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STUDNAŘSTVÍ
Mníšek p. Brdy
tel.: 603 433 624

www.studnycechy.cz

čerpadla • montáže • čištění • opravy • filtrace • rozbory

ZEMNÍ PRÁCE

výkopy • základy • terénní úpravy • demolice
bagry • minibagry • nakladače • sklápěče • kontejnery až 12t
jímky • septiky • vodoměry • vsakovačky
revizní šachty • přípojky • hutnění

harmonie těla i duše
Program pro šťastnou páteř
Harmonizační, energetické
a léčivé cvičení Qigong/čínská
jóga a meditace
SM Systém, Dornova metoda PLUS
Masáže, Esenciální léčivé oleje
Homeopatie, Terapie
Lucie Mutinská • mob.: 775 222 325
Palackého 147, Dobřichovice

www.studiomandala.cz

PALIVOVÉ DŘEVO

NEVÍTE SI RADY
S NOVOU POVINNOSTÍ?

PODBRDY

DUB

2−metrová polena

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH
POVINNOST ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ DPH

1 050,–

950,–
Kč/PRM

+ doprava
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BŘÍZA

2−metrová polena
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+ doprava
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. odběr 12,5

777 264 266

www.prodejpalivovehodreva.eu
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• Zpracuji a podám vaše daňová přiznání k DPH,
dani z příjmu, silniční dani
• Účetnictví i daňová evidence
• Zpracování mezd
• Účetní poradenství
Tel.:

605 155 103 www.ucto-mb.webnode.cz

DOBNETZPRÁVY

•

Dolní Berounka

Hravě a zdravě i letos
sklidilo úspěch
V sobotu 3. září bylo po celý den uzavřeno
řevnické náměstí Krále Jiřího z Poděbrad pro
veškerou automobilovou dopravu. Spolek
Náruč zde za asistence rodinného centra
Leťánek organizoval již druhý ročník festivalu
Hravě a zdravě.
Město Řevnice akci podpořilo
mimo jiné uspořádáním Dne bez
aut. Proto zde mohlo být umístěno
přes 75 stánků. Prezentovali se
zde všichni obchodníci a spolky,
kteří se chtěli zapojit. Pro ty, co
se nemohli přesídlit na náměstí,
byla připravena Rodinná hra, jež
zájemce provedla po 12 různých
stanovištích v Řevnicích. Každý
tým, který vyrazil na trať a obešel
s hrací kartou všechna stanoviště,
získal poukázkou na kávu do kavárny Modrý domeček. Karet bylo
vydáno 145, festival odhadem
navštívilo kolem 2 tisíce lidí.

Vybralo se rekordních 18 štrúdlů,
na kterých si pochutnali návštěvníci. Na pódiu se střídala živá kapela
s vystoupeními místních i okolních
tanečních a sportovních kroužků.
Největší úspěch sklízel projekt
Tančírna. Profesionálnímu tanečníkovi se podařilo rozpohybovat
téměř celé náměstí. Nechyběl také
komunitní stůl v námořnickém duchu, u kterého se scházely různé
skupinky i jednotlivci. Přitom si pochutnávali na mnoha dobrotách.
Z Hravě a zdravě je také foto
na zářijové titulní straně magazínu
(mh)
DOBNET.

Zemřela legendární sportovkyně Věra Čáslavská
Nejúspěšnější sportovkyně české a československé historie v úterý 30. srpna večer
podlehla těžké nemoci. Bylo jí 74 let.
Sedminásobná olympijská vítězka a čtyřnásob-

Archiv

ná mistryně světa zažila nejslavnější sportovní
okamžiky na olympijských hrách 1964 v Tokiu
a 1968 v Mexiku. V tomto roce byla vyhlášena
i nejlepší sportovkyní světa. V Československu
ocenění nejlepší sportovkyně získala sedmkrát.
Věra Čáslavská dala najevo nesouhlas s okupací Československa v roce 1968. Na mexické
olympiádě se při sovětské hymně odvrátila
od vlajky SSSR. Podepsala také manifest 2000
slov a svůj podpis nikdy neodvolala. Dle svých
slov kvůli tomu ztratila15 let života. Bojovala
také s depresemi.
Poslední roky žila v Černošicích, kam se vrátila
do domku po rodičích. Neúnavně pomáhala
všem, kdo ji požádali o pomoc. Významně
se zasloužila i o výstavbu černošické sportovní haly. Jak sama přiznala v rozhovoru pro
magazín Dobnet loni v květnu: „Mojí novou
disciplínou je závod s časem.“

Karlštejn opět ovládne slavnost vína
Karlštejnské vinobraní letos oslaví 20 let. Koná
se 24. až 25. září na hradě Karlštejn i v podhradí „od kuropění do klekání“. Vzhledem
ke kulatému jubileu i k výročí 700. narození
římského císaře a českého krále Karla IV. si
návštěvníci užijí opravdu bohatý program.
Všichni se mohou těšit na koncerty historické, folkové a lidové hudby, šermířská
vystoupení, středověký jarmark, výuku historických tanců na náměstí, velký královský
rytířský turnaj, polykače ohňů, fakíry a dvorní
mágy, velkolepou přehlídku odívání doby
středověku, vystoupení heroldů, trubačů,
pištců a šašků, ochutnávku karlštejnských
vín a burčáku, kulinářských specialit i dobrot
na vepřových hodech.

Podrobný harmonogram je na
www.karlstejnske-vinobrani.cz, včetně jízdního
řádku parních vlaků na vinobraní.

Petra Stehlíková

V Lesním divadle odstartuje
závod pro nevidomé
V sobotu 24. září proběhne v řevnickém
Lesním divadle benefiční závod v severské
chůzi neboli nordic walkingu, pro nadační fond
Českého rozhlasu Světluška.
„Smyslem akce je podpořit rozvoj nordic walkingu v České republice a současně podpořit
sportování nevidomých, kteří se závodu také
zúčastní,“ vysvětlila organizátorka
Ivana Černíková.
Prezentace závodníků začíná v 9 hodin v řevnickém Lesním divadle, kde bude souběžně
probíhat doprovodný program. Nordic walkingové hole bude možné zapůjčit na místě.
Závod odstartuje v 11 hodin postupně po jednotlivcích. Trať měří šest kilometrů, nevidomí
absolvují poloviční vzdálenost. Dosažením cíle
ale akce neskončí. Účastníci se mohou těšit
na občerstvení, praktický workshop techniky
severské chůze, ukázku tejpování či masáž
nevidomými maséry. Také si budou moci
vyzkoušet chůzi bosky po bosém chodníčku
či po střepech pod vedením Davida Mrhače,
zakladatele Bosé turistiky.

LSD již po dvanácté
sklidily úspěch
Dvanáctý ročník Lesních slavností divadla opět
přilákal zástupy diváků. Vstupenky na něj byly
tradičně vyprodány během pár dnů. O vzniku
slavností, kam se za dobu pořádání akce posunula a co vše bylo letos k vidění, si povídal
štáb DOBNET.tv s Miloslavem Smejkalem.
Rozhovor i jedinečnou atmosféru krásné
Zimní pohádky můžete zhlédnout v reportáži
na www.idobnet.cz v rubrice Videa.
www.idobnet.cz

3

DOBNETZPRÁVY

•

Dolní Berounka

Festival svíčkové, nebo Slavnosti sněženek?
Již potřetí bude dobřichovický zámek svědkem
souboje o nejlepší svíčkovou. Agentura GEI-ŠA
připravuje na sobotu 15. října další ročník
Brdského festivalu svíčkové omáčky – memoriálu
Jenufa Šuchmy. Oproti předcházejícím létům
program naváže na dopolední farmářské trhy
a nebude se týkat jenom svíčkové omáčky.
Organizátoři očekávají řadu stánků
s rozmanitou nabídkou všech
možných polévek a českých,
staročeských či alespoň středoevropských pokrmů, od polévek
až po dezerty. Vlastní soutěž
vypukne kolem 14 hodin a potrvá asi do 17 hodin, k vyhlášení
dojde v 18:00. Soutěžit bude 15
dopředu přihlášených účastníků.
Startovat mohou kuchaři amatéři
i profesionálové, jednotlivci či soutěžní týmy. Kromě odborné poroty
může svíčkovou hodnotit i laická
veřejnost prostřednictvím vstupenek (degustačních lístků), které
budou v předprodeji v Café alerii

Bím. Zájemci o účast v soutěži zasílají své přihlášky na jiri.geissler@
aukcredit.cz. Obratem dostanou
vše, co potřebují vědět.
Odměněni budou všichni soutěžící, vítězové si navíc odnesou
poháry, drobné ceny a originální
diplomy od příznivce a podporovatele festivalu pana Tomáše
Bíma. Absolutní vítěz získá právo
držet rok putovní pohár, který před
prvním ročníkem vytvořil sochař
Petr Váňa.
Pokud si někdo netroufá na svíčkovou či má nějaké jiné oblíbené
jídlo, které rád a dobře vaří, může
se přihlásit na výše uvedený

Loňské vyhlášení výsledků – předsedkyně poroty Helena Rytířová, starosta
Archiv pořadatele
Dobřichovic Petr Hampl a Jiří Šafránek.

e-mail a v rámci nesoutěžní přehlídky a svoji dobrotu nabídnout
k prodeji návštěvníkům.
Doprovodný program inspirovaný
filmem Slavnosti sněženek bude
také o účastnících, kteří by měli

přijít alespoň v oblečení inspirovaném tímto filmem. Organizátoři
ocení nejlepší kostýmy. Ideálně
mohou vytvořit živý obraz, který
předvedou ostatním. Prostor
(jg)
dostane každý, kdo přijde.

I letos se hledá stavba Středočeského kraje
Anketa Stavba roku Středočeského kraje 2016
je v plném proudu. Mezi patnácti přihlášenými
je i Muzeum berounské keramiky, které vzniklo
v památkově chráněném objektu.
„Byl bych rád, aby lidé svým hlasováním
podpořili stavby, které se jim skutečně libí.
Investoři, mezi nimiž nechybí obce nebo kraj,
architekti, stavební firmy či uživatelé v soutěži
prezentuji projekty, které byly zrealizovány
v období od začátku roku 2013 do termínu

Kde najít osobní asistenci pro blízké osoby
Mnoho lidí s postupem času řeší, jak pomoci svým blízkým splnit jejich přání zůstat
po zbytek života v domácím prostředí. Jak
zlepšit jejich paměť, znovu navodit zájem
o koníčky. Zjišťují, na jakou finanční podporu
mají nárok. Přemýšlejí, co všechno bude
po propuštění rodičů z nemocnice nebo
léčebny dlouhodobě nemocných. A právě
s těmito a dalšími otázkami se mohou obrátit
na společnost A Doma.

Jejich pracovníci přijíždějí do domácnosti dle
domluvy. Všechny služby jsou zcela zdarma.
Poskytují „záchranný kruh“ v podobě individuální podpory rodinného průvodce a odborných
lektorů z oblasti zdravotní, sociální či podporu
psychologa a ukázku trénování paměti.
Jedinou podmínkouje, aby zájemci byli ve Středočeském kraji. Ale pomáhat svým blízkým
mohou i v Praze. Kontakty a všechny informace jsou na www.adoma-os.cz.

podání přihlášky,“ popsal radní pro kulturu
a památkovou péči Zdeněk Štefek.
Odborníci i laici se díky anketě mohou seznámit s úrovní stavitelství a architektury v našem
kraji. Podrobné informace a podmínky soutěže
jsou uvedeny na www.stavbaroku.cz. Na této
adrese najdou zájemci i kompletní databázi
staveb, složení poroty i seznam všech vypisovatelů soutěže a partnerů včetně informací
o předchozích ročnících.

Uzavírka cyklostezky
do Černošic se prodlužuje
Podle informací Městského úřadu Černošice
bude cyklostezka mezi Černošicemi a Radotínem uzavřena ještě minimálně do 15. září.
Důvodem je ořez zbývajících stromů, ve kterých probíhá monitoring netopýrů. Černošický
úřad všechny důrazně žádá, aby zákaz v zájmu
vlastního bezpečí bezvýhradně dodržovali.
Přes snahu otevření co nejvíce urychlit není
přesné datum stále ještě známo.

