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Řevničtí žáci sbírali
zelené kilometry
Základní škola v Řevnicích se od 21. do
25. září zapojila do celoevropské kampaně
ZOOM -– Děti v pohybu. Ta od roku 2002 oslovuje děti i jejich rodiče a snaží se je motivovat
k častějšímu využívání takových druhů dopravy,
které jsou přátelštější k životnímu prostředí.
V rámci projektu Aby se v Řevnicích lépe
do školy chodilo přicházely děti z prvního
stupně do školy a odcházely z ní pěšky, jezdily
na kole či na koloběžkách. Cílem soutěže o zelené kilometry bylo pomoci dětem vykonávat
každodenní cesty ekologickým způsobem, ať
už jdou samostatně či v doprovodu rodičů.
Na začátku každého dne si žáci promluvili
s paní učitelkou o tom, jak se dopravili do školy
a jakým způsobem cestovali předchozí den
domů. Do svých pracovních listů si vylepili
záznam zelených stop. Každá cesta bez použití automobilu se rovnala jedné zelená stopě
ve tvaru nožiček, kola či koloběžky.
Loni škola uspořádala mezi žáky dotazníkový průzkum o dopravní situaci v Řevnicích.
V rámci školních projektových dnů vytvářeli
chlapci a děvčata třídní mapy nebezpečných
míst. Proběhlo i sčítání aut. Poté vznikla pra-

Na cyklostezce Srbsko –
Beroun je uzavřená lávka
Lávka V Kozle se po povodních v roce 2013
dočkala opravy a v současné době je až do
15. prosince uzavřená. Oprava stojí 2,6 milionu
korun, přičemž 2,2 milionu se berounským
radním podařilo získat z Ministerstva dopravy
ČR. Nově bude mít lávka ocelovou konstrukci,
zábradlí se svislou výplní a dvoumetrovou šířku.

Archiv školy

covní skupina pro tvorbu plánu školní mobility,
v níž byli i žáci 9. tříd. Zpracovala informace
do školní mapy nebezpečných míst, kterou
pak na řevnickém městském úřadu předala

projektantovi Petru Kumpoštovi jako podklad
studie zlepšující dopravní situaci ve městě.
Jednou z letošních aktivit je plánovaná výstavba přístřešku pro 20 kol a koloběžek.

Policisté spustí akci Alkohol

Obce odmítají splavnění
Berounky pro I. třídu

Strážci zákona odstartují sérii celostátních
kontrol zakázaného prodeje alkoholu mladistvým. „Zaměříme se zejména na vytipované
provozovny, ve kterých policisté již v minulosti
zjistili porušení zákona ve vztahu k nalévání
alkoholu mladistvým, výskytu psychotropních
látek aj. Akce má i preventivní charakter,“ sdělil
plk. Martin Hrinko, jenž celou akci řídí. Kontroly
budou probíhat od října do prosince na celém
území České republiky. První fáze se uskuteční
již od 9. do 16. října.

Oprava mostů v Karlickém
údolí finišuje
Uzavírka kvůli opravám mostů v Karlickém
údolí potrvá do 31. října. Silnice III/11515 je
proto stále uzavřená a platí objízdná trasa
z Karlíku do Dobřichovic, Letů, Mořiny, Dolního
Roblína, Karlíku a opačně.
Most přes Studený potok je jednou ze staveb,
jež byly spolufinancovány prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy.
Původní most z roku 1920 měl v posledních
letech velice špatný technický stav. Projekt
za zhruba 16 milionů korun zahrnuje nejen jeho
rekonstrukci, ale také opravu komunikace
III. třídy přes obec Karlík do Dobřichovic, na křižovatku s Pražskou ulicí, v délce 1,6 km.

Policie a vláda akci spustily na základě dlouhodobých výzkumů, poukazujících na vysokou toleranci české společnosti k nadměrné
konzumaci alkoholických nápojů mladistvými
a jejich snadnou dostupnost. Na opatření se
podílejí i ministerstva vnitra, zdravotnictví a financí, Národní protidrogová centrála, hasičský
záchranný sbor, celní správa a další instituce.

Mořinští chystají drakiádu

Petra Stehlíková

Oblíbená podzimní kratochvíle pro malé a velké
se koná v Mořince v sobotu 17. října.
Sraz je v 15 hodin u menhiru. Majitel nejhezčího a nejšikovnějšího draka dostane odměnu.
Pro děti bude připraveno občerstvení.

Starostové obcí regionu Dolní Berounka
nesouhlasí se záměrem splavnění Berounky
z Prahy do Berouna pro I. třídu. Důvodem
jsou potřebné stavební a technické úpravy
i provozní dopady, které by nenávratně zasáhly do cenného přírodního charakteru celé
oblasti a negativně změnily životní podmínky
místních obyvatel. Bez pozitivního přínosu.
Představitelé obcí proto žádají Ministerstvo
dopravy ČR o zastavení přípravných prací
na tomto projektu a projednání legislativních
změn, které by do budoucna realizaci záměru
vyloučily. Společné prohlášení podepsali starostky a starostové Černošic, Řevnic, Všenor,
Zadní Třebaně, Karlíku, Hlásné Třebaně, Letů,
Karlštejna, Tetína a Srbska.
Zmiňovaný projekt před třemi lety nechalo
zpracovat Ředitelství vodních cest. Obce jsou
ale proti. „Splavnění řeky Berounky od zdrže
jezu Mokropsy do zdrže jezu Hýskov se jeví
jako velmi komplikované zejména z pohledu
možných dopadů na životní prostředí. V zájmové oblasti se nachází celá řada chráněných
území. A v rámci splavnění řeky Berounky by
bylo nezbytné v těchto lokalitách provést úpravy, které by svým rozsahem mohly mít značný
vliv na tato území. Dalším poměrně zásadním
problémem je zásah plavební dráhy do zastavěného území v okolí jezů Karlštejn a Beroun.“
Návrh počítá se vznikem nových jezů v Radotíně a Srbsku. V Karlštejně by se jez měl
navýšit o 1,5 metru. Hned na několika místech by bylo třeba navýšení břehů s rizikem
řady negativních jevů, například zamokření
pozemků vlivem vyšší hladiny či ohrožení
živočichů. Mezi Černošicemi a Prahou-Lipencemi je v plánu umělý kanál se zdymadlem v délce 45 m o šířce asi sedmi metrů.
Stejná situace by měla nastat u všech jezů
a negativně tak zasáhnout do míst hojně
využívaných k rekreaci.
www.idobnet.cz
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Talichův Beroun letos myslí na mladé posluchače
Milovníci vážné hudby ožili, začal
33. mezinárodní hudební festival
Talichův Beroun. Probíhat bude
do 10. listopadu.
Letošní hudební svátek je nabitý
novinkami a změnami. Jednou
z nich je i spolupráce se středními
a základními školami, díky níž by
se mladší generace mohla víc
zajímat o klasickou hudbu. Studenti, kteří se zúčastní některého
z vybraných koncertů Talichova
Berouna, se budou moci osobně
setkat s vystupujícími mladými
umělci. Setkání proběhnou formou
interaktivní besedy. Posluchače
provede hlavní dramaturg festivalu
Petr Kadlec, muzikolog a velký
znalec Václava Talicha.

Letošní ročník odstartovalo Collegium 1704.

První koncert v rámci festivalu
odstartoval 6. října vystoupením

Akce z titulní strany
Ve velmi příjemné komorní atmosféře se v sobotu 26. září konalo svatováclavské posvícení
ve Vonoklasech. Náves ožila tradičními stánky
i vystoupením dětského tanečního souboru
ZUMBA. Před večerem děti soutěžily v pojídání posvícenských koláčů. Rozděleny byly
do dvou kategorií a odměnu získal ten, kdo
koláč snědl nejrychleji. Pohodovou atmosféru
dotvořila hudební skupina Šarm, z jejího saxofonu a piana se linuly tóny hlavně známých
českých skladeb.

Město Beroun

barokního orchestru Collegium
1704. 13. října pak následuje

Dobřichovice opět provoní
soutěžní svíčková

Procházky pod záštitou
všenorské knihovny pokračují

Druhý ročník Brdského festivalu svíčkové je tu!
Uskuteční se na nádvoří dobřichovického zámku
v sobotu 10. října od 18:30 hodin. Zúčastnit se
ho mohou jednotlivci i kolektivy. Šest až sedm
litrů soutěžní omáčky a zhruba 1,5 kilogramu
degustačních kousků masa po cca 10 g připravují účastníci mimo areál. Pořadatelům je předají
v teplém stavu v sobotu 10. října mezi 17. a
18. hodinou. Všechny vzorky budou označeny
číslem a během celého večera udržovány v teplém stavu. Od 19 do 21 hodin je ohodnotí odborná komise složená z kulinářských odborníků pod
vedením Heleny Rytířové. Ochutnávat a ovlivnit
výsledek soutěže může až 120 návštěvníků, kteří
si zaplatí degustační vstupenku v předprodeji
v Galerii Bar Bím a přijdou včas. Přihlášku a další
informace najdete na webu Dobrichovice.cz.

