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Záchranář Bulíček:
Od štědrovečerního stolu odbíhám za volant
Víte, kdy záchranáři nejčastěji
vyjíždějí k případům rybí kosti
zapíchnuté v krku? Pokud
tipujete Štědrý den, mýlíte se.
„Nepamatuji si jediné Vánoce, kdy bychom
tu měli zapíchnutou rybí kost v krku. Nejvíc
takových případů řešíme v létě, kdy tady jsou
chataři a rybáři,“ směje se Bořek Bulíček,
provozní ředitel záchranky Trans Hospital Plus,
která v Řevnicích funguje neuvěřitelné čtvrtstoletí. Za tu doby již lékaři Trans Hospitalu Plus
zachránili životy několika stům lidí. A ředitel
Bořek Bulíček mnohokrát odběhl od štědrovečerního stolu za volant sanitky. „Za 25 let jsem
si na to už zvykl. A moje rodina taky,“ přiznává
Bulíček. Na Štědrý den podle něj panuje mírný
klid jen mezi 16. a 22. hodinou. Předtím i potom bývá rušněji. „Dopoledne se vaří, smaží
a panuje shon. Takže se vždycky někdo spálí
nebo spadne, jindy se dítě pořeže o rozbitou
ozdobu. Stejné je to i před svátky,“ prozrazuje
Bulíček. Například loni před Vánoci spadla
starší žena ze Zadní Třebaně při mytí oken
a zlomila si ruku. V Řevnicích se zase mladá
paní při pokusech upéct své první cukroví
popálila o horký plech a musela být převezena
na kliniku popálenin v Praze. Ve Všenorech
upadl starší muž ve sklepě při hledání vánočních ozdob tak nešťastně, že se zlomeným
kotníkem skončil na operačním sále. Několikrát
museli řevničtí záchranáři 24. prosince zasahovat u případů nejsmutnějších – infarktů, které
bohužel skončily smrtí. Bulíček si vzpomíná
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i na předloňský případ, kdy se sami záchranáři
stali terčem útoku zloděje. Na Štědrý den jim
chtěl vykrást sanitku, naštěstí jej vyrušila posádka, která se chystala k výjezdu. Lapkovi se
podařilo uprchnout „Právě v těchto dnech jsme
se dozvěděli, že je ve vazbě a čeká na soud.
Krádeží má na svědomí víc,“ říká Bulíček.
Nejrušnější čas záchranářům nastává
na přelomu Silvestra a Nového roku. „Přibývá

úrazů spojených s odpalováním petard, požitím alkoholu, dopravních nehod,“ vypočítává
Bulíček, podle kterého byl rok 2016 na výjezdy rekordní. „Jejich počet vzrostl tak o 20
procent. Lidé jsou asi méně opatrní,“ domnívá
se. Jaké je jeho přání do roku 2017? „Aby nám
žádné legislativní změny nekomplikovaly naši
práci a my jsme dál mohli pomáhat a zachra(pan)
ňovat lidské životy.“

Stezka z řevnického náměstí
na nádraží je uzavřená

Kde bude pobočka
spořitelny

Do 14. prosince je uzavřená pěší cesta, která
vede od náměstí směrem k nádraží (na ulici
Pod Lipami). Jde o stezku kolem výstavby pěti
bytových domů Corso pod Lipami. Důvodem
je budování dešťové stoky.

Zatímco řevnická pobočka České spořitelny
brzy ukončí svůj provoz, sousední v Dobřichovicích se dočká modernizace. Řevnická spořitelna má skončit k 27. lednu 2017. Naopak
dobřichovická provozovna má být do konce
roku 2016 zmodernizována, proto je od 14.
listopadu mimo provoz, a to včetně bankomatu. Podle informací na webu České spořitelny
zůstane v Řevnicích alespoň bankomat. Vedení
města bude usilovat o to, aby byl i do budoucna vyměněn za bankomat s možností vkládání
(pan)
peněz.

Superúplněk bral dech
V pondělí 14. listopadu 2016 se na nebeském
„plátně“ objevil úkaz, který byl naposledy viděn
v roce 1948, tzv. superúplněk. Pokud jste neměli to štěstí se jím kochat, podívejte se na video z kopce mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi,
věnované této jedinečné podívané. Najdete ho
na www.idobnet.cz v rubrice Video.

Lesní divadlo se pouští
do rekonstrukce
Veřejná sbírka na řevnické Lesní divadlo, které
si letos připomnělo 100 let od svého vzniku,
vynesla 227 667 korun. Kromě této sumy získalo město na opravu Lesního divadla 500 000
korun ze Středočeského kraje a 100 000
jako dar od společnosti Lesy ČR. Do konce
roku mají být za tyto prostředky v Lesňáku
zrekonstruovány šatny, vybudována dřevěná
(pan)
přístavba se sprchami a s toaletami.
www.idobnet.cz
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Petra Stehlíková

V Ořechu je třetí největší „třešťský“ betlém na světě
Prosincovou titulní stranu zdobí
vyřezávaná postavička, která je
součástí rekordního 8metrového
betlému třešťského typu, tedy s bohatou krajinou, drobnými staveními,
hlubokými jeskyněmi a skutečným
rybníčkem. Najdete ho v penzionu
U Barona Prášila v Ořechu. Unikátní
je nejen svojí délkou a bohatostí,
ale také tím, že se můžete podívat do jeho „vnitřností“. Navíc má
i rozsáhlé peklo. Kromě této nádhery
jsou poutavé i další desítky betlémů,
které expozici doplňují. Otevřeno
je o víkendech od 10 do 18 hodin,
naposledy v neděli 18. prosince.
Součástí výstavy jsou ukázky řezbářství s možností vyzkoušení této letité
profese, zdobení perníčků, malování
jednotlivých postav na vyřezané
figurky pod vedením zkušeného betlémáře a různé přednášky. Program
najdete na webu Orech.cz.

Noví středočeští radní schvalují první změny

S párou na křivoklátský
adventní jarmark
Za lidovou vánoční zábavou ve znamení
lucemburských panovníků na Křivoklátě je
možné dojet i oblíbenou parní lokomotivkou
zvanou „Šlechtična“. Nostalgický vlak sestavený z historických vagonů a s bufetovým
vozem vyjíždí 10. prosince v 9:48 h z Prahy-Smíchova. Do Berouna přijíždí v 10:13 h
a směrem na Křivoklát odjíždí v 10:38 h. Zpět
z Křivoklátu do Prahy se vydává v 17:16 h.
Zpáteční jízdenka z Prahy vyjde na 280 korun,
z Berouna na 140 korun, děti od 6 do 15 let
platí polovinu, mladší jedou zdarma, ale bez
nároku na místo k sezení.

Předvánoční setkání v Karlíku
Obec Karlík pořádá předvánoční setkání u rozsvíceného karlického stromu. Akce se koná
v pátek 9. prosince od 18 hodin. S programem
vystoupí místní děti a přítomní si budou moci
zazpívat koledy se sborem „karlických žen“.
Potěší je i něco dobrého na zahřátí pro děti
i dospělé.

V pátek 18. listopadu byla novou hejtmankou
zvolena Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí
ANO 2011.
Za velkého zájmu veřejnosti a zástupců médií usedlo do lavic po ověření mandátů všech
65 zastupitelů zvolených v krajských volbách
na začátku října. Následoval slib zastupitelů,
který noví členové kolektivního vedení kraje složili do rukou končícího hejtmana Miloše Petery
(ČSSD). Ten se také v úvodu ujal řízení schůze.
Ovšem jen do zvolení nové hejtmanky.
Stala se jí Jaroslava Pokorná Jermanová
z hnutí ANO 2011, dosavadní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Následovala volba náměstků hejtmanky a radních
Středočeského kraje a stanovení oblastí jejich
působnosti. Nově je středočeským zastupitelem i Michael Pánek, dlouholetý starosta
Dobřichovic a jejich současný místostarosta.
Další jednání na sebe nenechala dlouho
čekat a přinesla první změny. Patří k nim
zrušení proplácení zdravotnických regulačních
poplatků k 31. prosinci 2016 nebo žákovského jízdného. Dříve takto vynaložené peníze
chce kraj investovat například do zdravotnictví

KÚSK

a vybavení mateřských nebo středních škol.
V současné době prověřuje hospodaření středočeských krajských nemocnic.

inzerce

Potěšte své blízké
DÁRKOVÝM POUKAZEM.

kosmetická ošetření | depilace cukrovou pastou
mezoterapie | pedikúra | masáže
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme klidné a spokojené
vánoční svátky.

