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Jan Flemr: Hudba mě

vždycky bavila

Téma:

V co věříme?
Zámek Dobříš vás
přenese do pohádky
Nové modely
a doplňky.
úterý a čtvrtek: 15 -20 hod.
Salon Iveta Blechtová

Anežky České 1118, Dobřichovice

tel.: 731 56 00 86
iveta blechtova

salon Iveta Blechtova

+ více zpráv z regionu, kultury a ze sportu
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ MORANU

str.

20

www.idobnet.cz

1

DOBNETINZERCE

Nově otevřená dětská
skupinka BERÁNEK
stále přijímá Vaše dětičky.
Nedostalo se Vaše dítě do MŠ?
Jsme k dispozici.

Možnost celodenního umístění
Přijatelné ceny
Co nabízíme:

• Studovaný pedagogický personál
• Rozvoj Vašeho dítěte za pomocí různých her
• Nové krásné prostory a velkou zahradu

Kde sídlíme:
Randova 451
Dobřichovice

dsberanek .cz
Hrajeme si

Tvoříme

7:00 - 16:30

Učíme se

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

KURZ ZDRAVÉ TĚLO
DIASTÁZA
OD 15. 1. 2019, 1.NP OC LETY
ÚTERÝ 19:30 - 20:30

Zahoďte své starosti, nabízím:








Diastáza neboli rozestup přímého břišního svalu je zdravotní
problém, který vyžaduje speciální přístup a cvičení. Připravili
jsme ucelený kurz, který vás naučí základní principy cvičení
a dovede vás ke zlepšení stavu rozestupu, správné aktivaci
a funkci břišních svalů.
Nevíte, zda máte diastázu? Máte vystouplé bříško, stříšku
nebo propadlé bříško nad či pod pupíkem? Přijďte se podívat
na úvodní hodinu v úterý 15. 1. 2019 a využijte příležitost ověřit
si, jestli je kurz vhodný i pro vás.

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

Více informací na www.pohnislety.cz

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
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Váš certifikovaný realitní makléř

Elektronické zabezpečovací systémy

Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.

Montujeme zabezpečovací systémy od výrobce Jablotron
v drátovém i bezdrátovém provedení.

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz
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JABLOTRON 100
Alarm s revolučním systémem ovládání a nabídkou
unikátní celkové ochrany.
CSc COMPUTER SERVICES s. r. o.
Brunšov č. p. 508, 252 31 Všenory
Tel.: 602 208 708 • E-mail: info@csc.cz • www.csc.cz
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Royal Republic je hlavní hvězdou Rockového Slunovratu!

F

Headlinerem je rocková formace Royal Republic, čtyřčlenná kapela ze švédského Malmö,
která se dala dohromady v roce 2007 a z malých klubů se vypracovala na hlavní stage těch
nejvýznamnějších evropských festivalů. Doposud vydala tři řadová alba a v těchto dnech
natáčí desku čtvrtou, jejíž vydání je naplánováno na jaro 2019. Zastávka na Rockovém
Slunovratu tedy proběhne právě v rámci tour
k novému hudebnímu počinu. Royal Republic
jsou proslulí energickými shows a sympatickým
projevem, o čemž jsme se v Čechách mohli
přesvědčit už několikrát.
Na třech pódiích vystoupí mnoho dalších
zahraničních i tuzemských kapel a DJů. Mezi
ty již zveřejněné patří Gaia Mesiah, Skyline,
Horkýže Slíže, N.O.H.A, Itchy (DE), Auxili (ES),
Vosí hnízdo, Sto zvířat, Slapdash nebo Glad for
Today. Výčet vystupujících ale ještě nekončí.
Pokračuje i charitativní soutěž mladých
kapel Rockový Slunovrat léčí, jejímž cílem je
nejen podpořit možné naděje české hudební scény, ale zejména pomoci nemocným

Tomáš Hejlek

anoušci (nejen) rockové hudby, zapište si
do kalendáře. Třináctý ročník hudebního
festivalu Rockový Slunovrat proběhne
31. května a 1. června v prostorách Lesního divadla v Řevnicích a jeho bezprostředním okolí.

cystickou fibrózou. Veškerý výtěžek poputuje
na konto Klubu nemocných cystickou fibrózou. V rámci této „nadace“ lze nově přispívat
i na elektrický vozík pro handicapovaného
Patrika Šimánka.

Aktuálně běží první vlna předprodeje celofestivalových vstupenek, které můžete pořídit
za 490 Kč v síti Goout.cz. Více informací o akci
najdete na webu Rockovyslunovrat.cz nebo
na facebookových stránkách festivalu.

Radnice chystá setkání
k bývalé Eurovii

Až milion na technologie

Participační setkání, na němž budou moci občané diskutovat o nové podobě areálu Eurovie,
chystá vedení řevnické radnice. Konat by se
mělo v prvních měsících roku 2019.
Přesný termín vypíší představitelé města
na webu během ledna. Následně zveřejní návrh územního plánu, kde již budou zohledněny
všechny zaslané a vypořádané námitky.
Podobné participační setkání město uspořádalo v případě revitalizace náměstí Jiřího
z Poděbrad.
Archiv školy

Akce Hlásku pomáhají dětem
Děti i dospělí v Hlásku se třetím rokem zapojili
do benefičních aktivit. Díky nim tak finanční
a hmotné dary pomohou tam, kde mají.
Všechny akce proběhly v prosinci. Na jeho
začátku děti v družině vyráběly dárky pro Ježíškova vnoučata. Místo velkého mikulášského
nadílení naopak chlapci a děvčata sbírali hračky pro dětské domovy a charitu. Vše vyvrcholilo velkým benefičním koncertem v Club Kině
v Černošicích a vánočním jarmarkem.
„Benefiční koncert, který jsme uspořádali
společně se sborem Mifun, přinesl nadaci
Patron dětí 23 tisíc korun. K tomu jsme ještě
díky jarmarku připojili dalších 10 tisíc korun,
které vydělaly děti svými výrobky a vánočními
dílnami,“ sdělili nadšení organizátoři z Hlásku. Celková částka 33 tisíc korun poputuje
konkrétním dětem na školní obědy. Závěrem
prosince se Hlásek podílel i na benefiční akci
pro DDM Dobřichovice.
Představitelé Hlásku věří, že benefiční koncert i jarmark se stanou hezkou tradicí a již nyní
hledají příběhy lidí, kteří si zaslouží pomoc.

V Letech připravují dotazníky
Obyvatelé Letů se budou moci zapojit do tvorby strategického plánu, jehož aktualizaci připravují nově zvolení představitelé obce. Stane
se tak hned v prvním měsíci roku.
„Zastupitelé mohou o strategickém plánu rozhodnout sami. Chceme však zapojit veřejnost,
a dát tak možnost všem aktivním občanům,
aby o své obci rozhodovali společně s námi,
zastupiteli,“ uvedla starostka Barbora Tesařová
s tím, že během plánovacího večera už byly
vytipovány hlavní priority obecního rozvoje.
V lednu proběhne dotazníkové šetření pro
všechny letovské obyvatele. Dotazníky budou
k dispozici na webových stránkách Letů
a v papírové podobě přímo na úřadě. Vše
završí velké závěrečné veřejné setkání, které by
se mělo konat koncem února 2019.

Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost podporuje malé novější
firmy. Právě pro ně byla vyhlášena Výzva VIII –
Technologie pro začínající podniky, která umožňuje podnikatelům získat až milionovou dotaci
z evropských strukturálních fondů na pořízení
technologického vybavení jejich provozoven.
Žádosti přijímá Agentura pro podnikání a inovace. Zájemci je mohou podávat
od 28. ledna do 28. května 2019. Určeny jsou
pro podnikatelské subjekty z daných odvětví
vzniklé v letech 2014–2017. Ty mohou získat
dotaci od 400 tisíc do milionu korun s tím,
že podpora je 45 procent. Žádat mohou obchodní společnosti i podnikající fyzické osoby.
Podmínkou je projekt v registrované provozovně mimo Prahu. Vše potřebné najdete
na webu Agentura-Api.org pod otevřenými
výzvami.

