jednou schopny obstát v konkurenci. 
Čím dřív se cizí jazyky začnou učit, tím snazší 
pro ně studium je,“ uvádí vedoucí radotínské 
pobočky Channel Crossings Vít Vořechovský.

Channel Crossings se zaměřuje na výuku 
dětí již od 3 let ve formě 45-, 60- či 90minuto-
vých jazykových kurzů.

Možností, jak seznámit dítě s cizím jazykem 
v nejútlejším věku, je anglická družina Channel 
Club. Tento 2,5hodinový program určený pro 
děti ve věku 6–10 let je veden lektorem, který 
dává dětem volnost, ale zároveň i dostatek 
podnětů ke komunikaci. Opakovaný po-
byt v družině dodá dětem sebedůvěru, až 
postupně začnou anglicky reagovat v při-
rozených situacích. Praktickou novinkou je 
možnost dokoupení služby převedení dětí ze 
ZŠ Radotín.

Další formou výuky je osvědčený celodenní 
anglický program pro děti od 3 do 6 let, který 
probíhá i v dětském klubu Lvíček v Třebotově. 
Jeho výhodou je, že děti jsou ve styku s ang-
ličtinou celý den a v běžných situacích, např. 
při jídle, na procházce nebo při zavazování 
tkaniček. Díky tomu není jiný jazyk nic cizího, 
ale stává se přirozenou součástí jejich života. 
Doprava dětí z Radotína do Třebotova a zpět 
je zajištěna.

Pokud byste měli zájem o některý z kurzů, 
nabídku najdete na webu www.chc.cz/rozvrh. 
Jarní semestr začíná 19. února.

Channel Crossings Radotín
Vrážská 238
Tel.: 210 215 350 
www.chc.cz

Jeden cizí jazyk již nestačí!
Málokdo se v dnešní době obejde bez znalosti cizího jazyka. 
Lidé, kteří mluví alespoň jedním cizím jazykem, mají víc pra-
covních příležitostí a vyšší šanci na úspěch při pohovorech.
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NABÍDKA SLUŽEB
l zpracování daně z příjmů právnických a fyzických osob
l zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
l zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitosti a daně z nemovitých věcí
l daňové a finanční plánování

Samostatná Československá republika vznikla 
28. října 1918, prezidentem se stal profesor 
Tomáš Garrigue Masaryk. A tak se zároveň 
s koncem války začala psát nová kapitola 
našich dějin.

Oslavy po celý rok
Sté výročí se letos bude slavit v rámci celé 
republiky, ale také ve Středočeském kraji 
a v jednotlivých obcích.

Krajský úřad Středočeského kraje připravil 
již na podzim loňského roku projekt s názvem 
Slavíme 100 let. Nyní jsou zmapovány tři nej-
starší dekády a každý měsíc kraj odkryje další 
zajímavosti. V říjnu 2018 pak vyjde souhrnná 
publikace. Veškeré dění můžete sledovat 
na webu Slavime100let.cz, kde najdete kalen-
dář akcí, reportáže nebo pozvánky.

Středočeská centrála cestovního ruchu při-
pravila pro zájemce také výletní cesty po střed-
ních Čechách, které souvisejí s obdobím první 
republiky. Vybrat si můžete ze tří tras: jedna je 
na Rakovnicku a její součástí jsou Lány, druhá 
směřuje na jihozápad od Prahy včetně zámku 

Mníšek pod Brdy a třetí 
zahrnuje Mladou Boleslav 
či Poděbrady. Podrobnosti 
najdete na webu Centralbo-
hemia.eu.

Vzpomínky 
v obcích
Události vzniku republiky 
před sto lety si budou při-
pomínat v mnoha obcích 
v našem okolí. Zatím ale 
nikde nemají přesnější 
představu, jak budou osla-
vy vypadat. V Černošicích 
už začali s plánováním. 
„Nedávno se v Club Kině 
setkalo asi 50 lidí z různých spolků, komisí, 
aktivní jednotlivci i zástupci vedení města, 
představovali jsme různé návrhy a diskutovali 
o nich. Sešla se jich celá řada, samé dobré ná-
pady. Spojujícím prvkem bude aktivní zapojení 
černošických občanů a realizace jejich vlast-
ních nápadů. To je nejlepší způsob, jak oslavit 
a zdůraznit význam občanské společnosti 
a vzájemné sounáležitosti, které jsou v základu 
každé dobré demokracie. Mezi akcemi budou 
výstavy, koncerty, divadlo, diskusní setkání 
a přednášky, vznik nových publikací, připome-
nutí významných černošických osobností, míst 
a událostí a samozřejmě se výročí promítne 
i do tradičních městských akcí,“ sdělil černo-
šický starosta Filip Kořínek.

Řevničtí se každoročně 28. října scházejí 
u pomníku padlých. „Určitě také letos proběh-
ne setkání u pomníku, tentokrát jistě obsáhlejší 
a s programem, který ale ještě není známý, 
očekáváme i účast spolků v krojích a unifor-
mách a se slavnostními prapory. Usilujeme 
o restauraci pomníku,“ uvedla Veronika Stará 
z odboru kultury řevnické radnice. Zdejší 
Letopisecká komise dále chystá posezení nad 

kronikami, pravděpodobně na přelomu září 
a října.

Také Dobřichovice si určitě budou připomínat 
100. výročí, ale podle sdělení tajemníka Petra 
Prchala zatím nemají žádné konkrétní akce, 
protože plány se teprve připravují. Ve Svina-
řích zatím o oslavách neuvažují a podobně to 
má i Mořinka, která v tomto roce slaví 680 let 
od první zmínky o obci a zároveň 660 let od za-
ložení hrádku Karlík. Nic dalšího neplánuje.

Výzva okresního archivu
Pavel Buchtele ze Státního okresního archivu 
Praha-západ v Dobřichovicích předkládá k le-
tošnímu výročí vzniku republiky seznam legioná-
řů, rodáků i občanů z Řevnic. „Prosím čtenáře, 
pokud mají fotografii některého z bývalých 
řevnických legionářů, aby ji poskytli k okopíro-
vání. Ze seznamu je zřejmé, že řada legionářů 
nebyla rodáky, ale do Řevnic se přistěhovala. 
Nějaké údaje se po letech těžko ověřují, a proto 
budu vděčný za spolupráci a každou informaci,“ 
vzkazuje Pavel Buchtele. Informace lze posílat 
na mail pavel.buchtele@soapraha.cz.

Letos slavíme sté  
výročí naší republiky

100 let

VÝZNAMNOU UDÁLOST SI BUDEME PŘIPOMÍNAT CELÝ ROK
V letošním roce 2018 nás čeká 
sté výročí vzniku naší republiky. 
Je neuvěřitelné, kolik názvů, 
podob, režimů a prezidentů tato 
(dnes) Česká republika zažila 
za jedno století. Za tu dobu 
se také hodně změnil život 
všech lidí a ten před sto lety 
je nám dnes na míle vzdálený. 
Ale pořád jsme součástí této 
republiky a na její historii 
bychom neměli zapomínat.

Přípravy na oslavy republiky v černošickém Club Kině.

 MěÚ Černošice



www.idobnet.cz  7  

inzerce
DOBNETTÉMA

Lidé vítali založení 
nového státu

Ulice 5. května z roku 1902, Dobřichovice.

Sto let je dlouhá doba. Přímí pamětníci už 
nežijí, a tak se musíme spokojit se zápis-
ky v kronikách nebo s tím, jak se některé 

věci vyprávějí. Jisté je, že první svobodné volby 
do zastupitelstva v Dobřichovicích se konaly 
29. června 1919 a starostou byl zvolen Miro-
slav Novák. Podle sčítání lidu z 16. února 1921 
žilo v obci 1 234 lidí, 613 mužů a 621 žen.

Na dobu vzniku republiky jsme se zeptali kro-
nikáře Dobřichovic Václava Kratochvíla. „Ve farní 
kronice je záznam z roku 1918 o tom, jak se 
občané radovali a jak obcí procházeli muzikanti.“

Kolik tu přibližně žilo lidí,  
když skončila 1. světová válka?
Není o tom žádný údaj. V roce 1900 měly Do-
břichovice asi 750 obyvatel, takže zde mohlo 
být snad kolem 900 obyvatel. Ale největší sta-
vební boom u nás proběhl ve 20. a 30. letech, 
kdy se po pozemkové reformě rozparcelovala 
pole kolem silnice na Karlík a zejména kolem 
silnice na Černošice, a to až k Berounce. A po-
čet obyvatel se zdvojnásobil.

