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Téma:
Tak trochu jiné žití
+ více zpráv z regionu, kultury a ze sportu

DOBNETINZERCE

FARMÁŘSKÉ VÝROBKY
PŘÍMO U VÁS V ULICI

FARMÁŘSKÝ SORTIMENT PRO VÁS
MLÉČNÉ VÝROBKY * HOVĚZÍ MASO A UZENINY * VEPŘOVÉ
MASO A UZENINY * FARMÁŘSKÁ KUŘATA * FARMÁŘSKÁ
VEJCE * ZELENINA A BYLINKY * OVOCNÉ MOŠTY * STOLNÍ
OLEJE * CHLEBA * FARMÁŘSKÉ PIVO * MED

l é k om y
M
MLÉČNÉ VÝROBKY
z far
• Čerstvé selské mléko • Radoňáček – tvarohový mls
• Jonáška – syrovátkový nápoj • Jonáš – jogurotvý nápoj
• Selský jogurt • Selský tvaroh • Selský kefír • Selské podmáslí
• Selský sýr, Balkánský sýr • Jarní sýr – sýr s bylinkami

SEZNAM ZASTÁVEK JEZDÍME KAŽDÝ PÁTEK
Řevnice
Lety
Dobřichovice

nám. Krále Jířího z P.
16:30 – 16:40
Na návsi
16:50 – 16:55
sídliště „za pumpou“
17:00 – 17:05
Palackého
17:10 – 17:20
Černošice – Vráž
Vrážská – Tesco
17:25 – 17:35
Černošice – Mokropsy Topolská x Kyjevská
17:40 – 17:45
Dr. Janského 1226 (potraviny) 17:50 – 18:00
Černošice – Vráž
Vlakové nádraží Černošice 18:00 – 18:05
Kompletní přehled výrobků na
www.mlekozfarmy.cz
www.nakupzfarmy.cz, info na tel.: 739 506 744
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Hravě a zdravě: DOBNET nabídl dílničky pro děti i občerstvení
Třetí ročník rodinného festivalu
Hravě a zdravě proběhl
v sobotu 2. září v Řevnicích.
Na náměstí Jiřího z Poděbrad
i na dalších místech bylo
k dispozici mnoho zábavy,
zajímavostí a také občerstvení.
Svůj stánek s dílničkami pro
děti a pochutinami tam měl
i spolek DOBNET.
Festival navštívila spousta lidí, náměstí bylo
zaplněné už od samotného zahájení, kterého se ujala herečka Klára Issová. Během
odpoledne se na pódiu střídaly kapely,
sbory, tanečníci i moderátoři Bára Valentová
a Jakub Voříšek, nechyběla módní přehlídka,
hra na kytaru nebo rozhovory se zajímavými
osobnostmi.
Akcí ovšem žily celé Řevnice. V rámci
Rodinné hry se týmy rodičů s dětmi prošly
po městě, u Zámečku se mohly děti svézt
na koních a ponících, základní umělecká
škola prezentovala své umění nejen v budově
Zámečku, ale také v Boudě u nádraží, další
program přichystal místní Sokol, kino, baráčníci a další spolky a místní firmy. Přesně v duchu
původní myšlenky, která pochází z kavárny
Modrý domeček. „Chtěli jsme, aby každý, kdo
o to bude stát, dostal k dispozici svůj prostor

Petra Stehlíková

a mohl předvést, co umí, co ho baví a zajímá,“
řekla Marie Hrdá ze spolku Náruč, který Modrý
domeček provozuje. Ostatně festival se nesl
v duchu oslav 10. výročí založení této kavárny
v Řevnicích. Kromě Náruče akci spolupořádalo
RC Leťánek za podpory města Řevnice a mnoha sponzorů.
Heslo festivalu „Hravě“ si vzal k srdci také
spolek DOBNET, z. s., který ve svém stánku
připravil kromě výborného guláše, brambor

Řidiči mohou online hlásit výmoly na silnici
Středočeský kraj spustil novou webovou aplikaci pro rychlé hlášení výmolů a dalších závad
na silnicích. Ve zkušebním provozu začala fungovat v pátek 1. září. Cílem radních je zrychlit
monitoring a opravu cest i předávání informací
mezi řidiči a silničáři.
Internetová adresa Musimetoopravit.cz je
mapová webová aplikace, která efektivním způsobem shromažďuje informace o stavu silnic
na území Středočeského kraje. „Zadání výmolů
do aplikace je velmi jednoduché. Na mapě stačí kliknout na vybranou silnici, napsat, o jakou
závadu se jedná, případně přiložit její fotografii
a odeslat,“ popsala postup při vkládání informací do nové služby hejtmanka Středočeského
kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a dodala,
že shromážděné informace okamžitě poputují
do e-mailových schránek pracovníkům odboru
dopravy Středočeského kraje a Krajské správy
a údržby silnic. Zhruba 40 cestmistrů situace
bez prodlevy prověří a rozhodne o opravě
silnice. Ten, kdo výmol nebo závadu nahlásí,

Berounští hledají staré
fotografie
Ke 100. výročí založení Československé
republiky připravuje město Beroun publikaci a kalendář. Hledá proto staré fotografie
z období let 1914 až 1924. Zájemci je mohou
přinést osobně na odbor školství a volnočasových aktivit po předchozí domluvě na telefonu
311 654 243, nebo je mohou naskenovat a poslat na e-mail kultura1@muberoun.cz.

Uzavírka v Černošicích se
objíždí přes Radotín

dostane zpět do svého e-mailu hlášení o přijetí
informace, dalším postupu a samotné opravě.
Závady nahlášené na dálnicích a silnicích
I. třídy, které kraj nespravuje, bude krajský
úřad předávat Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Štafetový kolík předznamená velké akce
Na rok 2018 připravuje Česká obec sokolská
v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu XVI. všesokolský
slet. Velká předsletová štafeta pod názvem
Štafetový kolík se uskuteční 22. až 24. září
2017. Zúčastní se jí i několik sokoloven
v našem regionu. Jde o nevšední akci, do níž
se mohou zapojit prakticky všichni, kdo

a kukuřice i dílničky pro nejmenší návštěvníky.
Děti sem chodily průběžně po celé odpoledne,
vyráběly si panáčky z drátů a obrazy ze dřeva
a také malovaly, na dračku šly modré a oranžové balonky, ale i sýrové oplatky a sladké
trubičky.
Celkově se festival velmi vydařil i díky
tomu, že po pátečním celodenním dešti bylo
počasí laskavější a poslalo na zem jenom pár
(lh)
kapek.

mají rádi pohyb a zábavu v jednom. Událost
proběhne během celorepublikového týdne
Sokol spolu, který je plný aktivit a sportu se
zaměřením na všechny věkové kategorie,
letos od 18. do 24. září. Přihlášeno je zatím
92 akcí. Součástí je i Noc sokoloven v pátek
22. září. Všechny informace najdete na webu
Sokol.eu.

Rekonstrukce Dobřichovické ulice v Černošicích je naplánována do neděle 1. října. Objízdná trasa vede ulicí Zderazskou přes Třebotov,
Kuchař a Mořinu.
Oprava se týká zhruba 800m úseku od ulice
V Habřinách směrem na Dobřichovice.
Po prvotní částečné uzavírce a kyvadlové
dopravě je nyní cesta uzavřena v obou pruzích.
Probíhá totiž pokládka asfaltu.
Objízdná trasa vede z Radotína po Zderazské přes Třebotov na obec Kuchař, dále přes
Mořinu, Mořinku a Dobřichovice do Černošic.
Rekonstrukce se dotkne také autobusové
dopravy. Linka 448 bude po stávající trase
prodloužena ze zastávky „Dobřichovice,
rozcestí Karlík“ do obratiště Karlík. Linka 665
je ve směru od „Černošice, žel. zast.“ naopak
zkrácena do zastávky „Černošice, U Transformátoru“.
www.idobnet.cz
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V Mořince se zabaví malí i velcí
Na konci září bude živo v Obecní knihovně
Mořinka. V pátek 22. září se zde od 17 hodin
koná Tvořílek s tématem Podzimní dekorace.
Příchozí si budou moci vytvořit svíčku podle
své fantazie a upéci výtečné skořicové
sušenky. To vše za dvacet korun. V úterý
26. září do prostoru zavítají mladší i starší
senioři na společné setkání pod názvem Den
seniorů. Náplň odpoledne od 16. hodiny je
jasná – při drobném občerstvení si v pohodě
popovídat a zpříjemnit podzimní den.

Dobřichovičtí chtějí překonat
rekord v piknikování
O nový český rekord v počtu piknikujících lidí
se pokusí nadšenci z Dobřichovic. Setkání
všech, kteří rádi hodují pod širým nebem, se
uskuteční 10. září od 13 hodin u řeky Berounky. K překonání rekordu je třeba alespoň 600
účastníků této pohodové nedělní akce.
Hurá do školy! V pondělí 4. září začal nový školní rok. Prvňáčky přivítali také v Základní škole v DobřiAlena Vanžurová
chovicích, odkud je tato fotografie i naše titulní strana.

Na letovském úřadu pořídíte tašky na tříděný odpad
Obecní úřad Lety nabízí možnost zakoupit si
tašky na tříděný odpad, které při třídění pomohou. Komplet tří tašek na plast, papír a sklo
vyjde zájemce pouze na symbolickou cenu 10
korun.
Tašky ve dvou velikostech jsou z omyvatelného materiálu a dají se k sobě spojit suchým
zipem. „Doufáme, že tašky zjednoduší třídění
a vynášení odpadků do kontejnerů. Děkujeme,

že s námi lidé třídí,“ vzkazuje letovská starostka Barbora Tesařová.
Lety patří v třídění odpadu k nejlepším obcím
v Česku, před prázdninami získaly v prestižní
celostátní soutěži společnosti EKOKOM ve sběru separovaného odpadu bronzovou příčku
za rok 2016. V Letech mohou občané třídit
kromě plastu, skla, papíru a nápojových obalů
také kovy, textil, elektroodpad a bioodpad.

Kotlíkové dotace opět startují v říjnu
Na přelomu srpna a září začala druhá vlna
kotlíkových dotací. Zatím běží ve dvou krajích.
Středočeši budou moci o finanční příspěvek
žádat od 4. října od 8:00. Lhůta oficiálně skončí 29. června 2018. Ale jak víme z předchozích
termínů, objem dotací je vyčerpán během
prvních dnů. Předpokládaný objem této vlny
lehce přesahuje 500 tisíc korun.
Již nyní si žadatelé mohou své žádosti předpřipravit v elektronickém formuláři za pomoci

zveřejněného podrobného postupu pro vyplnění
elektronické žádosti. Po vygenerování bude
žádosti přiřazen unikátní kód a pořadové číslo.
Vygenerovanou a podepsanou písemnou žádost
včetně povinných příloh je nutno doručit nejpozději do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické podobě osobně nebo poslat
poštou. Všechny informace najdete na webové
adrese: Kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu v rubrice Kotlíkové dotace.

Kontejnery na odpad mají
v Řevnicích hlídat kamery

Chorus Angelus zkoušel
v Jizerských horách

Kontejnerová stání v Řevnicích by měla být
nově monitorována kamerovým systémem.
Na nepořádek u nich se chce zaměřit i zdejší
ěstská policie.
Podle jejího velitele Jiřího Dlaska se všichni,
kdo odloží jakýkoli odpad mimo kontejnery,
dopouštějí protiprávního jednání a hrozí jim
pokuta.
Také velkoobjemový odpad či pneumatiky
jsou občané povinni odvážet do sběrného dvora. Strážníci plánují častější kontroly u těchto
míst. „Jednání osob, které budou přistiženy při
nesprávném nakládání s odpady, bude řešeno
v blokovém řízení nebo projednáváno v rámci
správního řízení,“ dodal Dlask. Podobný systém, který má zabránit vandalství a vzniku černých skládek, funguje i v sousedních Letech.

Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus
měl své letní soustředění původně strávit
v Janově nad Nisou, kvůli nečekanému
technickému problému ale musel dva dny
před odjezdem změnit místo pobytu. Díky
doporučení a shodou šťastných náhod se
během jediného dne podařilo zajistit příjemné
ubytování s výbornou kuchyní v josefodolském Karlově. Na procházky do okolí
i na na celodenní výlet k vodopádům Jedlová
spolu s dětmi vyrazily obě sbormistryně,
Ludmila Plzáková z černošického chorálku
i umělecká vedoucí Jana Egemová.
Během pobytu se všechny děti pilně připravovaly na zářijové vystoupení během rodinného
festivalu Hravě a zdravě, který opět úspěšně
proběhl v Řevnicích.
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Nejen dětský pohled
do tajuplného světa čísel
Z rodinné dílny
Kateřiny a Markéty
Kotkových aktuálně
vzešla nová knížka
s názvem „1, 2,
3, 4, 5 – s čísly poznáš celý
svět“. Publikace
je pohádkovou
branou do světa
čísel, která tu v básničkách a obrázcích ožívají,
mají svůj příběh a hlubší význam. „Věříme, že
kniha potěší děti i rodiče a všichni společně
nad ní budou objevovat tajuplný svět čísel,“
říkají autorky.
Základ knížky se zrodil při práci s první skupinkou školáků ZeMě – komunitní lesní školky
v Řevnicích. Křest proběhl 5. září v Praze.