V neděli 11. října pořádají geolog Filip Stehlík
a všenorská knihovna další vycházku za novými
geologickými zajímavostmi. Naplánována je do jižního okolí Berouna, budovaného horninami svrchního siluru a na nich usazenými vápenci spodního
devonu. Zájemci se proto sejdou přímo na železniční stanici v Berouně v neděli 11. října v 10:15
hodin. Trasa měří zhruba osm kilometrů, přičemž
v lomech může být trochu náročnější terén. Občerstvení se nabízí v Tetíně v poslední třetině trasy.
Svačina proběhne na některé ze zastávek.

Uzavírka na přejezdu
v Černošicích

Petra Stehlíková

Podle webových stránek obce Černošice plánuje Správa železniční dopravní cesty od soboty
17. října do pondělí 19. října opravu nerovného
železničního přejezdu a odvodňovacího kanálu
u černošického nádraží. Bude nutná uzavírka
přejezdu pro auta a výluka na jedné koleji trati.

Místo u řeky obdivují první návštěvníci
Zejména cyklisté si při návštěvě Radotína všimli, že „Místo u řeky“ úžasně prokouklo. Projekt s tímto názvem
patřil k nejsledovanějším investičním
akcím městské části. Na konci září
byl předán do předčasného užívání.
Práce ale ještě neskončily. Rozšiřuje
se a rekonstruuje ulice Nad Berounkou a propojují se dokončené části
stavby s prostorem bývalého zahradnictví. Část svahu pod zdí kostela
čeká na osázení rostlinami. Vše bude
dokončeno do konce tohoto měsíce.
Na několika místech cyklostezky budou instalovány zpomalovací prahy,
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Bennewitzovo kvarteto, 20. října
Akademie komorní hudby – Villa
Musica, 27. října basista Richard
Novák s klavíristkou Alicí Rajnohovou, 3. listopadu klavírista Jan
Bartoš a 10. listopadu dětský pěvecký sbor Čhavorenge s pravými
romskými rytmy. Hlavní koncerty
začínají vždy v 19:30 hodin v nově
zrekonstruovaném kulturním domě
Plzeňka. Právě zde jsou v předprodeji vstupenky. Koupit se dají také
před koncertem, pokud není vyprodaný. Abonentní průkazka stojí
550 Kč, vstupenka 190 Kč. Studenti zaplatí 100 Kč, děti do 15 let
polovinu. Návštěvníci si vychutnají
i doprovodný program. Vše najdete
na webu Mesto-Beroun.cz.

a to v úsecích, kde se předpokládá
větší koncentrace chodců. „Věříme,
že celý prostor se stane oblíbeným
místem všech generací obyvatel
Radotína i okolních občanů. Bohužel
už teď, během dokončování stavby,
dochází ke škodám a krádežím
vysázené zeleně. Zejména bych
chtěl apelovat na majitele psů, aby
své miláčky nepouštěli do nově osázených záhonů,“ dodává zástupce
starosty Knotek. Radnice Prahy 16
proto prosí všechny návštěvníky, aby
jakékoli protiprávní jednání nahlásili
městské policii na linku 156.

MČ Praha 16

V Dobřichovicích probíhá
výstava o květnu 1945
Až do 30. října potrvá výstava s názvem
Květnové události v Řevnicích 1945, kterou
najdete v dobřichovických prostorách Státního
okresního archivu Praha-západ. Zájemci ji
mohou zhlédnout v úředních hodinách archivu
od pondělí do pátku mezi 8. a 17. hodinou.
Ti, kteří v této době nemohou dorazit, mají
možnost se domluvit s archivářem Pavlem
Buchtelem na individuální návštěvě, e-mail
pavel.buchtele@soapraha.cz. Hlavním autorem
výstavy je řevnický letopisec Jindřich König,
který spolupracoval s Pavlem Buchtelem.

DOBNETZPRÁVY

•

Lety

Vítání občánků

KRÁTCE
SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v Letech proběhne v sobotu
31.10. od 11 do 11:30 hod. ze sběrného
místa v Polní ulici (u Osbetu).

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY

V současné době se Zastupitelstvo v Letech zabývá třemi velkými projekty, jejichž
financování chceme pokrýt z větší části
z dotačních příležitostí. Největší akcí, pokud
se vše zdaří, by mělo být vybudování sítě
chodníků podél hlavních komunikací II/115
a II/116. Tuto akci bychom rádi financovali z prostředků Státního fondu dopravní
infrastruktury. Další záměr obce, který je
nyní na projednávání na stavebním úřadu,
je projekt kanalizace a vodovodu v ulici
V Průhonu. Počítá i s úpravou povrchu této
komunikace. Rozpracováno je také doplnění infrastruktury v ulici Nad Lesíkem.

V sobotu 3.10. jsme přivítali druhou skupinu našich
nejmladších občánků. Pozváno
bylo 25 dětí, spolu s rodiči se
jich zúčastnilo 21. Od roku
2010, kdy bylo vítání po dlouhé
době obnoveno, jsme v Letech
přivítali již 106 novorozeňat.
Děkujeme všem dětem a paním
učitelkám z MŠ Lety za přípravu
a provedení krásného kulturního
programu při všech uspořádaných vítáních.

Cvičení v Sokole Lety
ODDÍL SEBEOBRANY ORIENT FIGHTING CLUB
„Klub se vyvinul ze zájmového kroužku, který
léta vedl Tomáš Pelich. Před dvěma lety, v září
roku 2013, mě Tomáš oslovil jako jednoho
z rodičů, že končí ze zdravotních důvodů, jestli
bych tedy nechtěl navázat na jeho činnost
ve vedení kroužku. Tomáš věděl, že se bojovým uměním také zabývám, často jsem na tréninku zůstával s dětmi a sledoval jeho výuku.
Souhlasil jsem, bohužel první rok jsem byl pracovně často v zahraničí. Ale i tak jsem zavedl
nějaký řád a našel si asistenta.
Od září 2014 jsme konečně začali pracovat
intenzivně. Zařadili jsme se pod svaz džiu-džitsu
a letos mohly šikovnější děti složit první zkoušky.
Vznikl také závodní tým, který se momentálně zúčastnil prvních závodů v kickboxu pod
Českým svazem full contactu. Oba naši kluci
na prvních závodech vybojovali 3. místo, každý
ve své kategorii, i když to bylo těžké.
Náš oddíl je zaměřen na karate a džiu-džitsu
(moderní název tohoto sportu je mixed martial
arts, tedy MMA).“

KULTURA V LETECH

Do konce roku připravujeme
v Letech tyto akce:
• 7. 11. Svatomartinské posvícení
na návsi
• 23. 11. Koncert Štěpána Raka
a Alfréda Strejčka, obecní sál U Kafků
• 12. 12. Pohádka Legenda o hvězdě,
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila,
sál U Kafků
• 13. 12. Stříbrná neděle u kapličky
a tvořivý jarmark v MMX
(bt)

Trenér Petr Vlasák, 2. dan karate, trenér II. třídy
Asistenti Lukáš Calda a Tomáš Martínek
Cvičíme ve čtvrtek 17–18 hod. děti, 18–19:30
hod. dorost a dospělí, v neděli stejné skupiny
ve stejných časech.
O tom, jak vznikl současný Orient fighting club,
vypráví jeho hlavní trenér Petr Vlasák:

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

Čas: úterý od 11:15 hod.
Cena: 50 Kč/hod.
+ 100/500 Kč roční poplatek Sokola
Cvičení se skládá z různých energetických
cvičení, daoské jógy a SM systému dr. Smíška. Z energetických cvičení budeme vybírat ta
pohybově nenáročná, zato velice prospěšná
pro zdraví a vitalitu.

Každé úterý 10–11 hod., cca 1–3 roky, středa
16–17 hod., cca 3 roky – 6 let.
Cvičení na motivy pohádek, přijďte vyzkoušet
první lekci zdarma. Cena je 450 Kč za 15 lekcí
+ 100 Kč roční členský poplatek Sokola.
Předškoláci – každé úterý od 16 hod.
MŠ Lety ve spolupráci se zdejším kynologickým klubem uspořádala 5. 10. 2015
předvedení výcviku psů pro děti letovské,
dobřichovické a řevnické.

CVIČENÍ NEJEN PRO SENIORY
Cvičení je vhodné pro každý věk i kondici,
rovněž pro těhotné.

Více informací na: www.sokollety.estranky.cz
Hanka Hříbalová, tel.: 733 112 338
e-mail: hanahrib@seznam.cz

15–16

19–20

Rozvrh hodin sokolovna LETY 2015–2016
Hodiny

10

11

12

16–17

17–18

Děti Papáčová,
Vaňková

17:00–18:30
Sebeobrana
Vlasák

18–19

20–21

21–22

22–23

Den
Pondělí
Úterý

Děti Šárová
Děti Hříbalová

Středa
Čtvrtek
Pátek

19:00–20:30 Cvičení TRX Čermák
Cvičení pro seniory

Stolní tenis – zápas Vodička, Kosek, Vácha

Děti Hříbalová
Tenis. školka
8:00–9:00

Stolní tenis – zápas Vodička, Kosek, Vácha
Sebeobrana Vlasák

Stolní tenis – trénink

Cvičení TRX
Čermák

Cvičení muži – fotbálek Tesař

Sobota

Sauna

Neděle

Sebeobrana Vlasák
www.idobnet.cz
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Mosty a lávky přes Berounku
V dnešní době máme poměrně pohodlný
život. K cestování používáme rychlé dopravní
prostředky, všude jsou k dispozici silnice,
dálnice a koleje. A také mosty a lávky. Z Prahy
do Berouna jsme jich napočítali celkem dvanáct.

