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Vánoce 
objektivem 
našich 
předků
Jak se žilo 
perníkářům  
na Berounsku

Michaela 
Dohnálková:
Moje první 
čokoláda byla 
samá bublina

Výlet na Svatou Horu
Tel.: 731 615 141
byty-jince.cz

NOVÉ BYTY JINCE
26 bytů – 1+kk až 3+kk
od 33 m2 do 91 m2

Ceny 1,6 až 3,4 mil. Kč

inz_jince_60x40_01:Sestava 1 22.10.2018
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ČISTÍRNA
ODĚVŮ
ČISTÍRNA
ODĚVŮ
• textilní oděvy
• bytový textil
• kůže, kožešiny
• praní, mandlování
Sběrná místa:
Černošice, Dobřichovice,  
Řevnice, Všenory – adresy na:

www.cernosickacistirna.cz

) 251 643 173

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

VÝPRODEJ

Slevy 50 %

 NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA:
Po | St 9-18

Út | Čt | Pá 9-13   So 9-12

OBCHŮDEK S DĚTSKÝM OBLEČENÍM
ul. Anežky České 1119, Dobřichovice

Hrajeme si Tvoříme 7:00 - 16:30 Učíme se

dsberanek .cz

Nově otevřená dětská 
skupinka BERÁNEK
stále přijímá Vaše dětičky.

Nedostalo se Vaše dítě do MŠ?
Jsme k dispozici.

Možnost celodenního umístění
Přijatelné ceny

Co nabízíme:
• Studovaný pedagogický personál
• Rozvoj Vašeho dítěte za pomocí různých her
• Nové krásné prostory a velkou zahradu

Kde sídlíme:
Randova 451
Dobřichovice

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 PROGRAMÁTOR CNC STROJŮ

Nástup ihned, nebo po domluvě.

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

HLEDÁME

Další informace: 

www.swah.cz/kariera
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Středočeští hasiči dostali informaci o požáru 
před 20. hodinou. V té době byl oheň už v plné 
síle. Velitel čety (a celého zásahu) z řevnické 
stanice vyhlásil po příjezdu na místo třetí po-
plachový stupeň a požádal o další posily s cis-
ternami a výškovou technikou. Účinné hašení 
ztížily úzké příjezdové cesty, proto bylo povo-
láno velkoobjemové kontejnerové čerpadlo 
z Kladna a hasiči natáhli přes 900 metrů speci-
álních hadic od Berounky. Další těžká technika 
dorazila ze Zbirohu a z Hlučína. Na místě byli 
také policisté, kteří zejména řídili dopravu 
na kruhovém objezdu. A výjezdová chemická 
skupina monitorovala ovzduší a hasební vodu, 
která odtékala z místa zásahu. Ve vzduchu byl 
štiplavý kouř. Ale zvýšené hodnoty koncen-
trace nebezpečných látek ve vzduchu nebo 
ve vodě nebyly zaznamenány.

Na hašení se podílelo 10 jednotek profe-
sionálních hasičů a 16 sborů dobrovolných 
hasičů ze Středočeského kraje. Požár dostali 
pod kontrolu v neděli před šestou hodinou 
ranní. Mnoho ohnisek při rozebírání konstrukce 
ale uhasili až vpodvečer. Při zásahu se nikdo 
nezranil. Kvůli toxickému prostředí a nebez-
pečí zranění byli preventivně na místě řevničtí 
záchranáři ze společnosti Trans Hospital.  

O nápoje a stravu pro hasiče se postaral Čes-
ký červený kříž.

Na místě byla až do pondělí také jednotka 
místních dobrovolných hasičů. Starostka Letů 
Barbora Tesařová se jejich směrem vyjádřila jasně: 
„Klobouk dolů. Jsem velmi ráda, že je tu máme. 
Na místě byli jako první, přestože se ještě v sobo-
tu podíleli na organizaci posvícení. Celou noc dr-
želi stráž, poprvé byli vystřídáni až druhý den ráno. 
V noci z neděle na pondělí zase hlídali spáleniště. 
Skončili až v pondělí. Odvedli perfektní práci.“

Starostka Tesařová vyzdvihla ještě další 
pomáhající: „Ráda bych poděkovala také paní 
starostce a místostarostce Karlíka. Společně 
jsme sháněly občerstvení pro zasahující, což 
bylo dost komplikované. Všechny restaurace 
byly po posvícení doslova vyjedené. Ani nám 
letos po posvícení nezbylo skoro nic. Nakonec 
se nám podařilo sehnat chleby, paštiky a crois- 
santy v MMX pivovaru. Z nich jsme pro hasiče 
připravovaly balíčky.“

Požár hasiči likvidovali 21 hodin
V sobotu 10. listopadu 
vypukl v Letech požár haly 
s elektroodpadem k recyklaci. 
Šlo o třetí nejnáročnější 
hasičskou akci v našem 
okrese od roku 2010. Shořel 
materiál za 5 milionů, celková 
škoda se šetří.

Kvůli chystané rekonstrukci železniční trati 
z Prahy do Berouna hrozí zbourání ná-
dražní budovy ve Všenorech. Nedávný 

veřejný průzkum ale hovoří jasně. Stavbu je 
třeba zachovat.

Místní občanská iniciativa „Zastávky Černo-
šice, Všenory, Srbsko“ oslovila všechny ob-
čany Všenor, ale i četné místní chataře a také 
ostatní, kteří mají k věci co říct. Do průzkumu 
se zapojilo 273 respondentů. „96,3 procenta 
místních obyvatel chce budovy zachránit, po-
kud možno v jejich původní podobě. Nádraží 

je pro zdejší občany zásadní – 96,7 procenta 
místních jezdí vlakem alespoň občas, z toho 
34,1 procenta denně,“ uvedl Marek Kotásek ze 
zmiňované iniciativy, která za záchranu nádraží 
již několik let bojuje.

Podobně to vidí i místní samosprávy. Ve Vše-
norech, ale i v Černošicích nebo Srbsku přijali 
místní zastupitelé usnesení, která podporují 
zachování nádraží. Dosavadní návrhy Správy 
železniční dopravní cesty ve Všenorech počí-
taly s demolicí přinejmenším jedné budovy. Tak 
trochu zvláštních nápadů je v projektu rekon-
strukce trati víc. Například v Zadní Třebani má 
historickou náves podle představ projektantů 
nahradit velký kruhový objezd. Zatím však jde 
o pouhé návrhy. Správci železnice dali najevo, 
že jsou ochotni o rekonstrukci budov jednat, 
pokud se pro ně najde smysluplné využití.

Zajímavé také je, že 77,3 procenta obyvatel 
Všenor je připraveno rekonstrukci nádraží pod-
pořit z vlastních peněz prostřednictvím veřejné 
sbírky. 91,9 procenta chce zároveň přispět 
tím, že budou na nádraží nakupovat a využívat 
služby, které by tu mohly vzniknout.

 HZS Středočeského kraje

Všenorští chtějí zachovat nádražní budovu

 Archiv iniciativy

Nejlépe třídí Beroun,
Lety jsou třetí
Počtrnácté se konala soutěž My třídíme nej-
lépe. Celkem 1 137 obcí porovnávalo objem 
tříděného odpadu. Mezi velkými městy zvítězil 
Beroun, Lety jsou ve své kategorii bronzové.

Beroun s počtem nad 10 tisíc obyvatel se 
tak z loňského stříbra dostal až na špici. Loni 
šesté Lety vystoupaly mezi obcemi od 500 
do 1 999 obyvatel až na stupně vítězů. 
A dosáhly spolu s Berounem i na finanční 
odměnu. „Obce na prvním až třetím místě 
v jednotlivých kategoriích obdrží od Středo-
českého kraje finanční dar ve výši 60 tisíc, 
40 tisíc a 20 tisíc korun,“ řekl náměstek 
hejtmanky pro oblast životního prostředí 
a zemědělství Miloš Petera.

Cílem letošního ročníku bylo zvýšit objem 
tříděného papíru, plastu, skla, nápojových 
kartonů a kovů. Hodnotilo se poslední 
čtvrtletí loňského roku a letošní rok do kon-
ce září. Soutěž pořádá obalová společnost 
EKO-KOM a Středočeský kraj. Slavnostní 
vyhlášení proběhne 18. prosince v pražském 
Mánesu.
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 Petra Stehlíková

Benefice  
pomůže škole
V sobotu 24. listopadu proběhla ve Všenorech 
tradiční benefice. V Základní a mateřské škole 
Josefa Kubálka se konala už posedmé. Budova 
se zaplnila různorodými činnostmi, od dílniček 
přes soutěže až po prodej vánočních dárků 
i hodnotných cen v tiché aukci nebo tombole. 
Konkrétně v dílničkách se vyráběly například 
vánoční ozdoby a barvily se i šišky, které popu-
tují na obecní vánoční strom v parku Na Burze.

Během celého odpoledne vládla příjemná 
atmosféra. Velký úspěch měla kavárna s mouč-
níky od rodičů, kterou stále okupovali nadšení 
účastníci. Výtěžek z benefice velmi potěšil zejmé-
na místní školu, za niž poděkovala její ředitelka 
Renáta Bartoníčková. „Škola díky získané částce 
může koupit vybavení, které by jinak pořídit 
nemohla, nebo přispěje dětem na hromadné 
vzdělávací akce,“ upřesnila paní ředitelka.

Lechtivou hru Neprodejné manželky sehráli 
řevničtí ochotníci 18. listopadu v řevnickém kině. 
Komedii a skvělé herecké výkony si přišlo vy-
chutnat mnoho diváků. A všichni se dobře bavili.

Anglické dílo pánů Chapmana a Lloyda je 
určeno čtyřem hercům a čtyřem herečkám 
a líčí pracovní setkání anglických obchodníků 
se zájemci o koupi. Prodej v hotelovém pokoji, 
kam jsou pozvány i dámy z eskortní služby, 

zkomplikuje neplánovaná návštěva manželek 
prodejců. V rolích manželských párů se před-
stavili Zdeněk Valeš s Luckou Kirovou a Saša 
Skutil s Alicí Čermákovou, v úlohách kupců 
pak Martin Tamchyna a Ondra Nováček. Lehké 
ženy ztvárnila Pavla Nováčková s Monikou 
Vaňkovou.

Ukázku z představení můžete zhlédnout 
na webu iDobnet.cz v rubrice Videa.

Středočeští radní schválili projektový 
záměr výstavby krajských záchytných 
parkovišť P+R. Parkoviště by měla být 

vybudována u hlavních radiál dopravních tahů 
do Prahy. Tedy v místech, kde lze přestoupit 
na kapacitní příměstskou integrovanou dopra-
vu, především na železnici.

Navrženo je celkem 11 velkých krajských 
parkovišť P+R s finančním nákladem přibližně 
488 milionů korun. S pomocí programů IROP/
ITI by mělo být 85 procent hrazeno z evrop-
ských zdrojů, pět procent ze státního rozpočtu 
a zbytek by hradil Středočeský kraj ze svých 
rozpočtů v letech 2020–2023. Nejblíž našemu 
regionu byly vybrány lokality Hostivice a Rud-

ná/Nučice. Výběrové řízení na zpracovatele 
studie bude vypsáno začátkem příštího roku.

Některé obce se iniciativně snažily problém 
s přijíždějícími a parkujícími vozidly řešit samo-
statně a záchytná parkoviště P+R budovaly 
samy. Najdete je například v Berouně, Dobři-
chovicích nebo v Černošicích-Mokropsech.

Dobřichovice za pomoci dotačního progra-
mu IROP zmodernizovaly a rozšířily parkovací 
plochu na 185 parkovacích míst. Beroun 
disponuje plochou pro 184 automobilů. Další 
obce, například Řevnice, využily dvou výzev 
dotačního programu ITI na podání svých pro-
jektových záměrů na vybudování záchytných 
parkovišť P+R.

Zdraví muži jsou v kurzu
Listopad je spojen s charitativní akcí Movem-
ber, podporující zdraví mužů. GYM pohni s lety 
spustilo v souvislostí s touto aktivitou registraci 
na nový kurz pilates pouze pro muže. Nejen že 
potřebují speciální péči, také se rádi srovnávají 
mezi sebou, mnohokrát raději než se ženami. 
Ty mají obecně lepší pohyblivost než muži, kteří 
zase disponují větší svalovou hmotou. Cílem 
kurzu je vytvořit prostředí pouze pro pány, 
kde znovu získají svou sílu, pohyblivost, záda 
bez bolestí. Kurz je pro maximálně 12 mužů, 
začíná 16. ledna 2019. Registrovat se můžete 
na webu Pohnislety.cz.