Srážka dvou aut naštěstí
skončila jen lehkým zraněním
V samém závěru srpna vyjížděli záchranáři
k hrozivě vyhlížející nehodě v Karlštejně.
Srazily se tam osobní a obytný vůz.
Hasiči, zdravotníci i policisté si po příjezdu
na místo mohli oddychnout. Posádka ZS
Trans Hospital Plus ošetřila ze skupiny šesti
účastníků nehody jen jednu lehce zraněnou
ženu. Po poskytnutí první pomoci zůstala
přímo na místě nehody, aby spolu s ostatními
pomohla celou událost objasnit.

Trans Hospital Plus

Otevírá se další ročník Umělecké školy filmové v Řevnicích
Dne 21. října 2017 se otevírá
další ročník Umělecké školy filmové v Řevnicích. Studenti dostanou v deseti lekcích možnost
naučit se takřka všechno, co je
důležité v oblasti filmové tvorby.
Přednášet jim budou zkušení lektoři, kteří mají
za sebou desítky natočených filmů, a to jak
v oblasti dokumentární, tak hrané tvorby. Smyslem školy je nejen vybudovat vhodné filmové
prostředí, ale zejména naučit studenty základům filmových profesí, které mohou být prvním
stupněm k dalšímu vzdělání. Studenti budou
vytvářet vlastní filmové projekty a zúčastní se
řady exkurzí do filmových a televizních studií.

rok, zájemci začínají studovat školu souběžně s docházkou na základní školu přibližně
v sedmé až osmé třídě. Vizí školy je vychovat
nejen budoucí kameramany a režiséry, ale
vzdělávat i studenty, pro něž bude absolvování Umělecké školy filmové v Řevnicích
startem k filmovým profesím, ke kterým by se
po vystudování středních škol jiného zaměření
neměli šanci dostat.

Chceš se také naučit
natáčet?

O filmové škole
Uměleckou školu filmovou v Řevnicích založila
nezisková organizace DOBNET, z. s., v roce
2015 jako jeden z dalších vzdělávacích projektů pro děti i dospělé. Víkendové výuce ve filmové škole předcházely od roku 2013 odpolední
filmové kurzy, které však měly omezenou
kapacitu vyučovacích hodin, a proto vznikl
nápad na založení školy. Ta svým provozem
lépe vyhovuje kompletnímu vzdělávání v oblasti
filmové a televizní tvorby.
Studium na škole je šestileté a probíhá
formou deseti víkendových bloků za školní

Baví tě natáčet? Tvoříš videa pro sebe nebo
třeba na Youtube? Zajímá tě, co se můžeš
naučit ve filmové škole? Pokud ano, není nic
jednoduššího. Stačí se přihlásit, stále přijímáme
studenty od 12 let pro nový školní rok.
Termíny výuky na rok 2017/2018:
21. až 22. říjen 2017
11. až 12. listopad 2017
9. až 10. prosinec 2017
13. až 14. leden 2018
24. až 25. únor 2018
10. až 11. březen 2018
7. až 8. duben 2018
21. až 22. duben 2018
12. až 13. květen 2018
2. až 3. červen 2018

Všechny informace najdete na: www.filmovaskola.cz
inzerce

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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Tak trochu jiné žití…
Každý člověk je něčím
zvláštní a jedinečný, i když
to třeba na první pohled tak
nevypadá. Vždyť v dnešní uspěchané době máme
málokdy možnost poznat blíž
lidi, které potkáváme ve vlaku, při cestě do práce nebo
jen tak na ulici ve městě. A je
to škoda, protože při podrobnějším zkoumání o nich
zjistíme velmi zajímavé věci.

V

ětšina lidí žije tak nějak „běžně“, chodí
do práce, stará se o dům, byt, zahradu,
děti a psy… A pak jsou mezi námi ti,
kteří se kromě toho vydali trochu jinou cestou.
Je jich určitě mnohem víc, než kolik vám jich
dnes v našem tématu představíme, ale jeho
prostor je omezený. Příběhy manželů Pelichových, Cherubínových a Kateřiny Červené jsou
inspirující a setkání s nimi bylo velice příjemné.

PŘÍBĚH PRVNÍ:

Lucie a Tomáš Pelichovi
Oáza klidu
v japonské zahradě
Den se teprve probouzí, ale zahrada už je
připravená. Ptáci se hlásí o slovo, voda zurčí
a větve vrby a bambusů se tiše pohybují ve větru. Meditace může začít…
Brzká nedělní rána začínají u Pelichových v Letech vždycky takhle. Tomáš zapálí
svíčky a japonské vonné tyčinky (které voní
úplně jinak než ty indické), uvaří čaj a třikrát zabouchá na tibetský zvon. Pak už se
všichni meditující věnují jen sami sobě a svým
myšlenkám – lépe řečeno snaží se nemyslet.
Protože právě to je smyslem zenové meditace. „Myšlenky máme pořád, tomu nezabráníme. Ale umět je zastavit nebo aspoň na chvíli
nemyslet, to je smysl meditace. Tak jako
máme nohy, abychom mohli chodit, ale někdy
si sedneme a necháme je odpočinout, měli
bychom nechávat odpočívat i myšlení,“ říká
Tomáš Pelich.

Nevím, jestli je to kouzlem zahrady nebo
přítomností ostatních, ale odhánět myšlenky mi
jde mnohem lépe než doma.
Zahrada je opravdu překrásná, Tomáš ji
začal budovat před devíti lety. Manželka Lucie
je s jejím vzhledem také spokojená, i když je
založením trochu jiná než Tomáš. „Chtěla jsem
nějaké změny, ale netrvala jsem na japonské
zahradě. To byl Tomášův nápad, ten se o ni
taky stará.“
Japonská buddhistická zahrada má v sobě
mnoho symbolů a čísel, vše má pravidla a nějaký význam. Jsou tady plochy kamínků, které
symbolizují mořské vlny a to, jak se všechno
vzájemně ovlivňuje, jsou tu čtyři velké kameny
a ostrov sanghy v oceánu dharmy. A mnoho
Buddhů, protože těch není nikdy dost.
Po meditaci usedáme do čajovny, kterou
bych v koutu zahrady nečekala, je schovaná
za obrovským bambusem. „To je také jedno

KATIA MODA

VÝBĚROVÝ SECOND HAND

Palackého 20
Dobřichovice
Otevřeno:
úterý až pátek
sobota

DOBNET září 2017

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

13:00–17:30
9:00–12:30

Přijďte se podívat.
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Buddhismus

z pravidel, čajovna nemá být při příchodu vidět.
Stejně tak voda by měla být nejdřív slyšet,“ říká
Tomáš.

Adopce Zawadi
Tady i na terase domu je příjemně, panuje
tu klidná atmosféra. Navzdory tomu, že tu
pobíhají tři malé děti. Koupou se v průzračném
jezírku společně s barevnými rybkami.
Je tu i Zawadi, třiapůlletá černošská holčička, kterou si Pelichovi adoptovali z Konga
ke svým dvěma dětem Tobiášovi a Sáře. Zawi
přijela letos v lednu po nekonečných dvou
a půl letech čekání.
„Vždycky jsem chtěla adoptovat dítě z Afriky
ze sirotčince. Před lety, když jsem si začala
něco zjišťovat, nám jako jediné schůdné vyšlo
Kongo, protože v ostatních státech jsou podmínky, které jsme nemohli splnit,“ začíná své

vyprávění Lucie. „Když nám přišla fotka Zawinky, bylo jí osm měsíců. Nechtěli jsme, aby
byla dál v sirotčinci, tak jsme jí platili chůvu.
Bylo to hrozně náročné, všechno trvalo dlouho.
Tolik papírování, razítek a formulářů jsem nikdy
nesháněla,“ říká Lucie.
Z jejích slov je člověku smutno. Afrických
sirotčinců je moc a dětí v nich opravdu hodně,
většina jich nepřežije. Ale osud Zawadi přál.
„Vždycky jsem věřila, že tady bude, že to vyjde.“ „Tobík se Sárou přijali malou sestřičku bez
problémů, Tobík o tom věděl a těšil se, Sára
tomu moc nerozuměla, ale teď si holky spolu
krásně hrají. „Zawadi přijela s takovou energií,
že doplnila ty dva, krásně do naší rodiny
zapadla,“ dodává Tomáš. „Považuji to za malý
zázrak a dává mi to víru, že nejsme tak úplně
bezmocní. My jsme věděli, že tady malá s námi
bude, jen jsme nevěděli kdy. Viděl jsem ji při
meditaci, věděl jsem, že to dobře dopadne.“

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

Nabízíme kompletní sortiment ze žlutého a z bílého zlata

Vrácení ŘP 3 900 Kč
Dálkové kurzy sk. A, B
Kondiční jízdy

• velký výběr snubních prstenů, dětských náušnic
• prsteny a náušnice se všemi druhy kamenů
• řetízky, madonky, náramky atd.
• opravy, čištění, zlacení, rhodiování, výkup zlata
• precizní ruční výroba na zakázku

semerad@volny.cz

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

) 603 545 666

inzerce

Autoškola Řevnice
naučí Vás nejvíce

Buddhismus je vůbec zajímavé téma. Není to
žádné striktní náboženství, ale duchovní směr,
každý si v něm může najít svou vlastní cestu.
„Nikdo mě nenutí, nemusím se modlit k nějaké
autoritě. Buddha byl normální chlap jako já,“
tvrdí Tomáš. Jednou ze zásad buddhismu je,
že by lidé neměli na ničem lpět, na věcech,
na svých představách, na minulosti... Měli by
žít v přítomnosti. Pro buddhismus je typický
citát: Člověk by se neměl připoutávat k ničemu, co není stálé. A stálé není vlastně nic.
„Všechno se mění, nemůžeme lpět na žádných
svých představách, protože vše může být jinak
během chvilky. A nikdy nevíte, co život přinese,
mě před dvaceti lety nenapadlo, že budu mít
černošskou dcerku.“
Tomáš dřív učil bojové umění. „Zabýval jsem
se tím asi šestnáct let. Když jsem se začal
víc zajímat o meditaci, v mysli se dějí změny
a začne se zjemňovat. I proto jsem skončil
s bojovým uměním, už to nešlo dohromady, je
to agresivní záležitost. Ze dne na den jsem si
uvědomil, že už to nemůžu dělat.“
Pravdou je, že nikdy nevíme, co život
přinese. A je velmi příjemné se v tom spěchu
na chvíli zastavit a poznat, co vlastně v životě
chceme a jestli jsme spokojeni. Tomáš Pelich
i díky meditacím ví, co je v životě důležité.
„Když něco chceme a pořád máme v cestě
nějaké překážky, znamená to, že naše duše
tuto cestu nesdílí. Je to znamení, abychom se
vydali jiným směrem.“ u

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

www.zlatnictviaz.cz
www.idobnet.cz
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PŘÍBĚH DRUHÝ:

PŘÍBĚH TŘETÍ:

Kateřina Červená

Lucie a Jan Cherubínovi

Hospodářství
je rodinná tradice

Život spjatý s čajem
a bydlení v jurtě

Od nepaměti patří jeden ze statků na řevnickém náměstí Jiřího z Poděbrad rodině Červených. Hospodaří se tu nepřetržitě už téměř
400 let, což je v současné době pozoruhodné.
Dnes se o hospodářství stará Kateřina Červená
společně se svým mužem Petrem, a když je
potřeba, pomáhá jim Katčina sestra Terezie,
matka Jana i bratr Pavel.
Hospodářství koupila někdy po Bílé hoře
rodina Bílejch. Je to vtipná náhoda, že se
časem jedna z dcer Bílých provdala za rolníka
Bohuslava Červeného z Černína u Berouna,
a rodinná tradice tak pokračuje už ve čtvrté
generaci se jménem Červených. „Usedlost nám
naštěstí za komunistů nezabavili, vzali si jen pole
a movitý majetek,“ říká Katka Červená, která tak
odmalička vyrůstala mezi zvířaty a prací na poli.
„Od dětství jsme se přirozeně zapojovali.
Jakmile jsme unesli koš se slámou, nosili jsme
ji ze stodoly do chléva. Samozřejmě mě to
někdy štvalo, ale asi to mám v genech, protože
mi to připadalo přirozené. Nejvíc mě rozčilovalo, když mi v pubertě všichni říkali: to je jasné,
ty budeš pokračovat. A já si říkala, proč by to
mělo být jasné, já můžu dělat cokoli. Ale pak
jsem šla na střední zemědělku a pak na vysokou, přesně jak se předpokládalo,“ popisuje
svůj postoj Katka. Díky náhodě pak potkala
Petra. „Měla jsem štěstí, protože ho tahle
práce taky baví.“

Čaj provází manžele Lucii a Jana Cherubínovy
už mnoho let. Než otevřeli čajovnu Cherubín
ve statku na řevnickém náměstí, provozovali
patnáct let jednu z nejvyhlášenějších čajoven
v Praze na Letné. A ta v Řevnicích letos oslaví
šesté výročí. Kromě ní tráví manželé svůj čas
na zahradě u lesa, kde si postavili jurtu.