A

ni si neuvědomujeme, jak lehce se přepravujeme z místa na místo. Přitom to není tak dávno, kdy naši předkové chodili pěšky
od nás třeba až do Prahy a přes vodu se dostávali přívozem.
Mosty a lávky přes Berounku prostě nebyly. Během posledních 130 let
si je ale lidé v místech největšího osídlení postavili a cesty si zkrátili.
Pojďme se teď podívat, jaké mosty propojují břehy naší krásné řeky
Berounky od soutoku s Vltavou k Berounu.

Železniční most Mokropsy–Všenory
Železniční most si během své historie také zažil dobré i zlé. Jednokolejná železniční trať z Prahy do Plzně byla slavnostně otevřena
v roce 1862, ale ještě pár měsíců předtím záplavy podemlely nedostavěný pilíř. Velká povodeň o deset let později opět řádila – zřítila
se část železné konstrukce. Od té doby most stojí, v roce 1911 mu
přibyla druhá kolej. Zajímavé je, že ji dělníci postavili během jediné
noci, a to bez přerušení provozu: večer jel poslední vlak a ráno už
se jezdilo po obou kolejích. Most přežil i války, jen na konci té druhé
ho na krátký čas vyřadili z provozu partyzáni. Přežil i povodeň v roce
2002. Před dvaceti lety byla provedena generální oprava a přistavěna ocelová lávka pro pěší.

Lahovický most

Kolem soutoku Berounky s Vltavou se prostírá pražská část Lahovice. Vede tudy rušná Strakonická ulice, jejíž součástí je i Lahovický
most přes Berounku. V minulosti tu bývalo slepé rameno řeky, kde
tekla voda jen při povodních, majitel zbraslavského panství sem ale
v roce 1829 přesunul hlavní říční koryto a u zámku nechal jen tůni.
To už tu stál dřevěný mostek, od roku 1920 pak železobetonový.
Dnešní most je z let 2001 až 2004, měří 216,8 metru a má dvě
vyhlídkové věže.

Lávka v Radotíně

Dříve tady býval přívoz, přes nějž jste se mohli dostat i autem.
V roce 1995 byla postavena lávka pro pěší a cyklisty, vedoucí
od radotínského kostela sv. Petra a Pavla směrem na Lipence. Má
symbolizovat žerď plachetnice, je usazena na jednom pilíři a křídla
nesou ocelová lana. V současné době je v kritickém stavu, její stav
se pomalu zhoršuje už od povodně v roce 2002 a připravuje se její
rekonstrukce. Zatím je v místě posledních dvou závěsů podepřena,
aby se mohlo bezpečně přecházet.

Radotínský most, součást Pražského okruhu
Mostní estakáda překlenující údolí Vltavy i Berounky je součástí Pražského okruhu, do provozu byla uvedena v roce 2010. Její celková
délka je 2 055 metrů, je to tedy nejdelší silniční most v Česku. Je
i poměrně vysoký, železniční trať překračuje ve výšce kolem 40 metrů.

www.okruhprahy.cz
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Černošická lávka
Další lávka, která nahradila původní nevyhovující přívoz a která
neodolala ničivé povodni z roku 2002, kdy musela být opravována. První pokusy o postavení lávky začaly v Černošicích už v roce
1939, nakonec tu byla lávka postavena až v roce 1962. Je určena
pouze pro pěší a cyklisty, vede tudy cyklotrasa i pěší turistická
trasa ke Kazínu.

DOBNETTÉMA

Most se semaforem
v Srbsku
Přes řeku se lidé kdysi brodili, později se vozili přívozem,
bývala tu hospoda U Přívozu.
Přívoz prý v roce 1936 použil
i prezident T. G. Masaryk. Lávka
pro pěší sloužila od roku 1960
až do povodně v roce 1981, kdy
byla stržena. Hned poté postavili
novou i pro auta, opět zničenou
povodní v roce 2002. Nejnovější
lávka s asfaltovým povrchem
a semaforem stojí dodnes.

Lávka spojující Třebaně
Lávka je důležitou spojnicí mezi Zadní a Hlásnou Třebaní, zvláště
pro ty, kteří cestují vlakem, neboť nádraží je na pravém břehu řeky
v Zadní Třebani. Lávka byla poškozená při povodních v roce 2002,
i po opravě je mírně prohnutá. Může se po ní chodit pouze pěšky,
a to platí i pro cyklisty.

Most v Řevnicích
Nad jezem nejspíš už v 19. století fungoval desítky let přívoz, který
spojoval mlýn s centrem obce. Ve 30. letech minulého století bylo
v Řevnicích založeno Sdružení pro postavení lávky, finančně stavbu
nejvíce podpořili majitel mlýna za vodou Václav Hazuka a Adolf
Neubert, který vlastnil pozemky u Černé skály.
Dřevěná lávka na betonových pilířích byla postavena v roce 1937,
ale hned o čtyři roky později ji strhla povodeň. Tehdy roztály ledy
a narazily do ní. Nový železobetonový most stojí od roku 1943, část
nákladů platila obec, část stát. Od té doby až do roku 2002 potřeboval ještě několik dalších oprav.

Letovský most
Stejně jako jinde spojoval i Lety a Řevnice přívoz, zhruba 100 metrů
pod mostem po směru toku. Před první světovou válkou se za převoz platily 2 haléře za osobu, přičemž domácí měli slevu, při velké
vodě bylo potřeba lano a platil se dvojnásobek.
Most postavila obec Lety s podporou státu v letech 1936–1937,
stavbu provedl ing. Václav Kotrba. Je zajímavé, že Letovští požádali
v roce 1936 prezidenta Edvarda Beneše o souhlas, aby mohl most
nést jeho jméno, žádost však byla tehdy zamítnuta. V roce 1999 byl
most rekonstruován. Katastrálně je rozdělen mezi Lety a Řevnice. u

Most v Karlštejně
Nejstarší most v okolí už dávno nevypadá jako dřív. Původní železný
dosloužil v roce 1997 a o rok později už tu stála nová moderní
oblouková stavba s železobetonovou konstrukcí. Je to dávno, kdy
osady na pravém břehu řeky byly spojeny s hradem jen přívozem…
Zdroj: kroniky měst a obcí, kniha Řevnice na starých pohlednicích, zpravodaj Ruch
www.idobnet.cz
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Namícháme tisíce
odstínů barev
Firma J + J Nájemníkovi, s. r. o.
Výpadová 1519/12a, Radotín
Folik: rukáv, polorukáv, šířka
od 1m.
Máme ochotný, vyškolený personál, který velmi rád se vším poradí.
Provozní doba
PO - PÁ 7:00-18:00 hod.
SO
8:00-12:00 hod.

) 774 860 450
Krslická

8 najemnikovi@seznam.cz
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Radotín

Žijte naplno bez bolestí

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

Mgr. RADKA GEFFERTOVÁ

Tel.: 603 21 89 92
e-mail: info@fyzioterapie-rg.cz
28. Října 1160, Řevnice

www.fyzioterapie-rg.cz

OBERMAN
ALARMS

elektronická
zabezpečovací zařízení
kamerové systémy
Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571

info@oberman.eu
pavel.oberman@seznam.cz

www.oberman.cz

PALIVOVÉ ...metry, naštípaná polínka nebo
KRBOVÉ
VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

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

Karlštějnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

777 659 546
8
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www.drevo-dolezal.cz

vá

do

pa

Vý

vsk

Jos

Široký výběr štětců, válečků, lepicí
pásky, malířské fólie, úklidové
a čisticí prostředky, čističe odpadů, bazénová chemie.
Jednotlivé výrobky jsou od českých i zahraničních výrobců.
Pracovní a ochranné rukavice,
respirátory, autokosmetika, lepidla
a tmely.
Železářské zboží: spojovací
materiál, kování, kotvicí materiál,
ruční nářadí, brusné a řezné zboží,
zakrývací plachty s oky, závitové tyče, závitníky, vrtáky téměř
do všech materiálů, kouřovody, řetězy, ocelová lana, lana na pletení,
štafle, těsnění.
Dále zahradnické pomůcky,
semena travní, zeleniny, okrasné
rostliny, postřiky na rostliny.

Be

Nabízíme míchání tisíce odstínů barev laků,
lazur, autolaků, fasád, marmolit (kamínek,
mozaika), průmyslových barev na beton
(zátěžové), na ocel i pozink, dle vzorníků, to
vše na počkání, případně do druhého dne.

Nabízíme dodání, opravy a montáže
veškeré stínící techniky, jako jsou markýzy,
venkovní i vnitřní žaluzie, sítě proti hmyzu,
plisé, vnitřní a venkovní rolety.
Dodání a montáž do týdne,
garance 5 let, bezplatné zaměření.
V případě dotazů se na nás obraťte na čísle

737 866 668
WWW.STRMAT.CZ
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Původní most.