Výtěžek z koncertu  
přispěje dětem

V neděli 16. prosince od 19 hodin se v Club 
Kině Černošice koná Vánoční benefiční 
koncert. Vystoupí dětský sbor Hlásek, sbor 
Mifun a sbor učitelů a přátel školy BezHlásek. 
Posluchači si vychutnají ty nejlepší mezinárodní 
koledy a ukázku z Rybovy mše za doprovodu 
profesionálních muzikantů.

Cena vstupenek je 150 korun. Výtěžek 
z akce poputuje nadaci Patrondeti.cz, kon-
krétně na obědy pro děti v nouzi. Návštěvníci 
budou moci přispět také zakoupením voucherů 
za 100, 200, 500 nebo 1 000 korun. Vstu-
penky lze zaplatit na místě, nebo je seženete 
v předprodeji v ZŠ Hlásek a Club Kině. Ob-
jednávku vyřídíte i na e-mailu lucie.frankova@
skolyhlasek.cz.

Středočeši patří k nejmladším 
obyvatelům Česka

Obyvatelé Středočeského kraje patří k nejmlad-
ším lidem republiky. Průměrný věk Středočecha 
je 41 let. Vyplývá to z nejnovějších dat vyda-
ných Českým statistickým úřadem.

V délce života patří Středočeši k českému 
průměru. Dnešní novorozenec chlapeček se v 
průměru dožije 76 let, holčička téměř 82 roků. 
Zatímco v roce 1991 žilo ve středních Čechách 
1,111 milionu lidí, nyní je to skoro o 250 tisíc 
lidí víc.

 Petra Stehlíková

Neprodejné manželky potěšily diváky v kině

Záchytná parkoviště u Berounky vznikají díky obcím
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endermologie® body

Unikátní francoUzské přístroje pro zdraví a krásU

endermologie® face  

salon kp MedicaL (oc vráž 1. p.) l Mokropeská 2027, Černošice l tel. 311 329 411, 602 771 540 
www.kpmedical.cz 

zeštíhLení a odboUrání tUků
ModeLace postavy
vyhLazení ceLULitidy
zpevnĚní pokoŽky
LyMfodrenáŽ ceLého tĚLa

viditeLné vÝsLedky jiŽ po prvníM ošetření!

okaMŽitá tonizace a rozjasnĚní pLeti
+80%  prodUkce kyseLiny hyaLUronové
+21%  zpevnĚní pokoŽky
+46%  tvorba nového eLastinU
+23%  vyhLazení vrásek

LpG® day spa exkluzivně pro vás v Černošicích

ee

Vánoční
dárkové 
poukazy

Vyhlídkový
let balonem
Věnujte svým blízkým 
nebo sami sobě zážitek z letu balonem.

Podívejte se, jak se líbil let jednomu 
z našich pasažérů a třeba se zapojíte 
do soutěže o Vánoční letenku.

Nemusíte letět v zimě, ale až na jaře.

Objednejte dárek, který potěší.

Létáme pro radost
K Amer i ce  28 ,  Kozo lupy  •  Te l .  725 806 667

www.balony.cz
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Veselé Vánoce
a šťastný

nový rok 2019
ÚTERÝ – PÁTEK
18. – 21. 12.

9:00 – 17:00 hod

SOBOTA
22. 12.

9:00 – 11:30 hod

 ZLATÁ NEDĚLE
23. 12.

9:00 – 11:30 hod

27. – 29. 12.
ZAVŘENO

Zlatnictví
Řevnice

Marie Holečková
Mníšecká 1060
(budova pošty)
Řevnice 252 30

Tel.: 730 503 454

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

Adresa: Mníšecká 500, 252 30 Řevnice

Sportovní areál  
a hotel Lidový dům 
v Řevnicích
přijme spolehlivé
pracovníky na pozici:

OBSLUHA RECEPCE/SERVÍRKA 
l Práce na HPP, DPP či IČ, možno i brigádně
l Krátký/dlouhý týden, vhodné i pro aktivní 

důchodyně 
l Nabízíme nadstandardní podmínky, 

stabilní  zaměstnání, možnost ubytování.
l Nástup možný ihned.

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

Nabízíme volné pracovní místo:

ODEČTÁŘ VODOMĚRŮ
Rozsah úvazku:
• hlavní pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti
• vhodné pro fyzicky zdatného důchodce

Náplň práce:
• odečty vodoměrů v obcích okresu Praha-západ a okresu Beroun

Požadujeme:
• samostatnost, odpovědnost, dobrou fyzickou kondici,  

řidičský průkaz skupiny B

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 251 642 213, linka 111  
nebo e-mailem na: recepce@aquaconsult.cz

AQUACONSULT, spol. s r. o.
pitné – odpadní – průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, tel.: 251 642 213
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Vánoce 
objektivem 
našich 
předků
Pamatujete, když půlnoční 
mše v každém kostele 
začínaly o půlnoci? Když 
na Štědrý den ležel na silnicích 
bílý sníh? Když se děti uměly 
radovat z jediného dárku? 
Teď už nám tuto dobu mohou 
připomínat jen fotografie. 
Jak proměnu Vánoc a zimy 
v průběhu uplynulých více 
než sta let zachytily objektivy 
fotografů z dolního Poberouní 
a Podbrdska, odhaluje naše 
unikátní předvánoční téma.

Opilý Silvestr v Řevnicích
Vánoční ohlédnutí do stoleté historie Českoslo-
venska začínáme ještě před vznikem republiky, 
a to díky vánoční kartě ze sbírky řevnického 
sběratele Jindřicha Königa. Je z počátku 
20. století. Žertovnou pohlednici s motivem 
řevnického náměstí vydal v roce 1903 místní 
kupec Václav Sadílek. Je na ní k vidění spodní 
část náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, kde ještě 
chybí budova místní fary. Kontury domů i kos-
tela jsou zvlněné a doplňuje je text: Chodívám, 
chodívám, rovně jako struna, dnes do toho 
kozel vlez, tancuje i luna. Podle poštovního 
razítka je „čumkarta“ odeslaná z dobřichovické 
pošty a směřovala do Jičína. (Reprofoto archiv)

Vánoční svátky  
jsme měli smutné
Neveselé vánoční svátky prožívali čeští vojáci 
bojující ve velké (1. světové) válce. Z fronty 
proto od nich přicházela velmi smutná přání. 
Dědeček osovského rodáka Josefa Kozáka 
napsal svým nejbližším po Vánocích roku 
1917. „Jde vlastně o koresponďák, na který 
můj děda vlastnoručně nakreslil obrázek, jak 
to chodí na frontě u saniťáků,“ popisuje Josef 
Kozák, jenž zápisy z dědova deníku posbíral 
a zveřejnil. Je v nich i zmínka o Vánocích roku 
1916, které jeho předek strávil na ruské frontě: 
5. prosince (1916) tu začalo mrznout. Máme 
tu pěkný dekunk, topíme vesele, jsme v lese 
zrovna proti Stanislavi. Vánoční svátky jsme 
měli smutné, stále jsem vzpomínal na domov 
a nový rok to samé. Jsme v lese a není nic 
vidět, jen samé stromy…
(Archiv J. Kozáka a J. Königa)

DOBNETTÉMA

DO ROKU 1918
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40. LÉTA

50. LÉTA

S knihou u stromku
Fotografií s vánoční rodinnou at-
mosférou ze 30. let minulého století 
mnoho nenajdete. Není divu, foto-
aparát v té době moc lidí nevlastnilo. 
Výjimkou byl profesor berounského 
gymnázia Václav Hruška, pro svou 
výšku přezdívaný Vejfuk. Na gym-
náziu vyučoval matematiku a fyziku. 
V roce 1934 pořídil tento snímek, 
na němž zachytil svého syna Josefa 
Hrušku, jak si čte u vánočního 
stromku. Fotka vznikla na Hod boží 
vánoční. (Muzeum Českého krasu Beroun)

Boje na bruslích
V Evropě zuřila druhá světová válka. Když 
udeřil mráz, bojovalo se i na rybnících 
na Podbrdsku. Naštěstí jen na bruslích. 
Třeba jako v Osově, kde si muži vytvořili 
hokejový tým, což dokládá snímek Josefa 
Kozáka z této obce. Pochází z alba jeho 
tchána. Hokejová soutěž se konala pod 
hlavičkou Kuratoria pro výchovu mládeže 
v Čechách a na Moravě. Šlo o mimoškolní 
organizaci na území protektorátu Čechy 
a Morava, která svou činnost zahájila 13. 
března 1943. V roce 1944 uspořádala 
Zimní den mládeže a Týden ledních sportů 
spojený s mistrovstvím v ledním hokeji 
a krasobruslení. V Osově se hrálo na vel-
kém rybníce. Popularitu hokeje v českých 
zemích i za protektorátu potvrzují údaje 
z roku 1943. Svaz ledního hokeje tehdy 
čítal na 800 klubů, přibližně 14 000 hráčů 
a 6 000 dorostenců. (Archiv J. Kozáka)

Na hokej jedině ve zmijovkách
Na rybníce v Leči to v mrazivých dnech konce 50. let žilo. Na brusle 
a hokej se sem sjížděli nejen místní kluci, ale i ti z nedaleké Litně. 
Snímek zapůjčil Josef Kozák. „Můj bratranec Václav Jahelka je 
na fotce zachycen druhý zprava,“ popisuje majitel fotky s tím, že 
klukům je mezi 11 a 12 lety. Hráči se tu scházeli takřka každý den. 
Branky většinou neměli, a tak používali nejrůznější části obleče-
ní. Všimněte si, že tři chlapci mají na hlavě rádiovky, ale většina 
hraje v legendárních zmijovkách. Tehdy ji měl doma takřka každý 
traktorista, řezník, zemědělec, ale i rybáři prodávající na ulicích 
kapry ke štědrovečerní večeři. Název dostala podle klikatého vzoru 
na okraji připomínajícího právě hada, zmiji. (Archiv J. Kozáka)

DOBNETTÉMA

30. LÉTA
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Nesmrtelné hračky
Toto jsou Vánoce roku 1975, jak je zachytila paní Danuše z Řevnic. 
Na snímcích jsou vidět hned dvě nesmrtelné hračky, z nichž jsou děti 
nadšené i po více než čtyřiceti letech. „Synovi byly tři roky, bydleli 
jsme s manželem a mojí maminkou v Řevnicích,“ vysvětluje 74letá 
důchodkyně. Její maminka se k Berounce přivdala z Moravy. „Právě 
od příbuzných z Napajedel jsme pro syna dostali nafukovací žirafu,“ 
vzpomíná. Tehdy byly gumové hračky vyrobené podnikem Fatra 
velkým hitem. Žlutá žirafa stejně jako červený buvol a modrý slon jsou 
dílem designérky Libuše Niklové. Díky své barevnosti, nadčasovosti 
a jednoduchosti jsou oblíbené dodnes. Legendární byla i sanitka Ško-
da 1203. Plastovou dvanáctsettrojku s plechovým podvozkem začalo 
Kovodružstvo Náchod vyrábět v roce 1971. (Archiv autorky)

Dávnověk na zamrzlé Berounce
„Tak tohle je dávnověk,“ vzpomíná na snímek z roku 1972 jedna z pro-
tagonistek, Eva Černá ze Srbska (uprostřed). Zachycuje ji se strýcem, 
bratrancem a sestřenicí na zamrzlé řece Berounce mezi Radotínem 
a Černošicemi. „To ještě Berounka zamrzala každý rok. Alespoň mi to 
jako malé holce tak připadalo,“ vzpomíná Eva. „Nožičky se sice vrklaly, 
naštěstí se o mne starší příbuzní dobře postarali. Táta tehdy fotil všechno 
na diáky,“ pochvaluje si Eva, neboť doba přinesla nové technické vymo-
ženosti, a tak mohly být dávno zaprášené diapozitivy přefoceny a znovu 
oživit staré vzpomínky. (Archiv E. Černé)

