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Tena Elefteriadu:
Svůj život považuji
za krásný

Volbami zapojení
občanů nekončí
Zveme vás
do říše hudby

Dobřichovice přivítaly
inz_jince_60x40_01:Sestava
1 22.10.2018
prezidenta
Masaryka
NOVÉ BYTY JINCE
26 bytů – 1+kk až 3+kk
od 33 m2 do 91 m2
Ceny 1,6 až 3,4 mil. Kč

Tel.: 731 615 141

byty-jince.cz

+ více zpráv z regionu, kultury a ze sportu

DOBNETINZERCE

W W W. K O M I N I K - K A M N A R . C Z
Revize, čištění a kontroly komínů dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Prodej a montáž komínových systémů SKORSTEN.CZ
Frézování a vložkování komínů nerezovou vložkou
Výměna starého plynového kotle na klíč za moderní kondenzační kotel
Poptávky a objednávky: cesc@iqteam.cz
Prodej a komplexní dodávka kamen a krbů na dřevo s revizí komínu
Katalog dodavatelů: www.kominy-krby-kamna.cz

721 345 346 | 246 093 633

VOLÁME ZPĚT

OC Nájemníkovi s.r.o.
BARVY-LAKY | DROGERIE | ŽELEZÁŘSTVÍ

LISTOPAD

Namícháme tisíce
odstínů barev

otevírací doba

 fasádní a interiérové nátěrové
hmoty, barvy na beton i střechy,
autolaky, lazury, štětce, válečky

Krslická
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Osobní přístup, proškolený personál
OC Nájemníkovi – Vaši specialisté na barvy

Jos

 tónování a míchání všech
druhů nátěrových hmot

vá

do

pa

Vý

Radotín

Výpadová 1519/12a, Praha 5 – Radotín

) 774 860 450, 602 266 889, 603 897 153, 8 najemnikovi@seznam.cz

ČISTÍRNA
ODĚVŮ

• textilní oděvy
• bytový textil
• kůže, kožešiny
• praní, mandlování

Sběrná místa:
Černošice, Dobřichovice,
Řevnice, Všenory – adresy na:

www.cernosickacistirna.cz

) 251 643 173
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Pronajmu
nebytové
prostory
v Řevnicích na náměstí

VĚNCE NA DVEŘE
ADVENTNÍ VĚNCE
SVÍCNY
vše na přání a s láskou tvořené
PETRA FRKOVÁ
Americká 236, Dobřichovice
telefon: 603 544 822
Tvořím pro Radost

více na

KANCELÁŘE
+ PRODEJNA

608 372 744

DOBNETZPRÁVY • Dolní Berounka

Dobřichovice navštívil
prezident Masaryk

O

slavy 100. výročí Československa vyvrcholily v Dobřichovicích
v neděli 28. října. Členové Dobřichovické divadelní společnosti
spolu se zástupci města přichystali neopakovatelný program,
který mnoho diváků dostal doslova na kolena.
Vše začalo na dobřichovickém
nádraží, kam přijel historický parní
vlak s prezidentem Tomášem
Garriguem Masarykem a jeho
doprovodem. Prezident Osvoboditel pak s Milanem Rastislavem
Štefánikem (je spolu s T. G. M.
a Edvardem Benešem považován

za zakladatele Československa) nasedli na koně a doprovázeni průvodem herců v dobových kostýmech
a masou diváků se vydali přes lávku
do parku. Cestou je doprovodili
také veteráni na čtyřech kolech.
V parku u památníku skauti položili věnec k pomníku obětem války.

Pak se svým programem vystoupili
herci DDS, žáci místní umělecké
školy, členové tanečního studia,
dětského divadelního souboru
Kukadýlko, Sokola Dobřichovice
a dámská vokální skupina Cabinet.
Poslední říjnová neděle se
nesmazatelně zapsala do historie
našeho regionu. Návštěvníci se navzdory sychravému počasí nechali

unášet atmosférou první republiky,
která se v tento slavnostní den vrátila k Berounce. Celou fotogalerii
objektivem Petry Stehlíkové najdete na webu iDOBNET.cz v rubrice
Události. A reportáž z akce můžete
zhlédnout v rubrice Videa.
iDOBNET.cz
v rubrice Videa.

Do Mořinky dorazí
potápějící se cestovatel

Kolik hodin denně
trávíte vsedě?

V obecní knihovně v Mořince se ve středu
14. listopadu od 19 hodin koná přednáška
a promítání s jičínským potápěčem Radkem
Bohuňovským. Témata jsou velmi zajímavá:
Maledivy, Francouzská Polynésie, Kokosový
ostrov, James Bond, Expedice Albánie a katastrofa lodi Szent István. Cestovatel také nastíní
své budoucí expedice.

Sed a vykonávání základních fyziologických
potřeb, od jídla, pití, sexu, přes cestování
do práce až po usednutí k večernímu odpočinku, jsou znakem západní společnosti. S tím
souvisí i mnoho tělesných změn. Sed deformuje naše těla. Pokud vám není vaše tělo lhostejné a uvítáte tipy, jak mít v židli parťáka, když už
na ní trávíte tolik času, dorazte na seminář Žiju
s židlí do pohybového studia GYM pohni s lety.
Koná se v pátek 16. listopadu od 18 do 20 hodin v 1. patře OC Lety. Registrace najdete
na webu Pohnislety.cz.

Zemřel herec
Břetislav Slováček
Ve středu 10. října
zemřel v kruhu
své rodiny herec
Břetislav Slováček.
Diváci ho znají
z prken pražských
divadel i televize.
V našem regionu
pak hlavně z nejstaršího masopustu
v Mokropsech.
Slováček po vystudování DAMU
nejdřív působil
v Jihočeském
divadle v Českých
Budějovicích. Poté strávil čtvrt století v Divadle
na Vinohradech a následně byl členem souboru Divadla Na Fidlovačce.
Hrál také v televizních seriálech, například
Arabela se vrací, Křeček v noční košili nebo
Život na zámku. Byl známý jako „velký herec
menších rolí“. Ztvárnil například novináře v komedii Rozpuštěný a vypuštěný.
Seznam rolí Břetislava Slováčka je delší.
A nejen těch filmových či divadelních. V našem
regionu byl mimo jiné nedílnou součástí Mokropeského masopustu, u jehož zrodu stál.

Ve Všenorech
chystají benefici

Archiv organizátora

Už posedmé ve všenorské základní a mateřské škole Josefa Kubálka vypukne Benefiční
zábavné odpoledne. Letos připadlo na sobotu
24. listopadu od 14 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na dílničky,
soutěže, občerstvení, nákup vánočních dárků
i hodnotné ceny, které budou moci získat
v tiché aukci nebo v tombole. Zváni jsou
rodiče, děti, pedagogové a přátelé všenorské
školy, tedy široká veřejnost. Získané peněžní
prostředky škola využije na svůj další rozvoj.

Ondřej Hejma převzal
medaili Za zásluhy

Štěpán Rak zpíval republice
Kytarový virtuos Štěpán Rak vystoupil 23. října
na zámku v Dobřichovicích. Koncert věnoval
stému výročí republiky.
Sál plný diváků poslouchal melodie nejen
známé, ale i ty skoro zapomenuté, které Rak
upravil a bravurně zahrál. V jeho podání zněly
písně Karla Hašlera, lidové skladby, oblíbené
písně T. G. Masaryka nebo česká a slovenská
hymna opravdu skvěle, stejně jako Ta naše písnička česká. Diváci byli z koncertu nadšeni.
Krásné melodie si můžete vychutnat v reportáži DOBNET TV, kterou najdete
na webu iDobnet.cz v rubrice Videa.

Prezident republiky Miloš Zeman ve státní svátek 28. října tradičně udělil státní vyznamenání.
Mezi oceněnými byl i zpěvák, skladatel a hudebník Ondřej Hejma, který žije v Řevnicích.
Ve Vladislavském sále Pražského hradu získal
medaili Za zásluhy I. stupně v oblasti umění.
U příležitosti 100. výročí vzniku Československa vyznamenal prezident 41 osobností.
www.idobnet.cz
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avla Soletka Krátká je
držitelkou titulu České spořitelny Živnostník roku 2018
v rámci Středočeského kraje.
Porotu zaujaly její originální knihy
pro děti a dospělé.

namluvená mimo jiné Jiřím Lábusem a Bárou Hrzánovou. „Psaní
knih pro děti a tvořivým autorským
seminářům se chci dál věnovat
a rozšiřovat obzory své i ostatních,“ říká Pavla Krátká.
„Vyhrál kandidát, který přišel
s velmi pěkným příběhem, jenž
určitě osloví velkou skupinu
cílových zákazníků,“ komentovala porotkyně Kamila Valentová
z České spořitelny.
Vítězové krajského kola se
zároveň stávají celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení
celostátních výsledků se uskuteční
12. prosince na pražském Žofíně.

Vítězka odmalička planula vášní
pro příběhy, slova, jazyky a pohyb.
A v dospělosti to všechno chtěla
propojit. Začala psát pro děti
a později velmi poutavou formou
ukázala malým i dospělým, jak
knihy vznikají. Kniha Pohrátky
se navíc zalíbila Janu Jiráňovi,
oblíbenému režisérovi mluveného
slova, a tak vznikla audioverze

Archiv organizátora

Autorka Pohrátek je živnostnicí roku v kraji

V Dobřichovicích oslavili Den stromů
V sobotu 20. října se v dobřichovickém parku
uskutečnil happening s názvem Stromům. Celého odpoledne se zúčastnilo tolik malých a velkých lidí, jako je v samotném parku stromů.
Na nově zrekonstruovaném pódiu v srdci
parku odstartovala ve 14 hodin pětice organizátorek týmu Elmavia akci slovy: „Dnes jsme tu
proto, abychom se společně radovali.“ A stalo
se. Hudebním a divadelním programem provázely samotné pořadatelky v čele s herečkou
a zpěvačkou Barborou Valentovou. Vystoupil
například Pavel Brenner s přáteli, děti ze stáje
Bílý Kámen či pěvecké uskupení Kamínek
pod vedením Petra Kafky. Svým stromovým
workshopem nadchlo divadelní uskupení Buřt

a v podvečer se mikrofonu chopili hudebníci
z kapely 4 Kafky a ŽenaBand. Návštěvníci si
vyzkoušeli výrobu dárku pro stromy, mohli relaxovat, občerstvit se nebo naslouchat komentované prohlídce parku.
„Dozvěděli jsme se například, že v parku je
tolik stromů, kolik je dnů v roce. To by člověk
nevěřil!“ usmívala se Mirka Slámová, jedna
z pětičlenného organizačního týmu. Kristýna
Kaletová, další z jeho členek, nadšeně dodala:
„Na lípu se podařilo vybrat v rámci komunitní
kasičky přesně tu částku, která byla potřeba.“
Pětice žen, které akci připravily, poděkovala
městu za podporu a navrhla: „Co třeba oslavovat v parku ve čtyřech ročních obdobích?“