Přišli vojáci
a most strhli
Zajímavou historii má most v Dobřichovicích,
který příští rok oslaví dvacet let. O jeho
předchůdci a také o dobřichovické lávce pro
pěší jsme si povídali s bývalým starostou
Dobřichovic Václavem Kratochvílem.
Pane Kratochvíle, co bylo
v Dobřichovicích dřív – most,
nebo lávka?
První byl most, který se začal
stavět v roce 1896. Lávka tu stojí
až od roku 1976.
Před vybudováním mostu tu
byl přívoz?
Ano, předtím se tu jezdilo přívozem k zámku, platilo se za něj. Byl
velký, převážel i koňské povozy,
obilí, zvířata. I zboží z dráhy jezdilo
přívozem. Když byla velká voda,
nepřeváželo se, takže děti nechodily do školy. Potom tu byly brody,
což bylo zadarmo, ale zase se
daly používat, jen když bylo málo
vody. To už je dávno, jeden brod
byl pod nynější lávkou, ale dneska
už je řeka úplně jiná.
To muselo být poměrně náročné. Nedivím se, že se místní
rozhodli pro most.
Předkové ho strašně chtěli, zvlášť
když se v roce 1862 udělala dráha, protože nádraží bylo na druhém břehu řeky. Dokonce se
našly plány už z roku 1876, podle
nich měl most stát kousek níž
po proudu řeky. Most byl projektovaný tak, že by byl až nad úrovní
velké povodně z roku 1872, měl

Původní lávka.

mít brány a lana. To se nakonec
neuskutečnilo.
Nakonec most stál až v roce
1897?
Ano. Mezitím na pravém břehu řeky
vyrostly nové vily, které patřily vlivným lidem, byl to například vážený
pan profesor Antonín rytíř Randa,
jenž zasedal ve Sněmu, a jiní, kteří
stavbu hodně prosadili. Sehnali
část peněz a na zbytek si vzali
půjčku, kterou pak spláceli. Když
se most otvíral, byla to velká sláva.
Vybíralo se tehdy mýto?
Zavedli ho v roce 1899, tehdy byla
mýta běžná, platilo se na všech
mostech. Měli jsme tu i ceník poplatků, například za hejno husí, kravský nebo koňský povoz a tak dále.
Někdo naopak neplatil, třeba farář,
když šel na mši, dítko jdoucí do školy… Na začátku druhé světové
války bylo mýto zrušeno, most pak
převzal protektorátní úřad a po válce
byl začleněn mezi státní silnice.
To byl pořád ještě v dobrém
stavu. O čtyřicet pět let později
už nestál. Proč?
To bylo velmi rychlé. V roce 1990
se uprostřed vozovky objevila
díra a další díry následovaly, přišly

Původní lávka.

Zřícenina původní lávky.

Bourání mostu v roce 1990.

Výstavba mostu v roce 1996.

znalecké posudky, podle nichž
most hrozil samozřícením. Během
pár měsíců byl most uzavřen i pro
pěší. V srpnu 1990 se objevili
vojáci a strhli ho.

Ano, asi tři roky. Zavedli jsme
ho podle vyhlášky o místních
poplatcích, kdy se mohl vybírat
vjezd do určité části obce. Pak ale
Ústavní soud mýtné zrušil s tím,
že se na most nevjíždí, ale že se
přejíždí. To je dávno, příští rok tu
bude už dvacet let.

Aniž by postavili nějaký provizorní most?
Ten byl postaven až na jaře 1991
na původních pilířích, byl to
vojenský most, jednosměrný, se
zvýšeným chodníkem. Na obou
koncích měl semafor, a když nefungoval, platila přednost z jedné
strany. Měl tu být maximálně
do roku 1997. Nové zastupitelstvo
začalo v roce 1994 přemýšlet
o nové stavbě. A byl to velký
problém, takže nakonec se most
realizoval jako oprava stávajícího,
výška i pilíře zůstaly původní, jen
prostřední pilíř se zboural a udělala
se nová konstrukce s obloukem
a oddělený chodník. A zase začalo
shánění peněz, osm milionů jsme
měli, deset milionů jsme dostali
od Ministerstva financí a deset
milionů jsme si půjčili. Během čtyř
let se to splatilo.
Jak dlouho stavba trvala?
Začala 1. března 1996 a 30. listopadu 1996 už se otvíral most nový.
Pamatuji si, že se na něm také
platilo mýtné.

Bude se něco dít?
Měla by přijít prohlídka a nějaká
drobná oprava.
Vraťme se ještě k lávce pro
pěší.
Lávka tu dlouho nebyla potřeba,
až ve 20. a 30. letech 20. století se
Dobřichovice rozšířily do oblasti kolem dnešní mateřské školy, což byl
jejich největší rozvoj. Teprve poté
vznikla potřeba mít nádraží blíž.
I tady předtím býval přívoz?
Býval, vždycky se zakřičelo „převoz“, jezdil i k poslednímu vlaku
pozdě večer. Od roku 1956 se
v těchto místech na léto stavěla
pontonová lávka, která se pak
před zimou rozebrala.
A kdy byla postavena lávka?
První ocelovou lávku postavili
Dobřichovičtí v roce 1976, byla
kratší, vedla jen nad řekou, pak
se muselo po louce k nádraží.
Někdy za velkých dešťů byla
louka plná vody, takže se tam
lidé brodili, sundali boty, ženské
zvedly sukně, chlapi vyhrnuli
kalhoty a šlo se. Povodeň v roce
2002 pak lávku úplně zničila
a na jejím místě vznikla o rok
později ta dnešní. Je delší a širší
než původní.
Téma připravila:
Lucie Hochmalová
Archiv V. Kratochvíla
www.idobnet.cz
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Jakub Kadeřábek: Je těžké
postavit zajímavou motorku
Odjakživa jsem patřila k jedincům, kteří mají
rádi pohádky, ctí sílu snů a fandí všem, kdo
jdou s odvahou za svým, i když cesta může
být spletitá. Několik pohádek jsem za svůj
život stačila i prožít. Příběh Řevničana Jakuba
Kadeřábka (25) je této vrstvě reality velice
podobný a dal by se nazvat „Odvážnému štěstí
přeje aneb nic není nemožné“.

J

akub Kadeřábek vystudoval
SPŠS a v současnosti je
zaměstnán jako technický
pracovník Střediska výchovné
péče Dobřichovice. Mnoho z nás
tohoto renesančního mladíka
může znát i z pole hudebního,
které ovšem opustil, aby se celou
svou duší začal věnovat stavění
motorek, v němž i přes svůj mladý
věk dosahuje téměř neskutečných
úspěchů. Jeho příběh vám nyní
předkládáme třeba i jako motivační návod k uchopení vlastních
tužeb a přání.

Jakube, byly motorky součástí
tvého života vždycky, nebo jsi
na ně přešel z nějakého jednoduššího vozítka?
Myslím, že zájem o techniku
a různé samohyby jsem zdědil
po svém tátovi Petrovi. Odmala jsem „zlepšoval“ všelijaká
jízdní kola a malé motocykly,
ale řekl bych, že moje úpravy
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Kdy jsi přišel na to, že bys je
chtěl stavět?
Tuším, že v roce 2007 jsem se byl
poprvé podívat na jedné z prvních
výstavních soutěží Bohemian Custom Bike v pražských Holešovicích. Do té doby jsem ani netušil,
že se takové věci dějí, a už vůbec
ne u nás. Atmosféra soutěže, lidé
a hlavně stroje, které jsem nikdy
neviděl, to všechno bylo tím zlomovým bodem, kdy jsem si řekl,
že bych to mohl zkusit.
A je složité motorku postavit?
Určitě je to lehčí v podmínkách,
na něž jsme zvyklí z přiblblých
amerických seriálů o stavění
motocyklů... Je těžké postavit
zajímavou motorku.

jim na funkčnosti ani hodnotě
nepřidaly. (smích) Začátky byly
v biketrialu, posléze v BMX
kolech a teď, když je čas, se
rád projedu na jednokolce. Ale
motocyklové začátky určitě pramenily od otce.

Tak to se ti povedlo, teď máš
motorku, která je super úspěšná, a vyhráváš s ní jedno úžasné ocenění za druhým. Kolikátý
tvůj pekelný stroj to je?
Toto je v podstatě třetí stroj,
ke dvěma předchozím bych se už
asi nevracel, myslím, že nějakým
způsobem byly také zajímavé, ale
s funkčností si moc nerozuměly.
(smích) S předchozím jsem se
také zúčastnil soutěže v Praze,
ale moc pochopení u odborné
poroty nezískal, tehdy to skončilo
posledním místem. S ohledem
zpět to chápu. Na druhou stranu
to asi byla silná motivace zkusit
to udělat líp.

Kdo je
Jakub
Kadeřábek?
Je mu 25 let.
Žije v Řevnicích.
Pracuje jako technický
pracovník Střediska
výchovné péče Dobřichovice.
Jeho největším koníčkem je
stavění motorek, v němž má
úspěchy u nás i v zahraničí.

Jak se na takovou motorku
shánějí díly, součástky
a další věci?
V mém případě jsem zvolil asi
trochu složitější cestu, a to
kompletní stavbu motocyklu,
takže jsem nebyl vázán konkrétními díly, ale devadesát procent
motorky jsem vyráběl. Jediné,
co jsem chtěl zanechat v takřka
originálním stavu, byl motor
Harley-Davidson 750WLA z roku
1942, ale ani ten se neubránil
lehkým úpravám. Na tento agregát se u nás díly neshánějí úplně
snadno, takže postupně jsem si
nechal z USA posílat chybějící
komponenty až do jeho kompletního stavu.