) 731 110 950
Pražská 7 (naproti Plynboudě) , Dobřichovice.
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www.jk-studio.cz

NEMOTERM
pro Vaše
domácí teplo

 DIAGNOSTIKA STAVEB
POMOCÍ TERMOVIZE
 ZJIŠTĚNÍ ÚNIKU TEPLA
 DIAGNOSTIKA TEPELNÝCH MOSTŮ
 KONTROLA ROZVODŮ TZB
 KONZULTAČNÍ ČINNOST
 CENA OD 1500 Kč

www.nemoterm.cz

info@nemoterm.cz | 724 812 679

PALIVOVÉ DŘEVO
DŘEVĚNÉ BRIKETY
prodejpalivovehodreva.eu

777 264 266
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Pavouček s dětmi pomůže guatemalským holčičkám
Ve čtvrtek 24. listopadu se
v řevnickém kině uskutečnil
křest audioverze knihy
Pohrátky aneb cesta pavoučka
Vincka.
Stejně originální jako kniha i audiokniha byl
i tento veselý happening. Na akci se sešlo neuvěřitelných 150 dětí a jejich trpělivých rodičů.
Nejprve na všechny čekalo 13 pohrátkových
stanovišť rozmístěných v členitých prostorách
kina, kde děti plnily různorodé úkoly: tvořivé,
pohybové i takové, při nichž musely překonat
samy sebe. Po pohrátkové hře se všichni
hosté usadili v kinosále, kde byly AudioPohrátky pokřtěny, také velmi netradičně, a to
opravdovým guatemalským kakaem. Celý
výtěžek z tohoto happeningu, respektive ze
startovného a z občerstvení na komunitním
stole, totiž půjde na projekt Ireny De Lave Love
for Guatemala, který se mimo jiné snaží shánět
finanční podporu na vzdělání guatemalských
dívek. Částka, která se na křtu AudioPohrátek
vybrala, pokryje náklady na roční školné pro
pět holčiček z Guatemaly!
„To je naprosto úžasné, velký dík patří všem
zúčastněným. Je skvělé, že děti z Poberou-

Autorka knihy Pavla Soletka Krátká a ilustrátorka Marie Snášelová Štorková (zprava) s dětmi na křtu knihy.
Petra Stehlíková


ní svou hrou pomohly jiným dětem, které to
opravdu potřebují,“ děkoval autorský tým
Pohrátek.
Nejen AudioPohrátkám, ale i všem přítomným na závěr křtu pavouček Vincek popřál

šest důležitých hodnot, které je potřeba ctít:
lásku, pravdu, radost, naslouchání, respekt
a odvahu. A pak už byl čas vše odlehčit
a pořádně si zatančit při podmanivé hudbě
(psk)
populární kapely Running Sushi.

V novém jízdním řádu posílí některé spoje

Strom plní
přání dětem
Akce Strom splněných
přání již pojedenácté
udělá radost dětem
z Dětského domova
Lety a chlapcům a děvčatům z pěstounských
rodin pod organizací
OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany
dětí). V loňském roce se
podařilo obdarovat 142
dětí. Strom se nachází
v restauraci Zámecký
had v Dobřichovicích.
Jsou na něm různá přání. Zájemci si mohou
vybrat obálku, zakoupit dáreček, zabalit ho,
označit jménem a věkem dítěte a přinést
nejpozději 20. prosince zpět do restaurace.
V tento den se dárky odvezou dětem.

Správa železniční dopravní cesty zveřejnila
finální podobu vlakového jízdního řádu, který
začne platit 11. prosince 2016. Mezi Prahou
a Berounem posílí některé spoje.
Na zmiňované trati 171 se na základě
požadavku Svazku obcí Dolního Poberouní,
měst Karlštejn a Řevnice a podle vyhodnocení
přepravních průzkumů prodlouží krátký interval
v rámci dopravní špičky protažením vybraných
obratových ramen linky mezi Prahou hlavním
nádražím a Prahou-Radotínem až do Řevnic.
Některé spoje z Řevnic pojedou až do Berouna, a to v pracovní dny i o víkendech a svátcích. Důvodem je přeplnění stávajících spojů.
Rozšíření objednávky se dočká i železniční
trať 173 Praha–Rudná–Beroun zavedením
pravidelného taktu 60 minut v úseku Nučice–
Beroun v pracovní dny i o víkendech a svátcích. Zároveň na této trati dojde k prodloužení
zkrácených spojů v úseku Praha-Smíchov –

Nučice až do Nučic-zastávky, a tím k vytvoření souhrnného intervalu 30 minut mezi
Nučicemi-zastávkou a Prahou ve špičkách
pracovního dne.

inzerce

Máte v rodině nebo v okolí někoho
nevidomého nebo těžce zrakově postiženého,
který rád čte a používá Braillovo písmo?
NABÍZÍME
• krásnou literaturu • literaturu pro děti
• literaturu pro mládež
• zhotovujeme individuální přepisy knih
• individuální přepisy učebnic pro integrované žáky
• přepis jednotlivých textů
• v omezeném množství nabízíme přepis not nejen pro nástroje,
ale i pro zpěváky

Kontakt: majit@seznam.cz, tel. 775 362 648

STAVEBNÍ PRÁCE NA KLÍČ
Zateplení fasád – s certifikátem
Opravy fasád
Rekonstrukce: domů, bytů,
bytových jader
Obklady, dlažby – s certifikátem
Zámkové dlažby | Malby | Výstavba plotů
Lokalita Praha-západ, Praha
Václav Mácha | tel. 602 338 616, 731 146 186

www.fasadymvj.eu
machastavby@seznam.cz

www.idobnet.cz
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Jak chut
Vánoce
Pro letošní vánoční tabuli
jsme „dolétli“ až na Zelený
ostrov, jak bývá nazýváno
Irsko. Jeho obyvatelé jsou
etnicky velmi rozmanití,
nicméně Vánoce mají
postavené na křesťanském
základě, a proto se
i v Atlantském oceánu
můžeme cítit jako doma.
Přestože na prostřeném
stole nenajdeme smaženého
kapra s bramborovým
salátem, ale například
polévku z mořských ryb, zelí,
kaštany, kachnu či šunku.
Atmosféru českých svátků v Irsku navozuje adventní
věnec, spousta svíček i rodinná atmosféra. Vánoce
jsou pro Iry nejdůležitějším svátkem v roce a u velkého stolu se schází široké příbuzenstvo i přátelé. Slaví
se 25. prosince, tedy na náš první svátek vánoční.
Mnoho stolů je sice obtěžkáno krocanem, jde ale
o novodobější zvyk přivátý z Ameriky. Většina rodin
zůstala věrná původním pokrmům – pečené huse
či kachně, šunce, šťouchaným bramborům s jarní
cibulkou a s velkým kusem másla, který se roztéká
na povrchu (tzv. champ), vařenému zelí s trochou slaniny, irskému whisky koláči či sladkému rozinkovému
chlebu zvanému barmbrack.
Irské vánoční menu si každá rodina upravuje
podle svých představ. Udělali jsme to také. A uvařili
a ochutnali chody, jež nabízíme v následujících receptech. Třeba vás mohou inspirovat na první svátek
vánoční, který bude v Irsku právě tím nejsvátečnějším
dnem. Pohodovou atmosféru a dobrou chuť!
Všechny recepty jsou zhruba pro 8 porcí.
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tnají irské
Polévka

CHOWDER Z DARŮ
MOŘE A RYB
Hustá smetanová rybí
polévka
2 polévkové lžíce olivového oleje
50 g slaniny
1 větší cibule
1 větší mrkev
1 menší celer velikosti tenisáku
0,5 kg brambor
1 kg mořských plodů
250 g lososa s kůží
1 láhev bílého suchého vína
300 ml smetany ke šlehání
50 g másla
3 bobkové listy
5 kuliček nového koření
čerstvý koriandr na zdobení
bílý pepř (čerstvě umletý)
sůl

Irsko se nachází v Atlantském oceánu. Je druhým
největším z Britských
ostrovů a třetím největším
ostrovem Evropy. Má kolem pěti milionů obyvatel.
V roce 1919 se osamostatnilo od Velké Británie.
Hlavním městem je Dublin.
Irsku se všeobecně říká
Smaragdový nebo Zelený
ostrov. Zelená barva se objevuje nejen na vánočním
stole, pro Iry je obecně velmi důležitá. Je jednou ze
tří barev na irské vlajce. Má
ji v sobě i národní symbol
v podobě jetelového trojlístku. A do třetice jsou pro
Irsko typické krásné zelené
pastviny, které se rozléhají,
kam až oko dohlédne.

Nejdřív si připravíme 1,5 l vývaru – kůži z lososa povaříme s bobkovými listy a novým
kořením.
Na olivovém oleji osmahneme nadrobno
nakrájenou slaninu, cibuli, mrkev a celer,
až začnou zlátnout. Přisypeme nakrájené
brambory, které opékáme zhruba sedm
minut, směs průběžně podléváme vývarem,
aby se nepřipálila.
Pak vložíme lososa, zvolna restujeme,
dále přidáme plody moře a zalijeme zbylým
vývarem. Vaříme 5 až 7 minut. Lehce osolíme a opepříme, aby se všechny chutě co
nejlépe spojily.
Oddělíme si necelou polovinu polévky,
rozmixujeme ji a vrátíme zpět do hrnce
k první části. Přidáme smetanu, dochutíme
solí a pepřem a lehce povaříme. Nakonec
vmícháme máslo, abychom zjemnili krémovou chuť.
Nalijeme do talíře a ozdobíme čerstvým
koriandrem. Podáváme s bílým chlebem
a ideálně se sklenkou bílého vína.
NÁŠ POSTŘEH: Polévka je opravdu hustá
a lahodná, pro milovníky mořských plodů
skutečná lahůdka. Přestože šlo o první
chod, někteří si okamžitě přidali.

www.idobnet.cz
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RŮZNÉ STŘÍPKY Z IRSKÝCH VÁNOC
Irové dávají na štědrovečerní tabuli také chléb a mléko
pro Josefa, Marii a malého Ježíška jako symbol pohostinnosti. Zároveň nedovírají dveře od domu, čímž vyjadřují
naději, že je svatá trojice navštíví. V oknech jim na cestu
svítí svíčky, které zároveň zvou kněze k večeři.
Adventní věnce krášlí naše domácnosti i ty irské. Tradiční čtyři svíčky jsou nazdobené na zelených smotaných
větvích. Zelené dekorace a spousta svíček jsou součástí
domácí výzdoby a nechybí ani na sváteční tabuli.
Stromeček se v Irsku strojí i pár dní před Vánoci. V některých rodinách začínají už na začátku prosince.
Irové také znají tradiční půlnoční mši, oproti té naší o den
později. Vánoce jsou pro ně obdobím náboženských
a duchovních oslav. Kostely tam navštěvuje víc lidí než
v České republice. Rodiny často chodí na mši i druhý
den odpoledne. Na některých místech jde o půlnoční mši
„přesunutou“ na později, aby ji mohlo navštívit co nejvíc
lidí v čilé a pohodové náladě.
Češi, kteří trávili v irských rodinách i vánoční svátky,
vzpomínají nejen na bohatě prostřený stůl, ale také
na pěkně prožitý čas u vánočního stromečku. Nikam se
nespěchalo a postupně rozbalované dárky dělaly radost
všem přítomným.
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Hlavní chod