Pasažéři odkryjí své osudy v řevnickém kině
ZŠ Řevnice

V Řevnicích zasadili lípu
s odkazem
Strom republiky se sázel na mnoha místech
našeho regionu. Naposledy například v Letech,
ale také u Základní školy Řevnice. Tam se akce
udála 26. října a pod kořeny lípy, věnované
prezidentu Václavu Havlovi, uložili schránku
s poselstvím pro další generace.

www.prodejpalivovehodreva.eu

PODBRDY 777 264 266
SMRK

+ DOPRAVA
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OBERMAN
ALARMS
zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX
kamerové systémy
regulace vytápění
automatizace, ovládání

) 603 410 571

750,–
Kč/PRM

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

dvoumetrová
POLENA

info@oberman.cz

Dovoz vyvážecí soupravou – min. odběr 12,5 PRM!

inzerce

P

Dokumentární film s názvem Pasažéři sleduje osudy
čtyř mladých lidí, kteří se sešli v divadelním souboru
(po němž je film pojmenován) a společně připravili hru
o tom, jak si představují svůj život po odchodu z dětského domova, kde vyrostli. Skutečnost je však mnohem
dramatičtější než divadlo. Pepa pracuje, má vlastní byt,
ale nezvládá rozchody s přítelkyněmi a končívá na psychiatrii. Jeho bratr Milan chce, aby se o něho někdo postaral, a svoji slabost zastírá siláctvím. V současnosti žije s partnerkou a má syna. Pali, který z děcáku utekl třikrát za tátou, má dnes tři děti.
Bajdy žije u mámy, dlouho nemohl najít práci, smutek zahání kouřením trávy. Film Jany Borškové
pojednává o důležitosti lásky, jež umí stanovit hranice a dodává pocit bezpečí. Režisérka sledovala
Archiv
své hrdiny šest let. S jakým výsledkem, se dozvíte ve středu 14. listopadu v kině Řevnice.

www.oberman.cz

LÁZNĚ NA JEZU
Masáže pro tělo i duši.
Nechte se hýčkat vonnými oleji
a objevte své vnitřní bohatství.
Barbora Valentová
724 745 956
Dobřichovice

DOBNETINZERCE

Obec Zadní Třebaň

Obec Zadní Třebaň

přijme zaměstnance na pozici

vyhlásila výběrové řízení
na pracovní pozici

TECHNICKÝ PRACOVNÍK OBCE
PRACOVNÍ POMĚR: HPP na dobu neurčitou, zkušební
doba 3 měsíce, jednosměnný provoz, nástup možný ihned
NÁPLŇ PRÁCE: sekání a údržba travnatých ploch
a veřejných prostranství, kácení a prořezy dřevin, údržba
zeleně, zimní a letní údržba komunikací včetně dešťové
kanalizace, správa a údržba nemovitého a movitého majetku
obce, údržba techniky, strojů a zařízení, drobné zámečnické,
zednické, malířské, zahradnické a úklidové práce, práce
s malotraktory, multikárou, kontejnery na separovaný odpad
a bioodpad, křovinořezem, travní sekačkou, motorovou pilou.
POŽADUJEME: řidičský průkaz sk. B, (C výhodou), manuální
a fyzická zdatnost, technické schopnosti, spolehlivost,
zodpovědnost, flexibilita.
(Platové zařazení podle Nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů., 4.-5. pl.třída – dle vzdělání a praxe,
po zapracování možnost osobního příplatku).

Zájemci se mohou hlásit na tel.:

257 721 399

nebo na e-mailové adrese ou@zadnitreban.cz

SAMOSTATNÝ ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNÍK / PRACOVNICE
Obecního úřadu Zadní Třebaň
ZÁKLADNÍ INFORMACE: HPP zatím na dobu určitou
do 12/2022, 9. platová třída
NÁPLŇ PRÁCE: spisová služba, obsluha CzechPoint,
vedení pokladny + výběr poplatků, evidence obyvatel,
fakturace, zpracování a příprava účetních podkladů
a statistiky, vedení majetkové agendy aj.
POŽADUJEME: minimálně středoškolské vzdělání
s maturitou, samostatnost, pečlivost, loajalitu, dobré
komunikační a organizační schopnosti, dobrá znalost práce
na PC (MS Office, Windows, Internet, Excel).
Částečná znalost účetnictví výhodou.
Bližší informace o podmínkách výběrového řízení
na úřední desce www.zadnitreban.cz.
Přihlášky je možná podávat do 19. listopadu 2018
na OÚ Zadní Třebaň, Na Návsi 6, 267 29 Zadní Třebaň.

Dani Decor NOVĚ
v centru DOBŘICHOVIC
1. listopadu byl otevřen vánoční obchod Dani Decor v ulici
V zahradách, vedle České spořitelny (bývalá Tescoma).
Přijďte se naladit na vánoční atmosféru a načerpat inspirace
pro dekorování svého domova.
22. listopadu vás zveme na naši tradiční prodejní výstavu
adventnich věnců a dekorací z dílny Dani Decor

www.danidecor.cz

Kupón na
% u
slev
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www.idobnet.cz
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Volbami zapojení
občanů nekončí

Petra Stehlíková

Vybudujeme nové orientační tabule, nebo raději
umístíme bezpečnostní boxy na kola u školy? V Mníšku
pod Brdy zavedli jako první v našem regionu takzvaný
participativní rozpočet. Díky němu si občané mohou
vybrat, který z navržených záměrů se bude realizovat.
Brzy by se k Mníšku mohly přidat i Černošice a Lety.

Účast v komunálních volbách sice obecně patří
k těm vyšším, nicméně lidí u volebních uren neustále ubývá. Přitom jde o jeden z mála způsobů,
jak mohou občané do chodu obcí zasahovat
a ovlivňovat jej. Naštěstí volební účast v obcích
na dolním toku Berounky zůstává výrazně vyšší
než republikový a krajský průměr. Při posledním
hlasování dosahovala v mnoha obcích u Berounky 60 %. V porovnání s 90. lety 20. století je to
i tak minimálně desetiprocentní úbytek. Například v Řevnicích znamenala letošní říjnová účast
57,30 % druhou nejnižší hodnotu od roku 1990.
Přesto se nedá říci, že by obyvatelé neměli
o dění ve svých obcích zájem. Naopak. Radnice se stále častěji snaží lidi zapojovat do fungování obcí nejrůznějšími veřejnými diskusemi,
prezentacemi, anketami. Úspěšně. Pomalu
přibývá i radnic, které nechávají občany hlasovat o tom, jak využít část rozpočtu.

názorů v čase. V roce 2010 se do průzkumu zapojilo 39 % dospělých obyvatel Dobřichovic. Odevzdáno tehdy bylo 950 vyplněných dotazníků,
letos jich bylo 893. Nyní odpovědi vyhodnocuje
nezávislý odborník z Filozofické fakulty Karlovy
Univerzity, který pro město vypracuje závěrečnou
zprávu. Pak se ukáže, zda se nejpalčivější problémy z roku 2010 (nedostatečná kapacita ZŠ, MŠ,
vandalismus aj.) podařilo odstranit.
Zapojení veřejnosti do dění dobře funguje
také v Černošicích. Kvůli některým projektům
dokonce radnice uspořádala veřejná setkání
přímo v konkrétním místě. Například když zastupitelstvo řešilo výstavbu lávky pro pěší do Všenor
s otázkou, zda má být zachována jako součást
železničního mostu, nebo postavena samostatně. Nakonec se před prázdninami konala veřejná
simulace případné nové lávky. Hasiči ji za pomoci
systému lan vedli z mokropeské pláže na všenor-

skou stranu řeky. Zkoušky se zúčastnilo několik
desítek lidí. A výsledek? Po zvážení výhod a nevýhod či rizik obou variant zastupitelé nakonec
jednomyslně rozhodli, že i do budoucna bude
lávka zachována na železničním mostě.
V otázce participace veřejnosti mají v Černošicích v plánu jít ještě dál. V předvolebním
programu slíbilo uskupení Věci černošické,
které s přehledem komunální volby vyhrálo, zavedení participativního rozpočtu. Kdy by se tak
mohlo stát? „Předpokládám, že během příštího
roku projekt připravíme a v roce 2020 bychom
si to mohli poprvé vyzkoušet,“ plánuje starosta
Filip Kořínek. Rád by pro tyto účely uvolnil půl
milionu až 1 milion korun, aby se „… povedlo
realizovat nějaký rozumný počet menších projektů v řádech desítek až stovek tisíc korun“.
Největší výhodu vidí v tom, že se lidé mohou
zapojit, sami si vyzkoušet, jak dovést prvotní
nápad až k realizaci, udělat něco pro sebe i své
okolí. Nicméně Kořínek připouští, že metoda má
i svá úskalí. „Pro občany může být těžké předem
odhadnout náklady jejich nápadu, tedy jestli vyhoví podmínkám participativního rozpočtu. Řadě
záměrů zabrání něco, co není veřejnosti na první
pohled zřejmé. Třeba inženýrské sítě v zemi, soukromé vlastnictví pozemků. Ale to jsou řešitelné
věci. Proběhlo to úspěšně v jiných městech,
povede se to snad i u nás,“ věří Kořínek.
Stejně našlápnuto mají i v Letech. „Participativní rozpočet máme v našem volebním
programu, chtěli bychom zapojit aktivní obyvatele do života obce a využít jejich kreativitu.
Inspiraci máme na Zbraslavi, kde s tímto rozpočtem mají už velmi dobré zkušenosti,“ říká
starostka Barbora Tesařová, která má v plánu
oslovit za tímto účelem profesionály z neziskové organizace Agora.
V Litni zatím o zavedení takového nástroje
neuvažovali. „Pro nás bylo obrovským skokem
začít vůbec informace tohoto typu zveřejňovat.
Prosadili jsme zveřejňování rozpočtu, smluv,
transparentního účtu. Ovšem co není, může
být. Bude to úkol pro nové zastupitelstvo,“ míní
starosta Litně Filip Kaštánek. Podle něj má totiž
participace nespornou výhodu v tom, že si
občané sami určují, na co chtějí dávat peníze
ze svých daní. „Obávám se ale toho, že ne vždy
mají lidé potřebné informace,“ dodává Kaštánek.

Od dotazníku
k veřejnému setkání
V Dobřichovicích se souběžně s volbami mohli
lidé již podruhé zúčastnit průzkumu veřejného
mínění. Poprvé vyplňovali dotazníky před osmi let.
„Z odpovědí jsme mohli sestavit investiční priority
města a podobně to bude i tentokrát,“ říká
starosta Petr Hampl s tím, že průzkum slouží jako
významný vstup pro potřeby strategického rozvoje města nebo stanovení priorit oprav. Otázky
i rozsah letošních dotazníků se v mnohém opakovaly. U řady témat tak bude možné sledovat vývoj
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Simulace lávky v Mokropsech. 