70. LÉTA

80. LÉTA Návrat Mikulášů
Zatímco jeden mikulášský snímek byl pořízen na počátku 80. let 
v centru Prahy, druhý až v roce 1989 v Řevnicích. Přesto mají 
něco společného. „Jsou to křídla anděla,“ prozradila jejich autorka, 
výtvarnice Dagmar Renertová z Řevnic. V 80. letech pracovala jako 
hlavní aranžérka v Domě módy. Před Vánocemi přišla s nápadem 
uspořádat v obchodním domě mikulášskou nadílku. „Na tu dobu to 
bylo v centru Prahy docela odvážné. Ušili jsme si kostýmy a mezi 
zákazníky a hlavně jejich dětmi jsme sklidili velký úspěch. Další rok 
jsme proto akci zopakovali,“ vzpomíná vitální žena, která shodou 
okolností právě na Štědrý den slaví své narozeniny. Když z Domu 
módy odcházela do důchodu, kostýmy darovala řevnickým ochot-
níkům. Tak se kostým Mikuláše a andělská křídla dostaly k tehdejší 
duši divadelního souboru Marii Křivánkové. Právě ta coby Mikuláš 
s nejmladšími členy souboru od roku 1989 organizovala nadílku. 
S čerty a anděly obcházela nejen zdejší rodiny, ale jako aktivní 
sokolka nadělovala i v tělocvičně. (Archiv D. Renertové a autorky)

DOBNETTÉMA

60. LÉTA
Tatra? Super dárek
Auto nemohlo chybět pod stromečkem ani v roce 1968 u Kenclů. 
„Byl mi rok a půl, takže si nepamatuji zhola nic. Ale jak se znám, 
tak Tatra 148 musela být super dárek,“ komentoval černobílý 
snímek pozdější vášnivý fotograf a cyklista Jakub Kencl. Výraz 
na snímku to nicméně nezachytil…

www.idobnet.cz 9 
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Po Pražském hradě řevnický svatostánek
Adventní čas v roce 2006 byl pro lidovou muziku Notičky výjimečný. Poprvé si zahrála ve společnosti Hradišťanu, Jaroslava Svěceného či Marie 
Rottrové přímo ve Španělském sále Pražského hradu na benefičním koncertu nadace V. a L. Klausových. Snímek Vladislava Skaly ale zachycuje až 
následující vystoupení souboru na domácí půdě – v řevnickém kostele svatého Mauritia 23. 12. 2006. (Vladislav Skala)

PO ROCE 2000

DOBNETTÉMA

90. LÉTA
Štědrovečerní troubení 
potřicáté
Jubilejní 30. štědrovečerní troubení 
letos čeká na muzikanty ze Zad-
ní Třebaně. Poprvé s trumpetami 
do ulic vísky vyšli v „revolučním“ 
roce 1989. Na snímku je zachycen 
iniciátor Miloslav Frýdl (vpravo) s ko-
legou Jaroslavem Němečkem o dva 
roky později, v roce 1991. „Troubení 
mě napadlo ve všeobecné euforii 
po listopadu 1989. Vánoce téhož 
roku byly první ‚svobodné‘ po pádu 
komunistického režimu,“ popisuje 
Frýdl. Od roku 1989 nevynechal ani 
jednou. Během Štědrovečerního 
troubení, které začíná kolem 20. 
hodiny u oslavence Jardy Němeč-
ka (narodil se 24. 12.) zvládnou 
muzikanti popřát požehnané Vánoce 
takřka pětadvaceti domácnostem. 
„Končíme obyčejně kolem půl druhé 
ráno,“ říká Frýdl. (Archiv M. Frýdla)

10 DOBNET prosinec 2018
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Neoprenový Ježíšek
V řevnickém Neptun klubu mají vodáci už přes 10 let tradici, 
jež spojuje vánoční besídku s krátkou koupačkou v Berounce. 
„Říkáme tomu Neopren Ježíšek, protože na konci roku 2005 
jsme si na raftování pořídili neopreny a chtěli je brzy vyzkoušet,“ 
vzpomíná Lukáš Váňa z Dobřichovic. Nejdrsnější bylo podle něj 
koupání v roce 2009, kdy před Štědrým dnem Berounka zamrz-
la. „Museli jsme nejdřív do ledu vysekat díru,“ vypráví. Vodáci 
nyní chodí do vody už jen v plavkách a kulichu, díky tomu se 
po osvěžení nemusí prát se sundaváním mokrého neoprenu. 
Pak spěchají do klubovny ke kamnům, svařáku a cukroví.

! Pavla Nováčková

BOX
Nejde sice o klasický pohled nebo fotografii, ale v sérii vánočních 
pohlednic z dolního Poberouní a Podbrdska by neměl chybět. A to 
proto, že obrázky Marie Fischerové-Kvěchové k Vánocům neodmys-
litelně patří. Na snímku je vánoční balicí papír z dílny této ilustrátorky, 
která prožila většinu svého života v Černošicích. Tam také v roce 
1984 zemřela. Až do 30. ledna probíhá její výstava v Regionálním 
muzeu Litomyšl. (Archiv I. Látala)

PO ROCE 2000

DOBNETTÉMA

Brdy pod sněhem

Bílé Vánoce? V posledních dvaceti letech 
spíše výjimka a zbožné přání. Ani Štědrý 
den 2009 jsme neslavili na sněhu, i když 
ten rok ho bylo požehnaně. V Brdech se 
dokonce mohlo pohodlně běžkovat. Také 
v roce 2010 napadl sníh před vánočními 
svátky, a navodil tak malebnou atmosféru 
pro živý betlém v podání skupiny Proměny. 
Do Vánoc ovšem nevydržel… (Jakub Kencl)

www.idobnet.cz 11 
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Moje první čokoláda
byla samá bublina

Posledních pár let zasvětila paní Micha-
ela Dohnálková výrobě čokolády. Z její 
malé firmy v pražských Lipencích putuje 

do světa mnoho druhů této sladké pochutiny 
s názvem Míšina čokoláda. Možná jste ji už ně-
kde zahlédli nebo ochutnali. A pokud ne, určitě 
to udělejte – bude se vám rozplývat na jazyku. 

Paní Michaelo, čokoládu má asi většina 
lidí ráda už v dětství. Bylo to tak i u vás?  
Bylo a zůstalo mi to (smích). Celý život mám 
ráda čokoládu. Kdykoli kamkoli jedu, kupuji 
čokolády a čokoládové tyčinky a zkouším nové 
chutě. 

Kdy vás napadlo, že budete vyrábět čoko-
ládu? Vystudovala jste něco úplně jiného. 
Před mnoha lety jsem od manžela dostala kni-

hu o čokoládě Real Chocolate od paní Chantal 
Coady. Ona je taková ikona v čokoládovém 
světě. Byla jsem z knihy nadšená a nějak mi 
zůstala v hlavě. Když moje děti trochu povy-

rostly a já začala řešit, kam nastoupím do prá-
ce, vrátily se mi myšlenky zpátky k čokoládě. 
Nejdřív jsem paralelně učila angličtinu a vyrá-
běla čokoládu. Teď už je práce kolem čokolády 
tolik, že se jí věnuji naplno. 

Co všechno jste si na začátku musela 
připravit a nastudovat, než jste se mohla 
pustit do výroby čokolády?  
Zapsala jsem se do tříměsíčního on-line kurzu 
v Kanadě. Kromě teorie jsme tam měli i úžasné 
úkoly, třeba porovnat čtyři různé tabulky 
stoprocentní čokolády. Tehdy jsem měla vůbec 
problém koupit v Čechách kvalitní stoprocentní 
čokoládu od čtyř různých výrobců. S ochut-
náváním to taky nebylo slavné, musela jsem 
se dost přemáhat. Teď už mám stoprocentní 
čokolády ráda, ale tehdy ne. Takové tmavé 
čokolády jsou v podstatě rozemleté kakaové 
boby bez cukru či jakékoli další přísady a to 
není pro každého. 

Tehdy už jste čokoládu i vyráběla? 
Ano, a pak jsem začala experimentovat. Trvalo 
mi skoro rok, než jsem byla spokojená a čo-
koládu začala nabízet na jarmarku. A další rok 
trvalo, než jsem ji nabídla do obchodů. Prvním 
obchodem, kde se začala prodávat, byl úžasný 
KanclíkObchůdek v Dobřichovicích! 

Čokoláda je velmi stará. Kouzlo kakaových bobů prý 
objevili Mayové a Aztékové už před třemi tisíci lety. Tehdy 
ovšem čokoláda zdaleka nevypadala a nechutnala tak jako 
dnes… A proč o ní píšeme? Je to lahodná pochoutka, 
která patří k Vánocům. A navíc vás chceme seznámit 
s jednou výjimečnou ženou.

MICHAELA DOHNÁLKOVÁ STÁLE VYMÝŠLÍ NOVÉ CHUTĚ

DOBNETROZHOVOR
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Bylo těžké sehnat kakaové boby?  
Bylo těžké sehnat výběrové kakaové boby 
v menším množství. První nabídka zněla na ně-
kolik tun! 

To je něco… A co bylo potřeba připravit 
k výrobě čokolády? Jak jste začínala? 
Vtipně. S jedním malým kamenným mlýnem 
na mletí čokolády. Upražené boby jsem drtila 
válečkem a slupky jsem vyfukovala fénem. Byla 
jsem pokrytá prachem ze slupek od hlavy až 
k patě. Tak jsem pracovala v plaveckých brýlích 
a roušce. Musíte mít čokoládu opravdu ráda, 
abyste to nevzdala. Teď už mám fukar a několik 
strojů. Ale ve výrobě stále převládá ruční práce. 

Odkud kakaové boby berete?  
Teď vyrábím čokoládu z výběrových kakao-
vých bobů z Tanzanie, Vietnamu a Hondurasu. 
V příštím roce plánuji přidat ještě další lokality.

Byla jste se někdy podívat v zemích,  
kde boby rostou?  
Zatím jsem na žádné kakaové plantáži nebyla, 
ale moc ráda bych se tam podívala. Přesto pro 
mě kakaové boby nejsou anonymní plodina. 
Přesně vím, odkud pocházejí, jak je farmáři sklí-
zejí a jak je v kooperativu suší a fermentují. Se 
zástupcem jednoho kooperativu jsem se i sešla. 

Jaká byla vaše první čokoláda?
Strašná (smích). Tedy chuťově byla moc dobrá, 
ale vzhledem připomínala čokoládu Aero se 
spoustou vzduchových bublin. 

A jaké druhy děláte teď?  
Spoustu! Bílou, mléčnou 50procentní i 60pro-
centní a tmavou od 65 až po 85 procent 
z bobů, o kterých jsem mluvila. Některé jsou 
s vanilkou, kardamomem, pomerančem či 
mořskou solí. Vánoční limitka je tmavá čo-
koláda 65procentní s mořskou solí a černým 
lanýžem. 

Kdo vymyslel název Míšina čokoláda?  
Jmenuju se Michaela, tedy Míša. Když jsem 
začala vyrábět čokoládu, začali o ní kamarádi 
a známí mluvit jako o Míšině čokoládě. Už jsem 
si ten název nechala. Mezitím jsem samozřej-
mě zjistila, že to není zrovna mezinárodní název 
a pro cizince znamená jazykolam, ale název 
zůstal (smích).

Popíšete nám postup při výrobě? 
Už jsem o tom trochu mluvila u jiné otázky. 
Když vyrábíte čokoládu metodou Bean to Bar, 
tak začínáte od kakaových bobů, a ne od ka-
kaové hmoty. 

Kakaové boby ručně protřídíte, opražíte, 
různé boby vyžadují různou teplotu a dobu 
pražení, nadrtíte, odslupkujete a pak několik 
dní melete v melanžéru, mlýně s kamenným 
dnem a kamennými koly. Tak získáte kakaovou 
hmotu. Po odležení neboli staření, kdy ještě 
dobíhají započaté chuťové procesy, hmotu 
zahřejete, ochladíte a znovu zahřejete. Tomuto 
procesu se říká temperace a je to taková 
alchymie, kdy každý stupeň teploty hraje roli. 
Pak už jen hmotu nalijete do forem a po ztuh-
nutí vyklepnete a zabalíte. Dobře ztemperova-
ná čokoláda se krásně leskne a při odlomení 
hlasitě křupne.

Teď předěláváte svou dílnu.  
Co tady bude nového?  
Bylo třeba jinak uspořádat výrobní prostor a to 
si vyžádalo i stavební úpravy.

Jste známá i ve světě, vaše čokolády 
vyhrávají soutěže. Jak vás napadlo se 
do nich přihlásit? 
V roce 2017 jsem se rozhodla zkusit, jak moje 
čokolády obstojí v mezinárodní konkurenci. 
Nečekala jsem, že hned získám ocenění, tak 
jsem poslala do soutěže Academy of Choco-
late Awards jedinou tabulku – a ona vyhrála 
stříbrnou medaili. 