Nahlédněme
do ptačího světa

Začátek října
bude volební

Všenorská knihovna a Kulturní
komise pořádá přednášku
dr. Zdeňka Valeše s názvem
Ptačí svět kolem nás. Proběhne v úterý 27. září v místním
společenském sále od 19 hodin. Terénní vycházka do okolí
se uskuteční v neděli 2. října.
Sraz je v 8 hodin na nástupišti
vlakového nádraží Všenory
směrem do Prahy.

Volby do zastupitelstev
krajů na podzim 2016
proběhnou 7. a 8. října.
Ve stejném termínu budou
i první kolo senátních
voleb. V obvodech, kde
se o senátorovi nerozhodne v prvním kole, se druhé
kolo koná 14. a 15. října.
Další informace zveřejní
stránky obcí.
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Lety

KRÁTCE
ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH
HODIN OÚ LETY
Úřední hodiny Obecního úřadu
v Letech jsou od 1. září 2016
rozšířeny takto:
Po 8:00 – 11:30 13:00 – 18:00
Út 8:00 – 11:30
St 8:00 – 11:30 13:00 – 18:00
Pá 8:00 – 11:30

KULTURNÍ AKCE
• 10. 9. Lety sobě, brigáda
u srubu, od 14:00 hod.
• 10. 9. Teorie tygra, letní
kino u srubu, setkání s kandidátem na senátora Janem
Holáskem, od 20:00 hod.
• 21. 9. Veřejné zasedání
zastupitelstva, sál U Kafků,
od 19:00 hod.
• 22. 9. Opékání u srubu,
setkání s kandidáty ODS (Martin Kupka, Michael Pánek, Jiří
Oberfalzer), od 18:00 hod.
• 30. 9. Disko na hřišti, slavnostní otevření opraveného
hřiště s umělým povrchem,
DJ Olda Burda, od 17:00 hod.

ZDRAVOTNÍCI
MEZI HASIČI
Letovští hasiči otevírají v rámci
dětského kroužku i zdravotnickou průpravu pro nejmenší již
od září 2016. 
(bt)

LETY SOBĚ
Rádi bychom vás jménem
obce Lety a Spolku přátel MŠ
Lety pozvali v sobotu dne
10. 9. 2016 od 14 hodin
na brigádu, jejímž cílem bude
postupná výstavba nového
sportoviště na pozemku pod
Srubem U Kocoura.
Obec Lety na jaře tohoto roku
podepsala s vlastníkem pozemku (Povodí) smlouvu o bezplatné výpůjčce (viz webové
stránky obce). Rádi bychom
tam vytvořili funkční sportoviště
pro děti i dospělé. Bude se jednat o hřiště na míčové sporty,
cvičiště na skupinové sporty
i multifunkční stěnu na cvičení.
Vlastník pozemku souhlasí
pouze se zpevněným travnatým povrchem.
Brigáda bude zahrnovat činnosti jako rekultivace povrchu,
vyčištění od odpadků, sbírání
kamenů, zaměření hřiště, válcování, pohrabávání atd.
V případě, že se brigády zúčastníte, přineste si s sebou:
pracovní rukavice, hrábě, lopaty, popř. si přivezte kolečko.

K. Kabilková, V. Flasar

V neděli 4. 9. uspořádal pan Bohumil Stibal, bývalý starosta Všeradic a současný kandidát na senátora, rodinné odpoledne Letohrátky. Pro děti byly k dispozici různé atrakce zdarma – skákací hrad, kuželky, dojící kráva, pořadem provázel
kouzelník a kejklíř Petr Tajmr a také oblíbená youtuberka Veronika Spurná. Vystoupily kapely Živá huba a Beat sisters.
Na fotografii vidíte jedno z čísel skupiny CABALLOS – akrobatickou show na koních.
Barbora Tesařová

Rodinných oslav se změna nočního klidu netýká
Řada akcí, které se nedají předvídat, se koná i po 22. hodině. Dosud výjimky z dodržování nočního
klidu (v době od 22:00 do 6:00)
povolovala rada města či obce.
Od října však tuto kompetenci
mít nebude a po dobu nočního
klidu by se tak měly konat pouze
akce uvedené v obecně závazné
vyhlášce (OZV). Jak situaci řešit,
aby se zachoval zdravý rozum,
a lidé, kteří se chtějí bavit i v poz-

dějším čase na veřejných akcích,
se nemuseli posílat domů?
Potřebnou metodiku připravilo
Ministerstvo vnitra (MV).
To také říká, že rodinných oslav
se daná věc nikdy netýkala
a týkat nebude. Takové události
se hlásit nikam předem nemusí
a muset nebudou.
Metodika a související vzor Ministerstva vnitra má lépe popsat
akce, které bude potřeba v obec-

Úspěšná
Sophie Watierová

Opravené hřiště s umělým povrchem

Sophie Watierová od svých pěti let
navštěvuje Taneční centrum R.A.K.
v Berouně. Tato škola se zaměřuje
na jazz dance, modern dance,
balet či nové moderní tance, jako je
hip hop, street dance či disco dance. Sophie reprezentuje svoji taneční školu a Českou republiku na mezinárodních soutěžích po celé
Evropě. Nejprve v show dance
formation a od 12 let i v disco dance. V roce 2011 se její soutěžní tým
stal mistrem Evropy v show dance
s choreografií „Čertův mlýn“. V roce
2015 se jí podařilo probojovat se
do reprezentace ČR a vycestovat
do Německa na mistrovství světa.
„Sophie trénuje 4 – 6x týdně. Tento
tanec je náročný na fyzickou kondici i koordinaci pohybu. Sophie je
velice cílevědomá a snaživá a poctivá ve své tréninkové přípravě,“
shrnuje ve svém dopise Jan Liška,
předseda Tanečního centra R.A.K.

Na konci srpna bylo předáno nově
opravené hřiště s umělým povrchem v ulici Na Víru. Kompletně
byl vyměněn povrch v celé ploše,
opravilo se hrazení a odstranilo
se nevyhovující hlučné kovové
síťování – bylo nahrazeno sítí
klasickou. Dále mezi hřištěm a ulicí
Na Víru bylo obnoveno stupňovité

Před opravou.

ně závazné vyhlášce v kontextu
s výjimkami z nočního klidu uvádět. Tedy události předvídatelné
i nahodilejšího charakteru – například koncerty, setkání s rodákem,
který získal významné ocenění
apod. Termín konání nahodilejších akcí by se měl podle resortu
nově oznamovat 5 dnů dopředu
(dříve se jednalo o 15 dnů), a to
na úřední desce a internetu obce
(TZ SMO ČR)
či města.

sezení – nebezpečné betonové
schody v místě sedaček řemeslníci šikovně obložili dřevem, aby se
zakryla nepřesná nivelita stupňovitého sezení.
Na rekonstrukci hřiště významně
přispěl Středočeský kraj z Fondu
rozvoje obcí a měst, což připomíná
tabulka zavěšená v čele hřiště. (bt)

Po opravě.
www.idobnet.cz
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Kniha je nejlepším
přítelem člověka
POJĎTE S NÁMI NA NÁVŠTĚVU
KNIHOVEN U BEROUNKY
Knihy a knihovnictví mají v naší zemi dlouhou
tradici. I dnes, v době elektronických médií,
lidé pořád čtou tištěné knížky. Jsou sice
drahé a ne každý si jich může koupit tolik,
kolik by chtěl, ale čtenářů je stále dost.
A pomáhají tomu právě knihovny, kde si
za malý poplatek můžete půjčovat
knihy téměř bez omezení.
Malý výlet do historie
Knížky provázejí člověka odpradávna, už
ve starověkých civilizacích se slovo zapisovalo
na různé svitky, destičky, pergameny či papyrus. Ručně psané knihy vystřídaly po vynálezu
knihtisku ty tištěné. Tato forma se během
staletí zdokonalovala, takže dnes není problém
vytisknout prakticky cokoli.
A jak to bylo v minulosti s knihovnami? Existovaly už ve starověku, známá je například Alexandrijská knihovna, k jejich rozšíření však došlo
až ve středověku, kdy vznikaly při klášterech.
V českých zemích byla první klášterní knihovna
otevřena na konci 10. století v Břevnovském
klášteře, který byl založen díky sv. Vojtěchovi
v roce 993 a knihovna v něm byla už od počátku. Další knihovny pak vznikaly při univerzitách
(samozřejmě ji měla i Karlova univerzita) a později také v panovnických sídlech a v domech
církevních hodnostářů – knihovnu vlastnil třeba
Karel IV. nebo Jan z Jenštejna. Ještě později se
začaly rozšiřovat knihovny veřejné.
Dnešní knihovny neslouží jen k půjčování knih,
ale můžeme v nich najít velké množství časopi-

Knihovna v Letech
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„Dům bez knih je jako
tělo bez duše.“ Julius Zeyer
sů, CD či DVD, čtečky elektronických knih, badatelé tu hledají informace z historie, k dispozici
jsou různé rešerše a také přístup na internet.
A jak to vypadá s knihovnami v našem regionu? Jsou téměř v každé obci. Pojďme se
do nich podívat.

Městská knihovna
v Černošicích
Městskou knihovnu v Černošicích najdete
v přízemí Obecního domu v Riegrově ulici přímo
naproti budově městského úřadu. První zmínky
o ní jsou z roku 1938. V knihovně si můžete
půjčit 22 tisíc knížek a knihovní fond se každý
rok rozroste přibližně o 500 nových titulů.
„Měsíčně knihovnu navštíví přibližně šest set
čtenářů. Nejvíc se půjčuje beletrie – romány a detektivky. Knihovna se tradičně zapojuje do akce
Březen, měsíc čtenářů a v říjnu do Týdne knihoven.

Knihovna v Řevnicích

Máme také donáškovou službu knížek pro ty, kteří
se k nám nemohou kvůli fyzickým problémům
dostat. Pořádáme výtvarné soutěže pro děti
a soutěžní kvízy,“ vyjmenovává knihovnice Irena
Šilhánková. Od ledna 2004 mají zdarma internet.

Městská knihovna
v Dobřichovicích
Knihovna v Dobřichovicích má dlouhou tradici,
která sahá až do roku 1842. Nejdřív to byla
farní knihovna, poté školní, pak knihovna
Sokola a nakonec městská. Roku 1935 měla
462 svazků. Její budova v Palackého ulici byla
několikrát opravována, naposledy v roce 2007.
Nyní je tu i čítárna pro děti a dva počítače
připojené na internet.
Knihovna vlastní 10 tisíc svazků, má asi 300
stálých čtenářů, ale ročně ji navštíví kolem
2 500 lidí.

DOBNETTÉMA

Knihovní fond má 20 tisíc knih a ročně jich přibývá asi 400 až 550 v závislosti na financích. Loni
navštívilo knihovnu celkem 3 702 lidí, registrovaných čtenářů je 372. „Tradiční akce v knihovně
zatím neděláme, chybí nám prostory, míváme
ale besedy a motivační hry na podporu čtení pro
děti z prvního stupně, pravidelně si k nám chodí
půjčovat děti ze školky se svými učitelkami.
A právě z nich se pak postupně stávají naši malí
čtenáři,“ usmívá se Petra Veselá.

Obecní knihovna Svinaře
Knihovna dlouho bývala v budově svinařského Obecního úřadu, před rokem se přestěhovala.

