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A právě pohlednice patří k těm nejzají-
mavějším svědectvím. V dnešní uspěcha-
né době plné internetu, skypu, ICQ a mo-
bilů jako by se na pohlednice zapomnělo. 
A přitom šlo o velmi hezký zvyk. Ještě 
z nedávné doby si pamatujeme předvá-
noční televizní reportáže o tom, jak pošta 
nestíhá odbavovat zásilky s vánočními 
pozdravy. Dnes většina lidí posílá přání 
mobilem nebo e-mailem. Ale taková po-
hlednice pro pisatele znamenala nejprve 
její nákup, napsání adresy, formulaci tex-
tu a nakonec vlastní odeslání. Na straně 
adresáta pak radost z toho, že si na něj 
„někdo vzpomněl“. Naštěstí se zasílání 
pohlednic s vánočním nebo novoročním 
pozdravem dochovalo do současnosti. 
Mnozí na tuto formu nedají dopustit.

Před sto a více lety obnášelo zaslá-
ní pohledu to, co dnes cítíme při psaní 

běžné esemesky. Krátký pozdrav, připo-
menutí nebo i „výkřik do tmy“. Na stra-
nách lístků se řešily běžné věci – nákupy, 
setkání, vztahy, zdraví, lásky, pozdravy 
i blahopřání. Byla to takzvaná zlatá éra 
vydávání pohlednic. Soukromí vydava-
telé jich tiskli stovky, tisíce. Prostřednic-
tvím litografi í a kolorovaných fotografi í 
lze dokumentovat postupný rozvoj vý-
letních cílů Pražanů podél Berounky, 
vznik vilových čtvrtí, ale i trampských 
osad či vývoj dopravní infrastruktury.

Dnes jsou staré pohlednice nejen ro-
dinnými památkami, ale i zajímavým 
sběratelským artiklem, dokladem doby 
a vývoje obcí v dolním Poberouní i před-
mětem zájmu regionálních historiků… 
a tématem listopadového čísla Dobnet 
zpravodaje.

Příjemné čtení přeje Tomáš Hromádka

Listopadové plískanice, Dušičky, mlhavá rána, tmavé podvečery, 
nostalgická nálada. To vše, často spojené s předvánočním úklidem, 
v mnohých z nás vyvolá vzpomínky na doby dávno minulé, na události, 
které odvál čas. Na půdách, ve sklepích, v kredencích a almarách pod 
nánosy prachu se někdy skrývají rodinné historické doklady ve formě 
listin, fotografi í, ale i pohlednic. Prohlížíme si je s úctou k našim před-
kům i k  minulosti. Je v nich uložen obraz myšlení předchozích genera-
cí, navíc tyto dokumenty mají i uměleckou hodnotu. více str.                 až8 10

Z REGIONU
Zavolejte našemu 

technikovi – je čas 
zkontrolovat viditel-
nost na váš vysílač, 
stav antény a an-
ténního svodu i va-
šeho routeru. Může 
prověřit i funkčnost 
vašeho počítače a domácí sítě. Vý-
stavy, prodej pečených dobrot a dal-
ší akce v regionu. Čtěte na stránkách 
našeho zpravodaje a na portálu 
iDobnet.cz.

SPORT
Vypravme se spo-

lečně za sportem 
v regionu. Volejba-
lové balony a bad-
mintonové míčky se 
prohánějí v Dobři-
chovicích, ale dob-
řichovický balon 

na futsal se musel z důvodu tvrdších 
pravidel přestěhovat do Radotína.

ROZHOVOR
Jiří Ježek získal 

během své bohaté 
cyklistické kariéry 
celkem jedenáct pa-
ralympijských medai-
lí, z toho šest zlatých. 
Dařilo se mu i na ne-
dávno skončených 
hrách v Londýně: z britské metropole 
si odvezl stříbro a zlato.

VÝLET
Pojďme se tento-

krát podívat trochu 
dále, za humna nebo 
za blata, za příběhem 
téměř detektivním. 
Záhada vzpurného 
sedláka, spojené-
ho s oblastí bájných 

blat, tedy luk na bývalých mokřinách, 
stále zamotává hlavu historikům. Podí-
váme se do roku 1580, kdy se odehrá-
vá korespondence mezi císařem Ru-
dolfem II. a panem Adamem z Hradce. 
Šlo právě o blata.
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STARÉ POHLEDNICE,
ZAJÍMAVÁ SVĚDECTVÍ
PŘÍLEŽITOST KE VZPOMÍNKÁM A K ZAMYŠLENÍ

Nechte si Neecchhtee ssi 
zkoonttroolovvatt
svéé ppřippojjenní

více na str. 16
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

DOBNET: VHODNÁ CHVÍLE NA VÝHODNÝ 
SERVIS JE TU PRÁVĚ TEĎ

Teplota vzduchu nezadržitelně míří dolů, pneumatiky jsme 
přezuli na zimní, pomalu začínáme nakupovat zobání pro ptac-
tvo a myslivci alespoň na okamžik vzhlížejí od svých hlavní, 
aby přichystali krmení pro nebohou zvěř. Napadlo vás podívat 
se od svého krbu vzhůru ke zmrzlé anténě, která se krčí za va-
ším komínem, vystavena všem plískanicím, dešťům, sněhům 
a mrazům?

Většinou vám věrně slouží bez jediné chyby už několik let 
a stálo by za to věnovat jí trochu péče. Tak jako na jaře pravi-
delně zaznamenáváme případy stěhování antén kvůli vzrůsta-
jícím stromům, s nadcházející zimou přichází sezona zatékání 
do konektorů a koroze.

Takový problém je lepší řešit hned, a ne až ve chvíli, kdy jste 
bez internetu, díky zákonu schválnosti i s půlmetrem sněhu 
na střeše, po němž se technik může jedině klouzat. Připravili 
jsme pro vás proto zvýhodněnou nabídku preventivní kontroly 
vašeho připojení. 

Přijďte, zavolejte nebo napište k nám do kanceláře a vyrazí 
k vám náš technik, který prověří celé vaše připojení. Zkontro-
luje viditelnost na vysílač, stav antény a anténního svodu i va-
šeho routeru. Přezkouší i stav vašeho počítače a domácí sítě. 
Pokud najde problém, můžete se domluvit na opravě. Když se 
dohodnete na místě, ušetříte i za případný následný výjezd. 
Celá hodina práce vás včetně výjezdu přijde na 199 korun.

Co za tyto peníze dostanete? Jistotu, že vše funguje tak, jak 
má. Vyřešme spolu problém dříve, než nastane a vy zjistíte, že 
jste bez připojení ve chvíli, kdy ho opravdu potřebujete. Tak 
neváhejte. Jaroslav Mareš, tajemník DOBNET, o. s.

O. S. NÁRUČ V LISTOPADU
6. listopadu bude vernisáží pro veřejnost zahájena výstava 

Biblické kraje, na níž uvidíte fotografi e z cest Vladislava Ska-
ly. Provede nás nejen krajem Betléma, Jeruzaléma a Izraele, 
ale i krajinou nám nejbližší. Výstava skončí 22. prosince 2012 
a je prodejní. Koupí fotografi e pořídíte krásný vánoční dárek 
a zároveň přispějete na sociální činnost o. s. Náruč, jež nabízí 
pracovní uplatnění lidem s mentálním postižením a s duševním 
onemocněním.

Modrý domeček v Řevnicích vám od 16. listopadu do 21. pro-
since nabídne neobyčejnou podívanou. V galerii v prvním patře 
bude totiž k vidění ojedinělá výstava Vánoce a nejen české, 
která představí adventní čas, tradice a zvyky z různých kou-
tů světa. Budete moci porovnat adventní věnce a ozdobené 
stromky od severu až po jih Evropy. Vánočně procestujeme 
Francii, Itálii, Norsko, Švédsko, ale i jiné kontinenty. Neopome-
neme ani české tradice a zvyky, rozebereme jednotlivé kraje 
a zastavíme se i ve sklářské dílně v Podkrkonoší, kde léta vyrá-
bějí skleněné foukané perle.

