
9/2018
ZDARMA
ROČNÍK 12

+ více zpráv z regionu, kultury a ze sportu

Výlet do perly 
severního Plzeňska

Rozhovor se 
zahradním 
architektem 
Lefflerem

Poberouní 
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WWW.KOMINIK-KAMNAR.CZ
Revize, čištění a kontroly komínů dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Prodej a montáž komínových systémů SKORSTEN.CZ
Frézování a vložkování komínů nerezovou vložkou
Výměna starého plynového kotle na klíč za moderní kondenzační kotel
Poptávky a objednávky: cesc@iqteam.cz

Prodej a komplexní dodávka kamen a krbů na dřevo s revizí komínu
Katalog dodavatelů: www.kominy-krby-kamna.cz

721 345 346 | 246 093 633    VOLÁME ZPĚT

Výrobní pracovník
ELEKTROMECHANIK

Pracovní náplň: finální montáž elektronických zařízení, pájení 
a osazování desek, výroba a instalace kabelových svazků.

Požadujeme: vyučení v oboru elektro, schopnost práce podle 
výkresu, zručnost a pečlivost.

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, sickdays, stravenky, flexipassy, 
příspěvek na MHD, klimatizované pracoviště, pracoviště Radotín, 
Výpadová u vlakového nádraží.

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na CV@POLL.CZ

Více informací na WWW.POLL.CZ

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

Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

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

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

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

kancelář
� Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
� Předání nemovitosti novému majiteli
� Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

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

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ

Jsme tu pro vás

na náměstí v ŘEVNICÍCH
PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice
Tel.: 604 127 824

KNIHKUPECTVÍ

w w w . k n i h y r e v n i c e . c z

knihy, hry, hračky, 
školní potřeby, 
dárkové předměty, 
učebnice  
tisk, kopírování 
a laminování 

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

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ

Vaše knihkupectví 
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DOBNETZPRÁVY • Dolní Berounka

Jen co odstartovalo září, v Dobřichovicích se 
pustili do překonávání rekordů. A hned ten 
první se jim povedl. V rámci místních vinař-
ských slavností pokořili rekord ve štafetovém 
přípitku!

Stávající zápis do České knihy rekordů byl 
556 zúčastněných, kteří si skleničkou medai-
lového vína přiťukli letos v květnu ve Valticích. 
A Dobřichovice jim tento titul sebraly! Ve měs-
tě u Berounky se v sobotu 1. září postavilo 
do řady a poté si štafetově přiťuklo 584 lidí. 
Na místě samozřejmě nechyběla komisařka 
Agentury Dobrý den, která vše zaznamenala.

Hurá na piknik!
O další rekord se místní a přespolní pokusí 
v neděli 9. září. U dobřichovické lávky se koná 
druhý „velký piknik“. Snaha je jasná: překonat 
počet piknikujících na jednom místě.

Akce proběhne od 11 do 17 hodin. S sebou 
stačí vzít deku, jídlo, pití a dobrou náladu. 
Organizátoři věří, že by se loňský rekord 499 
piknikujících osob se 158 koši měl třást, neboť 
tehdy účastníkům nepřálo počasí.

Dobřichovičtí pokořili vinařský rekord. A chystají další

První všenorský festival poezie se 
konal v sobotu 1. září díky básní-
kovi a spisovateli Petru Borkovco-
vi, který spolu s místní knihovnou 
akci připravil.

Posluchači se s českými básní-
ky setkali hned na dvou místech. 
První část Dne pro současnou 
poezii proběhla od pravého 
poledne v sále Vladimíra Holana 
v budově obecního úřadu. Nejdřív 
se představili Jitka Srbová a Jonáš 
Hájek. Ve 13:30 Jan Šulc a Lukáš 
Kliment připomněli v části Pocta 
Alexandru Klimentovi spisovate-

le, dramaturga a básníka, který 
měl k Všenorům pěkný vztah 
a od března 2017 je pohřben 
na hřbitově ve Všenorech II.

Druhá část poutavého progra-
mu se díky svolení majitelky Hany 
Podrabské odehrála v zámeckém 
parku. Originální prostředí umoc-
nilo sílu poezie a hudby. Účastníci 
se zaposlouchali do poezie Milana 
Děžinského, Jakuba Řeháka 
a Petra Borkovce. Program 
zakončila Beata Hlavenková, 
zpívající pianistka, skladatelka 
a aranžérka.  Petra Stehlíková

Jeden z největších festivalů historického šermu má za sebou svůj 15. ročník. 
Konal se 25. srpna na zámku v Dobřichovicích. Vystoupilo na něm přes 20 
souborů z celé České republiky. Diváci si užili šermířská, taneční, divadelní 
a hudební vystoupení. Nechybělo ani historické tržiště s ukázkou tradičního 
řemesla a atrakce pro malé i velké.  Petra Stehlíková

Ve Všenorech zněla poezie
Cestujícím v městské hromadné 
dopravě v Praze a ve Středočes-
kém kraji je nově k dispozici rozší-
řená služba platby za jízdné. Díky 
novému regionálnímu dopravní-
mu systému PID Lítačka se jim 
rozšířila možnost výběru nosičů 
dlouhodobých časových kuponů. 
Je tak teď na cestujících, zda si 
dlouhodobé kupony budou jako 
dosud nahrávat na kartu Lítačka 
či nově na In Kartu Českých drah 

nebo na bezkontaktní bankovní 
karty. Nový systém nevyžaduje 
aktivování dlouhodobých jízdních 
kuponů ve validátorech ve stani-
cích metra. Díky nové technologii 
ukládání údajů o jízdném v online 
systému se kupony aktivují auto-
maticky po jejich zakoupení na  
e-shopu Pid.litacka.cz. Tento portál 
je přepracován tak, aby odpovídal 
aktuálním trendům a uživatelé se 
v něm lehce a správně orientovali.

Sbor dobrovolných hasičů 
Drahlovice už brzy oslaví 120 let 
od svého založení a 60 let po-
žární zbrojnice. Akce pro širokou 
veřejnost vypukne v sobotu 15. 
září od 11 hodin na místním hřišti. 
Malí i velcí účastníci si užijí zábavu 

a soutěže. Dozvědí se podrobnos-
ti o historii sboru, jeho technice, 
strojích i vybavení. Součástí je 
i klání o titul železný muž, žena 
a dítě. Hasiči předvedou štafetu 
a požární útok. Vše doplní hudba 
a občerstvení.

Hasiči z Drahlovic oslaví významné jubileum

Zakoupení kuponu na vlak je snadnější

Vadí vám hluk z železniční náklad-
ní dopravy? Ozvěte se nám, vyzý-
vají černošickou veřejnost členové 
sdružení Černošice bez hluku.

Upozorňují, že letos v červenci 
byla podána stížnost ke kraj-
ské hygienické stanici ve věci 
nadměrného hluku z železniční 

nákladní dopravy, kterou v petici 
podpořilo asi sto občanů. Pro-
blémem se následně zabývala 
i rada města a starosta Filip 
Kořínek vyzval hygieniky, aby 
se stížností důkladně zabývali 
a problém nebyl řešen hlukovou 
výjimkou.

Černošičtí si stěžují na hluk z nákladních vlaků

 Petra Stehlíková
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Lávka přes Berounku mezi Všenory a Mok-
ropsy bude i nadále vedena po železnič-
ním mostě. Jednomyslně o tom rozhodli 

černošičtí zastupitelé po simulaci případné 
nové lávky. Ta byla navržena pomocí systému 
lan z mokropeské pláže na všenorskou stranu. 
Ukázku budoucí lávky připravili černošičtí hasi-
či na žádost vedení města koncem června.

Správa železniční dopravní cesty dříve 
v reakci na podnět místních občanů připustila, 
že pokud by takové řešení město preferovalo, 
mohla by v rámci rekonstrukce trati železnič-
ní lávku nahradit nová, na mostu nezávislá. 
Po zvážení výhod a nevýhod či rizik obou 
variant zastupitelé Černošic nakonec jedno-
myslně rozhodli, že i do budoucna chtějí lávku 
do Všenor zachovat na železničním mostě.

Černošičtí radní současně od Magistrátu hl. 
m. Prahy obdrželi a následně schválili projekt 
nové lávky do Dolních Černošic, kterou pro-
jektant navrhl do stávajícího umístění. Nájezd 
na lávku má být upraven, aby byl plynulejší. 
Lávka má být tři metry široká, místo tří pilířů 
bude jen jeden. Během výstavby by dopravu 
přes řeku zajišťoval přívoz.

Lávku do Všenor chtějí mít na železničním mostě

Na Václava v Mokropsech 
zasadí Strom republiky
Strom republiky zasadí ve svátek svatého 
Václava 28. září v Mokropsech. Slavnostní 
akce se koná odpoledne pod zdejší základní 
školou. Na zasazení národního stromu bezpro-
středně naváže slavnostní odhalení oblíbeného 
Masarykova citátu u Masarykovy školy na zdi 
pod halou Věry Čáslavské. Iniciátorem vzniku 
tohoto počinu je Petr Kubín, člen Černošické 
společnosti letopisecké, autorem realizace 
zdejší výtvarník David Böhm. Program obohatí 
několik místních spolků. Vystoupí například 
folklorní soubor Pramínek, herečka Vlasta Žeh-
rová, sokolky zatančí českou besedu, zazpívají 
děti ze sboru Tutte Le Note a na závěr stromu 
požehná farář P. Zdeněk Skalický.

Již v březnu tohoto roku česká vláda rozhodla 
o 75% slevě na jízdném pro studenty a senio-
ry. Nyní k ní středočeští radní přidali možnost 
proplacení zbylých 25 procent. Obojí platí 
od 1. září.

Nechat si proplatit zbytek jízdného budou 
moci žáci a studenti od šesti let po celou dobu 
jejich studia. Podmínkou přitom je, aby měli 
trvalý pobyt ve Středočeském kraji, využíva-
li předplatní jízdenky (čtvrtletní nebo roční) 
a do školy dojížděli do jiné obce nebo jiného 
města. Škola přitom může být i za hranicemi 
Středočeského kraje. Sleva ale platí jen pro 
zmiňovaný kraj. Stejné podmínky mají také se-
nioři, až na to, že musí být starší 65 let a sleva 
se u nich nevztahuje na jízdenky MHD.

Žadatel o stipendium (v případě studenta) 
a dar (u seniorů) si jízdenku nejdříve koupí 
a poté zažádá kraj o proplacení. Administrativa 
by neměla být složitá. Radní si přejí, aby v drti-
vé většině probíhala elektronicky.

V Srbsku mají nové hřiště
Od soboty 1. září se sportovní nadšenci v Srb-
sku prohánějí po novém víceúčelovém hřišti. 
Sloužit má hlavně žákům místní školy.

Středočeský kraj přispěl na jeho vybudování 
z Fondu obnovy venkova v rámci tematického 
zadání Obnova venkova Oblast podpory Ob-
čanská vybavenost sumou 533 tisíc korun. „Je 
to maximální částka, kterou podle Programu 
2017–2020 z tohoto fondu obec mohla čerpat. 
Jsem rád, že alespoň tímto způsobem bylo 
možné projekt podpořit, protože si myslím, že 
bude pro Srbsko velmi přínosný,“ uvedl stře-
dočeský radní Martin Draxler, který se zúčastnil 
slavnostního otevření spolu se starostkou obce 
Svatavou Biskupovou a ředitelkou místní zá-
kladní a mateřské školy Petrou Tonhauserovou.

Na místě nechyběli zástupci partnerské 
obce Bóšicy (Puschwitz) z Lužického Srbska, 
kteří sehráli přátelský volejbalový zápas. Násle-
dovaly ukázky tenisu, minitenisu, tělocviku ZŠ, 
volejbalu, nohejbalu a malé kopané. Odpole-
dne proběhla výstava fotografií, které mapují 
historii a současnost využití prostoru, kde nyní 
stojí hřiště.