PEČENÁ KACHNA S JABLKY
A PEČENÝMI KAŠTANY
1 celá kachna (cca 2,5 kg)
2 jablka
1 větší cibule
2 lžíce oleje
0,5 kg jedlých kaštanů
2 ks celé skořice
kmín
sůl
Za prvé se pustíme do přípravy jedlých kaštanů. Nahoře uděláme řez
ve tvaru kříže. Rozpálíme olej na pánvi, přidáme nakrojené kaštany a pod
pokličkou je restujeme asi 5 až 7 minut, až nám puknou a slupka se oddělí. Půlku kaštanů vyloupeme a použijeme pro nadití kachny.
Poté zpracujeme náplň do kachny. Oloupaná jablka a cibuli nakrájíme
na větší kousky, přidáme vyloupané kaštany a celou skořici. Vše smícháme
a naplníme kachnu. Osolíme, posypeme kmínem a vložíme do pekáče.
Podlijeme vodou, dáme do trouby předehřáté na 150 °C a pečeme dozlatova 2 až 2,5 hodiny. Průběžně otáčíme, podléváme a přeléváme.

PEČENÁ ŠUNKA
2 kg šunky s kůží a kostí ze selete
Kůži na šunce si nakrájíme křížem krážem i podle své fantazie. Vložíme
do pekáče, podlijeme vodou, přikryjeme alobalem a dáme do trouby rozpálené na 150 °C péct zhruba na 45 minut. Poté sundáme alobal a dopékáme dalších 20 až 30 minut doměkka a dozlatova. Pokud máme povrch
příliš tvrdý, otočíme šunku asi na 5 minut kůží dolů a máme hotovo.
NÁŠ POSTŘEH: Obě pečená masa vypadají báječně již při servírování
na velký talíř. Doporučujeme vám nedělat to příliš dlouho, protože vaše
chuťové pohárky budou vybičovány na maximum. Kachna i šunka se
rozplývaly na jazyku. Ani jedno maso nebylo tučné, přitom každé jiné.
Kachna měla příjemnou chuť, kterou nepřebila kupa koření. Šunka byla
oproti ní slanější, ale také vynikající, a sousta kachny v pohodě doplňovala. Velice dobře se u jídla povídalo a hodnotilo. Někdo dával přednost
kachně, jiný šunce. Ale všem chutnaly báječné kaštany. Určitě je kupujte
tam, kde jste si jisti jejich kvalitou. Skvěle doplňují maso, ale výtečné jsou
i jako „jednohubky“.

CHAMP
Šťouchané brambory s jarní cibulkou
a máslem roztékajícím se na povrchu
2 kg loupaných brambor
2 svazky nasekané jarní cibulky
250 g másla
sůl
Brambory uvaříme v osolené vodě doměkka. Scedíme a přidáme 100 g
másla a jarní cibulku. Rozšťoucháme a přemístíme do nádoby, v níž budeme pokrm podávat. Navrch nakrájíme zbylé máslo, aby se nám mohlo
krásně roztéct.
NÁŠ POSTŘEH: Máslo roztékající se na povrchu... Úžasná záležitost
i výsledná chuť. Je dobré dát ho na brambory krátce před servírováním
na stůl, abyste tento proces mohli chvíli sledovat. Nebojte se, je rychlý.
Na stolování z velkých nádob je krásné, že si můžete jednotlivé pokrmy
nabrat podle své chuti v množství, které chcete.

Dezert

BARMBRACK
Mírně sladký rozinkový
bochánek podávaný
s šálkem silného čaje
2 lžíce oleje
1 1/4 šálku uvařeného černého čaje
(vychladlého)
3/4 šálku světlého třtinového cukru
(pokud nemáme světlý, použijeme tmavý)
1 1/4 šálku rozinek
1/4 šálku nasekaného kandovaného citronu
2 šálky hladké mouky
1 prášek do pečiva
1 rozšlehané vejce
máslo na vymazání formy
Do mísy nalijeme čaj, vsypeme cukr, rozinky
a citronovou kůru, přikryjeme a necháme odstát
do druhého dne. Pak přidáme olej, hladkou
mouku, prášek do pečiva a vejce. Vše řádně
promícháme.
Formu vymažeme máslem a vysypeme moukou. Nalijeme do ní připravenou směs a dáme
péct do trouby předem vyhřáté na 150 °C. Pečeme asi hodinu. Zapíchnutím špejle ověříme, zda je
chléb tak, jak má být, pokud se špejle při vytažení
nelepí, máme hotovo.
Chléb necháme vychladnout a podáváme ho
namazaný máslem a s dobrým silným čajem,
ideálně černým irským.
NÁŠ POSTŘEH: Nejdřív jsme vypadali na to, že
už do sebe opravdu nic nedostaneme. No tak
kousíček... A brzy nezůstalo jen při něm. Tento
sladký chlebík nás příjemně překvapil. Určitě si
ho namažte máslem, jak je doporučeno v receptu. A pokud máte pocit, že byste si na něm rádi
smlsli třeba následující den na snídani, udělejte
raději dva. Víme, proč to píšeme.

Ať budete slavit Štědrý den jakkoli, nechť vám přinese spoustu radosti. Přejeme vám krásné a pohodové
svátky s těmi, které máte rádi. A veselou oslavu
Silvestra, jež ve zdraví odstartuje úspěšný rok 2017.
! Jaroslav Horáček, Liběna Nová
Petra Stehlíková, Radek Havlíček

www.idobnet.cz
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Hrajeme tak, aby měli
všichni radost, neboli „Chairé“
Hudba nás provází celým
životem, i když se jí aktivně
nevěnujeme. Muzikanti nám
svým uměním zpříjemňují nejen
tento předvánoční čas. Určitě
to platí také o příbramském
souboru Chairé. Jeho
uměleckým vedoucím je Josef
Krček, který se s námi podělil
o radost z hudby.
Pane Krčku, vy se určitě věnujete hudbě
hodně dlouho. Narodil jste se v Českých
Budějovicích a pak jste žil v Plzni. Tam
jste s hudbou začal?
Narodil jsem se v Českých Budějovicích. V Plzni jsem studoval konzervatoř a hrál v Divadle
Josefa Kajetána Tyla. Byla to krásná léta. Poslední ročník konzervatoře jsme prožili v okupaci. Na začátku školního roku 1968/1969
nám řekl ředitel: „Studenti, jsme v okupaci,
hlavně musíte dostudovat.“ My jsme se celý
rok neučili. Jen jsme diskutovali. O Dubčekovi,
o socialismu s lidskou tváří a podobně. Nicméně na hudební nástroje jsme cvičili pilně dál,
a tak naše absolvování bylo úspěšné. To už
jsem hrál v divadle, kde se umělecky ztvárňovaly diskuse, pouliční hesla a vůbec všechny
politické historky.
To musíte mít hodně zážitků… Četla jsem,
jak jste v roce 1969 nedohráli Fidlovačku.
V březnu 1969 porazili naši hokejisté na mistrovství světa ve Stockholmu dvakrát během
jednoho týdne Sovětský svaz. Lidé v Československu to brali jako pomstu za okupaci v srpnu
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Ano. My muzikanti si šuškáme, že jeho druhá
věta Koncertantní symfonie Es dur pro flétnu,
hoboj, lesní roh, fagot a orchestr má podobnou
melodii jako naše hymna. Není se čemu divit.
V Praze byl v té době mozartovský kult. Jeho
melodie se zpívaly na každém rohu. František
Škroup mohl mozartovskou melodii zaslechnout a přidat k ní slova „Kde domov můj“.
Určitě netušil, že se jednou z té melodie stane
česká hymna. Byl to čistý eklektismus.
Vyrůstal jste v muzikantské rodině, že
máte k hudbě tak blízko?
Můj děda byl profesionální hudebník, sloužil
v pluku generála Laudona, který se tehdy
nacházel v Temešváru v Maďarsku, dnešním
Rumunsku. Tam si namluvil mou babičku.

1968, vyšli do ulic a bouřlivě oslavovali. My
jsme zrovna v den druhého zápasu, který jsme
vyhráli 4:3, hráli v divadle Fidlovačku Josefa
Kajetána Tyla. Herci ohlašovali během hry stav
hokeje, diváci tleskali a v momentě, kdy slepý
houslista hraje a zpívá u stromu píseň „Kde
domov můj“, celé divadlo povstalo a zpívalo
s ním. Po této písni, která zdaleka nebyla finální, se zatáhla opona. Představení se nedohrálo. Nadšení bylo veliké, a tak když jsme začali
hrát pochod Pětatřicátníci a vykročili do ulic,
publikum šlo za námi. Konec Fidlovačky jsme
společně oslavili na náměstí.
Slyšela jsem, že hlavní melodie v české
hymně pochází od Mozarta. Je to pravda?