Za dopadení sprejerů slibují
odměnu
Rada města Berouna už v roce 2016 vyzvala
občany, aby vandalismus včetně tvorby graffiti
neprodleně hlásili městské nebo státní policii.
V případě, že informace povede až k potrestání pachatele, je město připraveno oznamovateli
poděkovat formou finanční odměny ve výši
15 tisíc korun.
Naposledy sprejeři řádili koncem loňského
roku na nově opravené zdi fary v sousedství
kostela sv. Jakuba. V předminulém roce
se město snažilo odstranit graffiti z objektů
v majetku města, loni pokračovalo likvidací
nelegálního výtvarného projevu z míst, která
nejsou městským majetkem. Zároveň vybírá
plochy, které by mohli sprejeři beztrestně
využívat.
www.idobnet.cz
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Řevnice počítají
v rozpočtu s investicemi
modernizace sběrného dvora.
Vypisovat se budou i soutěže
na dodavatele revitalizace přednádraží a rekonstrukci školy.
Také berounští zastupitelé
na svém jednání 19. prosince
schválili rozpočet města na rok
2019. Počítá s příjmy i výdaji
ve výši přes 721 milionů korun a je
koncipován jako vyrovnaný. Jeho
součástí je úvěrový rámec ve výši
120 milionů korun. Kompletní
rozpočet najdou zájemci na webových stránkách města v záložce
úřední deska.

Petra Stehlíková

Většina obcí v dolním Poberouní
má již schválený rozpočet na rok
2019. V Řevnicích je tomu také
tak, zastupitelstvo ho schválilo
ještě před vánočními svátky, stejně
jako v Berouně.
Pro schodkový rozpočet krytý
přebytky z minulých let hlasovalo 9 koaličních zastupitelů z 12
přítomných zastupitelů. Podle
starosty Smrčky je rozpočet investiční. Počítá se v něm s finanční
spoluúčastí na čtyři nákladné
projekty, jimiž jsou pokračování
výstavby kanalizace a vodovodu,

Pořadatelé akcí si rozdělí miliony
Zatímco v Černošicích a Řevnicích se bude o rozdělování kulturních
grantů teprve rozhodovat, v Berouně už mají jasno. Do termínu stanoveného v dotačním programu přijali 23 žádostí.
Celkem se o podporu města ucházelo 37 projektů. Pořadatelé kultury
si letos rozdělí částku 1,4 milionu korun podle návrhu kulturní komise,
který loni schválila 28. listopadu rada města a následně 19. prosince
zastupitelstvo.
Termín pro podání žádostí v Černošicích je do 8. února 2019. V Řevnicích se budou moci zájemci o dotace na konkrétní akce a organizace
pracující s mládeží hlásit do konce ledna.

Novoroční koncert patřil šansonu
Rok 2019 zahájilo řevnické Městské kulturní centrum koncertem šansoniérky Zlatky Bartoškové, která nadšené publikum rozproudila písněmi
z alba Kuřárna v blázinci za doprovodu klavíru a houslí. Velmi povedený
kulturní zážitek se nesl v duchu zpěvaččina motta: „Každá písnička musí
mít v sobě kus života.“

Beroun třídí nejlépe, Lety jsou třetí
Na slavnostním večeru v prostorách pražské
galerie kavárny Mánes se veřejně odtajnily
výsledky 14. ročníku soutěže obcí Středočeského kraje My třídíme nejlépe.

Město Beroun

Z našeho regionu byl nejúspěšnější Beroun, který zvítězil v kategorii obcí nad 10 tisíc
obyvatel s výrazným náskokem před druhým
Mělníkem. Třetí skončily Říčany.
Slavnostního vyhlášení vítězů se zúčastnila
starostka Soňa Chalupová, která převzala speciální sošku vyrobenou z recyklovaných materiálů, diplom a šek na 60 000 korun. Z dalších
obcí si velmi dobře vedly Lety, bronzové mezi
obcemi od 500 do 1 999 obyvatel.
Do soutěže se zapojili obyvatelé 1 137 středočeských měst a obcí. Zásadním kritériem
pro hodnocení byla celková výtěžnost ve všech
základních komoditách, tedy v plastu, papíru,
kovech a ve skle. Plusové body pak obce
získávaly za sběr nápojových kartonů a za hustotu sběrné sítě.

Trans Hospital Plus

Pozor na namrzlé vozovky
Lednové počasí je hodno svého jména a opatrní bychom měli být zejména na vozovkách.
Tato nehoda je z pondělí 7. ledna, kdy Trans
Hospital Plus ošetřil naštěstí jen lehce zraněného řidiče.

6. dubna

Litenští hasiči představí auto

Černošice

Dobrovolní hasiči z Litně zvou v sobotu 19. ledna od 16:30 hodin širokou veřejnost před svoji
hasičárnu, kde slavnostně uvedou nový hasičský dopravní automobil MAN TGE 3.180.

více na str.

20

Představitelé Letů, Svinař či vísky Korno se
zúčastnili pravidelného setkání, které pro
zástupce obcí a měst pořádá vedení Středočeského kraje. Letos se konalo počtvrté.
Na akci do pražského hotelu Clarion přijelo
na pět stovek starostů ze Středočeského kraje.
Přivítala je nejen hejtmanka Jaroslava Pokorná
Jermanová a další radní, jako host vystoupil
i premiér Andrej Babiš. Podle jeho slov si je
vědom, že střední Čechy jsou největším krajem
a logicky by sem mělo směřovat víc peněz než
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KÚSK

Starostové se sešli s hejtmankou a premiérem
nyní. Zdůraznil, že vláda velmi dobře vnímá,
že v tomto kraji je nezbytné zaměřit investice
na rekonstrukce silnic druhých a třetích tříd,
na podporu veřejné dopravy, a vyzdvihl nutnost
řešení problémů se suchem nebo s čistírnami
odpadních vod.
Prostor pro dotazy dostali také zástupci
měst a obcí. Směřovaly na premiéra a týkaly
se zejména problematiky dotací, například
v oblasti čistíren odpadních vod a zadržování
vody v krajině či výstavby bytů.

DOBNETINZERCE

KERAMIKA S TRADICÍ

Keramické dílny pro děti i dospělé
• Již přes 20 let pořádáme v budově ZŠ Dobřichovice pravidelné kurzy
keramiky pro děti i pro dospělé.
• Organizujeme oblíbená občasná setkání s keramikou pro seniory.
• Na fotografii návštěvnice kurzu v příjemné předvánoční atmosféře
vyrábí keramické svícínky.
Přijďte si tvoření s keramikou vyzkoušet i Vy!
Info: Mgr. Radoslava Vrabcová
tel.: 721

843 006

ORDINAČNÍ DOBA:

PO: 8:00 – 17:00 hod.
ÚT: 12:00 – 18:00 hod.
ST:
8:00 – 14:00 hod.
ČT: 12:00 – 17:00 hod.
PÁ: 10:00 – 14:00 hod.
Dále dle objednání

www.keramikarv.cz

NOVÁ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Michaela Formánková
lékařka s dlouholetou ambulantní praxí

www.lekarkalety.cz

770 68 40 64

Adresa: Pražská 559, Lety u Dobřichovic
1. patro s bezbariérovým přístupem
Spojení: BUS č. 448, možnost parkování
Odběry krve a biologického materiálu
denně od 7:00 hod. do 10:00 hod.

MĚSTO DOBŘICHOVICE

přijme
do pracovního poměru pracovníka na volné místo

TAJEMNÍKA

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

LUKKARO s.r.o. – účetnictví

Hana Kůželová
Palackého 439, 252 29 Dobřichovice
Mobil: 739 039 551, tel.: +420 240 200 570
e-mail: ucto@lukkaro.cz

Městského úřadu Dobřichovice.

Hlavní kvalifikační předpoklady:
• vzdělání VŠ v magisterském studijním programu nebo
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
nejlépe v oboru právo, ekonomie, státní a veřejná správa
• znalost zákona o obcích a dalších souvisejících předpisů, znalost
zákoníku práce, znalost správního řádu je výhodou
• komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi
• umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost
formulování rozličných témat
• schopnost rychlé orientace v nové problematice
• uživatelská znalost práce na PC – MS Word, Excel
• časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení
• organizační a rozhodovací schopnosti
• samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování
• odolnost vůči stresu
• řidičské oprávnění skupiny B
• praxe ve státní správě a zkoušky odborné způsobilosti vítány

Lhůta pro podání přihlášky:
PRODLOUŽENO DO 8. 2. 2019 do 12:00
Celý text výzvy, včetně kvalifikačních předpokladů a náležitostí přihlášky
najdete na internetových stránkách www.dobrichovice.cz
Bližší informace na telefonu číslo 257 712 182,
e-mail: starosta@dobrichovice.cz

www.idobnet.cz
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Víra obohacuje
náš život
VĚŘIT NEMUSÍME JEN V BOHA, EXISTUJÍ
NEJRŮZNĚJŠÍ PODOBY VÍRY
Víra. Krátké slovo, které hodně znamená. Téměř každý
člověk v něco věří, i když si to možná ani sám nepřipouští.
Víru totiž nemůžeme spojovat pouze s náboženstvím
a církvemi. Věřit se dá třeba magii a nadpřirozeným kouzlům,
vesmírným silám, léčivým bylinkám, přírodě, ale samozřejmě
také lásce, dobrotě lidí, rozumu nebo vlastním schopnostem.
A jedno je jisté: život bez víry by byl chudší. Je to jedna
z velmi důležitých součástí našeho pozemského bytí.