Jarmark, pohádky, houpačky, kolotoče a hudba opět ovládly vyhlášenou mariánskou pouť. Konala se 
o víkendu 11. a 12. srpna v Černošicích za krásného slunného počasí. 

Studenti a senioři mohou po kraji jezdit zdarma

 Petra Stehlíková

 Petra Stehlíková

 Petra Stehlíková
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NABÍZÍME
•	 zrekonstruované	kancelářské	prostory	k pronájmu, 

v bezprostřední blízkosti komunikace R4 Praha – Příbram, 
cca 25 km od Prahy, přednáškové sály  pro max. 100 osob, 
vybavené projekčním plátnem, projektorem, zpětným 
projektorem, notebookem, flipchartem, tabulí

•	 volná	místa	v dětské	skupině	Koumáci pro děti od 1-6 let, 
kvalifikované pečovatelky, skupina max. 12 dětí, individuální 
přístup k dětem zaručuje optimální rozvoj jejich dovedností, 
výchovně-vzdělávací kroužky, učení prožitkem, otevřeno 
i o prázdninách, www.dskoumaci.cz

•	 volné	pracovní	pozice: 

 ELEKTRIKÁŘ, údržba el.strojů a zařízení, 
odstraňování poruch, odečítání elektrické energie, kontrola 
a údržba rozvoden NN, vedení provozních deníků, ostatní 
související činnosti.

 POŽADUJEME: vyučen v oboru elektro, platná zkouška dle 
vyhl. 50/78 Sb. §6, ŘP sk.B, trestní bezúhonnost, orientace 
ve výkresové dokumentaci a revizních zprávách, veškerá 
potřebná osvědčení zajistíme a kompletně proškolíme.

	 ZÁMEČNÍK, nastavování, údržba a opravy technických 
zařízení, vedení provozní knihy a dokumentace strojů 
a zařízení, zajištění provozních a technických předpisů, 
sledování termínů revizí, ostatní související činnosti.

 POŽADUJEME: Svářečské oprávnění  ZK 135  1.1 ,  
ZK 311 – 2, vyučen v oboru strojním nebo provozní 
zámečník, ŘP sk.B, veškerá potřebná osvědčení  
zajistíme a kompletně proškolíme.

UVR	Mníšek	pod	Brdy	a.s.

Vědeckotechnologický	park
v areálu UVR Mníšek pod Brdy 600

Kontakt:
Libuše Beránková

berankova@uvr.cz, tel.: 734 172 207

www.uvr.cz

UMĚLECKÁ ŠKOLA FILMOVÁ ŘEVNICE

Vstup do zákulisí
filmové a  televizní
tvorby!
Seznam se s  prací režisérů,
kameramanů, střihačů a  zvukařů.

Staň se jimi.
Přihlas se do konce září  
a získáš SLEVU na školní rok 2018/2019.

 Přípravka pro zájemce o  filmovou a  televizní tvorbu.

 Víkendové kurzy vedou zkušení profesionálové.

 Studium klade důraz na  praktické dovednosti.

 Příprava na  studium středních a  vysokých škol.

Podrobné informace o  škole a  studiu na  filmovaskola.cz

Od  13 let
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„Od dubna u nás napršelo asi 54 milimetrů. 
Bohužel jen v pár bouřkách, kdy voda rychle 
odtekla. podle dlouhodobých průměrů by měl 
spadnout zhruba trojnásobek,“ říká starosta 
Svinař Vladimír Roztočil, jehož obec je jednou 
z nejpostiženějších. Vyschl zdejší Svinařský 
i Halounský potok, rybníky jsou na polovině sta-
vu hladiny. Ve vrtech výrazně poklesla hladina 
vody a úpravna jí nestačí do systému vyrábět 
dostatek. Část Haloun směrem na Řevnice je 
tak občas zcela bez vody. „Máme tam proto 
rozmístěny cisterny s pitnou vodou. O to víc je 
zarážející, že i přes zasílání SMS s upozorněním 
na sucho se najdou bezohlední lidé, kteří v noci 
čerpají velké množství vody,“ stěžuje si Roztočil.

Podobné zkušenosti mají i někteří obyvatelé 
Letů, zejména ti žijící v nejvýše položené části, 
kde jsou závislí pouze na studniční vodě. „Již 

se doptávali na možnost dopravy pitné vody 
v cisternách. Jsou pak velmi nemile překvapeni, 
když jejich sousedé, kteří jsou připojeni na vo-
dovodní řad, vodou nešetří,“ přiblížila situaci 
v Letech starostka Barbora Tesařová. Naštěstí 
víc než 90 procent Letovských je připojeno 
na vodovod. Jim prý voda zatím nechybí. 
Přesto obec v souvislosti s výrazným poklesem 
hladiny v obecním zdroji v Karlickém údolí vy-
dala před časem opatření obecné povahy a po-
žádala občany o šetření vodou. Obec musela 
dokonce přistoupit k dotování vodovodní sítě 
z rezervního systému z pražského přivaděče 
vybudovaného svazkem obcí Třemole.

„V Srbsku pršelo vydatněji naposledy v první 
polovině června, a tak dochází voda hlavně 
ve studnách. Zvyšuje se tím počet odběrate-
lů obecní vody,“ popsala starostka Svatava 

Poberouní 
na suchu
Vyschlé potoky, spálená tráva a opadané listí. Na dolním 
toku řeky Berounky pořádně nepršelo přes čtvrt roku, lidé 
v některých obcích jsou zcela bez vody. Letošní sucho 
tak patří společně s roky 2003 a 2015 k těm nejhorším 
v novodobé historii Česka.

Biskupová, která začíná mít obavy z jejího 
nedostatku. A to i přesto, že Srbsko má 
nově vybudovaný veřejný vodovod napájený 
dostatečně silným zdrojem z hlubokého vrtu. 
„Již na začátku léta jsme upozornili občany, 
že je zakázáno napouštět bazény vodou 
z vodovodu. Zároveň jsme nabádali k šetření. 
Na začátku srpna jsme vydali zákaz používání 
vody z veřejného vodovodu na zalévání zahrad 
a zároveň jsme požádali i majitele vlastních 
studen, aby i s touto vodou významně šetřili,“ 
dodala Biskupová.

Na druhou stranu je i mnoho těch, kteří si 
uvědomují, že voda je, a do budoucna ještě 
výrazněji bude, vzácným zdrojem. Někteří 
zakoupili sudy a snaží se odchytávat vodu ze 
střech. Fakt, že po sudech vzrostla poptáv-
ka, potvrzuje i řevnický podnikatel Miroslav 
Jelínek. Manželé Váňovi z Řevnic jsou zase 
jedni z občanů, kteří se rozhodli zažádat 
o dotaci na využití srážkové a odpadní vody 
v domácnosti i na zahradě. Podle informací ze 
Státního fondu životního prostředí ČR evidují 
v obcích spadajících pod ORP Černošice 
celkem 105 žádostí o dotaci zvanou Dešťovka 
v souhrnné výši 4 631 456 Kč. Z toho bylo 
vyplaceno 19 žádostí za 753 380 Kč.
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Problém je, že letní dny, kdy lidem napršela 
voda do zásoby, by se daly spočítat na prstech 
jedné ruky. Meteorologická stanice Dobřichovi-
ce naměřila během července jen 45 mm srážek, 
což je dokonce nižší číslo než v roce 2015. 
Na některých místech ale pršelo ještě méně. 
A údaje ze srpna budou pravděpodobně čer-
nější. Situaci zhoršovaly velmi vysoké teploty.

O tom, že okolí Dobřichovic patří v po-
sledních letech k nejteplejším místům České 
republiky, svědčí i počet tropických dnů, které 
zde byly zaznamenány. Celkově se v Česku 
v průměru vyskytne méně než 15 tropických 
dnů v roce. Rok 2015 jich v Dobřichovicích 
přinesl 40. V roce 2016 evidovala dobřichovic-
ká meteorologická stanice 29 tropických dnů. 
Podle údajů z webu in-pocasi.cz zaznamenaly 
letos Dobřichovice od 1. května do 28. srpna 
již 41 takových dnů! Také v případě objemu 
srážek je na tom region v údolní nivě Berounky 
hůř než celorepublikový a středočeský průměr.

Je třeba dodat, že sucha sužovala českou 
kotlinu už v dávné minulosti. Historicky první 
českou zmínku o ničivých následcích sucha 
představuje zápis v Kosmově kronice. Další 
suché období zasáhlo kontinent v roce 1540.

O tom, jaké počasí v Čechách panovalo, máme 
údaje díky pravidelným měřením z Klementina až 
od roku 1804. Z nich vyplývá, že sucho trápilo 
zemi například v letech 1904, 1921 a 1947. O le-
topočtu 1953 hovoří hydrolog Pavel Treml přímo 
jako o nejsušším roku 20. století. V novodobé 
historii si nelichotivé prvenství připisují léta 2003 
a 2015. Letošní rok s nimi „drží krok“. Nebývalé 
sucho je na 92 % území České republiky a kom-
plikuje situaci zejména zemědělcům a farmářům. 
„Zvěř nemá co pást, krmíme seno na zimu. Ale je 
ho takový nedostatek, že leckdo poráží dobytek 
radši už teď, protože zvířata v zimě neuživí. Co 
my s koňmi, ví bůh,“ stěžuje si podnikatelka Julie 
Šverčičová. Cena sena vzrostla o 150 procent. 
Na to musela reagovat i řevnická nezisková 
organizace věnující se animoterapii Hiporehabili-
tace Jupiter, z. s. „Ač se nám to ze zásady příčí, 
byli jsme nuceni od září zvýšit cenu všech kroužků 
i ostatních aktivit. Důvodem je krize způsobená 
extrémním suchem. Cena sena se oproti minulým 
letům ztrojnásobila a je ho extrémní nedostatek,“ 
vysvětlila provozovatelka Ida Kubrichtová a uvedla 
konkrétní příklad: „Loni jsme kupovali balík sena 
za 500 korun a stačilo dokupovat přes zimu 
průběžně. Letos stejný balík stojí 1 500 až 2 000 
a je nutné pořídit zásobu na celou zimu už teď. 
Poptávka je obrovská a seno je téměř vyprodané.“

Dá se na všem výše zmíněném najít ještě 
něco pozitivního? Zdá se, že ano. Letošní 
sezonu si náramně pochvalují například provo-
zovatelé letních zahrádek a koupališť. Nepršelo 
ani provozovatelům letních kin.

„Letošní slunečná sezona je opravdu dlouhá. 
Od května byly celkem asi dva týdny, kdy jsme 
měli zavřeno kvůli nepřízni počasí. Naopak 
jsme zahajovali ještě před otevírací dobou,“ 
pochvaluje si provozovatel řevnické půjčovny 
paddleboardů Jaroslav Sviták s tím, že kvůli 
zájmu dokonce museli jejich počet navýšit. 
„Berounka je stále pěkná a otevřeno budeme 
mít podle počasí i v září,“ odhaduje.

Premiérová sezona se díky slunným 
měsícům vydařila i nedalekému venkovnímu 
posezení Kůlna. Šlo přitom do velkého risku: 
90 % jeho kapacity se totiž nachází pod širým 
nebem. „Alternativu krytého sezení jsme 
neměli. Byl to prostě spontánní nápad, který 
jsme během pár týdnů zrealizovali právě díky 
zapomenuté kůlně v příjemné stinné zahrád-
ce. Počasí asi letos překvapilo každého,“ říká 
vedoucí podniku Marek Adam a dodává, že 
otevřeno měli od června a jen párkrát museli 
kvůli počasí zavřít. Právě na počasí bude zále-
žet, jak dlouho bude Kůlna v provozu.

Má vaše obec dostatečnou 
kapacitu vodních zdrojů?
Lety: V současné době je naplánováno pro-
pojení se sousedními Dobřichovicemi, čeká se 
na stavební povolení. Se zastupiteli diskutu-
jeme, zda se pokusit o nový zdroj pitné vody 
z oblasti Berounky.