Co byste v tomto oboru chtěla ještě 
dokázat? 
Stále vyrábět skvělou čokoládu a přitom 
experimentovat se zajímavými příchutěmi 
a kakaovými boby z různých lokalit. Nepřestá-
vá mě fascinovat, že různé druhy kakaových 
bobů mohou chutnat tak odlišně. Chci jejich 
výjimečnou chuť co nejvíce zprostředkovat 
i zákazníkům a ukázat jim, že čokoláda nemusí 
být jen přeslazená cukrovinka, ve které žádné 
kakaové boby ani necítí. 

Vaše produkty jsou výjimečné a dobré. 
Proč myslíte, že to tak je? V čem je vaše 
čokoláda jiná? 
Používám velmi kvalitní suroviny a výběrové ka-
kaové boby. Jsou to odrůdy, které jsou nároč-
nější na pěstování, jsou dražší a je jich jen kolem 
pěti procent celosvětové produkce kakaových 
bobů. Čokoláda z nich vyrobená má intenzivní 
chuť, která může být ovocná, karamelová nebo 
třeba jen čokoládová. Díky tomu, že je chuť 
výrazná, vám stačí jen pár čtverečků ke kávě 
a nepotřebujete sníst celou tabulku (smích). 

Za výrobou každé tabulky je hodně ruční 
práce, celý proces výroby trvá až týden. Pocti-
vá práce je znát i na kvalitě čokolády. 

! Lucie Hochmalová
 Michaela Dohnálková, Petra Stehlíková

Kdo je Michaela 
Dohnálková? 
n Vystudovala bohemistiku a anglistiku na FF 

UK, věnovala se profesi učitelky.

n Od roku 2015 vyrábí čokoládu s názvem 
Míšina čokoláda.

n Má tři děti.

n Žije v Praze-Lipencích. 

Cenami ověnčená čokoláda 
n V roce 2017 získala 75procentní tmavá 

čokoláda stříbro v soutěži Academy 
of Chocolate Awards 2017, do níž bylo 
přihlášeno 800 vzorků. 

n V regionální soutěži International Chocolate 
Awards 2017 v Budapešti dostala 
75procentní tmavá čokoláda s pomerančem 
bronzové ocenění.

n Rok 2018 byl velmi úspěšný. Sedm tabulek 
bylo oceněno v soutěži Academy of Chocolate 
Awards 2018 celkem jednou zlatou, 
jednou stříbrnou a pěti bronzovými 
medailemi. Odborníci posuzovali 
1 200 čokoládových výrobků ze 45 zemí.
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KOSMETICKÝ SALON

MARTINA JANOUŠOVÁ

Velkoobchod, maloobchod.
Kosmetický salon, poradenství, laserové ošetření.

Luxusní německá bylinná, hypoalergenní kosmetika.
Kromě výrobků kosmetiky pro celou rodinu, můžete 
obdarovat blízkého dárkovým certifikátem na odběr 

kosmetiky, či poukázkou na kosmetické ošetření.

Palackého 453, Dobřichovice
Info: marjan@centrum.cz | Objednávky: 603 172 875

 Kosmetický salon Hildegard Braukmann
 Hildegard Braukmann CZ

www.hildegardbraumann.cz

PAVEL VÁCL AVEK
vaclavek@tenis-skola.cz, tel.: 777 579 146
www.tenis-skola.cz

Tenisová škola 
LETY

Vám přeje
příjemné

prožití
vánočních

svátků

SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ NABÍDKA

kapr 94 Kč/kg

sadkylety@seznam.cz
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Svatý Martin 
přijel do Letů 
i bez sněhu

Na návsi v Letech se v sobotu 10. listo-
padu slavilo svatomartinské posvícení, 
které tu má dlouholetou tradici. Také 

letos si návštěvníci pochutnávali na dobrém 
jídle a pití. A pobavil je pestrý kulturní program.

Před obecním úřadem se tradičně pro-
dávaly zabijačkové pochoutky, kremrole, 
koláče a víno, na pódiu zněla hudba. Jako 
první zatancovaly děti z místní mateřské školy 
a Školinky NONA. Nato skupina Třehusk ro-
zehrála na pódiu své písně o jídle. Po zaznění 
fanfáry dorazil na náves svatý Martin na koni. 
Sníh opět nepřivezl, ale to nikomu z přítom-
ných určitě nevadilo. Martin pozdravil všechny 
návštěvníky a připil na zdraví letošním prvním 
svatomartinským vínem.

Oblíbenou částí posvícení je soutěž v pojídání 
posvícenských koláčů. Dospělí se utkali v jedné 
a děti hned v několika kategoriích. A opět 

proběhl tvrdý boj o to, kdo se jako první dopro-
střed koláčů prokouše. Na pódiu se mezitím 
přichystala kapela Five Foxies, po ní zahrály 
ještě skupiny After Forty a Harry band Honzy 

Drašnara. Posvícení zakončila ohňová šou 
a lampionový průvod. Atmosféru zachytila také 
kamera DOBNET TV. Reportáž najdete 
na webu iDOBNET.cz v rubrice Videa.

 Alena Vanžurová

Začátek adventního období je v Dobři-
chovicích už dlouhá léta spojen s trhem, 
ohňostrojem a mostovým plesem. Ani 

v tomto roce tomu nebude jinak, vše začne 
v sobotu 1. prosince od 10 hodin na zámku 
v Dobřichovicích.

Adventní trhy budete mít možnost navštívit 
od 10 do 18 hodin, po setmění v 17 hodin je 
připraven mostový ohňostroj. A ve 20 hodin 
začne mostový ples ve stylu první republiky.

K tanci vystoupí Gurmania Band, Jan Smig-
mator, předvedou se Rebels O. K. (skákání 
přes švihadla). Nebude chybět ani stylové 

předtančení a módní přehlídka historických rób 
první republiky ze sbírky Vlaďky Dobiášové, 
která se věnuje sběratelství dobového oblečení 
a módních doplňků. Její kompletní kolekce za-
hrnuje modely z celého 20. století, ale i unikáty 
ze století předminulého. Jedinečný soubor rób, 
doplňků a šperků vznikal dlouhá léta a dnes 
má nevyčíslitelnou muzejní hodnotu. Kromě 
dobové autentičnosti mají předměty i zajíma-
vou historii, spojenou s jejich původními majite-
li. Často pocházejí z majetku filmových hvězd 
1. republiky, např. A. Mandlové, N. Gollové, 
O. Nového nebo S. Beneše, ale také politiků, 
významných osobností a umělců.

Adventní sobota vyvrcholí mostovým plesem

 Adventni trhy

P O Z V Á N K Y
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční strom slavnostně rozsvítí v Zadní Třebani 
první adventní neděli 2. prosince v 16:30 na návsi. 
Od 17 hodin vystoupí děti ze školy, školky a též 
zazní písně Třebasboru. K dispozici bude svařené 
víno, čaj a něco dobrého k jídlu. O čtrnáct dní poz-
ději, 16. prosince, se od 16 hodin koná předvánoční 
posezení ve Společenském domě. Vystoupí opět 
místní děti i dospělí.

Youtubeři v kině
Tradiční youtuberská akce CineTube vypukne v řev-
nickém kině 16. prosince v 17 hodin. K Berounce 
youtubeři zavítají po Plzni, Mostu, Písku a Příbrami. 
Chystají nabitý tříhodinový program, bonusová videa 
na velkém plátně v kině a samozřejmě setkání 
s youtubery.

Mikulášský ples
Sbor dobrovolných hasičů v Hlásné Třebani  
za podpory své domovské obce a obce Mořina 
pořádá 8. prosince od 20 hodin mikulášský roken-
rolový ples. Tančit se bude v sokolovně, vstupné  
činí 100 korun.

Setkání seniorů
Adventní setkání seniorů u sklenky vína a misky 
cukroví se koná 16. prosince od 15 hodin v sále 
Zeleného ostrova v Dobřichovicích. Dojde i na spo-
lečné zpívání.

Vystoupení Jany Vaculíkové
Svinařská obyvatelka Jana Vaculíková pořádá 6. 
prosince od 20 hodin v nově otevřeném hudebním 
klubu kulturního domu v Berouně vánoční koncert. 
Zpěvačka chystá to nejlepší ze svého repertoáru 
a zazní i populární a nejoblíbenější vánoční melodie.
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P O Z V Á N K Y
Advent na Karlštejně
Loučový průvod s královnou Eliškou projde Karlštej-
nem před Vánoci hned dvakrát. Advent se tu slaví 
2. a 23. prosince od 12 hodin na náměstí u Muzea 
betlémů. Na programu je vystoupení mnoha soubo-
rů dětí i dospělých a šermířů. Elišku přijde pozdravit 
mimo jiné Pavel Zedníček, druhé odpoledne zakončí 
ohňová šou. Kromě toho můžete 15. prosince od  
17 hodin zajít do Rytířského sálu hradu Karlštejna 
na Českou mši vánoční.

Zážitky na Lhotce
Nevšední zážitky vás před Vánoci čekají v Klubu 
Lhotka ve Svinařích. Sobotní podvečer 1. prosince 
zpestří kytarista, zpěvák a autor Filip Zoubek & 
Blues Q, kteří od 20 hodin zahrají blues, jazz i další 
žánry. V sobotu 8. prosince tu v 17 hodin propukne 
mikulášská besídka a 22. prosince v 18:00 akce 
Vánoční posezení.

Jihoafrický zpěvák v Club Kině

Zpěvák a bluesový písničkář Gerald James Clark 
z Johannesburgu, který patří k předním předsta-
vitelům jihoafrické bluesové scény, se představí 
ve středu 12. prosince ve 20 hodin v černošickém 
Club Kině. Společně s ním vystoupí kytarista Jiří 
Maršíček.

Řevnické trhy a Mikuláš
Adventní trh na Palackého náměstí v Řevnicích se 
koná 1. prosince od 9 hodin. Součástí je kulturní 
program, charitativní bazar pro Náruč a také po-
chod za Mikulášem.

Koncert v Liďáku
Velký vánoční koncert chystá smíšený pěvecký 
sbor Canto Carso, složený ze zpěváků z Poberouní, 
na 21. prosince od 18 hodin v řevnickém  
Lidovém domě.

Několik výstav můžete během posledního 
měsíce v roce navštívit v Dobřichovicích. 
Do 2. prosince jsou v sále Dr. Fürsta k vidě-
ní květinové dekorace Martiny Dvořákové 
a do 3. prosince na zámku výstava betlémů ze 
šustí, z keramiky a kůže.

Na zámku vás potěší také přehlídka fotografií 
Alfreda Šupíka s názvem Hledání duše krajiny 
a srdce měst. Touto expozicí autor pokračuje 

ve sdílení rozsáhlé sbírky fotografií, kterou 
vytvořil během své dlouhé profesionální kariéry 
a pobytu v mnoha zemích.

Skutečná lahůdka je pak připravena až 
do 5. ledna v Galerii Bím v podobě výstavy lito-
grafií amerického písničkáře Boba Dylana. Toho 
má veřejnost v paměti především jako hudebníka, 
ale tento čerstvý nositel Nobelovy ceny za litera-
turu je činný i výtvarně. A jeho díla stojí za to.

Dětský vánoční jarmark se koná v sobotu 
15. prosince na dobřichovickém zámku. 
Program zahájí ve velkém zámeckém sále 
ve 12 hodin ZUŠ Dobřichovice, od 15:00 
divadlo Kukadlo zahraje pohádku Jak chtěl 
skřítek zaspat Vánoce. Po celou dobu na-
jdete na nádvoří stánky s vánoční tematikou 

od dětí ze ZŠ Dobřichovice, skautů, DODO, 
Náruče a Dětského domova Lety. Těšit se 
můžete na pečení vánoček i placek, na ko-
vářskou dílnu nebo projížďky na konících. 
Od 18 hodin vás pak čeká koncert dámské 
vokální skupiny Cabinet v kapli sv. Judy 
Tadeáše.

 Archiv skupiny

 G
er

ar
d

Jarmark zakončí Cabinet

Výstavy pro potěchu oka

Je tomu téměř jedenáct let, co se dalo do-
hromady několik příznivců hudby světoznámé 
skupiny Pink Floyd a založilo revival s názvem 
Echoes of Pink Floyd. Máte-li rádi tuto muziku, 
přijďte se v sobotu 14. prosince od 20 hodin 
pobavit na koncert do černošického Club Kina. 
Od počátku se parta snažila nevydat se pouze 
cestou prezentace komerčně známějších 
skladeb z alb vydaných v pozdější době, ale jít 
i do písní tzv. barettovského období. Postupně 
se čtveřice rozrostla o hráče na další nástroje 
a vokalistky. Pochopitelně se tak otevřela mož-

nost zahrát působivěji i věci známé z velkých 
koncertů Davida Gilmoura či Rogera Waterse. 
Zážitek z vystoupení umocňuje projekce do-
provodných obrazů.