S

lovo VÍRA si nejčastěji spojujeme s náboženským vyznáním a církvemi, což je
dáno již po dlouhá staletí naší historie.
Objektem víry ovšem nemusí být právě Bůh.
A pokud je, člověk není povinen se hlásit k oficiálním církvím. Je tedy velmi těžké posoudit,
kolik lidí a v co vlastně vůbec věří.

Víra je individuální
Náboženskou víru eviduje v naší republice sčítání
lidu. Podle posledních záznamů se v roce 2011
hlásilo k oficiálním církvím 1,5 milionu lidí a dalších
700 tisíc lidí sdělilo, že jsou věřící. Je to velký rozdíl proti sčítání lidu z roku 1991, kdy se k církvím
a věřícím hlásilo 4,5 milionu lidí. Co to způsobilo?
Sociologové odklon od „oficiální“ víry přisuzují
širším možnostem a také tomu, že Češi se čím
dál tím víc snaží věřit individuálně, bez potřeby
podřizovat se institucím. Tomu odpovídá také
skutečnost, že podle různých průzkumů až
polovina obyvatel věří v magii, duchy, horoskopy
a jiné neznámé síly. Další část se obrací k přírodním silám, bylinkám, léčitelům či kamenům.
A mohli bychom jmenovat mnoho dalších oblastí.
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Ať už je to, jak chce, jakákoli víra je pro lidi
dobrá. Spojuje ty, kteří se cítí sami. Dodává
naději a pomáhá v boji proti strachu.

Poberouní a okolí
Ve Středočeském kraji je podle sčítání lidu 14 procent věřících a 40 procent bez náboženské víry.
Největší zastoupení v našem nejbližším okolí má
Církev římskokatolická s farností v Řevnicích. Dále
tu existuje sbor Církve bratrské, který má pobočku v Černošicích na Vráži a v Řevnicích, a také
Církev československá husitská v Řevnicích.
Současná podoba řevnické farnosti vznikla
sloučením sedmi farností do jedné v roce
2006. Tehdy se spojily Řevnice, Dobřichovice,
Všenory, Karlštejn, Liteň, Osov a Všeradice
do jednoho velkého celku s farním centrem
a kostelem v Řevnicích. Bohoslužby se konají
v těchto místech: kostel sv. Mauritia (neboli Mořice) v Řevnicích, kaple svatého Judy
Tadeáše v Dobřichovicích, kostel sv. Václava
ve Všenorech, kostel Narození sv. Jana Křtitele
v Osově, kostel sv. Bartoloměje ve Všeradicích, kostel sv. Martina a Prokopa v Karlíku,

kostel sv. Petra a Pavla v Litni, veřejná kaple
sv. Václava ve Svinařích, kostel sv. Palmácia
v Karlštejně a kostel sv. Stanislava v Mořině.
Lidí chodí na bohoslužby poměrně dost. „Obvykle máme během víkendu sedm bohoslužeb,
kterých se v součtu účastní přibližně čtyři stovky
lidí. V některých lokalitách není účast příliš velká, ale celkově si myslím nemůžeme stěžovat.
Hlavně v Řevnicích a Dobřichovicích je patrné
zastoupení mladší generace, zvláště rodin
s dětmi. Návštěvníků za poslední léta v těchto
místech přibylo díky výstavbě nového bydlení,“
říká farář Robert Hanačík. Kromě bohoslužeb
farnost pořádá nebo umožňuje konání koncertů,
zvláště v Karlíku, Litni a Osově. „Koncerty bývají
hojně navštěvovány. Na faře se též setkáváme
se seniory a dobře pracuje farní charita, jež
sice nemá ve správě ošetřovatelskou službu,
ale pomáhá na dobrovolnické bázi potřebným
v našem regionu,“ dodává farář Hanačík.

Kurzy a farní charita
Řevnická farnost kromě toho pořádá kurzy Alfa
a Beta, což jsou cykly neformálních setkání
s promluvami a rozhovory v malých skupinkách nad základy křesťanství. Zde se mohou
lidé ve společenství modlit a sdílet společné
myšlenky. V některých místních školách poskytuje pro zájemce také výuku náboženství.
Farní charita Řevnice byla založena v roce
1991 a zaměřuje se na pomoc lidem v těžké
životní situaci. Velmi důležité je, že působí přímo v našem regionu a podporuje místní rodiny.
Každý rok v lednu pořádá Tříkrálovou sbírku,
která opět pomáhá lidem přímo v našem okolí.
Jak je vidět, tato činnost spojená s náboženskou vírou je prospěšná, což se dá říct
i o dalších vírách, pokud je lidé nezneužívají.
„Rád bych všem čtenářům popřál do nového
roku hodně zdraví, úspěchů a také dobré
spojení nejen internetové, ale i s tím, co nás
přesahuje,“ doplňuje Robert Hanačík.
Ať už věříte v Boha nebo v kohokoli či cokoli
jiného, žijete velmi bohatý život.

DOBNETTÉMA

Každý člověk má svá přesvědčení
Na víru se dá dívat z mnoha hledisek a úhlů. Jedním
z nich je také pohled pomocí psychologie. I tady se
potvrzuje, že věřit v něco může lidem přinést do života
smysl a radost. A někdy samozřejmě bolest.

Co lze v této oblasti poradit?
Psycholog neradí, je to člověk, který zkoumá víru stejně jako jiné věci. Není to někdo
vševědoucí, jenž ví, jak to je „správně“. Nabízí
klientovi možnost pochopit, kdy je pro něj víra
ještě funkční a prospěšná a kdy ho naopak
nějak omezuje.

Na otázky týkající se propojení víry a psychologie nám odpověděla PhDr. Dana Hajná
z Řevnic.
Myslím, že každý člověk v něco věří. Je to
podle vašich zkušeností pravda?
Ano, nemusí se jednat o víru ve smyslu věření
v Boha nebo ucelené náboženské hodnoty.
Ale každý člověk má nějaká svá přesvědčení,
která jsou více či méně racionální a na jejichž
základě žije a dělá různá rozhodnutí. Některé
životní názory mohou být funkční v tom, že
nám pomáhají vycházet z dříve získaných zkušeností a jejich prostřednictvím se vytváří nebo
hledá smysl života. Jsou ale i smýšlení a životní
schémata nefunkční, která je naopak dobré
přezkoumávat a třeba i nahrazovat nějakými
pro život prospěšnějšími postoji.
S jakými druhy víry
se setkáváte ve své praxi?
Většina lidí, kteří vyhledají pomoc psychologa,
chce pomoci spíše se změnou v mezilidských
vztazích nebo s přístupem, který mají k sobě.
Přicházejí tak třeba s životním přesvědčením,
že „kdo se víc snaží, je oblíbenější“, „mám
smůlu na partnerské vztahy“ nebo „být matkou
znamená být nechybující“ a podobně.
Nedílnou součástí rozhovoru klienta s psychologem jsou ale také náboženské postoje,
pokud jsou pro daného člověka v jeho životě
důležité. Přicházejí klienti, kteří vyrostli vychováváni v křesťanské víře a třeba řeší otázky
sexuality, které měli doposud tabuizovány.

nereálného“, ale znamená také určitou odvahu
a naději, že když se do toho člověk pustí, dobře to dopadne. Může to být víra v posmrtný
život, ale také třeba ve smysl manželství nebo
v uzdravení.

Řeší s vámi klienti víru v Boha? Nebo
za vámi v takových případech nechodí?
Nebývá obvyklé, že by za mnou lidé přicházeli s vírou jako hlavním tématem, v takovém
případě se obracejí spíš na kněze nebo jiné
duchovní představitele. Téma víry se objevuje
hlavně v kontextu toho, co klienta formovalo
ve výchově a co ho ovlivňuje při hledání životního smyslu.