Obecní knihovna
Hlásná Třebaň
„Kdy přesně vznikla obecní knihovna v Hlásné
Třebani, mi není známo. Ptala jsem se, ale bohužel mi nikdo nedokázal přesně odpovědět.
Ale bylo to brzy po válce. V některých starých
knížkách jsem našla razítko Sokola, takže
začátek byl třeba ještě mnohem starší.
Nyní je knihovna v provozu jednou týdně.
Jelikož nepořádáme žádná čtení ani jiné akce,
malý prostor zatím jejímu účelu postačuje.
Chodí k nám převážně ženy seniorky. Mladí
lidé a děti sem bohužel zavítají zcela výjimečně.
Přitom knižní fond by byl i pro ně zajímavý, neboť z výměnného fondu z Kladna dostáváme
ročně kolem čtyř set knih s různou tematikou.
Momentálně do knihovny chodí pravidelně
kolem dvaceti pěti čtenářů. V letních měsících se toto číslo zvyšuje, začnou totiž chodit
i chataři, a ti si dokonce pochvalují, že se u nás
dá vypůjčit knížka, na kterou třeba v Praze mají
záznam až půl roku, než na ně přijde řada.
V průběhu roku do knihovny přibude asi pět
až deset knížek. Větší množství by se sem ani
nevešlo. Náš fond činí kolem dvou a půl tisíce
knížek.“ Hana Kornalská, knihovnice

Obecní knihovna Karlík
Knihovnu naleznete v prvním patře obecního
úřadu a můžete si půjčit až dva tisíce knížek.
Již šest let jsou tu k dispozici DVD cestopisy
ze zemí všech kontinentů světa a dokumenty o zvířatech pozemského a podmořského
života, které obec získala od vydavatelství
ABCD video jako sponzorský dar za účelem
nekomerčního promítání a půjčování.

Obecní knihovna Lety
Knihovna v Letech byla založena v roce 1941
a ze začátku neměla stálé místo. Stěhovala
se z domu do domu a trvale zakotvila v budově bývalého obecního úřadu. „Tam jsem se
zaučovala na knihovnici u tehdejší profesionální
knihovnice paní Michálkové. Po povodních jsem
nějakou dobu měla všechny knihy doma v garáži
a od roku 2006 již stojí naše samostatná obecní
knihovna,“ vypráví knihovnice Petra Flasarová.
Knihovna má kolem 75 stálých dospělých
čtenářů a 50 z řad mládeže a dětí. Ve stálém
knihovním fondu najdete necelých 6 tisíc knih,
mezi nimi je beletrie, knihy pro děti a mládež,

naučná literatura, psychologické příručky,
cizojazyčné knihy, dalších 150 knih je půjčováno z nadřízené knihovny v Příbrami. „Z novinek
vybírám a pořizuji ročně dalších asi sto knih,“
dodává Petra Flasarová.
Malým dětem je určeno nedělní čtení pohádek
od podzimu do jara a na konci školního roku
pasování na čtenáře z řad prvňáčků. Pro místní
školky (státní i soukromé) pak pořádají tematické čtení podle osnov a dvakrát ročně tradiční
noční čtení. Dále se tu koná několik přednášek
a celoročních kurzů, které organizuje Leťánek
a hostí knihovna.

„Řekni mi, co čteš, a já ti
povím, kdo jsi.“ Anglické přísloví
Obecní knihovna Mořinka
Knihovna na Mořince byla po patnáctileté
pauze znovu otevřena v listopadu roku 2010
a překvapivě dobře se ujala. Zájem o ni je úctyhodný, přestože v obci není škola ani školka.
„Snažíme se vyhovět našim uživatelům,
a proto stále rozšiřujeme nabídku služeb.
Nyní nabízíme zdarma připojení k internetu,
výpůjční, meziknihovní, referenční a reprografické služby. Rádi zpracujeme řešerši na přání
uživatele. Pravidelně připravujeme autorská
čtení, kurzy a výstavy, besedy se zajímavými
hosty a ve velké oblibě jsou také cestovatelská vyprávění. Připravujeme programy pro
rozvoj čtenářské a informační gramotnosti.
Naše knihovna se rovněž společně podílí
na obecních aktivitách,“ říká knihovnice Lucie
Chroustová, která tu pracuje šest let. Nejvíc ji
baví práce s dětskými čtenáři.
Knihovna na Mořince má ve fondu necelých 2 500
knih, ročně se fond rozšíří asi o dalších 30 kusů.
Knihovnu navštíví pár stovek uživatelů ročně, statisticky nejčastěji chodí lidé mezi 35 a 45 lety.

Knihovna Řevnice
Řevnickou knihovnu má na starosti knihovnice
Petra Veselá. „V naší knihovně máme různé
žánry, převažuje však beletrie, tituly vybíráme
podle zájmu našich čtenářů. Máme i knihy
pro dětské čtenáře a mládež. Dále půjčujeme
časopisy. Čtenáři si v poslední době nejvíc oblíbili detektivky severských autorů, hodně také
romány pro ženy, mezi dětmi jsou populární
dystopie a humorné romány.“

Na knihovnu jsme se zeptali starosty Svinař
Vladimíra Roztočila: „Knihovna ve Svinařích
vznikla před sedmdesáti lety. Nejdřív půjčovali
knihy hasiči a později se tak dělo v základní
škole. Počet knih se neustále zvyšoval, knihovna
byla vždy vedle sídla místního národního výboru
nad poštou, od roku 1974 pak v nové budově
úřadu a v roce 2015 se přestěhovala do nově
zrekonstruovaných prostor vedle hasičárny.
Od roku 2004 je knihovnicí Jana Kozáková,
která knihovnu převzala po paní Cvrčkové
a paní Janoutové.
K dispozici je přes 3 500 knih a půjčují se i časopisy, k nahlédnutí jsou staré obecní a školní
kroniky a fotodokumentace obce.
Čtenářů není mnoho. Jsou to většinou stálé
a věrné čtenářky. Největší zájem je o beletrii
a cestopisy, ale i o Vlastu, měsíčník DOBNET či
Receptář. Se zájmem se setkalo několik posezení nad obecními a školními kronikami a fotodokumentací o životě v obci. Na návštěvu chodí
i děti z Mateřské školy Svinaře. Je potěšující,
že přibývají noví čtenáři z řad občanů, kteří se
do obce hlásí k trvalému pobytu.
Obec každý rok přispívá na chod knihovny
a nákup knih. Dvakrát ročně je z výměnného
fondu Oblastní knihovny v Příbrami přivezen
nový soubor padesáti knih.“

Všenorská knihovna
a Informační centrum
Berounka
Vše najdete v rozhovoru s knihovnicí
Alenou Sahánkovou.

Místní knihovna
Zadní Třebaň
Knihovna byla v provozu už v roce 1972,
v současnosti má k dispozici 2 000
výtisků, ročně pak knihovnice zakoupí
asi 10 nových. Členství má jen 15 lidí,
ale počet návštěv za rok je zhruba 150
a vypůjčí se 700 titulů. V knihovním
fondu jsou detektivky, romány, historické i dětské knihy, nejvíc si lidé
půjčují romány a detektivní příběhy.
Pravidelnou akcí je jednou ročně
návštěva dětí ze školky a dvakrát
ročně se uskuteční výměna knih
s knihovnou v Příbrami – jedná
se o 50 knih. Knihovna a prostor
na návsi má free wi-fi od společnosti
DOBNET.
Archiv knihoven u

„Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň
své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.“ Karel Čapek
www.idobnet.cz
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rodinná realitní kancelář s 20 letou praxí v okrese Praha-západ a Beroun

Sjednejte si schůzku a my přijdeme za Vámi!
• široký sortiment služeb v oblasti realit • dělení a scelování pozemků

Lenka Dvořáková

• komplexní servis prodeje a pronájmu

• legalizace a zápis staveb do katastru

tel.: 602

• osobní a individuální přístup

• stanovení reálné prodejní ceny

• bezpečné a seriózní jednání

• daňová přiznání k nemovitostem apod.
Karlík, K Třešňovce 1091 •

266 783

Petr Dvořák
tel.: 724

036 677

www.dd-reality.cz

Restaurace U Karla lv. Karlštejn 173, 267 18 Karlštejn
přijme
číšníka/servírku | obsluhu rychlého občerstvení
pomocného kuchaře/kuchařku | pomocnou sílu do kuchyně
HPP, VPP, nebo brigáda | Pracovní doba 9:00 – 17:00
CV zasílejte na info@vscentrum.cz, nebo volejte 773 600 182

Baby Club OTTOMÁNEK s. r. o., Černošice
Tel.: 603 495 368 • E-mail: babyclub@ottomanek.cz

přijímáme přihlášky na kurzy

PLAVÁNÍ
AQUA
AEROBIKU
pro děti a dospělé

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
NOVÝ BAZÉN DOBŘICHOVICE, ANEŽKY ČESKÉ 2283

www.ottomanek.cz
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Ve Všenorské knihovně si plním
své sny
Knihovnice Alena
Sahánková působí
ve Všenorské knihovně
a v Informačním centru
Berounka už patnáct
let. Povídali jsme si
s ní nejen o knihovně.
Všenorská knihovna je v okolí
známá. Jak dlouho už tady
působíte?
Jako dobrovolná knihovnice
od počátku 90. let. Je to různorodá činnost, při níž se na jedné
straně jde do detailů a na druhé
straně se rozvíjí knihovna jako
celek. Živá, úžasná práce, která
vlastně nikdy nekončí. Ve Všenorech si plním své sny.
A co vás na této práci
nejvíc baví?
Velkou radost mám třeba z toho,
když se podaří získat nesehnatelnou knihu nebo těžko dostupné
odborné informace. To mne doslova nabíjí. Odpovědět na některé
dotazy z historie obce, to je někdy
detektivka. A když se to povede,
je to skvělý pocit.
Kolik vás v knihovně vlastně
pracuje?
Abych nemluvila jen o sobě. Mám
dvě nové kolegyně, Mgr. Elišku
Reitspiesovou a Ing. Janu Müllerovou. Obě moc šikovné, vstřícné,
na knihovně jim záleží. Máme také
jednoho muže, Ing. Bohdana Šmilauera, dobrovolníka, jak o sobě
říká. Dodávám k tomu, odborníka.
Je správcem knihovního systému.
Jaký počet knih má knihovna
k dispozici a kolik nových jich
ročně přibude?
Ve fondu je něco přes 14 000

knih. Roční přírůstek dělá asi 400
až 600 titulů. Kromě knih nabízíme
také CD a DVD jako součást výtisků, jazyková DVD a DVD o historii obce, archivní dokumenty
a výběrové regionální časopisecké
články. Struktura knihovního fondu
je pestrá, je tu vše, od beletrie
přes cestopisy, odbornou literaturu až po cizí jazyky. Vytváříme
fond publikací pro včelaře, kterých
v naší oblasti není málo. Ale tam
jsem na počátku. V čítárně jsou
uloženy také mapy a průvodce,
encyklopedie, literatura týkající se
Všenor a širokého okolí. To jsme
již v regionální literatuře, která je
naší specialitou, za ní k nám jezdí
i badatelé, autoři knih, kronikáři.
Jeden odborník k nám přijel pro
publikaci o nedaleké obci, kterou
nemají ani v Národní knihovně.
Pak nás potěší, že naše práce
v tak malé obci, jako jsou Všenory,
není marná, že si nás čtenáři
najdou. Další naší specialitou
je tvorba ruské básnířky Mariny
Cvetajevové.
Chodí do knihovny hodně lidí?
Máme kolem 400 zapsaných

ZAJÍMAVOSTI O KNIHÁCH
• První kronika Čechů je Kosmova kronika, psána je však latinsky.
• První česky psaná kronika je Dalimilova.
• Knihtisk vynalezl v roce 1440 v Německu Johannes Gutenberg.
• První česká tištěná kniha je zřejmě publikace Statuta Arnošta z Pardubic
z roku 1476, dřív se uvažovalo ještě o Kronice trojánské, která byla údajně vytištěna v roce 1468 v Plzni, pravděpodobnější je však rok 1497.
• Původ slova kniha není úplně jasný, podle Dobrovského je toto slovo
z východu, posledním pramenem je čínské king – kniha.
Zdroj: Národní knihovna ČR

čtenářů. Kromě nich přicházejí uživatelé jednorázově. Čtenáři stále
přibývají, což nás v době elektronických dokumentů obzvlášť těší.
Otevřeno je i v sobotu dopoledne. Máte s tím dobrou
zkušenost?
V sobotu máme otevřeno vždy
od 9 do 12 hodin. Chodí hodně
tatínkové s dětmi. Čtenáři si to
chválí.
A vaše tradiční akce?
Pro děti a jejich rodiče je to Noc
s Andersenem. Společně s kulturní komisí pořádáme „historické
semináře“. Měli jsme několik vlastivědných vycházek po Všenorech.
Také tematické výstavy k historickým a významným událostem.
Pořádali jsme několik večerů
s projekcí historických snímků
o Všenorech. Jako knihovna se
zúčastňujeme průvodu Karla IV.
na Karlštejn.
Ještě nám prozraďte, co připravujete v nejbližší době?
Na podzim si chceme znovu
připomenout dva významné básníky, kteří ve Všenorech pobývali.
Všenorský sochař a ilustrátor Jan
Maget je autorem busty Vladimíra
Holana, domlouváme podrobnosti
slavnostního odhalení sochy. Připravujeme také expozici významné ruské básnířky Mariny Cvetajevové, kterou si vzal doslova
za svou spoluzakladatel a ředitel
Centra současného umění DOX
Leoš Valka a osobně ji připravuje
ve spolupráci s autorkou četných
knih o této básnířce Galinou
Vaněčkovou. Otevření expozice
plánujeme na říjen 2016.