Práce v hospodářství
K hospodářství Červených patří asi 40 hektarů
luk a polí (některá vlastní, jiná pronajatá),
15 koní, 6 krav, slepice a králíci, k tomu ještě
běhají po dvoře dvě fenky, čtyři kočky a poník.
Toho dostal syn Péťa k prvním narozeninám
a je jako jediný ve stáji, ostatní zvířata jsou
celý rok venku. Podle Katky nejvíc času, péče
a peněz stojí koně, z nichž norický kůň je jejich
chovatelskou chloubou.
Zvířata jsou hlavní náplní práce, k nim je
samozřejmě potřebná rostlinná výroba, nedávno začal mladý pár pěstovat i zeleninu. „To
byl Petrův nápad, říkal, Kateřino, máme tolik

hnoje, že ho musíme nějak zužitkovat. Zatím
sbíráme zkušenosti.“
Je dnes těžké mít hospodářství? „To já právě
pořád zjišťuji. Ano, je to náročné, když děláme
všechno sami, snažíme se práci zlehčovat a zefektivňovat. Ve chvíli, kdy už nemůžu, vzpomenu
si na tátu, který dělal všechno rukama. Nejčerstvější novinkou byl fukar, takže lidé už nemuseli
dávat seno ručně až na půdu. Prostě dělám
to, k čemu je příležitost, co mi dává smysl.
Mám povinnost postarat se o majetek a musím
tomu všechno ostatní přizpůsobit. Kdyby pro to
člověk nebyl zapálený, tak to ale dělat nemůže.
Je to sice podnikatelský subjekt, ale málokdo
začne s hospodářstvím na základě nějakého
ekonomického plánu nebo že je někam potřeba
investovat peníze,“ zamýšlí se Katka.
Není pochyb, že práce se zvířaty je náročná.
Každý den je potřeba všechno zkontrolovat,
podívat se na zvířata, jestli jsou v pořádku, zda
mají vodu a krmení, některé dny potřebují výcvik. A i když se všude používá mechanizace,
práce je i tak dost. Už jen obstarat 40 hektarů
polností dá zabrat.
V dnešní době se někteří lidé zase vracejí
k tradicím a k tomu, jak to bývalo dřív, je velký
zájem o domácí zeleninu nebo o zdravé potraviny. „My se nevracíme, děláme to kontinuálně.
Lidovost, tradice, udržitelnost, to mi přijde
důležité. Dokud v tom budu spatřovat smysl
a budeme mít sílu, hodláme pokračovat.“

Pane Cherubíne, jak jste se dostal
z Prahy do našeho kraje?
V Praze jsme bydleli už moc dlouho, chtěli
jsme změnu, chyběla nám příroda. Když jsme
se přistěhovali do Černošic, něco takového
jako čajovnu jsme tady postrádali. Zjistil jsem,
že i někteří lidé by ji tu uvítali. Tak jsem si řekl,
že když člověk něco postrádá, může to klidně
dělat sám. Ono se to tak samo začalo nabízet.
A jak jste našel prostory v Řevnicích?
Já jsem sem úplnou náhodou zabloudil. Tehdy
jsme už bydleli v Dobřichovicích a o čajovně
jsem přemýšlel delší dobu, chtěl jsem ji mít
v domečku na zámku, ale nevyšlo to, tak jsem
to pustil z hlavy. Pak jsem jednou vezl Lucii
k homeopatce, šel jsem se projít po Řevnicích
a zabloudil jsem. Uviděl jsem prostory ve statku a přišly mi vhodné. A dohodli jsme se.

Přednášky a různé akce jste tady měli
od začátku?
To bylo hned, dělali jsme je i v Praze, a tak jsme
navázali. Pořádat tyto věci je moje běžné nastavení, mám rád, když lidé sdílejí myšlenky o prozření
člověka, aby žil spokojeně, aby tolik netrpěl.

inzerce

ZAČÍNÁME 11. 9. 2017.
NOVĚ VE DVOU HALÁCH.
CHYSTANÉ NOVINKY: AKROBACIE NA ŠÁLÁCH,
KRAV-MAGA, FITNESS DANCE, CVIČENÍ PRO
TĚHOTNÉ, BODYSTYLING, AEROBIC DYNAMYC
KICKBOX, SENIORFITNESS, AIKIDO.
Buďte v obraze a sledujte nás
na Facebooku a Instagramu.
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Těšit se můžete také na:
parkour, kruhové tréninky,
pilates, gymnastiku, balet,
taneční lekce, cvičení rodičů
s dětmi, outdoor tréninky,
lezení na umělé stěně,
zdravotní cvičení.
04.09.17 11:52
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Jak teď čajovna funguje? Našli si ji lidé?
Ano, máme své zákazníky, i když to není jako
kavárna, takže tu lidé neproudí a nejsou tady
fronty na dorty. Kromě čaje nabízíme také
trochu z jídla, vegetariánské suši, indická jídla,
raw dorty, netradiční sladkosti… Ale hlavní je tu
samozřejmě čaj, máme 80 druhů včetně čerstvé nabídky, která zrovna přiletěla ze sklizní.
To je opravdu hodně, většina lidí se čajem
moc nezabývá…
A je to škoda. Čaj není jen podřadná sorta, má
vyšší úroveň než třeba kategorie vín, je mnoho
druhů čaje a obrovské spektrum jakostí. Já
lidem nabízím k ochutnání něco jiného než jen
pytlíkové čaje. Najdou tu čaj z celého světa.
Cestujete také do těchto zemí?
Já jsem zvláštní, protože moc necestuji. Když
se někde usadím, jsem tam co nejdéle a vůbec
se nehýbám.
V řevnické čajovně Cherubín často přednáší herec Jaroslav Dušek.

Takže teď jste víceméně v Řevnicích
a na zahradě, kde bydlíte.
Pořád.
Je asi pořádný rozdíl bydlet v Praze,
nebo v úplné přírodě.
Je to zcela jiný život. Bydleli jsme na Letné
v činžáku a odešli jsme kvůli tomu, že jsme
většinu dne chodili po chodníku, kde není
ani travička, chyběl nám přirozený kontakt
s elementy, s energií, člověk nevidí ani nebe,
nevnímá ticho, naše smysly jsou permanentně
napadané stresovými faktory, na nás to hodně
doléhalo. Byl to zásadní zlomový impuls, kdy
jsme si řekli, že chceme někam, kde zase
načerpáme energii. Teď žijeme v lese a už to
ani nevnímám. Ale jsem za to vděčný.
Vy navíc bydlíte v jurtě, což je zvláštní,
tady v okolí už nikdo takový není. Jak jste
se v ní ocitli?
Nějakou dobu jsme bydleli tady, což bylo
časem neúnosné. Hlavně Lucie měla svou vizi
žít v přírodě u lesa a mít i vhodný prostor pro
svoje kočky, které tady žily s námi. Bylo jich
čím dál víc. A pak nám jedna paní, co chodila
na čaj, nabídla k obývání svou zahradu. Tím se
mé ženě splnilo přání, protože vždycky chtěla
zahradu…
… kde jste si před dvěma lety postavili
jurtu. Je problém ji sehnat?

Dneska už není nic problém, postavil nám ji
kamarád. Jsou různé typy jurt, my máme jednu
místnost velkou 50 metrů čtverečních. Topíme
v kamnech, a protože je jurta zateplená patnácti centimetry ovčí vlny ze všech stran, je tam
i v zimě teplíčko, mnohem větší než v nějakém
starším domě, a v létě je tam zase chládek.
To musí být zvláštní bydlení.
Nám se to moc líbí, v jurtě je skvělá energie,
hodně to člověka nabíjí, někteří lidé to ani nesnesou. V našem okolí je celkem jedenáct jurt,
my jsme jediní, kteří v ní žijí.
Viděla jsem, že kromě jurty máte
na zahradě i týpí?
Ano, týpí se tak různě využívá, dřív jsme každé
léto dělali akce s dětmi, které byly na táborech s koňmi. Máme také kočičí domek, je to
osmihran postavený jako recyklační stavba ze
starých palet a do nich je nacpaná stará ovčí
vlna, takže to mají kočky izolované. Je tam
i obrovský uzavřený výběh, velká kočičí voliéra,
prostě úplný luxus. Teď máme 25 koček, ale
jeden kocour je tady v čajovně.
A k čemu slouží ty menhiry na vaší
zahradě?
Lucie vybudovala na zahradě posvátný léčivý
kruh z menhirů, medicine wheel, podle tradice
Lakotů a lidu Hopi, je to prastará spirituální

přírodní psychoterapie. Funguje tak, že člověk
chodí k jednotlivým směrům a jednotlivé kameny symbolizují části jeho duše a on komunikuje
sám se sebou prostřednictvím „probuzených
a zasvěcených“ kamenů. Je to opravdové. Člověk to ale musí zažít sám, nedá se to popsat
ostatním. Kromě tohoto šamanského způsobu
léčení dělá Lucie už skoro 20 let po svém takové mnohaúrovňové hluboké spirituální terapie.
Pracuje s lidmi individuálně, ale pokud pocítí, že
nastal vhodný čas, možná bude předávat svůj
objevený originální způsob dál a třeba i zasvěcovat lidi do práce s léčivým kruhem…
Což zase souvisí s přednáškami a besedami ve vaší čajovně, které se také týkají
duchovních věcí a cest člověka. Zní to
zajímavě.
Ano. Způsobů, jak se dají řešit vlastní problémy,
je mnoho. Tohle je jedna z cest, další je například cesta Henriho Montforta, který vše řeší
pránou. Hmotnou stravu nejí už 15 let, přešel
na stravu energetickou, čímž rozpouští všechny
problémy včetně strachu ze smrti až na buněčné úrovni, od kterého se odvíjejí všechny ostatní
strachy. Jarda Dušek zase přednáší o svém
náhledu, jak vystoupit z rámce kolektivního nevědomého myšlení, který tady je tisíce let, nebo
Saša Hendruk jde cestou čistě o sebepoznání.
! Lucie Hochmalová

Petra Stehlíková a archiv Kateřiny Červené

RIKETY
DŘEVĚNÉ B

jednosměnný provoz pondělí-pátek

SKLADNÍK

jednosměnný provoz pondělí-pátek

SKLADNÍK pro chlazené zboží

777 264 266
prodejpalivovehodreva.eu

AKČNÍ NABÍDKA

přijme na pozici:

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)

DŘEVO
PALIVOVÉ

inzerce

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

Jan Cherubín

jednosměnný provoz pondělí-pátek

všechny pozice mají 1x za 3 týdny sobotní směnu 6:30 - 13:00
Tel. 777 661 111, 608 777 977 po 14. hodině

NANO POVLAK
NA KAROSERII
ochrana laku
na 12 měsíců

zvýhodněná cena 4 900 Kč

) 774 80 40 90
Ruční mytí aut Lety
Pražská 454, Lety
(u tenisové haly)

www.idobnet.cz
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Knihy musí obsahovat vnitřní
bohatství a měly by být krásné
Knižních nakladatelství je v dnešní době velké množství,
každoročně vycházejí stovky nových titulů. Není ale mnoho
takových, která by se zabývala výtvarným uměním, v tom je
jedinečné nakladatelství Arbor vitae. Pan Martin Souček z Řevnic
ho založil v roce 1992, takže letos slaví 25 let své existence.

nakladatelství byla cestou iniciace, to, co jsem
miloval, jsem chtěl převést i ve vlastní realitu.
Vydávat knihy, navázat na to, co jsem znal či
toužil poznat.
Bylo těžké pustit se do takového
podnikání?
Nevěděl jsem o něm nic, dlouho jsem při
něm pracoval a studoval. Nepočítal jsem,
věřil na šťastnou náhodu. To mi dílem zůstalo
doteď. S tím rozdílem, že jsem ho nemusel
neustále dotovat, stejně bych neměl z čeho.
Název Arbor vitae prý vznikl náhodou.
Prozradíte nám jak?
Byl jsem s přáteli na pravidelné pouti
do Českého středohoří, která vždy začínala
v Roudnici nad Labem. Nad jedním z bočních vchodů do tamního kláštera je vyštukovaný románský strom s korunou i kořeny.
Arbor vitae.
Kolik knih od roku 1992 již vyšlo?
Nemám je přesně spočítané, odhaduji, že jich
je na čtyři sta. Převážná většina je o výtvarném
umění.