Dozvěděla jsem se, že umíte hrát na víc
nástrojů, některé jsou velmi zvláštní, staré. Jak jste se k nim dostal?
Víte, když sleduji červenou nit svého osudu, říkám si, že už jsem ke starým nástrojům inklinoval na konzervatoři, protože jsem psal diplomovou práci na téma Zaniklé nástroje 16. století.
Tehdy jsem se začal učit hrát na zobcové flétny,
krumhorny, cimbálek a další. To jsem mohl
uplatnit v souboru Chorea Bohemica, později
Musica Bohemica, ale i v souboru Pražští
madrigalisté pod vedením profesora Miroslava
Venhody. Tam jsem se naučil dublování pěveckých a instrumentálních hlasů. Tuto novorenesanční metodu aplikujeme i v souboru Chairé.
Jak vznikl název Chairé?
Na to umí odpovědět náš přítel Petr Hora
Hořejš, český publicista, scenárista, spisovatel, mimo jiné autor mnoha dílů historického
cyklu (od roku 1979) Toulky českou minulostí.
Napsal o našem souboru Chairé: „Chairé!“
Dávný, ale dodnes živý pozdrav v Řecku: „Buď
zdráv!“ Chairé byla dcerou Erota a Psyche čili
dávnou mytologickou bytostí a dodnes zůstává
synonymem pro radost, symbolem vyrovnanosti, klidu i štěstí. Tento výraz, Čechům
málo známý, si dal do štítu jedinečný soubor
hrající na historické hudební nástroje, skupina
repertoárově sice obrácená do minulosti –
ke gotické, renesanční a barokní hudbě, avšak
uměleckým působením cele otevřená dnešku.
Rozdává potěšení a věří, že svou hudbou posluchače nejen povzbuzuje, nýbrž i uzdravuje.
Ne-li doslova, nepochybně nabízí útěchu a mír.
Zvuk souboru je opřen o unikátní prastaré
nástroje, které lze sotva jindy zaslechnout –
o antické lyry.
Soubor Chairé, výjimečný jak hudebním
projevem, tak repertoárem, má už dnes zasloužené renomé doma i v cizině (Rakousko, Německo, Francie, Itálie, Belgie atd.), vydal řadu
CD, vesměs s krásnými poetickými názvy jako
Písně, které vracejí čas, Doteky duše, Píseň
je touha. Chairé je umělecké těleso nevelké
a nenápadné, zrodilo se roku 1998 v Příbrami,
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Kdo je
Josef Krček?
• Muzikant a dirigent.
• Umělecký vedoucí souboru Chairé.
• Dřív působil v souborech Pražští
madrigalisté, Chorea Bohemica či
Musica Bohemica.
• Autor knih o hudbě.
ně. Po patnácté. Hrajeme v Rytířském sále
27. prosince v 18 hodin. Vloni byla teplá zima.
I na hradě bylo nebývalé teplo. Jinak hrajeme
i v kožichu. Byly doby, kdy lidé přijeli na lyžích,
opřeli je o hrad, šli na koncert, pak je zase
nazuli a jeli domů.
Na pozvánce je napsáno:
zvonečky s sebou.
Samozřejmě, všichni si zazvoní a zazpívají.
Hudba se zvonečky vrací čas a náladu, kterou
uměli prožívat naši předkové. Připomene nám,
že Vánoce nejsou jen komerční záležitostí
dvou dnů, ale že vánoční období trvá až do Tří
králů. Lidé se dřív nenudili. Během roku slavili
různé svátky. My se také snažíme oživit svými
koncerty některé zvyky. Od svatého Martina
putujeme do Betléma. Připomeneme si svátek
muzikantů svatou Cecílii, potom Barboru, Mikuláše a Lucii. O Vánocích zpíváme až k svátku
Tří králů.

ale od počátku si programově udržuje líbezný,
jindy vznešený ponor do jemné a jímavé anonymní, duchovní i lidové muziky, a to jak české,
tak evropské. Oduševnělá poloha oné hudby
pramení zajisté i z toho, že Chairé má v čele
mimořádnou osobnost – svého zakladatele,
všestranného znalce i hledače starých hudebních partů, vynikajícího multiinstrumentalistu
i citlivého aranžéra Josefa Krčka.

To musí být poutavé, zvlášť třeba pro
lidi, kteří neznají historii. Vím, že jste hrál
i v Americe, jaké to tam bylo?
Zajímavé. Hrál jsem tam v roce 1976 s Pražskými madrigalisty, kdy USA slavily 200 let
své existence. Měli jsme s sebou starý gotický
portativ. Byl to neskutečný skvost. Starší než
Amerika! Navíc jsme hráli roráty z 12. století.
Pro Američany byla taková hudba zjevením.
Tam jsem si uvědomil, v jakém kulturním národě žiji. Amerika nemá kulturu. Žije tam 400 milionů lidí na tři divadla, a tím to končí. A vezměte
si Prahu, kolik je tady divadel! Divadlo je život,
je nezničitelné.

Je problém vaše nástroje sehnat,
nebo si je vyrábíte?
Některé si vyrábíme sami, například gemshorny. Původně to byly kamzičí rohy. Já je ale vyrábím z kravského nebo volského rohu. Ostatní
nástroje si kupujeme. Lyry, chrottu, krumhorny,
zobcové flétny a tak dále. Barva těch nástrojů
vrací čas.

Hudba je také nezničitelná…
Ano. Každý národ má své slovo. Naším slovem
je hudba. Je to i naše paměť a ta se nedá zničit.

A v tom je soubor Chairé jedinečný?
My jsme jediný soubor v republice, který hraje
na lyry.

Co vás letos ještě čeká?
Máme řadu adventních a vánočních koncertů.
Tradiční vánoční koncert bude i na Karlštej-

Napsal jste několik knížek, jsou
rovněž spojené s hudbou?
Ano. Například v knize Příběhy dvanácti
měsíců jde o jeden aspekt z pohádky Boženy
Němcové O dvanácti měsíčkách. Všichni
pohádku znají. Pohádka je krásná a poučná.
Ale my se chceme dozvědět víc. A tak jsem
poprosil dvanáct měsíčků sedících kolem
ohně, který reprezentuje Slunce na Zemi,
aby nám vyprávěli, co všechno se odehrává
v čase jejich vládnutí. Vždyť roční koloběh je
nekonečný a paměť měsíců nevyčerpatelná.
Každý měsíc v kalendáři má svou povahu,
vůni a dávnou minulost, která nás občas navštěvuje v novějším kabátě. Přináší i jiný obraz
krajiny, jež se mění podle síly slunce. Příroda
umí malovat. Jarní měsíce zelenou jako výraz
nového života. Letní měsíce zlatou jako zralé
obilí a podzimní měsíce paletou žlutých, hnědých a červených barev. Zimní měsíce touží
po světle, a tak v zimě převládá bílá. To vše
zrcadlí i lidská mysl. Když se naučíme každý
den prožívat jako sněhovou vločku, která je
jedinečná, každý týden a měsíc jako proměnu
a obraz lidské práce, obohatíme vlastní život
uměleckým prožitkem, který v naší uspěchané době vždy uzdravuje. A tak jsem dostal
do knížky tvořivý život a odkazy našich předků
i v písni. To mě baví.
Je hezké, když se živíte tím, co vás baví.
Teď jste řekla úžasnou větu. Když člověk dělá
něco, co ho baví, má pořád energii. Bohužel
spousta lidí dělá práci, která je nebaví, a to je
někdy základ nemocí.
! Lucie Hochmalová
Archiv Josefa Krčka, Petra Stehlíková
www.idobnet.cz
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POZVÁNKY

A znovu láska
Občanské sdružení pro Všenory ve spolupráci s Všenorskou knihovnou a kulturní komisí OZ Všenory zve
na příjemný večer s poezií nazvaný A znovu láska. Verše
Jana Skácela uslyšíte 9. prosince v 19:30 hodin v sále
Vladimíra Holana v budově Obecního úřadu Všenory.
Výběr z textů Jana Skácela recitují Hana Kofránková
a Josef Somr, verše zhudebnil Jiří Šlupka Svěrák.

Poutníci a Mrazík
Koncert, pohádku i výstavu betlémů mohou před Vánoci
navštívit všichni příznivci kultury v Berouně. Folková
kapela Poutníci zahraje 11. prosince od 16 hodin
na adventních trzích na Husově náměstí, v KD Plzeňka
pak můžete 18. prosince od 14 hodin vidět výpravnou
pohádku Mrazík v podání Docela velkého divadla.
Kromě toho v Muzeu Českého krasu probíhá tradiční
výstava betlémů.

Dětský vánoční jarmark
Dětský vánoční jarmark se koná 10. prosince od 12
hodin na zámku v Dobřichovicích. Připraveny budou
stánky s vánoční tematikou a bohatý program. Nebude
chybět kovář, pečení placek, projížďky na koních,
hudební vystoupení ZUŠ, pásmo Z pohádky do pohádky
v podání ProDivadla nebo pražský pěvecký sbor IMBUS.

Archiv Cabinetu

Koncert Cabinetu
Dámská vokální skupina Cabinet chystá vánoční koncert. Koná se 17. prosince od 19 hodin v kapli
sv. Judy Tadeáše na dobřichovickém zámku.

Cyklus adventních
koncertů
Městská část Praha 16 pořádá v Radotíně již jedenáctý
cyklus nedělních předvánočních koncertů. Během čtyř
adventních hudebních vystoupení se představí sopranistka Markéta Mátlová a České saxofonové kvarteto
(27. listopadu v 19 hodin v Koruně), Zemlinské kvarteto
(4. prosince od 17 hodin v kostele ČCE Na Betonce),
pěvecký sbor SUDOP a orchestr učitelů Základní
umělecké školy Klementa Slavického (11. prosince
od 15 hodin v římskokatolickém kostele sv. Petra
a Pavla). Celý cyklus koncertů završí kytarový virtuos
David Wurczel v kostele ČCE Na Betonce (18. prosince
od 17 hodin).
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Notičky zazpívají v Praze Seifertovy básně
Dětská lidová muzika Notičky
z Řevnic zahraje 4. prosince
v 18 hodin v pražském kostele
sv. Šimona a Judy. Pro letošní
rok si připravila pásmo zhudebněných básní Jaroslava Seiferta.
„Na koncertě vystoupí všechny děti ve věku
od čtyř do šestnácti let. U Šimona a Judy
zahrajeme po roční odmlce a představíme se
tentokrát sami,“ říká vedoucí Notiček Lenka
Kolářová, jejíž soubor si v minulosti do odsvěceného kostela pozvaly například cimbálové
muziky Hradišťan a Harafica či gospelový sbor
Gospel Limited.