DOBNETROZHOVOR

Máš představu, kolik lidí se
podobným koníčkem v naší
republice zabývá?
Konkrétní číslo se říct nedá,
nadšenců, kteří si přestavují
a předělávají své stroje, je určitě
na stovky a lidí, živících se u nás
přestavbami sériových strojů, jsou
desítky. A ti, co získali evropské či
světové jméno, by se dali spočítat
na prstech jedné ruky.
Co je na této aktivitě vlastně
nejtěžší? Získat peníze, být
technicky zručný, nebo mít
dostatek času?
Řekl bych, že nejtěžší je navrhnout
a vymyslet motocykl, který by
zaujal. V nejlepším případě, aby
zaujal i nemotoristickou část diváků. Samozřejmě to jde ruku v ruce
a vždycky je to něco za něco.
Ale je to jako u každého velkého
koníčku: peníze se dají vydělat,
technickou zručnost po nějaké
době získáš, a když to chceš
dělat, tak si čas najdeš.
Kterého svého dosavadního úspěchu si ceníš nejvíc?
A proč a jaká ocenění jsi vlastně získal?
Samozřejmě si cením všech.
A každá soutěž či výstava byla
v něčem jiná. Určitě mě hodně

trpělivosti. (smích) Když jsou soutěže v blízkosti, jezdíme jako velká
rodina i s přáteli. Je fajn, když se
nervózní podíváte před vyhlášením
kolem sebe a vidíte blízké, které
máte rádi…

Radost při přebírání ceny.

Archiv J. Kadeřábka

pozitivně poznamenala soutěž
Bohemian Custom Bike, což je
oficiální mistrovství ČR, kde je
každoročně velká konkurence
se zvučnými jmény a parádní
atmosférou. Tam jsem získal první
místo ve své kategorii, ocenění
časopisu Easyrider jako Best of
a hlavní výhru Best of Bohemian
Custom Bike. Také mě potěšilo
první místo v mé kategorii na mistrovství východní Evropy, ocenění
jako hvězdy slavnosti na velké
motoristické slavnosti Legendy
v pražských Bohnicích.
Ale asi nejintenzivnější zážitek
jsem zažil na akci Prague Custom

Battle, kde jsem vyhrál první místo ve své kategorii a cenu Best
of, kterou mi předávala Karen
Davidson, vnučka zakladatele
společnosti Harley-Davidson,
spolu s Russellem Mitchellem,
americkým stavitelem motorek.
Což byla opravdu velká čest
a zážitek.
To je opravdu hodně úspěchů… Podporuje tě v těchto
aktivitách rodina, jezdí třeba
fandit na soutěže?
Rodina a přátelé mě rozhodně
podporují, myslím, že do letošního
roku se mnou museli mít hodně

Jistě jsi na všech soutěžích
a akcích potkal zajímavé lidi
z branže. Je mezi nimi někdo,
koho si opravdu vážíš a kdo by
třeba i mohl být tvým vzorem?
To je další věc, z níž mám velkou
radost: seznámení s lidmi, o nichž
jsem četl v časopisech a na internetu a kteří jsou špičkou nejen
na naší scéně. Patří k nim (troufám
si říct) přátelství se stavitelem
a umělcem Tomášem Pytlíkem
a také s Tomášem Turnerem,
jehož si velmi vážím, jelikož jako
první Čech získal první místo
na světovém mistrovství. A je tam
spousta dalších fajn lidí.
A co další motorkářské plány,
jsou-li nějaké?
Plány samozřejmě jsou, letos jsem
byl pozván na Czech Art Festival,
kterého bych se rád zúčastnil. Příští rok se koná mistrovství Evropy
a světa, tak uvidíme. A pak možná
další projekt?!
! Helena Pelikánová
! Lucie Hochmalová

inzerce

KOMINÍK www.kominictvi-radotin.cz

KAMNÁŘ - dodávky a opravy kamen

Objednávky: info@kominictvi-radotin.cz | MT 721 345 346 VOLÁME ZPĚT

Roční fyzické vyčištění komínu a kouřovodu
s povinnou kontrolou a vystavením zprávy.
Cestovné dle dohody 10Kč/km a ceny s DPH 21%.
Plynový kotel „B“ 500 Kč l Plynový kotel „C“ TURBO 200 Kč
Plynový kondenzační kotel 300 Kč l Kotel nebo kamna na pevné palivo 600 Kč
Revize spalinové cesty pro kolaudaci 2 000 Kč l Kontrola spalinové cesty
po čištění fyzickou osobou svépomocí (pevné do 50 kW) 250 Kč
Vložkování a frézování – renovace komínů. Dodávka a montáž nerezových komínů.
Instalace odkouření pro kondenzační kotele.
Renovace cihlových komínů vnitřním vymazávaním betonovou maltou.

www.vymazavani-kominu.cz
FRANVIN.CZ
Kvalitní alsaská vína
za bezkonkurenční ceny

www.franvin.cz
Komenského 957, 252 30 Řevnice
tel.: 773 545 030
www.idobnet.cz
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Děti jsou k hudbě vnímavější,
než si myslíme
Skladatele Jaroslava Šarouna jsme krátce
vyzpovídali ještě před slavnostním koncertem
20. října v Dobřichovicích.
Písně Jaroslava Šarouna
zaznějí na koncertu Na hlubině 20. října od 19 hodin v sále
MUDr. Fürsta v Dobřichovicích. Zazpívají je žáci pěveckého oddělení místní základní
umělecké školy pod vedením
Oldřišky Richter Musilové.
Na klavír je doprovodí Eugenie
Koblížková a Ivana Kylarová.
Vstupné je dobrovolné.
Jak jste se dostal k tvorbě
písní pro děti?
Koncem sedmdesátých let
vybídl Svaz skladatelů autory, aby
věnovali větší pozornost tvorbě
pro děti. Doma jsem měl patřičnou motivaci v dceři Lence, které
bylo tehdy sedm let. Navíc žena
pracovala ve školce, kde se poctivě věnovala hudební výchově.
Navštívil jsem knihovnu, kde mne

Zveme seniory
do Dobříše a Strže
Pokud jste si oblíbili organizované výlety za památkami,
máte příležitost zúčastnit se
zájezdu hned na dvě zajímavá
místa. Prvním je zámek v Dobříši, který v současné době
patří rodu Colloredo-Mansfeldů.
Najdete v něm interiér ve stylu
rokoka a klasicismu, zrcadlový
sál, obklopuje ho francouzská
zahrada. Po prohlídce zámku
a okolí můžete zhlédnout právě
probíhající výstavu, pak se asi
hodinu pokochat dobříšským náměstím a přesunout se do Staré
Huti. Kousek za obcí je u rybníka
památník Karla Čapka Strž se
stálou expozicí věnovanou Ferdinandu Peroutkovi.
Akci pořádá Městské kulturní středisko Řevnice a uskuteční se
20. října od 8:30 hodin. Odjezd
je naplánován od řevnického Zámečku s předpokládaným návratem kolem 16. hodiny. Přihlášky
můžete podávat v Městském
kulturním středisku Řevnice, na telefonu 725 852 815 nebo e-mailu
kultura@revnice.cz. Cena zájezdu
činí 150 Kč.
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oslovily básničky F. Branislava,
J. Čarka a V. Kabourka, a na vybrané texty jsem složil 47 písniček
rozmanité náročnosti. Jsou psané
s klavírním doprovodem, ale pár
z nich může doprovázet i flétna
nebo zvonkohra. Některé na sebe
i navazují, jako celek ale nejsou
určeny k soubornému provedení.
Výběr ze sbírky má být podřízen
kontrastu a schopnostem dětí.

Žáci pěveckého oddělení ZUŠ Dobřichovice.

Čím jsou písně
charakteristické?
Nechtěl jsem se podřídit primitivismu, který byl ve skladbách
pro menší děti často obvyklý. I při
ohledu na přístupnost jsem se
snažil dát prostor melodické lince
při souladu s textem s rozmanitým
doprovodem.

vnímavější, než si myslíme. Hodně
záleží, jakou hudbou jsou obklopeny. Z toho se odvíjí jejich vnímání,
schopnosti i chuť ji poslouchat. Naším přáním je, aby děti zpívaly s radostí a zpěv jim přinášel potěšení.

Jak vnímáte hudbu pro děti
a vztah dětí k hudbě?
Pokud jde o hudbu, jsou děti často

Profesor sólové korepetice na Hudební fakultě AMU a emeritní
člen České filharmonie (v řádných

Kdo je
Jaroslav Šaroun

Lety opět zažijí
svatomartinské posvícení
Zabijačkové pochoutky a kultura
patří k sobě! Přijďte se přesvědčit
7. listopadu do Letů. Na návsi
vypukne stylový jarmark s pravými zabijačkovými laskominami,
koláči i svatomartinským vínem.
Bude se soutěžit v pojídání
posvícenských koláčů a jitrnic.
Hodování zpříjemní hudba a další
radovánky. Vystoupí například děti

z mateřské školy nebo skupina
ze Všeradic s tancem Šakalí léta.
Zahraje kapela Třehusk i rockově
zaměřený Orkus z Řevnic. Dnem
plným zábavy nás provede místní
moderátor Olda Burda. Přijede
také Martin na bílém koni, zazáří
ohňová show i lampionový průvod. Posvícení začíná
ve 13 hodin. Vstup je volný.