Martin Souček (vpravo) s Janem Švankmajerem po uvedení jeho monografie.

K

nihy jím vydané jsou nejen poučné, ale
i krásné na pohled. A slaví úspěchy
v naší republice i v zahraničí.

Knihy Libuše
Niklová a Vetřelci
a volavky byly
oceněny v soutěži
Nejkrásnější knihy
světa.
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Pane Součku, jak vás tehdy napadlo,
že založíte nakladatelství? Co jste dělal
předtím?
Cesta nebyla příliš klikatá. Knihy jsem miloval
od dětství. Vášeň číst mne v dětství možná
až příliš oddělovala od potřeby navazovat
přirozená přátelství, účastnit se her. Četl jsem
klasiky, někdy i celé sebrané spisy, knihy,
které příliš neladily s mým věkem, ale bylo to
pro mne důležité. Přirozeně jsem se jimi začal
i obklopovat. Antikvariáty se staly již od šestnácti let mou přirozenou „univerzitou“. Tou
druhou byly zakázané filozofické semináře, kde
jsem poznal to, co se na školách nevyučovalo. Z politických důvodů jsem nemohl dostat
doporučení na školu humanitního typu. Poznal
jsem samizdaty, četl je, rozmnožoval, pomáhal
s jejich rozšiřováním. Přestože jsem vystudoval
Vysokou školu ekonomickou, nastoupil jsem
díky zaměření své diplomové práce do Orientálního ústavu AV ČR, kde jsem, v podstatě
v roli historika, pracoval osm let. Po roce 1989
jsem vystudoval Filozofickou fakultu UK, kde
se mé studium přes dva doktoráty protáhlo téměř na patnáct let. Moc mne to bavilo
a chodit do školy mi chybí. Cesta k založení

To je pěkné číslo. Dnes také máte několik
edicí, z nichž asi nejznámější je De arte.
Jaké ale byly začátky a první vydané
knížky?
První knihy byly hodně oslovené Starou říší,
katolickou modernou, judaismem. Brzy jsem
si uvědomil, že nechci „pouze“ pokračovat
v něčem, co již bylo, byť si toho velmi vážím
a zásadně to ovlivnilo můj vnitřní svět, pohled
na typografii a samo vnímání krásné knihy, a že
si přeji, aby Arbor vitae bylo profilované. Záhy
jsem začal vydávat knihy o výtvarném umění.
První byl katalog Václava Boštíka. Zásadní,
na co jsem tehdy myslel a vlastně doposud
myslím, byla snaha vrátit do kontextu českého výtvarného umění umělce, kteří z něj byli
z ideologických důvodů vyřazeni – tehdy to
byla zejména poválečná generace jako Miloš
Chlupáč, Stanislav Podhrázský, Zdenek Palcr,
Stanislav Kolíbal a mnozí další. Dnes jsou to
čeští Němci.
Vaše nakladatelství se podílí také na pořádání výstav, k nimž jsou vydávány publikace. Jak vznikla tato spolupráce?
Větší část knih, které vydáváme, je spojena
s výstavami, často i putovními. Expozice je
buď výsledkem nějakého bádání, záměru zpracovat ho v knize a vystavit, nebo naopak možnost výstavy iniciuje knihu, která ji doplňuje.
Téměř nevydáváme katalogy, právě pro jejich
úzkou spjatost s výstavou, s jejímž koncem
ztrácejí na významu. Snažíme se vydávat knihy,
jedno, zda je nazveme monografiemi či jinak.
Výstava je jejich součástí, kontext a záběr jsou
širší. Mnohé expozice vznikly z našeho popudu
a sami jsme se na nich autorsky a produkčně
podíleli.

DOBNETROZHOVOR

Získali jste mnoho ocenění včetně titulu
Nejkrásnější kniha roku. Kolik a jakých
cen celkem máte?
Naše knihy získaly 38 cen v soutěži
Nejkrásnější kniha roku, což je v dějinách
soutěže absolutní rekord. Dále byly oceněny
v prestižních soutěžích Gloria Musaealis,
Czech Grand Design, Nejkrásnější kniha
Slovenska, Cena F. X. Šaldy, Zlatá stuha,
Magnesia Litera. Knihy Libuše Niklová
a Vetřelci a volavky byly oceněny v soutěži
Nejkrásnější knihy světa.
Vaše publikace jsou opravdu velmi krásné. Je v nich mnoho obrazů a fotografií.
Je náročné dát knihu dohromady? Jak
dlouho průměrně trvá, než publikace
vyjde?
Je to velmi náročné, zejména proto, že řadu
obrazových podkladů získáváme ze zahraničí, což, když si představíte, že naše knihy
mají běžně 600, 700 reprodukcí, představuje
obrovskou agendu. Ta většinou spadá na mou
kolegyni v nakladatelství Marii Bergmanovou,
která je nově také z Řevnic a jejíž obětavé práce si nesmírně vážím. Žádný průměrný čas neexistuje, často jsme však vázáni termíny, proto
musíme velmi spěchat. Nikdy to není méně než
rok, jako extrém mohu uvést knihu Tajemné dálky: Symbolismus v českých zemích
1880–1914, kdy od prvního nápadu k vydání
jsem s jejím autorem Otto M. Urbanem zestárl
o víc než 20 let.
Podle čeho vybíráte, kterou knihu
připravíte k vydání?

Nechci, aby to znělo pyšně, ale nikdy jsme nepodléhali žádným konjunkturním tlakům. Jsem
přesvědčený o tom, že naše knihy mají sloužit,
přinést něco nového, být v dobrém slova smyslu didaktické. Musí obsahovat vnitřní bohatství
a měly by být krásné.
Kterou knihu máte vy osobně nejraději?
Na to neumím odpovědět. Mám rád symbolismus, knihy, které jsme na toto téma vydali.
Zároveň mi přijdou nesmírně důležité knihy
o českých německých malířích, které jsme
vymazali z dějin umění. Nevím, je to pocitová
věc a jako taková se mění.
Martin Souček (vpravo) s kurátorem Otto M.
Urbanem před zahájením výstavy o symbolismu.

Kdo je PhDr. Ing. Martin Souček, Ph.D.?
• Od roku 1992 majitel nakladatelství Arbor
vitae – produkce, koordinace, redakce většiny
titulů, od 2002 majitel společnosti Arbor vitae
societas.
• Dřív pracoval např. jako vědecký pracovník
Orientálního ústavu AV ČR nebo jako odborný
pracovník Národní knihovny ČR.
• Umělecký ředitel Galerie Smečky, kde je
kurátorem většiny výstav.
• Vydal dvě básnické sbírky Moře skryté v hoře
(Maur) a Básně (Dauphin).
• V roce 2006 získal výroční cenu Nadace
Český literární fond – Za kultivaci českého
knižního trhu.

ZVONEČEK

HLEDÁME RODILÉHO
MLUVČÍHO OBOR ANGLIČTINA
do bilingvní Montessori třídy
pro výuku dětí od 3 do 6 let
Pracovní doba: celý týden 8:30 – 12:30
Požadavky: praxe v oboru, Montessori vzdělání
výhodou, respektující přístup k dětem.

WE ARE LOOKING
FOR A NATIVE
ENGLISH SPEAKER
For bilingual Montessori class for children
from 3 to 6 years
Working hours: working week days 8:30 – 12:30
Requirements: experience working with children,
Montessori education is welcomed, respekting
approach to children.

Další informace naleznete: K Třešňovce 64, Karlík 252 29
tel.: 777 009 945, e-mail: zvonecekmontessori@gmail.com

w w w. mo n te s s o ri s k o l k a . c z

A co děláte ve volném čase?
Nevím, zda mám volný čas.
! Lucie Hochmalová

Archiv autora
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ČESKO – ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA

Žijete v Řevnicích. Máte tady nějaká svá
oblíbená místa?
Mám Řevnice rád, Praha na mne působí tísnivě. To, co jsem na ní kdysi měl rád, je většinou
pryč. Nejraději mám svou zahradu, ale není mi
lhostejný veřejný prostor. Zásadně třeba nesouhlasím s bytovým komplexem u nádraží, které
považuji za nebezpečný precedens, průměrnou
architekturu na naprosto nevhodném místě.
Na okolních městečkách a vesnicích vidíme,
jak zrádné je stavební zahušťování přirozených
center s jejich prolukami, zaplňování navazujících luk a polí hloupou zástavbou. Často se
ozvu, bohužel dosti osamoceně. Mám rád
obzor nad kopci, stromy, cosi, co roste zevnitř
a zároveň se nerozvíjí.

Zajistíme
Vám je...

KNIHKUPECTVÍ
KNIHKUPECTVÍ
KNIHKUPECTVÍ

ŘEVNICÍCH
ŘEVNICÍCH

na
náměstí
na náměstí
náměstí vvv ŘEVNICÍCH
na

PO–PÁ
8–18,
Nám. Krále
Krále
48
PO–PÁ
8.30–17.00
Nám.
KráleJiřího
Jiříhozz Poděbrad
z Poděbrad
PO–PÁ
8–18,
SO
8.30–11.30
Nám.
Poděbrad
48
PO–PÁ
8–18,SO
SO8.30–11.30
8.30–11.30
Nám.
Krále
Jiřího
Poděbrad
48 48
25230
30 Řevnice
Řevnice
252
30
Řevnice
Tel:
+420
603
822
760760
252
SO
8.30–11.30
Tel:
+420
603
822
252
30
Řevnice
Tel: +420 603 822 760
info@knihyrevnice.cz
info@knihyrevnice.cz
Tel: +420 604 127 824
info@knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.cz
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POZVÁNKY
Burian zahraje
v Dobřichovicích
Na koncert písničkáře, básníka a prozaika Jana
Buriana v dobřichovickém zámku se můžete těšit
v úterý 26. září od 19:30 hodin. Předprodej vstupenek za 150 korun probíhá v tamním Infocentru.
Na místě budou vstupenky stát 200 korun.

Divotvorný hrnec opět v lese
Muzikál Divotvorný hrnec uvede řevnická
lidová muzika Notičky v Lesním divadle v pátek
15. a v sobotu 16. září od 19:00 a v neděli 17. září
od 17 hodin. Vstupenky v ceně 100 a 50 Kč budou
k dispozici na místě. V hlavní roli vodníka Čochtana
se představí Alexandr Skutil. Třináctičlenný divadelní
orchestr řídí Jan Martínek, režisérem představení
je Jan Flemr.

Svinaře ožijí Oktoberfestem
Chcete na vlastní kůži vyzkoušet, jak může
vypadat vyhlášený mnichovský Oktoberfest? Pak
se v sobotu 23. září vydejte do Svinař, kde v rámci
svého posvícení pořádají již IV. ročník oblíbeného
Oktoberfestu. Koná se od 14 hodin na sokolských
kurtech. K dostání bude nejen originální ležák
v tuplácích, ale také bavorské preclíky a klobásy.
Tradiční posvícenská Pěkná hodinka následuje
25. září. K poslechu bude v restauraci U Lípy vyhrávat poberounská skupina Třehusk, a to od 18 hodin.

Na hudební revui s ohněm se
podává i slepičí polévka
Letní hudební revue s muzikou, koňmi, ohněm
a slepičí polévkou v ceně uvede ProDivadlo
v Dobřichovicích. Představení nazvané Zlatý cigáni
II se koná o víkendu 7. až 9. 9. vždy od 20:30
na dobřichovickém zámku. Vstupné je 180 korun,
zlevněné 90 korun. Režírovala Lenka Šebek Loubalová. V hlavních rolích uvidíte Miroslava Cvancigera,
dále se představí Štěpán Mikoláš, Karolína Seidlová,
Eva Koppová, Petr Soukup, Eliška Lechnerová, Irena
Faloutová a další.