Rybova mše zazní v Řevnicích i Černošicích
Už se stalo tradicí, že řevnickým náměstím zní na Štědrý den Rybova Česká mše vánoční. 
A bude tomu tak i letos 24. prosince. Pod taktovkou sbormistra a dirigenta Lukáše Prchala 
se tato vánoční skladba rozezvučí ve 13 hodin před Modrým domečkem. Sólisty doprovodí 
sbor Canto Carso, který tvoří obyvatelé Řevnic i okolí.

Na poslech Rybovy mše zve také město Černošice, a to 24. prosince od 22 hodin do kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie. Zahraje a zazpívá Štědrovečerní smíšený sbor a orchestr pod 
taktovkou Jaroslava Pelikána, sólisty jsou Věra Perglová, soprán; Jana Sýkorová, alt; Martin 
Vydra, tenor, a Sebastian Machat, bas.

 C
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Echoes of Pink Floyd
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Čertovské
odpoledne
na Zámku Svinaře
Sobota 1. prosince 2018 od 14 hod.
Program:
• Soutěž o nejlepší masku čertíka a andílka
• Skákáni v pytli s čerty • Hod bramborou
• Andělská mini diskotéka
• Výtvarná soutěž – nejlepší obrázek Mikuláše, čerta a anděla
• Rozsvícení Vánočního stromečku na zámku
• Na závěr promítání pohádky S čerty nejsou žerty

Vstupné: 100 Kč na dítě
V ceně balíček
pro dítě od Mikuláše

I dospělí čerti
a čertice vítání

Děti a místa prosím zarezervujte na tel.:  608 40 42 10

• Na závěr promítání pohádky S čerty nejsou žerty

Otevírací doba v prosinci 2018
So 1. 12. | 9-18 hod.
Ne 2. 12. | 13-18 hod.

www.danidecor.cz
ulice V zahradách, vedle České spořitelny (bývalá Tescoma)

DANI DECOR Dobřichovice

slevu
Kupón na

13%
 

do 23. 12. 2018

Po - Pá | 9-18 hod.
So | 9-13 hod.
Adventní neděle | 14-17 hod.

Více informací na www.pohnislety.cz 

NOVINKA PILATES PRO MUŽE
OD 16. 1. 2019, KAŽDOU STŘEDU OD 19:30 - 20:30

Zlepšíte funkci svalové kontroly, flexibilitu těla, sílu a dýchání. Posílíte svaly celého těla, 
zejména hlubokých břišních a zádových i svalů pánevního dna, a to se hodí i mužům.  
Při cvičení budete využívat váhu vlastního těla, pro zpestření vyzkoušíte jednoduché 

pomůcky a po zlepšení kondice si otestujete i pilates se závěsným systém trx.

GYM-INZERCE-DOBNET1/8.indd   1 26.11.18   18:15

Pavel KISLING, Podbrdy 68

777 264 266

VÁŠ DODAVATEL 
DŘEVĚNÝCH BRIKET

prodejpalivovehodreva.eu

50
,- K

č/1
0 k

g

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
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• kola horská
• trekingová
• silniční
• dětská
• elektrokola
• koloběžky
ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
(říjen až únor)
po-pá 8-18 | so 8-12
www.kola-sport.cz

KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní příprava kol

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

PŘEDVÁNOČNÍ
SLEVY KOL

A ELEKTROKOL
LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI

Pojeďte s námi na hory. Na všech akcích 
propracovaný celodenní program, plná penze,  

pitný režim, instruktoři a moře zábavy.

HLASTE SE  na www.tenis-skola.cz/sportovni-akce/akce
nebo sramek@tenis-skola.cz.

VÍKEND NA HORÁCH
25. až 27. 1. | Liberecká bouda v Krkonoších

Přímo na sjezdovce, pokoje s WC a TV, ping-pong, 
vnitřní bazén. Cena 2 969 Kč.

JARŇÁKY NA SVAHU
24. 2. až 2. 3. 2019 | Josefův Důl

PŘEJEME KRÁSNÉ SVÁTKY
A AŤ SE V NOVÉM ROCE VŽDY VŠE V DOBRÉ OBRÁTÍ!

Roman Svatoš a spol.
Pod Lipami 2, Řevnice | tel: 737 258 018

www.clementti.cz

Přijmeme

MASÉRKU/FYZIOTERAPEUTKU
na živnostenský list

Více informací na tel: 731 479 745
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Poslední listopadový víkend přivítaly 
dobřichovické volejbalistky tým VK KP 
Brno B. Mladičké soupeřky z Moravy 

nezopakovaly výkon ze svých úvodních zápasů 
a družstvo od Berounky je porazilo 3:0. Bez 
„ztráty kytičky“ tak vede tabulku základní části 
skupiny B.

Lepší výsledek si dobřichovický tým zvaný 
Dobiholky snad ani nemohl přát. Za sebou 
má třináct zápasů bez prohry a náskok  
10 bodů na druhý TJ Tatran Střešovice. 
Právě tohoto největšího rivala hráčky porazily 
o víkendu 9. a 10. listopadu. A díky skóre 
3:0 a 3:2 si upevnily místo v čele průběžného 
pořadí.

Kromě prvoligových zápasů se Dobiholky 
rvaly o co nejlepší umístění ve druhém kole 
Českého poháru. V polovině října se střetly 
na domácí půdě s extraligovým VK Králo-
vo Pole Brno A. „Do zápasu jsme vstoupily 
velice bojácně s až přehnaným respektem. 
Toho jsme se naštěstí v následujících setech 
zbavily a začalo se dařit. V krásné kulise plné 
dobřichovické haly jsme senzačně Brno po-
razily, a zajistily si tak postup do dalšího kola,“ 
vzpomínají Dobiholky na získané sebevědomí 
a skvělou hru.

Ve třetím kole se jim ale už tolik nedařilo. 
Soupeřky ze Zubřic u Přerova jim sice nechaly 
v prvním setu převahu, potom však už utkání 
otočily a vyhrály. Odveta 22. listopadu v Přero-
vě tak byla plná nervozity, ale také odhodlání. 

„Věděly jsme, že nesmíme soupeřkám dovolit 
víc než jeden vyhraný set, abychom udržely 
naděje na postup do Final Four. Bylo to ovšem 
nad naše síly a přes všechnu snahu nám 
vítězství v zápase uniklo v tiebreaku,“ popsaly 
Dobiholky po utkání. V Českém poháru tak 
letos skončily před branami semifinále. Ale jsou 

rády za vyrovnané měření sil s týmy z nejvyšší 
soutěže.

Na přelomu listopadu a prosince sehrají 
dobřichovické volejbalistky zápasy s Hradcem 
Králové. Pak se přesunou na domácí palubov-
ku, kde se 7. a 8. prosince utkají s Hronovem. 
Jedním dech vyzývají fanoušky: „Přijďte fandit!“

Prvoligové Dobiholky jedou na vítězné vlně

 Archiv týmu

Fanoušci hokeje si v sobotu 24. listopa-
du přišli na své. Hokejisté Černošic je 
na domácím ledě napínali do poslední 

minuty. Nakonec proti Mělníku slavili zaslouže-
né vítězství až v prodloužení.

Rychlý útočný hokej a krásné akce zapiso-
valy výsledky jako na houpačce. Diváci viděli 
na zimním stadionu v Černošicích celkem 11 
branek. Padly v 11. kole krajské ligy v zápasu 
domácího A týmu proti Mělníku.

Domácím hráčům nevyšel vstup do první 
ani do druhé třetiny, vždy rychle inkasovali. 
Zatímco v první třetině dokázali skóre otočit 
a do šaten odcházeli za stavu 2:1, v té druhé 
se jim to už nepodařilo. Do poslední třetiny 
nastupovali Černošičtí za stavu 2:4 a vypadalo 

to, že si Mělník odveze všechny body. Domácí 
proto zabrali a tlakem na bránu se opět dostali 
do vedení 5:4. Hostující tým ale ještě stihl 
srovnat na 5:5. A i když koncem základní hrací 
doby měl černošický tým převahu, dobře chy-
tajícího brankáře Mělníka Vokurku nepřekonal. 
Povedlo se mu to až v prodloužení, které se 
hrálo atraktivním způsobem „tři na tři“.

Radost tak měli všichni domácí fanoušci 
včetně legend černošického hokeje, mezi nimiž 
byl Oleg Kobranov, bratr Vladimíra Kobrano-
va, mistra světa z roku 1949. Zápas sledoval 
z nově vybudované hokejové klubovny.

Palce pevně držel také předseda výkonného 
výboru a ředitel SK Černošice Martin Jůzek. 
Po zápasu připomněl minulou sezonu krajské 
ligy mužů, kterou místní A tým mužů vyhrál. 

„Černošicím se to povedlo 
poprvé od doby, kdy nastu-
pují v krajské lize, a moc rádi 
bychom na vítězství navázali. 
Ale obhájit titul je těžké. Cílem 
pro aktuální sezonu tedy je 
postup do play-off,“ předeslal 

Jůzek. Jasno bude příští rok v březnu.
Aby klub mohl mít kvalitní výkony v lize mužů, 

musí aktivně pracovat s těmi nejmladšími. A to 
se v Černošicích daří. „Začíná se zúročovat 
trpělivá práce s nejmenšími dětmi. Máme dobré 
týmy mladších i starších žáků, nyní hrají v sou-
těžích s pražskými velkokluby, a také dorostu. 
Šikovné děti se najdou i v přípravkách,“ zhod-
notil Martin Jůzek a dodal: „Pro dospělé je nyní 
důležitý výsledek, pro děti dobrá týmová hra.“

Zleva kapitán Dominik Sem, dále Luděk Záhorský a Michal Marc.

Na černošickém ledě rozhodlo prodloužení

Pamětníci sledují sobotní zápas.  Archiv klubu
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K R Á T C E
Berounsko hledá krále sportovců
Tradiční anketa Nejúspěšnější sportovec Berounska 
se blíží. Až do 20. prosince je možné posílat jména 
týmů nebo sportovců, kteří si tuto cenu zaslouží.
Nominovat můžete jednotlivce do a nad 18 let, 
ve stejném věkovém rozmezí také týmy. Volí se i tzv. 
krajánek, což je sportovec bydlící na Berounsku, ale 
závodící v jiném klubu. Organizátoři ocení i fair play 
čin, takže pokud o nějakém víte, pošlete ho také. 
Vše na e-mail bezosport@seznam.cz.
U zaslané nominace je důležité uvést jméno a příjme-
ní sportovce (případně týmu), celek, za který závodí, 
odvětví sportu, jeho úspěchy v roce 2018 a spojení 
na závodníka nebo tým. Pokud máte jeho fotografii, 
přiložte ji také. Slavnostní vyhlášení ankety proběhne 
13. března 2019 v sále kulturního domu Plzeňka.

Dětský pingpongový turnaj
Klub českých turistů v Zadní Třebani zve na 12. roč-
ník dětského turnaje ve stolním tenisu nazvaném 
Junior Ping-pong Open 2018. Typický zvuk odra-
žených míčků se ponese místním společenským 
domem od 13 hodin. Prezentace začne o půl hodiny 
dřív. „Zveme nejmladší, šestileté hráče i juniory 
do 18 let. Neváhejte ani vy, děvčata! Určitě si dobře 
zahrajete, a navíc si odnesete i malý vánoční dárek. 
Ti nejlepší získají medaile, diplomy a příjemné 
ceny,“ lákají organizátoři.

Čtvrt století uběhlo od prvního ročníku Pražské 
stovky. Tehdy na něj vyrazilo 12 nadšenců 
a do cíle se jich dostalo jen pět. Letos tento 
extrémní závod odstartuje už po pětadvacáté. 
A pořadatelé očekávají několik stovek účastní-
ků. Jubilejní trať vedoucí krásnými terény v blíz-
kém i vzdálenějším okolí Prahy měří 125 km 
s převýšením 4 500 metrů. Prague Ultratrail 
začne v pátek 14. prosince o půlnoci v areálu 
Vosa v pražských Modřanech. Konec je plá-
nován nejpozději na neděli 16. prosince. Vítáni 
jsou závodníci, ale také fanoušci. Vše potřebné 
najdete na webu Dalkovepochody.cz.

V sobotu 24. listopadu se uskutečnil již 
14. ročník podzimní klasiky Giant Winter 
Trans Brdy. Počasí účastníkům letos při-

chystalo déšť, zimu a bahno. Přesto se na trať 
z Letů vydalo přes dvě stovky závodníků.