Notičky s primáškou Magdou Routovou
původně zamýšlely pouhou recitaci Seifertových básní mezi koledami, ale když nápad
představily dvornímu „úpravci“ Josefu Fialovi,
vzaly plány zasvé. „Pepa to nenechal jen tak
a dostal obrovskou chuť tyto nádherné básně
zhudebnit,“ říká Lenka Kolářová. Posluchači se
tak mohou těšit na světovou premiéru sedmi
zhudebněných básní doprovázených tancem
a přímým dějem.
„Ve druhé části koncertu zahrají děti staronové koledy, které se vždycky těšily obrovskému zájmu,“ láká diváky Lenka Kolářová.
Zaznějí koledy ze všech tří vánočních cédéček
souboru, který letos oslavil plnoletost. Všichni
členové Notiček jsou tedy po letošní generační
obměně mladší než soubor sám – nejstarší
(jf)
člence bude na Nový rok teprve 17 let.

Blues v podání Sharon Lewis a Groove
Po roce se do Evropy vrací zpěvačka Sharon
Lewis, aby odehrála v pořadí dvanácté turné
s černošickým bluesovým varhaníkem Janem Kořínkem a jeho mezinárodní sestavou
Groove, tentokrát obohacenou o italského
kytaristu Luca Giordana, který žil několik let
v Chicagu. Koncert se koná výjimečně v úterý 13. prosince od 20 hodin v černošickém
Club Kině.
Sharon Lewis – Texas Fire odstartovala
svou hudební dráhu v roce 1993. Od té doby
pravidelně vystupuje po USA a celém světě.
Její nezapomenutelná živá vystoupení ukazují
velkou lásku k soulu a blues. V letošním roce
byla podruhé nominována na zpěvačku roku
prestižní ceny Living Blues Awards, nedávno

vydala druhé album pojmenované trefně
Grown Ass Woman. Sharon Lewis vystupuje
s Janem Kořínkem od roku 1996, nahrála
s ním tři alba, z nichž poslední Live At Bedna
(pb)
bylo vydáno v letošním roce.

Řevnice rozezní anglo-americké koledy
Na pět desítek účinkujících na jednom pódiu
se představí během jedinečného vánočního
koncertu nazvaného Jingling Christmas. Znít
na něm budou převážně anglo-americké
koledy, jako legendární Jingle Bells, Jingle Bell
Rock nebo Ding Dong. Koncert s vánočním
programem pořádá Základní umělecká škola
Dobřichovice ve čtvrtek 15. prosince od 19 hodin v sále kina v Řevnicích.
Originální aranže populárních vánočních
songů pocházejí z dílny skladatelky Zdeny
Margaridy Košnarové. „Deset těchto vánoč-

ních písní přepsala speciálně pro náš komorní
orchestr a nebála se přitom velmi netypického
pojetí. Tu v duchu klasické soudobé hudby,
jindy v jazzové úpravě či s prvky minimalismu,“
popisuje zástupkyně ředitele dobřichovické
umělecké školy Eugenie Koblížková. Dobřichovickou komorní filharmonii bude dirigovat
zkušený Dušan Navařík. Zazpívají kluci a holky
z pěvecké třídy Oldřišky Richter Musilové.
Náročný program nacvičovali již od září. Mluveným slovem provede moderátor a herec Jan
(red)
Rosák.
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Císařovna se vrátí, aby oslavila
advent
Bohatý muzikantský, taneční
i divadelní program byl
27. listopadu připraven
v Karlštejně na počest císařovny
Elišky. Slavná choť Otce vlasti
Karla IV. zavítala v čele své
družiny do podhradí v první
adventní neděli a vrátí se sem
18. prosince, aby znovu oslavila
Karlštejnský královský advent.

P R O G R A M
NEDĚLE 18. PROSINCE, KARLŠTEJN
12:00
13:00
13:15
13:40
14:30
15:20
15:45
16:00

Fotr a kolektiv, hudba starých časů
Domeček Karlštejn
SHŠ Alotrium + SHŠ Reginleif, šermíři
Čenkomor, hudební skupina z Čenkova
Staropražské Vánoce – Třehusk, Poberouní
SHŠ Alotrium + SHŠ Reginleif, šermíři
Živý betlém
Příchod průvodu s královnou Eliškou
• přivítání královny rychtářem a zástupci
		 vinařského i pivovarnického cechu
• přípitek karlštejnským vínem
• slovo královny k poddaným
• naražení soudku s karlštejnským pivem
		 Karlíček – přípitek
• přivítání královny Pavlem Zedníčkem
• Pavel Vítek na počest královny

Zdroj: archiv

Na náměstí pod hradem opět vyroste historické tržiště. Kromě vánočního zboží nebudou
chybět ani nejrůznější laskominy a karlštejnské
víno či pivo Karlíček. Návštěvníci se také mohou těšit na zpřístupnění tzv. muzejní stezky.
Vladařovu manželku i diváky pobaví šermíři
a šermířky ze skupin Alotrium a Reginleif,
zahrají kapely Fotr a kolektiv, Čenkomor a Třehusk. Lákadlem je živý betlém, loučový průvod
i ohnivé kejkle metačů ohně. Královnu Elišku

Vánoční koncert a Rybova mše
Hned několik vánočních koncertů bude k poslechu během prosince v Řevnicích. Patří k nim
například 17. prosince koncert sboru Canto
Carso v Lidovém domě nebo tradiční Rybova
mše na Štědrý den před Modrým domečkem.

Smíšený pěvecký sbor Canto Carso vystoupí s vánočním programem na velkém koncertu v Lidovém domě v Řevnicích 17. prosince
od 18 hodin. O adventu se Canto Carso představí ještě 18. prosince v Srbsku a 21. prosince na Mořince, kde zazpívá Českou mši
vánoční.
Česká mše vánoční Hej, mistře Jakuba
Jana Ryby pak bude znít tradičně na Štědrý
den od 13 hodin na řevnickém náměstí. Před
Modrým domečkem bude k dostání svařák
a dětský punč i cukroví. „Těšíme se na vás
i letos 24. prosince. Řevnický příležitostný sbor
zde pod taktovkou známého a oblíbeného dirigenta a sbormistra Lukáše Prchala zazpívá mši
vyprávějící příběh Kristova narození. Nenechte
si ujít tento nevšední zážitek. Přijďte se zaposlouchat do líbivých tónů, setkat se tu s přáteli
a známými, sdílet adventní i celoroční zážitky
a umocnit sváteční náladu,“ zvou z Modrého
domečku.
Světlo z Betléma si obyvatelé Řevnic budou
moci odnést do svých domovů na Štědrý den.
Od 9 do 11 hodin je u Zámečku budou rozdávat členové vodáckého skautského oddílu
(pn)
Bobři.

přijdou pozdravit slavní obyvatelé Karlštejna:
známý herec Pavel Zedníček a populární zpěvák Pavel Vítek.
Během oslav bude otevřený nejen hrad, ale
i Karlštejnská muzejní stezka, tedy Muzeum
vína, Muzeum lehkého opevnění, Muzeum
uniforem, Muzeum hodin, Mikropivovar Karlštejn, Muzeum betlémů, Zoodomek, Muzeum
voskových figurín a Vánoční výstava v kavárně
(mf)
Stodola.

Oblíbená výtvarnice
Martišková vystavuje
v Modrém domečku
Jako každý rok i letos před Vánoci pořádá
v prostorách řevnické kavárny Modrý domeček prodejní výstavu výtvarnice Lucie
Martišková. Na její práce se těší po celý
rok spousta stálých zákazníků i těch, kteří
do Modrého domečku zavítají pouze svátečně, a to právě v předvánočním období.
Chcete-li si prohlédnout či zakoupit
optimisticky a krásně barevně laděné obrázky, hodiny či zrcadla, stavte se až do
8. ledna 2017 v kavárně Modrý domeček
v Řevnicích na náměstí.
„Rádi bychom touto cestou poděkovali všem příznivcům, podporovatelům,
dárcům a sponzorům spolku Náruč, který
v Dobřichovicích provozuje denní stacionář
a v Řevnicích kavárnu Modrý domeček.
Přijměte od nás přání prožití krásných,
klidných a spokojených svátků vánočních
a do nového roku hodně štěstí a zdraví.
Budeme rádi, když nám i v příštím roce
zachováte přízeň,“ přejí všichni z Modrého
(mh)
domečku.

Dvoustranu připravila Lucie Hochmalová
www.idobnet.cz
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Kvalitní servis

perfektní předprodejní
příprava kol

Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o.

NOVÝ
BAZÉN
v Dobřichovicích, Anežky České 1118

S kurzy kojeneckého plavání S
S kurzy plavání pro děti od 4 do 12 let S
S aqua aerobik pro slečny a dospělé S
S volné hodiny plavání pro veřejnost S
S plavání pro školky a školy S
Krásné prostředí, sauna, vířivka,
občerstvení – báječný relax pro duši a tělo…
Recepce: 257 710 101 / 603 495 368
E-mail: info@ottomanek.cz

www.ottomanek.cz

NÍ

ÁNOČ
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•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•elektrokola
•koloběžky
po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12

ČTVRTKY

do 20:00

www.kola-sport.cz

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

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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SILVESTROVSKÝ TURNAJ
V BOWLINGU
O HODNOTNÉ CENY
Vstupné / zápisné činí 490 Kč / osoba
1 láhev Prossecco pro 2 osoby ZDARMA.
OBJEDNÁVKY
wellnessbowling@gmail.com
Možnost objednání vánočních večírků.

OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31

) 257 711 071 • www.olympiawellness.cz

DOBNETSPORT

Lesnímu slalomu v Řevnicích
dominovali mladí běžci
V sobotu 5. listopadu proběhl
již 41. ročník Lesního slalomu
v Řevnicích pod taktovkou
místního Ski klubu.
Ředitelem závodu a stavitelem trati byl jako obvykle Petr Holý, který doposud nevynechal žádný ročník. Přes chladné sychravé počasí přišlo
letos na start 39 závodníků, jen o jednoho méně
než loni. Příslibem pro budoucnost je rostoucí
zastoupení mladších věkových kategorií.
Běželo se na klasické trati poblíž modré
turistické cesty mezi vodárnou a Lesním divadlem. Pro závodníky byly připraveny hodnotné
ceny od sponzorů akce. Na financování se
podílelo i město Řevnice.
V absolutním pořadí zvítězil 14letý Adam
Sudek se skvělým časem 38,7 s a v ženách
jeho sestra dvojče Eliška Sudková. O tom, že
v mládežnických kategoriích nastupuje velmi silná
generace, svědčí i další statistiky: v absolutním
pořadí na třetím místě skončil teprve 12letý Tobiáš Sudek a v ženách jako druhá 10letá Zuzana
Hájková. Vítězem kategorie veteránů nad 50 let
se stal zakladatel závodu Petr Holý s vynikajícím
časem 48,2 s, což v absolutním pořadí stačilo
na osmé místo. Nejmladšími účastníky byli Vojta
Beneš a Kateřina Šeráková narození v roce 2014.

Vítěz 41. ročníku Lesního slalomu.

Ski klub Řevnice vznikl před 41 lety a původně to byl lyžařský oddíl TJ Slavoj Řevnice. Oba
zakladatelé, Petr Holý a Josef Beneš, tehdy
přišli s nápadem uspořádat v rámci podzimní předsezonní přípravy Lesní slalom. V lese
u řevnické vodárny vytyčili v lesním porostu
s využitím stromů slalomovou trať, na níž závodníci běhali bez lyží dvoukolový závod. Lesní

Děti se bavily gymnastikou
O podzimních prázdninách proběhl
v prostorách Jojo Gymu v Dobřichovicích sportovní příměstský minitábor.
Akce se zúčastnilo přibližně 30 dětí
z Dobřichovic a okolí ve věku 7 až 13 let.
Tábor byl koncipován tak, aby si děti
zábavnou formou osvojovaly základy
všeobecné gymnastiky, rozvíjely obratnost, koordinaci a vyzkoušely si cvičení
na gymnastickém nářadí. Část lekcí byla
věnována posilování, zpevňování, správnému držení těla a funkčnímu zapojování
svalstva. Děti tak pracovaly na své kondici a zároveň se dozvěděly i praktické
informace o fungování vlastního těla.

Nejmladší generace.

Aby byl program dostatečně rozmanitý,
doplnil ho výcvik lezení na lezecké stěně
a pro ty menší hraní v dětské herně.
Sportovní dny a příměstské tábory
jsou v dobřichovickém centru součástí
koncepce sportu pro všechny. Akcí se
mohou zúčastnit děvčata a chlapci,
kteří se zabývají gymnastikou, ale také
ti, kteří dávají přednost jiným sportům
nebo nesportují vůbec a chtějí si cvičení
vyzkoušet.
V neposlední řadě se těmito programy centrum snaží pomoct rodičům,
kteří o školních prázdninách hledají
(ldp)
aktivní náplň pro své děti.

Archiv

Archiv organizátora

slalom záhy získal velkou popularitu. V 80. letech minulého století se oddíl začal orientovat
na nezávodní činnost, zejména v rámci lyžařské
školy pořádal výcvikové lyžařské kurzy, a tehdy
většina aktivních závodníků včetně hlavního
organizátora Petra Holého odešla do jiných lyžařských oddílů v kraji. Tradice Lesního slalomu
(jč)
však nikdy nebyla přerušena.

„Kulatý“ šampionát má
nového mistra
Již tradičním vrcholem
mistrovství Radotína
v boulo/koulo bylo
bowlingové finále,
které se odehrálo 13.
listopadu. Přestože
šlo o zúročení celoroční snahy o co nejlepší umístění, všichni
účastníci si uchovali
Nový mistr Radek Pauk přebírá
nadhled a dobrou
vítěznou trofej.
MČ Praha 16
náladu.
Na startu se představilo 20 závodníků, kteří se utkali o vítězství v pěti čtyřčlenných týmech. Od počátku bylo jasné, že o vítězství týmů
bude bojovat zejména parta pod názvem No Name, kde
se činil mj. velmi úspěšný Pavel Jirásek. A svůj boj dovedla
úspěšně do konce. Po posledních hodech byly na prvních
třech místech tyto týmy: 1. No Name (P. Jirásek, J. Korynta,
D. Koryntová, Z. Čapková) 495 bodů, 2. Ohnivý koule (R.
Pauk, J. Pauk, F. Pauk, S. Ryvola) 463 b., 3. KNM Knoflík
(O. Šťastný, M. Švach, M. Michalík, M. Popelková) 359 b.
V jednotlivcích ve finále zvítězil rutinér Jan Korynta, který
dal parádních 170 bodů. Druhé místo vybojoval svým životním výkonem 163 b. Radek Pauk a tento výsledek ho vynesl
k mistrovskému titulu! Na třetí příčce napodobila Dana Koryntová manžela Jana a pobila skvělých 140 kolíků. Konečné
pořadí na stupni vítězů vypadalo takto: 1. Radek Pauk (72
b.), 2. Pavel Jirásek (71 b.), 3. Mikuláš Michalík (65 b.). (jh)

www.idobnet.cz
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Starosta městyse Karlštejn vyhlašuje, v souladu se
zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, výběrové řízení
na obsazení pracovního místa:

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Nástup: 1. ledna 2017
Místo výkonu práce: správní obvod městyse Karlštejn

JSME OTEVŘELI OBCHŮDEK
S DĚTSKÝM OBLEČENÍM!

Platové zařazení: platová třída 5-7, dle NV č. 564/2006Sb., ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 262/2006S.
Základní předpoklady:
• Státní občanství ČR • Věk min. 21 let • Zdravotní způsobilost (§ 4c zák. č. 553/1991
Sb.) • Dobrá fyzická a psychická kondice • Bezúhonnost a spolehlivost
(§ 4a, § 4b zák.č. 553/1991Sb.) • Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
• Aktivní a samostatný přístup k práci • Dobré komunikační vlastnosti
• Řidičský průkaz skupiny B • Znalost práce na PC
Výhodou je:
• Platné osvědčení o splnění odborných předpokladů dle zák.č. 553/1991Sb.
• Praxe • Znalost cizích jazyků
Přihláška musí obsahovat:
• Jméno, příjmení, titul uchazeče • Datum a místo narození uchazeče
• Státní příslušnost uchazeče • Místo trvalého pobytu a telefonní kontakt, e-mail uchazeče • Číslo a platnost občanského průkazu • Datum a podpis uchazeče

Těšíme se na Vás v místě bývalého statku,
nyní ul. Anežky České 1119, Dobřichovice
(proti La Fontaně)

K přihlášce je nutno připojit následující doklady:
• Strukturovaný životopis • Výpis z evidence trestů (ne starší 3 měsíce)
• Čestné prohlášení dle zák.č. 553/1991Sb. § 4a
• Čestné prohlášení dle zák.č. 553/1991Sb. § 4b
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou (1 rok) s tříměsíční zkušební dobou,
s možností prodloužení na dobu neurčitou.
Lhůta pro podání přihlášek: do 8.12. 2016 do 12:00 hod.
Přihlášku je nutno podat písemně – poštou nebo osobně na adresu: Úřad městyse
Karlštejn, 267 18 Karlštejn č. p. 185
Uzavřenou obálku označte: „Výběrové řízení na strážníka městské policie – NEOTVÍRAT.“
Městys Karlštejn si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit.

Nejenom byt,
ale především
místo pro život

Prodej bytů
v Řevnicích
zahájen
Dokončení
podzim 2017

variabilní velkorysé byty
1+kk – 4+kk

osobitý architektonický projekt

výhodné financování
včetně poradenství

702 170 526 / www.corsopodlipami.cz
1
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Hornické muzeum láká
na příbramské betlémy

H

ornické muzeum Příbram přibližuje
kromě historie Příbramska i běžný život
horníků, kteří se vedle tvrdé práce
v dolech věnovali také rukodělným činnostem
a naplno prožívali všechny významné křesťanské svátky. Třeba na Vánoce tvořili zajímavé
betlémy. Můžete je ostatně vidět, v prosinci
začíná výstava Příbramské betlémy.

Nejstarší betlém z roku 1843
Výstava Příbramské betlémy bude zahájena ve čtvrtek 8. prosince v Galerii Františka
Drtikola v Příbrami. Můžete si tu prohlédnout
příbramské hornické betlémy spolu s jejich
příběhy, které se pojí i s historií města. To
si letos připomíná 800 let od první písemné
zmínky.

A jaké betlémy budou k vidění? Například
nejstarší betlém z muzejních sbírek, který vytvořil horník Jan Třešňák v letech 1843 až 1849,
nebo velký vyskeřský betlém z druhé poloviny
19. století, kdy místní stříbrné doly zažily největší rozvoj. V dusné atmosféře druhé světové
války vznikal vystavený betlém paní Melkesové.
Kromě toho výstava představí práce výtečných místních řezbářů a betlémy z jiných
materiálů, například sádrový betlém rodiny příbramských lékárníků Pokorných, drobné figurky
z chlebové hmoty nebo papírový betlém Oldřicha Drozdy, který se po druhé světové válce
stavěl ve většině skautských kluboven včetně té
příbramské. Návštěvníci si budou moci rovněž
prohlédnout velkoformátové zvětšeniny ilustrací
s vánoční tematikou pocházející z vzácného
příbramského graduálu z konce 16. století.