Černošice vzpomenou na textaře,
který psal pro Zicha i Gotta
Osmý ročník festivalu Bukifest věnovaného Michalu
Bukovičovi, českému textaři, jehož písně zpívali
Karel Zich, Karel Gott nebo Rangers, se koná 8. září
od 19 hodin v Club Kině Černošice. Bukovičovu lásku k rokenrolu a country si Černošice každý rok připomínají hudebním večerem složeným z muzikantů,
kteří měli vztah k Bukovičovi osobně nebo k jeho
textům. Letos vystoupí: Rosťa Pechoušek Elvis
Presley Revival, Pacifik Jitka Vrbová a The Fribbles.
Konferuje Milan Schmidt. Vstupné v předprodeji
180 Kč, vstupné na místě v den konání 200 Kč.

Ježkoviny připomenou
75. výročí úmrtí Jaroslava Ježka
Komponovaný pořad slova a hudby věnovaný
vzpomínce na slavného hudebního skladatele meziválečného období Jaroslava Ježka se koná 13. září
od 14 hodin v berounské městské knihovně.
Informace o životě a díle J. Ježka jsou doprovázeny
jeho skladbami.
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Na Karlštejnské vinobraní
znovu vyjede pára

D

o další desítky letos vstupuje vyhlášené
Karlštejnské vinobraní. Jeho 21. ročník
se uskuteční v obci a na hradě Karlštejn
v sobotu 30. září od 10 do 21 hodin a v neděli
1. října od 10 do 18 hodin.
Na příchozí čeká cestou ke hradu mnoho
stánků se vzorky vín a burčáků i doprovodný
program. K vidění bude velkolepý průvod,
jehož největší ozdobou je císař římský a král
český Karel IV. se svou chotí Eliškou a družinou
královských dvořanů.

Nesvadba bude
servírovat dětem
dort i jablka v županu

V

eselé odpoledne s Michalem Nesvadbou
pro malé diváky začíná v řevnickém Lesním divadle v sobotu 23. září v 15 hodin.
Michal Nesvadba přiveze malým fanouškům
své nejoblíbenější představení Michal k snídani,
zároveň v romantickém prostředí lesa spolu
s dětmi zamává létu a přivítá podzim, nejbarevnější část roku.
Na děti čekají soutěže, humor, aktivní
zapojení do hry a hlavně milý příběh, který
rozluští záhadu posledního sousta, co občas
zbude na talíři. Michal dětem naservíruje
legrační pokrmy. Děti se třeba dozvědí, co
je jablíčko v županu nebo jak může vypadat
narozeninový dort. Nesvadba, který v letošním roce slaví 60. narozeniny, ve svém
představení zábavnou formou působí právě
na fantazii dětí a tu pak rozvíjí při nápadech
a vynálezech, které pro děti vymýšlí. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji i v Řevnicích, například v Zámečku, knihovně či
květinářství.

U řeky se odbudou souboje šermířů, vystoupení polykačů ohně, fakírů a dvorních mágů.
Na louce vedle mostu u Berounky vystoupí
oblíbené středověké rytířské divadlo Traken
ve spolupráci s německou skupinou The
knights of Camelot. Tečkou se stane uvedení
muzikálu Noc na Karlštejně v podání herců
z dolního Poberouní a profesionálů.
Na 21. karlštejnské vinobraní se po oba dny
tradičně dostanete parními vlaky z Prahy-Smíchova. Prodej jízdenek pouze v parním vlaku.

Na jablkobraní vyberou nejlepší jablečný koláč

P

osvícenské jablkobraní se ve Všenorech u kostela
a na návsi uskuteční
28. září od 13 do
22 hodin. „Jde o sousedskou akci, která chce
navázat na tradici posvícenských oslav. Kromě
hudebního programu je hlavním bodem odhalení sochy sv. Václava zrestaurované sochařem
Petrem Váňou. Autorem této plastiky je Čeněk
Vosmík, nově bude umístěna před všenorským
kostelem,“ zve Lucie Kukulová, která mimo jiné
vystoupí se svým souborem Kukadýlko.
Vedle výtvarných dílniček a soutěží pro děti
i dospělé bude možné nahlédnout do všenorských kronik, získat nové turistické razítko či
pohled či se vydat na komentovanou procházku po Horních Mokropsech. Součástí
posvícení je i soutěž o nejlepší jablečný koláč.
V Cidrerii Kliment budou mít den otevřených
vrat. V hudebním programu zahrají keltskou
hudbu Andrea & Sean, MIFUN, Josef Vejvoda
Trio & Jiří Stivín, Bizarre Band a Trombenik.

Na jablkobraní vystoupí skupina Trombenik. 

Archiv skupiny

Mistři kuchaři budou soutěžit v přípravě kachničky

M

ilovníci dobrého jídla,
ale i muziky si přijdou
na své na dalším ročníku kuchařského klání Vaření se
zámeckou paní. Jeho 11. ročník se koná v sobotu 16. září
od 11 hodin v Zámeckém dvoře
Všeradice, rodišti nejslavnější
kuchařky Magdaleny Dobromily
Rettigové. Čtveřice profesionálních kuchařů zde svede boj
o její putovní pohár. Zatímco
v minulosti měřili kuchařští mistři
síly například při vytváření posvícenského menu, rybích pokrmů

Na pouť
na Tetíně se
sjedou Ludmily
Svatoludmilskou pouť
pořádá od 16. do 17. září
obec Tetín ve spolupráci
s Římskokatolickou farností
Beroun a Sdružením svaté
Ludmily na Tetíně. V sobotu
začíná program v 10 hodin
pěší poutí s následnou
mší svatou. Odpoledne
se ve 12:30 uskuteční
celosvětový sraz Ludmil,
obohacený přednáškou
Jiřího Grygara či divadelním
představením O Všudybylovi, a v 18 hodin varhanní
a houslový koncert. Na nedělní odpoledne je připraven den otevřených dveří
ve farní stodole.

či svíčkové, letošním tématem
je kachnička. Soutěžní výtvory
bude posuzovat porota, v jejímž
čele zasedne herečka Markéta
Hrubešová, která zároveň bude
celý den moderovat.
Připraven je celodenní kulturní
program s hudbou a se soutěžemi pro děti i dospělé. Těšit
se můžete na lákavé ceny. Své
ovoce a zeleninu vystaví všeradičtí
zahrádkáři. I letos se uskuteční
laická soutěž, tentokrát o nejlepší
vdolek. Na vítězku či vítěze čeká
zajímavá cena.

Na Hrnčířské trhy se chystá přes 300 vystavovatelů
Vyhlášené Hrnčířské trhy
v Berouně na Husově náměstí
a v přilehlých uličkách tradičně
proběhnou o druhém zářijovém
víkendu, tedy 9. a 10. září. Mají
pořadové číslo 21. Na své si přijdou fanoušci užitkové, zahradní
i dekorativní keramiky a porcelánu. Účast potvrdilo na 300
českých i zahraničních keramiků
a hrnčířů. Zúčastní se také kolem
30 vystavovatelů například ze
Slovenska, z Maďarska, Polska,
Bulharska či Rumunska. Trhy
jsou otevřeny v sobotu od 8
do 18 a v neděli od 9 do 17
hodin. Pro návštěvníky jsou přichystány bohaté kulturní aktivity
na Husově náměstí, ve vinném
koutku či na náměstí Joachima
Barranda. Koncertovat bude
například Klecklezmerova kapela
či skupina Švajneraj hrající písně
ze staropražských lokálů. Trhy

jsou opět součástí oslav Dnů
evropského dědictví, takže navíc

budou pro veřejnost zdarma
otevřeny zdejší památky.
www.idobnet.cz
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Studio
Mandala
Nově otevřené Studio
Mandala v Dobřichovicích,
centrum léčivého pohybu
a osobního rozvoje, které
založila terapeutka, lektorka
a také maminka šesti dětí,
Lucie Mutinská, má za sebou již první rok fungování.
Co přesně zde lidé najdou?
Studio Mandala je místem pro setkávání podobně naladěných lidí, které zajímá léčivý pohyb
a osobní rozvoj. Zaměřujeme se zde především
na zdravý životní styl a s ním spojené aktivity.
V nově zrekonstruovaném moderním sálu
na cvičení se věnujeme správně prováděnému
pohybu – józe, qigongu, SPS (SM systému)
a programu Šťastná páteř. Naše lekce navštěvují
ženy, muži i děti. Pořádáme také různé přednášky a workshopy. Kromě jiných akcí u nás za poslední rok proběhly například zvukové koupele,
bubnování, tance, přednášky o esenciálních
olejích, spirituální make-up s lektorkou z Japonska nebo přednášky o správné chůzi.
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Den otevřených dveří: 3. 11. 2017
Zápis do kurzů na tel.: 775 222 325
Rozvrh hodin: http://www.studiomandala.cz/
rozvrh-2017/
Možnost pořádání soukromých akcí, pronájmu
sálů, kuchyně či terapeutických místností.
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Perfektní břicho
ANEŽKA

Legs, Bums and
Tums KLÁRA

Olympia Wellness zahajuje nábor do dětských kurzů a to:
AC Olympia Aerobik pro děti – mladší a starší přípravka
Dětský Fit Box kruhový trénink
Kurz sebeobrany pro děti
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u nás pocítíte rozdíl ve vašem těle, budete vnímat protažení, volnost v pohybu i zklidnění. Mandala je místem s příjemnou atmosférou a profesionálním i lidským přístupem. Lidé zde díky
pohybu, relaxaci i terapiím nacházejí sami sebe
a inspiraci pro nasměrování v jejich životech.
Již mnozí naši klienti se zbavili bolesti zad,
vyrovnali své dysbalance a znovu získali pocit
pružnosti a lehkosti ve svém těle. Přijďte si
k nám i vy odpočinout, načerpat sílu a energii.
Dozvíte se více o správném pohybu i vlastním
těle a naučíte se, jak pečovat o své zdraví,
abyste mohli žít aktivně v jakémkoliv věku.
Zájemci o lekce nebo o spolupráci naleznou
více informací včetně referencí na
www.studiomandala.cz

Kurz sebeobrany
pro děti LUKÁŠ
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Poskytujeme individuální terapie a služby v různých oblastech: homeopatie, Dornova metoda
PLUS, masáže, poradenství pro osobní rozvoj
a koučink, kraniosakrální terapie, akupunktura...
Pro komorní setkávání, meditace a ženské
kruhy bude otevřen nový sál s velmi příjemnou
atmosférou. Rovněž bude nově uvedena do provozu kuchyň, která bude sloužit pro workshopy
zdravého vaření a pečení. Lidé se zde budou
moci seznámit i s různými styly vaření například
podle ajurvédy, tradiční čínské medicíny, raw,
veganské nebo vegetariánské kuchyně.
Studio Mandala pořádá rovněž transformačně-jógové pobyty v ČR i v zahraničí. V listopadu 2017 proběhne pobyt na Bali a v červenci
2018 na Sardinii. V létě pořádáme příměstské
tábory pro děti.
Také se věnujeme cvičení pro těhotné
a předporodní přípravě i cvičení po porodu pro
maminky společně s miminky.
Studio ožívá spolu s vámi všemi, kteří k nám
přicházíte a podílíte se na chodu studia. Věříme,
že právě ta vzájemná inspirace a propojení nás
všech jsou v dnešní době velmi důležité. Lidé se
k nám rádi pravidelně vracejí. Už po jedné lekci

HLE DÁM E NOVOU KRE V:
● paní na úklid

edí,
Práce v příjemném kolektivu a prostř
zaměstnanecké výhody.

www.olympiawellness.cz
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Trio z Černošic přivezlo zlato ze Světových her
O jeden z největších českých
úspěchů na Světových
hrách v Polsku se postarala
reprezentace v in-line hokeji.
Turnaj vyhrála a zlaté medaile
se na krku houpají také třem
hráčům z Černošic – Lukáši
Langerovi, Robinu Malému
a Marku Loskotovi.
„Cíl jsme měli jediný, a to bylo zlato. Světové
hry byly poslední akcí, kterou Češi předtím
ještě nikdy nevyhráli. To jsme chtěli změnit,“
říká Marek Loskot, jeden z tahounů zlatého
českého týmu.
Reprezentace prohrála jen s Američany
ve skupině, zbylé duely ale zvládla, včetně toho
finálového proti Francii. „Zlato řadíme stejně

Zleva Robin Malý, Lukáš Langer a Marek Loskot
se zlatými medailemi ze Světových her.
Archiv SK Černošice


vysoko jako čtyři tituly mistra světa,“ podotkl
28letý útočník, který na turnaji zaznamenal
celkem šest kanadských bodů za čtyři góly
a dvě asistence.
Atmosféru Světových her si společně se
svými spoluhráči užíval, jedna věc ho ale
přece jen trochu mrzela. „Zápasy jsme hráli
asi hodinu od Vratislavi, takže jsme se moc
nedostali na ostatní sporty. Parta byla ale
super, ve stejném složení jezdíme už déle, daří
se nám a užíváme si to,“ těší Loskota.
Letos se mu dařilo nejen v reprezentaci, ale
také v dresu Černošic. Byl nejproduktivnějším
hráčem základní části extraligy, v níž dotáhl
svůj tým až do finále play-off proti Berounu.
Na silné Medvědy ale Černošice nestačily.
„Se sezonou jsem spokojený. Jen je škoda,
že jsme neudělali ten poslední krůček,“ dodal
Loskot, jenž se v příští sezoně pokusí prosadit mezi profesionály ve Francii. Bude hrát
tamní nejvyšší soutěž v in-line hokeji v dresu
Rethelu.