Archiv ZUŠ Dobřichovice

úvazcích dříve též na Státní konzervatoři a v Národním divadle) se
narodil v roce 1943 v Dobrušce.
Od svých třinácti let žije v Dobřichovicích. Zde se pravidelně podílí
na realizaci koncertů a besed s významnými osobnostmi. Pamětníci
vzpomínají i na skladbu mužů,
kterou naši sokolové cvičili v roce
1980 v Hostivicích, v Jílovém
a na Strahově. Šarounovy symfonické i komorní skladby zazněly
na pódiu i v rozhlase.

Klíma beseduje
se slavnými
sousedy
Podzim je tu a s ním opět
cyklus besed, během nichž
Josef Klíma představuje známé
osobnosti z našeho okolí.
Hned na začátku října vyzpovídal známý novinář, hudebník,
reportér a spisovatel v jedné
osobě Jana Rosáka a 17. října
od 19 hodin budeme moci blíže poznat Františka Kinského,
v pátek 23. října pak sexuologa Radima Uzla. Jak už je při
Klímových besedách s příjemnou atmosférou zvykem,
můžeme se hosta ptát na vše,
co nás zajímá. Setkání se
uskuteční ve vinárně U Karolíny. Osvěží ho kapela Na vlastní
uši band. Vstupné je 150 Kč,
senioři zaplatí 80 Kč.
Obnovený cyklus besed Josefa
Klímy proběhl letos na jaře. Pozvání přijali Jan Hrubý, Ondřej
Hejma, Ivan Mládek, Ludmila
Vaňková a duo Martha a Tena.

Video na iDOBNET.cz.
Stranu připravila Lucie Hejbalová

DOBNETPRÁVNÍ PORADNA

Mgr. Petra Vrábliková, advokátka, ODPOVÍDÁ NA VAŠE DOTAZY:

Vjetí autem mimo komunikaci je také přestupek

K

dyž se na mě obrátil jeden
z klientů s žádostí o zastoupení v přestupkovém řízení,
matně jsem si vzpomněla na březnový večer před přibližně osmi lety,
kdy jsme z mostu v Dobřichovicích
sledovali pokus jistého odvážlivce
o projetí brodu. Skončil efektním
zásahem transportéru zdravotnické
služby z Řevnic, a jsem si jistá, že
i pěknou pokutou pro řidiče za přestupek na úseku ochrany proti
životnímu prostředí (o povinnosti
uhradit náklady zásahu hasičů
nehovořím). Vjezd do vodního toku
mimo účelovou komunikaci (tj. užívaný brod, což ten náš není) totiž
není povolen a je stíhán ze strany
orgánů ochrany životního prostředí.
Klient však obdržel pokutu za spáchání přestupku spočívajícího v odstavení vozidla mimo komunikaci.
Obecně panuje mylný názor, že pokud něco provedete autem mimo
komunikaci, tedy silnici, chodník, vyznačené parkoviště nebo
odstavnou plochu, nejde o přestupek, protože na to nedopadá
zákon o pozemních komunikacích.
Přestupek je definován jako zaviněné jednání, které porušuje nebo

ohrožuje zájem společnosti a je
za přestupek výslovně označeno
v přestupkovém nebo jiném zákoně. Autem se tak můžeme dopustit přestupku na silnici – při jízdě
(to jsou přestupky vyjmenované
v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů –
silniční zákon) nebo při parkování
na komunikacích, při výjezdu z nich
nebo při najíždění na ně, ale i tím,
že vjedeme nebo zastavíme mimo
komunikaci. Tyto případy jsou však
složitější, protože právě zde fungují
ty zvláštní zákony, které říkají, kam
jet a kam ne a kolik schytáte za to,
když pravidla porušíte.
Předně je zakázán volný vjezd
do lesa, a to i na lesní cesty, jež
jsou účelovými komunikacemi.
Nemusí tam být žádná značka,
zákaz vyplývá ze zákona. Porušení
zákazu je přestupkem podle § 53
odst. 1 písm. g) lesního zákona
(zákon č. 289/1995 Sb., o lesích,
v platném znění.), za který může
lesní stráž nebo obecní úřad obce
s rozšířenou působností (orgán
státní správy lesů) uložit fyzické
osobě pokutu do výše 5 000 Kč.

Automaticky povolen není ani vjezd
na nelesní, jinak volně přístupné
pozemky. Právo na volný průchod
přes pozemky zakotvuje § 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění,
nelze je však zaměňovat za právo
k vjezdu na tyto pozemky. Právo
vjezdu na soukromý pozemek pak
reguluje občanský zákoník, jenž
stanoví jeho účel (pouze k obhospodařování sousedních nemovitostí
a v nezbytné míře) a následky (povinnost k náhradě vzniklé škody).
Velmi striktně je upraven vjezd
do národních parků a chráněných
přírodních oblastí. Je možný pouze na základě povolení příslušné
správy, při nedovoleném vjezdu
motorovým vozidlem do takové
oblasti by šlo o přestupek podle
§ 87 nebo § 88 zákona o ochraně
přírody a krajiny ZOPK, za který
může orgán ochrany přírody –
Správa CHKO, případně Česká inspekce životního prostředí – uložit
pokutu až do výše 100 000 Kč.
A když se vyhneme lesům, polím,
chráněným krajinným oblastem,
je třeba si uvědomit, že ani v obci
nebo ve městě není možné sjet ze

silnice a jen tak auto zaparkovat.
Vrátím se k mému klientovi – musela jsem ho poučit, že pokutu dostal
oprávněně. Parkování na veřejném
prostranství tam, kde takové parkování místní úpravou (tj. vyhláškou
příslušného města nebo obce)
výslovně není dovoleno, může být
považováno za přestupek podle
ust. § 47 odst. 1 písm. f) nebo
h) zákona o přestupcích, neboť
se jedná buď o porušení pravidel
konání veřejné akce v obci (kulturní,
sportovní), nebo o neoprávněný
zábor veřejného prostranství. Za takový přestupek může být uložena
pokuta až 50 000 Kč. V případě
klienta to byla výchovná pětistovka.
Přestože nám současné sucho
umožňuje prohánět se dobřichovickým brodem i ve sporťáku, aniž
bychom si omočili ráfky, nikomu
to, mimo jiné ze shora uvedených
důvodů, zkoušet nedoporučuji.
Mgr. Petra Vrábliková,
advokát
Karlštejnská 518,
252 29 Lety
www.vrablikova.cz

inzerce

RUČNÍ MYTÍ
VOZIDEL
KOMPLETNÍ PÉČE
O VÁŠ VŮZ ČI MOTOCYKL

Výhradně ruční mytí interiérů
a exteriérů. Programy od 199 Kč,
ze kterých si vybere každý. Používáme
čistící prostředky Mafra, Fraber, Sonax.
Areál tenisových kurtů
Pražská 454, Lety u Dobřichovic
Otevírací doba
607 963 477
Po-Pá 8-18
720 358 210
So 10-18
www.rucnimytilety.cz

Velká Chuchle

KOZOLUPY

zahájila
jarní prodej
nabízíme:

• ovocné stromky, aronie
• angrešty, rybízy,
• ořechy, lísky
• sloupové jabloně, třešně
• okrasné stromy a keře
• trvalky, letničky
Kozolupy 81, 268 18 Karlštejn
tel.: 734 448 910

ČESKO – ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA

ZVONEČEK
Vás srdečně zve na seminář

CO POTŘEBUJE MÉ BATOLE
NÁPLŇ

ZAHRADNÍ ZEMINA

OVOCNÁ
A OKRASNÁ
ŠKOLKA

• Jaký je psychický a motorický vývoj dítěte v batolecím věku
• Jak umět více rozumět a naslouchat svému dítěti
• Připravené prostředí pro batolata
• Praktická výroba pomůcek na doma

KDY: 7. listopadu • ČAS: 9:00 – 13:00 • CENA: 500 Kč
Rezervaci a další informace naleznete: K Třešňovce 64, Karlík 252 29
tel.: 736 246 579, e-mail: zvonecekmontessori@gmail.com

w w w.mo n t e sso r isko lka. cz

PALIVOVÉ DŘEVO
DŘEVĚNÉ BRIKETY
prodejpalivovehodreva.eu

777 264 266

 Kompostovaný
 substrát
 Travní substrát
 Mulčovací kůra
 Doprava
Kontakt:
Tel.: 602 693 051
e-mail: info@zekom.cz
www.zekom.cz

Zlatnictví Zmatlíkovi
Slunečná 1326, 252 28 Černošice (autobusová zastávka Vráž – u tranformátoru)

Nabízíme kompletní sortiment ze žlutého a 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

Otevírací doba
Po: zavřeno | Út: 1418
St: 9-11 / 14-18
Čt, Pá: 14-18 | So: 9-1
1.30

tel.: 251 641 208 | mobil: 736 710 244
info@zlatnictviaz.cz

www.zlatnictviaz.cz
www.idobnet.cz
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Hit sezony – Snail Secret
(šnečí kosmetika)
ZVEME VÁS NA NÁVŠTĚVU A VYZKOUŠENÍ PŘÍPRAVKŮ
Společnost TianDe vyrábí kosmetiku
a potravinové doplňky obsahující pouze
přírodní složky s využitím nejnovějších
technologií a respektováním originálních
tibetských, čínských a altajských receptur.
kolagen aj.), minerály (perly, zlato,
stříbro, křemík aj.).