V sobotu 24. 11. 2012 pořádáme kurz vánoční vazby. Od 10 
do 16 hodin (konec v 18 hod.) si můžete přijít vyrobit adventní 
věnec podle vašich představ pod vedením profesionální fl o-
ristky Kláry Veselé. Cena kurzu je 250 Kč za osobu (zahrnuje 
materiál i občerstvení a vstup na vánoční výstavu).

Vše výše uvedené naleznete na adrese Kavárna Mod-
rý domeček, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice, 
www.os-naruc.cz, číslo účtu: 391028309/0800. (sh)

KOLÁČE PRO NÁRUČ
Zdatné a nadšené kuchařky, prosíme, upečte a přineste své 

koláče, buchty, sladké, ale i slané pečivo do Modrého domeč-
ku. V sobotu 8. 12. budeme tyto dobroty prodávat na vánočních 
trzích v Řevnicích před Modrým domečkem. Koláče můžete 
nosit už v pátek odpoledne 7. 12. do Modrého domečku nebo 
do Denního stacionáře o. s. Náruč v Dobřichovicích. V sobotu 
ráno před 9. hodinou už jen do Modrého domečku.

Výtěžek z prodeje použijeme na podporu sociální činnosti 
občanského sdružení Náruč. Děkujeme vám za váš čas a pří-
spěvky. (sh)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
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SETKÁNÍ CYKLISTICKÉ ELITY V LETECH
V sobotu 3. listopadu pořádá pivovar MMX 2. ročník setkání 

mistrů cyklistiky (přátelské posezení a jízda na závěr sezony). 
Sraz je ve 12 hodin v pivotelu MMX. Cyklisté zahájí celou akci 
společnou vyjížďkou na kolech (po zpevněných cestách cca 
60 km). Její start je plánován na 13. hodinu. Účast přislíbili mj. 
Jiří Ježek (mistr světa, stříbrný a zlatý na paralympiádě v Lon-
dýně) a Jaroslav Kulhavý (mistr světa, vítěz světového poháru, 
olympijský vítěz 2012).

Po vyjížďce bude zhruba od 16 hodin zahájeno posezení 
s mistry cyklistiky, spojené s autogramiádou a videoprojekcí. 
Pivo a občerstvení zajišťuje MMX.

Zváni jsou všichni sportovci, kteří chtějí strávit aktivní odpo-
ledne ve společnosti předních českých cyklistických jezdců.

Partnery akce jsou obec Lety, Kolo pro život, občanské sdru-
žení Asistence a Transbrdy, s. r. o. Barbora Tesařová, Lety

BENEFIČNÍ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
VE VŠENORECH

Chcete za 20 Kč podpořit školu Josefa Kubálka ve Všenorech 
a mít při tom možnost vyhrát přenosný DVD přehrávač v hod-
notě 5 000 Kč (ideální pro děti do auta)? Nebo byste raději zís-
kali herní konzoli XBOX za více než 4 000 Kč? Nový mobilní 
telefon? Či něco jiného? Chcete si užít zábavné odpoledne 
s dětmi? Nebo jen podpořit školu ve Všenorech v tiché aukci 
výrobků a služeb podnikatelů a umělců z regionu?

Přijďte 24. listopadu 2012 od 15:00 do 18:00 na Benefi ční 
zábavné odpoledne v budově 1. stupně ZŠ a MŠ Josefa 
Kubálka Všenory. Jeho náplní bude mimo jiné:
• tombola se zajímavými cenami (detailní seznam všech cen 
i způsob nákupu lístků do tomboly budou zveřejněny na we-
bových stránkách školy www.skolavsenory.cz nejpozději 
do 15. listopadu);
• zábava pro děti i rodiče (dětský koutek, svařené víno či 
káva pro dospělé, občerstvení, výtvarné dílny a další aktivity 
pro všechny); 
• jazzový koncert souboru Cenerentola (Kolikrát jste v letoš-
ním roce byli společně jako rodina na koncertě nebo v diva-
dle?); 

• tichá aukce výrobků a služeb 
podnikatelů a umělců z regio-

nu. Podnikatelé a umělci vě-
nují škole zdarma své výrob-
ky a služby, např. noc pro 
dvě osoby v hotelu Karlštejn 
na Karlštejně, tenisové rakety 
pro děti, poukázku na oběd 

v restauraci Sherwood v Pra-
ze atd. Všichni plnoletí účastníci 

odpoledne budou potom moci jed-

noduchou písemnou formou „vydražit“ zmiňované produkty 
a služby. 

Veškerý výtěžek z tomboly i z tiché aukce bude využit pro 
nákup vybavení a pomůcek pro školu. (rb)

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU V DOBŘICHOVICÍCH
Vzdělávání seniorů, tzv. Univerzita třetího věku (U3V), je akti-

vita s již více než dvacetiletou historií. V současné době probí-

há v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. 

Rodinnému centru Fabiánek se podařilo navázat spolupráci 

s Českou zemědělskou univerzitou, jež nabízí formu Virtuální 

univerzity třetího věku, a získalo tak možnost stát se konzul-

tačním střediskem. Systém výuky je založen na přednáškách 

předem natočených vysokoškolskými lektory. Studijní program 

Svět okolo nás, který bude možné v Dobřichovicích navště-

vovat, se skládá ze šesti semestrů, každý z nich obsahuje 

přednášky na určité téma. V nabídce jsou Dějiny oděvní kul-

tury, Hudební nástroje, Lesnictví, Etika jako východisko z krize 

společnosti, Lidské zdraví a další. 
Po ukončení každého semestru bude studentům slavnostně 

předán pamětní list, po uzavření všech šesti semestrů obdrží 
studující při promoci v aule ČZU v Praze certifi kát o absolvová-
ní Univerzity třetího věku.

RC Fabiánek a Městská knihovna Dobřichovice zvou všech-
ny zájemce o studium k účasti na prvním zkušebním semestru 
na téma Astronomie. Přednášky zahrnují výtvarné a umělecké 
řešení slunečních hodin od antiky po současnost a představení 
slavných astronomů Rudolfa II. Cena celého cyklu 4 předná-
šek je 150 Kč. Přijďte se podívat a rozhodnout, zda se chcete 
do studia zapojit.

Úvodní přednáška se uskuteční ve středu 31. 10. od 15:30 
do 17 hodin v knihovně, další pak vždy v odstupu 14 dnů 
ve stejný čas. Pokud nestihnete první lekci, neváhejte a přijďte 
na některou další.

BRDY JSOU SPÍŠE LEVICOVÉ,
DOLNÍ POBEROUNÍ PRAVICOVÉ

Ve volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje zvítězi-

la ČSSD se ziskem 21,8 procenta hlasů (20 mandátů), druhé 

místo získala KSČM s 20,57 procenta hlasů (19 mandátů), třetí 

místo obsadila ODS se ziskem 18,3 procenta hlasů (16 man-

dátů). Nováčkem v zastupitelstvu bude koalice TOP 09/STAN 

s 11,7 procenta hlasů. Volby celkově poznamenala nízká účast 

voličů (36 procent). Obě velké strany si oproti roku 2008 ve vo-

lebních výsledcích pohoršily (ČSSD o šest mandátů a ODS 

o devět mandátů), výrazně si polepšila KSČM a do zastupitel-

stva se probojovali zástupci TOP 09/STAN, kteří v roce 2008 

nekandidovali. Ostatní strany zůstaly hluboko v poli poraže-

ných, protože získaly jen tři a méně procent hlasů. Do zastupi-

telstva se dostaly i známé osobnosti z našeho regionu: Helena 

Langšádlová (TOP 09/STAN), Věra Kovářová (TOP 09/STAN), 

Tomáš Vaněk (ODS). (thr)

VÝSTAVA OBRAZŮ VE VŠERADICÍCH
Galerie M. D. Rettigové ve Všeradicích si dovoluje pozvat vás 

na zahájení výstavy Pohled na svět krasohledem neboli Ro-
mantické zámky česko-holandského malíře žijícího v Německu 
Paula van den Berga (Pavla Horáka).