Jak vznikla myšlenka geologických vycházek, které jsou
mezi lidmi velmi oblíbené?
Geologické vycházky mají svou
historii. Jednou do naší knihovny
přišla studentka geologie s tím,
že zpracovává jako bakalářskou
práci naučnou stezku Černošice–Měchenice. Vyhledávala jsem
jí vhodnou literaturu a zeptala
jsem se, zda bude naučnou
stezku také realizovat a jestli
nechce uspořádat vycházku
pro zájemce. Po nějakém čase
jsme se jednoho dne, bohužel
deštivého, sešli v Černošicích
u lávky a vyrazili v počtu asi
10 účastníků na trasu čerstvě
navržené naučné stezky. Tehdy
jsme poznali našeho úžasného
pozdějšího průvodce Filipa Stehlíka. Slovo dalo slovo a domluvili
jsme se na tom, že se sejdeme
na další akci. Tu jsme opravdu
zorganizovali, sešli jsme se však
jen tři, Filip Stehlík a já s manželem. Mé zklamání zmírnilo
Filipovo ujištění, že vycházka
bude a byla by, i kdyby mu přišel
jen jeden účastník. A my jsme
byli dokonce dva. Prožili jsme
nádherný podzimní den plný
krásných zážitků. Tak to byl začátek. Na příští vycházce se nás
už sešlo kolem třiceti. Na jedné
dokonce sto třicet. Jedna účastnice jezdí až z Ostravy.
Když jsem někdy z něčeho
zklamaná, unavená, vzpomenu si na účastníky našich akcí,
na uživatele knihovny, zajímavé
a lákavé knihy v regálech, a hned
je to lepší. Naše práce snad není
zbytečná.
! Téma připravila
Lucie Hochmalová
www.idobnet.cz
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Jak se z mlýna
v Dobřichovicích
stala elektrárna
Mnoho z nás prochází kolem domu, na němž je název
DOB-Invest, a. s., a možná ne všichni tuší, že uvnitř se ukrývá
funkční elektrárna. Jejím provozovatelem je pan Antonín Havlík,
který ji ve svých 91 letech s pomocí vnuka stále udržuje v chodu.
Pán, který i přes potíže s chůzí má stále jiskru v oku a spoustu
informací, o nichž rád hovoří, nám prozradil, jaká je historie
elektrárny a jaký vztah k ní má jeho rodina.
Jak se vaše rodina dostala k mlynářskému
řemeslu a jak dlouho ho dělá?
Můj praděd František, který roku 1856 zakoupil
mlýn v Dobřichovicích, pocházel z mlýna
z Bezdědovic u Blatné. Mlýn v Dobřichovicích
pak přecházel z generace na generaci až
do znárodnění. Pod národním podnikem byl

jeho provoz ukončen až na začátku šedesátých let dvacátého století. V objektu zůstala
v provozu elektrárna. Náš rod je v domě
s jedním z nejnižších čísel popisných v Dobřichovicích (č. p. 2) již 160 let.

směrné dynamo, které pohánělo vodní kolo
a rozsvítilo tak ve mlýně první žárovky. Jeho
syn Karel (tedy můj otec) převzal mlýn v roce
1920 a ještě toho roku mu obec propůjčila právo postavit rozvodnou síť. První žárovky v obci
byly v roce 1920 na restauraci Na staré poště
a na velkostatku řádu křižovníků.
Jak vnímáte přínos elektrárny pro
Dobřichovice?
Elektrifikace začala být nezbytností a bylo jen
otázkou času, kdo ji u nás provede. Tím, že
můj otec byl podnikavý mlynář a měl vodní
zdroj, byla v Dobřichovicích rozvodná sít výrazně dřív, než by sem dorazila budovaná velkými
elektrárenskými společnostmi.
V době, kdy vaše rodina elektrárnu založila, to nebyla obvyklá činnost. Jaké překážky vaše rodina musela překonávat?
Naopak soudím, že to právě tehdy byla obvyklá činnost – většina mlynářů šla touto cestou,
protože měli k dispozici vodní zdroj energie.
Celkově se naráželo na problémy tehdejší běžné administrativy a svoji negativní roli mohl hrát
případný zájem velkých společností podílet se
na elektrifikaci později.

A jaký vy máte vztah k tomuto řemeslu?
Rodinný, byla to součást mého života i života
celé rodiny.

Narazili jste na něco takového? Myslím
tím tlak na to, aby elektrifikace proběhla
v Dobřichovicích později.
Otec to natolik předběhl, že tady ten zájem
ještě vůbec nebyl.

Co bylo důvodem, že se vaše rodina rozhodla z mlýna vytvořit elektrárnu?
Impulsem byl technický rozvoj ve dvacátém století a možnost využití vodního zdroje
k počátku elektrifikace. Ale nejprve šlo hlavně
o pohon mlýna. Několik původních vodních kol
bylo v roce 1886 nahrazeno jedním velkým,
které sloužilo do roku 1923. Až poté vodní
kolo nahradila Francisova turbína od firmy
Kohout ze Smíchova. V roce 1931 k ní přibyla
i druhá turbína.

Dočetla jsem se, že elektrifikace vznikla
mimo jiné z podnětu občanů. Byly na její
vznik také negativní reakce?
Konkrétní podnět nebo nějaká iniciativa občanů nebyly. V té době obecně vznikala potřeba
osvětlení, a například když se sedělo v hospodě, diskutovalo se o tom, že by bylo dobré mít
zde žárovku. A tak se vedly dráty po stromech.
Reakce na to byly pouze pozitivní.

Můžete popsat počátek elektrifikace
v Dobřichovicích?
Mlynář Karel Havlík (můj děd, který mlýn zdědil
po otci roku 1884) pořídil v roce 1908 stejno-

Co se dělo s elektrárnou v době totality?
Jde o to, jakou máte na mysli. Za německé
totality vzrůstala potřeba elektřiny, všechny malé
elektrárny byly připojovány do celostátní sítě
a jejich přebytky z výroby do té sítě šly. Po válce,

Zajímá vás, co zbylo z mlýna, jak funguje elektrárna a jak to v ní dnes vypadá?
Pokud nám to okolnosti umožní, můžete se v budoucnu těšit na reportáž z krásného
prostředí mlýna/elektrárny z dílny DOBNET.tv.
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vzhledem k rozsáhlému budování těžkého průmyslu, potřeba elektrické energie ještě vzrostla
a v padesátých letech byla vyhlášena takzvaná
mobilizace malých vodních děl. V té době byly
všechny rozvodné sítě a zdroje znárodněny.
Provoz za komunistické totality je kapitola sama
pro sebe. O tom spíš až v jiném rozhovoru.

Vzhledem k tomu, že dodáváme do sítě NN,
tedy do sítě nízkého napětí, a jsme zapojeni
přímo do dobřichovické kabelové sítě, v praxi
se námi vyrobená elektřina do místních domů
dostává.
Pokračuje rodinná tradice?
Na obsluze elektrárny dnes spolupracuje vnuk
Martin.

A po revoluci?
Jako dědicové (tedy já a má sestra Jarmila
Sikytová) jsme požádali v restituci o navrácení
mlýna s elektrárnou. Byl nám ve velmi špatném
stavu vrácen na přelomu let 1991 a 1992.
Podíl Jarmily Sikytové pak odkoupil můj syn
Daniel s manželkou.
Baví vás stále tato práce?
Jako práce pro jedenadevadesátiletého důchodce je to stále zajímavá činnost. A od restituce do dnešních dnů prošel celý dům
i elektrárna značnými změnami.
Jak byste shrnul tyto změny, a pokud jde
o provoz elektrárny, kam se technologie
posunuly?
V roce 2004 proběhla velká rekonstrukce jedné
turbíny a celková automatizace elektrárny,
v roce 2005 pak rekonstrukce další turbíny
a následně montáž čističe česlí. Z podstatné části je teď elektrárna řízena počítačem.
Zatímco dnes si v mnohém technologie poradí
sama, dřív se vše muselo pečlivě hlídat okem
a rukou. Celá řada oprav byla provedena svépomocí s klíčem, kladivem a dalším nářadím,
přičemž v dnešní době je třeba spolupracovat

Musíte být určitě rád, že máte nástupce
přímo v rodině. Vedl jste ho nějak od dětství nebo ho to začalo bavit jen tak?
Ano, samozřejmě jsem rád. Martin se zde pohybuje od svého narození a na zbytek by bylo
lepší ptát se přímo jeho.
Antonín Havlík.

s drahými programátory i jinými profesionály.
V několika etapách proběhla také přestavba
celého objektu dnes již bývalého mlýna.
Jak nyní elektrárna funguje?
Pokud není porucha nebo z jiného důvodu nestojí (například příliš mnoho nebo málo vody),
je v provozu čtyřiadvacet hodin denně.
Kterou oblast zásobuje elektřinou?
Elektrárna je propojená s celostátní sítí a veškeré přebytky do ní dodává.
Takže se nedá říci, že byste dodávali elektřinu přímo pro Dobřichovice?

Jak si pamatujete Dobřichovice z dětského pohledu a jak je vnímáte nyní?
Byla to vesnice s blátem na ulicích i chodnících, kdežto dnes jde o hezké městečko.
A na závěr bych vám ráda položila jednu
otázku. Prostor elektrárny a okolí je velmi
krásný, máte tu i malé muzeum. Je možné, aby si ho zájemci prohlédli?
Teoreticky to možné je. V minulosti se na strojovnu byla podívat celá řada exkurzí ze škol.
Muzeum je skutečně malinké a jde spíš jen
o rodinnou záležitost a žádné běžné návštěvní
hodiny tu určitě nebudou. Nicméně v případě
zájmu se po individuální dohodě dají malé prohlídky čas od času bez problémů realizovat.
! Lucie Macášková Hejbalová
Petra Stehlíková

inzerce

www.idobnet.cz
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Výstava v Černošicích přiblíží osobnosti z názvů ulic
Černošická společnost letopisecká
srdečně zve na vernisáž a výstavu
s názvem Žili mezi námi aneb Ulicím dali
jména. Vernisáž se bude konat v sobotu
24. září od 18 hodin v komunitním centrum MaNa naproti kostelu Nanebevzetí
Panny Marie v Černošicích.
Výstava je poutavá pro všechny, které
zajímá, po kom jsou pojmenovány ulice
města. Kdo byl například Zdeněk Škvor,
Václav Jansa či Zdeněk Lhota. Kudy
povede ulice spisovatele Jaroslava
Foglara či cestovatele a starosty
A. V. Nováka.
Výstava čerpá zejména z archivu Mileny
Křížové, která nezištně dlouhá léta
shromažďuje materiály o všech částech
našeho města i jeho obyvatelích.
Expozice je přístupná až do 2. října,
v pondělí a v úterý od 9 do 13 hodin,
ve středu, v sobotu a v neděli od 11
do 18 hodin. Ve čtvrtek a v pátek je
(skš)
uzavřená.