Trasa měřila 39,5 km a vedla převážně 
po lesních cestách brdských hřebenů. Od star-
tu se jelo velmi ostré tempo a již ve výjezdu 
z osady Strong Boys se startovní pole značně 
natáhlo. Vrchařskou prémii na Červené hlíně 
suverénně vyhrál Jan Škarnitzl (Mitas Trek), kte-
rý pokračoval osamocen na čele a trať doslova 
prolétl s vítězným časem 1:25:32. Na druhém 
místě dojel Michal Koš (AC Sparta Praha) 
a na třetím Pavel Šorf (SK Svojkov Haven).

V ženské kategorii vybojovala prvenství 
v čase 2:05:02 Pavlína Macková (Cyklo-
klub Chýnov). Za ní dojela stříbrná Michaela 
Matoušková (BTK Eurobike Praha) a bronzová 
Gábina Hrubá (BSK Cyklo Market).

„Vítězi a hrdiny jsou ale úplně všichni, 
kteří se postavili na start a závod dokončili. 
Neboť déšť a teplota, která se na hřebeni Brd 
pohybovala kolem nuly, udělaly ze závodu 
opravdový očistec,“ řekl pořadatel Jiří Hude-
ček a pokračoval: „Vyzdvihnout bych chtěl 
také obdivuhodný výkon desetiletých sester 
Daniely a Kláry Batelkových, které na trati 
strávily téměř tři a půl hodiny a dojely na hra-
nicích svých sil. Ale závod nevzdaly a zdárně 
ho dokončily.“

Samotná akce probíhala tradičně jako každý 
rok. Jezdci si po závodu vychutnali bohaté 
občerstvení a ochutnali také pivo z místního 

pivovaru MMX. „Děkuji všem závodníkům, kteří 
do Letů dorazili, i všem partnerům a sponzo-
rům a těším se na příští, jubilejní ročník Giant 

Winter Trans Brdy,“ pozval Jiří Hudeček na pří-
ští podzim, kdy proběhne 15. ročník oblíbené-
ho podniku.  Alena Vanžurová

Basketbalisté z Radotína se po sérii čtyř ven-
kovních zápasů vracejí na domácí palubovku 
do sportovní haly Věry Čáslavské v Černoši-
cích-Mokropsech. A čekají na podporu svých 
fanoušků!

V sobotu 1. prosince se mužstvo utká 
s Mariánskými Lázněmi, v neděli 2. prosince 
s týmem SBK Rokycany, který je loni vyřadil 
v semifinále druhé ligy.

„Hala bude pro diváky otevřena v 18:10. 
Všichni se mohou těšit na předzápasovou 
show v podání moderátora, parádní zvuk 
a hudbu během utkání, maskota Wulfyho 
a nově zrekonstruovaný bar napojený přímo 
na tribunu,“ zvou vlci do haly své fanoušky, 
kteří o sobě rádi dávají vědět. Sílu svých hla-

sivek a rukou budou moci na domácí „půdě“ 
vyzkoušet také v neděli 16. prosince, kdy se 
radotínští vlci postaví proti sršňům z Písku.

Pražská stovka slaví 25 let

Vlci se vracejí na palubovku do Mokropes

 Archiv pořadatele

 BK Wolves

Trans Brdy ovládli Škarnitzl a Macková
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Kdy a kde 8:00 9:00 10:00 11:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Po VELKÝ
SÁL

Zdravotní cvičení 
MÍŠA

AC Olympia malá 
přípravka  KATKA

AC Olympia velká 
přípravka  KATKA

Krásné tělo  
KLÁRA

Út VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Fit Box kruháč   
GÁBINA

Body Styling  
GÁBINA

Power joga
Irena

St

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

16:15 – 17:45 Kurz sebeobrany  
pro děti  LUKÁŠ

Kruhový trénink  
RADEK

MALÝ
SÁL

Čt

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

AC Olympia malá 
přípravka  KATKA

AC Olympia velká 
přípravka  KATKA

Trampolínky 
PETRA

Kruhový trénink       
PETRA

MALÝ
SÁL

Pá VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink
TRX  RADEK

Jóga
Alena

So VELKÝ
SÁL ZAVŘENO

Ne

VELKÝ
SÁL ZAVŘENO

MALÝ 
SÁL ZAVŘENO Spinning Lucka

RANNÍ CROSSFITOVÉ TRÉNINKY S RADKEM: úterý a čtvrtek od 7:00 (Nutné předem telefonicky objednat.)                                                    Naleznete nás na   Olympia Fitness

Chcete potěšit své blízké dárkem, který prospěje jejich zdraví? Kupte jim dárkový poukaz do fitka.
Od ledna pro Vás chystáme nové kurzy Boxu pro děti a lekce Boxu pro dospělé. Neváhejte a zapište své ratolesti už teď.  
Dětem budou patřit úterky od 16 do 17 hod. Dospělým zase čtvrtky od 18:30 do 20:00. V úterý 8. 1. Vám bude od 13:00 až do večera k dispozici trenér 
na ukázky, zaváděcí hodiny a současně bude probíhat nábor nových členů. Moc se na Vás těšíme!

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

Nabídkový specialista čerpadel 
FUNKCE Jste schopný strojař/elektrikář nebo máte přímo zkušenosti  
s čerpací technikou? Máte-li zájem o technologii čerpadel, pak je tato 
práce určená právě pro vás. Díky internímu školení budete vyškoleni, 
abyste se stali nezávislým nabídkovým specialistou pro tvorbu nabídek 
a komunikaci se stálými zákazníky čerpadel Hidrostal. 

KOHO HLEDÁME?
Jste náš nový, moti vovaný a tvrdě pracující kolega, 
který se dobře hodí do našeho týmu? 

POŽADUJEME: 
● Dokončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
● Chuť pracovat s technologií čerpadel
● Dobré komunikační dovednosti 
● Zkušenosti  s podobným zaměstnáním jsou výhodou
● Základní uživatelské znalosti  kreslících programů – AutoCAD
● Řidičský průkaz skupiny B 
● Znalost AJ nebo NJ na komunikati vní úrovni
● Bydlení v oblasti  Dobřichovic

CO NABÍZÍME?
Atrakti vní a všestranná práce na plný úvazek v mladé a dynamické 
společnosti . Možnost rozvíjet se, absolvovat školení a získávat nové 
zkušenosti . Odměna je tržní a závisí na zkušenosti  a věku.

ZAUJALA VÁS TATO NABÍDKA? 
Pošlete svůj životopis a krátký moti vační dopis na adresu
kontakt@hidrostal-bohemia.com

Hidrostal Bohemia, s.r.o.
Pražská 462
252 29 Lety u Dobřichovic
Tel.: +420 226 804 411

Servisní technik čerpadel
FUNKCE Jste schopný elektrikář nebo máte odborné zkušenosti  
s čerpadly? Máte-li zájem o technologii čerpadel, pak je tato práce 
určená právě pro vás. Díky internímu školení budete vyškoleni, abyste 
se stali nezávislým mechanikem pro opravy a údržbu čerpadel Hidrostal. 
Práce probíhají jak v naší dílně, tak externě u našich zákazníků.

KOHO HLEDÁME?
Jste náš nový, moti vovaný a tvrdě pracující kolega, 
který se dobře hodí do našeho týmu? 

POŽADUJEME: 
● Dokončené učňovské vzdělání 
● Obeznámenost s technologií čerpadel 
● Zkušenosti  s podobným zaměstnáním jsou výhodou 
● Řidičský průkaz skupiny B 
● Bydlení v oblasti  Dobřichovic

CO NABÍZÍME?
Atrakti vní a všestranná práce na plný úvazek v mladé a dynamické 
společnosti . Možnost rozvíjet se, absolvovat školení a získávat nové 
zkušenosti . Odměna je tržní a závisí na zkušenosti  a věku. 

ZAUJALA VÁS TATO NABÍDKA? 
Pošlete svůj životopis a krátký moti vační dopis na adresu 
kontakt@hidrostal-bohemia.com

Hidrostal Bohemia, s.r.o.
Pražská 462
252 29 Lety u Dobřichovic
Tel.: +420 226 804 411
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Svatá Hora je jedno z nejznámějších mari-
ánských poutních míst v Evropě. Kromě 
toho jde o nádhernou barokní stavbu, 

která ční nad městem Příbramí. Návštěvu are-
álu doporučujeme i těm, kteří zrovna neholdují 
bohoslužbám nebo duchovním záležitostem. 
Najdou si tu mnoho dalšího k vidění. A navíc 
si mohou u zdejší Panny Marie Svatohorské 
vyprosit pomoc.

Historie Svaté Hory
Součástí baziliky jsou prý dodnes části 

zdiva kapličky, která zde kdysi stála. Podle 
pověstí ji založil rytíř Malovec už ve 13. století, 
protože chtěl poděkovat Panně Marii za to, 
že ho ochránila před loupežníky. Zřejmě již 
tehdy byla kaple zasvěcena Panně Marii, jejíž 
zdejší sošku podle legendy vyřezal arcibiskup 
Arnošt z Pardubic ve 14. století. Jiní historiko-
vé ovšem tvrdí, že kaple pochází až ze století 
šestnáctého…

Jisté je, že dnešní podobu dali Svaté Hoře 
jezuité v 17. století, když tu začali budo-
vat chrám, terasy, balustrádu, věže, kaple 
a ochozy, což se zachovalo dodnes. Na stavbě 
a výzdobě areálu pracovalo mnoho slavných 
osobností, např. stavitelé Kryštof a Kilián Ignác 
Dientzenhoferovi, malíř Petr Brandl nebo so-
chař Jan Brokoff.

Svatá Hora je krásná
(nejen) v době vánoční 
Je tady prosinec a s ním přišla zima se svými krátkými 
pošmournými dny. Blíží se ale vánoční svátky, které by měly 
být časem klidu a rozjímání… Pokud chcete načerpat pozitivní 
atmosféru a kochat se krásou, máme pro vás tip na příjemný 
předvánoční výlet: areál Svaté Hory u Příbrami.
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Návštěva baziliky a kaplí
Do areálu se vstupuje Pražskou bránou. Uvnitř 
vás ihned ohromí velké schodiště a růžovo-bílá 
zdobená východní lodžie, a to ještě není vidět 
krypta, která se ukrývá pod ní. Součástí lodžie 
jsou tři otevřené kaple zasvěcené sv. Josefo-
vi, sv. Jáchymovi a sv. Anně. Svatostánků si 
na Svaté Hoře ostatně užijete dost a každý je 
jinak půvabný.

Nejzajímavější je asi kaple sv. Máří Magdalény, 
kterou zdobí umělé krápníky, takže vypadá tro-
chu jako jeskyně. Další kaple patří sv. Františku  
Xaverskému a sv. Ignáci, najdeme tu také 
Březnickou, Plzeňskou a Mníšeckou kapli. 
Svatostánky i ochozy krášlí mnoho obrazů, 
sošek, maleb a štukatérských kousků. Celé je 
to opravdu mistrovské dílo.

Samotná bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
je úctyhodný prostor s mramorovými portály, 
předsíněmi a dalšími dvěma kaplemi: Panny 
Marie Matky ustavičné pomoci a Svatých 
patronů Země české.

Prohlídky a muzeum
Svatá Hora je návštěvníkům volně přístupná 
každý den. Můžete si ji tedy prohlédnout sami, 
kdy a jak chcete. Nebo si domluvíte prohlídku 
s průvodcem. Ta trvá necelou hodinu a během 
ní uvidíte ochozy, kaple, schody, krápníkovou 
kapli, křížovou cestu i baziliku. Za návštěvu stojí 
také expozice Svatohorského poutního muzea. 

Po domluvě je možné vidět i zvonici a skle-
pení, které bylo obnoveno během rekonstrukce 
před třemi lety.

Praktické informace
Jak se sem dostanete? Auto musíte nechat 
na parkovišti pod Svatou Horou, což je asi 
200 metrů od areálu. Pokud vám nevadí chůze 
do schodů, vůz zaparkujte v centru Příbrami 
na náměstí T. G. Masaryka u kostela a nahoru 
dojděte po zakrytých Svatohorských schodech. 
Je to zajímavá cesta, schody dlouhé 400 metrů 
jsou přes zimu přístupné od 8 do 15:30 hodin.

Jak je otevřeno? Od pondělí do soboty 
od 6:30 do 18:00 hodin a v neděli od 6:30 
do 16:45 hodin. Muzeum je otevřeno po celý 
rok, přes zimu je ale nutné domluvit prohlídky 
s průvodcem předem.