Černošice: Máme dostatečné zdroje pitné 
vody díky strategickým investicím v minulých 
letech. Před třemi lety jsme zprovoznili a připo-
jili tři dlouho nepoužívané vodní vrty v majetku 
města a dobudovali jsme úpravnu vody. Již 
před šesti lety jsme posílili kapacitu přivaděče 
z pražské vodovodní sítě. Na řízení vodovodu 
máme sofistikovaný regulační systém, díky 
kterému přednostně používáme vodu z vlast-
ních zdrojů a dražší vodu z Prahy nakupujeme 
na dokrytí spotřeby.

Řevnice: Máme dostatečnou kapacitu pitné 
vody z vlastních zdrojů u Berounky. Nicméně 
modernizaci stávajících zdrojů a infrastruktury 
plánujeme. Ukazuje se dlouhodobě podfi-
nancovaný stav této vodohospodářské části. 
Město též zažádalo o dotace. V přípravě jsou 
projekty na modernizaci vodního zdroje Kejná 
i výtlačného potrubí do vodojemů, propojení 
části obce Za Vodou na městské vodovody.

Srbsko: Máme pouze jeden vodní zdroj, 
zajímali jsme se proto o možnost napojení 
na Želivku, což ale není možné. Proto se v bu-
doucnu chceme zaměřit na hledání náhradního 
nebo dalšího zdroje na našem území.
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ZAHRADNICTVÍ: Ukrajinská č. e. 1528, Černošice – Dolní Mokropsy
E-mail: gardeo@gardeo.cz • www.gardeo.cz

Hledáme elektrikáře/závlaháře a brigádníky 
na sezónní výpomoc (zemní práce a těžší  
zahradnické práce). V případě spokojenosti  
možnost dlouhodobé spolupráce.

Kontaktní osoba: Olga Humlová, tel.: 602 365 175, e-mail: humlova@gardeo.cz

Vše pro Vaši zahradu...

OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31  Olympia Fitness • www.olympia-wellness.cz

POSILOVNA

SQUASH

10. září OTEVÍRÁME
Nová, plně vybavená crossfitová klec na funkční tréninky.
Pořádáme nábor na dětské kurzy. Přijďte se podívat na naše lekce.
Těšíme se na Vás v novém kabátu.

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

777 659 546  www.drevo-dolezal.cz

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

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

PALIVOVÉ
KRBOVÉ
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

DŘEVO

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

směnárna
bez poplatků

otevřeno:
PO – SO

9:30 – 12:00
12:30 – 18:00 hod.

pobočka: OC LETY 
u Dobřichovic

Pražská 559, Lety

 774 308 601

MĚSTO ČERNOŠICE

vyhlašuje konkurzní řízení  
na pracovní místo

ŘEDITELE/ŘEDITELKY
Mateřské školy Barevný ostrov Černošice,
příspěvkové organizace.

Předpokládaný nástup 1. 11. 2018, nebo později dle dohody.
Lhůta pro podání přihlášky je do 17. 9. 2018 do 12:00 hod.

Více informací na www.mestocernosice.cz

OVOCNÁ
A OKRASNÁ
ŠKOLKA
KOZOLUPY

zahájila
jarní prodej 
nabízíme:
• ovocné stromky, aronie
• angrešty, rybízy,
• ořechy, lísky
• sloupové jabloně, třešně
• okrasné stromy a keře
• trvalky, letničky

Kozolupy 81, 268 18 Karlštejn
tel.: 734 448 910
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 Přibyla hasičům kvůli suchu práce?
Obecně výrazně narůstá počet našich zásahů. 
Je to spojeno s tím, jak se naše společnost 
vyvíjí. Vše je mnohem rychlejší. Když je sucho, 
řešíme požáry lesní, polní. Když není, tak zase 
většinou prší intenzivně, přicházejí přívalové 
deště a my musíme vyjíždět k vytopeným 
domům, sklepům…

Jaké požáry vedro  
a sucho nejčastěji způsobuje?
Jde hlavně o požáry lesů, polí, ať již sklizených 
nebo nesklizených. Hoří remízky, přesněji černé 
skládky, které v nich lidé často vytvářejí. Kvůli 
suchu přibývá i zásahů v rodinných domech. 
To mají zase na svědomí nejrůznější zařízení, 
klimatizace, technologie, které se přehřívají.  

Můžete zmínit největší  
případ v souvislosti se suchem?
Nelze říct, jaký byl největší. Máme spíš menší 
výjezdy, zato je jich víc. Problém jsme měli 
v Mníšku, kde je skládka a likvidují se odpady 
z Prahy. Vyjížděli jsme tam několikrát. Přibylo 
požárů vozidel.

Zjistili jste, co bylo  
nejčastější příčinou požárů?
Je třeba upřesnit, že státní požární dozor 
nešetří příčinu, pokud nebyla způsobena 
vysoká škoda. Nicméně u většiny požárů je 

na vině nedbalost. Nemusí jít jen o nedopalky, 
ale i o skleněné předměty, které lidé vyhazují. 
Chování nás lidí hraje zásadní roli.

Mnoho obcí řeší problém  
s nedostatkem vody. Máte čím hasit?
Využíváme zdroje požární vody určené obcemi. 
Pravda je, že v některých rybnících voda 
dochází. V Řevnicích bereme vodu ze staré-
ho vodojemu na Mníšecké. Nevím, co by se 
muselo stát, aby přestal fungovat. Tam voda 
je. Vzhledem k dlouhodobým prognózám jsme 
se snažili na stávající situaci připravit. Například 
jsme již před lety nakoupili velkoobjemové cis-
terny. Díky zavádění nových technologií hasíme 
s menší spotřebou vody. Máme například „chyt-
řejší“ proudnice a menší hadice, absolvujeme 
speciální výcviky, abychom tato zařízení mohli 
efektivně využívat. V některých případech, kde 
není ohrožena příroda, lze přiměšovat do vody 
pěnidla, což zvyšuje její hasební parametry.

Jak komplikuje vedro a sucho práci 
konkrétně vám na řevnické stanici?
Je na velitelích zásahů, aby určili, v jaké výstroji 
pojedou hasiči k ohni. Zda použijí třívrstvý 

zásahový oblek. Povinně musí mít rukavice, 
helmu a boty. Velitel musí rozhodnout tak, aby 
zasahující nebyli zbytečně nadměrně chráněni, 
nepřehřívali se a nedošlo třeba ke kolapsu.

Téma připravila Pavla Nováčková
 Petra Stehlíková

Vodu hasičům šetří „chytřejší“ proudnice
Dlouhotrvající sucho 
komplikuje život i hasičům. 
Požárů ze sucha přibylo. 
Během rozhovoru s velitelem 
řevnických hasičů Miroslavem 
Českým ale zásahové vozidlo 
paradoxně vyjíždělo k pádu 
stromu, který způsobil ranní 
déšť. „Země je velmi vyschlá. 
Takže stačí, když trochu 
zaprší, a padají stromy,“ 
vysvětluje nadporučík Český. 

Anketa
Jak vám stávající sucho 
komplikuje život? Co je pro 
vás nejhorší a v čem naopak 
vidíte pozitiva? 

Taťána Kacovská: Sucho je nepříjem-
né. Vidím, jak mi umírají květiny. Ale jedno 
mi to říká: V budoucnu musím víc využívat 
dešťovou vodu.

Jan Welfare: Pozitiva? Třeba výborně 
schne prádlo!

Tereza Puldová Stárková: Nemusí se 
sekat trávník, nejsou klíšťata. Není tolik ko-
márů. Snad si konečně začneme vody vážit 
a začneme o ni v krajině pečovat. 

Monika Kopecká: Pro mě je sucho 
dost depresivní. Zeleň, na kterou jsem se 
těšila, dlouho nevydržela. A kdo ví, jestli se 
do podzimu vzpamatuje. Bezhlavé kácení 
stromů v obci proto v těchto souvislostech 
považuji za krátkozraké.

Tereza Vohryzková: Je to smutné 
a alarmující. S miminkem skoro nemůžete 
ven, přitom do přírody by šel člověk rád. Ne-
měla by se sekat tráva. V tomto kontextu je 
hloupé, že se seká u řeky v Dobřichovicích. 

Přednost by nyní měla mít opatření udržující 
vodu v krajině.

Tereza Akshara Kašťáková: Za mne 
je pozitivem tak výrazného sucha připome-
nutí si, jak je voda vzácná. Pozitivum vidím 
i v tom, kolik si letos užíváme vody, tolikrát 
jsme se v Berounce dřív nekoupali.

Markéta Bumbálková: Napuštěný 
bazén může v důsledku vodu vlastně šetřit, 
u nás se večer chodí děti vyskákat do ba-
zénu (nebo do řeky) a už se nesprchujeme. 
Totéž ráno.

Kamila Hofbauerová: Mně je líto zvířat, 
která v ohradách nemají co spásat.

Meteorologická stanice Dobřichovice  
byla pod hlavičkou ČHMÚ instalována 
1. 4. 1999. Leží v nadmořské výšce  
205 m n. m. Pravidelně jsou odtud 

posílána hlášení ČHMÚ. Umístění stanice 
vyhovuje požadavkům ČHMÚ. Stanice 
se neliší od ostatních, obsluhovaných 

dobrovolnými pozorovateli. Mimo sluneční 
svit měří všechny běžné meteorologické 

prvky v desetiminutovém intervalu. Rekord 
40,4 °C ze dne 20. 8. 2012 překonal 

o 0,2 °C předchozí rekord stanice Praha-
-Uhříněves z roku 1983. Na klima, tedy 

i na teplotu, má vliv mělké údolí řeky Be-
rounky a povrch nejbližšího okolí. V době 

rekordu bylo v nejbližším okolí stanice 
strniště posečeného pole.

(Informace poskytl RNDr. Luboš Němec z ČHMÚ.)
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Zahrada má být místem
zastavení a spočinutí

Zahradní architekt a projektant Ferdinand 
Leffler z Dobřichovic už tyto představy 
mnohokrát realizoval. A o zahradách umí 

také poutavě vyprávět.

Kdy vás napadlo, že byste se chtěl věno-
vat zahradám? Bavilo vás to už v dětství?
Spíš to vyplynulo po gymnáziu v Praze 2, kde 
jsem měl blízko k přírodovědě, chemii a biologii 
a hledal jsem přírodovědně zaměřenou 
vysokou školu. Můj táta projektoval vodní 
toky, rýsovací prkno u nás bylo, a jasně 
že to ve mně zůstalo. A jako každý syn 
jsem asi chtěl dokázat tátovi, že budu 
ještě lepší než on. Nakonec jsem si 
vybral krajinné inženýrství, ale působi-
lo to na mě po prvním semestru dost 
úřednicky, vypadalo to tak, že budu spíš 
sedět na úřadě a dávat razítka. Bylo mi 
dvacet a prostě jsem chtěl být daleko víc 
v kontaktu s tím, co vymyslím, zamiloval 
jsem se do oboru zahradník. Sekat trávu, 
starat se o stromy, čistá hlava. Nato 
jsem odjel na zkušenou do světa, nejdřív 
na farmu do Anglie, kde jsem se naučil 
hlavně makat za každého počasí, zjistil 
jsem, co je opravdu dřina v zemědělství, 
sezonnost. Zároveň jsem byl okouzlen 
anglickou, i když zemědělskou krajinou, 
která je úplně jiná než naše. Přitáhlo mě 
to i k zahradám, díval jsem se přes ploty 
a říkal si, že to je neskutečně krásné 
a kultivující.