Tam, kde se jedná o odchod z nějaké sekty
(například o Svědky Jehovovy), jsou to potíže
spojené se ztrátou kontaktů s rodinou, protože
ta takovou možnost odmítá.
Je dobré v něco věřit,
i když je to třeba nereálné?
Víra je vlastně určitá schopnost „věřit v něco

Mohou v souvislosti s vírou nastat
problémy? Myslím tím, zda může vést
i k psychickým nemocem?
Víra může být lék, ale také jed. Hlavní problém
vidím tam, kde není dobrovolnou volbou, ale
vnucenými představami a hodnotami, jak se
s tím setkáváme u různých fundamentalistických hnutí, urputných a bezvýhradných. Dítě,
které vyroste v takovém prostředí, je ohroženo depresí, nebo dokonce sebevražednými
tendencemi.Někdy se může stát náboženská
představa obsahem poruchy myšlení nebo
vnímání u psychotických onemocnění. Ale
tady tolik nezáleží na obsahu psychotického
prožívání jako na tom, že pro člověka je tento
stav dříve či později nesnesitelný a potřebuje
pomoc psychiatra.

www.idobnet.cz
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OZNÁMENÍ:
MUDr. Helena Fuchsová
Dětská lékařka v Řevnicích
Oznamuje, že k 1. 3. 2019
uzavírá svoji praxi.
Důvod: Nesehnala jsem v České republice dětského lékaře,
který by moji praxi zastupoval a výhledově ji i převzal.
K tomuto datu ukončuji všechny svoje smluvní vztahy
se zdravotními pojišťovnami.

MONTÁŽE-SERVIS-REVIZE

OBERMAN
ALARMS
zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX
kamerové systémy
regulace vytápění
automatizace, ovládání
Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.cz

www.oberman.cz

LA SPONSA
svatební a plesový salon

SWAH s.r.o.
Česká společnost se 31letou tradicí.

HLEDÁME
STROJNÍ MECHANIK
N OV Ě O T E

VŘENO

Okouzlující značkové svatební šaty
Essense of Australia
Alfred Angelo • La Sposa a další
Cena: 3

000 až 8 900 Kč

Tvoříme Váš svatební a plesový styl!

www.lasponsa.cz
Ztracená 71, Stará Huť u Dobříše
tel.: 774
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371 955

PROGRAMÁTOR
A TECHNOLOG CNC
OBRÁBĚCÍCH CENTER
ELEKTROINŽENÝR
PRŮMYSLOVÉ
AUTOMATIZACE
Nástup ihned, nebo po domluvě.
Další informace:

www.swah.cz/kariera
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V čem víra naopak pomáhá?
Víra je schopnost důvěřovat a mít naději. A to
je určitě potřeba ve všech mezních životních
situacích, jako je nemoc nebo nečekané úmrtí.
V takovou chvíli se totiž běžně člověk cítí
bezmocný a beznadějný a je přirozené, že i víra
prochází těžkou zkouškou.
Být věřící také obvykle znamená patřit
do nějakého společenství, které vyznává stejné
hodnoty. V krizových situacích pomáhá, není-li
člověk na zvládnutí starostí sám.
S jakými očekáváními za vámi lidé chodí?
Týkají se hlavně hmotných věcí, nebo
vztahů či zdraví?
Přicházejí lidé, kteří žijí pro ně v neuspokojivých
vazbách a rádi by změnili situaci nebo něco
na sobě. Často se to týká partnerských nebo
rodinných vztahů, které jsou o to složitější,
pokud má člověk nějaké úzkostné nebo depresivní psychické obtíže.
Jaké touhy mají dnešní děti?
Ačkoli statistika rozvodovosti je o něco příznivější, stále je mnoho rodin, kde děti nemohou
vyrůstat pro ně v přirozeném prostředí, tedy
s oběma rodiči. Hodně dětí tuto možnost
vlivem rozvodu nebo i předčasného úmrtí
rodiče ztrácí a velmi si přeje žít v harmonických
rodinných podmínkách.

Anketa
1. V co věříte?
2. A co byste si přál/a
v novém roce 2019?

Jan Maget | malíř, Všenory
1. Úplně svět nechápu, ale pro mou
potřebu asi stačí,
jak mi ho zprostředkují smysly.
Díky zkušenostem
jsem připraven
jim, s jistou mírou
opatrnosti, věřit.
2. Přál bych si, aby
mě moje práce ještě dlouho nepřestávala
bavit. A aby tělo co nejdéle odolávalo stařeckému chátrání.

Josef Klíma | novinář
a spisovatel, Dobřichovice
1. To je velmi intimní
otázka, ale zkusím
aspoň naznačit.
Když jsem byl mladý,
hodně jsem studoval
různá náboženství,
abych si z nich vzal
to, co je v souladu
s tím, jaký jsem.

A co byste popřála čtenářům
do nového roku?
Přeji všem plné a co nejvíc radostné prožití

Neboli ateista s jakýmsi přesahem. Tehdy mi
nejvíc vyhovoval buddhismus, dokonce jsem pár
týdnů strávil v buddhistickém klášteře v Thajsku.
Čím jsem byl starší, tím víc jsem se vracel ve víře
k našim evropským kořenům, tedy ke křesťanství. Jen jsem vynechal církev jako prostředníka,
když se chci obracet k čemusi vyššímu, protože
věřím, že upřímně modlit se může člověk kdekoli, třeba i v lese. A doplnil jsem to buddhistickým krédem, které mi pomáhá orientovat se
v některých morálně složitějších situacích. Ten
Buddhův výrok zní: Ničí čin se neztrácí, zpět
k svému pánu se vrací. Já si doplňuji: V dobrém i ve zlém. Takže jsem, řečeno s páterem
Halíkem, klasický český „něcoista“. Neboli
člověk, který věří pouze v „něco“ nad námi.
2. Přání mám, čím jsem starší, také jednodušší: už přeji sobě a mým nejbližším jen
zdraví. To ostatní je věc píle a talentu. Letos
bych také byl rád, kdyby se k co největšímu
počtu čtenářů dostala má nejnovější knížka
Zločin jak ho pamatuju. Vyšla před Vánocemi a je to taková historie českého zločinu
od roku 1989 dodnes. Uvědomil jsem si totiž, že jsem jako jeden z mála ještě aktivních
novinářů osobně zažil všechny velké české
zločince, od Jonáka až po Krejčíře, a zpovídal jsem i řadu lidí, kteří v uplynulých letech
proti zločinu srdnatě bojovali. Státní zástupce, policisty, vězeňského kněze, ředitele
tajných služeb, kolegy novináře a podobně.

Eva Hašková, grafička
a ilustrátorka, Všenory
1. Na víru moc nespoléhám, nejsem nakloněná čemukoli uvěřit. Zvláště ne tomu,

každého životního okamžiku a dostatek víry
ve dny budoucí.

o čem se sama nemůžu přesvědčit. Ale že
se zítra opět rozední, tomu věřím.
2. Aby naše železniční trať z Prahy do světa
byla posílena o třetí kolej.

Rudolf Hrušínský nejml.
herec, Karlík
1. Věřím v Pána
Boha.
2. Přál bych si, aby
se nám v našem
krásném milovaném
údolí i v novém roce
žilo tak dobře, šťastně a spokojeně jako
doposud a aby vše
ošklivé a zlé zůstávalo tam někde v dálkách za Jílovištěm.

Vlaďka Hejmová
lékařka, Řevnice
1. Ve zdravý rozum
lidí.
2. Přála bych si, aby
si lidé i s rozdílnými
názory pozorněji
naslouchali a aby
bylo mezi námi víc
porozumění a nadhledu.

Téma připravila: Lucie Hochmalová

www.idobnet.cz
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Hudba mě
vždycky bavila
NOVINÁŘ JAN FLEMR ZPÍVÁ VE SBORU
A POŘÁDÁ PIVNÍ SLAVNOSTI
Možná ho znáte od vidění z nejrůznějších akcí. Třeba jste se
s ním někdy setkali a poznali, jak skvělý je vypravěč. A nebo
také víte, že má rád pivo a rád (a dobře) zpívá: novinář Jan
Flemr z Řevnic. Bydlí zde třináct let a za tu dobu se zapojil
do nejrůznějšího místního dění.

H

onza Flemr je v našem „kraji“ poměrně
známou osobou. „V Řevnicích bydlíme
od roku 2006. Pozemek jsme si koupili
krátce před povodněmi 2002 (a dost jsme se
pak divili). Tady jsem mohl naplno rozvinout
svou ‚seznamovací mánii‘, jak tomu říká žena.
Během roku jsme tu měli spoustu kamarádů,“
vypráví o svém životě v Řevnicích.

z toho vzešla populární Rybofka před Modrým domečkem, kterou jsme loni zpívali už
po desáté. Hudba mě vždycky bavila a nikdy
jsem ji nedělal nijak organizovaně. Takže krátce
po čtyřicítce jsem usoudil, že už je čas. Poslal
jsem jakýsi e-mail s organizačními pokyny, který mě katapultoval do funkce jednatele sboru.