Výstava bude zahájena v Ga-
lerii M. D. Rettigové 1. 11. 
2012 v 17 hod. a potrvá až do 
31. 12. 2012, otevřena je v úte-
rý až v pátek od 9 do 16 hodin 
a v sobotu a v neděli od 10 do 
17 hodin. Více informací na-
jdete na internetu na adrese 
www.galerie-dobromila.cz.

Ing. Sylva Škardová,

Galerie a muzeum M. D. Rettigové
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SPORT

SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
AKTUALITY A DĚNÍ KOLEM NÁS

BADMINTON TJ SOKOL 
DOBŘICHOVICE

Sezona badmintonu je 
v plném proudu. Smíšené 
družstvo Sokola Dobřicho-
vice zahájilo nový ročník 3. 
regionální ligy třemi zápasy 
v domácí hale Bios. Hráči TJ 
Sokol Dobřichovice se nesešli 
v  kompletní sestavě, a tak se 
v prvním zápase museli smířit 
s pohrou 3:5 s družstvem Be-
nátek nad Jizerou. Ve druhém 
zápase zvítězili domácí 5:3 
nad Hamrem Praha. Do třeti-
ce změřili dobřichovičtí bad-
mintonisté své síly s druž-
stvem Astry Praha, s nímž 
nakonec prohráli 2:6. Začá-
tek sezony začal pro domácí 
slibně. Na další kolo soutěže, 
které bude pokračovat až 
začátkem prosince, se zno-
vu můžeme těšit na domácí 
půdě v Dobřichovicích.

VOLEJBAL
V říjnu odehrálo družstvo 

volejbalu TJ Sokol Dobři-
chovice, muži A, dva velmi 
zajímavé zápasy na domácí 
půdě. V pátek 12. 10. 2012 
sehráli rozhodující utkání proti 
ČZU Praha B a zpečetili své 
síly výhrou 3:1. Tento zápas 
rozhodl o konečném pořadí 
po základní části. V sobotu 
13. 10. 2012 nastoupilo druž-
stvo Dobřichovic plné elánu 
proti družstvu Jablonce. Hra 
byla tvrdá a rychlá a skonči-
la hladkým vítězstvím Dob-
řichovických 3:0. Fanoušci 

volejbalu si také přišli na své. 
Ke zhlédnutí bylo mnoho zají-
mavých akcí a rychlých rukou 
nad sítí. 

FUTSAL
Futsalisté TJ Sokol Dob-

řichovice se museli přestě-
hovat do Radotína. Jediným 
důvodem je skutečnost, že se 
prokopali do druhé ligy a hala 
Bios nesplňuje její přísná pra-
vidla. V radotínské hale Dob-
řichovičtí odehráli už několik 
zápasů. 19. 10. 2012 se utkali 
se silným družstvem Liberce, 
„druhým místem v tabulce“, 
s nímž  prohráli 1:17. Další zá-
pas odehrají venku, a to v Měl-
níku, který se drží na prvním 
místě tabulky. Do Dobřicho-
vic se turnaje vrátí začátkem 
listopadu. Zváni jsou všichni 
příznivci futsalu, „halového 
fotbalu“.

Volejbalové balony a badmintonové míčky se prohá-
nějí v Dobřichovicích, ale dobřichovický balon na fut-
sal se musel z důvodu tvrdších pravidel přestěhovat 
do Radotína.

Dnešním článkem naváže-
me na cviky z minulého vydá-
ní. Budeme pokračovat v roz-
hýbávání páteře, abychom se 
po ránu hezky uvolnili.

Cílem těchto cviků je další 
rozvoj pružnosti a pevnos-
ti páteře a svalů, které se 
k páteři upínají nebo zde za-
čínají. Páteř je osový orgán, 
jenž zabezpečuje vzpřímený 
postoj, vykonává pohyby, 
jako je ohýbání, natahování, 
postranní ohýbání a rotace. 
Zároveň také chrání míchu. 

Správná funkce páteře je 
pro nás důležitá, jelikož z ní 
vycházejí nervová zakonče-
ní, která dále vedou ke sva-
lům a k dalším orgánům. Po-
kud páteř není v optimálním 
držení, může se to odrazit 
na výkonnosti. Nesprávné 
polohy obratlů mohou mít 
negativní vliv na jednotlivé 
části těla, na vnitřní orgány, 

kůži, a dokonce i na psy-
chické rozpoložení. 

inzerce

inzerce

JAK SE RÁNO ROZHÝBAT A CÍTIT 
SE SKVĚLE PO CELÝ DEN (2. DÍL)

Cvik 1
Provedeme vzpor kleč-
mo s rukama opřenýma 
na předloktích. Nohy jsou 
na šířku kyčlí. Protáhneme 
krk, nadechneme se, upa-
žíme a provedeme rotaci 
s výdechem. Hlava se otáčí 

ve směru za upaženou ru-
kou. Vrátíme se do zpětné 
polohy a pohyb uděláme 
na druhou stranu.

Pohyb opakujeme 10x. 

www.jirij.cz/dobnet, heslo: dobnet111  Jiří Jelínek

n TŘÍKOLKA PRO DOSPĚLÉ
Rám má nízkou nastupovací výš-
ku (asi 39 cm), vynikající stabilita.
Koš na nákupy s nosností 10 kg je 
v ceně. Řidítka a sedlo jsou přesta-
vitelné pro postavy 140 až 190 cm. 
Úplně nové. Cena: 11.000 Kč

n TŘÍKOLKA PRO DOSPĚLÉ
22 kusů. Rozměry: 55cm x 90 cm.

Cena: 30 Kč/kus

n STAVEBNÍ DŘEVO
Cca 3m3. Nutné vidět.

Cena: dohodou

n KAKTUSY
2 kusy kaktusů, výška asi 1,2 m. 
Kvete bíle. Bohužel neznám druh.

Cena: 400 Kč/kus

Tel.: 774 139 001

Badminton Autor: Bohumil Kos

Cvik 2
Provedeme vzpor klečmo 
s rukama kolmo k zemi opře-
nýma o dlaně. Nohy jsou 
na šířku kyčlí. Protáhneme 
krk, nadechneme se, upa-
žíme a provedeme rotaci 
s výdechem. Hlava se otáčí 
ve směru za upaženou rukou. 

Vrátíme se do zpětné polohy 
a pohyb uděláme na druhou 
stranu.

Pohyb opakujeme 10x.
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ROZHOVOR

JIŘÍ JEŽEK V LETECH

Po svém triumfu na olympiádě v Lon-
dýně asi nyní relaxujete, nebo se pletu?

Abych se přiznal, relaxu jsem si moc 

neužil. Prvních pět týdnů po návratu 

bylo klasicky hektických. Sponzorské 

povinnosti, příjemná setkání se všemi, 

kteří za mým úspěchem stáli, oslavy, 

besedy… A když už jsme konečně od-

jeli s manželkou na týdenní dovolenou, 

celou jsem ji proležel ve vysokých ho-

rečkách. Takže doufám, že se dám co 

nejdřív do pořádku a budu moci opět 

začít trénovat na další sezonu. Pro mě je 

stejně asi nejlepší odpočinek standardní 

tréninkový režim…

Jak se liší denní režim v období pří-
pravy na závody a v období relaxace?

Já si ve svém věku už žádný dlouhý po-

sezonní odpočinek dopřávat nemůžu. Už 

bych potom tělo „nerozjel“. Doba relaxa-

ce je většinou maximálně týdenní a pak 

začínám znovu jezdit. Ale samozřejmě 

že teď na podzim zařazuji víc posilovny 

a podobných kompenzačních cviče-

ní než jen klasických cyklistických jízd. 

Od prosince ale přijde na řadu tradiční 

objemový trénink na kole.

Podobné to asi bude se stravou, před 
závody se hřeší méně?