Pak jste sbíral zkušenosti také 
v Americe. To byla asi dobrá škola?
To ano, měl jsem štěstí a potkal jsem 
se s pár skvělými zahradními architek-
ty. Nakonec jsem tam rekonstruoval 
zahrady, odkrýval jsem staré zahrádky, 
hledal v nich dávné skryté kouzlo. Pak 
jsem se vrátil domů a měl jsem jasno, že 
tohle chci vystudovat a dělat. Chtěl jsem být 
zahradním architektem, už mi nestačilo sekat 
trávu. Hned jsem tady rozjel svou první firmu 
se svým profesorem a s kamarádem a začali 
jsme malovat a realizovat zahrady. Dva roky 
poté jsem založil Atelier Flera, to jsem zrovna 
dokončil vysokou školu.

Vzpomínáte si na svou první zakázku?
Vzpomínám. V Americe jsem rekonstruoval 
zahradu původně založenou v japonském 

stylu pro operní pěvkyni, odkrýval jsem staré 
patrovité javory a kameny, které tam byly dřív. 
Jednou z mých prvních zakázek byl také park 
u bretaňského zámku pro Martu Davouze 
a jejího skvělého partnera Joela, my jsme tam 
tehdy přijeli jako totální začátečníci, zelenáči, 
dostali jsme pokojíčky v zámku s výhledem 
na park a sledovali jsme z nich pěkně z výšky 
průběh realizace. Skvělý kontakt s realitou.

To je asi výhoda, když můžete přímo 
v místě bydlet a tvořit?
Takhle by to mělo být a dřív se to také dělo. 
Bohužel v dnešním spěchu má málokdo čas, 
aby dal architektuře takovou hloubku a podsta-
tu. A také vás málokterý investor za pár týdnů, 
které s ním prožijete v jeho rezidenci, zaplatí. 
Ale je to ideální, být v kontaktu se zahradou, 
s krajinou a s majitelem, který tam bude žít, 
pozorovat, co v té zahradě dělá. Říkám všem 
svým architektům, že každá hodina, kterou 

stráví na místě, vydá za 20 hodin nad papírem 
v ateliéru.

Teď tvoříte zahrady po celém světě. Četla 
jsem o hotelovém resortu v Zanzibaru, 
jaká to byla práce?
I když je to Afrika, pro nás jiný svět, architekto-
nické postupy jsou stále stejné – jak nakládání 
s vodou, tak využití zeleně, aby lidi bavila 

a chtěli tam žít. Setkávali jsme se s míst-
ními zemědělci a ptali se jich, co potřebu-
je víc vody, co je náchylné na choroby, 
abychom šli naproti přírodě, a ne proti ní. 
Vždy hledáme rostliny, které jsou v místě 
zvyklé, nejsou invazivní, i tady to tak 
bylo. Zeleň tam tedy stojí na základech 
původní správné zanzibarské zeleně, 
hodně jsme akcentovali koření, které 
na Zanzibar patří, navrhli jsme také lokál-
ní bylinkovo-zeleninovou zahrádku. Jsem 
zvědavý, jak to reálně funguje.

Společně s Aničkou Chomjakovou 
z Flery jsem dělal krásnou věc na Kosta-
rice, malý resort v džungli. Mým úkolem 
bylo klestit cestičky džunglí tak, aby byly 
bezpečné, našel jsem třeba vodopád, 
o kterém majitel ani nevěděl, snažil jsem 
se přivést návštěvníka k tomu krásnému 
v panenském tropickém lese, co jsem 
našel. Teď projektujeme společně se 
Seanem Cliftonem z ateliéru Jestico 
and Whiles krásnou věc v Holandsku, 
letovisko na břehu moře, kanály, domky 
na vodě, taková rybářská vesnička.

Dá se říct, která realizace vás nejvíc 
bavila? Co máte opravdu rád?
Napadají mě chalupy, které jsme dělali 
v horách, to bylo první setkání s krajinou, 
kdy nevymýšlíte ohraničenou zahrádku, 
ale kolem vás jsou magnetizující výhledy 
a horizonty, na něž navazujete. Krajinné 

zahrady mám rád. V Kanadě jsme projektovali 
společně s Petrem Kolářem (Atelier ADR) zahra-
du na útesu oceánu, kde bylo plno prorostlých 
a popadaných stromů, udělali jsme tam jen pár 
cestiček, jak je znáte z národních parků. Často je 
lepší nechat zahradu tak, jak byla, a nekultivovat 
ji za každou cenu. Chce to nadhled a odstup. 
Vzpomínám na spoustu zakázek a opravdu krás-
né je, když mi klient po letech napíše, že sedí 
na zahradě a je mu krásně, že se to povedlo.  
To je zadostiučinění a největší odměna.

Anglický básník Alfred Austin kdysi řekl: Ukaž mi svou 
zahradu a já ti řeknu, jaký jsi člověk. A třeba na tom 
něco je. Každá zahrada je totiž jiná, jako lidé mají různý 
vkus a svou zahradu tvoří podle svých představ…

Zahradní architekt Ferdinand Leffler 
vytváří zahrady po celém světě

Kdo je Ferdinand 
Leffler? 
• Zahradní architekt a projektant, zakladatel 

ateliéru Flera.

• Realizuje projekty po celém světě.

• Vydal knihu Žijte ve své zahradě (Host Brno).

• Spoluvytváří a moderuje pořad Ferdinandovy 
zahrady, který je ke zhlédnutí na webu České 
televize.

• Žije v Dobřichovicích.

• Má čtyři děti, tři psy a jednu skvělou ženu.
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Kdy je nejlepší začít plánovat zahradu?
Když chcete mít dobrou realizační firmu, 
která určitě bude mít zakázky na půl roku 
dopředu, dává smysl projektovat na podzim, 
během zimy najít firmu a začít na jaře. Jinak 
se ale dneska zahrady zakládají v průběhu 
celého roku, protože to není jen výsadba 
květin, stromů a keřů, jsou to i cesty, kon-
strukce, pergoly, přístřešky, skleníky, kůlny… 
Součástí je mnoho jiných prací, které se 
mohou dělat přes zimu. Takže pokud nejsou 
taková sucha jako teď, dá se zahrada dělat 
po celý rok.

V současných suchách zahrady asi trpí, že?
Ano, zvlášť ty, které nebyly dobře projektova-
né. Sucho je velký test dobře a zodpovědně 
rozmyšlených výsadeb. Ukazuje se, že tam, 
kde byly vysazeny nevhodné rostliny na neade-
kvátní stanoviště, to teď zeleň odnáší. Zahrady 
závislé na automatické závlaze, kterou teď 
mají zakázanou, jsou totálně zničené, protože 
kytky na nich živořící jsou rozmazlené, zůstávají 
zakořeněné jen v horních deseti centimetrech 
půdy a absolutně nemají šanci získat si vodu 
níž. I proto je dnes velký trend třeba v Kalifornii 
zakládat zahrady se stoprocentně suchomil-
nými rostlinami. Je totiž naprostý nesmysl 
vymyslet si koncept zahrady se zelení, která 
potřebuje hodně vody, když ji nebudeme mít. 
Je lepší vzdát se golfových trávníčků nebo je 
aspoň zmenšit.

Dají na vás klienti, když jim tyto věci 
říkáte?

Dají, aspoň ti, kteří jdou za námi. Trend je dob-
rý, lidé už si tyto věci uvědomují, jsou poučení 
a nebojují pro ně. Hodně mi pomohlo vydání 
knihy Žijte ve své zahradě, spousta nových 
zakázek přichází po jejím přečtení a klienti jsou 
skvěle připraveni na naši spolupráci.

Kde jste vlastně vyrůstal?
V domku s klasickou užitkovou ovocnou 
zahrádkou ve Slivenci, tenkrát to byla víska 
u Prahy. Máma se o zahrádku hezky starala 
a stará dodnes. Miluje kopretiny, hortenzie 
a růže, líbí se mi její styl. V dospělosti jsme se 
s mou ženou Peťou přestěhovali do Dobřicho-
vic, do domu se zahradou.

Asi musíte mít krásnou zahradu.
Myslím si upřímně, že ano, ačkoli moje zahrada 
by mohla být pro leckoho překvapením, pro-
tože mám tři psy a čtyři děti, je tam neustále 
zmatek, takže můj trávník nevypadá tak, jak by 
trávník vypadat měl, možná tam ve finále ani 
žádný nebude (smích). Mám koupací jezero, 
saunu, velkou terasu a krásné ohniště, což je 
podle mě takový základ každé zahrady, který 
nabízím i svým klientům. Já vlastně neznám 
nikoho, kdo by si u ohniště rád neposeděl, 
a přitom jde o investici za pár tisíc korun, 
možná ještě méně, sednete si k ohni a zahrada 
dostává smysl. Největší průšvih je, že spousta 
zahrad takový smysl nemá. Je tedy dobré za-
myslet se nejdřív nad tím, co mi zahrada může 
přinést, a za tím si jít. Opět si pro inspiraci 
neskromně dovolím odkázat na naši knihu.

Co by nemělo chybět v žádné zahradě?
Mělo by v ní být aspoň jedno zásadnější 
místo pobytu, pěkná velká terasa nebo sezení 
někde uvnitř zahrady, kde se dá být i po dešti. 
Zahrada má být místo k zastavení a spočinutí. 
A stačí strašně málo, třeba staré vyřazené židle 
nebo lavice z půdy.

Jak vznikl projekt Ferdinandovy zahrady, 
který vloni vysílala Česká televize?
Vznikl tak, že mě pozvali do pořadu Sama 
doma, kde jsem vyprávěl o zahradách, pak 
mi volali z dalšího pořadu Polopatě a poté se 
scenáristka Tereza Frcalová zeptala, jestli bych 
nechtěl realizovat pořad o zahradách. Teď 
natáčíme další sérii, bude se vysílat příští rok 
na jaře.

Bydlíte v Dobřichovicích, jaká jsou tu vaše 
oblíbená místa?
Já miluju řeku a náš park, který je skvěle 
zrekonstruovaný, zůstal mu přírodní ráz. Mám 
rád průchod kolem kostela, když vyjdu u řeky, 
chodím také do lesa nebo na krásnou stráň 
směrem na Karlík a Vonoklasy. Je tu božsky. 
A je fajn, že žijeme v této době, když bylo hůř, 
lidé řešili, co si na zahradách vypěstovat, kde 
mít králíky a slepice. To, že se tady bavíme 
o zahradní architektuře, znamená, že se nám 
daří. Zahrady jsou obrazem toho, co se kolem 
děje. Bylo by dobré si to užívat, protože zítra to 
tak být nemusí.

! Lucie Hochmalová
 Lucas Blahut

Vše pro Vaši zahradu...
ZAHRADNICTVÍ: Ukrajinská č. e. 1528, Černošice – Dolní Mokropsy
E-mail: gardeo@gardeo.cz • www.gardeo.cz

Velká nabídka podzimního sortimentu
 TRVALKY A BYLINKY Z VLASTNÍ PRODUKCE
 ovocné dřeviny, cibuloviny, keře, stromy,

 kapradiny a hosty vlastní výroby
 hnojiva pro podzimní hnojení rostlin a trávníků
 podzimní aranžmá hotová i na objednávku

733 587 769    PRODEJNA

Podzimní údržba zahrad
 závlahy Hunter
 podzimní údržba okrasných a koupacích jezírek
 výsadba rostlin, keřů a stromů
 údržba, výsev trávníků a pokládka travních koberců
 ploty, zídky, gabiony a další drobné stavby ze dřeva a z kamene

603 887 599, 602 365 175   REALIZACE A ÚDRŽBY

Po – Čt 9:00 – 18:00 | Pá – So 9:00 – 19:00 | Ne 9:00 – 17:00



12  DOBNET září 2018

DOBNETKULTURA

P O Z V Á N K Y

Posvícenské jablkobraní
Druhé Posvícenské jablkobraní ve Všenorech 
proběhne 28. září od 13:30 hodin na návsi. Jde 
o sousedskou akci, která chce navázat na tradici 
posvícenských oslav. Vedle výtvarných dílniček 
a soutěží pro děti i dospělé vás čeká kulturní pro-
gram, např. Karavan, Jiří Stivín, Kukadlo, Miroslav 
Paleček, vokální trio VBV nebo Rebels OK. Součástí 
je i soutěž o nejlepší jablečný koláč.