Kde jste bydleli předtím?
Vyrůstal jsem ve vilové čtvrti v Praze
na Dobešce, kde se skoro všichni
navzájem znají. Se ženou jsme pak
bydleli devět let na sídlišti, což mě
nebavilo, takže jsme se přesunuli
sem a neměnili bychom.
Jak a kdy ses vlastně dostal
ke spolupráci s řevnickou lidovou muzikou Notičky?
Notičky s tou seznamovací mánií
dost souvisí, hodně našich dobrých kamarádů má nebo mělo
v souboru děti. Já jsem naše děti
Lucku s Jonášem do Notiček
poprvé poslal ještě dřív, než jsme se
nastěhovali do Řevnic. Mám pocit,
že na začátku mého zapojení byl
ples, který jsem moderoval, a pak
velikonoční koledování v Řevnicích,
při němž se tradičně velmi upevňují
vztahy v rámci souboru. Potom
jsem s Notičkami vyrazil na soustředění a začal se jim starat o webové
stránky a píárko, jak se dneska
říká. Letos jsem byl na soustředění
po jedenácté…

Notičky ale nejsou jediný soubor, kde
působíš. Co tě přivedlo ke zpěvu ve sboru
Canto Carso?
Řevnický sbor vznikl v září 2011 na troskách
dvou sborů, z nichž jeden, příležitostný, zpíval
každý rok pod vedením Lukáše Prchala
Rybovu Českou mši vánoční. Mimochodem
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• Pracuje jako redaktor francouzské
agentury AFP.
• Zpívá ve sboru Canto Carso a každý
rok 24. prosince také řevnickou
Rybofku.
• Spolupracuje s dětskou lidovou
muzikou Notičky z Řevnic.
• Spolupořádá Pivní festival Řevnice.
• Žije v Řevnicích s manželkou Věrou,
má dvě děti.

puellaris jsme si zazpívali na Eiffelově věži,
v Českém centru, v katedrále v Choisy-le-Roi,
kde Atout Choeur sídlí. Taky jsme si samozřejmě důkladně prošli Paříž. Pěkné to bylo!
Co tě tam nejvíc nadchlo nebo potěšilo?
Všechna vystoupení byla prima. Ale protože
se dívám dopředu, nejvíc mě těší
skutečnost, že jsme se zase trochu
stmelili. U nás to funguje tak, že
ráno přijdete v hotelu na snídani
a je vám úplně jedno, ke komu si
sednete, protože si s každým máte
co říct. Taky mám radost z toho, že
dva studenti, kteří nám pro účely
zájezdu vyztužili basovou sekci,
pokračují ve sboru i po Francii.
Odzpívali s námi většinu adventních
akcí a těší se na příští rok. Asi jim je
mezi námi „důchodci“ dobře!

V současnosti máme stabilní sestavu skoro
třiceti lidí, kteří tvoří velmi dobrou partu. Z toho
mám velkou radost.

Před chvílí jsi zmínil Rybovu mši,
která se zpívá na Štědrý den
před Modrým domečkem. Teď
jsi jedním ze čtyř sólistů. Bylo
těžké se tuto skladbu naučit?
Učil jsem se ji průběžně. Poprvé
jsem ji zpíval s Lukášem Prchalem
někdy před dvanácti lety. Poslední tři
roky zpívám Rybovku bez partitury. Vedla mě k tomu zkušenost
z mého prvního sólového vystoupení
Archiv
před Domečkem. Byl jsem strašně
nervózní, protože jsem se o své
nové roli dozvěděl až těsně před
vystoupením. K tomu dost pršelo,
takže se mi totálně slepila partitura… Tehdy
jsem si předsevzal, že se ji naučím nazpaměť.
Je to nádherná skladba, určitě za to stála.

Před Vánoci jste měli s Canto Carso poměrně dost koncertů a ještě předtím jste
byli na zájezdu ve Francii.
Proč zrovna tam?
Do Paříže jsme jeli díky loni navázanému přátelství s místním sborem Atout Choeur, jemuž
dělá jednatelku paní Déborah Tigrid, dcera
bývalého disidenta a ministra kultury Pavla Tigrida. Atout Choeur přijel loni do Prahy, dvakrát
jsme si s nimi zazpívali a letos byla řada na nás.
Posíleni o dívky z černošického sboru Chorus

Pracuješ ve francouzské tiskové agentuře
AFP. Můžeš nám prozradit, jak ses k této
práci dostal? Francouzská agentura moc
redaktorů v Čechách asi nemá...
Já jsem původním povoláním literární historik
se zaměřením na moderní anglickou literaturu.
Ale akademická kariéra mi nebyla souzena.
Krátce před třicítkou jsem nastoupil do anglické redakce České tiskové kanceláře (ČTK,
„Četka“, pozn. red.), kde jsem pracoval devět
let. Pak jsem strávil rok v jedněch amerických

Práce na Mistrovství Evropy v ženském fotbale 2017.

Co nového Notičky připravují
na letošní rok?
Vůbec netuším. Snažím se držet svého kopyta
a do repertoáru nemluvit. A vedoucí jsou navíc
trochu tajnůstkářky.

Kdo je
Jan Flemr?

DOBNETROZHOVOR

internetových novinách. Tam jsem dostal nabídku z AFP přes bývalého kolegu z Četky. Byl
to splněný sen. Třetí největší agentura na světě,
zajímavá, pestrá práce plná adrenalinu, velká
míra svobody, sem tam cestování za reportážemi… A pro upřesnění – pro Francouze píšu
z Česka anglicky. Mám kolegu francouzštináře,
pak máme ještě fotografa a sekretářku. Před
dvěma lety mě naučili točit video, abych se
nenudil.
A jaké zprávy z Česka nejčastěji dodáváš?
Kompletně pokrýváme dění v České republice,
od politiky přes kulturu po sport. Velmi dobrodružným zážitkem bývá vysvětlování událostí
na naší politické scéně, protože to musí být
stručné a zároveň srozumitelné našemu průměrnému čtenáři, definovanému jako „singapurský rybář“. Takže se často dost zapotíme.
Vraťme se ale k tvému dalšímu koníčku.
Je jím pivo, v květnu spolupořádáš v Řevnicích pivní slavnosti. Čí to byl nápad?
Myslím, že první to nahlas řekl Fanda Kotršal,
který provozuje pivní klub Františkovy lázně
u řevnického nádraží. Festival pořádáme
ve čtyřech lidech s co nejnižším rozpočtem.
Loni nám přišlo kolem patnácti set lidí, což
bereme jako velký závazek. Letošní termín festivalu je 25. května. Chystáme pár
nových pivovarů, chceme akci trochu rozšířit
a nabídnout návštěvníkům třeba festivalové
suvenýry. Samozřejmostí jsou naši domovarníci, kteří budou u vstupu do dvora zase
nabízet „welcome drinky“, a stále doufáme,
že konečně budeme moci představit pivo

Sólisté po tradiční České mši vánoční (Jan Flemr druhý zprava).

uvařené ve vznikajícím pivovaru v Řevnicích.
Pořád platí, že klademe důraz na kvalitu, ne
na kvantitu, a jsme rádi, že návštěvníci to
respektují. Naším cílem je nabídnout co nejvíc
zajímavých piv k ochutnání lidem, které pivo
zajímá nikoli pouze jako prostředek k dosažení vratké chůze.

Karolína Veselá

Co bys popřál čtenářům do nového
roku 2019?
Aby dělali věci, které je baví, a dokázali si
plnit své sny. A aby si uvědomovali a neustále
připomínali, v jak krásném koutě naší skvělé
země žijeme a jak se máme dobře.


! Lucie Hochmalová

inzerce

Hledá
kandidáty/ky na pozici:

RECEPČNÍ

Hlavní pracovní náplní je odbavování hráčů
a každodenní komunikace s klienty.

POŽADUJEME:

Bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost, příjemné vystupování,
komunikativnost, základní znalost PC (MS Office, Internet) a aktivní
znalost anglického jazyka. Orientace v golfovém prostředí výhodou.

NABÍZÍME:

Práci v příjemném kolektivu na hřišti špičkové kvality ve Vysokém
Újezdu u Berouna a zajímavé platové ohodnocení.

NÁSTUP: březen 2019
V případě zájmu zasílejte své životopisy na faladova@albatross.cz

AKCE 10 let prodloužená záruka zdarma na vybrané pračky, sušičky a vestavné myčky značky MIELE

www.idobnet.cz
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POZVÁNKY
Fotky nahradí obrázky seniorek
Hledání duše krajiny a srdce měst byl
název expozice fotografií Alfreda Šupíka,
která se konala do 10. ledna v dobřichovickém zámku. Od 15. ledna budou k vidění obrázky seniorek z výtvarného kurzu
akademické malířky Dany Puchnarové.
Jejich výstavu nazvanou Z čisté fantazie
zahájí vernisáž v úterý 15. ledna v 18:00,
přístupná bude do konce ledna.