Archiv MěÚ Černošice
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První byli Mníšečtí
Úspěšně mají za sebou zavedení participativního rozpočtu v našem regionu nejen na Zbraslavi, ale i v Mníšku pod Brdy. Tam si to poprvé
vyzkoušeli loni.
Město pro tyto účely vyčlenilo 300 tisíc
korun. Občané vybírali z 18 projektů. Jejich
škála byla velmi pestrá. Mezi návrhy bylo
několik dopravních opatření (opravy některých
ulic, vybudování retardéru, protihluková stěna
u dálnice). Pro volnočasové aktivity lidé navrhovali vybudování třeba cyklistické či in-line
dráhy nebo odpočinkový altán. Jak dopadlo
premiérové hlasování? „Celkem bylo odevzdáno 1 708 hlasů, 1 705 na webu, 3 prostřednictvím anketních lístků,“ potvrdil Jaroslav Pešice,
vedoucí odboru kanceláře starosty. A výsledek? Přes 40 % lidí hlasovalo pro novou
protihlukovou stěnu u dálnice, druhý skončil
projekt cyklistické a in-line dráhy a třetí dětská
volnočasová cyklistická dráha. Tyto projekty
jsou nyní víceméně hotové. Zapojení veřejnosti se v nultém ročníku osvědčilo, a tak se

Mníšek pod Brdy.

Mníšečtí rozhodli v letošním roce pokračovat
a vyčlenit dvojnásobnou sumu. Novinkou byla
spolupráce se společností Demokracie 21,
která pomohla s technicko-administrativním
zajištěním hlasování. Projektů bylo přihlášeno
deset, záměr výstavby nového akvaparku
byl ale kvůli nesplnění podmínek (náklady
přesahovaly povoleného půl milionu korun)
z hlasování vyřazen.
Z jakých projektů lidé vybírali tentokrát? Bylo
to například nové orientační značení, vytvoření
pláže u Zadního rybníka, veřejné koupaliště
a relaxační zóna, altán a dětské prvky, veřejné
osvětlení na hrázi, multisportovní hřiště Eden
nebo třeba bezpečnostní boxy na kola u školy.
Do obou hlasování se zapojilo celkem 688
lidí, kteří v Mníšku žijí nebo k němu mají vztah.
Vyjadřování se odehrálo prostřednictvím
online platformy společnosti D21. „Hlasování
v Mníšku bylo nejúspěšnějším v participativním rozpočtu D21 k poměru počtu obyvatel.
To je obrovský úspěch jak pro obyvatele, tak
pro představitele obce. Zájem o participativní

Archiv úřadu

rozpočet potvrzuje, že se obyvatelé čím dál tím
víc zajímají o své okolí, a město by tak mělo
v participativních projektech pokračovat,“ uvedl
Filip Milde ze společnosti D21.
V rámci participativního rozpočtu získal
nejvíc hlasů nápad na pořízení dřevěného
altánu a dětských prvků u plánované cyklodráhy v ulici Za Rybníky. Návrh podal Jan Čuřík
a podpořilo ho 441 lidí. „To bylo třikrát víc než
v pořadí druhý návrh na instalaci veřejného
osvětlení podél Zámeckého rybníka. Třetí,
podle počtu hlasů, je multisportovní hřiště
v Edenu,“ komentoval výsledky Pešice.
Autor vítězného návrhu věří, že v sousedství
budoucí cyklodráhy vznikne menší dětské hřiště, které se bude líbit především těm nejmladším „Osobně doufám, že pojem participace
u vítězných návrhů projektů nekončí s výsledky ankety, ale že se budeme moci aktivně
účastnit i samotné realizace, jako je tomu
v současné době při dokončování projektu
cyklodráhy Za Rybníky,“ komentoval výhru své
vize Jan Čuřík.

Z návrhů na podobu nového městského úřadu se lidem v Mníšku nejvíc
Reprofoto archiv
líbila studie architektonického ateliéru Tsunami.
www.idobnet.cz
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Sportovní areál
a hotel Lidový dům
v Řevnicích
přijme spolehlivé
pracovníky na pozici:

Sportcentrum Liďák
v Řevnicích
rozšiřuje své služby v hale
pro širokou veřejnost

OBSLUHA RECEPCE/SERVÍRKA
l

Práce na HPP, DPP či IČ, možno i brigádně

l

Krátký/dlouhý týden, vhodné i pro aktivní
důchodyně

l

Nabízíme nadstandardní podmínky,
stabilní zaměstnání, možnost ubytování.

l

Nástup možný ihned.

l

Zájemcům z řad tenistů nabízí cenově výhodné
permanentky pro využívání tenisových kurtů
v kryté hale v zimní sezoně 2018/2019 ve vybraných
hodinách ve všední dny i o víkendech.

l

Při zakoupení permanentky na 10 kurtohodin
získáte 1 hodinu zdarma, při zakoupení
20 kurtohodin získáte 3 hodiny zdarma.

Kontakt:
Hana Havlová, tel.: +420 724 931 467
Adresa: Mníšecká 500, 252 30 Řevnice

Více informací
na recepci hotelu Lidový dům

Otevřeno do Vánoc
Po – So 9:00 – 17:00 | Ne 9:00 – 15:00

Nově v nabídce:
Dárkové poukazy v hodnotě 200 až 1000 Kč
Přijímáme objednávky na podzimní,
dušičkovou a vánoční výzdobu
(věnce, štoly, aranžmá) – vánoční stromky
v kontejnerech na víceleté použití
Zimní hotel pro teplomilné rostliny
včetně péče a ošetření proti škůdcům
733 587 769 PRODEJNA
603 887 599, 602 365 175 REALIZACE A ÚDRŽBY
ZAHRADNICTVÍ: Ukrajinská č. e. 1528, Černošice – Dolní Mokropsy
E-mail: gardeo@gardeo.cz • www.gardeo.cz
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Vše pro Vaši zahradu...

DOBNETTÉMA

Buduje důvěru mezi zástupci města a občany
Participativní rozpočet je jedním z účinných procesů
přímé, dobrovolné a univerzální demokracie, díky němuž
se mohou občané zapojit do rozhodování o využití části
rozpočtu. „Navíc dokáže budovat důvěru mezi zástupci
města a občany, v neposlední řadě rozvíjí sousedské
vztahy a komunity,“ říká projektový manažer Bohumír
Krampera ze společnosti D21, která obcím se zavedením
participativních rozpočtů pomáhá.
Kolik obcí v ČR díky vám participativní
rozpočet vyzkoušelo? Jaké sumy podle
vás pro něj mají zastupitelé vyhradit?
Do participativního rozpočtu se s námi
od roku 2016 pustilo víc než 25 měst nebo
městských částí. Sumy se liší podle velikosti
nebo zaměření participativního rozpočtu.
U města od 50 000 do 100 000 obyvatel
doporučujeme částku 5 milionů, nicméně
ideální výše rozpočtu neexistuje, stanovená

Anketa
Jak zapojujete občany
do dění v obci?

Starostka Letů
Barbora Tesařová
Nejvíc používáme ankety přes web obce,
kde formou jednoduchých dotazů zjišťujeme
názory. Výhodou je rychlost reakce obyvatel,
nevýhodou, že omezují skupinu respondentů pouze na ty, kteří ovládají počítač. Při
tvorbě strategického plánu obce jsme využívali dotazníkovou metodu. Nyní pracujeme
na přípravě nového dotazníkového šetření,
protože bychom rádi se současným zastupitelstvem připravili strategický plán pro další
volební období. K projektu nové školy jsme
zvolili kombinaci webové ankety a veřejného
představení řešení projektu. Chtěli jsme veřejnost se situací seznámit, znát názory. Dvě
veřejné prezentace pravděpodobně nejsou
dostatečné. Nyní se chceme na projekt víc

finanční částka však ovlivňuje celý proces
i jeho cíle.
Může mít velikost obce nějaký vliv
na úspěch?
Velikost obce nehraje v úspěšnosti participativního rozpočtu roli. Skutečně záleží na nastaveném procesu, pravidlech a jejich dodržování.
Dalším důležitým faktorem je komunikace
po celou dobu projektu ze strany obce pro

aktivaci co největšího počtu obyvatel pomocí
všech dostupných kanálů: sociálních sítí, mobilního rozhlasu, médií, podporovatelů města,
organizací a institucí.
Vyzdvihnete hlavní výhody?
Jedná se o skvělý nástroj pro dialog s občany, získání námětů a zpětné vazby a zvýšení
transparentnosti financování obce. Participativní rozpočet skutečně dokáže budovat důvěru
mezi zástupci města a obyvateli a v neposlední
řadě rozvíjí sousedské vztahy a komunity.
Jaká úskalí naopak může metoda mít
a jak se jim vyhnout?
Zatím jsme nezaznamenali žádná zásadní úskalí. Rizikem může být, zda obec vybrané projekty
uskuteční. V opačném případě ztratí důvěru
občanů. Participativní rozpočet D21 navíc díky
unikátní hlasovací metodě pozitivních a negativních hlasů přiblíží zástupcům obce problémy
a preference občanů. Se získanými daty mohou
pracovat při plánování dalších projektů a aktivit.
Téma připravila Pavla Nováčková

soustředit a připravit pravidelné setkávání
s obyvateli.

školy na náměstí. Zájem byl velký, lidé přišli
a ptali se.

Starosta Černošic
Filip Kořínek

Starosta Litně
Filip Kaštánek

Projekty a záměry prezentujeme v Informačním listu, na městské webové stránce,
na Facebooku. K některým větším záměrům jsme pořádali veřejná setkání přímo
v místě. K zásadnímu projektu rekonstrukce
železniční trati bylo hned několik veřejných
prezentací a diskusí. Uskutečnili jsme víc
setkání občanů s vedením města. Proběhla
rovněž neformální anketa či výzva k zasílání
nápadů na Facebooku.

Veřejnost zapojujeme už nejméně čtyři roky
pomocí anket a dotazníků. Lidé si například mohli zvolit, jakou investici považují
za nejdůležitější. V Bělči (místní část Litně)
si takto odhlasovali, že chtějí rekonstruovat
hřiště. A dnes mají hřiště nové. Jako druhou
v pořadí viděli klubovnu a třetí kanalizaci.
Na všem pracujeme. Velmi pomohlo, že se
podařilo v Bělči ustanovit osadní výbor. Chci
tímto způsobem postupovat i v Litni a Leči.
Liteň si jako svou prioritu vybrala rekonstrukci chodníků a opravu místních komunikací.
Na bázi anket a dotazníků vznikl strategický
plán rozvoje Litně. Na jaře letošního roku
jsme uspořádali vernisáž návrhů studentů
architektury na vzhled sadů Sv. Čecha a přilehlých ulic. Už nyní probíhá příprava dalšího
uvedení návrhů. Tentokrát studenti pracují
na úpravách náměstí. Každý má možnost
se vyjádřit.