Koncerty v Karlíku
Dva koncerty si můžete v září vychutnat v kostele 
sv. Martina a Prokopa v Karlíku. Nejdřív se v sobotu 
8. září od 17:07 hodin koná Večer árií Pavly Vyko-
palové, sólistky Národního divadla v Brně, a Jarosla-
va Šarouna. Na programu bude L. Janáček,  
A. Dvořák, G. Verdi aj. V sobotu 22 září od 17:07 ho-
din pak zahraje Stamicovo kvarteto v rámci Komorní-
ho podvečera. Zazní skladby J. Šarouna a A. Dvořáka, 
vystoupí J. Pazdera, J. Kekula – housle, J. Pěruška – 
viola, P. Hejný – violoncello a J. Šaroun – klavír. 

Budweiserová a Töpferová 
Dobřichovický zámek se stane dějištěm koncer-
tů dvou výjimečných zpěvaček. V úterý 18. září 
od 19:30 hodin zazpívá Irena Budweiserová 
s kytarovým doprovodem Mirka Linky a Jaroslava 
Šindlera. V sobotu 29. září se pak představí Marta 
Töpferová a Alejandro Soto Lacoste (Chile), kteří 
představí latinskoamerické a autorské písně.

Tanec v babím létě
Taneční festival Tanec v babím létě vymyšlený a re-
alizovaný díky Haně Tuháčkové se koná v sobotu 
8. září od 16 hodin v řevnickém Lesním divadle. 
Pro nejmenší děti je do Lesňáku připraven oblíbený 
pořad Michala Nesvadby Michal na hraní. Začíná 
15. září v 10:30.

Já čekám v Čechách tour
Druhou část koncertního cyklu populární, jazzové, 
folkové i klasické hudby připravila Lucie Kukulová 
do řevnického kina, a to pod hlavičkou agentury 
Porta Aurea. Podzimní kolo zahájí 13. září od 19:30 
kapela Vltava se svým programem Já čekám 
v Čechách tour.
Dále se můžete těšit na Lenku Dusilovou, která 
tu vystoupí 4. října od 19:30, a na kapelu Vertigo 
21. října.

Karlštejnské vinobraní
Tradiční dvoudenní akce oslavující víno se připra-
vuje na víkend 29. a 30. září v Karlštejně. Kromě 
historického průvodu čeká návštěvníky mnoho 
kulturních i gastronomických zážitků. Víc informací 
najdete na www.karlstejnske-vinobrani.cz.

Obrovské ovace sklidila Dobřichovická 
divadelní společnost (DDS) na oblí-
beném festivalu amatérského divadla 

Jiráskův Hronov se svou hrou Peklo v hotelu 
Westminster. V závěru obou představení tles-
kali diváci vestoje.

DDS se letos probojovala mezi nejlepší 
amatérské soubory do Hronova, kam byla 
doporučena z národní soutěžní přehlídky Diva-
delní Piknik Volyně 2018. S úspěchem sehrála 
v sobotu 11. srpna na závěr celé přehlídky dvě 
představení. Poté čekalo všechny účastníky 
slavnostní festivalové zakončení, při němž čle-
nové DDS měli tu čest stahovat vlajky. Nakonec 
náměstí v Hronově ozářil velkolepý ohňostroj.

Festival Jiráskův Hronov je nejstarší konti-
nuálně existující festival amatérského divadla 
v Evropě s nepřetržitou tradicí 88 let a mezi 
odbornou veřejností je oprávněně vnímán jako 
vrchol amatérské divadelní sezony. V roce 
2010 byl vyznamenán organizací UNESCO. 
Letos do Hronova přijelo 1 500 návštěvníků 
včetně divadelníků a 239 seminaristů. Přehlídky 
se účastnilo 32 divadelních souborů a vystou-
pilo 360 amatérských tvůrců.

Dobřichovická divadelní 
společnost uspěla v Hronově

iDOBNET.cz
v rubrice Videa.

Sbor dobrovolných hasičů v Litni připravuje tradiční 
populární Loučení s létem. Akce se koná v sobotu 
8. září od 12:30 v zámeckém areálu v Litni.

Návštěvníky čeká bohatý odpolední a večerní pro-
gram pro děti i dospělé, prezentace Policie ČR, ukázka 
zásahu hasičů, soutěž v hodu sudem, v pití a pojídání, 
ohňová šou a živá hudba. K dispozici bude skákací 
hrad zdarma, tvořivé dílny, jízda na koni a soutěže. 
K poslechu zahrají kapely Podwobraz a Rampa. Pro 
zpestření bude připraven menší zkrácený požární útok 
štafet. Vítána je novodobá i historická hasičská i jiná 
speciální technika. Vstup je pro každého zdarma!

Slavnostní otevření kaple sv. Jana Křti-
tele ve Všenorech se uskuteční v sobo-
tu 15. září od 14 hodin. Návštěvníkům 
zazpívá Radka Fišarová, všichni si 
také budou moci prostor prohlédnout 
během komentované prohlídky.

Kaple bude otevřena po rekonstrukci 
interiéru, neboť obci se podařilo získat 
dotaci na restaurování nástěnných 
maleb od akademického malíře Adolfa 
Liebschera. Oprava vitráží, terénní prá-
ce a zavedení elektřiny byly financová-
ny z rozpočtu obce. Památka je evido-
vána Ministerstvem kultury ČR a podle 
vyjádření NPÚ se jedná o historickou 
stavbu převyšující rámec středních 
Čech. Všechny zájemce srdečně zve 
obec Všenory a kulturní komise.

Kaple se otevře 
veřejnosti 

Liteňští hasiči pořádají Loučení s létem

 www.sdhliten.cz

 Václav Götz
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Letní soustředění strávil dětský 
pěvecký sbor Tutte Le Note 
v krásné přírodě Josefova Dolu. 
Pečlivě se připravoval na svůj 
příspěvek při zářijovém sázení 
Stromu republiky v Černošicích 
(28. září), kde mj. zazpívá českou 
hymnu, a také na svůj vánoční 
koncert se zpěvačkou Leonou 
Gyöngyösi v Betlémské kapli. Děti 
se spolu s uměleckou vedoucí 
Janou Egemovou rovněž zaměřily 
na podzimní nahrávání audioknihy 

Děti světla od Lucie Biedermann 
Doležalové, kterou připravují pro 
předvánoční křest. Máte doma 
dítě, které rádo zpívá? Zápis no-
vých členů probíhá v době zkou-
šek. Bližší informace a čas budou 
upřesněny na www.tuttelenote.
cz. Začínáme v týdnu od 10. září. 
Kontakt: Simona Kysilková Šnaj-
perková, tuttelenote@gmail.com, 
739 352 614.

Dvoustranu připravila:
Lucie Hochmalová

Divadelní soubor Řevnice představí v zářijové 
premiéře anglickou komedii pánů Chapmana 
a Loyda pro 4 muže a 4 ženy, nazvanou  
(Ne)prodejné manželky. Bude uvedena  
14. a 15. září od 20 hodin a 16. září  
od 18 hodin v řevnickém Lesním divadle.

V rolích manželských párů uvidíte Zdeňka 
Valeše s Lucií Kirovou, Sašu Skutila s Alicí 
Čermákovou, v úlohách kupců Martina Tam-
chynu a Ondru Nováčka a rolí lehkých žen se 
zhostily Pavla Švédová s Monikou Vaňkovou. 
Hra pojednává o anglických obchodnících, 

kteří se kvůli finančním problémům roz-
hodnou prodat firmu. Vlastní prodej dvěma 
zájemcům uskuteční v jednom londýnském 
hotelu. Na přání kupců objednají z eskortní 
služby dvě mladé dámy, to ovšem ještě ne-
tuší, že do hry se připletou i jejich manželky 
a vše se pochopitelně zamotá. Kdo bude 
nakonec ony služby uskutečňovat? Jak se 
manželky vypořádají s nečekanou rolí? A jak 
velkou vůli mají ženatí muži? Pokud chcete 
znát odpovědi, přijďte se podívat do Lesního 
divadla.

Soubor uvede (Ne)prodejné manželky

Původní motivací vzniku této akce 
bylo dát prostor všem místním 
a okolním kroužkům, spolkům, 
organizacím a drobným domácím 
výrobcům čehokoli prezentovat 
se jeden den v roce tím, co umí 
nejlépe. Festival rok od roku láká 
víc návštěvníků i prodejců nejen 
z regionu, ale i z širšího okolí. 
Moderátorkou bude řevnická 
rodačka Ema Klementová. Letošní 

ročník se lehce opírá o téma Latin-
ské Ameriky. Zazní hudba z této 
překrásné části světa, kdo chce, 

může si zatančit v rámci worksho-
pů, k dispozici budou stánky 
s typickými suvenýry i pokrmy. 

Příznivci evropských a českých 
dobrot ale určitě nepřijdou 
zkrátka. Stejně jako v minulých 
letech celé náměstí zaplní stánky 
prodejců různého sortimentu, 
gastronomických dobrot, lokálních 
i přespolních producentů a vý-
robců. Stálicí programu zůstává 
také rodinná hra, která všechny 
zájemce provede po různých řev-
nických stanovištích. Hrát se bude 
o zajímavé ceny.

Akci pořádá spolek Náruč, který 
v Řevnicích na náměstí provozuje 
kavárnu Modrý domeček a v Do-
břichovicích Centrum sociální 
rehabilitace společně s rodinným 
centrem Leťánek. Festival se koná 
pod záštitou a za podpory města 
Řevnice.

 Marie Hrdá, spolek Náruč

Sbor Tutte Le Note zkoušel 
v Jizerských horách

 Tutte Le Note

Chystá se rodinný festival Hravě a zdravě

V sobotu 8. září se v 11 hodin 
uzavře pro veškerou auto-
mobilovou dopravu řevnické 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 
Tento prostor v centru města se již 
počtvrté stane dějištěm oblíbené-
ho a v okolí vyhlášeného řevnic-
kého rodinného festivalu Hravě 
a zdravě.

Náruč oslaví 15 let
Centrum sociální rehabilitace Náruč v Dobři-
chovicích chystá 15. narozeniny. Proto zve 
širokou veřejnost ve čtvrtek 4. října od 11 
do 19 hodin do svých prostor v Pražské 
ulici. Na všechny čeká prohlídka centra, se-
tkání s arteterapií, testy a kvízy, překvapení 
„Zeď radosti“ a „Zeď bláznovství“, výstava 
obrazů i psychiatrická poradna. Návštěvníci 
se dozví něco z historie Náruče a zhlédnou 
film ze světa duševního onemocnění, který 
doplní debata. Vše s malým pohoštěním.
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KVALITNÍ 
SERVIS

perfektní
předprodejní
příprava kol

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

předprodejní

SLEVY KOL 
A ELEKTROKOL

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

po-pá 8-18 / čt 8-20 
so 8-12

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00

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

LUKKARO s.r.o. – účetnictví
Hana Kůželová

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

e-mail: ucto@lukkaro.cz

NAPLÁNUJTE SI PRAVIDELNÝ POHYB V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
� Přijďte si odpočinout, zlepšit svoje držení těla, zbavit se bolestí zad v pohodových lekcích Zdravé držení těla, 

SM systém-zdravá záda, Čchi-Kung, Pilates nebo Cvičení na židlích. Jsou vhodné i pro ty, kteří několik let necvičili. 

� Zlepšete  svoji fyzickou kondici a zároveň se odreagujte po práci během intenzivnějšího Kruhového tréninku.

� Maminky, zkuste kondiční trénink s hlídáním dětí, zdravotní cvičení po porodu nebo cvičení pro miminka a batolata. 
Jednou měsíčně v sobotu dopoledne se bude konat kurz Zdravé tělo po porodu (od 20. října).