Jak fungoval úřad? Byl jako teď nějaký 
starosta/rychtář a zastupitelstvo?
Samozřejmě, obce v českých zemích jsou samo-
správné asi od poloviny 60. let 19. století, kdy byl 
zrušen vrchnostenský systém, to znamená, že ka-
ždé sídlo (obec či město) mělo svého pána/vrch-
nost, který rozhodoval o všem, co se tam dělo. 
Pán jmenoval správce obce – rychtáře. Starosta 
byl ale volen obyvatelstvem, velmi podobně, jako 
je tomu nyní. Obyvatelé volili zastupitelstvo a to 
si pak zvolilo takzvaný výbor a starostu. Výjimku 

měla Praha a další hlavní města zemí, 
kde volbu starosty musel potvrdit 
panovník. To ale neplatilo pro drtivou 
většinu měst a obcí. Vrchnosti se 
nesáhlo na majetek, ale politicky již 
přímo nerozhodovala. V Dobřichovi-
cích býval vrchností řád křižovníků.

Které spolky tou dobou  
v Dobřichovicích působily?
Sokol byl u nás od roku 1899,  
určitě existovali dobrovolní hasiči 
nejen jako jednotka, ale i jako společnost (hráli di-
vadlo, pořádali plesy), dále místní školská rada, asi 
i DTJ (Dělnická tělocvičná jednota – konkurence 
Sokola), snad i nějaký podpůrný spolek, byla tady 
knihovna. Na Brunšově měli pražští majitelé vil 
Okrašlovací spolek s mnoha aktivitami (plovárna, 
divadlo, tenisové kurty).

Vítali lidé založení nového státu?
Podle kroniky lidé vyhlášení republiky velmi 
vítali. Když o něm došla zpráva, hned vyvě-
sili prapory (tehdy jen červeno-bílé), strhávali 
rakouské orly, hrála hudba atd.

Navštívil někdy Dobřichovice  
T. G. Masaryk?
Jednou, a to v roce 1923. Šlo o soukromou ná-
vštěvu francouzského generála Maurice Pellého, 
který v letech 1919 až 1921 pomáhal organizovat 
novou československou armádu. V Českosloven-
sku se ještě oženil, koupil si u nás vilu v Krajníkově 
ulici a v roce 1923 se mu narodila dcera Maryška. 
Ti starší si ji pamatují, protože zemřela teprve 
nedávno (tedy asi před 6 nebo 7 lety).

Jak se dojíždělo do Prahy,  
když nebyl most ani lávka?
Od roku 1863 vlakem. Předtím jen pěšky nebo 
na voze taženém koněm. Přes řeku pouze 
přívozem pod zámkem, a to až do roku 1897, 
kdy byl otevřen most. Když byla velká voda, 
přívoz nejezdil, na vlak se nechodilo (snad pěš-
ky na dráhu do Černošic), do školy z druhého 
břehu také ne. Lidé si ale vždy poradili. u

Původní dobřichovický jez.

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)

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách
práce s plošinou

T. G. M. byl 3. března 1935 jmenován čestným obča-
nem Řevnic a 18. srpna 1935 byla odhalena pamětní 
deska na domě U Kučinů, kde prezident Osvoboditel 
bydlel v létě 1885.   Lucie Hochmalová
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PŘÍRODNÍ CESTOU 
A CELOSTNÍM 

PŘÍSTUPEM KE ZDRAVÍ 
Tradiční čínská medicína 

Masáže 
Dietetika z pohledu TČM 

Reflexní terapie 
Baňkování a moxování 

Mykoterapie, Aurikuloterapie
Kinesiotaping

Milena Pravdová 
605 504 132 

www.mingmen.cz
milena.pravda@gmail.com

Adresa:
V Zahradách 1084/32, Dobřichovice

PALIVOVÉ
DŘEVO

inzerce

Řevnice
V Řevnicích bylo před sto lety ně-
kolik spolků. Sokolové (od 1894) 
hráli důležitou roli v prvních měsí-
cích po vzniku republiky, vlastně 
zastupovali armádu. „Všichni 
vojáci byli pryč, ale byla tady 
Sokolská národní stráž, která do-
hlížela na pořádek, hlídala nádraží 
a podávala denní hlášení starosto-
vi,“ říká Jindřich König.

Dále tu byl spolek Havlíček, 
hasiči, DTJ, tenisový klub LTC, 
Okrašlovací spolek, který se 
zasloužil o vznik Lesního divadla 
a provozoval plovárnu. „Řevnice 
byly v té době odříznuté, nestála 
lávka ani most, nebylo spojení 
z Prahy, protože na Dobřichovice 
nevedla žádná silnice, pouze želez-
nice. V zápisech z prvních zasedání 
nového zastupitelstva byl slib, že 
vybudují silnici do Dobřichovic,“ do-
dává Jindřich König. Město tehdy 
nebylo velké, kromě domů kolem 
náměstí a pár ulic v nejbližším okolí 
se tu rozléhaly louky a pole.

První schůze zastupitelstva 
se konala 22. 12. 1918 a první 
svobodné volby do zastupitelstva 
15. června 1919. Celkem bylo 
zapsáno 779 voličů, starostou se 
stal Josef Řanda. V kronice se 
píše, že jednání v zastupitelstvu 
bývala dosti prudká. Podle sčí-
tání lidu mělo město v roce 1921 
celkem 1 641 obyvatel, v Zadní 
Třebani jich žilo 367.

Všenory
Všenory měly na konci 1. světové 
války 500 obyvatel a 80 čísel po-
pisných, 5 hostinců a 2 obchody. 
Až do dubna 1919 k nim patřily 
Černolice. Po prvních obecních 
volbách v roce 1918 se stal sta-
rostou Antonín Petrák

V kronice se píše, že zde byly 
touhy po rozdělování půdy. „… ale 
velkostatek zdejší neměl výměry 

podléhající záboru, a proto také 
pozemkovým úřadem zabrán 
býti nemohl. Touze a potřebě 
po stavebních místech velkosta-
tek vyhověl tím, že povolil část 
ze svých pozemků k takové 
parcelaci.“

Již před válkou vznikly 
ve Všenorech spolky baráčníků 
a Libuše. V roce 1920 pak byl 
založen divadelní spolek Vojan, 
který se později rozdělil, a za-
čala fungovat také Svornost. 
Ovšem mezi spolky byly ne-
sváry a hádky, a tak postupně 
skončily. V roce 1927 pak vzni-
kl divadelní odbor pod hasiči.

Zajímavosti z našich kronik
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Podle historických zmínek by 
stromů svobody mohly být 
tisíce, sázely se totiž téměř 

v každé obci. „Do výsadby se tehdy 
zapojili starostové, žáci, členové 
místních spolků. Stromy byly ověše-
né stuhami, domy praporky, zpívala 
se hymna, ke kořenům se ukládaly 
pamětní listy,“ odhalují minulost 
organizátoři jedinečného projektu, je-
hož cílem je tyto dávno zapomenuté 
stromy objevit a nechat je odborně 
ošetřit. Vše najdete na webu stro-
mysvobody.cz. Možná se vám úkol 
zdá na první pohled jednoduchý, ale 
není tomu tak. Na rozdíl od zákonem 
chráněných památných stromů totiž 
o těchto dřevinách mnoho nevíme. 
Zatímco památné stromy mají svou 
přesnou evidenci, kterou vede 
Agentura ochrany přírody, stromy 
svobody nikdo zatím neeviduje.

Památné stromy
Památné stromy jsou mohutné, 
a navíc je u nich často i tabulka 
s informacemi. Kdo by neznal 
legendární Dub sedmi bratří nad 
Karlštejnem na cestě Vojty Ná-
prstka? Jde o jeden z nejstarších 
žijících stromů v širokém okolí, 
vysazen byl ve třicetileté válce.

Na Berounsku je přitom dalších 
58 památných stromů. V soused-
ním okrese Praha-západ byste jich 
napočítali dokonce 78. Nejpro-
slulejší je asi vonoklaský dub. Je 
opředen pověstí z doby císaře 
Karla IV., podle níž na jeho větvích 
odpočíval havran, který nosil zprá-
vy z Karlštejna na hrad v Praze.

Stromy svobody
Kolem stromů svobody možná cho-
díme denně, zato bez povšimnutí. 
Ke konci roku 2017 jich bylo v celé 
republice zmapováno zatím jen 

269. V našem nejbližším okolí byly 
vyznačeny stromy svobody na praž-
ské Zbraslavi (tam ho zasadili místní 
občané v roce 1918), v Otročiněv-
si, ve Skřipli, Svárově a Vysokém 
Újezdě, kde je o tom dokonce zápis 
v Pamětní školní knize z roku 1919.