Hornické muzeum: Příbram-Březové Hory,
zde je Důl Vojtěch, Důl Anna i Prokopská štola.
Galerie Františka Drtikola: Tyršova 106, Příbram.
Svatá Hora: nad Příbramí, nejlepší je zaparkovat
v centru města a pak využít Svatohorské schody,
které vedou přímo do areálu Svaté Hory, dá se tam
ale dojet i autem.

KDE JE?

Letošní advent už začal a Vánoce se rychle přibližují. Pro
mnohé z nás je tento předvánoční čas obdobím shonu a stresu,
abychom stihli všechno připravit. A je to škoda, protože právě
teď je vhodná doba na rozjímání, uklidnění a těšení se. Věřte
nebo ne, poklidnou atmosféru můžete zažít třeba na výstavě
betlémů v příbramském Hornickém muzeu. Nebo na Svaté Hoře.

Další adventní akce
v Hornickém muzeu
Hornické muzeum připravilo také další předvánoční akce. V sobotu 3. prosince v 18 hodin vystoupí v šachetní budově Dolu Vojtěch
pěvecké sbory Arytmie Praha, Gambale
a Komorní smíšený sbor Zdeňka Fouse, které
vánočními melodiemi navodí sváteční atmosféru. Program doplní mluvené slovo věnované
vánočním svátkům v kraji horníků.
O víkendu 17.–18. prosince si nenechte ujít
oblíbené Vánoce v hornickém domku. Uvidíte
tradiční hornickou vánoční výzdobu, podíváte
se na ukázky původních zvyků a rukodělné
tvorby a zároveň si vše vyzkoušíte, například
tvoření betlémových figurek, pečení a zdobení
dekorativního perníku, lití olova a další.
Ve stejném termínu bude pro zájemce o hornické tradice připravena také ukázka pracovního Štědrého dne – tzv. štědrovečerní šichta,
odehrávající se v areálu Dolu Anna ve slavnostně
vyzdobené Prokopské štole, kam se dovezete
důlním vláčkem. Následuje nadílka v podzemí
u stromečku vedle nejhlubší jámy březohorského
rudního revíru (1 600 m) a zpěv koled. Na každého bude čekat drobný dárek na památku. Oba
programy se konají od 10 do 17 hodin.

Svatá Hora
A když už budete v Příbrami, byl by hřích vynechat návštěvu Svaté Hory. Toto poutní místo
nad Příbramí je nově rekonstruované a opravdu stojí za vidění, je volně přístupné. Otevřeno
je od pondělí do soboty od 6:30 do 18 hodin
a v neděli od 6:30 do 16:45 hodin. Je možné
domluvit si také prohlídky pro skupinu více než
! Lucie Hochmalová
pěti osob.
Archiv Hornického muzea
www.idobnet.cz
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Veselé Vánoce
a šťastný
nový rok 2017
Sobota
17. 12. 2016
9:00 – 11:30 hod.
Zlatá neděle
18. 12. 2016
9:00 – 11:30 hod
Pondělí – Pátek
19. 12. – 23. 12. 2016
9:00 – 18:00 hod

Zlatnictví
Řevnice

Marie Holečková

Mníšecká 1060
(budova pošty)
Řevnice 252 30
tel.: 257 721 914

Vánoční dárek
Napište Ježíškovi
o poukaz do tanečních.
www. c rea ti ve d ance . c z
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Elektronické zabezpečovací systémy
Montujeme zabezpečovací systémy od výrobce Jablotron
v drátovém i bezdrátovém provedení.

JABLOTRON 100
Alarm s revolučním systémem ovládání a nabídkou
unikátní celkové ochrany.
CSc COMPUTER SERVICES s.r.o.
Brunšov čp. 508, 252 31 Všenory
Tel.: 257 741 495 • E-mail: info@csc.cz • www.csc.cz

DOBNETPRÁVNÍ PORADNA

Krást se vážně nemá
Naučila mě to ještě jako
malou holku jedna vánoční
historka. Stala se v dnes
již jiné zemi a ve zcela jiné
době. Jenže tehdy se tomu
říkalo rozkrádání majetku
v socialistickém vlastnictví
a byl to skoro sport. Pro
někoho i běžný způsob obživy:
kdo nekrade, okrádá svou
rodinu, říkalo se.

N

ijak to nehodnotím, ani neodsuzuji, ani
si netroufám hodnotit kladně. Byla to
prostě zcela jiná situace, neradi na tu
dobu vzpomínáme. Kromě jiného se dnes nemůže stát, že by dva týdny před Vánoci nebylo
ke koupi ani koště v květináči, natož stromeček. Tehdy se stal „úzkoprofilovým“, tedy pro
normální smrtelníky nedostupným zbožím.
Jenže vysvětlujte to těm rozzářeným dětským
očím. A tak tatínci většinou nelenili, utvořili sousedské hlídky a vyrazili do lesa něco si uškubnout. Ta reklama na jistý český kolový nápoj je
v podstatě pravdivá, akorát to prase bylo skoro
stejně vzácné jako k prodeji připravené vánoční
stromečky. V lese bylo víc hajných než prasat.
To byl většinou problém, který si rozdychtěné
sousedské hlídky málokdy uvědomovaly.
My jsme jezdili na Vánoce na chalupu
do jižních Čech, daleko od sousedských hlídek
a povětšinou i těch hajných, na třeboňské lesy
jich prostě nebylo dost. Ale nikdy si nepamatuji, že by táta, mimochodem také advokát, chodil pro stromeček do lesa, vždy nám jej někdo
přinesl. Někdy ten dotyčný kulhal, jindy raději
celou návštěvu prostál, to když měl víc štěstí
na hajného než na to prase. Jednou přišel soused i s broky v zadní části těla, táta mu je pak
pinzetou vytahoval a přitom mu spílal, jestli to
má zapotřebí, on, ředitel podniku, na tehdejší
poměry movitý, dobře ve společnosti etablovaný, takovou ostudu, stejně jako minulý rok
a stejně jako dva roky předtím. A že má štěstí,

že z toho vyvázl jen s těmi broky v zadku a ne
s obviněním z trestného činu proti socialistickému zřízení. A nás kolem stojící děti tradičně
jako každý rok poučoval, že krást se nemá,
že lhát se nemá a že kdo krade, je zlý člověk
a určitě od Ježíška žádné dárky nedostane.
Soused-ředitel to nevydržel, vyběhl ven
a ozval se strašný řev. Teprve po delší chvíli
jsme pochopili, kde se stala chyba. Soused měl
totiž v zásadě při krádeži stromečku štěstí. Našel v lese krásnou borovičku, pěkně ji uřízl, připevnil na zahrádku své zánovní škodovky a už
se chystal vyrazit k chalupě, když z lesa vyšel
hajný. Téměř se nechal přesvědčit, že tu pěknou
čerstvě uříznutou borovičku vezou už z Hradce,
když tu se panu řediteli zachtělo urychleně mezi
smrčky, milého hajného tam nechal stát a auto
s celou rodinou rovněž. A můj dobrý kamarád Vládík, poslušný, vzorně vychovaný starší
sousedův synek, stáhl okénko, aby ho tatínek
neviděl, nabádavým prstíkem přivolal pana
hajného k sobě a na tatínka krádež stromečku
práskl. A hajný pak práskl po panu řediteli.
Vládík se po vykonané exekuci na otcově
a následně i na svém zadku s pláčem přiznal,
že měl po tirádách mého tatínka strach, že
mu Ježíšek žádné dárky nepřinese, když ten
stromeček ukradli. A pak že nás naši otcové

nevychovali správně. On přece věděl, že krást
se nemá. Nevím, co měl tehdy pod stromečkem, ale sednout si nemohl ani ke štědrovečerní tabuli. Leda na polštářek.
Doba se sice změnila, ale poučení trvá –
krást se nemá. Ne snad z důvodu, že stromek
neseženete, teď už není problém ho koupit
kdykoli a skoro kdekoli, od maličkých v květináči po borovice, které do auta nenaložíte.
Krást se nemají, protože lesy již nejsou nás
všech, ale většina patří soukromým osobám,
které z nich také chtějí něco mít. Dnes už je
tzv. lesní pych trestán nikoli broky do kožichu,
ale pokutou až do výše 100 000 Kč. Je víc
divokých prasat, je i víc hajných, každé polesí
jich má řadu a na rozdíl od dob minulých se
všemožně snaží, aby se stromečky z lesa
neztrácely – barví je načerveno, mažou je
páchnoucím nátěrem, hlídkují dlouho do noci.
Obvinění z krádeže je oproti výši uložené pokuty poměrně nepodstatné.
A hlavně – pod kradené stromečky (doufám)
Ježíšek nenaděluje.
Mgr. Petra Vrábliková advokát
Karlštejnská 518, 252 29 Lety
www.vrablikova.cz

inzerce

OUTLET MATRACE
MATRACE - POSTELE - ROŠTY

Specialista na výživu zvířat
plyn
bouda

pošta
zámek

Nabízíme: Syrové i vařené maso,
antiparazitika, kvalitní suchá krmiva,
výživové doplňky a mnoho dalšího...
Otevírací doba:
Po-Pá 8:45-18:00 h., So 8:45-12:30 h.

www.outletmatracepraha.cz
) 774 588 577

Anežky České 1119, roh parku a ulice Za Parkem (Dobřichovice)

Petr Horčík, tel.: 776 081 648, www.dogtor.cz
Na stejném místě i veterinární ordinace MVDr. V. Veverky.

www.idobnet.cz
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Advent přichází,
ať Vám nic neschází!
V našem obchodě pořídíte dárky pro všechny své blízké.
Pokud si nebudete vědět rady co vybrat, darujte dárkový poukaz.
Můžete také nakupovat v našem E-shopu Hobbydozahrady.
Těšíme se na Vás a přejeme poklidný adventní čas.