Samozřejmě. Je fakt, že po úspěšné 
sezoně si každý rád trochu „popustí vo-
dítko“. Spíš než jídlo ale mám na mys-
li pár pivek navíc, dovolím si posedět 
v hospůdce o něco déle… 

Pokud se ještě mohu vrátit k Londý-
nu, co se vám vybaví, když vzpomínáte 
na tuto olympiádu?

Mám asi dvě nejsilnější vzpomínky: úžas-
nou atmosféru her a pak samozřejmě můj 
sladký zlatý úspěch. Byl jsem už na čty-
řech paralympijských hrách, na všech 
jsem dokázal zvítězit, takže i ze Sydney, 
z Atén a Pekingu mám krásné zážitky, ale 
Londýn byl asi opravdu nejkrásnější. 

Jaká byla nálada v českém týmu?
Abych řekl pravdu, ani nevím… Jsem 

vždycky naprosto soustředěný sám 
na sebe a úzký okruh lidí kolem, takže 
nezvládám sledovat okolí. Navíc jsem 

v Londýně startoval v pěti disciplínách, 
což byl docela „záhul“.

Pobýval jste letos v Londýně i během 
olympiády, tedy před paralympiádou?

Tu možnost jsem měl, ale bohužel 
v době olympiády mám nejnáročnější ob-
dobí fi nálové přípravy. Sledoval jsem dění 
mezi tréninky aspoň v televizi. Měl jsem 
ale také on-line zprávy od mého trenéra 
Viktora Zapletala, který byl na olympiádě 
s Jardou Kulhavým. A ti dva mi Jardovou 
zlatou v závodě horských kol nasadili lať-
ku hodně vysoko…   

U Berounky, kam zakrátko zamíří-
te, se také cyklistice daří. Vyjíždíte 
do Brd rád?

Právě sem vedou moje tréninkové trasy 

skoro nejčastěji. Bydlím v Praze 6, tak-
že přes Rudnou, Mořinu nebo Svatý Jan 
se dostanu k Berounce a pak už si člo-
věk může vybírat. Jezdit tímhle krajem 
na kole je vážně radost.

A už jste ochutnal letovské pivo? Je 
vyhlášené svou kvalitou, však ho vaří 
Plzeňan, pan sládek Korbel!

Abych se přiznal, ještě jsem neochutnal. 
Při tréninku si nedovolím zastavit na piv-
ko, ale vždycky mlsně pošilhávám… 
Navíc mě od první chvíle okouzlil design 
celé budovy pivovaru a restaurace MMX, 
takže se opravdu těším! Věřím, že pivo 
bude vynikající a že si všichni užijeme 
krásné zakončení cyklistické sezony!

Děkuji vám. (bt)

Jiří Ježek získal během své bo-
haté cyklistické kariéry celkem 
jedenáct paralympijských medailí, 
z toho šest zlatých.  Dařilo se mu 
i na nedávno skončených hrách 
v Londýně: z britské metropo-
le si odvezl stříbro a zlato. Nejen 
na sportovní úspěchy se můžete 
Jiřího Ježka ptát 3. 11. 2012 při le-
tovském srazu špičky české cyk-
listiky v letovském pivovaru MMX, 
který sraz nejlepších českých zá-
vodníků na kolech pořádá.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ CYKLISTA V HISTORII PARALYMPIÁD

Při tréninku si 
nedovolím zastavit 
na pivko, ale 
vždycky mlsně 
pošilhávám… 
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KULTURA

ZA KULTUROU V LISTOPADU
Černošice

• Dětský pěvecký sbor Cho-
rus Angelus připravuje uni-
kátní společný koncert s rom-
skou kapelou Benga Show, 
který bude vyvrcholením spo-
lupráce těchto dvou hudeb-
ních těles. Koncert proběhne 
30. listopadu v černošickém 
Club Kině od 19:30 hod.

Dobřichovice

• Od 21. října je ve velkém 
sále zámku otevřena výstava 
fotografi í Zdeňka Valeše a To-
máše Kudrny.

• Od 5. listopadu do 23. pro-
since probíhá v restauraci 
Zámecký had tradiční akce 
Strom splněných přání pro 
Dětský domov Lety. Přijďte 
i letos do restaurace Zámec-
ký had „odstrojit“ vánoční 
stromeček ověšený barev-
nými obálkami a splnit tajná 
přání dětem, které nemohou 
trávit Vánoce v rodinném 
kruhu. 

• 6. listopadu od 18 hod. zve 
ZUŠ Dobřichovice na zámek 
všechny příznivce hudby 
na nevšední seminář s bube-
níkem Milošem Vacíkem.

• 9. listopadu od 17 hod. se 

u zámku koná lampionový 
průvod pro děti s Fabiánkem.

• 10. listopadu proběhne 
v sále Dr. Fürsta od 19 hod. 
vyprávění o cestě malířky 
Puchnarové s promítáním 400 
fotografi í. Výprava do Himálaje 
za meditacemi, indická poutní 
místa a města, život venkova-
nů a buddhistických mnichů 
v Dharamsale, sídle dalajlamy.

• 13. listopadu od 19 hod. po-
řádá o. s. Lumen (Palackého 
147, Dobřichovice) seminář 
Úraz! A jak pomoci? (první 
pomoc u dětí, vede dětská lé-
kařka MUDr. P. Leffl erová).

• 17. listopadu od 19:30 ho-
din vystoupí v sále zámku 
PhDr. Jan Branberger s pro-
gramem Jan Václav Stich – ob-

čan Punto. Čtení o životních 
osudech a umělecké dráze 
českého hornisty Jana Vác-
lava Sticha, řečeného Punto, 
a výběr ze skladeb jeho i sou-
časníků. Připravuje soubor 
Ludus Musicus a hosté. 

• 18. listopadu přijede v 15 
hodin do auly ZŠ Malé diva-
délko Praha zahrát pohádku 
o Karkulce.

• 20. listopadu pořádá 
od 17:30 hodin o. s. Lumen 
(Palackého 147, Dobřichovice) 
úvodní kurz na téma homeo-
patie. Přednáší L. Mutínská.

• 1. prosince se v areálu zám-
ku konají od 10 do 18 hodin 
adventní trhy s ohňostrojem. 
Betlém s živými zvířaty, dár-
ky a dárečky, svíčky, koláč-

ky, voňavé nápoje a dobroty, 
jmelí a předvánoční nálada.
Program: 11:00 výroba advent-
ních věnců s fl oristkou Lucií 
Jiroušovou (pro předem objed-
nané), 12:00 pečení perníčků 
a vánoček (spodní sál zámku), 
13:30 Zimní pohádka (diva-
dlo Matěje Kopeckého), 14:30 
kouzelnické představení (velký 
zámecký sál), 15:00 Chorus 
Angelus (na nádvoří u živého 
betlému), 15:30 Vánoční příběh 
(divadelní představení soubo-
ru Kukadýlko), 17:00 ohňostroj 
(pod zámkem u řeky), 20:00 
Mostový ples v hale Bios, do 
2 hodin ráno pro vás hraje Fun-
ny Dance Band Aleše Hávy.

Lety

• 10. listopadu se koná tradič-
ní svatomartinské posvícení. 
Program: 11:00 hod. zahájení 
jarmarku, 12:00 Tango Band, 
13:00 Pilzner Jazz Band, 14:00 
Brass Band Rakovník, 15:00 
až 17:00 Martin na bílém koni, 
přípitek svatomartinským ví-
nem, vyhlášení ceny Našich 
novin, soutěže pro děti, svato-
martinské husy za doprovodu 
Třehusku, 17:00 After 40.

Řevnice

• Fanoušci blues a jazzu se 
opět mohou těšit na strhující 
zážitek! Po loňském úspěchu 
festivalu BioBlues se chystá 
jeho další ročník, který se bude 
konat v sobotu 17. listopadu 
2012 od 19:30 v řevnickém 
kině. Headlinerem BioBlues 
bude letos chicagský zpěvák 
Lorenzo Thompson, který při-
jíždí na pozvání Jana Kořínka 
a jeho kapely Groove, tentokrát 
ozdobené také výjimečným ky-
taristou Rene Trossmanem.