Další strom svobody stojí v Le-
tech v Řevnické ulici, do oficiálních 
záznamů ale zatím nebyl přiřazen. 
Lípu srdčitou na rohu pozemku 
bytového domu zdobí cedulka 
s nápisem: „Lípa srdčitá byla 
vysazena v roce 1968 obcí Lety 
v den 50. výročí vzniku samostat-
ného československého státu.“

Dobřichovický patriot a znalec 
zdejší historie Václav Kratochvíl 
o podobném stromě ve svém měs-
tě neví. „Vzpomínám si jen na lípu 
zasazenou před statkem na konci 
ulice 5. května, což bylo až v roce 
2000,“ říká Kratochvíl, který kvůli 
tomu pečlivě prošel farní kroniku 
z let 1918 až 1948. „Nepamatuji se 
ani, že by nějaký strom už vyššího 
vzrůstu byl takto v Dobřichovicích 
nazýván,” dodal Kratochvíl.

Řevnické lípy
V Řevnicích podle zdejšího historika 
Jindřicha Königa sice lípy nazývané 
Benešova a Masarykova mají, vysa-
zeny ale byly asi až při stavbě zdejší 
základní školy. „Řevnickou občan-
skou školu postavili v roce 1935 po-
dle plánů architekta Milana Babušky. 
Dá se předpokládat, že i venkovní 
úpravy, tedy terasa a nová výsadba, 
jsou podle jeho návrhu. Škola stojí 
na nároží ulic a oba její vstupy mají 
velkorysý předprostor. Na východní 
straně rostou dva košaté stromy, 
podle pamětníků jde o Masarykovu 
a Benešovu lípu,“ popisuje řevnická 
městská architektka Daria Balejová. 
Jedna z lip roste v ose průčelí školy, 
druhá v ose vstupního prostoru.

V řevnické kronice se ovšem píše: 
„30. března 1930 zasadilo žactvo 
obecné a měšťanské školy lípu 
na trvalou památku oslav osmdesá-
tých narozenin T. G. M., pořáda-
ných pod protektorátem obecního 
zastupitelstva. Pod kořeny lípy bylo 
vloženo měděné pouzdro s památní 
listinou a několika pohledy z Řev-
nic.“ Podle tohoto zápisu stojí Ma-
sarykova lípa ve východní části sadu 
na náměstí. Také tam najdeme zápis 
z 28. října 1919 o tom, že na hlav-
ním náměstí uprostřed sadu byla 
zasazena lípa svobody. Ví dneska 
někdo, které lípy to vlastně jsou?

Lípy republiky
Jde o další projekt, který mapu-
je stromy, vysazené na počest 
republiky. Jedna z takových lip 
stojí při silnici z Tetína směrem 
na Srbsko. Historie stromu není 
dost známá, ale lidé tvrdí, že byla 
zasazena už v roce 1914, když šli 
tetínští hoši do války. Lípu republi-
ky mají také v Neumětelích, vysa-
zenou na jaře roku 1938 na popud 
pana řídícího Brože, v roce 20. 
výročí od vzniku Československé 
republiky. Dvě lípy pak rostou 
v Nižboru. Jedna byla vysazena 
v říjnu 1968 na paměť 50. výročí 
a druhá 17. listopadu 1990 na pa-
měť sametové revoluce.

V Berouně se chystají svůj strom 
republiky vysadit právě v letošním 
roce. Významné jubileum bude 
připomínat na rozhledně Městské 
hory celoročně svítící číslovka 100 
a zároveň bude přejmenován most 
přes Berounku na most T. G. M.

Téma připravily:
Lucie Hochmalová
a Pavla Nováčková

Zdroje: kniha J. Königa – Řevnice 
na starých pohlednicích, kniha 

Dobřichovice, kroniky obcí

Naši dědové a pradědové je sázeli s nadšením 
a úctou jako symbol vítězství v roce vzniku 
samostatného Československa. Letos se tak 
dožívají sta let. Takzvané stromy svobody se 
ale sázely i v dalších přelomových letech, jako 
byl rok 1945 nebo 1968. Nadace Partnerství 
se prostřednictvím unikátního projektu 
snaží v letošním jubilejním roce tyto stromy 
zmapovat. Nerostou i u vás?

Fér šaty – fér radost
Jsme svatební studio, které  
se zaměřuje převážně  
na šaty šité v Čechách.

Zajímá nás, v jakých  
podmínkách šaty vznikají. 

Líbí se nám principy  
FAIR TRADE obchodu. 

Tel.: 607 684 300
Svinaře
www.ferovky.cz

Projekt pátrá 
po zapomenutých 
stromech svobody

Lípy před řevnickou školou.  Lucie Hochmalová

Zápis z kroniky Všenor:
„Státní převrat uvítán i zde, s radostí, 
že opět jsme státem samostatným, 
a přešla vláda nenáviděného rodu 
Habsburků. S účastí pozorována, co 
se děje v Praze a v celém znovu oži-
vujícím státu. S dychtivostí očekáván 
návrat legionářů, mezi nimiž byli i ně-
kteří zdejší občané, jichž rodiny pocí-
tily za to persekuci rakouských úřadů. 
V legiích např. Josef Vaněk, Ant. Zika 
a Václav Buss a někteří padli. Jinak 
přešel zde převrat klidně.“

Zápis z kroniky Řevnic:
„Neblahá doba válečná přešla a pře-
památný den 28. října 1918 a založe-
ní samostatného československého 
státu bylo přivítání s nesmírnou 
radostí ode všeho obyvatelstva v Řev-
nicích, oslaveno večerními průvody 
lampionovými a vyvěšením práporů 
na všech budovách po dobu tří týdnů, 
jakož i službami Božími, po nichž pro-
storami chrámovými poprvé zazněla 
národní hymna Kde domov můj.“
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Rudolf Hrušínský nejmladší 
začal hrát v divadle v sed-
mi letech, a tak má nyní 

za sebou už čtyřicet let praxe. 
Jeho nejznámějším filmem už asi 
navždy zůstane Diskopříběh, který 
natočil v šestnácti letech. Kromě 
něj jsme měli možnost ho vidět 
také ve snímcích Svatba upírů, 
Byl jednou jeden polda, Kvaska 
nebo Decibely lásky a v mnoha 
divadelních a muzikálových rolích. 
„Už v dětství jsem věděl, že se 
herectví chci věnovat a celý život 
se mu věnuji,“ říká Rudolf, který 
žije se svou manželkou v Karlíku. 

Jak vás ovlivnilo, že jste se 
narodil do herecké rodiny?
Těžko posoudit. Když vyrůstáte 
v prostředí, kde se natáčí, zkouší 
a chodí hrát, tak vás to přirozeně 
ovlivňuje. V dětství mi vlastně 
připadalo jako samozřejmost, že 
budu hrát taky, bral jsem to jako 
hru, bylo to zábavné. A tím, že 
jsem začal tak brzy, jsem chtěl 
v průběhu života vyzkoušet i něco 
jiného, nechtěl jsem zůstat jen 
v jednom tunelu. Kolem osmadva-
ceti let jsem začal hledat další věci. 

Pořád vás herectví baví? 
Samozřejmě je jiné než v dětství, 
beru ho jako práci. A mám velké 
štěstí, že pracuji s lidmi, kteří jsou 
zároveň mí přátelé, a tak ten čas 
trávím příjemně. 

Jaké máte vzpomínky  
na dědečka Rudolfa? 
Myslím, že mám nejintenzivnější vzpomínky ze 
všech jeho vnoučat, protože jsem se narodil 
do doby, kdy děda nesměl pracovat – po roce 
1969 měl zákaz, já jsem se narodil v roce 1970. 
Táta v té době dokončoval studium, máma 
šla brzy do práce, takže jsem dětství trávil 
s dědou a babičkou. Dokonce jsem vymyslel 
i tu zkomoleninu „táda“, což je něco mezi tátou 
a dědou. Měl jsem k němu hodně blízko. 

Hráli jste spolu i ve filmu Vesničko má 
středisková, také s tátou Rudolfem.  
Jaké bylo natáčení?
Sice jsme hráli v jednom filmu, ale při natáčení 
jsme se moc neviděli, snad jen dva dny. Daleko 
intenzivněji jsme se potkávali v Činoherním 
klubu ve hře Obsluhoval jsem anglického krále. 
Tam jsme hráli všichni tři.

Vaším nejznámějším filmem je určitě 
Diskopříběh, kde jste hrál hodně mladý. 
Bylo těžké ustát slávu a nový život 
celebrity? 