Jak módu vidí zralá žena

O Karlovi IV. pobesedují
v Hlásné Třebani
U příležitosti významného
výročí narození Karla IV. pořádá
Obecní úřad Hlásná Třebaň dvě
přednášky s besedou. První
s názvem Karel IV., jeho vzdělání
a mládí proběhne v neděli
11. září v 17 hodin v restauraci

Sokolovna, druhá pojmenovaná
Karel IV., jeho manželky a děti se
koná v neděli 25. září v 17 hodin v sále restaurace Česká
hospoda.
Přednášet bude významný historik a archivář Libor Gottfried. (im)

Kámen a fotografie
Výstava s tímto názvem je až
do 2. října k vidění v dobřichovické Galerii Bím. Autory jsou
sochař Jaroslav Řehna a fotograf Jan Neubert. Řehna se
věnoval horolezectví a pracoval
jako restaurátor kamenných
soch. V roce 2003 se účastnil
prvního ročníku mezinárodního
sochařského sympozia v Dobřichovicích. Jeho socha s názvem

Na cestě patří k nejvýraznějším
sochám v první části celého
sochořadí.
Výrazovým prostředkem Neuberta
je experiment nejen na fotografiích, ale také experimentální hudba, plastiky a objekty. Je členem
SVU Mánes, Asociace profesionálních fotografů, Český klub
velocipedistů 1880 nebo Queen’s
Park Golf Clubu.

Ve čtvrtek 15. září od 18 hodin se
můžeme těšit na přehlídku tvorby
brněnské módní návrhářky Ivety
Nedomové.
Akce se bude konat ve velkém
sále v prvním patře zámku v Dobřichovicích.
Čekají nás modely z přírodních
materiálů, zejména pohodlné
lněné a vlněné modely do města i společenské variace. Část
chystané kolekce tvoří oděvy
na podzim a zimu. Předvedou je
modelky, které mají běžné konfekční velikosti. Proto si návštěvníci budou moci vše po skončení
přehlídky vyzkoušet a zjistit, jak
by kousky slušely právě jim.
A také si je zakoupit. Vstupné je
60 korun.
Více o návrhářce, která miluje přírodní vlákna a má blízko k přírodě
jako takové, se dozvíte na webu
(hv)
Nedomova.cz.

inzerce

Kurzy pro mládež i manželské páry
• Pro začátečníky i pokročilé
• Špičkový mladí taneční mistři
(finalistka MČR ve standardních tancích)
• Individuální přístup – skupiny max. po 15 párech

Lady Latin Dance

áme
Začín září! • Pro začátečnice i pokročilé
em
• Nepotřebujete tanečního partnera
ko n c

• Ženský pohyb, zlepšení Vaší kondice

www.creativedance.cz
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JoJo GymDobřichovice, Černošice,
Radotín, Řevnice, Zbraslav

777 999 644
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Slavnosti burčáku propuknou v půlce září
Ochutnávat, vybírat
a koštovat z letošní burčákové
nabídky budou návštěvníci
moci na prostranství před
radotínskou radnicí v sobotu
17. září už od 14 hodin.
Svůj sortiment představí například vinař Stanislav Hrabal z Velkých Bílovic, Luděk Dwořáček
z Valtic, ochutnat budeme moci i burčák a vína
z Vinařství Krist z Milotic u Kyjova, Vinařství
Petra Skoupila z Velkých Bílovic nebo třeba
od finalisty letošního ročníku soutěže Vinař
roku Vinařství Spielberg z Archlebova atd.
„Jsem nadšený, že se spolupráce s Českým
archivem vín za ta léta velice osvědčila a Radotínské burčákobraní se stalo díky své neopakovatelné atmosféře vyhledávanou a již tradiční
součástí bohaté nabídky kulturně společenských akcí radotínské radnice,“ uvedl starosta
městské části Praha 16 Karel Hanzlík.
V doprovodném kulturním programu vystoupí
ve 14 hodin Romská cimbálovka pana Kováče, v 17 hodin Brouci Band – The Beatles
Revival, v 19:30 Mário Biháry a skupina
Bachtale Apsa a ve 21:30 Mydy Rabycad,
česká elektroswingová kapela s divokou show
a rudovlasou divou Žofií.
Malí návštěvníci se mohou těšit na nekvašený

mošt i divadelní stan, v němž se v 15 hodin
představí Divadlo Žlutý kopec a pohádka
O Zlatovlásce.

Anketní lístky o nejlepší burčák budou jako
vždy slosovatelné (vyhlášení vítězů je plánováno přibližně v 18:30 hodin).

Kamil Střihavka míří do Mníšku V Litni se loučí s létem
Závěrečný koncert
Mníšeckého kulturního léta bude patřit
Kamilu Střihavkovi se
skupinou Leaders.
Akustický koncet
tohoto výtečného
hudebníka a zpěváka
proběhne v sobotu
10. září od 18 hodin
v zahradě státního
zámku Mníšek pod
Brdy. Vstupenky
na místě konání budou stát 300 korun.

Dobrovolní hasiči z Litně pořádají
na nádvoří zámeckého areálu již
sedmý ročník Loučení s létem.
Letos proběhne v sobotu 10. září
odpoledne.
Areál se otevře ve 12 hodin. O půl
hodiny později odstartuje soutěž
Liteňský silák, určená nejen pro
hasiče. Ve 13 hodin vystoupí
kapela Broucy na zádech.
Ve 14 hodin dojde ke slavnostnímu
zahájení s přivítáním hostů. Poté
se předvedou liteňští minihasiči.
Práci záchranářských psů sar-dog
budou moci návštěvníci zhléd-

nout v 15:30. V 16:30 proběhne
ukázkový zásah požářu a ošetření
osoby v podání liteňských hasičů
a záchranářů ZZS ASČR. V 17 hodin začne soutěž V hodu sudem.
O hodinu později vystoupí kapela
Beat Out. Soutěž v pití přijde
v 18:30. A celý program završí
ohnivá a fakírská show.
Vstupné je zdarma. Organizátoři
upozorňují na zákaz vstupu se
psy. Pro děti budou připraveny
po celou dobu akce výtvarné dílny
a další soutěže, skákací
hrad i trampolína.
inzerce

Milli Janatková se vrací ke svým kořenům
Koncert jazzového chansonu se chystá
na pátek 23. září od 20 hodin za zámku v Dobřichovicích. Představení
hudebnice a výtvarnice Milli Janatkové
je součástí projektu „Mým kořenům“.
Autorka oživuje fascinující příběh
své pratety, skladatelky, spisovatelky
a pedagožky Věry Polenové Kistler
(1929 – 2006). Ta žila v době druhé
světové války ve Volyni na Šumavě,
při osvobození města v roce 1945
se zamilovala do amerického vojáka
a po dvou letech se za něj provdala
do Spojených států amerických. Tam
přes všechny výzvy života vystudovala

hudební vědu a skladbu (doktorskou
práci věnovala Bohuslavu Martinů),
publikovala povídky a pedagogicky
vedla stovky studentů.
Projekt vyjadřuje hlubokou úctu k životu, zdraví a vyrovnání s minulostí.
Janatková zazpívá skladby své pratety
v doprovodu vynikajících hudebníků,
pianisty Marka Novotného a kontrabasisty Petra Tichého. Písně plné
naděje, důvěry a rytmu vás uvolní,
dojmou i pobaví.
Předprodej probíhá v dobřichovickém
infocentru, vstupenky jsou za 200
a 100 korun.

Přijmeme
kadeřnici
na živnostenský list.

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 5
252 30 Řevnice
mobil: +420 731 479 745
e-mail: salon@klementyna.cz

www.klementyna.cz
www.idobnet.cz
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Vlastní bydlení v nádherné přírodě
Možná se vám měsíčník DOBNET dostal
do ruky náhodou, když jste byli u vašich
známých na návštěvě anebo jej pravidelně
dostáváte do schránek. Ať je to jakkoliv,
jestliže v nejbližší době uvažujete o novém
bydlení a líbí se vám tento region, měli byste
dalším řádkům věnovat větší pozornost.
Důvody proč se lidé dívají po novém bydlení jsou různorodé. Rodina se zvětšuje o další roztomilý
přírůstek a panelákový byt, kde
jste všichni doposud bydleli je
stísněný. A tak přestěhovat se
do rodinného domu na venkov,
kde mohou děti zdravě vyrůstat
a vy budete mít stále práci v dobré
dojezdové vzdálenosti, se jeví
jako uvážlivé rozhodnutí. Možná
začínáte myslet na důchod a poohlížíte se po pozemku, kde byste
si postavili domek vašich představ
se zahrádkou. I když důvody jsou
rozdílné, všichni hledají příjemnou
obec s dobrou dopravní dostupností a hezkou přírodou v okolí,
kde by si mohli zrealizovat svůj
sen o vlastním bydlení. Jedním
z řešení může být nabídka prodeje
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devíti stavebních parcel v obci
Svinaře, určených k výstavbě
rodinných domů.
Všechny pozemky jsou prodávány
včetně inženýrských sítí (vodovod,
kanalizace, elektřina, asfaltová
komunikace a veřejné osvětlení),
které se začínají budovat nyní
a budou dokončeny v létě 2017.
Pozemky jsou rovinaté, na jižním
okraji obce v blízkosti lesa. Podle
územního plánu je povolená
zastavitelnost 40% a stavbu lze
realizovat s jedním podzemním
a dvěma nadzemními podlažími.
Zahájit výstavbu lze v létě 2017
po dokončení inženýrských sítí.
Jak již bylo řečeno, pozemky se
nachází v obci Svinaře, v okrese Beroun a jsou obklopeny
nádhernou přírodou na úpatí

DOTISK

KNIHKUPECTVÍ
KNIHKUPECTVÍ
ŘEVNICÍCH

na náměstí vv ŘEVNICÍCH
na
PO–PÁ 8.30–17.00
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
Nám.
Nám. Krále
Krále Jiřího
Jiřího zz Poděbrad
Poděbrad 48
48
25230
30 Řevnice
Řevnice
252
252
30
Řevnice

DOBNET září 2016

vzdáleného 4 km východně k Praze. Výbornou předností lokality
je výhodná dopravní dostupnost
do Prahy – autem do centra za 50
minut, autobusem a následně
vlakem za 35 minut.
Jestliže se chcete o tomto projektu dozvědět více, navštivte naše
stránky www.nucasa.cz a nebo
nás kontaktujte na telefonním čísle
724 600 964, kde vám rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

E

velmi žádané
knihy u nás
v obchodě
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brdských lesů. Pokud máte rádi
výhled do zeleného údolí, jízdu
na horském kole po hřebeni Brd,
venčení vašeho psa po polích
a loukách nebo jen procházky
po lese, je tato lokalita právě pro
Vás. Občanská vybavenost obce
jde ruku v ruce s její velikostí.
Momentálně se zde nachází školka, obchod, hospoda, sportovní
areál a barokní zámek s parkem.
Veškerá zbylá vybavenost je
v nedalekém městečku Řevnice,

PO–PÁ
PO–PÁ 8.30–17.00
8.30–17.00
SOSO8.30–11.30
SO 8.30–11.30
8.30–11.30
Tel:
+420 603
822 760760
Tel:
Tel: +420
+420 603
603 822
822 760
info@knihyrevnice.cz
info@knihyrevnice.cz
info@knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.cz

RODINNÝ DŮM NA PRODEJ
Karlík, okr. Praha západ - pouze 1,5 km od Dobřichovic
Prostorný RD 7+1 , up 383 m², zahrada 1050 m², jižně orientovaný dům z r. 2012 je situován
na rovinnatém pozemku ve velmi krásném a čistém prostředí a zároveň pouze 20 min. od Prahy.
Veškerá obč. vybavenost vč. školy a školky je za rohem v Dobřichovicích. Poctivě stavěný zděný
dům z kvalitních materiálů - dřevěná okna a dveře, měděné svody a oplechování, Porotherm
44cm. Vytápění domu tepelné čerpadlo, centrální vysavač a rozvody počítačové sítě. Dům je
zabezpečen systémem Paradox. Veškeré ing. sítě, navíc studna na závlahu pozemku. Dům má
2NP, prostorné obytné podkroví cca 40m² a suterén se společnenskou místností, kam lze zajistit
samostatný vstup.

DOPORUČUJEME PROHLÍDKU!

CENA:
9.990.000 Kč
(kupující hradí daň z nabytí nemovitých věcí)

www.vltavinreality.cz
JUDr. TOMÁŠ PADUCHA - 602 272 846
paducha@vltavinreality.cz
Revoluční 10, Praha 1
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Florbalisté začínají novou sezonu
s posilami
Nové logo vytvořeno
grafičkou Alžbětou
Havránkovou.