Kam se obrátit? Svatohorské poutní muze-
um a průvodcovská služba, Svatá Hora 591, 
telefon 318 429 943 a 731 619 800, e-mail: 
prohlidka@svata-hora.cz. Všechny informace 
jsou na www.svata-hora.cz

! Lucie Hochmalová
 Jan Traxler

Akce v prosinci
 2. prosince, 13–17 hodin
Vyrobte si vlastnoručně adventní věnec 
(vstupenky je nutné předem zakoupit 
ve svatohorské prodejně a infocentru).
 2. prosince, 13–15 hodin
Prohlídky svatohorské zvonice  
(20 minut, je doporučena rezervace).

 2. prosince, 15–15:30 hodin
Nechte si požehnat svůj adventní věnec (před odpolední mší 
svatou žehnání donesených adventních věnců pro veřejnost, 
jinak také při každé mši svaté).
 8. a 30. prosince, 13–15 hodin
Prohlídky svatohorského sklepení (je doporučena rezervace).
 20. prosince, 16–17 hodin
Vernisáž výstavy betlémů (výstava je otevřena od 21. prosince 
do 6. ledna 2019).
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Děkujeme za Vaši přízeň
a přejeme Vám

klidné Vánoční svátky!
 

HOBBYMARKET ESO
Pražská 459, Lety

www.oclety.cz

OBCHODNÍ
CENTRUM LET Y

Mateřská škola Svinaře, okres Beroun

přijme zaměstnance na pozici

KUCHAŘ/KUCHAŘKA
Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou.
Praxe v oboru výhodou. Požadujeme spolehlivost a zodpovědnost.

Platové zařazení: podle Nařízení vlády ČR č. 564/2016 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – 6. platová třída, 
po zapracování osobní příplatek.
 Datum nástupu: 1. 1. 2019.

Zájemci se mohou hlásit na tel.: 731 771 453 nebo na e-mailové adrese: skolka@mssvinare.cz

VÁNOČNÍ KUPONVÁNOČNÍ KUPON

SLEVA 100 Kč

NA NÁKUP 
DĚTSKÉ ZIMNÍ OBUVI

Kupon lze uplatnit do 31. 1. 2019 
na provozovně: 

styl junior – dětská obuv
Mokropeská 2026, Černošice

Slevu z kuponu nelze kombinovat 
s dalšími slevovými akcemi. 

Kupony se nesčítají.

VÁNOČNÍ KUPONVÁNOČNÍ KUPON

SLEVA 15 %
NA CELÉ BRÝLE

Oční ordinace a optika ŘEVNICE 
Herrmannova 120, Řevnice

tel.: 607 030 090
Kupon lze uplatnit pouze jednou.

Slevu z kuponu nelze sčítat 
s jinými slevami.

Slevový kupon je možné uplatnit 
od 1. 12. 2018 do 30. 6. 2019.

VÁNOČNÍ KUPONVÁNOČNÍ KUPON

SLEVA 1500 Kč
NA NÁKUP KOLOBĚŽKY

při koupi koloběžky
SLEVA 10 % na náhradní díly

v Halounech
Kupon lze uplatnit pouze jednou.

Slevu z kuponu nelze sčítat 
s jinými slevami.

Slevový kupon je možné uplatnit 
od 1. 12. 2018 do 14. 1. 2019.

Inspirace
na Vánoce
p proutěné výrobky
p svíčky
p domácí potřeby
p a mnoho dalšího...

Spotřební zboží
Jelínek
Komenského 124 Řevnice
(na rohu pod hasičárnou)

tel.: 739 019 436

Otevírací doba:
PO – PÁ 8:00 – 17:00
SO 8:00 – 12:00

DOBRÉ
CENY

ČESKÉ
ZBOŽÍ

Cukrárna

U Veselé rakvičky
V Zahradách 1081

Dobřichovice

HLEDÁ
KOLEGU/KOLEGYNI

na ZKRÁCENÝ ÚVAZEK 
 (4-6 dnů v měsíci)

a

BRIGÁDNÍKA NA LÉTO
Tel.: 605 185 630

VÁNOČNÍ KUPONVÁNOČNÍ KUPON

Specializovaný obchod: víno, pivo, destiláty

SLEVA 10 %
NA NAMÍCHANÝ KARTON

JAKÝCHKOLIV VÍN (min. 6 ks)
Vinotéka Lety OC LETY, Pražská ul.

 vinotekalety

Kupon lze uplatnit pouze jednou 
v prodejně, nebo v zařízení 

uvedeném na kuponu.
Slevu z kuponu nelze sčítat 

s jinými slevami.
Slevový kupon je možné uplatnit 

od 1. 12. do 31. 12. 2018.

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

Náš nový 
e-shop je 
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

Leamos_zari_DOBNET93x132.indd   1 21.11.18   15:40
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V našem prostředí je mnoho látek, které 
mohou být pro domácí zvířata toxické. 
Nejde pouze o obecně známé jedy, ale 

také o některé potraviny, čisticí prostředky, léky 
nebo jiné lidmi běžně používané látky. Z těchto 
důvodů je vhodné mít psa při procházce 
na očích, stejně jako doma dbát na bezpečné 
umístění všech nebezpečných látek mimo 
dosah vašeho domácího miláčka.

Nejčastější otravy u psů
U psů se nejvíc setkáváme s otravami násle-
dujícími látkami: čokoláda (obsahuje kofein 
a teobromin, které jsou ve větším množství pro 
psy toxické), kynuté těsto (otrava produkty anae-
robního kvašení v žaludku), zplesnivělé potraviny 
(toxiny plísní zkažených potravin), jedy na slimáky 
a krysy, fridex (láká psy sladkou chutí etylengly-
kolu), jedovaté rostliny (např. rododendrony, kon-
valinky, zlatý déšť, dieffenbachia), hnojiva, barvy, 
laky, tablety do myčky a pračky, antikoncepce 
a ostatní léky (dražé mají sladký povrch).

Nejčastější otravy u koček
Kočky přicházejí do ordinace s příznaky otravy 
po podání nevhodného přípravku na hubení 
blech a klíšťat. Přípravky pro psy obsahují per-
metrin a pyretrin, které jsou pro kočky toxické. 
Dále mohou kočku zabít léky obsahující para-
cetamol, acetaminophen (Paralen, Panadol). 

Jedovaté květiny lákají především kočky žijící 
pouze v bytě.

Jak poznám,  
že se zvíře otrávilo
Příznaky otravy jsou velice různorodé, většinou 
nespecifické a odvíjejí se od typu a množství 
toxické látky. Můžeme pozorovat malátnost, 
zvracení, průjem, apatii, nechutenství, záchvaty 
křečí, záškuby, poruchy koordinace, rozšíření či 
zúžení zornic, zvýšené slinění, dušnost, pro ku-
marinové jedy (jed na krysy) je typické krvácení 
z tělních otvorů.

Nejprve jed působí dráždivě v místě kontak-
tu, po vstřebání je roznesen krví do vnitřních 
orgánů (játra, ledviny, mozek) a ty mohou být 
toxickým vlivem nevratně poškozeny. Pře-
chodné období mezi vniknutím jedu a příznaky 
poškození vnitřních orgánů může trvat dny až 
týdny. Většinou je však otrava akutní a je nutné 
ihned vyhledat veterinární pomoc. Pokud 
víte, s čím zvíře přišlo do kontaktu, vezměte 
s sebou na ošetření vzorek látky, případně obal 
s rozepsaným složením.

První pomoc  
při pozření jedovaté látky
Při otravě je nejdůležitější co nejdřív vyvolat 
zvracení, ideálně ihned, maximálně do 2 hodin. 
Tím dojde k odstranění toxického obsahu 

Otravy u zvířat
žaludku. V domácím prostředí může majitel 
použít peroxid vodíku (max. 3%, 1 až 2 ml 
na 1 kg hmotnosti zvířete), slanou vodu, hořčici 
rozpuštěnou ve vodě aplikovanou do tlamy 
zvířete. Pokud se nepodaří dávení vyvolat, je 
nutné rychle vyhledat odbornou pomoc. Zvířeti 
budou podány léky vyvolávající zvracení nebo 
proveden výplach žaludku. Zvracení nikdy ne-
vyvolávejte u zvířat upadajících do bezvědomí, 
při rozvinutých křečích a krvácení.

Pro absorpci zbytků toxické látky podáme 
zvířeti černé uhlí v dávce 0,5 až 2 g na kg 
(na 5 kg psa cca 10 tablet).

Užitečná databáze
Většinu chovatelů by zřejmě překvapilo, co 
všechno může jejich domácím mazlíčkům 
ublížit. Právě kvůli tomu vznikla nová dvoudíl-
ná on-line databáze jedovatých látek Vettox. 
V toxikologické části je seznam látek běžně se 
vyskytujících v našem okolí a pro většinu zvířat 
jedovatých. U každé z nich je popsáno, jaké 
hrozí nebezpečí a jak by měl majitel v případě 
zasažení či pozření látky zvířetem postupovat.

Další část obsahuje informace o lécích, 
na jejichž účinky jsou jednotlivé druhy zvířat 
různě citlivé. Výhodou databáze oproti jiným 
internetovým poradnám je to, že ji připravují 
odborníci a informace v ní uvedené jsou sku-
tečně pravdivé.

 www.tervet.cz

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

Otevřeno do Vánoc
Po – So 9:00 – 17:00 | Ne 9:00 – 15:00

Nově v nabídce:
 Bohatý výběr vánočních dekorací: 
věnce, štoly, aranžmá

 Dárkové poukazy v hodnotě 200 až 1000 Kč

 Zimní hotel pro teplomilné rostliny včetně 
péče a ošetření proti škůdcům

 Vánoční stromky v kontejnerech

733 587 769     PRODEJNA

603 887 599, 602 365 175     REALIZACE A ÚDRŽBY
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Mnohé děti potřebují jen provázet a vědět, že 
jsme někde poblíž, kdyby se náhodou něco 
stalo. Pro jiné je ale na jejich životní cestě nutná 
opravdová podpora, bez níž by byly ztracené. Je 
jedno, v jakém významu tomuto slovu rozumíte. 
Organizace Jeden strom společně s organizací 
Rytmus dlouhodobě podporuje děti, které mají 
speciální vzdělávací potřeby (SPU). Víme, že je 
štěstí, že jsme každý jiný a můžeme se vzájem-
ně obohacovat a učit se od sebe. Proto si Jeden 
strom zakládá na tom, že v každé jeho třídě 
najdete jedno až dvě děti s potřebou speciální 
podpory, obvykle v podobě asistenta pedago-
ga. V současné době nás však zasáhla nemilá 
zpráva: organizace Rytmus, která přispívala 
na mzdy asistentů, uzavírá projekt osobní asis-
tence z důvodu omezení financování ze strany 
Magistrátu hlavního města Prahy. Hledáme tedy 
nové zdroje financování ASISTENTŮ pro děti 
s SPU. Jednou z možností je firemní dárcovství 
nebo vaše podpora při nakupování v e-shopech. 
Jeden strom se zapojil do projektu GIVT,  

který spolupracuje s více než 800 e-shopy. Stačí, 
když si stáhnete Givtího pomocníka na https://
givt.cz/. Ten vás vždy upozorní, když se ocitnete 
v e-shopu, přes nějž nás lze podpořit. Část pe-
něz z vašeho nákupu pak půjde naší organizaci, 
vy nezaplatíte nic navíc. A pokud se mezi vámi 
najde někdo, kdo je ochoten financovat byť jen 
část mzdy pro některého z asistentů, ozvěte se. 
Rádi vás seznámíme s příběhem každého  
z dětí, které podporu ve formě asistence potře-
buje. Psát můžete na jedenstrom@volny.cz nebo 
volat na tel. číslo 777 258 450. Děkujeme, že 
na nás myslíte! 

Jak přihlásit své dítě do škol 
Jednoho stromu a LMŠ 
Na dvorečku?

Rok je velice krátká doba a my si nejsme zcela 
jistí, zda víte, že šanci na přijetí do našich škol 
(Komunitní škola Jeden strom, LMŠ Na dvorečku,  

Advent je časem dobrých skutků
Vykonejte nějaký!
Každé dítě je jedinečné a potřebuje jinou pomoc 
a podporu. To si často říkáme v Jednom stromě, 
když připravujeme plány vzdělávání pro jednotlivé děti.

školka a školička Rarášci) zvyšuje vyplnění 
předběžné přihlášky. Za každý měsíc, kdy máte 
před řádným zápisem vyplněnou on-line nezá-
vaznou přihlášku, získáváte bodové zvýhodně-
ní. Tak proč si to nepojistit! On-line přihlášku 
najdete na www.jedenstrom.cz. 