Starosta Řevnic
Tomáš Smrčka
Osvědčilo se nám k projektům pořádat
veřejné debaty. Uskutečnili jsme například
workshop pro širokou veřejnost, kde byly
prezentovány dva návrhy rekonstrukce
náměstí, vzešla z nich řada připomínek.
Veřejně jsme představili i projekt rekonstrukce smuteční síně nebo využití staré

www.idobnet.cz
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Svůj život považuji za krásný
TENA ELEFTERIADU MÁ STÁLE PLNO PRÁCE
Zpěvačka řeckého původu Tena Elefteriadu je v naší zemi
známá už desítky let. Společně se svou sestrou Marthou
začala zpívat již před padesáti lety a od té doby se
věnuje hudbě. Kromě českých písní propagují sestry také
písně řecké a vlastně celou řeckou kulturu včetně tanců.

Tak se můžeme už za chvilku těšit!
V Česku žijete se sestrou Marthou
od dětství, z Řecka musela vaše rodina
odejít kvůli občanské válce. Bylo těžké
zvyknout si v cizí zemi?
Byl mi teprve rok, když naši rodiče přijeli
poprvé do Československa. Ale my jsme se
v Řecku nenarodily a nikdy jsme tam ani nežily.
Jsme vlastně druhá generace Řeků, kteří
museli opustit svou vlast z důvodu občanské
války v zemi. Na několik let byly tisíce řeckých
občanů umístěny ve slovinském Bulkesu a tam
jsem se narodila. Tudíž jsem si jako miminko
v nové zemi mých rodičů zatím nemusela
na nic zvykat.
Jaké máte na dětství vzpomínky?
Dětství bývá pro děti krásné, pokud mají milující rodinu. Horší je, když jeden z rodičů odejde,
což byl náš případ, protože v mých šesti letech
nám umřela maminka. Takže mé dětství bylo
pocuchané dost brzy a s tím se každý musí
vyrovnávat po celý život, jak umí.
Muselo to být těžké... Ale vrátím
se k Řecku. Netoužila jste se jako
dospělá do Řecka vrátit? Kdy jste
se tam podívala poprvé?
Poprvé jsme s Marthou navštívily Řecko v roce
1975 a byla to nádhera, protože ač jsem přijela
do „cizí“ země, všemu jsem rozuměla, dokonce i slovům, která nejsou ve slovníku. V té
době byla naše kariéra tady natolik významná,
že i přes nabídky, které byly lákavé, jsme Československo nemohly opustit.
Jak často se do své rodné
země vracíte teď?
Do Řecka jezdím každý rok na dovolenou,
hlavně za příbuznými.
První deska vám vyšla v roce 1970.
Jak jste se vlastně se sestrou dostaly
ke zpívání? Zpívala jste už jako malá?
Jako malá jsem zpívala jen ve sboru v dětských domovech pro řecké děti poté, co nám
maminka umřela. V patnácti letech jsem se
vrátila domů do Brna za naším tátou. V té
době tam bylo hodně kapel, tak jsme začaly
zpívat ve skupině Vulkán. Muzikant a skladatel
Aleš Sigmund nám tehdy napsal mnoho písní,
které si velmi rychle našly své publikum.

T

ena Elefteriadu neměla jednoduchý život.
Od narození nemohla žít v rodné zemi
kvůli občanské válce, v útlém věku jí
zemřela maminka, takže část dětství strávila
v dětském domově pro řecké děti. A není
to tak dlouho, co se musela vyrovnat také
s vážnou nemocí. Přesto je stále plná optimismu a chuti do další práce. Té má podle všeho
stále hodně. „Letošní podzim byl nádherný,
lepší jsme si ani nemohli přát. Práce máme se
sestrou dost, ale nic se nemá přehánět, přece
nejsme nejmladší,” říká Tena Elefteriadu.

10

DOBNET listopad 2018

Nedávno jste pro Českou televizi
natáčela pořad 13. komnata. Můžete nám
prozradit, o čem hlavně bude a kdy ho
uvidíme?
Natáčení 13. komnaty bývá dost intimní a je
především o životních křižovatkách, kterými
člověk projde, a o tom, do jaké míry jej různé
nesnáze ovlivní. Já jsem také prošla dost
nepříjemným obdobím a na delší dobu jsem
byla takříkajíc vyřazena z provozu. Pořad
se bude vysílat 9. listopadu. Dost mě tam
vyzpovídali.

Vaše kariéra trvá dosud. Natočily
jste mnoho desek i CD, získaly
hodně cen. Dá se říct, na které
období vzpomínáte nejraději?
Myslím, že každý, koho jeho práce baví, může
říct, že je šťastný. A to já zahrnuji do vaší otázky, na které období vzpomínám nejraději. Nemůžu vyjmout jedno, protože svůj život považuji
za krásný se všemi trably a mnoha zážitky.
S hudbou souvisí také tanec.
Vy už víc než deset let pořádáte kurzy
řeckých tanců. Čí to byl nápad?
Začít s kurzy řeckých tanců byl nápad mé
sestry Marthy. Zpočátku měla lektory a později
zdatní pokročilí tanečníci převzali žezlo a pokračovali ve výuce. Líbí se mi, že české nožičky

DOBNETROZHOVOR

Kdo je Tena
Elefteriadu?
• Zpěvačka řeckého původu. Narodila se
16. dubna 1948.
• V duu se sestrou Marthou zpívá od roku
1967. První nahrávka jim vyšla v roce
1968. Stále koncertují v České republice
i na Slovensku.
• Během kariéry sestry vydaly české i řecké
desky. Vyšlo také několik výběrů Best of.
• Vloni převzaly multiplatinovou desku za více
než třicet tisíc prodaných nosičů alba
Nejkrásnější řecké písně.
• Věnuje se propagaci řecké kultury v České
republice včetně výuky řeckých tanců.
• Má dvě děti, jedním z nich je známý rapper
Ektor, a vnučku Valentinku.
• Žije v Dobřichovicích.
dokážou tancovat i na ty nejsložitější rytmy,
které v řeckých tancích zaznívají. Myslím, že to
byl od Marthy moc dobrý nápad. Pravidelně
hráváme v Praze na Novotného lávce (s Novotným to nemá nic společného) už od roku 1994.
Setkáváme se v Dobřichovicích,
kde žijete přes dvacet let. Jak jste se zde
ocitla a jak se vám tu líbí?

Patnáct let jsem žila v Bratislavě, kde jsem byla
vdaná za muzikanta. Po rozdělení republiky
jsem vlastně musela na koncerty se sestrou
jezdit do Česka jako do zahraničí. To pro mě
bylo naprosto nepřijatelné. Poprosila jsem
proto Marthu, ať se poohlédne po nějakém bydlení, abych nemusela takhle neprakticky cestovat. Její přátelé z Dobřichovic jí poradili a já
jsem se sem v roce 1994 přistěhovala. Mým

dvojčatům bylo devět let a za pochodu se
dostávala do češtiny. Zvládli jsme to a máme
to tady rádi. Je tu krásně, neměnila bych.
Na co se v dohledné době těšíte?
Já osobně se těším na první Vánoce se svou
jedenáctiměsíční vnučkou Valentinkou. A předem
bych ráda všem popřála ty nejpříjemnější Vánoce.

! Lucie Hochmalová, Marie Votavová

inzerce

SVATOMARTINSKÉ 2018
v Letech U Sokola (Sokolská 12)

Moravské víno z domácího vinařství
Kubík (Velké Bílovice)
MÜLLER THURGAU .................... 119 Kč
SVATOVAVŘINECKÉ ROSÉ ........ 119 Kč
MODRÝ PORTUGAL KLARET... 119 Kč
MODRÝ PORTUGAL ................... 119 Kč
Objednejte na sramek@tenis-skola.cz
nebo osobně na stánku:
ÚT + ČT až SO od 17 do 21 hod.
11.11. v 11:00 hod. můžete začít vyzvedávat!

ANGLIČTINA

AQUACONSULT, spol. s r. o.
pitné – odpadní – průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, tel.: 251 642 213

pro dospělé

Potřebujete připravit na pohovor?

Nabízíme volná pracovní místa:

Používat Business English v zaměstnání?

MONTÉR – TECHNIK PROVOZU

Připravit se k maturitě?
Osvěžit konverzaci na dovolenou?
Nevyhovuje Vám dojíždění do učebny,
více studentů, časový plán?
Potřebujete individuální a vlídný přístup
v klidu a pohodlí domova?
Přijedu za Vámi nebo Vy za mnou.
Dobřichovice a okolí.

Jsem tady
pro Vás
(300 Kč/h)
tel:
724 009 588

VŠE, dlouholeté zkušenosti z auditorské nadnárodní firmy v Londýně

NÁSTUP
IHNED

Náplň práce:
práce spojené s provozováním, opravami a výstavbou vodohospodářské
infrastruktury, pracovní doba: 7:00 – 15:30 hod.
Požadujeme:
bezúhonnost, spolehlivost, pracovitost, odborné vyučení, přednostně v oboru
zámečník, instalatér, topenář apod., řidičský průkaz min. B
Nabízíme:
zázemí stabilní společnosti, práce na HPP, stravenky
V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail
kejha@aquaconsult.cz, tel.: 602 311 274.

www.idobnet.cz
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POZVÁNKY
Ruml zahraje v kině „na hubu“
Letos podruhé se do řevnického kina chystá zpěvák
Ondřej Ruml. Jeho koncert nazvaný Na hubu se
zde koná v úterý 20. listopadu od 19:30 hodin. Jde
o one man show zpěváka a performera, který se
svým looperem dokáže vytvořit celý orchestr jen
za pomoci vlastního hlasu a těla. Podrobné informace o koncertech v řevnickém kině najdete na webu
Pa-intermedia.com.

Archiv pořadatele

Koncert Havelky
s nesmrtelnými evergreeny
Ondřej Havelka & Melody Makers vystoupí
15. listopadu v Kulturním domě Plzeňka v Berouně.
Koncert nazvaný Rapsodie v modrém pokoji začne
v 19 hodin. Nabídne skladby George Gershwina
a Jaroslava Ježka, dvou velkých skladatelů, které
spojovaly obdobné osudy. Večer nabitý nesmrtelnými evergreeny korunuje unikátní a swingové
provedení slavné Gershwinovy Rapsodie v modrém
v původním aranžmá pro klavír a jazzový orchestr.
Vstupenky jsou k zakoupení v berounském městském informačním centru.