� Domluvte si individuální rehabilitaci s fyzioterapeutkou, osobní trénink nebo semi-privátní trénink s pár kamarády.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 17 18 19 20

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Trénink pro
maminky s

hlídáním dětí (H)

SM
systém

Iveta
Čchi-Kung

Iveta

Cvičení na
židlích i
vleže (I)

Pilates
Iveta

Zdravé
držení těla

Iveta

Kruhový
trénink

Iveta

Pilates
Iveta

Individuální rehabilitace a masáže
Zuzka

Batolata
12-15 m.

Zuzka

Miminka
7-11 měs.

Zuzka

Miminka
3-6 měs.

Zuzka

Kruhový
trénink
Hanka

Trénink pro
maminky s

hlídáním dětí (H)

Zdravé tělo
po porodu

Hanka

Kruhový
trénink
Hanka

SM systém 
zdravá záda

Hanka

Osobní
trénink
Hanka

Intervalový
trénink
Hanka

Zdravé
držení těla

Hanka

Zdravé tělo
po porodu*

Hanka

Zdravé
držení těla

Hanka

Osobní
trénink
Hanka

Kruhový
trénink
Hanka

SM systém 
zdravá záda

Hanka

Najdete nás v Corsu pod Lipami v Řevnicích, více informací a registrace na lekce na www.zijemevpohybu.cz.

Těší se na vás! Hanka Uhlíková: 775 014 435, hanka@zijemevpohybu.cz | Iveta Zonygová: 737 242 327,
zonygova@volny.cz | Zuzka Mindoková – 776 196 098, zmindokova@seznam.cz Nebojte se nás kontaktovat.

Od 1. října Corso Pod Lipami

Řevnice

* Také s hlídáním starších dětí, miminka mohou do tělocvičny.
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V Dobřichovicích 
se rozloučí 
s prázdninami 
pohybem
Pátý ročník Jízdy zručnosti se 
koná v neděli 9. září od 15 hodin. 
V Dobřichovicích za halou Bios 
v areálu místního Sokola se 
nejmenší účastníci předvedou 
na odrážedlech, ti větší na kolech.

Sportovní odpoledne a ozvěny 
XVI. všesokolského sletu s před-
vedením skladeb Siluety a Cirkus 
potrvá na asfaltovém hřišti do 18 
hodin. Od tří odpoledne čekají 
na děti a dospělé různé překážky 
a disciplíny, při kterých ukážou své 
dovednosti a také se pobaví.

„Koloběžky nechte, prosím, 
doma. Ale nezapomeňte na hel-
my,“ zmiňují organizátoři a dodá-
vají: „Pokud bude velmi špatné 
počasí, akce se nekoná.“

Všichni ale doufají v pěkný 
podzim a v pohodové odpoledne, 
kterým se děti i dospělí naplno 
vrátí do režimu školního roku. 
Ceny do soutěží věnují a akci pod-
porují BESIP, město Dobřichovice 
a Česká obec sokolská.

Národní basketbalová liga 
zůstává v Černošicích
Basketbalisté BK Wolves Radotín odehrají 
i v následující sezoně svá domácí utkání v hale 
Věry Čáslavské (HVČ). Poloprofesionální klub 
hrající druhou národní ligu mužů by se měl 
i letos poprat o postup do 1. ligy.

Pro „Vlky“ to bude už druhá 
sezona v Černošicích. 
V té loňské, za mohutné 

podpory několikrát vyprodané 
haly, vypadli v play off těsně před 
branami finále.

„A-tým Wolves zůstává v Černo-
šicích v nové sportovní hale Věry 
Čáslavské, kde odehrajeme celou 
sezonu. Měli jsme průměrnou 
návštěvnost 131 diváků na utkání. 
Přilákali jsme ohromné množství 
dětí, které se nám hlásí do naší 
mládežnické akademie, což pova-
žujeme za obrovský úspěch. Přímá 
návaznost A-týmu na akademii je 
pro nás stěžejní. Fanoušci v Čer-
nošicích byli loni skvělí, doufáme, 
že v nadcházejícím ročníku do haly 
přivedeme ještě vyšší počet diváků 
a udržíme se na vrcholu návštěv-
nosti v rámci republiky,“ říká mana-
žer klubu David Zábranský.

Právě Basketbalová akademie 
Radotín, tedy mládežnická složka 
Vlků, zahájí v září už svůj třetí rok 

působení v HVČ, kde provozuje 
svoje přípravky a týmy kategorie 
U11. „Zdejší přípravky jsou s téměř 
50 dětmi naše největší, další děti ze 
ZŠ Mokropsy už nastupují v týmech 
U11 a U12 v pražském přeboru. 
Nyní hraje basketbal v naší akade-
mii přibližně 65 dětí, které navštěvují 
tuto základní školu. Jde o význam-
ný důvod, proč s atraktivní druhou 
ligou mužů pokračovat v Černoši-
cích,“ pokračuje David Zábranský.

„Diváci se mohou v první řadě 
těšit na basketbal na republikové 
úrovni. Naším cílem je, aby se 
fanoušek neustále bavil, a proto 
je samozřejmostí i moderátor, 
úvodní představovací show nebo 
zvukové efekty. Nechybí ani 
maskot, velmi populární hlavně 
mezi dětmi. Novinkou je pro-
dej dresů, triček a podobných 
předmětů, o něž byl už loni velký 
zájem. Stejně jako v předešlých 
sezonách nabídneme fanouškům 
permanentky, prodej byl zahájen 
na webových stránkách, zakoupí 

je pak i přímo v hale,“ dodává 
David Zábranský. Úvodní zápasy 
na domácí palubovce odehrají Vlci 

20. října od 18:45 proti Ústí nad 
Labem a 21. října od 17:45 proti 
Litoměřicím. (nš)

 Archiv klubu

Čtvrtý ročník Černošického 
běhu se ponese ve znamení 
100 let oslav vzniku České 

republiky. Účastníci si ale připome-
nou také 100 let historie Černošic.

„Vymysleli jsme vskutku nevšední 
propojení této oslavy, běhu a Čer-
nošic. Každá vesnička i městečko 
má své osobnosti, které je vhodné 
si připomínat. Z našeho pohle-
du vnímáme osobnost ne jako 
někoho, kdo je mediálně známý, 
ale především jako člověka, 
který přinesl druhým obohacení, 
rozšířil jejich obzory nebo rozdával 
radost,“ říkají organizátoři. Chtěli 
by připomenout 100 osobností 
města. Každý, kdo se vydá pokořit 
hlavní, desetikilometrovou trať, 
poběží se startovním číslem sym-
bolizujícím jednu z nich.

Zajímavá je ale také kratší rodin-
ná štafeta, v níž vyhrávají opravdu 
všichni. Akce se koná v sobotu 
22. září na hřišti na konci Husovy 
ulice. Registrace už nyní běží online, 
na místě je od 12:45. Všechny ka-
tegorie a další podrobnosti najdete 
na webu Cernosickybeh.cz.

Černošický běh připomene osobnosti města
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Kosmetika, masáže, 
lymfodrenáže, 
tělová ošetření, 
neinvazivní liposukce, 
depilace, Lash Lifting...

Pod Lipami 2, Řevnice | tel: 737 258 018 | www.clementti.cz

NOVÉ JMÉNO
NOVÁ ADRESA

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN

plný nebo zkrácený úvazek 

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
jednosměnný provoz pondělí-pátek

plný nebo zkrácený úvazek 

SKLADNÍK
jednosměnný provoz pondělí-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

ZAKÁZKOVÉHO KONSTRUKTÉRA

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

www.franvin.cz
Komenského 957, 252 30 Řevnice
tel.: 773 545 030

F R AN V I N . C Z
Kvalitní alsaská vína
za bezkonkurenční ceny
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Plasy: perla 
severního Plzeňska
Výlet za poznáním, zábavou, zvířaty, ale i dobrým 
pivem. To vše vám může poskytnout návštěva 
městečka Plasy ležícího severně od Plzně, 
v rozmanitém údolí řeky Střely.

Co do počtu obyvatel jsou Plasy o něco 
menší než naše Řevnice či Dobřicho-
vice, ale nebývale bohaté na turistické 

cíle. Patří mezi barokní perly severního Plzeň-
ska, a to především díky rozlehlému cisterci-
áckému klášteru. Nachází se zde také unikátní 
Centrum stavitelského dědictví, které patří 
mezi špičky evropského muzejnictví. Ve zdejší 
rodinné zoo vás čeká cesta kolem světa. La-
hodný zlatavý mok vaří plaský Knížecí pivovar. 
Vše objevíte v samotném centru, takže stačí 
zaparkovat auto, parkoviště jsou zde rozlehlá 
a zdarma, a vydat se za celodenní zábavou.

Klášter na vodě
Začněte v klášteře, který je jedinečný tím, 
že byl vystavěn na vodě na 5 100 dubových 
pilotech. Roku 1144 ho založil tehdejší kníže 

Vladislav II. První osudovou ranou pro unikát-
ní stavbu byly husitské války, během nichž 
byla roku 1421 vypálena. Nového rozkvětu 
se plaský klášter dočkal v období baroka, 
kdy se na jeho přestavbě podíleli přední 
architekti Mathey, Santini a Dientzenhofer, 
ovšem v roce 1785 byl v rámci josefínských 
reforem zrušen. O čtyřicet let později se 
do objektu nastěhoval kancléř Metternich, 
za jehož působení se Plasy znovu staly 
správním, ale i kulturním a průmyslovým 
centrem. Další jizvy utržil klášter po druhé 
válce. Nejprve tu „úřadovala“ Rudá armáda, 
pak komunisté. Ti sem přemístili některé 
instituce, v 60. letech zničili gotická sklepení 
stavbou krytu civilní obrany. Dnes je budova 
ve správě Národního památkového ústavu 
a prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Užitečné informace:
Vstupné do Expozice stavitelství:
dospělí 110, děti 70 Kč
www.muzeum-plasy.cz

Zoo Plasy
www.zooplasy.cz

Vstupné do kláštera Plasy:
konvent 90 Kč, Hodinová věž 50 Kč
www.klaster-plasy.eu

Dalším cílem výpravy je Centrum stavitelského 
dědictví – Expozice stavitelství. Nachází se v bý-
valém zámeckém pivovaru, který byl v letech 
2013 a 2015 kompletně zrekonstruován. Krok 
za krokem si zde můžete prohlédnout, jak se 
kdysi fortelně stavělo. Jednotlivá patra jsou vě-
nována různým stavebním detailům, konstrukč-
ním prvkům či materiálům. V jedné místnosti tak 
najdete rozmanité tvary a podoby oken či dveří, 
v další například obklady nebo omítky, jinde zas 
typy podlah, krovů a střech. Na samém vrcholu 
budovy pod střechou je v současnosti k vidění 
expozice nazvaná Příběh vizionáře: Jan Kaplický. 
Nebojte se, že se děti budou při prohlídce nudit. 
Pro ně je tu totiž vytvořeno stavební hřiště. 
Muzeum má otevřeno do 31. října, pokud se 
do něj vypravíte 28. září nebo 28. října, zaplatíte 
snížené vstupné 50 korun. 

Cesta kolem světa
Po návštěvě muzea je čas na oběd. Dopo-
ručujeme pro něj využít sousední Knížecí 
pivovar, který zde obnovil činnost v roce 2015 
a navázal tak na několik set let starou pivovar-
nickou a sladovnickou tradici. Pivo tu vařili již 
mniši po založení kláštera, nicméně písemně 
je pivovar poprvé zmiňován až od roku 1550. 
Koncem roku 1966 byl uzavřen a zrušen. Prý 
proto, aby zdejší lahodné pivo nekonkuro-
valo tomu Plzeňskému. V současnosti jsou 
v základní nabídce 4 druhy: světlá výčepní 10°, 
pšeničná 11°, světlý ležák 12° a polotmavý 
ležák 13°. Během roku můžete ochutnat i pivní 
speciály rozmanitých druhů a chutí.