Strašně těžké, naprosto se mi 
změnil život. Jeden den jsem jel 
normálně tramvají do školy a dru-
hý den po mě někdo chtěl podpis 
a chtěl si se mnou povídat. Úplně 
jsem ztratil soukromí. I když tehdy 
naštěstí ještě nebyl bulvár, takže 
jsem si nemusel dávat až takový 
pozor. 

Hrál jste ještě v dalších 
filmech. Na které natáčení rád 
vzpomínáte? 
To se nedá říct, spíš vzpomínám 
na lidi, se kterými jsem pracoval. 
Rád myslím na film Svatba upírů, 
protože je historický a jsou v něm 
dobové kostýmy. Líbila se mi 
výprava, která je v dnešní době 
už příliš finančně náročná. 

Někde jsem četla, že jste 
z hraní nikdy neodešel, i když 
to tak může vypadat… 
To je pravda. I když jsem žil různě 
po světě, vždycky jsem se vracel. 
Jako například u muzikálu Touha, 
kdy jsem byl přes zimu pryč, ale 
pak jsem hrál hodně představení 
na jaře. 

Zmínil jste cestování… 
Proč jste se rozhodl odjet 
a poznávat svět? 
Chtěl jsem spíš zkusit někde žít, 
než abych vyjížděl na krátké ces-
ty. To bylo v roce 1998, chtěl jsem 

odjet ještě předtím, než mi bude třicet, protože 
jsem tušil, že pak se k tomu člověk už těžko 
odhodlává. V té době jsem nevěděl, na jak 
dlouho odjedu. Ale představoval jsem si delší 
dobu než rok. Pronajal jsem si bar ve Španěl-
sku v provincii La Rioja, ve vinařské oblasti.  

A prvotním důvodem mého návratu bylo, že 
jsme tehdy nebyli v Evropské unii. Nedostal 
jsem papíry k trvalému pobytu, takže jsem 
musel jednou za tři měsíce sednout do auta 
a jet 600 kilometrů na hranice, kde jsem dostal 
razítko a mohl jsem se vrátit zpátky. Dneska je 
to jednodušší, je úplně jedno, kde žijete. 

U nás v údolí je nejkrásnější 
místo na světě

Slavný rod Hrušínských působí v české herecké branži už 
sto let. Asi všichni známe Rudolfa Hrušínského jako doktora 
v klasické komedii Vesničko má středisková, stejně známý byl 
ve své době i jeho otec Rudolf a později i synové Rudolf a Jan. 
V rodinné tradici pokračuje také Rudolf Hrušínský nejmladší, 
který má na kontě mnoho filmových a divadelních rolí. 

RUDOLF HRUŠÍNSKÝ NEJMLADŠÍ SE 
PŘED PÁR LETY USADIL V KARLÍKU

Kdo je Rudolf 
Hrušínský? 
• Český herec 

• Narodil se 19. listopadu 1970. 

• Hrál např. ve filmech Diskopříběh 1 a 2, 
Svatba upírů, Byl jednou jeden polda, Kvaska 
nebo Decibely lásky. 

• Ztvárnil mnoho divadelních i muzikálových rolí. 

• Žije v Karlíku.
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Pak jste žil s přestávkami tři roky v Domi-
nikánské republice. Proč zrovna tam? 
Výběr byl logický. Ve Španělsku jsem se naučil 
jazyk, kterým se mluví i tam. A Evropa mi zača-
la připadat svázaná. V Dominikánské republice 
jsem byl na dovolené a strašně se mi tam zalí-
bilo. Je tam ještě skutečná svoboda a volnost 
rozhodování, přirozenější životní styl. 

Jako že se tam věci tolik neřeší? 
Vůbec, tam se neřeší nic. 

Vím, že jste také pomáhal při zemětřesení 
na Haiti. 
To bylo v roce 2010, byl jsem zrovna doma 
a vracel jsem se do Dominikány, která leží 
na stejném ostrově hned vedle Haiti. Na Haiti 
je obrovská bída, nejsou tam základní potřeby, 
voda, jídlo. Už jsem tam předtím byl a bylo mi 
jasné, jak to tam po zemětřesení musí vypadat. 
Tehdy jsme s kamarády tady vybrali peníze, 
nakoupili jsme léky a jídlo a dovezli to tam. 

Je asi obrovský rozdíl, jak lidé žijí tam 
a tady v Evropě? 
Strašný. Lidé tam nemají skoro žádnou per-
spektivu, žijí v beznaději. Mají stejné bolesti, 
když jim někdo zemře nebo se stane neštěstí. 
Také lásku prožívají stejně jako my v Evropě. 
Ale jinak je tam všechno úplně jiné. 

Proč jste se vrátil domů?  
Stýskalo se vám? 
Ze dvou důvodů. Měl jsem tady práci, kterou 
jsem zrovna potřeboval dělat. Navíc byla 
krize, takže v Dominikáně práce ubyla. A také 

jsem poznal současnou manželku. Prostě to 
vyplynulo. 

Ještě byste se odhodlal odjet na podob-
nou cestu? 
Právě že už asi ne. I díky tomu, že žijeme tady 
v našem krásném údolí, což je část mého 
splněného snu. V Karlíku mám teď nejkrásnější 
domov. 

Proč jste si vybral náš kraj? 
Naši koupili v Karlíku dům už před dvaceti 
lety. Pomohl jsem jim ho tak trošku vybrat. 
Přijel jsem sem a řekl si – nejkrásnější místo 
na světě. Tady jsem se vždycky cítil doma 
a chtěl jsem tady také žít. Když sem přijede-
te, je tu dobrá energie, vidíte tu kontinuitu. 
Strašně si vážím Michaela Pánka, Dana 
Havlíka, Petra Hampla nebo Vaška Krato-
chvíla za to, co pro místní region udělali. 
Vizuální krása prostředí je jedna věc, ale 
druhá stránka jsou lidé, se kterými je mi pří-
jemně. Mám tu hodně kamarádů. Lidé jsou 
tu na sebe milí, zdraví se. Je zde příjemné jít 
i na nákup. 

Máte tady svá oblíbená místa? 
Spoustu. V podstatě každé, na které si vzpo-
menu. Jedno z nich je u zámku, tam je jeden 
z nejhezčích výhledů. Z druhé strany od splavu 
je zase nejkrásnější pohled na zámek. A další 
místo je srub u Jardy Kocoura. 

Jaké máte koníčky? 
Hraji rád tenis, mám rád dobré jídlo a víno. 
Na ryby nechodím. S dědou jsem chytával 

ryby každé léto a táta chodí na pstruhy, ale mě 
to nechytlo. 

Neoslovili vás dobřichovičtí divadelníci 
kvůli spolupráci? 
Oslovili. Viděl jsem snad všechno, co se tady 
hrálo. Ale já beru herectví jako práci a ve vol-
ném čase dělám rád jiné věci. 

To chápu. 
Myslím, že řešit práci doma je nesmysl. Ani 
děda, ani táta ji doma nikdy moc neřešili, měli 
přátele z jiných oborů. Víte, herectví se často 
přeceňuje. Je bráno jako poslání a vznešená 
věc, ale tak to není. Jde o práci jako každou 
jinou. Jdete do práce, za tu vám někdo zaplatí 
a buď se povede, je úspěšná a lidem se líbí, 
což je fajn, nebo ne. Pro lidi jde o potěchu pro 
volný čas, jako když kuchař uvaří dobré jídlo. 
Vy tím život nikomu nezměníte. Nejste jako 
lékař, který život zachrání. 

Ale můžete ho zpříjemnit. 
Ano, stejně jako ten kuchař. 

Prozradíte nám ještě, na čem teď pracu-
jete? 
Na muzikálu o životě Freddieho Mercuryho, 
zpěváka kapely Queen, samozřejmě s jeho 
písničkami. Vymyslel jsem ho s kamarádem 
Michaelem Kluchem a napsal ho režisér Karel 
Janák. Bude v něm hrát třeba Jiří Korn nebo 
Simona Postlerová. Premiéra by měla být 
v dubnu. Tímto všechny čtenáře srdečně zvu. 

! Lucie Hochmalová
 Petra Stehlíková

inzerce
DOBNETROZHOVOR
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HLEDÁME
prodavače

do prodejny 
v Řevnicích.

Nabídky: info@kola-sport.cz

Marie Holečková

Prodej, zakázky,
opravy

 Mníšecká 1060, Řevnice
tel.: 730 503 454

Otevírací doba
út-pá 10-17 hod.
so 9-11:30 hod.