A už nyní se můžete těšit na dny otevřených 
dveří do našich škol, které proběhnou v měsí-
cích lednu až březnu 2019.

Mgr. Alena Laláková, ředitelka  
Jeden strom, z. ú., a LMŠ Na dvorečku

Věděli jste, že nyní můžete naši 
organizaci podpořit i obyčejným 
nákupem na internetu?

Lámete si hlavu 
s vánočním dárkem?

Věnujte poukaz na báječnou večeři 
v restauraci U Zlatý Rybky.

Nechte starosti s přípravou tradiční 
štědrovečerní večeře na nás

Objednejte si polévku, bramborový salát 
a obalené řízky.

Rezervace a objednávky na telefonu:

799 522 491
Na Skalkách 557, Lety u Dobřichovic
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Jince mají veškerou občanskou vybave-
nost, pořádá se zde mnoho sportovních 
i společenských akcí, najdete tu unikátní 

bio koupaliště i historické památky. Přestože 
jsou od Příbrami vzdálené pouhých 17 minut 
jízdy a také do Hořovic, Dobříše i Berouna je 
to co by kamenem dohodil, ocitnete se při pří-
jezdu do obce ve zcela jiném světě. Malebné 
údolí pod Plešivcem ani říčka Litavka nikdy 
neomrzí, a pokud přece, na cestě do hlavního 
města nestrávíte přímým vlakovým spojem ani 
celou hodinu.

Výstavba prvního bytového domu byla 
zahájena začátkem tohoto roku. K dispozici 
se v něm nabízí 26 bytů, z nichž 8 v 1. nad-
zemním podlaží bude speciálně upraveno 
pro tělesně postižené. Byty vystavěné v této 
1. etapě budou připraveny k nastěhování 

v první polovině roku 2019. Již nyní je možné 
rezervovat jednotlivé bytové jednotky o dispo-
zicích 1+kk až 3+kk, s podlahovou plochou 
od 38 m² do 91 m², v cenovém rozmezí  
od 1,6 do 3,4 mil. Kč.

Patřičný komfort jejich majitelům zajistí vnitřní 
vybavení vysokého standardu. V tuto chvíli je 
v možnostech stavební firmy byty dokonce 
„doladit“ podle přání konkrétních zákazníků. 

Samozřejmostí jsou vlastní sklepy a společné 
prostory pro kočárky nebo kola.

Rekonstrukce silnice mezi Příbramí a Jincemi, 
která právě proběhla, ještě zvýší komfort dojíždě-
ní tímto směrem. Máte tak jedinečnou možnost 
udělat první krok k vysněnému obydlí. (red)

Více informací naleznete na

www.byty-jince.cz

Vychutnávejte si  
krásu Brd při výhledu  
z okna svého bytu
ŽIVOT UPROSTŘED PŘÍRODY BRDSKÝCH LESŮ A PŘITOM 
S VEŠKERÝM KOMFORTEM CIVILIZACE NABÍZÍ NOVÝ 
PROJEKT NAZVANÝ VÝHLEDY BRDY JINCE.

Na okraji Jinců v lokalitě 
Zborovská vyrůstá první ze 
dvou bytových domů, které 
pro své obyvatele dokonale 
spojí možnost žít uprostřed 
přírody a brdských lesů spolu 
s výdobytky civilizace.
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Medové perníčky, pochoutka, která se 
peče odpradávna ke všelijakým pří-
ležitostem, má dlouhou historii. Tvary 

z medového perníkového těsta patří mezi nej-
starší druhy sladkého pečiva vůbec. Kdy vznikl 
první perník, není známo, ale jisté je, že placky 
z mouky obohacené medem a kořením si pekli 
již obyvatelé starého Egypta. Medové pečivo 
bylo oblíbené rovněž ve starověkém Řecku či 
Římě, stejně jako v orientálních krajinách.

První perník na posvícení
Už v první polovině 14. století, kdy se perník 
dostal přes německý Norimberk až mezi 
Slovany, se první perníkáři objevili v Če-
chách. Nazývali se caletníci a právě podle 

nich prý nese své jméno pražská Celetná 
ulice.

V městském prostředí je perník poprvé do-
ložen v roce 1335, kdy byl prodáván v Turnově 
na posvícení. Jelikož šlo o zboží drahé, výrobců 
bylo jen poskrovnu, a navíc působili jen ve vět-
ších centrech. V Praze existovalo sdružení perní-
kářů již v roce 1348, ale první perníkářský cech 
je datován až roku 1524. Na počátku 15. století 
před vypuknutím husitských válek žilo v Praze 
18 perníkářů. Vyrábět perník bylo velice fyzicky 
náročné, a tak tuto práci odváděli většinou muži.

O perníkářích v Berouně máme kusé zmínky až 
v 16. století. Jeden tu působil snad v roce 1509. 
Od něho tehdy berounští měšťané pořídili část po-
hoštění pro čerstvě korunovaného českého krále 
Ludvíka Jagellonského projíždějícího městem.

Stejně jako všichni ostatní řemeslníci v Čes-
kém království byli perníkáři členy cechů, ob-
vykle vstupovali do pekařských a mlynářských. 
V knize berounského cechu pekařů a mlynářů 
figuruje už v roce 1699 jako perníkářský mistr 
František Strakonický (*1673). V Berouně po-
žíval velké vážnosti. Stal se městským radním 
i cechmistrem. Po jeho smrti v požehnaném 
věku 88 let v roce 1761 pokračoval v perníkář-
ském řemesle syn Jan.

Raný novověk znamenal pro perníkářství po-
zvolný rozkvět vrcholící v 18. století, kdy jeho vý-
tvory přestaly být pochoutkou pouze bohatých. 
Pozitivní změny přinesl rozvoj domácího chovu 
včel. Perníkářům umožnil zvětšit a snad i zlevnit 
produkci. Do karet jim hrál i rozvoj zámořské 
plavby a díky němu dostupnější dovoz koření.

Perník ve středověku?
Jen pro majetné
V mnoha domácnostech právě 
teď hospodyňky pečou a zdobí 
perníčky na vánoční stůl. Ještě 
ve středověku přitom patřil 
perník k luxusnímu zboží a mohli 
si ho dovolit jen ti nejbohatší.  
Až v 18. století přestal být 
výlučnou výsadou majetných 
a dostával se postupně 
i do domácností chudších. 
Jak se žilo perníkářům 
na Berounsku, přibližuje výstava, 
která je až do konce února 
k vidění v berounském Muzeu 
českého krasu na Husově 
náměstí. Autorem je tamní 
historik PhDr. Zdeněk Polanský. 

Berounské náměstí zachycené v době, kdy měl Matěj Warous cukrářský 
provoz v domě s číslem popisným 35. Fotografie vznikla kolem roku 1880.

Perníky se prodávaly také na trzích. Tyto na berounském náměstí jsou z roku 
1905.
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Rod Warousů
V 19. století působil v Berouně perníkářský rod 
Warousů. Vojtěch Warous, první berounský 
perníkář tohoto jména, dorazil do Berouna 
roku 1765 jako pětadvacetiletý mladý muž. 
Po Vojtěchovi, který zemřel v pouhých 43 le-
tech, převzal berounský perníkářský dům jeho 
mladší bratr František. V roce 1799 se u něj 
vyučil nejstarší syn Jan. Ten přežil všechny své 
děti a zůstal bez dědiců. 

Jeho bratr Benedikt Warous měl tři syny. 
Prostřední syn Jan pracoval u svého otce 
v Berouně jako perníkářský pomocník 
a po jeho smrti dílnu převzal. Nejstarší syn 
Matěj záhy po svém vyučení došel k poznání, 
že klasické perníkářské řemeslo v nastávající 
době již nemá budoucnost. S jedním 
zlatým v kapse a v oškubaném ob-
lečení se vypravil na dlouhou 
tovaryšskou cestu, aby 
zjistil, jak se obor vyvíjí. 
Prošel centra habsbur-
ské monarchie, pracoval 
v kavárnách a cukrár-
nách ve Vídni, v Pešti, 
Praze, Brně a Karlo-
vých Varech. Cestoval 
celkem 12 let a dosáhl 
velkého cukrářského 
mistrovství. Začal do-
dávat pro stůl emeritního 

císaře a českého krále Ferdinanda V. Dobroti-
vého, žijícího v Praze po abdikaci v roce 1848, 
nebo pro bohaté lázeňské hosty ve věhlasném 
karlovarském cukrářství hotelu Hamburk.

Roku 1869 se opět usadil v Berouně, oženil 
se a stal se významným aktérem místního 

kulturního života. Byl 
však pohříchu špatným 
hospodářem a jeho 
podnikání příliš nevzkvé-

talo. Další podstatnou 
příčinou Warousova úpadku 

byla nepochybně i vzrůstající konku-
rence. K rostoucí skupině berounských 

perníkářů a cukrářů se zařadil Josef Svo-
boda (*1835, †1901) z Plzeňského předměstí. 
Konkurenci rozmnožili i Warousovi příbuzní, 
konkrétně rodina Tomáše Modrocha. Na něj 
pak navázal jeho syn Antonín Modroch, který 
se v době obecného úpadku perníkářského 
řemesla nepřeorientoval na cukrářství, ale 
na výčep lihovin. 

Soumrak perníku
Soumrak nad zlatou dobou perníku přišel 
ve druhé polovině 19. století, kdy bylo per-
níkářské řemeslo nuceno ustoupit řemeslu 
cukrářskému, které nabízelo širší a lákavější 
sortiment výrobků. S rozmachem velkovýroby 
a nástupem cukrovarů se původní perníkář-
ské umění začalo vytrácet. Cukráři se museli 
podřídit dobovému vkusu a chutím uvykajícím 
na zákusky, máslové a šlehačkové dorty a pra-
videlný přísun řepného cukru, čokolády, kan-
dovaného ovoce a různobarevných bonbonů

! Pavla Nováčková
 archiv Muzea Českého krasu

Petra Stehlíková

Dřevěné perníkářské formy z 19. století. Vyráběli je zruční řezbáři nebo rytci, 
obvykle specialisté. 

Chystané akce v muzeu
13. 12. od 18 hodin: koncert duchovní hudby
15. 12. od 9 do 17 hodin: pečení vizovického 
pečiva s paní Šímovou 
Po celý advent je k vidění autorská výstava 
berounské výtvarnice Lucie Suché nazvaná 
Andělská noc.
Více na webu Muzeum-Beroun.cz.

Perníky byly původně jednoduché placičky, případně se tvarovaly pomocí různých 
formiček zhotovených nejprve z pálené hlíny, později ze dřeva. Dřevěné formy 
umožňovaly daleko větší variabilitu, byly často bohatě vyřezávané. Perník se vět-

šinou prodával jako dárkové zboží k různým příležitostem. K dostání byl na různých jar-
marcích, poutích, pekl se o Vánocích i Velikonocích. Tvary i motivy byly rozličné. Zpočátku 
převažovaly ty náboženské: Boží narození, krucifix, beránek, andělé nebo někteří světci. 
V 17. století přibyly náměty světské – jako voják, kaprál, trubač, rejtar, kavalír, kominík, 
myslivec. Časté byly výjevy erotické či milenecké: věneček nebo košík, hrdličky, svatební 
kočár, Adam a Eva, strom poznání se zakázaným jablkem. K typicky mužským motivům 
patřil jelen, rak, kohout či kanec, pistole nebo šavle či žertovný Honza na koze.
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Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,  
a to nejpozději do 20. prosince 2018. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon. Děkujeme.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou je balíček 3 kusů čokolád.
Cenu věnovala Michaela Dohnálková, Míšina čokoláda.

Vylosovanou luštitelkou křížovky z listopadového vydání je Zdeňka Tučková, Řevnice. 
Výherkyně získává poukázku na večeři pro dvě osoby v hodnotě 1 500 Kč v restauraci Panská zahrada.

Tajenka z minulého čísla: Panská zahrada má vlastní sekt.

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 12, jinak cena propadá. Děkujeme. Připravil: Pavel Havlíček

info@misinacokolada.cz

www.misinacokolada.cz

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o medailový balíček 3 čokolád oceněných v soutěži Academy of Chocolate Awards v Londýně
Odkud byly zatím nejexotičtější kakaové boby, ze kterých jsme vyráběli Míšinu čokoládu?
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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
• 4 seminární místnosti
• Vyhřívaná tří sezonní terasa
• Pivo Pilsner Urquell, domácí udírna
• Hotel 23 pokojů
• podzemní parkovište
• Svatební apartmá s vlastní
   privátní terasou na střeše
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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/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