Z trhu se vydáte na bazárek
a pro mikulášskou nadílku
Řevnické adventní trhy
s vánočním zbožím
a dekoracemi zpestří stejně
jako loni charitativní bazárek
Modrého domečku a pochod
za Mikulášem.
Trhy se konají již v sobotu 1. prosince od 9 hodin, tentokrát na Palackého náměstí. V rámci
doprovodného kulturního programu vystoupí
dvojice Veronika a Barbora s pásmem Laskavé
koledy nebo písničkářka Eva Suková. Ve stáncích bude vánoční zboží, dárky a dekorace.
Modrý domeček zopakuje loňský premiérový charitativní bazar, jehož výtěžek se použije
na podporu a rozvoj sociálních služeb spolku
Náruč. „Budeme moc rádi, když nás letos navštíví co nejvíc našich podporovatelů a příznivců a za velmi symbolické ceny nakoupí kvalitní
oblečení, obuv a doplňky,“ zve k návštěvě
Marie Hrdá s tím, že kvalitní a značkové kousky
oblečení poskytují kromě známých blogerek
a stylistů také osobnosti z řad obchodních
partnerů, sponzorů a přátel. Kromě první
prosincové soboty budete moci v bazaru na-

Berounské muzeum
navštíví Mikuláš a čerti
Mikuláš s čerty a anděly přijde v neděli 2. prosince
do berounského Muzea Českého krasu. Děti mohou
zavítat od 14 do 19 hodin do čertovského sklepa
a mikulášského nebe, kde na ně čeká nadílka.
Objednávky je třeba zasílat předem Domu dětí
a mládeže Beroun, jednomu z organizátorů. Ve stejný den se rozproudí život i na Husově náměstí, kde
tradiční koncert zahájí advent. Organizátoři slibují,
že otevřeno nejspíš bude i kluziště a trhy. Putování
za Mikulášem na Městskou horu se v Berouně
uskuteční také ve středu 5. prosince. Objednávejte
se na příslušný čas v Rodinném centru Slunečnice.
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kupovat po celý následující týden až do pátku
7. prosince v otevírací době kavárny.
Sdružení Mladý hlas Řevnic připravilo
na sobotní podvečer ve spolupráci s městem
oblíbený pochod za Mikulášem. Pátý ročník
této tradiční kratochvíle odstartuje v 17 hodin
na Palackého náměstí. Trasa povede potemnělými ulicemi Řevnic až do Lesního divadla.
Zatímco po cestě budou na děti číhat strašidla
a pohádkové bytosti, v cíli je přivítá samotný
Mikuláš s doprovodem. Čekat na ně bude
nadílka i možnost opéct si buřta. Vstupné je
dobrovolné.

Na Královský advent zavítá královna Eliška

V Dobřichovicích to rozjedou
tahací harmoniky
Za netradičním hudebním zážitkem se vydejte
do kaple sv. Judy Tadeáše v Dobřichovicích.
V prvním listopadovém týdnu sem zavítá Slivenecký
akordeonový soubor. Toto výjimečné, zpravidla
desetičlenné uskupení hraje skladby vážné i filmové
hudby, od J. S. Bacha po E. Morriconeho. Co přesně
zazní v dobřichovickém svatostánku, se dozvíte
ve středu 7. listopadu od 19 hodin.

Archiv pořadatele

Pavla Nováčková

V první adventní neděli, která letos připadá
na 2. prosince, se do podhradí Karlštejna vydá královna Eliška s doprovodem.
Na náměstí k Muzeu betlémů dorazí před
17. hodinou. Bude tam rušno už od 13 hodin. V tento čas zahájí kapela z Čenkova
zvaná Čenkomor tradiční Karlštejnský
královský advent. Po ní vystoupí šermíři ze
skupin Alotrium i Reginleif a zaznějí pohádkové písničky v podání skupiny Ajeto. V půl
třetí zahraje takřka domácí country skupina
Kapičky, o hodinu později poberounský
Třehusk. Vyvrcholením první neděle letošního
adventu bude v 16:15 koncert muzikálové
herečky a zpěvačky Michaely Noskové.
A poté už přijde zmiňovaná královna Eliška.
Hned po naražení soudku s karlštejnským
pivem Karlíček se rozsvítí vánoční strom.

Neprodejné manželky naposledy v řevnickém kině
Poslední příležitost zhlédnout lechtivou hru Neprodejné manželky v podání
řevnických ochotníků a příjemně se při ní
pobavit budete mít v neděli 18. listopadu
v kině v Řevnicích. Komedie, kterou osm
herců s úspěchem odehrálo v září v lese,
začne v 19 hodin. Anglické dílo pánů
Chapmana a Loyda pro čtyři muže a čtyři
ženy popisuje pracovní setkání anglických
obchodníků se zájemci o koupi. Prodej
v hotelovém pokoji, kam jsou pozvány
i dámy z eskortní služby, zkomplikuje neplánovaná návštěva manželek prodejců.
V rolích manželských párů uvidíte Zdeňka
Valeše s Luckou Kirovou a Sašu Skutila

Pavel Jílek

s Alicí Čermákovou, v úlohách kupců
Martina Tamchynu a Ondru Nováčka.
Lehké ženy ztvární Pavla Nováčková
s Monikou Vaňkovou.

DOBNETKULTURA

DOBNETKULTURA

V kostele
zazpívá přes
padesát
Notiček

Z

brusu nové koledy představí na svém
vánočním koncertě lidová muzika Notičky z Řevnic. Na tradičním vánočním
vystoupení, jež se odehraje v pražském kostele
sv. Šimona a Judy v sobotu 1. prosince, nabídne i průřez svou dvacetiletou historií. Začátek
připadá na 18 hodin. „Na koncertě zahraje
kolem 55 Notiček včetně těch nejmenších dětí,
které vystoupí s několika koledami v doprovodu velké muziky,“ říká vedoucí souboru Lenka
Kolářová. Vstupenky lze objednat přes e-mail
na adrese lenka.noticky@seznam.cz.

Vladislav Skala

Přijede Martin na bílém koni?
Řevnický spolek Pikolín spolu s dětskou skupinou Sokolík pořádá
v úterý 13. listopadu už devátý ročník Svatomartinského lampionového průvodu. Sraz účastníků je v 17 hodin u řevnického Zámečku. Děti se vydají po trase lemované světýlky. Dojít na konec
se vyplatí, protože tam budou čekat dobroty a koláčky napečené
obětavými maminkami a babičkami. Přijede i Martin na koni. Zda
bude bílý, se nechme překvapit.

Beseda o hoaxech
i dezinformačních webech
Občanská akademie Černošice pořádá besedu s Johanou Hovorkovou a šéfredaktorem Pavlem Šafrem. Koná se 22. listopadu
od 19 hodin v Club kině Černošice. Hosté se rozpovídají o hoaxech,
manipulacích, dezinformačních webech, řetězových e-mailech
a o vlivu informování soukromých médií. Vstup je 50 korun.

V Letech budou jíst koláče na čas
Šanci zjistit, jak rychle stihnete
spořádat posvícenský koláč,
máte na vyhlášeném svatomartinském posvícení. V sobotu
10. listopadu bude na návsi
v Letech. Stylový jarmark společně s kapelou Running sushi
začne ve 13 hodin. Přibližně
ve 13:45 vystoupí nejmenší Letovští. Dále se publiku představí

kapela Třehusk a před 15. hodinou je očekáván příjezd Martina
na koni. Odpoledne se na pódiu
vystřídají skupiny Five Foxies
a After forty. Na závěr zahraje
kapela Jana Drašnara Funky
spankers. Po setmění okolí rozzáří ohnivá show v podání členů
skupiny Pa-Li-Tchi a lampionový
průvod.

Obří andělé zahájí advent
v Dobřichovicích
Rozmanité betlémy z kůže a šustí budou k vidění v sobotu 1. prosince na adventních trzích v Dobřichovicích. Tradičně je završí velkolepý
ohňostroj a Mostový ples. Trhy začnou v areálu dobřichovického zámku
v 10 hodin. Na návštěvníky čeká nejen bohatá škála vánočního zboží,
ale také pestrý kulturní program. Nabídne například bublinovou show,
divadelní představení, pečení perníčků a adventní dílnu, ale i netradiční
vystoupení obřích andělů na chůdách. Po setmění se opět můžete těšit
na ohňostroj a následně na 23. ročník Mostového plesu v hale Bios.

Strom splní přání dětem z pěstounských rodin
Splnit dětské vánoční přání budou
moci obyvatelé dolního Poberouní
díky tradičnímu projektu dobřichovické restaurace Zámecký
had. Strom plný obálek s přáními
chlapců a děvčat z pěstounských
rodin pod organizací OSPOD bude
v restauraci připraven již od 5. lis-

topadu. V loňském roce se tímto
způsobem podařilo obdarovat přes
100 dětí. Pokud byste se chtěli letos zapojit do této milé akce, stačí
přijít do restaurace Zámecký had
a vybrat si obálku s přáním.
Dvoustranu připravila
Pavla Nováčková

Alena Vanžurová
www.idobnet.cz
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Kdy a kde

8:00

9:00

10:00

Po

VELKÝ
SÁL

Út

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink
TRX RADEK

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink
TRX RADEK

St

16:00

17:00

18:00

Junioři
v posilovně Míra
16:15 – 17:45 Kurz sebeobrany
pro děti LUKÁŠ

So

VELKÝ
SÁL

20:00

Krásné tělo
KLÁRA
Fit Box kruháč
GÁBINA

Body Styling
GÁBINA

Crossfitová klec
RADEK

Kruhový trénink
RADEK

Power joga
Irena

Energy Pump
MARUŠKA
Kruhový trénink
TRX RADEK

AC Olympia malá AC Olympia velká
přípravka KATKA přípravka KATKA

Trampolínky
PETRA

Kruhový trénink
PETRA
Redukční trénink
pro začátečníky
MARUŠKA

MALÝ
SÁL
VELKÝ
SÁL

19:00

AC Olympia malá AC Olympia velká
přípravka KATKA přípravka KATKA

MALÝ
SÁL

Pá

Ne

15:00

Zdravotní cvičení
MÍŠA

VELKÝ
SÁL
Čt

11:00

Kruhový trénink
TRX RADEK

Jóga
Alena
ZAVŘENO

VELKÝ
SÁL

ZAVŘENO

Fresh Workout
Maruška

MALÝ
SÁL

ZAVŘENO

Spinning Lucka

RANNÍ CROSSFITOVÉ TRÉNINKY S RADKEM: úterý a čtvrtek od 7:00 (Nutné předem telefonicky objednat.)

Naleznete nás na

OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31 l tel.: 257 711 071

Olympia Fitness

www.olympia-wellness.cz

MĚS TO Č ERN O Š IC E

VYHLAŠUJE
výběrové řízení na pozici

TAJEMNÍK ÚŘADU
SLEVYSLKEVOAL

Bližší informace naleznete na www.mestocernosice.cz,
volná pracovní místa, nebo Mgr. Šárka Slabihoudková,
tel.: 221 982 522, e-mail: sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz

30%
!
NA SERVIS

•
•
•
•
•
•

kola horská
trekingová
silniční
dětská
elektrokola
koloběžky

SWAH s.r.o.
Česká společnost se 30 letou tradicí.