Produkcí TianDe je kolekce exkluzivních kosmetických prostředků
a výrobků pro zdraví, které byly
vyvinuty na základě starodávných
receptur orientální medicíny a nejnovějších vědeckých poznatků.
Produkty obsahují látky, které jsou
užitečné nejen pro pokožku, ale
pro organismus jako takový. Každý
výrobek TianDe má ve svém složení jen vzácné přírodní ingredience,
jako jsou výtažky z léčivých rostlin
(ženšen, zázvor, lotos aj.), éterické
oleje (z ylang ylangu, jasmínu, rozmarýnu, mandlí aj.), unikátní složky
živočišného původu (ovčí placenta, hadí tuk, žraločí chrupavka,

TianDe je zdrojem
vaší přírodní krásy
K péči o vaši krásu a k ochraně
zdraví používáme především velmi
cenné přírodní ingredience a jejich
léčivé vlastnosti. Jsou to například
hadí tuk i kůže, ovčí placenta,
extrakt z hnízda
vlaštovky, červený
kaviár, hedvábný
protein, ženšen,
houby lingzhi,
tremela, thajský

květ, zázvor, lotos, perly, zlato,
stříbro, křemík a další.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:
TIP PODZIMU – PLEŤOVÉ
MASKY (cca 50 druhů)

Jedinečnost
receptur
V srdci každého kosmetického přípravku TianDe je lidová
moudrost a znalosti o starověkém
Východu. Formule jsou založeny
na starověkých receptech čínské,
tibetské a altajské medicíny
osvědčených po celá staletí.
Bohatý (přes 500 titulů) a průběžně
aktualizovaný výrobní program, který
umožňuje každému najít produkt pro
osobní péči. Perfektní servis, pravidelné propagační akce, slevy a přijatelné ceny, to je nabídka TianDe.

UDĚLEJTE SI „MASKOVOU
PARTY“
UŽIJETE SI TO!
Odměnou vám bude ještě
dárek pro každou z vás.
Přijedeme za vámi až domů.
Stačí zavolat a domluvíme se.

kontakt:
L. Michalová, 775 528 508
Praha, Černolice
M. Hůlová 603 331 707
Dobřichovice a okolí
(dárkové balení, návštěvy u vás)
Více na: http://TianDe-andel-cz.
webnode.cz

MĚSTO DOBŘICHOVICE
HLEDÁ

KVALITNÍ
SERVIS
KOLA
A
N
Y
SLEV
ERVIS
I NA S

perfektní
předprodejní
příprava kol

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•elektrokola
•koloběžky
po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12
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Kvalifikační předpoklady:
• Vyučení nebo SŠ vzdělání.
• Dobré organizační schopnosti.
• Komunikativnost a schopnost získat si autoritu u podřízených
pracovníků.
• Schopnost samostatně vyhledávat a řešit pracovní úkoly.
• Řidičské oprávnění a zkušenost s řízením multikáry.
• Manuální zručnost.
• Ochota pracovat převážně v terénu.
• Znalost práce s motorovými a el. nástroji
(sekačka, pila, křovinořez, úhlová bruska).
Přihláška zájemce musí obsahovat strukturovaný životopis - jméno
a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, informace o vzdělání a praxi, datum a podpis zájemce.
Platová třída odpovídající druhu práce: 7.

ČTVRTKY

do 20:00

www.kola-sport.cz
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VEDOUCÍHO
TECHNICKÝCH
SLUŽEB

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

Přihlášku zašlete na adresu Městský úřad Dobřichovice, Vítova 61,
252 29 Dobřichovice nebo e-mailem na info@dobrichovice.cz.
Lhůta pro podání přihlášky do 15. října 2015.

DOBNETSPORT

Řevnice ožily běžci s mapou
a buzolou
První říjnový víkend bylo
v řevnickém Lesním divadle
plno. Nepřijeli ale herci,
nýbrž na 50 organizátorů
závodu v orientačním běhu
z USK Praha a více než 800
orientačních běžců, zkušených
i začátečníků.
Brdy se totiž staly stadionem pro každého, kdo
má rád pohyb v lese a trochu dobrodružství
s mapou na stezkách a pěšinkách, jež nemusí
být vždy vyšlapané. Na závodníky čekaly tratě
od jednoho do 10 km. Vybrali si jak zdatní
sportovci od 10 do 70 let, tak nejmenší děti
s rodiči nebo bez nich.
Tento prostor orientační běžci znají. V roce
1990 tu rovněž USK Praha uspořádal mistrovství České republiky v orientačním běhu. Je tu
dobré zázemí a především krásný, i když technicky náročný lesní terén. Letos měli soutěžící
hlavních kategorií dospělých a juniorů ještě
jednu raritní motivaci – kontroly byly umístěny
přesně jako před 25 lety. Někde se mlází proměnilo v dobře průběžný les, jinde se objevila

Jarmila Němečková

nová paseka, ale to lze vždy zanést do mapy.
Jak dopadlo srovnání? Když pomineme, že
poprvé se běh uskutečnil jako mistrovství
republiky a letos na krajské úrovni, podařilo se
pokořit vítězné časy pouze v mužské kategorii,
konkrétně Vojtěchu Kettnerovi z SK Kamenice.
Na start nesoutěžních tratí přišlo téměř 500
startujících. Ti mohli kdykoli během víkendu
vyběhnout po krátké instruktáži zkušených
trenérů. S pomocí co nejjednodušší taktiky

Praha 15 vybojovala hattrick

MČ Praha 16

Na biotopu v Radotíně závodili úředníci
městských částí Praha 1 až 22 v soutěži
zdatnosti. Nejlepší byl tým Prahy 15.
Domácí obsadili pátou příčku.
Tradiční klání organizovala
po dvou letech městská část
Praha 16. Dorazilo celkem 11
týmů z celé Prahy. Na hladině
jezera bez chemie se odehrálo hned několik sportov-

ních i úřednických disciplín.
Program odstartoval starosta
městské části Praha 16 Karel
Hanzlík s tajemníkem místního
úřadu Pavlem Jiráskem. Ten
celou akci s pomocí dalších

zaměstnanců úřadu a Kulturního střediska Radotín
připravoval. V roli fanoušků
dorazili i další čelní představitelé pražských samospráv.
Vítězství a putovní pohár si
z Radotína nakonec odvezl
tým Prahy 15, vítěz předchozích dvou ročníků. Druhé
místo vybojovali úředníci
z Prahy 22 a bronzovou příčku obsadili nováčci z Prahy 1.
„Vítězství borců z Prahy
15 bylo vydřené, ale zcela
zasloužené. Dva z nich se při
soutěžích lehce zranili, přesto
je s úsměvem dokončili. A už
nyní se mohou jak oni, tak
ostatní stateční úředníci se
sportovním duchem těšit
na příští ročník, který zorganizuje právě vítěz letošního
klání,“ shrnul výkony tajemník
Jirásek a dodal: „Potěšení
z akce ale bylo na všech
stranách. Unikátní radotínský
biotop, v Praze jediné jezero
svého druhu, všechny oslovil
a nadchl. A soutěž tak přinesla propagaci této výjimečné
lokality i v dalších částech
Prahy a trochu inspirace pro
projekty budoucí.“

všichni dorazili do cíle. Zápolení si užili hobby
běžci, kteří běh s mapou chtěli zkusit, i vícečetné rodiny. Čas si změřil jen ten, kdo chtěl.
Sladká odměna a suvenýr ale čekaly na
každého. Při vyhlášení si organizátoři pozvali
na pódium všechny zúčastněné děti. A víkend
zakončili optimistickým závěrem: „Orienťák se
o budoucnost bát nemusí!“
! Markéta Neyrinck Novotná,
Jarmila Němečková

Černošických 900 km
nakonec padlo
V sobotu 19. září úspěšně proběhl první ročník
Černošického běhu. Závod byl zároveň výzvou
uběhnout společně 900 km jako symbol
900. výročí Černošic. A povedlo se! Celkem
215 závodníků všech věkových kategorií zvládlo 1 074,35 km. Navíc se za dobroty podařilo
vybrat přes 12 tisíc korun na vybavení nové
sportovní haly. Výsledky najdete na
www.cernosickybeh.cz.

Archiv organizátora
www.idobnet.cz
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Kde nově koupíte
oblíbené těstoviny
Ráda bych oznámila všem, kteří
rádi navštěvovali obchod PASTA
FRESCA – ČERSTVÉ TĚSTOVINY v Dobřichovicích, že jsem
po dvou a půl roce přestěhovala
výrobnu těstovin do větších a více
vyhovujících prostor do Všenor
– Václava Křena 406, bývalá Jednota, nyní COOP – a po dlouhém
rozhodování i ukončila provozování prodejny. Těstoviny je však
možné zakoupit i v nové provozovně, kde lze také i zhlédnout
výrobu těstovin. Otevírací doba
pro maloobchodní prodej je pondělí až pátek 7:30–14:00 hodin
nebo v jinou dobu po telefonické
dohodě na tel.: 724 953 583.