• Adventní trh se letos bude 
v Řevnicích konat v sobotu 8. 
prosince 2012 od 9 hodin na ná-
městí. Upozornění na neobvyk-
lé zajímavosti vítáno. Chce-li 
někdo obohatit program a má 
co nabídnout, může se přihlásit 
na kultura@revnice.cz.

Tomáš Hromádka
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KULTURA / INZERCE

n novostavby, rekonstrukce
 a opravy objektů

n kompletní práce vč. projektů
 a revizí

n domácí PC sítě 

n vnitřní a venkovní práce
 i jednotlivě

Přemysl F I X A
K Vodárnám 1025
252 29 Karlík
mobil: 603 427 491
info@firmafixa.cz    www.firmafixa.cz

STAVEBNÍ PRÁCE

zednické, dlaždičské, pokrývačské, 
zámečnické, truhlářské, ...  a ostatní 
řemesla

VENKOVNÍ PRÁCE

altány, bazény, terasy, přípojky, jímky, 
šachty, ploty, chodníky, solaria, ...

VNITŘNÍ PRÁCE

sádrokartony, obklady a dlažby, 
domácí PC sítě, elektroinstalace, 
topení + voda + plyn, malířské a 
lakýrnické práce

inzerce

LETOVSKÝ DEN PRO RODINU

Těšit se můžete na cvičební 

maraton a Leťánkovu hernu 

s celodenním programem. 

V Sokole budete mít možnost 

relaxovat a protáhnout svá 

těla při lekcích jógy, pilates či 

aerobiku Klubu Haniel. V RC 

Leťánek vás čeká bohatý pro-

gram pro děti i rodiče: tvořivé 

a hudební dílničky, batolata 

v akci, ukázka Montessori 

práce s dětmi. Pro maminky 

přístroj na diagnostiku ple-

ti, poradna při líčení a péči 

o pleť, malé ošetření pleti, 

podpora imunitního systému 

bylinnými přípravky aj. Více 

na www.letanek.cz.
Vstupné za celý cvičeb-

ní maraton je 200 Kč nebo 
lze zakoupit jednotlivé lekce 
za 80 Kč, na program v herně 
RC Leťánek je vstup dobro-
volný!

Hlídání dětí v herně za po-
platek dle www.letanek.cz.

Časový harmonogram plá-
nované akce v RC Leťánek:
❚ 8:30–9:15 
Nedělní rozcvička

❚ 9:30–11:00
Tvořivá dílnička pro děti
Podpora imunitního systému: 
ukázka bylinných přípravků 
Just a předvedení přístroje 
pro diagnostiku stavu pleti
Ukázka práce kosmetického 
studia Bella (malé ošetření pleti)

❚ 11:00–12:00
Hudební dílnička pro děti 
(zpívání a hraní na hudební 
nástroje)

❚ 14:00–14:45
Montessori hernička – ukáz-
ka Montessori pomůcek

❚ 15:00–15:30
Batolata v akci I 1–3 roky

❚ 15:30–16:00
Tvořivá dílnička pro děti
Podpora imunitního systému: 

ukázka bylinných přípravků 
Just a předvedení přístroje 
pro diagnostiku stavu pleti

❚ 16:00–16:30 
Batolata v akci II 1–3 roky

❚ 16:00–18:00
Poradna v líčení a péči 
o pleť  

Časový harmonogram v tě-
locvičně Sokola Lety:
❚ 8:30–9:30
Energická cvičení – ranní 
probuzení energie jógou, wy-
dou, qi gongem

❚ 9:40–10:40
Pilates

❚ 10:50–11:50
Aerobic 

❚ 14:00–15:00
Pilates – jóga – hathajóga 
a pilates také s využitím ma-
lých a velkých míčů

❚ 15:10–16:10
Powerjóga

❚ 16:20–17:00
Makko Ho – orgánová se-

stava – harmonizace aku-
punkturních drah – meridiá-
nů protažením

❚ 17:10–18:00
Energická cvičení – harmo-
nizace energie jógou, wydou, 
qi gongem

❚ 18:00–20:00
Otevřené dveře v Klubu Ha-
niel

Přijďte si užít den plný spor-
tu, relaxace a zábavy pro ce-
lou rodinu!

Kdy: neděle 11. 11. 2012 
od 8:30 do 20:00 hod.

Kde: tělocvična – Sokol Lety, 
Sokolská 12, Lety u Dobři-
chovic – cvičení

(podložku s sebou)

RC Leťánek – sál u Kafků, 
V Chaloupkách 36, Lety – 
herna s programem.

V průběhu akce bude zajiš-
těno malé občerstvení.

Těšíme se na vás!
Váš Leťánek

Rodinné centrum Leťánek ve spolupráci s Klubem 
Haniel a Sokolem Lety připravuje na neděli 11. lis-
topadu program plný pohybu, hraní a akčního vyžití 
nazvaný Den pro rodinu.



ZAČÁTKY
Počátky vydávání pohled-

nic spadají do druhé poloviny 
19. století. Může nás těšit, že 
primát v této oblasti drží habs-
burská monarchie, jejíž sou-
částí české země byly. V roce 
1865 totiž generální poštmistr 
Heinrich von Stephan navrhl 
zavedení korespondenčního 
lístku. Roku 1870 vytiskl knih-

kupec a tiskař 

Augustin Schwarz na kore-
spondenční lístek první kres-
bu vojáka. O osm let později 
byla na mezinárodní poštovní 
konferenci v Paříži pohled-
nice uznána pro poštovní 
provoz. První pohlednice 
měly na zadní straně adresu 
a na přední obrázek i místo 
pro text. Používaly se do roku 
1906, kdy získaly dnešní 
podobu: vepředu obrázek, 
na rubu text s adresou.

LITOGRAFIE
Nejstarší pohlednice byly 

tištěny metodou litografi e. 
Příprava takového tisku byla 

velmi náročná, tisklo se z ka-
mene, a pohledy se tak staly 
zajímavým uměleckým dílem. 
Grafi k zrcadlově obráceně 
rozkreslil obraz mastnou kří-
dou na kámen, obvykle vápe-
nec. Zbytek se vyleptal lepta-
dlem, mastná kresba leptadlo 
odpuzovala a přijímala barvu. 
Při jednobarevném tisku pou-
žil grafi k až čtyři kameny, aby 
dosáhl potřebných odstínů. 

Pro barevný tisk 
potřeboval i 10 kamenů, 
přičemž každou barvu i od-
stín tiskl zvlášť. 

DALŠÍ METODY
Později se rozšířila nová, 

levnější metoda světlo-
tisku. Tiskovou plochu 
tvořila chromovaná že-
latina na skle, do níž se 
kopíroval tónový negativ, 
vyvolaný ve vodě. Vodou 
nasáklá místa barvu od-
puzovala, zatímco svět-
lem různou měrou ztuh-
lá místa barvu přijímala. 
Světlotisk připomíná 

fotografi i, ale při vý-

raznějším zvětšení se objeví 
charakteristický rastr. Na pře-
lomu století nahradil knihtisk 
a barvotisk. Při této metodě 
se vyvýšená místa tiskařské 
desky otiskují na plochu.