KVALITNÍ SERVIS

perfektní předprodejní příprava kol

ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
(říjen až únor)

po-pá 8-18 | so 8-18

www.kola-sport.cz
14
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HLEDÁ M E
PRACOVNÍKA PRO PŘÍPRAVU
VÝROBY A OBSLUHU SKLADU
Nástup ihned, nebo po domluvě.

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

Další informace:

www.swah.cz/kariera

DOBNETSPORT

Mistr světa Kobranov má
v Černošicích hvězdu slávy
V předvečer zahájení většiny
českých hokejových soutěží
se v obci u Berounky konala
akce na počest Vladimíra
Kobranova, černošického
rodáka, hokejového
reprezentanta a mistra světa
z roku 1949, později také vězně
ve vykonstruovaném procesu.
Velký hokejový svátek odstartoval krátký
úsek z filmového týdeníku, kdy zlatí čeští
hokejisté přijeli na Wilsonovo nádraží po šampionátu ve zmiňovaném roce 1949. Mnoho
diváků si jistě vybavilo slavné Nagano, protože
atmosféra byla stejně bouřlivá.
Dospělí i děti pak napjatě poslouchali
vyprávění Miloslava Jenšíka, hokejového
historika a vrstevníka slavného rodáka.
Kobranova v jeho 15 letech objevil bývalý
reprezentační hráč a trenér Jiří Tožička, který
tou dobou působil v Černošicích. Hokejovému talentu všichni říkali Vovka a jeho hvězda
stoupala. V roce 1947 poprvé reprezentoval
naši republiku, o rok později pomohl národnímu týmu vyhrát mistrovství Evropy a získal
stříbro na zimních olympijských hrách
ve Svatém Mořici. A v roce 1949 po obhajobě evropského titulu slavil zlato na světovém
šampionátu.

Archiv SK Černošice

Všichni tehdy byli natěšeni na MS v Londýně.
Slibnou budoucnost ale zhatil vykonstruovaný
politický proces, v němž odsoudili hned několik
hráčů. Konkrétně Vovku na 10 let. Z vězení se
dostal díky amnestii o pět let později. V roce
1968 emigroval do Švýcarska, kde se stále věnoval sportu. Zemřel 25. října 2015 v 88 letech.

Jeho hvězda nyní září na „chodníku slávy“
v Černošicích. Slavnostní bully tam vhodil bratr
Vovky Oleg Kobranov.
Akci připravilo Club kino ve spolupráci s Michaelou Voldřichovou, rodinou Kobranovových
a hokejovým oddílem SK Černošice.
(hb, lib)


Hned dvě akce, které vytáhnou
milovníky běhu do přírody, se konají
o prvním víkendu v listopadu.
Lesní slalom je opět tu! Ski klub
Řevnice pořádá v sobotu 3. listopadu od 10 hodin 43. ročník
tohoto oblíbeného závodu. Koná
se jako obvykle, tedy na modré
turistické cestě mezi řevnickou
vodárnou a Lesním divadlem.
Prezentace začíná v 9:30.
Závodníci budou rozděleni

do 11 věkových kategorií, od dětí
po dospělé. Na ty nejlepší čekají
v cíli hodnotné ceny.

Za orienťákem
do Všenor
Běžci z USK Praha zvou na závody v orientačním běhu. Uskuteční se v neděli 4. listopadu.
Centrum akce najdete na louce
u sportovního centra Olympia
Wellnes ve Všenorech, kde také
pohodlně zaparkujete auto, nebo
sem dojdete z blízké vlakové
zastávky.
„Kromě závodních tratí finálového klání oblastního žebříčku
pro Prahu a Středočeskou
oblast jsme připravili i tratě
pro veřejnost – dvě snadnější
a neměřené a dvě již trochu
náročnější, tréninkové,“ popisují
organizátoři.

Archiv organizátora

První listopadový víkend je ve znamení běhu
Nejvhodnější pro seznámení
s pravým orienťákem bude zhruba
dvoukilometrová trať (P1) určená pro
děti s doprovodem nebo celé rodinné týmy. Stejně nenáročná je i delší
trať s označením P3, kterou by měl
zvládnout každý, kdo se chce proběhnout nebo projít s mapou.
Nejtěžší tratě T3 a T5 už prověří
schopnost orientace. Je na ně
třeba mít elektronický čip, a to svůj
vlastní, nebo zapůjčený od pořadatelů. Prezentace pro soutěžní
a tréninkové tratě proběhne
od 9 do 10:30 hodin, pro neměřené tratě P1 a P3 do 12 hodin.

Cyklisté se těší na Winter Trans Brdy
Chladnější počasí nezastaví ani cyklisty. Oblíbený Winter Trans
Brdy startuje v sobotu 24. listopadu ve 12 hodin na návsi v Letech.
Závodníci se mohou na místě přihlašovat od 8 do 11 hodin. Trasa
měří 39,5 kilometru, má převýšení 854 m a je podobná té loňské.
Například první kilometry budou víceméně stejné jako v minulých
letech, jedinou změnou je umístění vrchařské prémie, která bude
na 5,8 km od startu před rozcestím Červená hlína. V cíli se všichni
mohou těšit na guláš, špekáčky a zabijačkové dobroty, místní pivo
i něco na zahřátí. Podrobnosti najdete na webu Transbrdy.cz.

www.idobnet.cz
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cítit
U nás se budkete
halupě“.
„jako u babič y na C

Nová Chalupa láká
na tradiční českou kuchyni
a víkendové hody
Zavedená restaurace Chalupa
odnedávna působí na novém místě,
co vás k tomu vedlo?
Restaurace Chalupa byla na konci září
přemístěna do nového zrekonstruovaného
objektu v obci Rovina 64, Hlásná Třebaň,
kde ještě před pár lety byla restaurace
a penzion Rudolfa II.
Do nových prostor jsme se přesunuli
především pro skvělou polohu a velikost
objektu, který nám umožňuje další rozvoj
restaurace a obnoveného penzionu. Působíme sice jinde, ponechali jsme však koncept
původní restaurace Chalupa. Tím je především klasická česká kuchyně. Větší kuchyně
nám umožňuje progresivní rozvoj, tedy větší
gastronomické možnosti ke spokojenosti
našich hostů.

na tradiční českou kuchyni, pokud někdo
chce jídlo s sebou, není problém mu jej zdarma zabalit.
O víkendech u nás najdete už proslavené víkendové tematické akce. Tuto tradici
jsme přenesli i do nové Chalupy a hosté se
mohou těšit na omáčkové speciality, nadívané
dobroty, zabijačkové hody, mezinárodní jídla,

máme k dispozici poloviční porce, dětský
koutek uvnitř restaurace a velké venkovní
hřiště s trampolínou v areálu objektu stranou
od vozovky.
Obnovili jste také možnosti ubytování?
Penzion má v objektu dlouhou tradici a rádi
jsme na ni navázali. Náš penzion má momen-

Jednalo se jen o změnu adresy,
nebo i o širší zásah do vaší práce?
Restauraci dělají lidé. Nám zůstal osvědčený
personál v kuchyni i v restauraci, takže stálí
hosté se mohou těšit na známé a osvědčené
tváře. Přibudou ovšem i tváře nové vzhledem
k větším možnostem provozu.
Co nás tedy v nové restauraci
a penzionu Chalupa čeká?
V současné době objekt nabízí komfortní
restauraci se sociálním zázemím a bezbariérovým WC, zahrádku, dětské hřiště a penzion.
Oproti staré Chalupě jsme víc v přírodě. Dětské
hřiště je i zde bezpečně za domem a zcela
mimo dosah vozovky.
V rámci dlouhodobých plánů ještě proběhne přístavba směrem do zahrady a kapacita
restaurace se tak rozšíří na dvojnásobek, což
hosté ocení především v zimním období. Budeme mít i možnost odděleného salonku pro
hostiny a prostor a kapacitu pro větší firemní či
rodinné oslavy. Celou akci chceme realizovat
v příštím roce.
Jak vypadá vaše aktuální nabídka?
Pro hosty připravujeme denní nabídku, z níž
si mohou vybrat vždy něco nového, a to až
do večera. Jídla jsou zaměřena především
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asijské, italské, mexické speciality nebo neomezený tatarák. Stačí sledovat naši facebookovou stránku, kde se vše včas dozvíte. Mimo
to je samozřejmě v nabídce i stálý jídelní lístek.
Na koho je vaše restaurace zaměřena?
Přestože máme strategickou polohu na cestě
mezi Prahou a Karlštejnem, jsme tu především pro naše hosty z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Samozřejmě jsme rádi, když k nám
zavítají i kolemjdoucí turisté, cyklisté, motorkáři
a všichni, kdo mají hlad a žízeň. Velké parkoviště umožní komfortní parkování automobilům,
motocyklům i cyklistům.
Jsme rodinná restaurace, a proto nabízíme
prostor a gastronomické služby pro všechny členy rodiny. Speciálně pro ty nejmenší

tálně 5 pokojů, 3 pokoje dvoulůžkové
a 2 pokoje třílůžkové. Jsou zařízeny v příjemném vesnickém stylu. Ubytování je vhodné
pro hosty, kteří chtějí poznávat krásy Karlštejnska s ubytováním za rozumnou cenu
v dobré dojezdové vzdálenosti od místních
atraktivních míst.

restaurace a pension
restauraceapensionchalupa

DOBNETTIP

Zveme vás
do říše hudby
Nedávno jsme oslavili sté výročí založení naší republiky.
Víte ale, že Národní muzeum v Praze vzniklo ještě o sto
let dříve, tedy v roce 1818? Součástí je také České
muzeum hudby. Jeho návštěva je velmi zajímavá, zvláště
v sychravých podzimních dnech.

J

e jedno, jestli umíte zpívat, hrát na nějaký nástroj, nebo nic z toho. České muzeum hudby
vás ohromí obrovským prostorem hned při
vstupu – hala s ochozy a schodištěm je opravdu
obdivuhodná. A když se pokocháte architektonickou krásou, můžete se podívat na muzejní sbírky
nebo aktuální výstavy. Kromě toho se zde koná
mnoho koncertů a dalších jednorázových akcí.

Nacházejí se mezi nimi velmi vzácné kousky,
např. soubor renesančních dechových nástrojů, tzv. Rožmberská kapela. Své nástroje
muzeu darovali také výrobci a sběratelé, např.
Ondřej Horník nebo Karel Boromejský Dvořák.
A jsou tu třeba i špičkové housle z dílny
Giuseppa Garneriho nebo rodiny Stradivari.
A také Mozartův klavír.
Součástí sbírek je i tzv. Státní sbírka
hudebních nástrojů, které muzeum půjčuje
významným českým umělcům nebo nadějným adeptům hudebního umění. Jsou určené
hlavně na koncerty.
V další expozici si prohlédnete kolekci písemných, obrazových a zvukových dokumentů vztahujících se k hudbě a hudebnímu životu. Na své si
přijdou také milovníci současné hudby, neboť muzeum jde s dobou a na nových médiích uchovává
a zkoumá populární skladby od roku 2008.