P

atří mezi největší kajakářské naděje.
Je juniorskou mistryní Evropy i světa
a v 17 letech dostala šanci ukázat se
na seniorském světovém šampionátu rychlostních kanoistů v Račicích. Sofie Kinclová
z Vonoklas má ovšem ještě vyšší cíl – chce
napodobit svého úspěšného pradědu.
Sofie pochází z rodiny s kanoistickou tradicí.
Tu založil její praděda Bohuslav Karlík, stříbrný
z olympiády v Berlíně 1936, a prababička Helena, první mistryně republiky na kajaku.
„Bylo pouze otázkou času, kdy mě někdo
z rodiny posadí do kajaku. Ujal se toho děda
s babičkou, když mi bylo pět let. Společně
jsme jezdili pádlovat na vodu v Černošicích
a na Slapy. Děda vždy přenesl loď, posadil mě
do ní a babička nás fotila,“ vzpomíná talentovaná kajakářka.
Utnout veškeré aktivity včetně závodního
plavání a věnovat se jen rychlostní kanoistice se
rozhodla ve 13 letech. Inspirací byla Sofii také
její starší sestra. „Je pro mě velký vzor. Když
jsme mohli, jezdili jsme ji s rodiči podporovat
na závody. Byla stále někde v cizině na soustředění nebo na závodech, to se mi hrozně líbilo.
Vždy jsem chtěla být jako ona,“ přiznává.
Od té doby ušla obrovský kus cesty.

Poznala, jak náročná disciplína rychlostní
kanoistika je, ale dřina se vyplatila a velké
úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. Loni
Sofie vybojovala titul juniorské mistryně Evropy,
ty pravé žně ovšem přišly až letos. Nejprve
na evropském šampionátu v Bělehradě získala
dvě stříbrné medaile a z juniorského světového
šampionátu v Rumunsku odjela dokonce se
zlatou medailí na krku.
„Titul z mistrovství světa je zatím mým
největším úspěchem a zážitkem zároveň. Celý
letošní rok se mi velmi vydařil, takové výsledky
jsem nečekala,“ těší nadanou kajakářku.
Díky úspěchům se Sofie dostala i do české
nominace pro seniorský světový šampionát
v rychlostní kanoistice. Ten se do Čech vrátil
po dlouhých 59 letech. V Račicích si zajela semifinále nejen na individuální pětistovce, ale také
na deblkajaku po boku Michaely Fasnerové.
„Jsem ráda, že jsem mohla jet proti nejlepším
závodnicím z celého světa,“ hodnotí svoje vystoupení sportovkyně z Vonoklas, která už se ovšem
těší na zasloužený odpočinek. „Byla to zatím moje
nejdelší a nejnáročnější sezona. Od jejího začátku
jsem neměla pořádné volno, po MS v Račicích už
mě letos naštěstí nic nečeká,“ dodává s úsměvem.
O největším snu nadějné kajakářky netřeba dlouho spekulovat. Chce získat medaili

Archiv Sofie Kinclové

Nadějná kajakářka jde ve šlépějích svého pradědy

Sofie Kinclová (uprostřed) po triumfu na kilometrové trati na letošním MS juniorů v Rumunsku.

na olympiádě, stejně jako se to podařilo
jejímu pradědečkovi. „Mým nejbližším cílem je
nominace na olympiádu do Tokia za dva roky.
Jednou bych chtěla olympiádu vyhrát a být tak
dobrá, aby mě každý kajakář bral jako silného
soupeře,“ uzavírá Sofie Kinclová.

Můžeme hrát vysoko, věří nový trenér volejbalistek
Archiv týmu

D

obřichovické volejbalistky se připravují
na další sezonu v 1. lize, druhé nejvyšší
tuzemské soutěži. Tým nově povede
z pozice trenéra Jakub Koloušek, který zároveň
zastává roli kouče prvoligového týmu mužů.
V minulé sezoně vedl tréninky Jiří Zach,
koučování měl na starost Ladislav Sejk. „S panem Sejkem jsme se domluvili, že budu tým
trénovat i koučovat. Pokud mi to tedy dovolí
čas, protože jsem zároveň trenér mužského
týmu. Už teď vím, že na některé zápasy žen
nebudu moct jet, ty vykryje pan Zach,“ řekl
k trenérské změně Jakub Koloušek.

Tým začal s přípravou o čtrnáct dní dřív, než
bývalo v Dobřichovicích zvykem. Další novinkou byly společné tréninky s muži. „Dohodl

jsem, že oba týmy se budou po fyzické stránce
připravovat společně,“ dodal kouč.
Ženské družstvo se během letní přestávky
rozrostlo o dvě posily – smečařku a blokařku.
„Jestli kádr zůstane takový, jaký je, osvědčí se
posily a uzdraví se zraněné hráčky, věřím, že
se můžeme rvát o první či druhé místo,“ říká
Koloušek, bývalý extraligový hráč se zkušenostmi ze zahraničí.
První mistrovské dvojutkání odehrají dobřichovické volejbalistky 29. a 30. srpna na palubovce VK České Budějovice.


Stranu připravil Petr Hašek
www.idobnet.cz

15

DOBNETINZERCE

Studujte od září s Channel Crossings zdarma!
Chcete si zvýšit šance na trhu práce, sledovat
filmy bez titulků či dopřát vašim dětem lepší
budoucnost? Radotínská jazyková škola Channel
Crossings stále přichází s novými produkty
a i letos pro vás připravila několik novinek.

P

odzimní jazykové kurzy začínají 25. září!
Nově jsou v nabídce kurzy pro lidi
ve věku 55+ či služba hlídání dětí u vybraných kurzů pro případ, že nemáte „hlídací
babičky“. K nákupu jakéhokoli kurzu získáváte
nejen účast v diskusním klubu zdarma, ale
nově i kávu či čaj na posilnění.
Poptávka po dětských kurzech roste.
„Na základě stále se zvyšující poptávky
po vzdělávání dětí jsme letos do nabídky
zařadili víc dětských produktů. Rodiče si
dobře uvědomují, že investovat do jazykového
vzdělání dětí již v nejútlejším věku se vyplatí.
Děti se učí zcela přirozenou cestou, mají vyšší
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kapacitu paměti, schopnost imitace a snáze si
osvojují intonaci,“ uvádí Vít
Vořechovský, vedoucí radotínské pobočky Channel
Crossings.
FIRST STEPS neboli
„školka jinak“ je unikátní program určený pro
děti ve věku 3–6 let. Děti
tráví celý den se zkušeným lektorem a učí se
používat angličtinu v běžných situacích – při
jídle, na procházce i při zavazování tkaniček.
Následně začnou slova a obraty užívat v cizím
jazyce zcela přirozeně, jako když se učí rodný
jazyk. Do tohoto osvědčeného programu můžete své ratolesti přihlásit ve školce v Třebotově v průběhu září.
Další novinkou v nabídce je anglická družina
a anglický kroužek pro děti už od tří let. Děti
se mohou učit nejen anglicky, ale i německy či
francouzsky.
Vyhrajte jazykové kurzy zdarma. V září pro
vás Channel Crossings připravil několik akcí,

kde můžete vyhrát jazykový kurz. Ve dnech
11.–15. září bude v restauraci Rozmarýn rozdávat k zakoupenému obědu sladké dezerty
zdarma. 18.–22. září se tato akce zopakuje
v restauraci Sokolovna. Navíc se můžete
zapojit do soutěže a vyhrát kurz podle svého
výběru!
13. září si nenechte ujít plánovaný piknik
v radotínském biotopu. Přijďte si zahrát petang
či kriket, vysoutěžit si jazykový kurz a pobavit
se. Vítáni jsou dospělí i děti. Přineste si dobrou
náladu a upečeným koláčem určitě také nikdo
nepohrdne. Ostatně tak to přece na pikniku
www.chc.cz
chodí.

DOBNETTIP

Z „vajíčka“ uvidíte
Roklan i hřebeny Alp
Kdy je Šumava nejkrásnější? Mnozí jistě bez zaváhání
odpovědí, že na podzim. Tak proč se tam v září či říjnu
nevydat, když je dobře dostupná? Pobyt si navíc můžete
zpestřit jednodenním výletem do sousedního parku Bavorský
les. Za návštěvu stojí zdejší stezka v korunách stromů i přilehlá
venkovní botanická expozice a výběhy se zvířaty.

S

tezka nabízí procházku ve výšce
8 až 25 metrů nad zemí v nedotčené
přírodě. Dojet tam můžete pohodlně
autem přes přechody Železná Ruda nebo
Strážný. Od hranic se stačí držet dopravního
značení na Centrum Národního parku Lusen/
Neuschönau. Od Phillipsreuthu a Spiegelau
jsou navíc vedle značek k národnímu parku
i směrové značky přímo ke stezce v korunách stromů.

vat i s kočárkem či na invalidním vozíku, jen
na úplný vrchol vede několik schodů. Vidět je
odtud Luzný, Roklan a za dobrých podmínek
i hlavní severní hřeben Alp.
Během výstupu na věž se seznámíte s druhy
místních dřevin a jejich rozdílnými životními podmínkami, od úpatí kmenů až do jejich korun. Je tu názorně předvedena biologická rozmanitost horského
lesa, vysvětlen proces rozpadu pralesa, vědecký
výzkum v korunách stromů a boj o dostatek světla.

Celkovou délkou 1 300 metrů se bavorská
stezka řadí mezi nejdelší stezky v korunách
stromů na světě. Na své si tu přijdou i milovníci
adrenalinu. Mohou si například poležet v síti
s výhledem do hloubky více než dvaceti metrů
nebo si vyzkoušet lanové prvky, visuté hrazdy
či kladiny. Tyto instalace jsou vytvořeny jako
odbočky z hlavní lávky, a tak si je může projít
jen ten, kdo má opravdu chuť a odvahu.
Stezka je doplněna o infopanely s různými
tématy týkajícími se života ve smíšeném horském
lese. Jsou pouze v německém jazyce, a tak se
před cestou vyplatí stáhnout si na webové stránce
parku české znění sedmi didaktických stanovišť.
Nejvyšším bodem stezky je dřevěná stromová vyhlídková věž vysoká 44 metrů připomínající šišku či vajíčko. Cestu vzhůru lze absolvo-

Po sestupu láká k návštěvě přilehlý dům Hanse Eisenmanna, kde na vás čeká další spousta
informací o Národním parku Bavorský les. Podnikáte-li výlet s dětmi, jistě je zaujmou venkovní
výběhy se zvířaty. Rozesety jsou na zhruba
desetikilometrovém okruhu lesem v sousedství
stezky. V rozmanité lesní krajině na okraji je
umístěno 16 velkých obor a voliér. Žijí zde zhruba čtyři desítky různých druhů ptáků a savců.
Musíte mít ale velké štěstí, abyste například
bobry, medvědy, jeleny či rysa uviděli. Naopak
sovy, veverky, tetřevi a divoká prasata se vám
nejspíš schovávat nebudou. Trasu si můžete
všemožně zkracovat jen k těm výběhům, které
vás zajímají. Její značení ale není pro Čecha
zvyklého na dokonalé turistické značky ideální.
(pan)
Naopak výhodou je vstup zdarma.