ZlatnictvíŘevnice

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

MĚSTO ŘEVNICE
se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad čp. 74, 252 30 Řevnice
zastoupené Ing. Tomášem Smrčkou, starostou

VYHLAŠUJE 
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů v platném znění,

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

REFERENT EKONOMICKÉHO 
ODBORU

a

VEDOUCÍ PEČOVATELSKÉ 
SLUŽBY MĚSTA ŘEVNICE  

Více informací naleznete na www.revnice.cz
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POZVÁNKY
V Černošicích to rozjede 
Dusilová s Baromantikou
Lenka Dusilová a kapela Baromantika míří 
do Černošic. Jedinečnou hudební událost 
si nenechte ujít 9. března od 20 hodin 
v černošickém Club Kině. Skupinu založila 
Dusilová s hudebními osobnostmi Beatou 
Hlavenkovou, Viliamem Bérešem, Patric-
kem Karpentskim a Martinem Novákem. 
Kapacita sálu se rozšíří, koncert bude 
„na stojáka“. Vstupné v předprodeji činí 
250, na místě 300 korun. 

Ruml zazpívá písně V + W
Ondřej Ruml a Matej Benko Quintet vy-
stoupí v úterý 6. března v řevnickém kině. 
Koncert začíná v 19:30. Populární zpěvák 
interpretuje písně Ježka, Voskovce a We-
richa v krásných aranžích Mateje Benka 
a Miroslava Hloucala. Doprovodí ho kapela 
složená z těch nejlepších hudebníků nejen 
jazzové scény: Matej Benko (klavír), 
Miroslav Hloucal (trubka), Radek Zapad-
lo (saxofon), Rastislav Uhrik (kontrabas) 
a Pavel Zbořil (bicí). 

V Letech budou juchat 
nejen sportovci
Přátelé plesové zábavy jistě uvítají třetí 
ročník Sportovního plesu, který vypukne 
v pátek 2. března na parketu sálu U Kafků 
v Letech. Dva předchozí ročníky se vyvedly 
díky pestré směsici muziky, tance, bohaté 
tomboly, afterparty s DJ produkcí a půl-
nočním překvapením. I letos se můžete 
těšit na živou kapelu, DJ po půlnoci,  
zábavného moderátora, překvapení 
a spoustu cen v tombole.

Španělského kytaristu 
doprovodí česká rytmika
Přední španělský kytarista Albert Vila se 
představí 27. února v Černošicích. Pro ten-
to koncert si vybral elitní českou rytmickou 
sekci: bubeníka Martina Nováka a kontra-
basistu Petra Dvorského, s nimiž dlouhodo-
bě spolupracuje. Koncert začíná ve 20 ho-
din v Club Kině Černošice. Vstupné je150 
korun, senioři zaplatí o 30 korun méně. 

Vizovická kapela Fleret slaví 35 let svého tr-
vání i v dolním Poberouní. Jedné z oslav se 
můžete zúčastnit 15. února v černošickém 

Club Kině. Začátek koncertu je ve 20 hodin. 

V počátcích ryze folková kapela, s níž vystu-
poval například Vlasta Redla, později dlouho-
době Jarmila Šuláková, patří ke stálicím české 
hudební scény.

Léty ověřený tandem Hrachový (kytara) – 
Bartošík (housle) doplňuje bubeník David Filák. 

Vstupenky na koncert obdržíte za 180 korun 
v předprodeji (minimarket u černošického nádra-
ží) nebo za 200 korun na místě před koncertem. 
Více informací najdete na webu Fleretmusic.cz.

Středa 28. února bude na dobřichovickém 
zámku patřit další české muzikantské kon-
stantě: skupině Nezmaři. Jejich stylem je folk, 
trampská píseň a country. Zahrají tu od 19:30 
hodin. Předprodej vstupenek probíhá v info-
centru za 200 korun, na místě bez rezervace 
zaplatíte o 50 korun víc.

Folkaři vystoupí ve městech u Berounky 
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Recitál klavíristy a zpěváka Ahmada Hedara 
se koná v neděli 11. února v 18 hodin v sále 
řevnického Zámečku. Místní publikum jej už 
slyšelo na dvou ročnících akce Svěží závan 
opery v lese a při vánočním koncertu Ester 

Pavlů. Hedar není však jen klavírista, ale 
také skvělý zpěvák, což prokáže právě 
svým recitálem. Pro druhou část chystá dva 
tajuplné hosty.

Stranu připravila Pavla Nováčková

Klavírista Hedar přivede na svůj koncert tajuplné hosty

Pořadové číslo 29 má letošní Poberounský 
masopust. Proběhne v sobotu 10. února v Zadní 
Třebani. Ráno odstartuje jarmarkem, na němž 
kromě řemeslných výrobků budou k dostání 
preclíky, perníky, koláče nebo maso. Děti rozve-
selí jízda na koních, dospělé určitě potěší tradič-
ní zabijačkové pochoutky či místní pivo Bobr.

V 10 hodin začne na improvizovaném jevišti 
v podobě valníku kulturní program, během 
kterého vystoupí Třehusk, Notičky, Klíček, 
Třebasbor i dramatický obor základní umělec-
ké školy. Po masopustní frašce a volbě krále 
masopustu vyjde průvod po vsi. Loni nabídlo 
pohoštění rekordních 42 domácností. Po skon-

čení průvodu je v plánu sousedské posezení 
s kapelou Třehusk v hospůdce U Mlýna.

Maškary se těší (nejen) na koblihy

Pražský autorský amatérský divadelní sou-
bor Pibimpap – Rizoto s dlouholetou historií 
zavítá 4. března do Řevnic. Od 19 hodin 
uvede v prostorách místního kina prově-
řenou autorskou komedii z dílny Jakuba 
Kolára Pokoje s tchyněmi. Těšit se můžete 
na hru plnou chytrého humoru, nadsázky 
a bonmotů, které by se daly tesat.

Hra je o řešení všech krizí. Instituce tchyně 
posunula lidstvo kupředu, daleko přes 
okraj propasti. Je ale možné, že když jsou 
tchyně dohromady tři, dokopou vás až úplně 
na druhou stranu… Hrají Martin Prokeš, 
Lenka Papáčová, Jakub Vyplel, Jana Svo-
bodová-Hradecká, Klára Klášterková, Majka 
Lukešová a Kateřina Hrečínová.

 M. Frýdl

Řevnické kino zve na divadelní komedii
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Očištěná, osolená a opepřená líčka 
zprudka orestujeme na oleji nejlépe 
v litinovém hrnci, 5 minut z každé 
strany. Líčka vyjmeme a na výpek 
vložíme na 5 až 6 minut najemno 
nakrájenou kořenovou zeleninu, 
pak přidáme cibuli a necháme 
ztmavnout. Poté zarestujeme 
rajčatový protlak, přidáme nahrubo 
nakrájený česnek, pepř, nové 
koření, bobkový list a červené víno. 
Vrátíme líčka, snítku rozmarýnu, 
zalijeme vývarem a dusíme na mír-
ném ohni asi 3,5 hodiny.

Když jsou líčka měkká, vyjme-
me je a šťávu zredukujeme na po-
lovinu. Silnou redukci přecedíme 
do menšího kastrůlku a už bez 
varu všleháme metličkou vychla-
zené máslo nakrájené na kostičky.

Na másle orestujeme nakráje-

nou mrkev, ¼ řapíkatého celeru 
a 4 žampiony.

Na střed talíře naservírujeme 
bramborovou kaši, na ni položíme 
líčka, lehce přelijeme silnou šťávou 
a ozdobíme orestovanou zeleni-
nou se žampiony.

Děkujeme Romanu Vaňkovi 
za podporu v počátku i za tento 
recept, který dodnes úspěšně 
používáme.

HOVĚZÍ LÍČKA 
NA ČERVENÉM VÍNĚ

Recept na 4 porce
 
1 kg hovězích líček
4 velké mrkve
4 lžíce rajčatového protlaku
0,5 l červeného vína
700 ml hovězího vývaru
4 lžíce másla
1 petržel
½ celeru
1 cibule
1 stroužek česneku
5 kuliček černého pepře
5 kuliček nového koření
1x bobkový list
¼ řapíkatého celeru
4 žampiony
sůl
pepř
olej
snítka rozmarýnu

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

HLEDÁME
NOVOU KREV:

● paní na úklid ● lektory jógy
● lektory skupin. lekcí ● fi tness trenéry
Práce v příjemném kolekti vu a prostředí, zaměstnanecké výhody.