Florbalový oddíl SK Alien
Nation skončil v loňské sezoně
na devátém místě, ale letos
pomýšlí na vyšší příčky.
Do ročníku 2016/2017 totiž
nastoupí prakticky nový tým.
Klub stihl během léta přestěhovat své sídlo
z Dobřichovic do Černošic, kde se díky velkému úsilí podařilo vybudovat novou víceúčelovou halu. Posílil také o několik nových hráčů.
Má i nové logo a je zcela připraven na další
sezonu.
SK Alien Nation Černošice navíc nově přihlásil
kategorie dorostenců a elévů, protože se chce
soustředit především na rozvoj mládeže, která

Mladší žáci Dobřichovice C vs. Kladno.

má podle slov kapitána Michala Janouše velký
potenciál. „Složení týmu je již téměř podle

V Řevnicích bude rodinný
turnaj v tenise
Skoro 50 dětí se přihlásilo do dvou
tenisových kempů, které během
léta pořádal Sportclub Řevnice.
Zvláště srpnový termín lákal.
„Poprvé v historii jsme museli děti
rozdělit do skupin, některé hrály
u Liďáku, jiné na kurtech za vodou. Do jednoho areálu by se nám
nevešly,“ řekl šéftrenér mládeže
Michal Mottl.
Pro všechny byl připraven pestrý
program, nešlo tedy jen o tenis.
V rámci táborové hry děti soutěžily
v řadě sportovních disciplín, mohly
si se svolením rodičů vyzkoušet
jízdu na koni a během závěrečné-

ho dne je čekal tenisový turnaj.
Podobných akcí pořádá Sportclub
během roku celou řadu. Například
k ukončení letní tenisové sezony
bude připraven populární Václavský turnaj rodinných párů. Jako
vždy se hraje o státním svátku
svatého Václava, tedy ve středu
28. září na kurtech u Liďáku.
Dvojice tvoří dítě do 18 let a jeden
z rodičů, případně jiný rodinný
příslušník. Na tento turnaj, stejně
jako do zimní tenisové školy
Sportclubu, se může přihlásit
každý do 14. září na e-mail
info@sportclubrevnice.cz
(šv)

Archiv klubu

Archiv

představ trenérů. A cíl
pro letošní rok? Skončit
do třetího místa,” věří
kapitán.
Černošičtí florbalisté o prázdninách nezaháleli
a už na konci prázdnin začali přípravu naplno.
Na konci srpna jel celý tým na soustředění,
které mužský celek zakončil svou premiérovou
účastí na poháru České pojišťovny. Jelikož proti alienům nastoupily divizní celky, které hrají asi
o čtyři soutěže výše, nedokázali se probojovat
ze základní skupiny. Na závěr turnaje však
chlapi dokázali svou bojovností uhrát velmi
cennou remízu 2:2 s týmem FBK Orel Přelouč.
Svá první utkání sehrají alieni v neděli 25. září
proti rezervním týmům Kladna a pražské Slavie
ve sportovní hale v Kunraticích, kde se budou
(dr)
těšit na podporu fanoušků.

Černošický zimní stadion
je v plném provozu

Pravidelné tréninky dětí, žáků dorostenců i dospělých SK Černošice jsou
od konce srpna v plném proudu.
V průběhu září navíc začnou soutěže
ČSLH (Českého svazu ledního
hokeje) všech věkových kategorií.
A v říjnu oblíbené veřejné bruslení.
Tréninky náboru letos začínají
ve čtvrtek 29. září v 15 hodin velkou
náborovou akcí pořádanou pod záštitou ČSLH v rámci „Týdne hokeje“.
Akce je určena pro všechny kluky
a holky narozené v zejména v letech
2009, 2010 a 2011. Právě oni mají
jedinečnou příležitost podívat se, jak
to chodí na tréninku, seznámit se

s prostředím a s kvalifikovanými trenéry. Děti si vyzkouší své dovednosti
nebo si vůbec poprvé zkusí, jaké to
je stát na ledě. Nebude chybět ukázka hokejového zápasu o něco málo
starších kamarádů.
S sebou je třeba sportovní oblečení vhodné na led, rukavice, přilbu,
ideálně i brusle, podmínka to ale
není. Všechno ostatní je možné si
vypůjčit. Každé dítě si kromě nových zážitků odnese i malý dárek.
Veřejné bruslení začíná v říjnu
a bude probíhat každou středu
od 13 hodin a v sobotu a v neděli
(hb)
vždy od 13:30.

Mladé gymnastky si užily prázdninové soustředění
Poslední srpnový týden strávilo závodní gymnastické družstvo Gym Dobřichovice v nově
otevřené, specializované gymnastické hale
JOJO Gym.
Počasí všem přálo. Kromě zvyšování fyzické
kondice, protahování, nácviku nových sestav
a prvků došlo i na bruslení, skákání na hradech
a plavání v bazénu Ottománek. Děvčata celou
dobu provázela soutěže Asterixe a Obelixe.

Závěrečné vyhodnocení proběhlo u táboráku,
kde zazněla i dobřichovická hymna. „Kdo
vyhrál, není podstatné. Důležité je, že jsme
si užili super soustředění se skvělou partou,
naučili se spoustu nových věcí a zažili velkou
legraci. Poděkování patří všem, hlavně vedení
JOJO Gymu. Budeme se těšit zase někdy
příště,“ zaznělo v závěru od trenérek gymnastického družstva.
(a+k)

Archiv týmu
www.idobnet.cz
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Počet zájemců
o jazykové kurzy
výrazně roste
Nejen rostoucí ekonomika, ale také rostoucí
požadavky zaměstnavatelů ženou do jazykových
škol stále více zájemců o jazykové vzdělávání.
Potenciální uchazeči o práci si uvědomují, že
jeden cizí jazyk na úrovni falešného začátečníka
již opravdu dávno nestačí a koktání na dovolené
typu – „I am sorry, no english“ je ostudou pro
všechny, která nikomu moc sebevědomí nepřidá.
Jazyková škola Channel Crossings, která v Radotíně každý semestr přijme více než 400 zájemců
o jazykové vzdělávání všech věkových kategorií, se snaží vyhovět
rostoucí poptávce. Na podzimní
semestr 2016/17 vypsala téměř 80
kurzů angličtiny, němčiny, italštiny,
francouzštiny a španělštiny pro
dospělé i pro děti. Dětské kurzy
probíhají v malých skupinkách 5-8
dětí, lektor má tedy více prostoru,

aby se mohl všem dětem plnohodnotně věnovat. Velké oblibě se těší
i kurzy s možností hlídání dětí.
„Nechtěla jsem přijít o dosaženou
jazykovou úroveň, kterou jsem
měla před odchodem na mateřskou dovolenou, ale zajistit doma
pravidelně hlídání Tomáška bylo
komplikované. Proto jsem velmi
ocenila, že v Channel Crossings mi
nabídli kurz s hlídáním dětí. Herna
je přímo ve škole, takže já se

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

LUKKARO s.r.o. – účetnictví

Hana Kůželová
Palackého 439, 252 29 Dobřichovice
Mobil: 739 039 551, tel.: +420 240 200 570
e-mail: ucto@lukkaro.cz
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mohu v klidu soustředit na výuku,
ale přitom jsem nablízku, kdyby
mě Tomášek potřeboval. Na milou
tetu si zvykl velmi rychle a dokonce se těší, až si bude moct hrát
s ostatními dětmi,“ popisuje výhody zázemí jazykové školy Channel
Crossings paní Jitka a dodává
s úsměvem: „Channel Crossings je
velká škola, čehož jsem se zpočátku trochu obávala, ale zjistila jsem,
že tu vládne takřka rodinná atmosféra, všichni jsou milí, vždycky se
mi věnují s maximálním nasazením
a snaží se vyhovět mým často
nestandardním požadavkům.“
V poslední době je nemilým
zjištěním skutečnost, že jazyková
vybavenost dětí, která dříve byla
v porovnání se zahraničím na špičce, neroste. Není to tak, že by se
zhoršovala, ale spíše jde o to, že
v zahraničí si rodiče mnohem více
uvědomují význam investování
do jazykového vzdělávání, a tak se

snaží svým potomkům připravit již
od mala cestu ke studiu na zahraničních univerzitách či k lepšímu
pracovnímu uplatnění. I přes
rostoucí dotaci jazykových lekcí
na základních školách dětem stále
chybí hlavně sebevědomí a schopnost v cizím jazyce na cokoli
reagovat nebo dokázat zformulovat souvislou větu. Často pouze
umí překládat jednotlivá slovíčka,
ale už je nedokáží aktivně používat
nebo skládat do smysluplných
slovních spojení. Pokud tento
trend nezastavíme, můžeme se
brzy ocitnout na chvostu Evropy.

Pokud jste se i Vy rozhodli s jazykem něco udělat, máte jedinečnou
příležitost. Kurzy začínají od poloviny září a zapsat se můžete
na www.chc.cz/rozvrh.
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KVALITNÍ
SERVIS
perfektní
předprodejní
příprava kol

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

po-pá 8-18 / čt 8-20
so 8-12

do 20:00

www.kola-sport.cz

info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice
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Kouzelná Strž:
místo, které miloval
Se spisovatelem Karlem
Čapkem je spojeno několik
známých míst: rodné Malé
Svatoňovice v Podkrkonoší,
pražská vila na Vinohradech
a také Strž u Staré Huti, kde
prožil poslední léta svého
krátkého života. A právě sem,
do Památníku Karla Čapka
na Strži, vás nyní zveme
na kouzelný výlet.

S

trž je rybník ve Staré Huti u Příbrami.
A hned vedle něj u hráze stojí v rozlehlé
zahradě dům, který kdysi obýval známý
český spisovatel a dramatik Karel Čapek se
svou ženou Olgou Scheinpflugovou. Manželé ho
dostali od Václava Palivce, což byl bratr Čapkova švagra, a vytvořili si v něm letní sídlo, kde rádi
trávili svůj čas a zvali sem své přátele. Bohužel
Karlu Čapkovi nebylo přáno, aby tu pobýval
dlouho, pouhé tři roky po získání Strže zemřel.
Dnes na Strži najdete Památník Karla Čapka,
který v roce 2015 získal titul Muzeum roku.
A právem si ho zasloužil, je tady toho hodně
k vidění. Kromě výstavy uvnitř domu a pracovny Karla Čapka si můžete projít upravenou
zahradu s potůčkem a vzrostlými stromy,

Kdo byli?
Karel Čapek (1890 až 1938)

• významný český spisovatel, dramatik a novinář
• psal povídky, romány, pohádky, divadelní hry,
básně i cestopisy
• napsal např. díla Matka, Věc Makropulos,
Bílá nemoc nebo Krakatit, dílo bylo přeloženo
do mnoha jazyků

Olga Scheinpflugová (1902 až 1968)
• spisovatelka a herečka
• psala verše, romány, hry i knihy pro děti
• hrála v Národním divadle

Ferdinand Peroutka (1895 až 1978)

• novinář a spisovatel
• redaktor Lidových novin, poté šéf týdeníku Přítomnost, která za první republiky patřila ke špičce
žurnalistiky
• po roce 1948 musel opustit Československo
a dlouhá léta působil ve vysílání Svobodné Evropy
z USA

pomníček Dášeňky nebo se vydat na Naučnou
stezku Karla Čapka.

Slavné osobnosti na Strži
Výstava v přízemí domu mapuje život Karla
Čapka i jeho spisovatelskou činnost. Prohlédnete si mnoho fotografií, rukopisů i dopisů, které psal své budoucí manželce Olze a přátelům,
jsou tu také úryvky z jeho slavných děl nebo
plakáty k realizovaným divadelním hrám.
Kromě toho je od letošního dubna v podkroví
otevřena nová expozice Olgy Scheinpflugové
a novináře Ferdinanda Peroutky. I tady se dozvíte mnoho zajímavého o osobním i profesním
životě obou osobností.