• Vstupné na stezku je 9 eur pro dospělé, děti
do 6 let půjdou zdarma, děti ve věku 6–14 let
platí 7 eur, 21 eur stojí rodinná vstupenka.
Pozor: Neberou zde české platební karty!
• Parkoviště u stezky je placené. Nacházejí se tu
i veřejné toalety (zdarma) a občerstvení.
• Psi (ani jiná zvířata) nemají na stezku přístup.
Poblíž vstupního prostoru stezky jsou pro ně
k dispozici čekací boxy.
• V létě jezdí k parku Igelbus z přechodu Kvilda-Bučina.
Pro dospělé, kteří cestují s dětmi, se vyplatí koupit
celodenní Tagesticket za 5 eur. S dospělou osobou
pak mohou cestovat děti do 15 let zdarma.

www.idobnet.cz
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Namícháme tisíce
odstínů barev
OC Nájemníkovi, s. r. o.
Výpadová 1519/12a, Radotín

Lety, Na Návsi 21, tel.: 606 909 348, 602 764 705
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HLEDÁME:
LEKTORKU ODPOLEDNÍHO KROUŽKU, TANCOVÁNÍ
A ZPÍVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
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listopad - intenzivní pobytový logopedický měsíc
vhodné pro děti s logopedickými problémy více dle domluvy
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pravidelně - intenzivní individuální logopedická péče
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VÝUKA PRO DOSPĚLÉ

výuka všech jazyků, výběr a intentzivita dle dohody,
možnost výuky v Praze nebo v Letech

8 najemnikovi@seznam.cz

tějo

individuální (doučování) pro školní děti, možné i pro skupinky

) 736 773 276

efa

VÝUKA PRO DĚTI

Provozní doba
PO - PÁ 7:00-18:00 hod.
SO
8:00-12:00 hod.

Ma

VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ:

Folik: rukáv, polorukáv, šířka
od 1m.
Máme ochotný, vyškolený personál,
který velmi rád se vším poradí.

Jos

„v NONĚ jsme jako DOMA“
NABÍZÍME

Široký výběr štětců, válečků, lepicí
pásky, malířské fólie, úklidové
a čisticí prostředky, čističe odpadů, bazénová chemie.
Jednotlivé výrobky jsou od českých i zahraničních výrobců.
Pracovní a ochranné rukavice,
respirátory, autokosmetika, lepidla
a tmely.
Železářské zboží: spojovací
materiál, kování, kotvicí materiál,
ruční nářadí, brusné a řezné zboží,
zakrývací plachty s oky, závitové tyče, závitníky, vrtáky téměř
do všech materiálů, kouřovody, řetězy, ocelová lana, lana na pletení,
štafle, těsnění.
Dále zahradnické pomůcky,
semena travní, zeleniny, okrasné
rostliny, postřiky na rostliny.
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Nabízíme míchání tisíce odstínů barev laků,
lazur, autolaků, fasád, marmolit (kamínek,
mozaika), průmyslových barev na beton
(zátěžové), na ocel i pozink, dle vzorníků, to
vše na počkání, případně do druhého dne.

Radotín

kavárna v Dobřichovicích hledá zaměstnance na pozici

OBSLUHA V KAVÁRNĚ

POŽADUJEME

Příjemné vystupování

Časová flexibilita – pracuje se krátký – dlouhý týden

Praxe v oboru není podmínkou, důležité je pozitivní myšlení
a schopnost se rychle učit
Kladný vztah k cukrařině a kávě

NABÍZÍME

Po zapracování dobré finanční ohodnocení
Příjemný kamarádský kolektiv
Práci na HPP nebo dle domluvy

Příjemné pracovní prostředí v moderním sportovním centru

Dále hledáme pomocnou sílu
na odpolední směny
(možnost i pro zdatné důchodce)

Pokud máte zájem o tuto pozici kontaktujte prosím
paní Mitterwaldovou na tel.: 775 624 680
nebo paní Mrvečkovou na tel.: 739 416 196
nabídky je možné zasílat i na e-mail: caffe@jojocaffe.cz

DOBNETPRÁVNÍ PORADNA

Kdo smí do mého domu

K

dyž jsem minule psala o tom, kam smí a nesmí policie bez dovolení, rozpoutala se u podvečerní sklenky vášnivá debata na téma, kdo kam může a co mohu dělat, pokud někdo
tato pravidla nedodržuje. Byli to vesměs muži, kdo se vytasili s názorem, že by nepustili
nikoho nikam a své majetky bránili se zbraní v ruce. My ženy jsme byly opatrnější. Je zajímavé,
že ve skupině deseti diskutujících dovolenkářů nikdo neřešil, že vlastně sedíme pod obecní lípou
na pozemku, který určitě není náš, a že jsme se vlastně ani neptali, zda si tam sednout smíme.

Razantně vystupoval především kolega účetní, který prosazoval vstup státu, tedy policie
(byť si asi představoval jen tu seriálovou, dobromyslnou a sympatickou), kamkoli, kam „hoši
potřebují“. Doufám, že jeho postoj byl dán
pouze obdobím, ve kterém vyrostl, a že tento
názor nepřevažuje. Já si budu to svoje bránit.
Samozřejmě respektuji prosazování zákonů a pravidel, která jsou nezbytná v demokratické společnosti, ale reálně by stát měl
(a může) jen tam, kam mu to zákon umožní
anebo kam ho pustíme dobrovolně. Listina
základních práv a svobod, jež je druhým
nejdůležitějším dokumentem hned po ústavě,
v čl. 12 stanoví, že obydlí je nedotknutelné.
Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu
toho, kdo v něm bydlí. Listina přímo říká, že
do obydlí je možné bez souhlasu jeho obyvatel vstoupit za účelem domovní prohlídky, je-li
to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví
osob, pro ochranu práv a svobod druhých
anebo pro odvrácení závažného ohrožení
veřejné bezpečnosti a pořádku. Vždy však
tuto možnost musí stanovit zákon, který
zároveň vymezuje nezbytné podmínky – kdo,
kdy, kde, jak a proč.

Kromě policistů při plnění jejich úkolů tak asi
do domu nebo bytu bez problémů pustíte hasiče, jste povinni tak učinit i tehdy, pokud nehoří.
Hasiči jsou oprávněni kontrolovat dostatečná
opatření protipožární ochrany i preventivně.
Musíte vpustit záchrannou službu, pokud
provádí zásah, to je asi bez debat, ale stejně
musíte v některých případech umožnit vstup
například pracovníkům stavebního úřadu,
avšak jen tehdy, pokud k tomu mají zákonný
důvod a předem vás ke zpřístupnění domu
písemně vyzvali. Za obdobných podmínek mohou vstup do nemovitosti vymáhat i jiné úřady,
památkáři nebo úředníci ochrany životního
prostředí. Již rok mohou k vám domů úředníci
obcí, kteří mají oprávnění z důvodu ochrany
životního prostředí zkontrolovat, čím topíte. Je
to roztomilé oprávnění, které podle mě dalece
přesahuje limity čl. 12 Listiny, ale to si musí
vypořádat Ústavní soud.
Ti všichni si mohou přístup do vašeho domova zjednat. A pak je tu skupina osob, které
nejsou tak úplně úředníky, ale mohou vstupovat na váš pozemek za účelem ochrany nebo
údržby energetického zařízení, sítě apod. nebo
při vyměřování hranic pozemků. Musí se však

Roční čištění a kontrola spalinové cesty

Fyzické odstranění pevných látek, usazenin a nečistot s vystavením
zprávy od vyučeného kominíka a zavedením do evidence www.cesc.cz
s QR kódem a s hlídáním termínu příští kontroly.

Revize spalinové cesty pro kolaudaci
Vložkování, opravy komínů
Dodávky, opravy a instalace kamen a sporáků
Plynový kotel „B“....................................................700 Kč vč. DPH
Kondenzační a turbo kotel......................................400 Kč vč. DPH
Pevné palivo (kotel, krb, kamna) ............................800 Kč vč. DPH
Strojní vyčištění dehtu za jeden metr ....................400 Kč vč. DPH
Prohlídka inspekční kamerou se záznamem
(cena za jeden průduch) .........................................1 000 Kč vč. DPH
Revize spalinové cesty ........................................2 000 Kč vč. DPH
Poradenství .............................................................600 Kč vč. DPH
Cestovné ............................................................. 15 Kč/km vč. DPH
Příplatek za sobotu, neděli a svátek .................... + 50 % vč. DPH

Mgr. Petra Vrábliková, advokát
Karlštejnská 518, 252 29 Lety
www.vrablikova.cz

inzerce

WWW.KOMINIK-KAMNAR.CZ

předem ohlásit. Jestliže najdete stopy auta
energetiků na vašem trávníku a ohlášení jste
neobdrželi, braňte se. Zatímco geometři a geodeti jsou skupina lidí skromná a neškodná,
energetici mají právo občas si něco přisvojovat
či zasahovat do záležitostí, které jim nepříslušejí. Ne aby vás napadlo brát na ně klacek
nebo něco horšího! Vyfoťte je, zavolejte policii
a následně vymáhejte náhradu škody. Násilí je
jen zřídkakdy dobrým způsobem obrany, zvlášť
když jde „jen“ o majetek.
A víte, že na váš pozemek občas může i váš
soused a vy jste povinni mu to umožnit? Může
k vám tehdy, pokud je tento vstup nezbytný
k údržbě jeho pozemku nebo k hospodaření
na něm a není-li možné dosáhnout tohoto cíle
jinak. Nemůže si ovšem vstup zjednat násilím
a je povinen vám uhradit škodu, která vám
v důsledku jeho jednání vznikla. To platí i v případě, že musí z vašeho pozemku na tom svém
něco bourat nebo stavět, například tehdy, když
má stavbu až na hranici pozemků a potřebuje
opravit zeď nebo střechu. I zde jde o výjimečný
postup a platí, že za vzniklé omezení a škodu
musí soused zaplatit.
„To je lidí, co mi polezou do baráku,“ posteskl si vedle sedící pán, který se k naší podvečerní debatě připojil. Jen zdánlivě, protože když
vám na dvoře neleží mrtvola, nepálíte staré
pneumatiky a se sousedem vycházíte v pohodě, nemusíte se nikoho bát.

Babičkářství,
internetový
obchod
s dárky
pro babičky
a dědečky
sídlící v Černošicích,
hledá příjemné
a šikovné
spolupracovníky
pro podzimní
sezonu 2017.

Rádi přijmeme šikovnou
maminku na mateřské dovolené
nebo studenty s chutí do práce.
Možnost práce ve vybrané dny v týdnu nebo po celý
týden v období říjen-prosinec 2017. Bude totiž
potřeba zabalit hodně balíčků s dárky pro potěšení
babiček a dědečků. Právě teď sestavujeme tým.

E-mail: info@babickarstvi.cz Mobil: 777 079 726 www.babickarstvi.cz

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

KATALOG: www.kominy-krby-kamna.cz
Objednávky: info@kominik-kamnar.cz
nebo MT 721

345 346 VOLÁME ZPĚT

nebo po telefonické domluvě

777 659 546

www.drevo-dolezal.cz
www.idobnet.cz
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Co je za námi a co nás čeká
ve školním roce 2017/18
Co nás čeká v příštím
školním roce?

Stejně jako dětem, které docházejí do škol Jednoho stromu,
jsme i sobě na konci školního roku 2016/2017 vystavili vysvědčení. A protože se u nás známky nedávají, my preferujeme slovní hodnocení, můžete se pustit do čtení nejen toho, co
je za námi, ale i co nás čeká v nadcházejícím školním roce.
V Lesní mateřské škole Na dvorečku
v Letech i ve školce Jednoho stromu
v Dolních Černošicích jsme se v průběhu
uplynulého školního roku zaměřili na podporu volné hry jako klíčového prvku socializace
dětí. Daří se nám tak být samostatnějšími, vede nás to k rozvoji dovednosti říkat
si o to, co potřebujeme. K rozpoznávání
potřeb a vývoje dětí pomáhal průvodcům
nový pozorovací formulář z Leuvenské univerzity, který nás v první řadě naučil víc se
zaměřovat na spokojenost a zapojení dětí
do procesů ve školce, které jsou klíčové
pro budování společných vztahů. Částečně
jsme si osvojili schopnost evaluace výchovně vzdělávacího procesu. Na podporu
evaluace se musíme ještě víc soustředit
v dalším školním roce.
Rozvíjeli jsme schopnost sebehodnotit
a reflektovat svou práci na supervizích, což se
nám dařilo.

Zvládli jsme registraci LMŠ do rejstříku škol
a školských zařízení, 3 pedagogové úspěšně
složili přijímací zkoušky na vyšší odborné a vysoké školy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 1 kolegyně úspěšně
absolvovala vzdělávací cyklus Školka blízká
přírodě, 3 kolegové absolvovali odbornou
zkoušku pro pozici asistenta pedagoga.
V Komunitní škole Jeden strom se nám díky
dvěma třídám podařilo vytvořit fungující a spolupracující komunitu dětí, jejímž hlavním heslem
se stalo pozitivní myšlení a vzájemná podpora.
Naučili jsme se zacházet s potřebami svých
spolužáků a chápeme, že každý jsme jedinečný.
Z hnízda Jednoho stromu jsme do světa
vypustili 28 předškoláků.
Všichni dohromady jsme zvládli pobyty na horách, expedici, adaptační pobyt i školy v přírodě,
příměstské i pobytové tábory, kde si mnozí z nás
osahali hranice svých možností. Přijali jsme další
třídu prvňáčků do školy a nové děti do školek...