Kdy a kde 8:00 9:00 10:00 11:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Po VELKÝ
SÁL

Zdravotní cvičení 
MÍŠA Pilates  KLÁRA Bosu  KLÁRA AC Olympia  KATKA Easytone Step 

ANIČKA
Krásné tělo  

KLÁRA

Út VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Dětský Fit Box 
kruháč  GÁBINA

Fit Box kruháč   
GÁBINA

Body Styling  
GÁBINA

St

VELKÝ
SÁL

Kurz sebeobrany  
LUKÁŠ

Kruhový trénink  
RADEK

MALÝ
SÁL

Energy Pump  
MARUŠKA

Spinning  
LUCKA

Čt

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK AC Olympia  KATKA Trampolínky 

PETRA
Kruhový trénink       

GÁBINA

MALÝ
SÁL

Redukční trénink 
pro začátečníky  

MARUŠKA

Pá VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Kruhový trénink
TRX  RADEK

Jóga
Alena

So VELKÝ
SÁL ZAVŘENO

Ne

VELKÝ
SÁL ZAVŘENO Fresh Workout 

Maruška TRX  PETRA Trampolínky 
PETRA

MALÝ 
SÁL ZAVŘENO 19:30 Spinning

LUCIE

DOBNETRECEPT

4x

Recept poskytla

Pražská 467
252 29, Lety u Dobřichovic
www.restauracechalupa.cz
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�První stupeň vidíme jako období, kdy se 
děti učí sociálním kompetencím, pozná-

vají strategie učení. Měly by rozvíjet kompeten-
ce, motivaci i vůli k učení. Děti podporujeme 
v tom, aby čelily výzvám a překážkám, aby byly 
těsně za hranou komfortní zóny, úkoly pro ně 
byly relativně obtížné, ale aby dostaly takovou 
podporu k jejich zvládnutí, že získají radost 
z překonávání obtíží a z učení.

�Sledujeme, že když děti učíme svobod-
nému rozhodování a zodpovědnosti, 

je to pro ně zejména v prvních letech natolik 
náročné, že potřebují hodně podpory a koučo-
vání. Stále proto rozšiřujeme podpůrný tým 
psychologů, speciálních pedagogů, psycho-
terapeutů, logopedických asistentů, lektorů 
FIO, průvodců, arteterapeutů apod., kteří děti, 
rodiče i učitele tímto procesem provázejí.

�První stupeň by měl dětem umožnit 
poznat vlastní silné stránky, aby se mohly 

samy rozhodnout, kam půjdou dál. Měl by být 
kvalitním startovacím můstkem pro děti, které 
chtějí pokračovat na běžné škole, jít na gym-
názium, ale také pro ty, které se chtějí vydat 
směrem projektových škol, vybrat si alternativní 
nebo jiné cesty vzděláváním.

�Ve čtvrtém a v pátém ročníku se tedy 
děti budou moci zaměřit buď víc 

na přípravu k přijímacím zkouškám a klasické 
výstupy osnov, nebo na rozvoj dovedností pro 
projektové učení, praktickou výuku sledující 
vlastní rozhodování, účast a zodpovědnost 
ve směřování způsobu a obsahu učení.

Dalším projektem Hlásku je rozjet 
vlastní projektovou školu 2. stupně, 
která naváže na spolupráci Školy 
Hlásek a Bílého Kamene. Víc informací 
a podrobnosti o projektových školách 
vám přineseme v příštím článku.

Jak a kam dál  
na druhý stupeň?
Jeden směr představuje klasická moderní škola 
zapsaná v rejstříku škol MŠMT, druhý směr pro-
jektová škola v režimu domácího vzdělávání.

Projektová škola
Děti se seznámí s obsahem osnov. Výuka pro-
bíhá ve smysluplných tematických blocích, ne 
v izolovaných hodinách. Způsob výuky sleduje 
a využívá vývoj společnosti, moderních metod 

učení, technologií – přizpůsobuje se vývoji 
společnosti.

Děti jsou vedeny k vlastní zodpovědnosti 
nad výsledky učení, podílejí se na rozhodování 
o obsahu, stanovování kritérií hotové práce. 
Jsou podporovány v rozvíjení svých silných 
stránek a dovedností.

Škola funguje v režimu domácího vzdělávání, 
abychom mohli věnovat co nejméně práce a fi-
nancí dokumentům, úpravám a nárokům státu, 
ale co nejvíc investovat do potřeb a požadavků 
dětí. Do školy jsou přijímány pouze děti, které 
se v předchozí škole setkaly s vlastním pláno-
váním práce, zodpovědností za své výsledky 
práce a učily se pracovat se svobodou rozho-
dování a s jejími nároky.

Druhý stupeň bude navazovat na spolupráci 
Školy Hlásek a Bílého Kamene. Obě školy se sna-
ží podporovat smysluplné a aktivní učení, rozvoj 
sociálních kompetencí a vlastní zodpovědnosti.

Naše mateřská škola  
v září otevře už po osmé
V průběhu druhého pololetí budeme doplňovat 
místa ve školce na další školní rok – nabídne-
me místa pro nejmenší děti od 2 do 4 let, uvol-

ní se nám 14 míst po budoucích prvňácích. 
Pro děti, které budou nastupovat od září 

2018, máme připraveny adaptační pátky, kde 
si mohou vyzkoušet hry s dětmi a tetami. Děti, 
které nastoupí do mateřské školy, mají auto-
maticky zajištěné místo v první třídě.

Chystáme revitalizaci zahrady u nové 
budovy, přibude nová zeleň a interaktivní 
herní prvky, na nichž se podílejí i děti ze školy. 
U nejmenších dětí podporujeme hlavně pohyb, 
výlety a pobyt venku. Pro odpočinek jsme 
vybudovali relaxační místnost ve stylu Snoe-
zelenu, kterou využíváme nejen k relaxaci, ale 
i pro rehabilitaci a stimulaci dětí, jež mají potíže 
s rozvojem motoriky a vnímání.

Letos si všichni učitelé i asistenti v MŠ našli 
svou specializaci ve vzdělávání – každý má 
svou oblast, na niž se zaměřuje – jsou to např. 
logopedie, lektorství FIO, čtení s nečtenáři, ma-
tematika pro nejmenší, rehabilitace, znaková 
řeč a totální komunikace apod.

Pokud byste se chtěli přijít podívat do naší 
komunitní školky, kontaktujte nás na marketa.
bosakova@skolyhlasek.cz nebo na telefonu 
724 903 405.

Stále hledáme  
nové kolegy a kolegyně 
Do našeho skvělého kolektivu hledáme učitele 
druhého stupně, kteří by chtěli začít učit ve čtvr-
tém a v pátém ročníku a připravovat děti na spo-
lečné projektové směřování na druhém stupni.

Hledáme koordinátory projektu – lidi, kteří 
by se pustili do shánění a zařizování prostor, 
financování, koordinovali setkávání učitelů atd.

Hledáme učitele s kvalifikací pro 1. stupeň 
pro posílení týmu. Osvědčila se nám pestrost 
osobností, které děti provázejí 1. stupněm, 
budeme tedy rádi, když se k nám přidáte.

Posilu hledáme i do mateřské školy, konkrét-
ně učitelku či asistenta pedagoga.

 www.skolyhlasek.cz

První pololetí ve Školách Hlásek 
a plány pro další školní rok 2018/2019
První pololetí jsme věnovali 
besedám s rodiči a partnery 
a diskusím o tom, co chceme 
dětem na naší škole předat 
a jak je budeme dál rozvíjet 
na druhém stupni. Děkujeme 
rodičům za zájem a účast 
na debatách!

Projektový den s komixem.
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V základní části ukázali, že v první lize 
patří k nejlepším. Teď to ještě chtějí 
dobřichovičtí volejbalisté a volejbalistky 

potvrdit v play off, respektive v nadstavbové 
části soutěže.

Tým mužů vstupuje do play off dokonce 
v roli papírového favorita. Tabulku základní 
části totiž vyhrál, na čelo se vyšvihl díky dvěma 
závěrečným výhrám. Nejprve svěřenci kouče 
Jakuba Kolouška zvládli duel s brněnskou 
Teslou, nečekaným hrdinou se stal veterán 
Jaroslav Čermák. Šéf klubu a předseda míst-
ního Sokola nastoupil na pozici blokaře a měl 
velký podíl na obratu a výhře 3:2 na sety. Poté 
Dobřichovice v rozhodující bitvě o první místo 
porazily Beskydy hladce 3:0.

„Slýchávám i od jiných trenérů, že nás berou 
jako favorita. Moc hezky se to poslouchá, 
ale play off je úplně jiná soutěž,“ podotýká 
Koloušek.