Co lze vyčíst ze zbytků staveb?
Besedy Aleny Šarounové o tom, co lze
vyčíst z archeologických nálezů, labyrintů,
zbytků staveb i dochovaných maleb, se
v dobřichovickém sále Dr. Fürsta konají
po dvě lednové neděle. V neděli 13. ledna
je od 16 hodin na programu beseda z cyklu
Když kámen hovoří... nazvaná Kamenná
kronika. Během pořadu se dozvíte zajímavé
informace o tehdejších znalostech geometrie a technických dovednostech starých
stavitelů z období od starého Egypta
do středověku. Vstupné je dobrovolné. Další část besedy nazvaná Starověcí inženýři
se odehraje v neděli 20. ledna.

Prvními hosty Club Kina budou
Schmitzer a Hudba Praha Band

H

udba Praha Band nebo zpěvák
a herec Jiří Schmitzer budou prvními
hudebními hosty v roce 2019 v černošickém Club Kině.
Jiří Schmitzer tu zahraje 25. ledna, o den
později, 26. ledna, sem ve 20 hodin zavítá
Hudba Praha Band, která vznikla jako pokračování zaniklé Hudby Praha. Její bývalí členové
Vladimír Zatloukal a Jiří Jelínek se rozhodli
pokračovat ve stejném duchu a přizvali do ka-

pely bubeníka Ludvíka Emana Kandla. Dále
oslovili Zdeňka Hnyka, populárního moderátora
Radia 1, který se jako host chopil mikrofonu.
Dívčí vokály zpívají Lucie Jandová a Hanka
Pospíšilová, na saxofon hraje Kuba Douda.
Hudba Praha Band interpretuje největší hity
Jasné páky a Hudby Praha. V předprodeji
v Club Kině vás vyjde vstupenka na 200 korun,
na místě zaplatíte o 50 korun více. Vstupné pro
Archiv pořadatele
seniory je za 200 korun.

Přední hráči symfonických
těles zahrají v řevnickém kině

Děti uvidí hodná strašidla
Divadlo Elf zahraje pohádku Vojta a Strašidla v neděli 27. ledna od 15 hodin v sále
Dr. Fürsta v Dobřichovicích. Na děti čeká
příběh o velké odvaze, hodných strašidlech
a o tom, že ne vše, co se děsné jeví, musí
hrůzu nahánět. Za vstupné zaplatíte 70 Kč.

Šansoniérka představí album
Písně ze svého alba Kuřárna v blázinci zazpívá v Řevnicích šansoniérka Zlatka Bartošková v sále Zámečku v neděli 6. ledna
od 18 hodin. V pořadí páté CD osobité
české zpěvačky je věnováno svéráznému
moravskému básníkovi Josefu Řičánkovi.

Šteindler servíruje Tatarák na ex

Archiv pořadatele

Divadelní crazy komedie, v níž hrají Milan
Šteindler a Vojtěch Záveský, bude k vidění
22. ledna v Berouně. Představení s názvem Tatarák na ex diváci zhlédnou v sále
České pojišťovny od 20 hodin. Ve středu
30. ledna na stejném místě a ve stejnou
dobu zahraje Radůza s kapelou.

Klasiku mezinárodní úrovně nabídne pořadatelka Lucie Kukulová v řevnickém kině v pondělí 31. ledna. Tentokrát pozvala Wind Quintet.
Členové tělesa jsou laureáty národních i mezinárodních interpretačních soutěží. Působí také jako
přední hráči v mnoha dalších komorních a symfo-

Do Černošic míří senátor Hilšer

Dlouhý maraton masopustního veselení začíná u Berounky již v lednu. Jeden
z prvních průvodů maškar projde Srbskem,

V rámci černošické Občanské akademie
se 21. ledna uskuteční beseda se senátorem Markem Hilšerem. S lékařem a jedním
z kandidátů na prezidenta bude moderátor
hovořit o aktivním občanství, lidských
hodnotách, životních postojích a dalších
otázkách, které budou posluchače zajímat. Na besedu, která začíná v Club Kině
v 19 hodin, je třeba se předem přihlásit,
a to na webu Akademiecernosice.cz.

nických tělesech (Česká filharmonie, Symfonický
orchestr hl. m. Prahy FOK, Národní divadlo,
Baborák Ensemble, Česká sinfonietta atd.). Jejich
hudební produkci doplní charismatický herec Jan
Čenský. Koncert, spojený s uměleckým přednesem francouzské poezie, začíná v 19:30.

Masopust letos potrvá až do počátku března
kde se masopust koná 19. ledna. Začíná
v 11:30 u kulturního domu, chybět nebudou zabijačkové dobroty i živá kapela. Další
na řadě jsou Svinaře. Tam se pestrobarevná
chasa v přestrojení sejde na návsi 26. ledna.
Průvod masek vyjde za zvuků kapely Třehusk
ve 13 hodin. První únorová sobota patří
letovskému masopustu, třetí mokropeskému. V roce 2019 nás čeká dlouhé období
hojnosti a veselení, neboť masopustní úterý,
po kterém nastává období půstu, připadá až
Archiv Pavly Nováčkové
na 5. března.
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Stranu připravila: Pavla Nováčková

DOBNETVETERINÁRNÍ PORADNA

Kastrace u koček
N
echtěná koťata jsou častým problémem, který zodpovědnější chovatel
řeší. Ti méně zodpovědní neinvestují
do kastrace volně se pohybujících koček,
a proto je každoročně k mání množství koťat
a sirotků. V horším případě se jich majitelé
zbavují utopením, vyhazováním v krabicích
do popelnic a podobně. Porušují tím zákon
na ochranu zvířat proti týrání, a dopouštějí se
tak trestné činnosti.
Přitom řešení je velmi snadné – nechat
kočičku kastrovat. A právě v těchto dnech
nastává nejoptimálnější doba k preventivní
kastraci: tedy před začátkem jara, kdy kočky
začínají mrouskat.

Antikoncepce koček
je hloupost!
Dalším způsobem, bohužel mylně tradovaným
mezi laickou veřejností, je možnost použití antikoncepce za účelem zamezení nechtěnému
početí. Tato metoda je však extrémně riskantní
pro celkový zdravotní stav a v žádném případě
ji žádnému zvířeti nedoporučuji. Po těchto
pilulkách podávaných perorálně kočky často
trpí masivními záněty reprodukčního traktu, cystami a podobně. Oproti předpokladu
finanční úspory musí pak majitelé investovat
ještě víc do řešení akutního stavu, jako je třeba
pyometra (zánět dělohy). Ve finále stejně dojde

na vyjmutí vaječníků i dělohy, jen za výrazně
rizikovějších podmínek akutního zánětu.

Lépe je nenarozeným
koťatům než nechtěným
Kastrace je rutinní, zhruba 45minutový zákrok.
Vyjmutím vaječníků, vejcovodů a části (nebo
podle potřeby celé) dělohy je kočkám odebrána možnost reprodukce. Kastrovat se dají
i březí kočky, kdy obecně platí: při podezření
na nechtěnou graviditu nechat co nejdřív
operovat.
Při kastraci se kočička nejprve seduje
za přítomnosti majitele, poté v přepravce usíná
a ve spánku probíhá příprava operačního pole
a dezinfekce. Samotná operace včetně šití trvá
zhruba 20 minut, většina pacientů se po půlhodině probouzí. To v praxi znamená, že po 60
minutách může být zvíře předáno do domácí
péče již čilé a probuzené. Na břiše má ranku
velikosti maximálně 2 cm, z níž se po deseti dnech při kontrole vyndají stehy. Rána je
ošetřena hliníkovým sprejem, který plní funkci
tekutého obvazu.
Po operaci se aplikují jednorázová antibiotika
a léky proti otoku/bolesti. Doma již není nutné
zvířeti cokoli podávat. Kočkám, které nemohou
být po tuto dobu v pohodlí domácnosti, šijeme
intradermální steh, který se sám vstřebá, a kočička může již večer šplhat venku po stromech
bez jakéhokoli omezení.