HOBBY DO ZAHRADY
Prodáváme za internetové ceny, možnost platby kartou,
splátkový prodej, poradenství.
Výdejní místo e-shopu www.HECHT.cz.
Výdejní místo e-shopu www.HOBBYDOZAHRADY.cz.

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

P E K A Ř S T V Í

Obnoveno!

Anežky České 119, (Areál DobCentrum) Dobřichovice
Marcela Soukupová, e-mail: soukupova.ma@gmail.com
tel. 774 941 292 PekarstviZamlynemDobrichovice

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
DOBNET prosinec 2016

M L Ý N E M

• rozšíření sortimentu např. o přímo zde pečené zákusky
• dvojctihodné a vázané malé koláče
• denně čerstvé pečivo
• pečivo na zavolanou
• Vánoční pečivo, vůně svařeného vína a skořice

STUDNAŘSTVÍ
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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

ČISTÍRNA
ODĚVŮ

• textilní oděvy
• bytový textil
• kůže včetně dobarvení
• kožešiny
• praní, mandlování
Sběrná místa:
Černošice, Dobřichovice,
Řevnice, Všenory – adresy na:

www.cernosickacistirna.cz

DOBNETUDÁLOST

Jiří Stivín, Galina Vaněčková a Leoš Válka.

Lukáš Kliment

Část expozice s Galinou Vaněčkovou.

Lukáš Kliment

Všenorská knihovna otevřela
Centrum Mariny Cvětajevové
Všenory mají štěstí. Po zdejších cestách chodili i tvořili dva
velcí básníci: Vladimír Holan a Marina Cvětajevová. V neděli
23. října 2016 byla na počest Vladimíra Holana odhalena jeho
busta od sochaře a ilustrátora Jana Mageta. Je možné ji vidět
ve společenském sále Vladimíra Holana v budově OÚ Všenory.
O několik dní později bylo otevřeno Centrum Mariny Cvětajevové.
Není to náhoda. Všenorská knihovna dlouhodobě vytváří fond
regionální literatury, zaměřený na Všenory a široké okolí, kam
patří i místní osobnosti. O oba básníky se dlouhodobě zajímá.

M

arina Cvětajevová v tomto místě našla
se svou rodinou po útěku z Ruska
po revoluci dočasný domov. Tehdy
byly ještě Všenory a Horní Mokropsy dvě
samostatné obce.

Galina Vaněčková, autorka knih o ruské
básnířce, předsedala několik let nyní již zaniklé
Společnosti Mariny Cvětajevové. Při hledání
prostoru pro stálou expozici o této umělkyni
vznikla myšlenka zařídit ji v místnosti Infocentra
patřícího ke Všenorské knihovně. Malý prostor
se čtyřmi dveřmi. Co s ním? Všechny problémy úspěšně vyřešil Leoš Válka, ředitel Centra
moderního umění DOX. Navrhl vkusné a praktické uspořádání, kam se nakonec vešlo vše
potřebné a ještě zbyl volný prostor uprostřed.
Díky Galině Vaněčkové je zde vše uloženo
a seřazeno s detailními znalostmi života a tvorby básnířky.
„Mokropsům dávám přednost před
Paříží...,“ začíná jeden z citátů na stěnách
v expozici. Útulně působí knihy na vyvýšených policích, které jsou součástí knihovního fondu Všenorské knihovny. Jedná se
o publikace, jež básnířka napsala, o jejich
překlady, dále o spisy o básnířce či svazky
od jejích oblíbených autorů. Potěšující je,

TIP: Reportáž z otevření Centra Mariny
Cvětajevové můžete zhlédnout v archivu
ČT Art.
že se knihy dají půjčit k prohlédnutí v čítárně Všenorské knihovny. A jsou zde vzácné
„kousky“, některé z nich se nevyskytují
v žádné české knihovně. Na výstavních pa-

červené jeřabiny, oblíbeného stromu básnířky.
Návštěvníci mohli ochutnat palačinky (bliny)
s různými náplněmi. Největší úspěch měla
pravá ořechová marmeláda. Marina bliny
s oblibou chystala pro své přátele.
Posláním centra, jehož vznik podpořily nejen
významné české a zahraniční instituce, ale především vedení obce Všenory, bude interpretace tvorby této básnířky, ale i dalších básníků
z celého světa. Básník Petr Borkovec ve svém
příspěvku „Básník po ruce. Proč je to pořád
zapotřebí?“ vyzval všenorské knihovnice, aby
se Centrum Mariny Cvětajevové stalo místem
prezentace především současných básníků.
Nově otevřené centrum je významnou součástí
Všenorské knihovny.

Ohlasy okolí
„Těší nás pěkné reakce z okolních obcí,
kromě jiných od Libuše Fatkové z redakce jílovišťské Zvonice, od předsedkyně
Letopiseckého spolku z Černošic Simony

Mokropsům dávám přednost před Paříží.
Tam byly husy, potoky… a červená hlína, z které je Adam… Tarusa
– Langackern – Koktebel – Mokropsy (Všenory) – to jsou místa mé duše.
Marina Cvětajevová, Sebrané sešity 1933
Podle nich mne dáte dohromady.“
nelech se promítá život básnířky. Stojí tu i její
psací stůl. „Po odchodu do emigrace ho už
nikdy neměla a toužila po něm,“ zdůraznil při
otevření centra 3. listopadu Leoš Válka, který
pěkný stůl vybral.
V sobotu 5. listopadu proběhlo slavnostní
otevření ještě jednou. Přilehlý sál Vladimíra Holana nestačil pojmout kolem stovky
návštěvníků a bylo nutno jej zvětšit o otevřenou čítárnu Všenorské knihovny. Program
plný recitace a hudby zakončilo zasazení

Kysilkové Šnajperkové, od Jiřího Matla
z redakce dobřichovického Kukátka i celé
redakce Dobnetu. U otevření Centra Mariny
Cvětajevové byly Česká televize a Český
rozhlas. Mezi hosty také například exministr
obrany Luboš Dobrovský, jehož příspěvek
sklidil značný potlesk, a exministryně Džamila
Stehlíková, která před několika lety Všenory
navštívila právě za účelem prohlídky míst
pobytu básnířky.“
! Alena Sahánková

www.idobnet.cz
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Soutěž o ceny

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O VÁNOČNÍHO KAPRA (5 kg)

PRO CHYTRÉ HLAVY
 TROJKY

Napište číslo 100 pomocí pěti trojek a matematických operací.
Výsledek kvízu z minulého čísla: 1) Balík 9 kg rýže rozdělíme na váze na dvě stejné části – dvakrát 4,5 kg.
2) 4,5 kg rozdělíme na váze na dvě stejné části – dvakrát 2,25 kg.
3) Na jednu misku vah dáme obě závaží (200 g a 50 g) a na druhou misku odsypeme z předchozího dílu
(v kroku 2 jsme oddělili 2,25 kg) protiváhu 0,25 kg.
Tím nám z dílu 2,25 kg zbudou 2 kg. Celý ostatní zbytek rýže je pak 7 kg.

Tajenka z minulého čísla: Čerstvé ryby v sádkách Lety.
Vylosovaný luštitel křížovky se správným řešením kvízu z listopadového čísla je:
Karel Valšuba, Řevnice. Obdrží vánočního kapra (5 kg) od Sádek Lety (www.sadkylety.cz).
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 12, jinak cena propadá. Děkujeme.

SOUTĚŽ

O VÁNOČNÍHO KAPRA

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 20. prosince 2016.
Cenu získají luštitelé se správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou
a správným řešením kvízu: vánoční kapr (5 kg)
od Sádek Lety, U Viaduktu 150, www.sadkylety.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 X, číslo 12/2016, datum vydání 2. prosince 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: 6 000 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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AQUACONSULT, spol. s r.o.
pitné – odpadní – průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, tel.: 251 642 213

R E CEPČNÍ

Přijďte s kupónem pro slevu.

Nabízíme volné
pracovní místo:

Náplň práce: prvotní komunikace se zákazníky, drobné pojížďky autem do 20 km
třídění došlé korespondence (pošta, datové schránky, e-maily)
výpomoc v administrativních pracích, telefonní ústředna
pracovní doba: po – pá 8,5 h denně (od 7:00, 7:30 nebo 8.00)
Požadujeme: komunikativnost, příjemné vystupování, min. základní vzdělání
trestní bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič
základní práce s PC
Nabízíme: příjemné pracovní prostředí v dobrém pracovním kolektivu
zaměstnanecké výhody (závodní stravování...)
Nástup dle dohody, možno ihned
V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail kaclova@aquaconsult.cz

U nás
tisíce titulů
ihned k dispozici,
přijďte si osobně
vybrat.

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

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

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17

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

nebo po telefonické domluvě

777 659 546

KNIHKUPECTVÍ
KNIHKUPECTVÍ

www.drevo-dolezal.cz

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 760824
Tel:
Tel: +420
+420 604
603 127
822 760
info@knihyrevnice.cz
info@knihyrevnice.cz
info@knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.cz

www.knihyrevnice.cz
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HLEDÁ SE

TECHNIK
SÍTĚ

POŽADUJEME:
• základní znalosti PC sítě
• základní znalosti různých OS
• manuální zručnost
• ŘP skupiny B
Práce na ŽL.
Životopisy prosím zasílejte e-mailem, případně doručte do kanceláře.
Více na www.dobnet.cz/volna-mista.

kancelar@dobnet.cz
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