Jeho tým čeká v prvním kole hraném na tři 
vítězné duely osmé SK Brno, které sice Dobři-
chovičtí v sezoně zdolali dvakrát 3:0, ale teď 
očekávají jiného soupeře. „Určitě nastoupí hrá-
či, kteří jinak běžně nehráli. Klukům věřím, že je 
přejedou, nicméně lehké to nebude,“ dodává 
Koloušek. První zápasy jsou na programu už 
v pátek 2. února (18:30 hodin) a o den později 
(17 hodin) v hale v Dobřichovicích.

Dařilo se i volejbalistkám, které rovněž 
vede Jakub Koloušek. Druhým místem 
se kvalifikovaly do nadstavby, kam prošly 
vždy tři nejlepší celky obou prvoligových 
skupin. S body, které se jim přesunuly 
ze základní části, patří dobřichovickým 
hráčkám před prvními zápasy třetí místo. 

O další budou usilovat proti soupeřkám 
z opačné skupiny.

Začínají první únorový víkend dvěma duely 
na půdě MS Brno, o týden později vyzvou 
na domácí palubovce v dalším dvojutkání 
Hronov. „Bez šance na první místo rozhodně 
nejsme,“ hlásí trenér.

Startuje play off a nadstavbová část

Třetího turnaje v rámci Řevnické tenisové 
ligy se v lednu zúčastnilo celkem 39 dětí. 
Na krytých kurtech za Lidovým domem 

se nejvíc dařilo hráčům reprezentujícím pořá-
dající Sportclub Řevnice.

Vyhrály všechny kategorie s výjimkou mini-
tenistů. Mezi nejmladšími děti od pěti let, které 
hrají přes malou síť, se radoval Adam Hůlka 
z letovského Sokola.

První triumf pro Sportclub vybojoval mezi 
babytenisty Hugo Hovorka, členům pořáda-
jícího klubu udělal radost také Matěj Tuček, 

který zahrál ve finále žákovského „béčka“ 
rozhodující míček s vypůjčenou raketou. 
Na jeho raketě mu totiž praskl výplet. A třetí 
první místo pro domácí vybojovala nejstarší 
účastnice Tereza Římalová v hlavní žákov-
ské kategorii.

„I když jsme měli halu od dopoledne jen pro 
sebe, řada zápasů byla tak napínavých, že se 
turnaj protáhl až do večera,“ řekl hlavní organi-
zátor akce Michal Mottl. Další ze série turnajů 
Řevnické tenisové ligy je na programu v neděli 
4. února opět na kurtech za Liďákem.

 ! Petr Hašek
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Předposlední lednová sobota patřila 
v černošické hale Věry Čáslavské mla-
dým florbalistům. Na turnaji dorostenec-

ké ligy Prahy a středních Čech byl pochopitel-
ně největší zájem o zápasy pořádajícího celku 
Alien Nation. A hráči svými výkony fanoušky 
rozhodně nezklamali. Právě naopak.

Celodenní program v moderní sportovní hale 
nabídl celkem devět utkání, domácí hráči Alien 
Nation do turnaje vstupovali v roli lídra tabulky. 
V prvním utkání poznali jejich sílu na vlastní 
kůži hráči týmu Flobo Praha. „Prakticky po celý 
zápas jsme se drželi na soupeřově půlce. Jen 
díky brankáři Floba, který občas chytil i nechy-
tatelné, skončil zápas naší výhrou 8:1,“ prozra-
dil útočník alienů Ondřej Přib, autor tří gólů.

Do druhého duelu proti FbC Barracudas 
Slaný šli alieni s tím, že pro ně neexistuje 
nic jiného než tři body. A ty také získali díky 

parádnímu obratu v závěrečné třetině, kdy 
otočili stav z 4:5 na 7:5. „Nakopl nás hlavně 
vyrovnávací gól Davida Duška,“ zdůraznil Přib, 
který následně svým čtvrtým a pátým přesným 
zásahem v utkání obrat dokonal.

Hráči s číslem 14 se turnaj povedl. Osm gólů 
hovoří za vše. „Spokojený jsem, hlavně s výkonem 
ve druhém zápase. Když jsem vstřelil gól na 6:5, 
byla to naprostá euforie. Jeden z nejdůležitějších 
gólů, co jsem kdy dal, a jsem rád, že to bylo zrov-
na v Černošicích,“ těší mladého florbalistu.

Alieni si zápasy v domácí hale náramně užili. 
„Bylo to fantastické, s kluky jsme se shodli, 
že to byl asi nejlepší turnaj, co jsme zatím 
hráli. A to hlavně díky fanouškům. Je to velká 
výhoda, když vidíte, jak vám všichni fandí. Vy 
se pak snažíte o to víc, protože je nechcete 
zklamat,“ doplnil Přib. Se svými spoluhráči 
bude první místo v tabulce hájit na dalším 
turnaji v neděli 4. února v Kladně.

Florbalisté potěšili fanoušky dvěma výhrami

 SK Alien Nation

Řevnická tenisová liga pokračuje i v novém roce

Nejlepší v kategorii žactvo B zleva: Stella Stropko-
vá (3.), Ondřej Samek (2.) a Matěj Tuček (1.).
  Sportclub Řevnice
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Leden 2018 tak některé z nás přivedl 
do Berlína, abychom zde čerpali inspiraci 
z praxe místních lesních mateřských škol 
a jedné základní školy. Navštívili jsme například 
Waldläufer Pankow, Kleine Waldfürsten, Freie 

Schule Potsdam, Helleum nebo Waldwichtel. 
Sbírali jsme informace o fungování jednotlivých 
škol s důrazem na problematiku stravování, 
která není v rámci příslušných vyhlášek pro 
české lesní mateřské školy stále dořešena. 
Za organizaci celého výjezdu bychom rádi 
poděkovali Asociaci lesních mateřských 
škol, která nám umožňuje růst a vzdělávat 
se. Díky ní jsme měli v Berlíně možnost zažít, 
v jak skromných podmínkách se dá v rámci 
výchovně vzdělávacího procesu fungovat, 
nebo se zúčastnit večerních besed s Gunterem 
Grün Oostingou a Gregem Sommerem, kteří 
nás zasvětili do tajů setkání člověka s příro-
dou (friluftsliv) a kojotím učením, které rozvíjí 
naše smysly, posiluje vztah k místu, ve kterém 

žijeme, a přináší dovednosti k životu v přírodě. 
Už se těšíme, jak si to s dětmi v našich školách 
vyzkoušíme. Tereza Laláková

a Dominika Tomanová

Exkurze do lesních mateřských škol v Berlíně
Učení je celoživotní proces. 
Proto se i my z Jednoho 
stromu a LMŠ Na dvorečku 
stále vzděláváme, abychom 
neustrnuli a byli pro děti 
v našich školách dobrými 
průvodci.

Pozvánka na akce
Komunitní škola Jeden strom, z. ú.
15. 2. Den otevřených dveří, Školka Jeden strom 9:00–16:00

20. 2. Kryštůfek a lesní bytosti, divadlo Pruhované panenky, 10:00

Místo konání: Školka Jeden strom, Dolnočernošická 443, Dolní Černošice

Přihlášky najdete na www.jedenstrom.cz

Až se letní
tábor zeptá!
Zdá se, že je brzy, ale až se léto zeptá,
co jste dělali v zimě, budete moci napsat:

NEZAPOMNĚL jsem přihlásit 
svoje dítko na PŘÍMĚSTSKÝ NEBO 
POBYTOVÝ TÁBOR JEDNOHO 
STROMU. 

Co nabízíme?
Místo: Areál Lesní mateřské školy Na dvorečku,

Lety u Dobřichovic

Od kolika let: pro děti od 4 do 10 let

Jak se tam dostat: Zajišťujeme každodenní svoz dětí 
vlakem od Černošic do Řevnic a zpátky (i na trase).

Časový rozsah: 8:00–17:00

Cena: 3 000 Kč/turnus

 1. turnus Termín: 9.–13. 7. 2018

ZA POKLADY DO HLUBIN ZEMĚ 
(pro dobrodruhy a objevitele)

Rukama oživit hroudu hlíny. S lucernou sestoupit za per-
moníky do jeskyně. Kladívkem osvobodit pravěké tvory.

 2. turnus Termín: 16.–20. 7. 2018

HRDINOU V LESE (pro sportovce a záchranáře)

Vyzkoušet si orientační běh, lukostřelbu, lanové překážky, 
první pomoc.

 3. turnus Termín: 23.–27. 7. 2018

NECH BROUKA ŽÍT (pro přírodovědce)

Objevovat domečky brouků, včelí úly i mraveniště. 
Pozorovat a zkoumat.