Muzea významných
českých skladatelů

Sedm set tisíc materiálů

Zvláštní hudební oddělení bylo v Národním
muzeu založeno roku 1946. Do té doby se hudebniny a nástroje shromažďovaly pouze jako
doplněk k hlavním sbírkám. Samostatné Muzeum české hudby vzniklo v roce 1976 a o 25
let později ho přejmenovali na České muzeum
hudby. Patří pod něj také Muzeum Bedřicha
Smetany a Muzeum Antonína Dvořáka.
V současnosti má ve fondech přes 700 tisíc
hudebních materiálů. Mezi nimi sbírku hudebních nástrojů, notový archiv, pozůstalosti i další
listiny spojené s hudbou. Načerpáte tu informace v podstatě od středověku až dodnes.

Hudební sbírka,
nástroje a písemnosti
Jak jinak začít než hudebními nástroji. Ve sbírce jich zde najdete kolem tří tisíc a asi čtyři
stovky spatříte ve stálé expozici: klavíry, housle,
kytary, bubny, dudy, trumpety, varhany... Některé nástroje jsou v místnostech s vysokými
stropy, kde vynikne jejich nadčasová krása.

Pokud budete mít dost času, doporučujeme
návštěvy Muzea Bedřicha Smetany a Muzea
Antonína Dvořáka. Najdete je také v Praze.
Muzeum Bedřicha Smetany založil Sbor pro
postavení pomníku Bedřichu Smetanovi v roce
1926. Mapuje celý Smetanův život od dětství.
Můžete si prohlédnout jeho osobní věci, dopisy
nebo portréty, a dokonce klavír. Výstava je
moc pěkně řešená i výtvarně. Přístupná je také
jabkenická myslivna, kde Bedřich Smetana žil.
Ale to už je na odpolední výlet trochu daleko.
Podobný náhled do života přináší také muzeum druhého jmenovaného slavného skladatele.
V roce 1932 ho založil Spolek pro postavení
pomníku Mistra Antonína Dvořáka v Praze.
Světově proslulá osobnost strávila dětství
a mládí v Nelahozevsi, kde má památník.
Ať už si pro svůj hudební muzejní výlet vyberete cokoli, věříme, že se vám to bude líbit.
! Lucie Hochmalová

Kde najdete
• České muzeum hudby: Karmelitská 2/4, Praha 1,
budova se nachází na místě bývalého barokního
kostela sv. Máří Magdaleny na Malé Straně.
• Muzeum Bedřicha Smetany: Novotného lávka 201/1,
Praha 1, hned u Karlova mostu na břehu Vltavy
v novorenesanční budově bývalé Staroměstské
vodárny z 80. let 19. století.
• Muzeum Antonína Dvořáka: Ke Karlovu 462/20, Praha 2,
Michnův letohrádek, který na začátku 18. století postavil
K. I. Dientzenhofer.

Probíhající výstavy
• 3. 11. a 8. 12. 2018, 15 hodin: Když nástroje slezou
z vitrín… Komentovaná prohlídka a hudební dílna
pro děti od 5 do 12 let, nutná rezervace vstupenek
na cmh@nm.cz.
• 21. 11.–4. 2. 2019: 200 let Národního muzea. Výstava
představuje Emila Axmana, skladatele a muzikologa, který
v roce 1946 založil samostatné hudební oddělení.
• 26. 9. 2018–7. 1. 2019: 200 let Národního muzea.
100 let České republiky – počátky samostatného
státu a hudba. Výstava prezentuje skladby, které vznikly
v souvislosti s existencí samostatného československého
státu, například návrhy na novou státní hymnu, skladby inspirované osobností prezidenta T. G. Masaryka či legiemi,
sokolská cvičení a pochody.

Otevírací doba:
Denně 10–18 hodin kromě úterý, kdy je zavřeno.
Informace najdete na webu nm.cz/ceske-muzeum-hudby.

www.idobnet.cz
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Stránka 1

NOVÉ BYTY JINCE
VÝHLEDY BRDY JINCE – I. ETAPA
26 bytů – dispozice 1+kk až 3+kk
s podlahovou plochou od 33 m² do 91 m²

ceny

bydlení v přírodě uprostřed Brdských lesů
kousek od Hořovic, Příbrami, Dobříše
a Berouna s dosahem hlavního města Prahy
6 bezbariérových bytů
za dostupné ceny 1,6 mil. Kč až 3,4 mil. Kč

1,6 až 3

mil. Kč ,4

Bydle
v příro ní
dě

nastěhování 1. polovina roku 2019

Prodej
zahájen

město s veškerou občanskou vybaveností, škola,
školka, zdravotnická zařízení, knihovna, kulturní akce a jiné.

přesně takové zázemí nabízí developerský projekt
VÝHLEDY BRDY – JINCE. Proto neváhejte a udělejte
první krok k vysněnému bydlení.

Rezervace na www.byty-jince.cz
Investor: Ekonomické bydlení s.r.o.
e-mail: ekonomickebydleni@gmail.com
tel.: 731 615 141, 723 849 290

www.byty-jince.cz
18

DOBNET listopad 2018

DOBNETVETERINÁRNÍ PORADNA

Péče o zuby a problém zubního kamene
Mezi majiteli psů a koček
stále panuje názor, že zvířecí
chrup má dobrou samočisticí
schopnost a není tedy
třeba o něj dál pečovat. Ale
nezapomínejme, že složení
a struktura potravy psů
a koček se za posledních
50 let výrazně změnily, stejně
jako způsob chovu a přístup
k domácím mazlíčkům
všeobecně.
Zvířatům v přírodě
zuby nikdo nečistí
Někdo by mohl namítnout, že zvířatům v přírodě také zuby nikdo nečistí. Lovení potravy
ale není úplně jednoduchá činnost, proto lovci
ohlodají svou kořist opravdu pečlivě, a tím
si zároveň mechanicky zuby očistí. Zatímco
domácí zvířata přijdou k misce, kde mají
většinou nasypané granule nebo vařené maso
a moc se při jeho požírání snažit nemusí.
Tímto způsobem stravování se jim bohužel
zuby příliš nečistí.
Mnoho psů a koček sdílí s majitelem společnou domácnost a jsou ve velmi úzkém kon-

taktu. Majitelé tak mají víc příležitostí všimnout
si, že s dechem jejich čtyřnohého přítele není
něco v pořádku. Stále častěji chodí do veterinárních ordinací právě s tímto problémem.

Co se tedy v dutině ústní
vlastně děje?
Zubní kámen vzniká usazováním zubního
plaku a jeho následnou mineralizací. Na tomto procesu se podílí celá řada bakterií, které
jsou dlouhodobou hrozbou pro organismus
pacienta, mají negativní vliv na srdce, játra, ledviny a další orgány. Navíc při každém
vydechnutí a olíznutí je bakteriemi ohrožen
i majitel pacienta. Produkty metabolismu bakterií právě společně se zbytky potravy vytvářejí
velmi nepříjemný zápach. V neposlední řadě
je velkým problémem fakt, že nános zubního
kamene odtlačuje dáseň od zubu a kvůli tomu
zub postupem času vypadne.

Jak pečovat o zuby
psa a kočky?
V ideálním případě je dobré začít s péčí již
od prvních zubů. Jde o to, aby si zvíře zvyklo,
že mu někdo sahá do tlamy, a seznámilo se
s kartáčkem. Po výměně zubů o ně začněte
pečovat pravidelně. Nejlepší je čistit chrup
dvakrát až třikrát týdně kartáčkem a speciální
zubní pastou. Ta nemá s lidskou zubní pastou
nic společného, proto svou zubní pastu psovi
do tlamy určitě nedávejte. Zubní pasta pro zvířata obsahuje enzymy, které rozpouštějí zubní
plak, nepění, nepálí a zvíře ji může naprosto
bez obav spolknout, bez nutnosti dutinu ústní
vyplachovat.
Dentální tyčinky zabraňují ukládání zubního
plaku a kamene a pomohou mechanicky
zuby očistit. Pozor ale na složení, vždy si při
nákupu důkladně prostudujte, zda tyčinky
obsahují aktivní látky. I přes poctivé čištění
zubů nezapomínejte na pravidelné kontroly
u veterináře, který zkontroluje stav dutiny
ústní a případně zuby očistí od zubního kamene. Odstranění zubního kamene se téměř
v naprosté většině případů provádí v celkové
anestezii za použití ultrazvuku. Pouhé mechanické oškrábání bez anestezie se může
zdát jako šetrnější řešení, ale nikdy
při něm nelze vyčistit vnitřní stranu zubu,
na niž se zubní kámen ukládá stejně jako
na stranu vnější.

www.tervet.cz
inzerce

DŘEVO

PALIVOVÉ ...metry, naštípaná polínka nebo
KRBOVÉ VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!
...trámy, fošny, prkna, latě
STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ z vlastní pily
Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

777 659 546

www.drevo-dolezal.cz

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

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

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

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

www.zlatnictviaz.cz
www.idobnet.cz
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Brzy otevřeme nové Centrum Jednoho stromu
Kdo sleduje dění v organizaci Jeden strom, ví, že
od loňského roku budujeme jeho nové Centrum
v Dolních Černošicích. Vzniká místo, kde najdou
zázemí především děti z naší školky a školičky
Rarášků. Vítána zde ale bude i veřejnost při
přednáškách a nabídkách volnočasových aktivit.
Máme za sebou opravdu hodně tvrdé práce, vyjednávání, zařizování, plánování i stresu, aby vše
dopadlo tak, jak si představujeme. Pomalu se
blížíme ke konci všech prací a těšíme se, že vám
Centrum budeme moci představit v plné kráse.
Jako ochutnávku pro rodiče „našich“ dětí
jsme připravili první společné setkání. Proběhlo
v pátek 12. října na pozemku nového zázemí.
Máme radost z toho, že slova chvály nebrala
konce. Všem děkujeme za příjemnou atmosféru, a především za pomoc a podporu v celém
ne zcela jednoduchém období rekonstrukce.

předběžné přihlášky a váš včas projevený zájem.
Pokud potřebujete, je možné vyplnit předběžnou
on-line přihlášku na nástěnce našeho webu
nebo rovnou při setkání 20. listopadu 2018.

Kukátko do naší školy
Jeden strom, z. ú., zve 20. listopadu
od 17:00 na besedu o škole Jednoho stromu pro zájemce o první třídu ve školním
roce 2019/2020.
Rok je krátká doba a my si nejsme zcela
jisti, zda víte, že šanci na přijetí do našich škol
(Komunitní škola Jeden strom, LMŠ Na dvorečku, školka a školička Rarášci) zvyšuje vyplnění

Včasné vyplnění přihlášky je bodově zvýhodněno a zvyšuje šanci na přijetí do našich škol při
řádném zápisu. Tak proč nemít náskok!
V současné době nabízíme jedno volné
místo ve 2. třídě Komunitní školy Jeden strom
a jedno volné místo v LMŠ Na dvorečku.
Zájemci mohou volat na tel. 777 258 450
nebo psát na jedenstrom@volny.cz.