A je čas na krátkou procházku do blízké zoo. 
Od pivovaru to máte necelých 400 metrů. Zapla-
tit můžete vstupné jen do zoo, nebo si zakoupit 
vstupenku zahrnující i Fantasy golf. Areál je 
koncipován jako cesta kolem světa a putování 
časem. Podíváte se na všechny kontinenty, 
do Japonska, Řecka i starověkého Egypta, 
za dinosaury nebo na Divoký západ. „Je to tako-
vé tři v jednom: adventure golf, zoo a botanická 
zahrada. Snažíme se, aby ve všech zemích byla 
fauna a flóra, které tam patří, stejně jako stylová 
hudba odpovídající místním tradicím. Jsme jedi-
ná zoologická zahrada v České republice, kde 
na jednom místě spatříte bílého klokana, bílého 
tygra a bílé lvy,“ lákají provozovatelé.

!  Pavla Nováčková
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KERAMIKA S TRADICÍ
Keramické dílny pro děti i dospělé
KDE
Keramická dílna v hlavní budově ZŠ Dobřichovice, 5. května 40

KDY DĚTI DOSPĚLÍ
úterý 13:20 – 14:50 18:00 – 20:00
  15:15 – 16:45

středa 13:20 – 14:50
  15:00 – 16:30
  16:40 – 18:10

čtvrtek 13:20 – 14:50 16:45 – 18:15
  15:00 – 16:30 18:15 – 19:45
   19:45 – 21:15

CENA
Kurzovné na školní rok (možno platit i pololetně)
děti: 3 600 Kč
dospělí: 4 500 Kč

INFO
Lucie Janášová – lektorka (úterý)
tel.: 602 278 377, e-mail: luciejanasova@seznam.cz

Mgr. Radoslava Vrabcová – lektorka (středa, čtvrtek)
tel.: 721 843 006, e-mail r.vrabcova@gmail.com

U nás v dílně mohou svůj um a fantazii uplatnit děti, ale i dospělí všech věkových katetorií. Předškolní děti uvítáme v doprovodu 
maminek. V zavedené dílně Vás seznámíme s různými technikami a odnesete si spoustu skvělých výrobků.
Každý týden 60 dětí a 30 dospělých. Dvakrát ročně docházíme do školy na první stupeň na vánoční a velikonoční tvoření. 
Nezapomínáme ani na seniory. Obvykle dvakrát, v loňském roce pro velký zájem seniorů dokonce třikrát tvoření na dané téma.

Co si tedy pod „hravou“ výukou cizích jazyků 
vybavit? Pamatujete si, jak jsme se jako malí 
učili mluvit? Za stolem to nebylo. Snažili jsme 
se navazovat kontakt se vším kolem nás.  
A nejlépe to šlo, když jsme si hráli. To už jsme 
pak ani nevnímali, že se učíme… A právě  
touto hravou formou vyučujeme cizí jazyky  
v Channel Crossings. Širokou škálou různých 
aktivit aktivně zapojujeme děti do výuky, aniž by 
si uvědomovaly, že se učí. A to jak v jazykových 
kurzech, tak na našich příměstských táborech.

Jedním z takových projektů je First Steps 
aneb školka jinak. Vaše dítě si může zábav-
nou formou osvojovat cizí jazyky již od útlého 

dětství. Kde? V suchdolské školičce Ptáčata 
a v dětském klubu Lvíček v Třebotově. Orga-
nizujeme i svoz dětí z Radotína a zpět. Starší 
děti si u nás také přijdou na své. K anglické 
družině Channel Club nabízíme i doprovod dětí 
ze školy.

A co vy? Měli jste v oblibě nějaký jazyk 
a přáli jste si naučit se ho? Nikdy není pozdě! 
A to není pouze klišé. V Channel Crossings 
totiž otevíráme kurzy nejen pro děti, ale pro 
všechny věkové kategorie. Vždy jsou přizpů-
sobeny tomu, koho učíme. Váš úspěch je i náš 
úspěch. Navíc vám během kurzu rádi pohlídá-
me i vaše děti.

Ať už se rozhodnete podpořit jazykové vzdě-
lávání svého dítěte nebo své vlastní, určitě víte, 
že děláte ten správný krok. Zvláště v dnešním 
globalizovaném světě nároky na ovládání cizích 
jazyků neustále stoupají a důležitost jejich 
znalosti se zvyšuje.

Dne 11. a 12. září budeme v Radotíně jezdit 
s naším zmrzlinovým stánkem. Stavte se 
za námi se svými dětmi. Zveme vás na zmrzlinu!

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

Hravé učení cizích jazyků? Ano, jde to!
Co si představujete pod frá-
zí „učit se cizí jazyk“? Učení 
slovíček nazpaměť, vyplňo-
vání cvičení, hodiny strávené 
u stolu? Taková metoda výuky 
už je příliš zastaralá a moc 
dobře víme, že není ani efek-
tivní. A zvláště ne u dětí. Vaše 
děti se při učení cizích jazyků 
skutečně nemusí nudit. Záleží 
na tom, jakým způsobem se 
s jazykem seznamují.
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OC Nájemníkovi s.r.o.
BARVY-LAKY | DROGERIE | ŽELEZÁŘSTVÍ

Namícháme tisíce
odstínů barev
� fasádní a interiérové nátěrové 

hmoty, barvy na beton i střechy, 
autolaky, lazury, štětce, válečky

� tónování a míchání všech 
druhů nátěrových hmot

Osobní přístup, proškolený personál
OC Nájemníkovi – Vaši specialisté na barvy

Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín
) 774 860 450, 602 266 889, 603 897 153, 8 najemnikovi@seznam.cz

ZÁŘÍ

otevírací doba
po–pá 7–18 hod.

so 8–12 hod.

po
st

ři
ky

    
  na rostliny

inzerce
DOBNETVETERINÁRNÍ PORADNA 

Kašel a dušnost
Kašel je příznakem mnoha závažných chorob, 
stejně jako může být zcela banální. Objevuje se 
například po prochladnutí nebo doprovází po-
stižení průdušek a plic. U malých štěňat a ko-
ťat propuká kašel i dušnost ve spojení s infekcí 
škrkavkami, preventivní odčervení je v takovém 
případě na místě. Vlhký kašel hlavně v noci 
a po ránu bývá častým projevem onemocnění 
srdce a otoku plic. Náhlý dávivý kašel s akutní 
dušností vyvolává i vdechnutí cizího tělesa. 
Vzhledem k tomu, že i zdánlivě mírný kašel 
může být projevem závažného onemocnění, je 
vhodné nechat pacienta vyšetřit veterinářem.

Ztížené dýchání neboli dušnost je velmi časté 
u krátkolebých plemen psů, jako je například 
mops nebo buldoček. Souvisí to s tím, že mají 
zúžené nozdry a dlouhé měkké patro, což 
dýchání značně ztěžuje. Někdy je tento stav 
vážnější a vyžaduje chirurgickou úpravu. Také 

porucha pevnosti průdušnice, kterou trpí starší 
jedinci trpasličích plemen, způsobuje typickou 
dušnost. Všechny příčiny dušnosti jsou závažné 
a je třeba nechat pacienta vyšetřit veterinářem.

Průjem a zvracení
Řidší trus, který mnozí majitelé považují za prů-
jem, nemusí být nutně důvodem k návštěvě 
veterináře. Objevuje se například při změně jí-
delníčku, po krmení vnitřnostmi, ale i bez zjevné 
příčiny. Pokud netrvá příliš dlouho a pes je vese-
lý, chová se zdravě, není apatický, žere, není 
se většinou čeho obávat. Pokud ale polehává, 
nechce se mu ven, je smutný, trpí nechuten-
stvím, pak zvažme návštěvu lékaře. Při trávicích 
potížích často pomůže jednodenní hladovka 
a podání rýže s kuřecím masem následující den.

Pes může zvracet až 1x za 14 dní, aniž by 
se jednalo o zdravotní problém. Jestliže je jinak 
v pořádku, není to důvod k návštěvě lékaře. 

Zvracení však doprovází i mnoho nebezpečných 
stavů, jako je parvoviróza u štěňat, sepse, otravy. 
Vždy záleží na tom, jak se pes projevuje celkově, 
je-li skleslý, hubne a nemá chuť k jídlu, není na co 
čekat a návštěva veterináře je na místě.

Svědění kůže, uší a očí
Svědění kůže bývá nejčastěji způsobeno 
parazity (blechy, klíšťata, svrab, dravčíci, vši 
a všenky apod.). Projevuje se tak ovšem i aler-
gie. Léčba, ale i diagnostika alergií je náročná. 
Někdy způsobí svědění sám majitel tím, že kůži 
přesušuje používáním nevhodných šamponů. 
Kůže je suchá s prasklinkami, svědivá, chlupy 
se lámou. Při dlouhodobějším výskytu svědění 
je proto vždy vhodné vyhledat veterináře.

Příčinou svědění uší může být cizí těleso 
v zevním zvukovodu, parazitární infekce, 
alergie nebo zánět. Častější škrábání někdy 
provází i nahromadění ušního mazu. Stačí, 
když majitel ucho vyčistí vhodným přípravkem. 
Do hlubšího čištění zevního zvukovodu se ale 
nepouštějte, neopatrnou manipulací byste 
mohli poškodit ušní bubínek. Pokud po vyčiš-
tění nedojde ke zlepšení, vyhledejte veterináře.

Náhlé a krátkodobé svědění očí vyvolává na-
příklad zvýšená prašnost, tabákový kouř, ostré 
slunce. V horším případě se jedná o infekční 
zánět spojivek. Otírání očí tlapkami nemusí 
znamenat pouze svědění, ale i bolestivost. Pak 
lze usuzovat na závažnější onemocnění. Domácí 
ošetření očí spočívá v aplikaci očních kapek 
k vyčištění oka a uklidnění podrážděných spoji-
vek. Trvá-li podráždění oka déle než dva dny, je 
vhodné navštívit veterináře. www.tervet.cz

Pořídit si zvíře je závažné 
rozhodnutí. Občas se totiž 
může stát, že nám místo 
radosti bude přinášet i starost, 
například když se objeví 
nějaká nemoc či zdravotní 
problém. V jakém případě je 
vhodné navštívit veterináře?

Kdy je vhodné navštívit veterináře?
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Na začátku měsíce června 
proběhla v LMŠ Na dvo-
rečku, zřizované organizací 

Jeden strom, z. ú., kontrola České 
školní inspekce. V červenci jsme 
obdrželi inspekční zprávu a protokol 
o kontrole ČŠI. Ze závěrů inspekční 
zprávy vyplývá, že silnými stránkami 
LMŠ je účinné metodické vedení, 
funkční spolupráce pedagogů 
a chův, která vytváří podnětné 
prostředí pro vzdělávání. Dále pak 
komunikačně bohaté a vstřícné 
prostředí školy pro vzdělávání, cíle-
né a účelné využívání materiálních 
podmínek školy, které významně 
podporuje praktické dovednosti 
a přípravu dětí na život. Oceněn byl 
školní vzdělávací program Rosteme 
spolu, velmi dobře nastavené 
procesy evaluace na úrovni žáka, 

pedagoga i organizace, práce 
s předškoláky i zpracované podkla-
dy pro přípravu předškoláků, stejně 
jako systematická pedagogická 
diagnostika a smysluplné sledování 
vývoje dětí. Mezi slabé stránky zařa-
dila ČŠI nedostatečné vzdělání 3 
pedagogů, kteří však již studují, ale 

nemají dokončenou kvalifikaci dle 
zákona o pedagogických pracovní-
cích, a nedostatečné vyhodnocení 
rizik při odvodu dětí do LMŠ, což 
je služba, kterou rodičům nabízíme. 
Zde se ukazuje, že na MŠMT ani 
ČŠI zatím nejsou zvyklí na lesní 
mateřské školy, ke kterým prostě 

patří nejen vzdělávání mimo „pevné 
zázemí“, ale i společné putování. 
Porušení zákona bylo shledáno při 
neposkytování svačin dětem. To 
jsme dopředu věděli, neboť této 
tematice jsme se věnovali v rámci 
vyjednávání mezi ALMŠ a MŠMT. 
Tento problém je již dnes vyřešen 
úpravou MŠMT. Máme se stále 
co učit a zdokonalovat a všechny 
výtky přijímáme s pokorou, protože 
chceme vnitřně růst a zkvalitňovat 
naši práci. Hodnocení bylo kladné, 
a tak nám přineslo nejen ocenění, 
ale i žádost ze strany ČŠI, zda 
bychom se mohli stát vzorovou 
LMŠ a sdílet příklad dobré praxe 
s ostatními školkami.