Místo: Komunitní škola Jeden strom, Černošice

PO STOPÁCH BÁJNÉHO JELENA
(pro dobrodruhy)

Pátrat po lesích a hledat bájného jelena. Zkusit svou odva-
hu, zažít legraci i napětí. A objevit živého bájného jelena.

Od kolika let: pro děti na 1. stupni ZŠ

Termín: 9.–13. 7. 2018

Časový rozsah: 8:00–17:00

Cena: 3 000 Kč

POBYTOVÝ TÁBOR ZA TAJEMSTVÍM SKAL
Objevit Český ráj. Sportovat, koupat se, lézt po skalách, 
putovat krásnou přírodou.

Od kolika let: pro děti na 1. stupni ZŠ

Termín: 16.–20. 7. 2018

Místo: RS Nebákov, Mladějov v Čechách

Cena: 3 900 Kč
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Rezidence rodiny Oskara Semlera se 
nachází na rušné Klatovské třídě 
v nevzhledném bytovém domě, který 

už na první pohled volá po rekonstrukci. Nebýt 
velké zelené plachty s názvem Semlerova re-
zidence, vůbec by nás nenapadlo, že se uvnitř 
může skrývat taková krása. Byt Semlerových 
zabírá asi třetinu budovy a spolehlivě se pozná 
podle zeleně natřených oken. Tuto barvu měl 
prý architekt Loos v oblibě.

Raumplan a drahé materiály
Semlerovi kdysi patřili k nejbohatším rodinám 
v Plzni. Bytový dům, v němž původně žili 
úředníci Škodových závodů, koupili v roce 
1932 a v jedné jeho části si nechali vybudovat 

reprezentativní sídlo. Vznikla tu vlastně taková 
luxusní vila uvnitř činžáku. Návrhy interiérů 
vytvořil Adolf Loos. Ten však po dvou letech 
zemřel, a tak jeho dílo dokončil Heinrich Kulka. 
Přesto je Semlerova rezidence podle průvodce 
vrcholným Loosovým dílem v Plzni. Škoda jen, 
že si ho rodina moc neužila, protože v roce 
1939 musela kvůli židovskému původu utéct 
před nacisty. Dům nejdřív zabraly říšské a pak 
i československé úřady.

Celý interiér má dohromady šest výškových 
úrovní, což je princip tzv. Raumplanu – každá 
místnost je v jiné výšce a ty jsou různě propo-
jeny schodišti. Už při příchodu zvenku je vidět, 
že na materiálu se nešetřilo, přestože dnešní 
podoba ze své původní krásy hodně ztratila. 
Dřívější majitelé prováděli necitlivé přestavby, 
v rezidenci za socialismu vybudovali několik 
bytů, ničili podlahy, obklady nebo třeba velkou 
onyxovou stěnu, z níž byla vyrobena koupelna… 
Člověk si říká, jak krásně musel vypadat původní 
prostor, navíc vybavený dobovým nábytkem. 
I teď ale rozhodně stojí za návštěvu. V příchozí 
chodbě uvidíte travertin a mramor, v obrovské 
vstupní hale jsou stěny z karelské břízy a podla-

ha z exotického dřeva makassar (metr krychlový 
stojí až milion korun), strop pokrývají obklady 
z plátků zlata a v bývalé jídelně se nacházejí stě-
ny z mahagonového dřeva. Součástí prohlídky 
je také původní kuchyně, knihovna nebo sprcha 
ještě s nápisem teplá a studená voda.

Oprava a další památky
Pokud byste chtěli Semlerovu rezidenci na-

vštívit, máte možnost do konce března 2018. 
Pak začne další velká rekonstrukce, po níž 
by mělo být přístupné i poslední, šesté patro, 
a v plánu je také oprava současných prostor. 
Otevření se plánuje na rok 2020.

Mezitím budou ale otevřené další plzeňské 
Loosovy interiéry. Pěší chůzí nebo tramvají 
se dostanete poměrně rychle k Brummelovu 
domu a k bytům Krausových a Voglových.

! /  Lucie Hochmalová 

Semlerova rezidence, 
plzeňská stopa Adolfa Loose

Zima nám v posledních 
týdnech ukazuje nevlídnou 
tvář, a tak má asi málokdo 
myšlenky na dlouhý pobyt 
venku. I proto si dovolujeme 
pozvat vás do Plzně, města, 
které v sobě skrývá mnoho 
zajímavých míst. Kromě 
nádherné katedrály svatého 
Bartoloměje tu najdete také 
poklady slavného architekta 
Adolfa Loose. Jedním z nich je 
Semlerova rezidence.

Užitečné informace:
• Semlerova rezidence se nachází na Klatovské třídě 

110, Brummelův dům na Husově 58, byt Krausových 
v Bendově ulici 10 a Voglových na Klatovské třídě 12.

• Prohlídky Semlerovy rezidence se konají ve čtvrtek 
a v sobotu každou celou hodinu.

• Vstupenky si musíte koupit předem buď v turistickém 
informačním centru vedle radnice, nebo na webu 
Adolfloosplzen.cz (v pravém horním rohu stránky pod 
Menu). Přímo na místě vstupné nekoupíte a dovnitř 
vás nepustí. Existují vstupenky do jednotlivých míst, 
nebo můžete pořídit společný lístek do všech prostor.

NEHEZKÝ BYTOVÝ DŮM SKRÝVÁ PERLU ARCHITEKTURY
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Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ o poukázku na nákup knih ve výši 500 Kč

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,  
a to nejpozději do 25. února 2018. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon. Děkujeme.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou je poukaz na nákup knih ve výši 500 Kč.
Cenu věnovalo knihkupectví LEAMOS, Řevnice.
Vylosovaná luštitelka křížovky z lednového čísla Jana Šplíchalová, Řevnice, získává voucher na menu pro dvě osoby v Živé kavárně, Radotín.

Tajenka z minulého čísla: Milujete zvířata, nejezte je.

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 2, jinak cena propadá. Děkujeme. Připravil: Pavel Havlíček
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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

REFERENT(ka)  
OBCHODNÍHO ŘEDITELE
požadována znalost AJ

SOUSTRUŽNÍK

FRÉZAŘ HORIZONTKÁŘ

NÁSTROJAŘ – PRACOVNÍK 
MONTÁŽE 

OBSLUHA A PROGRAMÁTOR 
FRÉZOVACÍHO CENTRA

Nástup ihned, nebo po domluvě.

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

www.swah.cz/kariera

SWAH s.r.o.
Česká společnost se 30 letou tradicí. 

HLEDÁME

MĚSTO DOBŘICHOVICE

přijme
na poloviční úvazek

PRACOVNÍKA 
DO STAVEBNÍHO 
ÚŘADU
Platové ohodnocení dle tabulek. Vhodné i pro 
důchodce, kteří pracovali v uvedeném oboru. 
Orientace ve čtení projektů výhodou.

Nabídky posílejte na adresu:

Městský úřad Dobřichovice, tajemník MěÚ,  
Vítova 61, 252 29 Dobřichovice  
nebo předejte v podatelně úřadu s označením 
„pro tajemníka MěÚ“, případně zašlete  
na e-mail: tajemnik@dobrichovice.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

přijme na pozici:
 POKLADNÍ /

 PRODAVAČ(KA)
jednosměnný provoz pondělí až pátek

 SKLADNÍK
jednosměnný provoz pondělí až pátek 

 všechny pozice mají 1x za 3 týdny
 sobotní směnu 6:30 - 13:00 

Tel. 777 661 111, 608 777 977 po 14. hodině

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5



Soutěž 
o nejkrásnější 
Moranu z obcí

Dolní Berounky

Jste škola, školka, spolek, nebo jen parta 
kreativních lidí, kteří rádi tvoří?

Máte rádi lidové tradice a rádi se bavíte?

Jste z regionu Dolní Berounky  
nebo nejbližšího okolí?

POKUD ANO a máte chuť, přihlaste se, vytvořte krásnou 
Moranu, prezentujte ji a získejte pohár a věcné ceny.

Více informací na tel.: 605 205 755
Srdečně zvou Balonklub Karlštejn, DOBNET, z.s. a obec Všenory.

Slavnosti Morany
5. ročník, Všenory  |  24. března 2018

Internet Dolní Berounky

Člověče, připoj se !
První 3 měsíce zdarma

) 277 001 111  |  www.dobnet.cz

ZA J Í CŽ E LVA P U MA S O KO L

První 3 měsíce zdarma platí pro nové přípojky. Akce trvá do 31. března 2018.

HelpDesk – Technická podpora uživatelům sítě DOBNET ) 277 001 151