Možné komplikace
po kastraci
Kastrace je poměrně bezpečný chirurgický
zásah, riziko komplikací ovšem hrozí při každé
anestezii nebo operaci. Někdy dochází k mírnému otoku a zarudnutí operační rány, obvykle
vymizí během několika následujících dní. Kočka
se může sama infikovat olizováním. Jedincům,
kteří si ránu lížou, je potřeba nasadit ochranný
límec nebo obleček. Nechutenství a zvracení
se může vyskytnout 24 hodin po anestezii.
Některá zvířata pomaleji metabolizují anestetika
a mohou být 24 hodin po kastraci spavá.

www.tervet.cz
inzerce

NABÍDKA SLUŽEB
l zpracování daně z příjmů právnických a fyzických osob
l zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
l zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitosti

a daně z nemovitých věcí
l daňové a finanční plánování

Ing. Ivo Dostál: daňový poradce

ev. číslo 5115 | +420 608 40 99 94 | 5115@kdpcr.org

www.idobnet.cz
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NOVĚ OTEVŘENÁ
farmářská prodejna
v Řevnicích

DRŮBEŽ A VEJCE Z NAŠEHO CHOVU
mléčné výrobky, káva, víno, med
a další farmářské výrobky
OTEVÍRACÍ DOBA

A
30% SLEV !
NA SERVIS
•
•
•
•
•
•

kola horská
trekingová
silniční
dětská
elektrokola
koloběžky

Út-Pá 14:00-17:30 So 7:30-12:00
Řevnice, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 54

Cvičení pro maminky
v Řevnicích
Kurz cvičení po porodu – 10 týdnů
pondělí 10:45 (od 4. února)

KVALITNÍ SERVIS

posílení středu těla, zdravá záda,
pánevní dno a rozestup břišních svalů

perfektní předprodejní příprava kol

Kondiční tréninky s hlídáním dětí
pondělí a čtvrtek od 9:30

ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
(říjen až únor)

Pohyb s říkankou pro děti do 3 let
čtvrtek od 10:45 (od února)

po-pá 8-18 | so 8-12

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

www.kola-sport.cz

Kdy a kde
Po

Út

St

Čt

9:00

10:00

Zdravotní cvičení
MÍŠA

11:00

15:00

16:00

17:00

Box pro děti
PETR

MALÝ
SÁL

19:00

20:00

Krásné tělo
KLÁRA
Fit Box kruháč
PETRA

Fat Burn Class
PETRA

Trampolínky
PETRA

17:30 – 18:30 Box pro dospělé PETR

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink
TRX RADEK

16:15 – 17:45 Kurz sebeobrany
pro děti LUKÁŠ

Kruhový trénink
RADEK

Kruhový trénink
TRX RADEK

AC Olympia malá AC Olympia velká
přípravka KATKA přípravka KATKA

MALÝ
SÁL
VELKÝ
SÁL
MALÝ
SÁL
VELKÝ
SÁL

So

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink
TRX RADEK

ZAVŘENO

MALÝ
SÁL

ZAVŘENO

l

Jóga
Alena

Spinning Lucka
Naleznete nás na

Olympia Fitness

lektory jógy l fitness trenéry l lektory skupinových lekcí

Práce v příjemném kolektivu a prostředí, zaměstnanecké výhody.

OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31 l tel.: 257 711 071
DOBNET leden 2019

Kruhový trénink
TRX PETRA

ZAVŘENO

VELKÝ
SÁL

HLEDÁME:

Trampolínky
PETRA

18:30 – 19:30 Box pro dospělé PETR

RANNÍ CROSSFITOVÉ TRÉNINKY S RADKEM: úterý a čtvrtek od 7:00 (Nutné předem telefonicky objednat.)
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18:00

AC Olympia malá AC Olympia velká
přípravka KATKA přípravka KATKA
Kruhový trénink
TRX RADEK

VELKÝ
SÁL

Pá

Ne

8:00

VELKÝ
SÁL

hanka@zijemevpohybu.cz

www.zijemevpohybu.cz

www.olympia-wellness.cz

DOBNETSPORT

Běžci v lednu opět startují v Litni

M

ilovníci běhu nepolevují ve své aktivitě
ani v zimě. Už teď masírují své svaly,
aby byli ve formě na Zimní běh Litní
a zámeckým parkem. Závod odstartuje v sobotu 19. ledna.

Šestý ročník běhu je součástí Brdského
poháru. Hlavní trasa měří 7,5 kilometru. Děti
a dorost poběží od 50 m do 3,7 km. A nezávodní běh pro zdraví a kondici bude vytyčen
na 3 780 metrů.

Žákovské kategorie odstartují v 10 hodin
postupně podle věku. V 11:10 přijdou na řadu
handicapovaní závodníci a ve 12 hodin se
na start postaví ostatní kategorie. Přesné
instrukce, mapu trati a přihlášku najdete
na webu Behlitni.cz.
Zázemí závodu je v areálu liteňského zámku.
Celou rodinu zabaví také doprovodný program.
V cíli bude pro závodníky připraveno občerstvení.
Akce se koná za každého počasí. Loni běžci
soupeřili ve skutečně ledovém ovzduší. Pod
slunečnou oblohou rtuť teploměru přes den
ukazovala kolem –7 °C. Přesto si to všech
139 sportovců užilo. Nejmladším účastníkem
byl tříletý Matouš Alfery z Vinařic a nejstarším
Václav Řápek z Prahy, narozený v roce 1942.
Celkovým vítězem se stal Jan Franěk z Triklubu
Příbram v čase 27:30 min. a v kategorii žen
Bára Stýblová z LOKO Beroun v čase 33:48
min. Kdo se zapíše do letošních tabulek, odhalí
třetí lednová sobota.
Organizátoři uvítají všechny běžce i diváky,
kteří malým i velkým závodníkům rozproudí
krev v žilách.
Start liteňského běhu v lednu 2017.

Karel Tůma

Fotbalový turnaj uctil památku
Davida Laciny

Z

ákladní škola Řevnice pořádala na počest svého zesnulého žáka
již druhý ročník fotbalového turnaje. Memoriál Davida Laciny pro
žáky 8. a 9. tříd proběhl ve Sportcentru Liďák.

Akce se konala 18. prosince pod
záštitou města Řevnice. Pět týmů
soutěžilo ve starší i v mladší kategorii. Putovní pohár získali hráči
z Radotína. Loni si nejvíc dařilo
černošickému družstvu.
Připomeňme, že David zemřel
náhle před Vánocemi v roce 2016.
Navštěvoval osmou třídu řevnické základní školy. „Byl to velký

sportovec, kamarád a také člen
fotbalového týmu FC Slavoj Řevnice. K výročí jeho úmrtí se škola
rozhodla uspořádat fotbalový
turnaj žáků 8. a 9. tříd základních
škol z Poberouní,“ uvedl tehdy
ředitel školy Tomáš Řezníček.
Atmosféru turnaje zachytila také
kamera DOBNET.tv na webu
iDobnet.cz v rubrice Videa.
Archiv Klubu

Ital Fabiani posílil radotínské vlky

B

K Wolves Radotín mají novou posilu ze zahraničí. Během prosince
kádr rozšířil jednadvacetiletý rozehrávač Lorenzo Fabiani, který
v loňské sezoně nastupoval v italské sérii C.

ZŠ Řevnice

Hokejisté zvou na ples
SK Černošice zve všechny příznivce hokeje, standardního i latinskoamerického tance a populární hudby na šestý ročník plesu hokejistů,
který se koná v sobotu 26. ledna od 19:30 hod v Panské zahradě
v Dobřichovicích. Hudební doprovod je zajištěn pod taktovkou
Michael & The Band. V průběhu večera se uskuteční dražba. Její
výtěžek se použije na turnaj bratří Kobranovových pro děti a mládež.

Tým naopak opustil americký
křídelník Jeffrey Varga.
„Oba rozehrávači Toběrný
a Taussig jsou zřejmě do konce roku mimo hru, takže jsme
potřebovali co nejdřív sehnat hráče
na pozici jedna. Lorenzo prošel top
mládežnickými kluby v Římě a je
především vynikajícím obráncem.
Jsme přesvědčeni, že nám pomůže,“ řekl trenér Adama Peřinka.
Lorenza Fabianiho s číslem
22 budete moci vidět na domá-

cí palubovce radotínských vlků
ve sportovní hale Věry Čáslavské v Černošicích-Mokropsech.
A bude to zápas s velkým „Z“.
Pětkrát za sebou neporažení
Wolves se postaví vedoucímu
celku ligy BC Benešov! Stane se
tak v sobotu 12. ledna. A o další
body budou na stejném místě
bojovat také v neděli, kdy nastoupí
proti Sokolu Kbely. Oba zápasy
začínají v 18:45. A vlci se již nyní
těší na všechny fanoušky!
www.idobnet.cz
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Rok 2018 v Jednom stromě
a LMŠ Na dvorečku
Leden je měsícem pro plánování a bilancování.
Rok 2018 byl pro Jeden strom, z. ú., a LMŠ
Na dvorečku jedním z nejnáročnějších v jeho
existenci, a tak máme co bilancovat.
LMŠ Na dvorečku vstoupila do rejstříku škol
a školských zařízení, úspěšně prošla kontrolou
České školní inspekce a druhou certifikací
Asociace lesních mateřských škol, získala
grant na zateplení zázemí, stala se katedrovou
školkou pro katedru školského managementu
PedF UK.
Centrum Jeden strom, v jehož prostorách
nabízíme služby školky Jednoho stromu
a školičky Rarášků (jeslí), se přestěhovalo
v rámci Dolních Černošic blíž k černošickému
nádraží. Stěhování předcházela celoroční

rekonstrukce objektu a investice do obnovy
v řádu milionů korun. Komunitní škola Jeden
strom se rovněž přesunula do větších prostor.
I zde byla nutná přestavba. Branami Jednoho
stromu a LMŠ na dvorečku prošlo řádnou
docházkou celkem 180 dětí, příměstským
táborem dalších 120 dětí.
Po celý rok se nám dařilo realizovat aktivity
z OP PPR v projektu Nejsem tu sám, který je
zaměřen na rovné příležitosti, inkluzivní vzdělávání a multikulturní výchovu. V rámci tohoto
projektu probíhaly po celý rok vzdělávací akti-