Nejdokonalejší technikou byl 
hlubotisk. U této jednobarevné 
techniky není při zvětšení patr-
ný žádný rastr. Později převlád-
ly ručně kolorované fotografi e. 
Fotopohlednice se barvily po-
mocí masky, přes kterou se 

barva nastříkávala nebo 
nanášela štětcem.
Pohlednice byly tiště-

ny opakovaně, často jen 
s drobnými grafi ckými 
úpravami, a jsou proto 
oblíbeným sběratelským 
artiklem. O jejich vydá-
vání se zasloužili místní 
obchodníci a vydavatelé 
pohlednic. V naší oblas-
ti pohlednice publiko-
vali zejména F. Deutsch, 
E. Velím, E. a G. Jílov-
ští ze Žižkova a K. Zuna 

z Vinohrad.
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BROMOGRAFIE
 Ve 30. letech uvedené 

techniky vytlačila metoda 
bromografi e, fotochemické-
ho rozmnožování negativu 
na kotoučový fotografi cký pa-
pír, která se používala do po-
loviny minulého století, kdy ji 
nahradil ofset. V našem regi-
onu proslula touto technikou 
radotínská fi rma FOTO-FON, 
která vydávala pohlednice 
ve velkém. (thr)
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okénko
O OKNECH

o k n a ,  k t e r á  n e l ž o u

Jindřich Skala tel:  773 360 005
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NEJZAJÍMAVĚJŠÍ POHLEDNICE

Jak jste se dostal ke sbírá-
ní pohlednic?

Řekl bych, že k tomu byly asi 
dva důvody. Za prvé naše staré 
rodinné pohlednice a fotografi e, 
a pak mě přesvědčil známý řev-
nický sběratel pan Jiří Štefánek, 
abych se šel podívat na sbě-
ratelské burzy, které se v Pra-
ze konaly. Dalším důvodem 
byl i můj zájem o poutní místo 
Skalka – a to ještě v době, kdy 
nebyla rekonstruovaná a hrozilo 
její zničení. Byla to potenciálně 
neexistující lokalita. Říkal jsem 
si, že tu nádheru zachovám 
alespoň v pohlednicích. Mám 
na Skalku i osobní vzpomínky, 
protože jsem tam jako malý 
kluk několikrát o Velikonocích 
bydlel s babičkou v lesním ho-
telu Skalka.

Jak dlouho sbíráte pohled-
nice?

Nesbírám je nijak zvlášť in-
tenzivně, ale zabývám se jimi 
pětadvacet až třicet let.

Změnilo se sbírání pohled-
nic za uvedenou dobu?

Dříve se o ně zajímal málo-
kdo a staré pohlednice byly 
běžně k dostání. Byly to ko-
runové záležitosti, dnes je to 
někdy i stokrát víc. Je pravda, 
že pohlednice jsou zajíma-
vým dokladem života i staveb 
v minulosti.

Specializujete se na něja-
ké téma?

Sbírám Řevnice, protože zde 
bydlím. Zajímám se o Skalku. 
Mám také tenisové pohledni-
ce a fotografi e, sbírku vánoč-
ních pohlednic a ještě kolekci 
s tematikou naší nejvyšší hory 
Sněžky. Na Sněžce je už léta 
poštovní úřad (dokonce tam 
byly úřady dva – jeden rakous-
ký a jeden pruský, Sněžka byla 
totiž vedena také jako nejvyšší 
hora Pruska).

Myslíte si, že se zájem 
o sbírání pohlednic snížil, 
podobně jako se to stalo 
ve fi latelii?

To je těžká otázka. Podle 
různých nabídek na internetu 
lze snad říci, že se zájem zvý-
šil. Ale je to už bohužel otázka 
obchodu.

Publikujete informace 
a zajímavosti z vaší sbírky?

Do řevnického časopisu 
Ruch připravuji seriál Řevnice 
na starých pohlednicích, letos 
v prosinci vyjde už jubilejní, sté 
pokračování. Popud k tomu 
mi dal pan Barták, malíř, kte-
rý v Řevnicích bydlí. Kromě 
toho jsem měl několik výstav, 
v posledním období například 
expozici vánočních pohlednic 
v Modrém domečku. Ze své 
sbírky jsem rovněž zveřejnil 
pohlednice v publikacích tý-
kajících se řevnické plovárny 
a náměstí Krále Jiřího z Podě-
brad (tu si mohou zájemci ještě 
koupit v Modrém domečku).

Jak vzpomínáte na pana 
Jiřího Štefánka?

Pan Štefánek byl beze-
sporu největším sběratelem 
pohlednic v našem regionu. 
Jeho sbírka čítala několik tisíc 

kusů. Je jen škoda, že zůstala 
badatelsky nevyužita.

Jste pyšný na nějakou za-
jímavost ze své sbírky?

To si netroufám odhadnout. 
Nic mě nenapadá, možná 
bych jen dodal, že pro mě 
jsou asi nejzajímavější ty po-
hlednice, které jsem zdědil 
po svém otci a dědečkovi. 
Jsou to rodinné památky.

Co byste poradil začínají-
cím sběratelům?

Snad jen to, že v začátku 
sbírání by se zájemce vždy 
měl zaměřit na nějaké téma. 
Pravda je, že řada pohledů je 
běžná, pak jsou však skupiny, 
které obvyklé nejsou – a to sto-
jí peníze. Důležitá je vytrvalost 
a také pečlivé pořádání sbír-
ky. Sběratel by měl podle mě 
pohlednice nejen sbírat, ale 
současně se zajímat i o pro-
blematiku s pohlednicemi 
související (o to, co je na nich 
zobrazeno) a o zajímavosti se 
podělit  s ostatními.

Děkuji za rozhovor.
Tomáš Hromádka

MUDr. Jindřich König je dlouhá léta aktivní v řevnickém dění. Vedle mnohaleté čin-
nosti v LTC Řevnice napsal knihu o historii řevnického tenisu (2002), je editorem 
Almanachu Řevnic (2003), autorem publikací o řevnické plovárně (2011) a řevnickém 
náměstí (2012). Jako místní historik a patriot dlouhodobě spolupracuje s městem 
Řevnice jako předseda místní Letopisecké komise a svými články o historii Řevnic 
a zdejších významných osobnostech pravidelně obohacuje obsah městského časo-
pisu.  V poslední době seznamuje s historií Řevnic i řevnické děti, pro které pořádá 
vlastivědné procházky. Je ovšem také fi latelistou a sběratelem pohlednic.

JSOU TY, KTERÉ JSEM ZDĚDIL PO SVÉM OTCI A DĚDEČKOVI

MUDr. Jindřich König Autor: Tomáš Hromádka
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„Akční plán Evropské unie 
Důstojné stáří v informační 
společnosti – Iniciativa i2010 
ukládá členským státům zajis-
tit pro své seniory a seniorky, 
aby mohli zůstat společensky 
aktivní a kreativní a vyhnout 
se společenské izolaci, ze-
jména ve venkovských ob-
lastech, a důstojně stárnout 
v domácím prostředí, funkčně 
využívat informační a komu-
nikační technologie pro vyšší 
kvalitu života a nezávislost. 
O to právě usiluje naše Aka-
demie pro seniory, která chce 
takové prostředí nabídnout 
lidem z širokého okolí,“ dopl-
ňuje koordinátorka.

Naproti tomu mediální obraz 
stárnutí je moderním výrazem 
smrtící koktejl: občanské sdru-

žení Život 90 jej shrnuje takto: 
hrozba, že „nebude na důcho-
dy“, staří lidé jsou líčeni jako 
nesamostatní, zlí nebo nespra-
vedliví, až agresivní tvorové, 
nebo jako senilní, nevýkonní, 
nemocní, staromódní, konzer-
vativní, nefl exibilní, neustále si 
stěžující. Ze známějších kauz 
svědčících o vzrůstání mezige-
neračních tenzí připomeňme 
poněkud pomýlený předvo-
lební klip herců Mádla a Isso-
vé Přemluv bábu z roku 2010, 
který vědomě podsouvá 
mladým lidem na sociálních 
sítích negativní stereotyp, že 
senioři jdou přímo proti jejich 
zájmům, např. svým politic-
kým přesvědčením. Život 90 
a MPSV upozorňují, že jsou 
senioři stále více systémově 

vylučování z kultury, bydlení, 
dopravy, společenského roz-
hodování a veřejného života 
a vzdělávání. Jsou skupi-
nou našich občanů, která je 
nejohroženější násilím a so-
ciálním vyloučením a zdaleka 
se to netýká pouze lidí v blíz-
kosti smrti.