Zahrada, pomníček Dášeňky
a naučná stezka
Karel Čapek miloval přírodu, rád sedával u rybníka nebo na zahradě pod stromy a rozjímal…
Rozjímat můžete i vy. Dnes je zahrada u Strže
pěkně udržovaná a skrývá malebná zákoutí.
Jedno takové je u pomníčku Dášeňky, slavného pejska, o němž Čapek napsal i knížku.
Pomníček byl odhalen v roce 2013 a to, že
Karel Čapek miloval psy, připomíná i tradiční
zdejší akce Den pejsků.
Pro zájemce o pěší túry je u památníku k dispozici Naučná stezka Karla Čapka. Má tři okruhy, a tak si můžete vybrat, zda chcete zdolat
dva, sedm nebo deset kilometrů. Projdete se
lesy, loukami, kolem potoka a místy bývalých
mlýnů.

Praktické informace
Kde to je? Do obce Stará Huť se dostanete
vlakem (zastávka Stará Huť), autobusem (zastávka Stará Huť Knínská u hřiště, železniční
zastávka nebo Stará Huť Karla Čapka) nebo
autem z Dobříše: v obci Stará Huť jeďte ulicí
Karla Čapka, projeďte na konec obce a pokračujte k rybníku, kde zaparkujte. Dál vás
pěšky povede ukazatel umístěný na prvním
panelu Naučné stezky Karla Čapka.
Jaká je otevírací doba? V září a říjnu
denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin,
od listopadu do března pak v pondělí až
pátek od 9 do 16 hodin.
Jaké je vstupné? Pro dospělé 40 korun,
pro děti, studenty a důchodce 20 korun, děti
do šesti let a ZTP zdarma, rodinné vstupné
je 100 korun.
Co můžete vidět v září? O víkendu
10. a 11. září od 18 hodin divadelní hru
Na správné adrese od M. Camolettiho v podání místních ochotníků. V sobotu 17. září se
tu od 15 hodin koná Svátek barevného listí.

Strž je opravdu kouzelné místo, kde se můžete
kochat krásnou přírodou, podívat se na romantický dům ze starých časů v nádherné zahradě
a dozvědět se zajímavosti o jednom z největších českých spisovatelů.
! Lucie Hochmalová

RÁDI FOTÍTE? POŠLETE SNÍMKY DO SOUTĚŽE

Památník Karla Čapka vyhlásil fotografickou soutěž na téma Zátiší a zákoutí. Zúčastnit se může každý, kdo vytvoří snímek na dané téma a pošle ho
na e-mailovou adresu stezkaKC@seznam.cz, maximální rozlišení fotografie je 2 MB. Do předmětu zprávy je nutné napsat SOUTĚŽ ZÁTIŠÍ A ZÁKOUTÍ
a do textu své jméno, adresu, kontakt a název fotografie (popis může mít maximálně čtyři věty). Fotografie budou zveřejněny na facebookových stránkách
památníku a o nejlepší z nich rozhodne veřejnost: každý like u fotografie rovná se jeden hlas, nejvíc ohodnocení tak určí vítěze. Snímky můžete posílat až
do 30. září, hlasování potrvá do 14. října. Vítěz bude vyhlášen 18. října.
Více najdete na www.facebook.com/PamatnikKarlaCapka.
www.idobnet.cz
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Alice Drdová: Hledám lidem minulost
Na začátku je touha po zjištění,
kdo byli naši předkové. Hledání
ale zabírání mnoho času. Navíc
je třeba určitá znalost historie
a písem. Proto najdeme někoho,
kdo se tvořením rodokmenů
zabývá. Ten převezme úkol
na svá bedra a pátrá. Poté
přinese přehledný kus historie,
se kterou jsme neodvolatelně
spjati. Právě tato jednoduše
popsaná věda se jmenuje
genealogie. A s vášní ji vykonává
Alice Drdová z Karlíku.
Co všechno potřebujete vědět od zájemce
o rodokmen?
Maximum vědomostí o jeho rodině. To znamená
vše, co ví z ústního podání, dále rodné, úmrtní
a oddací listy, popřípadě ví-li někdo, kde jsou
hroby, tak jejich fotky s daty úmrtí. Ideální jsou
i staré fotky. Pak by měl dotyčný vědět, co chce.
Jsou tři možnosti rodokmenů. Nejjednodušší je
vývod neboli jedna linie rodič – dítě, rodič – dítě...
Složitější je rod, kdy jsou do tzv. stromu zahrnuti
i strýcové a sourozenci k danému rodu, a nejširší
je rozrod, ve kterém se například dohledává
i za koho byla provdaná, data svateb atd.
Pokud někdo nemá čas ani na to, aby si
připravil dostatek podkladů, dokážete je
dohledat i vy sama?
Dokážu, ale v takovém případě potřebuju do sta
let od úmrtí plnou ověřenou moc do archivu,
protože existuje zákon na ochranu osobnosti.
Nad sto let jsou už archivy běžně přístupné.
Pokud máte podklady, jak pokračujete?
Zjistím, co vše se dá najít na internetu. Jestliže
zápisy nejsou zdigitalizované, musím do příslušných matrik. Což není tak jednoduché, protože
matriky se dříve rozdělovaly podle panství.
Takže když jsem hledala svoji rodinu u Čáslavi, jedna její část bydlela v místě, které patřilo
Schwarzenbergům a já musela do Třeboně.

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

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
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švabachem, ale také obsahuje spoustu slov,
jejichž význam někdy neznají ani sami Němci.
Radí vám někdo?
Mám obrovské životní štěstí, že mám úžasně
schopného 90letého strejdu, který byl celý
život historikem. Takže když v tom opravdu
plavu, pošlu mu text e-mailem a on mi to vrátí
přeložené. Skvělý člověk i báječný poradce.
Jsou někdy lidé z překvapení z informací,
které jim přinesete?
Často. Málokdo z nás ví přesné informace
o předcích. Stalo se mi, že jsem jedné paní
našla, že její předkové pocházeli z města
v jižních Čechách. Ona se na mě překvapeně
zadívala a přiznala, že vždy, když jeli do jižních
Čech, donutila manžela v tom městě zastavit
na kávu a na dort. Něco ji tam táhlo. Ale vůbec
netušila, že tam má historickou vazbu.
A druhá část, která byla o pět kilometrů dále, už
patřila Auerspergům a já musela do Zámrsku.
Jakým způsobem je možné archiv navštívit?
Do archivu se objednávám předem. Vyberu si
knihy, do kterých chci nahlédnout, vezmu si
bílé rukavičky a jedu. Ve většině archivu půjčují
pět knih na den bez ohledu na to, jak dlouho
hledáte. Takže se někdy opakovaně vracím
na jedno místo.
Jaký nejstarší dokument jste měla v ruce?
Z roku 1601. A držet takový kus historie se
mnou pořádně zamávalo. Ještě teď mám husí
kůži, když o tom hovořím. Navíc ta kniha byla
veliká a tlustá. Když jsem si ji nesla, tak se mně
lidé okolo až smáli.
Staré knihy jsou psány jinak než dnešní.
Jak se v nich vyznáte?
Písmo je opravdu zcela jiné. Často si stránky
fotím a studuji je doma. Hodně čtu i tréninkově,
abych se písma naučila. Dalším zádrhelem je
gramatika a význam slov. Tehdy měli heslo: Piš,
jak slyšíš. A používala se slova, která jsme už
dávno zapomněli, nebo nyní mají jiný význam.
Někdy vyluštím písmena a vůbec nic mi to
neříká. A to mluvím o češtíně. Další boj je latina,
kterou se v současné době snažím doučit.
A nejnáročnější je němčina, která je nejen psaná

KOMINÍK
KAMNÁŘ
REVIZE
PRODEJ
OPRAVY
MT 721 345 346 VOLÁME ZPĚT
www.kominik-kamnar.cz

Jak dlouho trvá výroba rodokmenu?
Měsíc, dva minimálně. Před Vánocemi je zakázek
více proto je nyní nejvyšší čas na objednávky.
Nebudou mít genealogové více práce řekněme za dvě stě let kvůli současnému
vysokému počtu rozvodů, žití bez oddacího listu a nemanželských dětí?
To asi ano. Bude to složitější. Ale v rodných listech
najdete, kdo byl rodič a kdo dítě. Možná vás to
překvapí, ale už v minulosti bylo každé osmé až
desáté dítě nemanželské. Nedělejme si iluze, že
lidé před desítkami let žili lépe a radostněji než my.
Od čeho se odvíjí cena rodokmenu?
Hlavně od času. Dotyčný si musí říct, kolik chce
investovat. Já mu řeknu zhruba rozpočet, protože dopředu nevím, kde se zarazím. Počítá se
jízdné a případně peníze, které člověk musí zaplatit na matrice. A samozřejmě způsob vazby,
protože velmi často se rodokmeny dávají jako
dárek. Vše záleží na domluvě. Nejjednodušší vývod se pohybuje mezi pěti a deseti tisíci. Pokud
o to dotyčný stojí, kromě samotného stromu mu
předám i všechny informace, které jsem zjistila.
Ráda se podělím o vše, co jsem vypátrala.
Kontakt: Alice Drdová, Za Struhama 1040, Karlík
tel. 604 475 829, FB “Genealogie”
Petra Stehlíková
alicedrdova@seznam.cz

Akce „Zpátky do školy“
se slevou 5 %
celoroční obuv + bačkory + holínky + pláštěnka + ponožky + čepice
= sleva 5 % z celého nákupu

Platnost akce je při předložení
vystřiženého letáčku prodloužena do 30. 9. 2016.

DOBNETPRÁVNÍ PORADNA

Jedno vyčtené poučení

V

ždycky jsem byla milovníkem knih, obklopují mě na každém kroku,
jsou součástí mé kanceláře i domácnosti, válejí se mi v kuchyni, v ložnici, v obýváku… Když jsem se naposledy stěhovala,
stěhovalo se se mnou 38 velkých beden s knihami, bylo to skoro 1 000
svazků. Skoro malá knihovna, co říkáte? Nedávno jsem se rozhodla,
že je na čase knih se zbavit, samozřejmě ne úplně všech, ale jejich
velké části, prostě těch, které už určitě nebudu číst, ale mohou je číst
jiní – dám je do veřejné knihovny a nechám si jen ty, k nimž mám citový
vztah. I tak jich hodně zůstalo. Když jsem je přebírala, otevřela se mi
v ruce kniha rozhovorů s JUDr. Otakarem Motejlem, na stránce, kde pan
doktor zdůrazňuje právo každého na to, aby vyslovil svůj názor. Nahlas.
Děkuji, pane doktore, já vím, a přestože vaši knihu miluji, do té knihovny
ji odnesu, protože je třeba, aby ji lidé četli.