A nejbližší akce?
V týdnech od 21. 1. a 4. 2. proběhnou v naší škole
dny otevřeného vyučování.
Zájemci se mohou zapisovat na dané termíny do tabulky na www.jedenstrom.cz

vity pro pedagogy i veřejnost, např. začlenění
dětí a cizinců s jazykovou a kulturní bariérou,
alternativní a augmentativní komunikace, rozvoj
fonematického sluchu, péče o děti s opožděným vývojem řeči, multikulturní dny (Kongo,
Ukrajina, Čína), multikulturní výchova v MŠ.
Na konci roku 2018 jsme získali šablonový
grant na inkluzivní vzdělávání pro LMŠ.

Co nás čeká v roce 2019?
Rok 2019 je rokem 10. výročí založení Jednoho stromu. Chceme slavit a ohlížet se, ale také
jít dál!
Budeme usilovat o zřízení pobočné třídy lesní mateřské školy v Lipencích, založení dětské
skupiny tamtéž, zajištění objektu pro 2. stupeň
naší Komunitní školy. V měsíci březnu proběhne zápis do školky a školičky Jednoho stromu
v Dolních Černošicích, v dubnu zápis pro další
1. třídu naší školy a v květnu do LMŠ Na dvorečku. Opět plánujeme provoz příměstského
tábora. Informace o zápisu budou zveřejněny
na nástěnce našeho webu nejpozději měsíc
před plánovaným termínem. I nadále budete
moci podporovat asistenty pedagoga přes
Mgr. Alena Laláková, ředitelka
GIVT.cz.


Jeden strom, z. ú,. a LMŠ Na dvorečku

LETY ČERNOŠICE
Pražská 559 Táborská 2025
Obchodní centrum
vedle supermarketu BILLA

Po - Pá 7:00 - 13:00
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Poliklinika Vráž
naproti supermarketu TESCO

Po - Pá 7:00 - 11:30

DOBNETTIP

Návštěva zámku vás
zavede do pohádky
V naší zemi máme stovky nejrůznějších zámků, hradů
a zřícenin, které jsou součástí národní minulosti. Jedním
z nich je také zámek v Dobříši. Najdeme ho necelých
třicet kilometrů od nás a je opravdu pohádkový. Ostatně
pohádky se tu také často natáčejí.

V

zpomeňme třeba na Princeznu ze mlejna, Pravého rytíře nebo Čertoviny. Filmaři
ale zámek a jeho parky vyhledávají také
pro další snímky. V posledních letech se tu
točily seriály Expozitura či Borgiové nebo filmy
Mlhy Avalonu a Marie Terezie. A i vy se sem
můžete vydat. Otevřeno je po celý rok.

Při příjezdu do Dobříše se zámek nedá minout,
stojí u hlavní cesty. Naproti parku je parkoviště a kostel Nejsvětější Trojice. Když se otočíte
na druhou stranu silnice, upoutá vás půvabná
rokoková stavba se starorůžovo-žlutou fasádou.
A po vstupu dovnitř se ocitnete skoro v pohádce.

Právě v prvním okruhu si přijdou na své
milovníci historie a krásných věcí. K vidění je
jedenáct místností – pánské a dámské pokoje
a reprezentační sály. Možná vás překvapí
pánská ložnice laděná do červenorůžové
barvy. Nebo elegantní dámská ložnice v bílé
barvě s proužky. Staré časy na vás dýchnou
v knihovně. A svým prostorem vás ohromí
zrcadlový sál. Je na zámku největší, má 220
metrů čtverečních a využívá se hodně pro
svatby a koncerty.
Další prohlídky jsou zaměřené tematicky.
Druhý okruh se věnuje dobříšským přízrakům
(ten se líbí hlavně dětem) a třetí obrazům
v Galerii JCM.
Návštěva zámku je velmi příjemná. A pokud
nebude příliš zima nebo deštivo, doporučuji
ještě procházku v anglickém parku. S dětmi se
zastávkou na místním hřišti.
! Lucie Hochmalová /

Trocha historie

Praktické informace

Na místě dnešního zámku stával od 14. století
hrad. V 17. století získal panství hrabě Bruno
Mansfeld. Jeho potomek Jindřich Pavel Mansfeld sídlo v letech 1745–1765 rekonstruoval
do dnešní rokokové podoby poté, co tehdejší
barokní stavbu zničil požár.
Dcera Jindřicha Pavla se pak provdala
za Františka Colloreda, čímž vznikl šlechtický
rod Colloredo-Mansfeld. Tento rod vlastní zámek dosud. Samozřejmě s výjimkou socialistické éry v minulém století.

ZÁMEK DOBŘÍŠ

Celoroční prohlídky
Na zámku v Dobříši jsem byla několikrát
a vždycky se sem ráda vracím. Oceňuji hlavně
to, že majitelé nechali zámek přístupný veřejnosti. Navíc ho stále rekonstruují a udržují pro
další generace.
Nyní se opravuje francouzský park, který
je proto uzavřený. Ale i tak zde strávíte klidně
celý den. K dispozici jsou tři prohlídkové
okruhy, muzeum hraček a anglický park. A až
do 30. ledna si můžete prohlédnout výstavu
betlémů Spolku příbramských betlémářů, která je součástí I. okruhu zámecké expozice.

Archiv

Otevírací doba v zimním období:
• zámek 8 až 16:30 hodin (denně kromě pondělí)
• anglický park 8 až 16 hodin
• francouzský park nyní uzavřen kvůli rekonstrukci
Prohlídkové okruhy:
I. okruh – dámské a pánské pokoje, reprezentační sály
(130/80 Kč)
II. okruh – Dobříšské přízraky, strašidelná podívaná
inspirovaná dobříšskými pověstmi (50/30 Kč)
III. okruh – Galerie JCM, obrazy ve vlastnictví rodiny
Colloredo-Mansfeld (od 15. ledna bude v galerii
otevřena nová výstava prací žáků Waldorfské školy
Příbram)
Muzeum hraček:
• sbírka paní Marcely Hlušičkové a stará školní třída,
ve které si děti mohou pohrát a vyzkoušet různé staré
školní pomůcky (30/20 Kč)
• otevírací doba úterý až pátek 9:30 až 16 hodin, víkendy 10 až 16 hodin
Výstava betlémů Spolku příbramských betlémářů trvá
do 30. ledna.

www.idobnet.cz
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Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o večeři pro dvě osoby
v hodnotě 1500 Kč v Restauraci Panská Zahrada

Restaurace a Hotel
Panská Zahrada má:
(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. ledna 2019. 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
1500 Kč v Restauraci Panská Zahrada. Cenu věnovala Restaurace a Hotel Panská Zahrada, Dobřichovice.
Vylosovanou luštitelkou křížovky z prosincového vydání je Jana Maxová, Dobřichovice.
Výherkyně získává balíček tří oceněných čokolád Míšina čokoláda, věnovaných Michaelou Dohnálkovou.
Tajenka z minulého čísla: Šalamounovy ostrovy.
Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET 2/2019, jinak cena propadá. Děkujeme.

Připravil: Pavel Havlíček

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník XIII, číslo 1/2019, datum vydání 11. ledna 2019 • 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,
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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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Slavnosti
Morany
6. dubna 2019 | ČERNOŠICE

6. ročník

Soutěž
o nejkrásnější
Moranu

z obcí
Dolní Berounky

| Jste škola, školka, spolek, nebo jen parta kreativních lidí, kteří rádi tvoří?
| Máte rádi lidové tradice a rádi se bavíte?
| Jste z regionu Dolní Berounky nebo nejbližšího okolí?
POKUD ANO a máte chuť, přihlaste se, vytvořte krásnou Moranu,

prezentujte ji a získejte pohár a věcné ceny.
Více informací na tel.:

605 205 755

Srdečně zvou
Balonklub Karlštejn, DOBNET, z.s. a město Černošice