16
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Dále je však možné zakoupení
čerstvých těstovin na váhu i v Dobřichovicích. Jedná se o ,,Cukrárnu a lahůdky“ V zahradách 1081,
Dobřichovice a nově otevřené
Pekařství ,,Za mlýnem“ Anežky
České 1119. Dále lze zakoupit
těstoviny v samoobsluze COOP
ve Všenorech pondělí až sobota.
V případě zájmu přímé objednávky s dodáním do uvedených
obchodů na uvedeném tel. čísle.
Další informace naleznete již brzy
na nově připravovaném webu:
www.cerstve-testoviny.com.
Doufám a těším se, že moje těstoviny vám budou chutnat i nadále.
Jolana Brabcová


DOBNETTIP

Za šikmou věží do Michalovic
Pomalu končí návštěvní sezona
většiny českých hradů a zámků.
Pokud ale máte rádi tyto
historické stavby, můžete se vydat
na půvabnou zříceninu hradu
Michalovická Putna.

Z

bytky michalovického
hradu najdete v Podlázkách
na okraji Mladé Boleslavi.
Mohutná kamenná věž zvaná Putna se vypíná na kopci – je vidět už
zdálky, když přicházíte z městečka
údolím podél říčky Jizery. Na konci
vás čeká strmější cesta do kopce
až k samotnému hradu, ale výšlap
stojí za to. Můžete prozkoumat celé
okolí zříceniny a po strmých schodech vylézt nahoru na věž, odkud
je nádherný výhled na Jizeru i celou
Mladou Boleslav. I proto je Putna
od roku 1911 i místní rozhlednou.

Trocha historie
Hrad byl založen nejspíš už
ve druhé polovině 13. století, kdy
si Jan z Markvarticů začal říkat
z Michalovic. Dalších 150 let stavba vzkvétala, než ji v roce 1425
dobyli husité. Michalovičtí museli
přesídlit na Bezděz a po návratu

už si zde moc neužili, protože
v roce 1468 vymřeli po meči.
Další majitel hrad nejspíš nepoužíval, kroniky uvádějí, že byl pustý už
v roce 1513. Je skoro zázrak, že se
některé zdi a velká válcová věž zachovaly v tak dobrém stavu. V plné
kráse ale musely být nádherné.
Hrad měl dvojitou hradbu, dvoupatrový palác, byly tu sklepy a hradní
příkop, věž nebyla nakloněná…

Česká šikmá věž
I v Čechách tedy máme svou
šikmou věž, která je na jedné
straně roztržená a naklání se. Proč
tomu tak je, se vlastně neví. Verzí
a hlavně pověstí je několik. Možná
to prý zavinili hledači pokladů
v 19. století, kteří u ní kopali a poničili její základy. Mohlo se uvolnit
také její podloží, nebo se roztrhla
při kopání železnice na konci 19.
století. To vše jsou ale nejspíš bá-

chorky, protože k naklonění došlo
už mnohem dřív.
Nejpravděpodobnější je tak
tvrzení, že ho způsobil výbuch
střelného prachu v 18. století.

Líbilo se tu i Máchovi
Je známo, že spisovatel a básník
Karel Hynek Mácha rád cestoval.
Prochodil prý i okolí Michalovic
a hrad byl jedním z jeho oblíbených
míst, kam se rád vracel. Na jeho
počest tu byla umístěna bronzová
pamětní deska, která připomíná sté
výročí jeho návštěvy z roku 1835.
Věříme, že se tu bude líbit i vám.
Děti se mohou vyřádit na trávě
kolem hradu a unavit se výstupem
na věž, zatímco dospělí si v dřevěné budce koupí něco na posilnění.
A samozřejmě se také rozhlédnou
po kraji. Říčku Jizeru a okolní
přírodu budou mít jako na dlani.
!/ Lucie Hochmalová


Hrad
Michalovická
Putna
Jak se tam dostat?
Z Mladé Boleslavi pojedete
směrem na Českou Lípu,
hned za Boleslaví odbočíte
vlevo směrem na Podlázky.
Pak už hrad určitě uvidíte.
Vybírá se vstupné?
Ano, ale je opravdu symbolické, dospělí zaplatí 20 Kč
a děti polovinu. Fotografovat
můžete bez omezení.
Jak je otevřeno?
Od dubna do září od 10 do 17
hodin (kromě pondělí), v říjnu
od 10 do 16 hodin v sobotu,
v neděli a ve svátky. Od listopadu do března je zavřeno.

www.idobnet.cz
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•

Soutěž o ceny

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěžíme o dárkovou lupu

L
U
P
Y

724 239 763

PRO CHYTRÉ HLAVY
 CYKLISTA

Cyklista projel 2/3 své cesty, pak mu ale praskla pneumatika a šel pěšky.
Zbývající část cesty mu trvala dvakrát tak dlouho než dosavadní jízda na kole.
Kolikrát rychleji jel na kole, než šel pěšky?

SOUTĚŽ

O DÁRKOVOU LUPU

Vyluštěnou tajenku i výsledek kvízu zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu
DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 25. 10. 2015.
Cenu získají luštitelé se správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Výsledek kvízu z minulého čísla: První přijede auto A.
Tajenka z minulého čísla: Spolehlivý servis pro vaše PC

Tři vylosovaní luštitelé se správnou tajenkou a správným řešením kvízu obdrží zdarma lupu L010 – viz www.lupa-darek.cz. Cenu věnovala prodejna
bižuterie a módních doplňků v Řevnicích, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 43.

Vylosovaný luštitel ze zářijového čísla: Hana Florianová, Řevnice
Získává poukaz na nákup zboží v hodnotě 500 Kč v Metronomy CZ.

Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou poštovní
Připravil Pavel Tichna
adresu. Děkujeme.

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník IX, číslo 10/2015, datum vydání 9. října 2015 • VYDAVATEL: DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice IČ: 266 30 214,
e-mail: redakce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111, www.dobnet.cz, e-archiv: www.dobnet-zpravodaj.cz • REDAKCE: e-mail: jmeno.prijmeni@dobnet.cz, šéfredaktorka Liběna Nová,
libena.nova@dobnet.cz • INZERCE: inzerce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111 • GRAFIKA: radek.havlicek@dobnet.cz • Registrace MK ČR
E 17623 • Náklad: 6000 výtisků • Tištěná verze zpravodaje rozšiřována ZDARMA • DOBNET nezodpovídá za pravdivost tvrzení
podepsaných externími dopisovateli • Redakce si vyhrazuje právo upravit dodané texty • Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce
• Nevyžádané rukopisy se nevracejí • Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno
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CÍL KOSMETIKY DIEGO DALLA PALMA
BUNĚČNÁ DETOXIKACE
REGULACE BUNĚČNÉHO METABOLISMU
STIMULACE VITALITY A BUNĚČNÉ ŽIVOTNOSTI

Profesionální kosmetická značka
NOVĚ v Salónu Klementýna

Srdce všech produktů:

51+3 HYALU COMPLEX

Značka Diego dalla Palma se zrodila ze spojení
zkušeností, výzkumu a vývoje v odvětví kosmetologie
a estetiky. Vznikla v 60. letech v Itálii, kde se
nachází její výzkumné laboratoře. Značku
Diego dalla Palma najdete ve více
než 50 zemích světa.

„

• 20 AMINOKYSELIN
• 4 CERAMIDŮ
• 16 VITAMÍNŮ
• 2 BUNĚČNÉ PROTEKTORY
• 6 STOPOVÝCH PRVKŮ • 3 KYSELINY NUKLEOVÉ

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, č. p. 5, Řevnice 252 30
tel.: +420 222 356 296 | mobil: +420 737 258 018 | e-mail: salon@klementyna.cz
www.klementyna.cz
PRODLOUŽILI JSME PRO VÁS OTEVÍRACÍ DOBU.

Měníme to, co lidé nakupují a jedí.
Přinášíme jim opravdovou
kvalitu za férovou cenu.

Hledáme nové kolegy a kolegyně

Prodavač/ka – pokladní
Lety u Dobřichovic
nástupní mzda

po prvním roce

14 700 Kč

15 663 Kč

po druhém roce

16 625 Kč

35hodinový úvazek
• Rozhodně nebudete celý den jen sedět za pokladnou.
Budete rozpékat pečivo, kontrolovat čerstvost ovoce a zeleniny,
doplňovat zboží a starat se o spokojenost našich zákazníků.
• Bez stresu vás všechno naučíme.
• Přijmeme vás do naší Lidl rodiny.
• Dáme vám smlouvu na dobu neurčitou.

Chcete se dozvědět více?
Zastavte se u nás nebo nás navštivte
na webu kariera.lidl.cz

www.lidl.cz
www.idobnet.cz
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Hledáme
filmové
talenty
Chceš se stát filmařem?
P ro žá ky
7 . a 8 . tř íd

Máš jedinečnou přiležitost!
n Od října otevíráme pro žáky 7. a 8. tříd
1. ročník Umělecké školy filmové Řevnice
n Vzděláváme talentované studenty
ve více než 14 oborech filmové branže
n Výuka bude probíhat formou 10 víkendových kurzů
n Předběžnou přihlášku, termíny kurzů a další informace
najdeš na facebooku
E-mail: info@filmovaskola.cz • www.filmovaskola.cz

www.facebook.com/filmovaskola
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Připoj se
a jeď!
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