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.








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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Alena Laláková, ředitelka, Jeden strom, z. ú.
www.jedenstrom.cz

Volná místa
2 volná místa (děti 2 ¾ roku–6 let)
Lesní MŠ Na dvorečku, Lety u Dobřichovic
2 volná místa (3.–5. třída)
Komunitní škola Jeden strom, Černošice
1 volné místo (2. třída)
Komunitní škola Jeden strom, Černošice

Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o.

PŘIJÍMÁME
PŘIHLÁŠKY

Zahoďte své starosti, nabízím:


Brány a branky našich školek přivítají
od září 102 dětí, do Komunitní školy Jeden
strom bude docházet 43 dětí. Novinkou bude
především stavba nové základní devítileté školy
na pozemku v Mokropsech, který jsme koupili.
Stávající objekt je totiž vzhledem k velkému
zájmu o místa v naší škole již nevyhovující.
Doufáme, že v září 2018 budeme moci dětem
a rodičům nabídnout otevření další první
a nově šesté třídy.
Na jaře 2018 nás čeká kontrola České školní
inspekce pro projekt Lesní mateřské školy.
A samozřejmě i nadále budeme hlavně
venku, protože Jeden strom má školy blízko
přírodě!

na září 2017

na lekce aqua aerobiku
pro náctileté slečny a ženy S
S

S na kurzy kojeneckého plavání S
S plavání dětí od 4 do 12 let S
BAZÉNY – ČERNOŠICE A DOBŘICHOVICE
POČET MÍST OMEZEN!
Tel.: 603 495 368 / 603 745 576
E-mail: info@ottomanek.cz

www.ottomanek.cz

DOBNETHISTORIE

Krutá paní Kateřina
týrala své poddané
V minulosti byly naše země svědky mnoha válek, bitev a jiných
krutostí a pohrom. Někdy k těm špatným obdobím přidali svůj díl
také jednotlivci, ať už nespravedliví panovníci nebo pomstychtiví mniši. Temná místa v historii má i hrad Karlštejn – tady totiž
v 16. století pobývala krutá paní Kateřina Bechyňová z Lažan.

K

aždý hrad k sobě přitahuje mnoho pověstí a povídaček, které se z velké části
nezakládají na pravdě. Tak tomu je třeba
v případě mýtu, že na hradě kdysi za Karla IV.
nemohly pobývat ženy. Pravda je samozřejmě jiná – ženy na hrad mohly, i když nesměly
do nejvyššího patra Velké věže.
Příběh o Kateřině Bechyňové z Lažan je
ovšem jiný. Tato žena opravdu žila na začátku
16. století, ale mnoho informací se o ní nedochovalo a překvapivě neexistuje ani jeden její
portrét. A kdyby se její kruté činy nedostaly před
soud, možná bychom o ní dodnes nevěděli.

Kateřina z Komárova
Kateřina se narodila do rodiny významného
českého rytíře Kunaty Pešíka z Komárova,
oblíbence krále Vladislava Jagellonského. Ten
vlastnil panství a statky na Podbrdsku, mezi
nimi třeba hrad Valdek, tvrz Komárov, panství
Jince nebo Všeradice. Kateřina si ještě společensky polepšila sňatkem, když se provdala
za Jana Bechyně z Lažan, majitele rodového
panství v Pičíně u Příbrami.
A jak příběh souvisí s Karlštejnem? Kateřinin
manžel Jan Bechyně se asi v roce 1528 stal
purkrabím na hradě Karlštejn, což byla tehdy
velká funkce, protože zodpovídal za bezpečnost korunovačních klenotů. Na hradě nad Berounkou často pobýval, takže Kateřina trávila
čas o samotě v Pičíně a právě tam (a nejspíš
i při pobytech na Karlštejně během manželovy
nepřítomnosti) vládla tvrdě a krutě a svou zlost
si vybíjela na poddaných. Během krátké doby
prý umučila a zabila čtrnáct lidí. A povídá se,
že zamordované dívky na hradě
dodnes straší jako bílé paní…

Mučení, tresty a soud
Psychologové by dnes řekli, že Kateřina
byla nejspíš sadistka, své poddané trestala
za malé prohřešky tak krutě, že si mnozí odnesli doživotní zmrzačení a někteří její mučení
ani nepřežili. Z mála dochovaných soudních
spisů se můžeme dočíst, že své oběti polévala
horkým tukem, bičovala je, dřela do krve železným kartáčem, řezala jim maso z těla a do ran
sypala sůl… Jednu mrtvou děvečku dokonce
hodila z hradního záchodu přímo na smetiště.
Počínala si podobně jako o několik desetiletí
později čachtická paní Alžběta Báthoryová, prý
se dokonce také koupala v krvi mladých dívek.
Ve středověku se šlechta ke svým poddaným
málokdy chovala hezky, ale chování Kateřiny bylo
tak brutální, že se nedalo přehlédnout. Na Karlštejně byl tehdy děkanem kronikář Václav Hájek
z Libočan a ten prý upozornil soudní tribunál
v Praze. Jeho předseda Vojtěch z Pernštejna pak
nařídil prozkoumat činy Kateřiny z Lažan a nakonec se konal soud, kde proti ní svědčilo 17 lidí.
Původně poddaní vypovídali jinak, nejspíš
se báli říct pravdu. Pak však před soudem
promluvil pražský kožešník Prokop Papež,
který se jí bát nemusel. V jeho výpovědi je
napsáno: „Toho jsem si vědom, že paní
Kateřina z Komárova zabila mú sestru
Kateřinu Právovic. Když ji zabíjela,

pověsila ji přes bidlo a moždíř k hlavě přivázala.“ Ostatní svědci poté získali odvahu
a řekli pravdu. Jistá Manda Vaňkova přiznala:
„Toho jsem svědoma, že jsme bili, paní tu byla
s námi, kázala nám bíti pannu Hedviku, ubivše
ji, potom ji snesli doluov. O druhé, že jsem tu
bila, o nějaké Kačce, a od nich že jsme ji snesli, že jest umřela, že jsme ji zabili nahoře.“
Kateřina se nakonec sama přiznala ke 14
vraždám, ale prý jich bylo až třicet.
Soudce Vojtěch z Pernštejna ji odsoudil
k smrti – nechal ji zavřít do temné věže Mihulka
na Pražském hradě, kde po pár týdnech, 15.
března 1534, zemřela hladem.
Příběh má ještě jednu zajímavou souvislost.
Jen pár dní po smrti Kateřiny zemřel za podivných okolností také její soudce Vojtěch z Pernštejna. Od té doby se povídalo, že ho Kateřina
proklela a vzala si ho s sebou do pekla.

Záhada případu
Je to zvláštní, ale případ se tehdy opravdu
podařilo dokonale utajit. Nikdo neví, jak Kateřina vypadala, v kronice Václava Hájka z Libočan
není o Kateřině vůbec žádný záznam, přitom
právě on byl svědkem jejích činů.
Přesto se tři dobové prameny o jejích krutostech zmiňují. Kromě soudních výpovědí svědků
napsal o odsouzení Kateřiny kronikář Mikuláš
Dačický z Heslova ve svých Pamětech a pražský archivář Karel Jaromír Erben nechal v roce
1856 vydat dobový zápis neznámého autora
tohoto znění: „Kdyby se mělo všecko vypsati,
co jest činila a kterak se jest mučila a katovala
s lidmi svými poddanými a služebnými i s dětmi
svými, žádný by jinak nevěřil, než že jest v ní
čert musel býti a že jest čert ty muky, kterýmiž
v pekle duše mučí, skrze ni musil to působiti.“
Kdo dnes ale ví, jak to tenkrát doopravdy
bylo? Pokud vás příběh zaujal, doporučujeme
několik knih, které se touto tematikou zabývají:
Krvavý Karlštejn, Bestie z Karlštejna nebo
Čachtická paní z Karlštejna.


! Lucie Hochmalová
Vladimír Glaser
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DOBNETVOLNÝ ČAS • Soutěž o ceny

Výherní křížovka s tajenkou
SOUTĚŽ O TŘI VOUCHERY V HODNOTĚ 300 Kč NA NÁKUP V KAVÁRNĚ

Anežky České 1119
Otevřeno:
252 29 Dobřichovice
Po-pá 7:30–17:30
www.facebook.com/dobrokava

PRO CHYTRÉ HLAVY
 KOLIK LET?

Letos oslavil otec 45 let. Jeho třem synům je nyní 7, 11 a 15 let.
Za kolik let se bude věk otce rovnat součtu věku jeho synů?
Výsledek kvízu z minulého čísla: 24 čokolád
Tajenka z minulého čísla: pro děti i dospělé
Vylosovaný luštitel křížovky se správným řešením kvízu ze srpnového čísla:
Tomáš Fára, Dobřichovice
Získává tenisovou lekci s trenérem a dózu míčů zdarma od Tenisové školy Lety.

SOUTĚŽ O VOUCHERY NA NÁKUP
Vyluštěnou tajenku a řešení kvízu (zájemci o cenu musí vždy poslat obě odpovědi)
zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27,
252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 25. září 2017.

Cena pro 3 vylosované luštitele se správnou tajenkou a správným
řešením kvízu: voucher v hodnotě 300 Kč na nákup v kavárně.
Cenu věnovala: DobroKáva, Anežky České 1119, Dobřichovice.
Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji úplnou poštovní
adresu. Děkujeme.
Připravil Pavel Tichna
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 9, jinak cena propadá. Děkujeme.

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník XI, číslo 9/2017, datum vydání 8. září 2017 • VYDAVATEL: DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice IČ: 266 30 214, e-mail:
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libena.nova@dobnet.cz • INZERCE: inzerce@dobnet.cz, tel.: 605 205 755 • GRAFIKA: radek.havlicek@dobnet.cz • Registrace MK ČR
E 17623 • Náklad: 6 500 výtisků • Tištěná verze měsíčníku je rozšiřována ZDARMA • DOBNET nezodpovídá za pravdivost tvrzení
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22

DOBNET září 2017

DOBNETINZERCE

VÍKENDOVÝ KURZ HORMONÁLNÍ JÓGY
podle DINAH RODRIGUES
14. - 15. října 2017 Fürstův sál, Za Mlýnem, Dobřichovice
www.hormonalnijogaprozeny.cz

KVALITNÍ
SERVIS

VELKÉ
SLEVY KO

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

Cviky sestavy jsou jednoduché a můžou je cvíčit také ženy, které nemají
zkušenosti s jógou. Během kurzu se účastnice naučí sestavu a dostanou
detailní popis cviků hormonální jógy pro pravidelné cvičení doma.

perfektní
předprodejní
příprava kol

Cvičení je vhodné pro všechny ženy 35+

a také pro opětovné aktivování hormonálního
sytému, odstranění symptomu menopauzy a PMS.
Zvyšuje plodnost a působí proti stresu.

Výsledky jsou podložené VĚDECKOU analýzou.

L

ČTVRTKY

do 20:00

www.kola-sport.cz

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

KERAMIKA S TRADICÍ
Keramické dílny pro děti i dospělé
KDE

Keramická dílna v hlavní budově ZŠ Dobřichovice, 5. května 40

KDY

DĚTI

DOSPĚLÍ

úterý

13:20 – 14:50
15:00 – 16:30

18:30 – 20:30

středa

13:20 – 14:50
15:00 – 16:30
16:40 – 18:10

čtvrtek

13:20 – 14:50
15:00 – 16:30

16:45 – 18:15
18:15 – 19:45
19:45 – 21:15

CENA

Kurzovné na školní rok (možno platit i pololetně)
děti:
3 400 Kč
dospělí:
4 500 Kč

INFO

Lucie Jonášová – lektorka (úterý)
tel.: 602 278 377, e-mail: luciejanasova@seznam.cz
Mgr. Radoslava Vrabcová – lektorka (středa, čtvrtek)
tel.: 721 843 006, e-mail r.vrabcova@gmail.com
U nás v dílně mohou svůj um a fantazii uplatnit děti, ale i dospělí všech věkových katetorií.
Předškolní děti uvítáme v doprovodu maminek. V zavedené dílně Vás seznámíme s různými technikami a odnesete si spoustu skvělých výrobků.

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, zvukařem...
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 a vysokých škol.

Podrobné informace o škole a studiu na filmovaskola.cz
Sleduj nás na
/ filmovaskolarevnice
PŘIHLASTE SE TAKÉ KE STUDIU

Od 13 let.