Mgr. Alena Laláková
ředitelka, Jeden strom, z. ú., 

a LMŠ Na dvorečku

S čím vstupuje 
Jeden strom 
do nového 
školního roku

Vedení organizace Jeden strom, z. ú., 
také nezahálelo. Stihli jsme předat objekty, 
kde se nacházela škola i školka Jednoho 
stromu, původním majitelům a přestěho-
vat se do nových prostor. Komunitní školu 
Jeden strom nyní najdete nedaleko nádraží 
v Karlštejnské ulici, od září 2018 již se čtyřmi 
třídami dětí ve věku 6–11 let. Školka Jeden 
strom se v průběhu září přemístí do ulice 
Na Bluku kousek za lávku v Dolních Čer-
nošicích. V současné době zde dobíhají 

stavební a rekonstrukční práce. Na pozemek 
lesní mateřské školy Na dvorečku v Letech 
jsme zvládli nově dovést vodovod, a zajistit 
tak vlastní přípojku vody. Velkým vítězstvím, 
na němž měla podíl především Asociace 
lesních mateřských škol v čele s radou, 
jejíž členkou je i ředitelka LMŠ Na dvorečku 
a Jeden strom, z. ú., Mgr. Alena Laláková, 
je vznik dokumentu MŠMT, který upravuje 
stravování v LMŠ a umožňuje rodičům, aby 
svým dětem připravovali svačiny sami.

A jak to bude vypadat od září v řeči čísel? 
Do školky Jednoho stromu začne docházet 
45 dětí, do LMŠ Na dvorečku 47 dětí, do Ko-
munitní školy Jeden strom 62 žáků, v rámci 
výchovně-vzdělávacího procesu se bude 
dětem a žákům věnovat 40 pedagogů, asis-
tentů, chův a lektorů a 2 supervizoři. Čeká nás 
1 adaptační pobyt a 1 expedice v Krkonoších, 
3 lyžařské výcviky, 3 školy v přírodě a nespočet 
jednodenních výletů, výprav a akcí pro rodiče 
i veřejnost.

Léto je spojeno s prázdninami 
a dovolenými. V Jednom stromě 
tomu však letos bylo trochu jinak. 
Pedagogové se zapojili do vedení pěti turnusů 
příměstského a pobytového tábora pro celkem 
120 dětí, aby posléze nabírali síly, rozšiřovali 
si profesní obzory a sbírali inspiraci například 
na Letní škole Asociace lesních mateřských 
škol, která se mimo jiné stala jedinečnou díky 
setkání s Julií Robertson ze Skotska a jejím 
konceptem přírodní pedagogiky. Zase můžeme 
svou práci obohatit o další dovednosti.

Výstup z kontroly České školní inspekce v LMŠ Na dvorečku

Komunitní škola Jeden strom nabízí uvolněné místo pro jednoho druháka. Zájemci mohou volat na tel. 777 258 450. 
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První doklad o dolování stříbra v Bře-
zových Horách pochází ze 14. století. 
Podle archeologického výzkumu ovšem 

docházelo k hornické činnosti již dřív, na pře-
lomu 12. a 13. století. Počátkem 16. století 
vznikla u stříbrnorudných dolů hornická osada, 
která byla v 18. století povýšena na městečko. 
Největší slávy dosáhly Březové Hory na přelo-
mu 18. a 19. století, kdy bylo postupně zaraže-
no pět hlubinných dolů.

Jedním z nejslavnějších je důl Vojtěch založe-
ný Janem Antonínem Alisem. Tento významný 
hormistr a huťmistr byl do Příbrami povolán 
z Kutné Hory v roce 1772. Již roku 1779 byla 
v dole Vojtěch zahájena těžba. O 96 let později, 
v květnu 1875, dosáhli havíři tohoto dolu svě-
tového prvenství, 1 000 metrů svislé hloubky. 
Na podzim následovaly velkolepé několikadenní 
oslavy jejich rekordu. Sjely se na ně stovky 
odborníků montánního průmyslu a zástupců 
těžařských společností z celého světa.  

Samotní horníci, kteří se na tom podíleli nejvíc, 
obdrželi jeden stříbrný zlatník.

Byl to opět květen, ale roku 1892, který se 
rovněž zapsal do historie březohorské těžby. 
Tentokrát ale černým písmem jako ve své 
době největší důlní katastrofa na světě, která si 
vyžádala 319 lidských životů.

Bylo úterý a v pěti hlavních dolech v Březo-
vých Horách pracovalo 836 horníků. Zatímco 
horníci z ranní směny odcházeli domů, jejich 
nic netušící kolegové je střídali a fárali dolů. 
Nevěděli, že v 29. patře dolu Marie začalo 
hořet a nenávratně se schyluje k největší české 
tragédii v rudných dolech. Způsobil ji zřejmě 
vyhořelý knot z olejového kahance, který jeden 
z havířů končící směny odhodil. Nešlo prý o nic 
výjimečného, ale o běžnou praxi. Zdejší doly 
totiž měly na rozdíl od uhelných revírů nevýbuš-
né prostředí, navíc v podzemí bylo vlhko. Jenže 
od knotu tentokrát chytila důlní výdřeva. Ohně 
si všimli až horníci, kteří do dolu sfárali v poled-

ne. Dým nestoupal šachtou vzhůru, ale šířil se 
postupně podzemními prostorami a pronikal 
do dalších vzájemně propojených důlních děl. 
Postupně tak byly zasaženy i doly Císaře Fran-
tiška Josefa (dnešní Ševčinský důl), později důl 
Vojtěch, následoval Prokop a důl Anna. Hašení, 
které představenstvo nařídilo, situaci jen horši-
lo, neboť voda vháněná do šachty ve velkém 
množství čtyřmi hydranty srážela jedovaté plyny 
do nižších pater a současně tím zabraňovala 
přirozené ventilaci vzduchu. Navíc oheň zničil 
stoupací stroj i lana klecí a jedovaté zplodiny 
se šířily do dalších šachet. Stovky horníků byly 
pod zemí uvězněny a odsouzeny k smrti. Mnozí 
před smrtí psali vzkazy svým rodinám na karto-
ny od střeliva, do dřeva, vyrývali je i do skály.

Jeden z takových vzkazů zanechal své ženě 
horník František Soukup: „Prosím vás, kdo 
naleznete toto poslední psaní, odevzdejte ho 
mé milované manželce. Jsou to poslední slova, 
v kterých se loučím s mými dětmi a prosím je, 
aby se modlily, aby Bůh má provinění odpustil, 
a aby na Boha nikdy nezapomínaly, tak jako já 
při poslední hodině.“

Z 836 horníků se jich tehdy z dolů dostalo 
ven 517, 319 jich zemřelo. Ženatých bylo 286, 
6 vdovců a jen 27 svobodných. Po hornících 
zbylo 961 sirotků, z toho 33 pohrobků. Kvůli 
hrozícímu šíření epidemie se tehdy začalo po-
hřbívat do hromadných hrobů. První pohřeb se 
konal 2. června. Vyvážení obětí bylo ukončeno 
9. června, byť poslední oběť byla nalezena až 
22. září 1892. Čest památce všem obětem. 
Zdař Bůh! !/  P. Nováčková

Dobové foto: Státní okresní archiv Příbram

Březohorské doly se zapsaly 
do světových dějin
Před čtyřiceti lety, v roce 
1978, byla v příbramských 
Březových Horách 
ukončena těžba rud. Zdejší 
doly se přitom dvakrát  
zapsaly do světových 
dějin. Jako vůbec první 
na světě dosáhl důl 
Vojtěch hloubky jednoho 
kilometru, a to již v roce 
1875. Další prvenství, 
tentokrát velmi smutné, 
přinesl požár v roce 
1892, při kterém v dolech 
zahynulo rekordních 319 
horníků. Obě události 
a mnoho dalších připomíná 
Hornické muzeum 
v Příbrami, jehož návštěva 
stojí za to. 
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Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o balíček vzorků krémů kosmetiky Hildegard Braukmann Je čas na:

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

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou je balíček vzorků krémů kosmetiky 
Hildegard Braukmann od Kosmetického salonu Martiny Janoušové, Dobřichovice.
Vylosovaná luštitelka křížovky ze srpnového čísla je Zdeňka Vaníčková, Zadní Třebaň.
Výherkyně získává poukázku na tatarák pro dvě osoby v restauraci Chalupa.

Tajenka z minulého čísla: Od září chystáme velkou změnu.

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 9, jinak cena propadá. Děkujeme. Připravil: Pavel Havlíček

KOSMETICKÝ SALON
Martina Janoušová, tel.: 603 172 875

Palackého 453, Dobřichovice
www.hildegardbraukmann.cz

obdat, 
tembr, 
katalasa, 
akara,entl
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www.panskazahrada.cz www.wellnessdobrichovice.cz

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

Anežky České 432, Dobřichovice

Restaurace a krbový salonek
seminární místnost
letní terasa
Pivo Pilsner Urquell, domácí udírna
23 pokojů 
podzemní parkoviště
Svatební apartmá s vlastní
privátní terasou na střeše



Budete koukat ! 
Pořiďte si online DOBNET TV a sestavte si program podle svého.

Vyzkoušejte výhody internetové televize 
Základní balíček START na 14 dní zdarma

Nabídka platí pro klienty s internetovými tarify DOBNET Zajíc, Puma nebo Sokol. Nákup balíčku START je podmínkou volby dalších balíčků dokumentárních, 
filmových, sportovních, dětských a dalších programů uvedených zde nebo na www.dobnet.cz/prehled-sluzeb/televize/.

START
České a zahraniční televize 

doplněné o sportovní, hudební, 
filmové a zahraniční stanice  

včetně českých rádií. 

58 kanálů / 33 v HD

100 Kč

za měsíc vč. DPH

BASIC
Základní kanály rozšiřuje o stanice 

zaměřené na filmy, dokumenty, 
sport. Součástí balíčku je 

filmotéka. 

44 kanálů / 16 v HD

MAX
Další filmy, dokumenty, pořady 
pro děti i pro dospělé, hudba 

a sport od Discovery a mnoha 
dalších. 

61 kanálů / 23 v HD

za měsíc vč. DPH

349 Kč

za měsíc vč. DPH

399 Kč

Užijte si DOBNET TV kdekoliv a kdykoliv
S objednávkou postupujte podle návodu* nebo volejte 277 001 111.

www.dobnet.cz/prehled-sluzeb/televize/*

Internetovou DOBNET TV můžete sledovat v televizoru, na počítači, v tabletu  
i na chytrém telefonu všech operačních systémů.

Přehledný 
program

Neztrácíte čas 
hledáním svého 
pořadu

Zpětné 
sledování

V programu se 
můžete vrátit až 
o 7 dní zpět

Nahrávání 
seriálů

Celý oblíbený  
seriál si uložíte 
najednou

Pauza  
a pokračování

Zastavíte 
promítání, kdykoliv 
potřebujete

Dívejte se 
kdekoli

95% kanálů  
uvidíte kdekoli 
na území ČR

Dívejte se 
kdykoli

Nahrajete si  
až 120 hodin 
záznamu