V říjnu jsme s dětmi
pokořili Sněžku
Určitě znáte pocit, když tak trochu překonáte sami
sebe a vylezete s vypětím sil na nějakou horu.
Je to malé vnitřní vítězství, které s sebou přináší
radost, pocit uspokojení, nadhled a vědomí, že
něco dokážete. Je to okamžik, kterým obohacujete svoje vnitřní zdroje. My v Jednom stromě
se snažíme takové pocity zprostředkovat všem
dětem, které do našich škol docházejí. A tak není
divu, že jsme se v říjnu tradičně s předškoláky
z Jednoho stromu i LMŠ Na dvorečku vydali
do Krkonoš, abychom pokořili Sněžku. Na tento
každoroční přechodový rituál mezi školkou a školou se všichni těší. Je symbolem jejich „velikosti“.
Nám dává smysl, protože osahat si hranice
svých možností, něco vydržet a překonat sebe
sama není jen tak. Před vstupem do školy jde
o neocenitelný zážitek, který posiluje, umožňuje
osamostatnit se a zažít radost. A to nám už nikdo
Mgr. Alena Laláková, ředitelka
nevezme!


Jeden strom, z. ú,. a LMŠ Na dvorečku

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








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

Náš nový
e-shop je
tu pro vás

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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ŘEVNICÍCH
KNIHKUPECTVÍ
KNIHKUPECTVÍ

na náměstí v

ŘEVNICÍCH

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30 Řevnice

na náměstí v

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30 Řevnice
Tel.: 604 127 824

PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30
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V okolí Svinař jsou
zajímavé sochy
Pokud projíždíte Svinařemi, nemůžete přehlédnout zdejší
zámek a zřejmě ani kapli sv. Václava na návsi. V obci a jejím
okolí jsou ale další památky, o nichž už možná nevíte: sochy
sv. Jana Nepomuckého a sv. Izidora a kaplička u Kyselé vody.

S

vinaře jsou stará obec, zmiňuje je již vyšehradská zakládací listina z roku 1088.
Od první poloviny 14. do poloviny 16.
století tu stála tvrz. Další majitelé Svinař ji ale
nechali zpustnout.
Až v roce 1766 zde dal rytíř Antonín Maschek z Maasburgu postavit barokní zámek se
zahradou a s parkem. Během dalšího století
se dočkal několika
stavebních úprav, ale
pak v letech 1938 až
2003 zažil jen devastaci. To jej postupně
vlastnilo gestapo, stát,
Cementárny Beroun
a soukromá společnost
po roce 1990. Nyní
zámek získává nový
vzhled. Jeho majitel Jiří
Nosek objekt po částech rekonstruuje.

Socha
sv. Jana
Nepomuckého
U mostku naproti
vjezdu do zámku
stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Umístění je pro tohoto světce symbolické, neboť
Jan Nepomucký byl vhozen do Vltavy právě
z mostu (Karlova) v roce 1393. Na Karlově
mostě pak byla postavena jeho první socha
a po ní v Čechách následovalo mnoho dalších
na podobných místech: u říček, potoků, mostů
a lávek. Jan Nepomucký se stal patronem
mostů, zpovědníků, mlynářů a vorařů, je také
patronem naší země.
Svinařskou sochu vytvořil sochař Václav
Prachner v roce 1830. Dnes zde stojí její kopie,
opravená v roce 2006. Václav Prachner byl syn
pražského sochaře Petra Prachnera a pracoval
většinou s pískovcem. Tuto pozdně barokní
sochu vytvořil z mšeneckého jemnozrnného
pískovce. Světec stojí na hranolovém podstavci
a je pojat tradičně v oděvu kanovníka, který drží
na pravé ruce kříž s tělem Krista a levou rukou
ho podpírá. Sochy Jana Nepomuckého lze rozeznat na první pohled díky svatozáři okolo hlavy.
V ní je pět hvězd, mají připomínat legendu, podle
níž našli rybáři ve Vltavě mrtvé Janovo tělo.
Hvězdy symbolizují i pět ran Kristových. Sv. Jan
Nepomucký je společně s Pannou Marií jediným
světcem, jehož svatost je označena hvězdami.
Zajímavé je, že socha ve Svinařích je téměř stejná
jako v Obříství, kterou Prachner vytvořil v roce 1815.

Kaplička u Kyselé vody
Další poutavou drobnou stavbou je kaplička
zvaná „u Kyselé vody“. Najdete ji při výjezdu
z obce směrem na Řevnice. Podle pověsti je
na tomto místě pramen dlouhověké a léčivé
vody. Legenda také praví, že na svinařském
zámku kdysi žila nemocná žena, která při
procházce po okolí narazila
na čirou vodu ze zdejšího pramene. Po zázračném uzdravení nechala z vděčnosti postavit
kapličku. Ta stojí dodnes,
v roce 2006 byla opravena.
O léčivosti pramene se píše
v listině z roku 1840. Podle ní
v této lokalitě stojí studna a dva
bazény. Na léčivé moci pramene
bylo zřejmě něco pravdy, protože okolo roku 1900 dojížděl
z Karlových Varů dvakrát týdně
povoz, do zvláštních lahví stáčeli
a odváželi svinařskou minerální
vodu. V roce 1918 byla voda
podrobena výzkumu. Profesor G. Kabrhel v knize V/95
pod číslem 307, kterou vydal
Všeobecný ústav ke zkoumání
potravin při Karlově univerzitě
v Praze, ji popisuje takto: „Jedná se o vodu zažloutlou, prosté chuti i zápachu s kyselou reakcí.
Lze ji určit jako železitou vodu minerální, která se
vyznačuje tím, že obsahuje malé množství volné
kyseliny, počítané jako sírová. Dále je zde kyselina fosforečná a soli lithia.“ Výzkum byl impulsem
ke zřízení lázní. Majitel pozemku Jakub Kobes
však neměl dostatek peněz a nenašel vhodného
investora. Proto se lázně ani nezačaly stavět.
Lidé ale vodu pili dál. Léčí prý rakovinu
žaludku, střevní neduhy, ledvinové potíže,
revmatismus, chudokrevnost, zácpu, nechuť
k jídlu, cukrovku nebo nervózu.

Socha sv. Izidora
V polích u Haloun mezi vzrostlými stromy stojí
socha sv. Izidora ze Sevilly. Izidor je autorem dvacetisvazkové encyklopedie s mnoha informacemi,
nazvané Etymologiarum libri XX seu Origines
(Počátky). Kniha je podobná dnešním databázím
a díky tomu se stal Izidor patronem internetu
a uživatelů počítačů. Pro svou vytrvalost a touhu
po vědění byl asi v roce 1598 prohlášen Klementem VIII. za svatého. Kromě toho je ochráncem
rolníků. Bohužel se nám nepodařilo dohledat, kdy
byla socha vytvořena. Její oprava se uskutečnila
! Lucie Hochmalová
v roce 2006.
www.idobnet.cz
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DOBNETVOLNÝ ČAS • Soutěž o ceny

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o večeři pro dvě osoby
v hodnotě 1 500 Kč v Restauraci Panská Zahrada

Které speciální víno
z německého ryzlinku má
v nabídce Restaurace
Panská Zahrada?
(dokončení v tajence)

obchod@panskazahrada.cz
panská zahrada

www.panskazahrada.cz

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,
a to nejpozději do 25. listopadu 2018. Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení uvedli také svoji poštovní adresu a telefon. Děkujeme.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou je poukaz na večeři pro dvě osoby v hodnotě
1 500 Kč v Restauraci Panská Zahrada. Cenu věnovala Restaurace a Hotel Panská Zahrada, Dobřichovice.
Vylosovanou luštitelkou křížovky z říjnového vydání je Tereza Kustošová, Karlík.
Výherkyně získává poukázku na večeři pro dvě osoby v hodnotě 1 500 Kč v Restauraci Panská Zahrada.
Tajenka z minulého čísla: Raclette bufet
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 10, jinak cena propadá. Děkujeme.

Připravil: Pavel Havlíček

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník XII, číslo 11/2018, datum vydání 2. listopadu 2018 • 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.: 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
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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• Restaurace a krbový salonek
• 4 seminární místnosti
• Vyhřívaná tří sezonní terasa
• Pivo Pilsner Urquell, domácí udírna
• Hotel 23 pokojů
• podzemní parkovište
• Svatební apartmá s vlastní
privátní terasou na střeše

nově rekonstruovaný Wellness Dobřichovice,
s bazénem, vířivkou a saunou.
www.panskazahrada.cz

www.wellnessdobrichovice.cz

Anežky České 432, Dobřichovice
www.idobnet.cz
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Budete koukat !

Pořiďte si online DOBNET TV a sestavte si program podle svého.

Vyzkoušejte výhody internetové televize
Základní balíček START na 14 dní zdarma

START

BASIC

MAX

České a zahraniční televize
doplněné o sportovní, hudební,
filmové a zahraniční stanice
včetně českých rádií.

Základní kanály rozšiřuje o stanice
zaměřené na filmy, dokumenty,
sport. Součástí balíčku je
filmotéka.

Další filmy, dokumenty, pořady
pro děti i pro dospělé, hudba
a sport od Discovery a mnoha
dalších.

58 kanálů / 33 v HD

44 kanálů / 16 v HD

61 kanálů / 23 v HD

100 Kč

349 Kč

za měsíc vč. DPH

399 Kč

za měsíc vč. DPH

za měsíc vč. DPH

Nabídka platí pro klienty s internetovými tarify DOBNET Zajíc, Puma nebo Sokol. Nákup balíčku START je podmínkou volby dalších balíčků dokumentárních,
filmových, sportovních, dětských a dalších programů uvedených zde nebo na www.dobnet.cz/prehled-sluzeb/televize/.

Internetovou DOBNET TV můžete sledovat v televizoru, na počítači, v tabletu
i na chytrém telefonu všech operačních systémů.

Přehledný
program

Zpětné
sledování

Nahrávání
seriálů

Pauza
a pokračování

Dívejte se
kdekoli

Dívejte se
kdykoli

Neztrácíte čas
hledáním svého
pořadu

V programu se
můžete vrátit až
o 7 dní zpět

Celý oblíbený
seriál si uložíte
najednou

Zastavíte
promítání, kdykoliv
potřebujete

95 % kanálů
uvidíte kdekoli
na území ČR

Nahrajete si
až 120 hodin
záznamu

Užijte si DOBNET TV kdekoliv a kdykoliv
S objednávkou postupujte podle návodu* nebo volejte 277 001 111.
www.dobnet.cz/televize*