Letošní rok je evropským ro-
kem aktivního stárnutí. V sou-
vislosti s tím a s potřebou 
nějak pomoci přemosťovat 
prohlubující se příkop mezige-
neračního neporozumění vy-
tvořilo Středisko volného času 
ve Všenorech ve spolupráci 
s obcí Všenory a Základní 
a mateřskou školou J. Kubálka 
projekt Akademie pro seniory. 
Akademie je zamýšlena jako 
komunitní projekt pro Všeno-
ry, Dobřichovice, Lety u Dob-
řichovic a Černošice. Proto 
má být pro cílovou skupinu 
bezplatná. Jejím úkolem je 
nejen zapojit seniory do aktivit 
vzdělávání, ale jejich činnost 
v obci i prezentovat a propojo-

vat s činností jiných aktivních 
lidí, včetně mladších (základní 
škola, sdružení Náruč aj.). 

„Původní námět jsme čer-
pali ze zahraničních vzorů, 
zejména z aktivit asociace 
Ensemble demain v Paříži, 
a z rozhovorů s občany Vše-
nor,“ říká koordinátorka. „Měli 
zájem o vzdělávání v moder-
ních technologiích a diskuse 
o dalších tématech, kterými 
žijí mladí. Akademie proto 
zajišťuje odborný program 
(dějiny umění, cestopisné 
přednášky, přírodovědné 
přednášky, literární seminář, 
přednášky o soužití kultur, 
o fi lmu a další), ale i mezige-
nerační workshopy, veřejná 
vystoupení, výstavy, v plánu 
je jarmark nebo masopustní 
průvod v maskách. Akademie 
zahájí prvními přednáškami 
činnost také v Černošicích. 
Máte možnost zažít něco no-
vého, zkušenosti ze Všenor 
ukazují, že to stojí za to!“ uza-
vírá Věra Koubková Novotná.

AKADEMIE PRO SENIORY ANEB ROZUMÍME 
SI NAVZÁJEM?

„Přednášky Akademie pro seniory přinášejí radost 
a uvolnění, možnost setkat se s jinými lidmi a novými 
zážitky. Naší snahou je vytvářet příjemné společen-
ství učení, otázek a odpovědí v pohodové atmosfé-
ře,“ říká o akademii její koordinátorka Věra Koubko-
vá Novotná.

V Salónu Klementýna zase něco navíc!

Akce do konce tohoto roku!

Při každé gelové modeláži zdobení nehtů zdarma

Při klasické manikúře masáž rukou zdarma

Nabízíme novinku Shell lak a Gel lak  

Těší se na Vás manikérka

Míša Petráčková

Více se dozvíte na www.klementýna.cz

Objednávky bereme na tel.: 737 258 018, 222 356 296 
e-mail: salon@klementyna.cz   
Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad, čp. 5

inzerce



Právě námitky, že tak po-
drobně popsaný detail, jako 
je Kubatova přísaha při  bo-
žím soudu v jámě vykopa-
né jako hrob (v níž svědčil 
ve prospěch nároků místních 
obcí na pozemky blat proti 
vrchnosti), je zcela vymyšle-
ný, ukazují podle novodobých 
bádání, že zcela a do detailu 
odpovídá tehdejšímu institutu 
„božího soudu“ (používané-
mu zejména při pozemkových 
sporech). 

JAK TO ZAČALO
Vše mělo proběhnout  ko-

lem roku 1580, jak dosvěd-
čuje i korespondence mezi 
císařem Rudolfem II. a pa-
nem Adamem z Hradce, jenž 
si blata protiprávně nároko-
val. Kubata jako mluvčí obce 
pravděpodobně byl přizván 
na blata, kde měla proběh-
nout „ordálie“ pod širým ne-
bem a na sporném pozemku. 
V tradičním oděvu pro tyto 

příležitosti nezbytném, tedy 
dlouhé, hrubé, lněné košili, 
a ve vykopané jámě, rituálním 
přísežném hrobě, se zele-
ným drnem pozdviženým nad 
hlavou žádal boží znamení 
na dosvědčení své pravdy. 

Slova, která dnes můžeme 
číst na kovové desce pomní-
ku: „… ať mne zem pohltí, zda 
není pravdou, že odpradávna 
máme tyto pozemky ve svo-
bodném užívání…“, svědčí 
o prastaré tradici tohoto rituá-
lu božího soudu. Hned po pří-

saze byl přesto sťat objed-
naným a přivezeným katem, 
takže rozsudek byl věrolomně 
vynesen dopředu. 

Podle pověsti se nebe náhle 

zatáhlo bouřkovými mračny 

a prudký déšť smyl do Soud-

ného potoka nevinnou krev 

rychtáře. Dobrovolná oběť za-

stánce sedláků za jejich práva 

přesto nebyla zapomenuta, 

v roce 1904 byl v místech po-

pravy vztyčen pomník. Hlu-

boké, až nepřirozené ticho, 

které se klene nejen v těchto 

místech, ale nad celými blaty, 

jako by stvrzovalo, že emoce 

odhodlání a vědomí dobrovol-

né oběti ve prospěch celku je 

zde stále přítomna. Jak důle-

žité právě v dnešní době… 

KUDY TAM
Kdo by se chtěl podívat 

na tato památná místa v již-
ních Čechách, může odbočit 
z hlavní českobudějovické sil-
nice na Plástovice, což je ma-
lebná obec ve stylu selského 
baroka, a pak přes obec Zbu-
dov, kde je obnoven Kubatův 
statek, dojet až k památníku 
a nedalekým „kamenům“, 
vlastně dávným menhirům, 
jak ukazuje i snímek.
Z připravované knihy Otomara 

Dvořáka a Marie Holečkové Ta-

jemná a léčivá místa jižních Čech 

a Pošumaví zkráceně připravila 

M. Holečková.
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TIP NA VÝLET

Pojďme se tentokrát podívat trochu dále, za humna 
nebo za blata, za příběhem téměř detektivním. Záha-
da vzpurného sedláka, spojeného s oblastí bájných 
blat, tedy luk na  bývalých mokřinách, stále zamotává 
hlavu historikům. Přitom je tak aktuální právě v době 
nedávného výročí jeho popravy, kdy někteří odborníci 
tvrdili, že sedlák jménem Kubata vůbec neexistoval.

VÝLET ZA HRANICI REGIONU

JAK TO BYLO S KUBATOU ANEB BOŽÍ
SOUD NA BLATECH

Jeden z tzv. Kubatových kamenů na blatech Autor: Marie Holečková

Rodný Kubatův statek ve Zbudově Autor: Marie Holečková

Zbudov – vesnice ve stylu selské-

ho baroka
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KRAV MAGA KONEČNĚ U NÁS!

V neděli 14. října v Dobřichovicích 
proběhl seminář nejúčinnějšího sebeo-
branného systému na světe Krav Maga. 
Čtyřhodinový seminář vedl Jakub Otipka, 
ředitel a hlavní instruktor české pobočky 
Krav Maga Global, který je zároveň zod-
povědný za rozšíření systému Krav Maga 
v České republice v jeho současné podo-
bě. Je také jediným držitelem technického 
stupně Expert 1 v ČR a staví se tak po bok 
nejzkušenějším světovým instruktorům. 
Účastníci si mohli systém vyzkoušet 

a naučili se základy prevence, bezpečného 
chování a také řešení nejčastějších hrozeb 
a útoků, se kterými se mohou setkat.
Pro zájemce, kteří se chtějí zábavnou 
formou naučit bránit je možné navštěvo-
vat pravidelné kurzy v Řevnicích. Systém 
Krav Maga je přizpůsoben tomu, aby 
jej byli schopni trénovat a také používat 
obyčejní lidé různých fyzických dispozic, 
různého věku, mladí i staří, muži i ženy. 
Proto je tento kurz vhodný pro všechny, 
kteří mají zájem o své bezpečí!