Proč to tak zdůrazňuji – dvakrát
v poslední době jsem se setkala
s odsouzením za své články,
v obou případech to byly reakce
hrubšího zrna, obsahově úsměvné, ale nakonec vlastně na pováženou. Obě odezvy byly anonymní, pán mi nadával za to, že mu
bráním jezdit na kole do hospody,
když to dělá i pan Škromach,
a paní nebo slečna mě postavila
na roveň majitelům množíren,
protože jsem čtenářům poskytla
návod, jak si přivézt zvířátko z ciziny, namísto abych je nabádala, ať
si je vezmou z útulku.
Nejsem odpovědná za konání
ostatních dospělých, ale za svými
názory si stojím, zejména v situaci,

kdy varuji před následky porušování pravidel – právních předpisů.
Zcela pominu snahu některých
členů Senátu legalizovat požití
alkoholu cyklisty, považuji ji za roz-

pornou s vědeckými poznatky,
společensky nebezpečnou a v konečném důsledku sebezáhubnou,
ale pozastavila bych se nad tou
paní „ochranářkou“.
Pokud někdo odloží zvířátko v útulku, i když je to lepší, než je vyhodit
z auta, je to smutné, znamená to,
že jsme selhali v odpovědnosti
za ně. My ostatní ale za takové lidi
neneseme odpovědnost a nejsme
povinni napravovat jejich konání.
Stejně jako mám právo veřejně
publikovat svůj názor, mám právo
se i svobodně rozhodnout, zda si
zvíře přinesu z útulku, nebo si ho
koupím. Nejsme méně lidští proto,
že si koupíme pejska s průkazem
původu.
Vážím si práce lidí z útulků a i já
odsuzuji ty, kteří své svěřence
opouštějí. Nemnožím zvířata
za účelem zisku na úkor jejich
zdraví, považuji to za zavrženíhodný způsob jednání, ale mám právo
veřejně říkat, co si myslím, nebo
poskytnout čtenáři návod, jak
jednat v souladu s právem.
Článek 17 odst. 2 Listiny základních práv a svobod říká: „Každý
má právo vyjadřovat své názory
slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož

i svobodně vyhledávat, přijímat
a rozšiřovat ideje a informace bez
ohledu na hranice státu.“ Se zásahy do svobody projevu má tato
země bohaté historické zkušenosti,
z nichž bychom se měli poučit,
právo na vyslovení vlastního názoru
je součástí základních pravidel,
na nichž by tato společnost měla
být založena. Máte právo říct nebo
napsat mi, že se mýlím, že se
mnou nesouhlasíte, máte právo mě
hodnotit (jakkoli, nebojte se, já vaše
vyjádření unesu, takové nadávky
ve svém repertoáru ještě nemám
a občas se hodí umět nadávat), ale
naštěstí mi nemůžete přikázat, co
si mám myslet, jak mám mluvit, ani
mi nemůžete zakázat, abych své
názory psala. Samozřejmě, nemusíte je číst. Rozhodně bych vám
ale doporučovala návštěvu veřejné
knihovny, pokud nevěříte mně,
možná pro vás budou myšlenky
některého z větších myslitelů, než
jsem já, přesvědčivější.
Mgr. Petra Vrábliková
advokát
Karlštejnská 518
252 29 Lety
www.vrablikova.cz

inzerce

Rodinná firma s 20letou praxí
s mytím a čištěním vozidel

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY
NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI
ÚKLID KANCELÁŘÍ
A NEMOVITOSTÍ
LUXOVÁNÍ, MYTÍ OKEN,
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
ČIŠTĚNÍ A IMPREGNACE
KOŽENÉHO NÁBYTKU
ČIŠTĚNÍ A TEPOVÁNÍ
INTERIÉRU VOZU
(po dohodě u zákazníka)

K úklidu používáme profesionální přístroje zn. Karcher

RYCHLE A KVALITNĚ
e-mail: jakubec.lety@seznam.cz

tel.: 724 100 233
www.idobnet.cz
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MĚSTO DOBŘICHOVICE
NABÍZÍ

PRONÁJEM
HOTELU POD VINICÍ
Město Dobřichovice nabízí k pronájmu prostory (včetně
části přilehlého dvora) hotelu Pod Vinicí, na hlavním
silničním tahu – Pražská ulice 345, Dobřichovice.
K pronájmu se nabízejí prostory, které dosud sloužily jako restaurace
a hotel. Jsou částečně vybaveny zařízením pokojů, restaurace
a kuchyně, ale město netrvá na uvedeném využití. Předpokládané
nájemné je 25 000 Kč/měs.
Prohlídka objektu je možná po předchozí telefonické dohodě za účasti
pověřeného pracovníka městského úřadu (tel. 257 712 182). Nabídky
je možné zasílat dle zveřejněného záměru do 15. října 2016.
Dotazy zasílejte prosím na info@dobrichovice.cz.

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:








Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz
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O zkoumání
Rukopisů
a rodině
Teyrovských
Naše novodobé dějiny jsou úzce svázány
s příběhem Rukopisů královédvorského
(RK) a zelenohorského (RK). Ve sporu
o jejich pravost sehrála značnou
roli i chemie. Cílem tohoto článku je
připomenout, jak se v té věci angažovala
rodina Teyrovských, která zbudovala
ve dvacátých letech minulého století
ve Všenorech pozoruhodný park.
V našem vyprávění musíme
připomenout některé významnější události. V září příštího
roku tomu bude právě 200 let,
co Václav Hanka nalezl nebo
„nalezl“ ve Dvoře Králové svazek
pergamenů s pozoruhodnými
texty, dnes známými pod názvem
Rukopis královédvorský.
O rok později dorazila do nově
zřízeného Národního muzea
anonymní zásilka s rukopisem,
který byl pojmenován dle obsahu
Libušin soud. Teprve v roce 1859
vyšetřil historik Tomek, že rukopis
byl nalezen na zámku Zelená Hora
u Nepomuku.
Josef Dobrovský uvítal RK, ale RZ
prohlásil za mazaninu a za autory
Václava Hanku a Josefa Jungmanna. Na Dobrovského námitky
odpověděli v roce 1840 František
Palacký a Pavel Josef Šafařík obsáhlým spisem Nejstarší památky
české řeči. Součástí této publikace
je expertiza chemika Cordy, jenž uzavřel konstatováním, že Libušin soud
se jeví jako památka
nanejvýš stará.
Nejostřejší názorový střet
vypukl před 130 lety, kdy
se do diskuse zapojil
T. G. Masaryk a dal
k dispozici svůj časopis
Athenaeum. Bylo to
únoru 1886, kdy
jazykovědec
Gebauer vyslovil
podezření, že Rukopisy
sepsal Václav Hanka,
a žádal, aby byly che-

micky prozkoumány a poznamenal:
„Budou-li tyto zkoušky s to, aby
bezpečně dokázaly starobylosť
RKského i RZského, podřídí se
tomu pochybnosti filologické a pro
odchylky zejména jazykové bude
nám očekávati a hledati pravděpodobných výkladů jiných.“
Zkoumáním byli pověřeni profesor techniky Antonín Bělohoubek
a profesor Vojtěch Šafařík z univerzity. Pracovali zcela nezávisle a oba
došli k závěru, že Rukopis královédvorský se po stránce chemické
chová jako středověká památka.
Bělohoubkova soustava chemických testů je mnohem důkladnější
než Šafaříkova a je to dosud nedoceněný světový unikát. Podstata
metody spočívala v určení doby,
po kterou složky železitoduběnkového inkoustu reagují s pergamenem. Kromě toho Bělohoubek
zkoumal i barvy iniciál a zjistil, že
vrchní barevná vrstva iniciály N
je tzv. berlínská modř,

Antonín Bělohoubek.

Josef Šafařík.

novodobé barvivo. Sám z této skutečnosti nic nevyvozoval pro stáří
rukopisu, neboť pod vrchní modrou
barvou identifikoval vrstvu červenou
a zelenou, což ukazovalo na pozdní
restauraci iniciály.
Jan Gebauer však přisoudil nálezu
berlínské modři zásadní důležitost.
Pominul hlavní Bělohoubkovy
argumenty, postavené na chemických reakcích inkoustového
písma, a nález berlínské modři
interpretoval jako důkaz novodobého původu RK. Tento názor se
pak ujal u velké části vzdělanců.
Přesvědčení menšiny o správnosti
Bělohoubkových postupů a závěrů
také přetrvávalo. Ostrost
polemiky, která se
po zveřejnění výsledků rozvinula, odradila
Bělohoubka od dalšího
zkoumání, kdy měl přijít
na řadu Zelenohorský
rukopis.
V roce 1911 si archeolog Píč vypůjčil
z Národního muzea
část RK a vypravil se
s tím do západní Evropy,
kde si vyžádal posudky
u významných paleografů. Nikdo z oslovených

neshledal na textu nic, co by
svědčilo o novodobém původu.
Po návratu Píč zveřejnil článek
s názvem „Rukopis královédvorský
na mezinárodním fóru paleografů skvěle obstál“. To se setkalo
s ostrou kritikou odpůrců a vedlo
k Píčově sebevraždě. Tato smutná
událost vyústila v tzv. Silvestrovský manifest, který podepsalo
52 významných učenců a kde se
deklaruje, že rukopisný spor byl
definitivně vyřešen a „nevývratnými
důkazy“usvědčeni Václav Hanka
a Josef Linda za autory.
V roce 2009 vyšla ve Sborníku
Národního muzea studie PhDr. Lubomíra Sršně věnovaná osobnosti
Václava Hanky. Autor dospívá
k názoru, že „teze o Václavu
Hankovi jako o tvůrci RK je velmi
nepravděpodobná a nadále neudržitelná“.
Zároveň Sršeň dokládá, že
berlínská modř, kterou v iniciále
RK objevil prof. Bělohoubek, byla
do rukopisu zanesena dodatečně
na půdě Národního muzea.
O tom, jak při zkoumání Rukopisů
figurovala rodina Teyrovských,
pojednáme v další části.
! Ing. Jiří Urban
www.idobnet.cz
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Soutěž o ceny

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O HODNOTNÝ DÁRKOVÝ BALÍČEK

J+J Nájemníkovi s.r.o.
Barvy-Laky, Drogerie, Železářství

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

PRO CHYTRÉ HLAVY

SOUTĚŽ

O DÁRKOVÝ BALÍČEK

Máte doma šuplík a v něm jsou smíchané bílé a černé ponožky. Kolik ponožek nejméně musíte vzít ze šuplíku, abyste měli alespoň dvě ponožky stejné barvy?

Vyluštěnou tajenku i výsledek kvízu zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu
DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 25. září 2016.
Cenu získají luštitelé se správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Výsledek kvízu z minulého čísla: 90 sekund
Tajenka z minulého čísla: Snídaně v Appetitu

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou a správným řešením
kvízu: hodnotný dárkový balíček od J + J Nájemníkovi, s. r. o.

Vylosovaná luštitelka křížovky se správným řešením kvízu ze srpnového čísla je:
Julie Routová, Všeradice.
Obdrží zboží v hodnotě 500 Kč od Appétit de France.*

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

 PONOŽKY

*Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 7, jinak cena propadá. Děkujeme.

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník X, číslo 9/2016, datum vydání 9. září 2016 • VYDAVATEL: DOBNET, z. 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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Zjednodušme to!

„Patříme na západ,
ne na východ!“
Michael Pánek se narodil v roce 1965. Rodina byla perzekvovaná komunistickým
režimem. Jeho otec strávil v komunistických lágrech jako politický vězeň 14 let.
Michael Pánek řídí od roku 1990 firmu IBS Rokal, která získala řadu odborných
ocenění za své stavby. 12 let vedl město Dobřichovice jako starosta. Za jeho
působení byla postavena nová školka, škola, bylo opraveno centrum města.
Nová škola získala titul Stavba roku 2015. V současné době je místopředsedou
ODS Středočeského regionu a předsedou ODS Praha západ. Je spolumajitelem
nejstaršího rockového klubu v Praze ROCK CAFÉ.
V krajském zastupitelstvu
by chtěl prosazovat:
 více peněz do školství
 kvalitní péči a opravy krajských silnic
 podporu živnostníků

Michael Pánek

12 let starosta města Dobřichovice

Kandidát ODS č. 6 do Zastupitelstva Středočeského kraje

KRAJSKÉ VOLBY
7. – 8. 10. 2016

ODS_INZ_184x127+5_V01.indd 1
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Trápí Vás vrásky, akné, pigmentové
skvrny, nebo váčky pod očima?
Máme pro Vás řešení.
Dermopeel od firmy Panestetic využívá nejnovějších technologií.

Efekt na pleti
 vysoký lifting  viditelné vybělení  zesvětlení pigmentových skvrn
 exfoliace (umožnění lepšího průniku látek do pleti)
 stimulace mikrocirkulace kombinací výživy a okysličení
 zlepšení buněčného metabolismu
 podpora vstřebávání přebytku extracelulární tekutiny (lymfodrenáž)
 minimalizování otoků, váčků a tmavých kruhů pod očima
 usnadnění odvádění toxinů z pleti pro jasnější a zářivější pleť a další
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
www.idobnet.cz
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UMĚLECKÁ ŠKOLA FILMOVÁ ŘEVNICE

Vstup do zákulisí
filmové a televizní
tvorby!
Seznam se s prací režisérů,
kameramanů, střihačů
a zvukařů.
Staň se jimi.
Přihlas se na filmovou školu
a staň se kameramanem,
režisérkou, střihačem,
vizážistkou...
Přípravka pro zájemce o filmovou a televizní tvorbu.
Víkendové kurzy vedou zkušení profesionálové.
Studium klade důraz na praktické dovednosti.
Kvalifikace pro zaměstnání ve filmu, televizi a reklamě.
Příprava na studium středních avysokých škol.

Podrobné informace o škole a studiu
na filmovaskola.cz
Sleduj nás na

/ filmovaskolarevnice

Pro děti od 13 let i dospělé.
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