Krav Maga Global je největší 
světová organizace, která se 
zabývá šířením sebeobranného 
a taktického systému Krav MaGa. 
Krav MaGa, z hebrejštiny volně 
překládáno jako „boj blízka“, je 
v současné době považován 
za nejúčinnější sebeobranný 
a taktický systém na světě. 
Kromě využití pro civilní sektor 
a uplatnění v ozbrojených složkách 
se naše organizace také mimo jiné 
zaměřuje na specifickou výuku dětí 
a ženské sebeobrany.

Pravidelná výuka v Řevnicích 
probíhá každé pondělí 
a čtvrtek od 20:00, více 
informací naleznete na 
www.krav-maga.cz, popř. na  
tel.: 604 240 199.

Nové administrativní a kul-
turní centrum, které se otevírá 
v centru Dobřichovic v Pa-
lackého ulici, nezvolilo jméno 
tohoto boha za své jen tak ná-
hodou. Ač je na rozdíl od vše-
objímajícího Boha spíše ko-
morní, bylo založeno k tomu, 
aby se zde scházeli lidé každé-
ho věku a těšili se z toho, že si 
zde odpočinou, poslechnou si 
zajímavou přednášku, setkají 
se zde se zajímavými lidmi. 

V tuto chvíli centrum tvo-
ří především přednášková 
místnost pro 30 lidí, program 
vzdělávacích akcí a před-
nášek již v tuto chvíli vzniká 
na webových stránkách. Tyto 
prostory jsou možné si i pro-
najmout  na přednášky, škole-

ní, prezentace pro fi rmy, výuku 
nebo kroužky dětí. 

Centrum má relaxační a ma-
sérskou místnost určenou pro 
individuální terapie nejenom 
těla (s možností využití pří-
strojů pro hubnutí a formová-
ní těla), ale i ducha. 

Ke splnění Ganéšova úkolu 
„odstraňování překážek“ práv-
ních je zde advokátní kance-
lář Mgr. Petry Vráblikové. Tato 
advokátní kancelář poskytuje 
služby spojené s tradičním 
výkonem advokacie, ve formě 
co nejdostupnější s ohledem 
na bydliště nebo sídlo klienta, 
jeho možnosti, potřeby i akut-
nost řešeného problému. Ad-
vokátní kancelář poskytuje 
služby zejména v oblasti ob-

čanského práva (rodinněprávní 
vztahy, dispozice s nemovi-
tostmi, řešení správy a rekla-
mací vad nemovitostí, smluvní 
agenda), obchodního práva 
(smluvní agenda a fi remní po-
radenství vč. pracovněpráv-
ního, vymáhání pohledávek), 
správního práva (stavební prá-
vo, přestupkové právo, právo 
sociálního zabezpečení, zdra-
votnické právo), vždy včetně 
zastupování ve všech stadi-
ích předsoudního a soudního 
jednání a zastupování v řízení 
před úřady veřejné správy. 
Díky spolupráci s advokátní 
kanceláří Ondruš & Ondruš je 
advokátní kancelář připravena 
poskytnout nebo zajistit celou 
šíři právních služeb. 

Zatím poslední člen kolek-
tivu je výživová poradkyně, 
která může napomoci s řeše-
ním problémů tělesné schrán-
ky. Ing. Ivana Klepáčková je 
členkou Asociace výživových 
poradců a absolventkou akre-
ditovaného kurzu poradce pro 
výživu společnosti Nutris. Po-

radna nabízí celou škálu služeb 
v oblasti výživy, redukce hmot-
nosti a zdravého životního stylu 
s ohledem na specifi ka aktuál-
ní životní etapy klienta, počína-
je vstupní výživovou konzultací 
spojenou s analýzou stavby 
těla na tělesném analyzéru 
přes sestavení vhodného jídel-
níčku a pravidelné konzultace 
s poradcem při redukci hmot-
nosti. V případě zájmu je mož-
né služby přizpůsobit časovým 
nebo dalším požadavkům 
a záměrům klienta (hubnutí 
ve dvojici, změna životosprá-
vy v rodině, skupinová terapie 
spojená s kondičně-hubnou-
cím cvičením přímo v centru. 

 Část kanceláří je dosud volná 
a Ganesha nabízí tento prostor 
lidem nebo fi rmám, kteří by mu 
pomohli naplnit jeho záměry.

Centrum Ganesha otevřelo 
své brány v sobotu 13. října 
v 15:00 hodin. 
Ganesha Dobřichovice
Palackého 439
25229 Dobřichovice
www.ganeshadobrichovice.cz

GANESHA – NOVÉ KULTURNÍ A ADMINISTRATIVNÍ 
CENTRUM V DOBŘICHOVICÍCH

Ganéša je hinduistický bůh se čtyřmi pažemi a slo-
ní hlavou, jeden z nejznámějších a nejuctívanějších 
bohů hinduistického panteonu. Je považován za pa-
trona moudrosti, vědění a inteligence, jeho působení 
ulehčí člověku cestu k cíli, ať je jakýkoliv. Právě proto 
byl po celé Indii znám hlavně jako Pán počátků a pře-
kážek, které dokáže odstranit. Proto se stal i patro-
nem vědy a umění. 

inzerce
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 DEVÍTIMÍSTNÁ ČÍSLA
Zjistěte taková devítimístná čísla, ve kterých se žádná číslice 
neopakuje (z možností cifer 0–9) a zároveň jsou beze zbytku 
dělitelná 11. Najděte takové nejmenší a největší číslo. 

 DRŮBEŽ
Dáme-li všechny slepice do 12 klecí a všechny husy do jiných 8 
klecí, bude v každé kleci stejný počet kusů drůbeže. Dohromady 
máme 80 kusů drůbeže. Kolik máme slepic a kolik máme hus?  

 ČÍSLA
Součet dvou čísel se rovná jejich součinu. Jedno číslo je dva-
krát větší než to druhé. Která dvě čísla to jsou?

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Předci: 256.
Cyklisté: 54 km.
Čísla: 16, 18, 20, 22.

KONTROLA PŘIPOJENÍ K INTERNETU DOBNET

PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ  O SERVISNÍ BALÍČEK

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz 
nebo DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, 
a to nejpozději do 20. listopadu 2012.

Vylosovaný výherce obdrží ZDARMA kontrolu v rozsahu 
servisního balíčku v síti DOBNET - viz strana 16.

Za každý správný výsledek uvedených kvízů zaslaných spolu 
s tajenkou se násobí šance při losování výhry v soutěži.

Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uved-
li také svoji plnou poštovní adresu. Děkujeme.

Cenu do soutěže věnoval DOBNET, o. s.

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Tarif Optimal je nejvýhodnější.

Vylosovaná luštitelka: Adéla Kándlová, Dobřichovice

Gratulujeme. Výhru si vyzvedněte do 30. 11. 2012 v naší kanceláři.
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  Tepelná čerpadla - vzduch/voda

   - země/voda

   - voda/voda

  Solární kolektory

  Klimatizace

  Komplexní energetická řešení

  Návrh systému vytápění

  Kombinace zdrojů tepla

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL
Vyrábíme teplená čerpadla právě pro Vás

Tepelná čerpadla značek:

4u-therm s.r.o.
gsm:  +420 603 411 742
e-mail:  info@4u-therm.cz
web: www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ

Cena od 65.000 
K

č 
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ez
 D

PH

dodávka do 1
4 

dn
ů

Econo AIRFLOW  HiEcono AIRFLOW  Power AIRFLOW

4uTherm-180x130mm.indd   1 01.03.12   10:57

PALIVOVÉ DŘEVO
PALIVOVÉ DŘEVO

DŘEVĚNÉ BRIKETY
DŘEVĚNÉ BRIKETY

www.prodejpalivovehodreva.eu
www.prodejpalivovehodreva.eu

Podbrdy 68
mobil: 777 264 266
e-mail: pavel.kisling@centrum.cz
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INZERCE

Bližší informace Vám rádi poskytneme v naší Informační kanceláři,
e-mailem na info@dobnet.cz a na telefonu 277 001 111.


