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Beroun opraví venkovní bazén
Letos má začít dlouho očekávaná oprava berounského koupaliště na Velkém sídlišti. Oproti 
původnímu plánu radní chtějí posunout zahájení stavby na 1. září, aby sezona proběhla bez 
přerušení. Aktuálně je hotová dokumentace a město podalo žádost o stavební povolení. „Proti 
původnímu návrhu dojde k jedné podstatné změně. Bazén nyní nemá vhodnou technologii. 
Přesunutím dětského bazénu k velkému se celý prostor sjednotí a bazénový komplex se napojí 
na jednu technologii,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.

Základní umělecká škola (ZUŠ) 
Řevnice spolu s Modrým 
domečkem vyhlásila 11. ročník 
regionální výtvarné soutěže. 
Letošní téma se týká sportu.

Organizátoři budoucí autory v zadání vyzývají: 
„Co si představíš, když se řekne sport…? 
Existuje cyklistika, atletika, lyžování, gymnas-
tika, hokej, fotbal, basketbal, plavání, judo, 
zápas, jezdectví, jachting, volejbal, kanoisti-
ka, golf, tenis a tak dále a tak dále. Stránka 
na výčet sportů by nám nestačila. Maluj, kresli, 
fotografuj, tvoř, ztvárni, jak vidíš sport, tělocvik, 
ranní rozcvičku…, anebo se staň sportovním 
redaktorem.“

Soutěž je pro všechny žáky základních a ma-
teřských škol i ateliérů v regionu Dolní Berounky 
a Mníšku pod Brdy, jimž je v den podání přihláš-
ky od 5 do 15 let. Zájemci mohou tvořit v těchto 
čtyřech výtvarných žánrech: kresba/malba, po-
čítačová malba/grafika, fotografie a plastika/ob-
jekt/instalace. Rozděleni jsou do čtyř věkových 

kategorií: děti předškolního věku, 1.–3. třída 
ZŠ, 4.–6. třída ZŠ a 7.–9. třída ZŠ. Uzávěrka 
proběhne v pátek 12. 4. v 15 hodin.  

Práce je možné odevzdat v ředitelně ZUŠ 
Řevnice nebo poslat na adresu školy. Vše 
o soutěži najdete na webu zus-revnice.cz.

Mladí umělci se zaměří na sport

Masopust je v plném proudu
Letošní lidově řečeno „fašanky“ mohou pro-
bíhat až do úterý 5. března, kdy končí období 
masopustu. Tradiční zimní veselí za sebou mají 
například Srbsko, Svinaře a Lety, odkud je naše 
fotografie sympatického čertíka na titulní straně. 
Ale další obce se na velkou událost teprve 
chystají.

V sobotu 9. února se budou radovat 
ve Všenorech. Začátek je ve 12 hodin na návsi, 
průvod vyrazí ve 14:00. O den později, tedy 
v neděli 10. února, se zaplní ulice Řevnic. Pro-
buzení medvěda aneb 6. řevnický masopust 
tam pořádá Lesní školka a škola ZeMě spolu 
s městem. Sraz je ve 14 hodin na náměstí 
Jiřího z Poděbrad.

Další sobotu, 16. února, se koná nejstarší fašank 
v regionu – 31. ročník masopustu v Mokropsech. 
Také v tomto případě si do kalendáře zapište 
14. hodinu, kdy vše vypukne přímo na tamním 
Masopustním náměstí. Jubilejní 30. ročník čeká 
na Poberounský masopust. Více se o něm dozvíte 
v kulturní rubrice na straně 13.

Řevnice zateplí a vybudují podkroví na náměstíObce v rámci projektu  
Kapku šetřím

Projekt Kapku šetřím, do něhož se v našem 
regionu zapojily například Lety, Karlštejn, 
Všenory, Liteň a další, anonymně monitoruje 
spotřebu pitné vody na území České republi-
ky. Projekt přináší možnost úspory pitné vody 
a ušetření peněz obcím, institucím, firmám 
i domácnostem.

Místa zapojená do programu mohou získat 
zdarma spořiče vody. Například Liteň intenzivně 
pracuje na posílení vodních zdrojů, rekonstruk-
ci vodárny a celého vodárenského systému. 
V obci bylo nainstalováno celkem 47 spořičů 
vody v základní škole, v Karlštejně zase na ve-
řejných toaletách na parkovišti. Zajímavé je, 
že na webu kapkusetrim.cz lze sledovat, kolik 
procent vody jednotlivá zařízení ušetřila.

Město Řevnice se po rekonstrukci elektro-
instalace a výstavbě nového hygienického 
zázemí a šaten ve zdejší hasičské zbrojnici 
chystá na další veřejnou soutěž. Tentokrát 
na dodavatele rekonstrukce dvou budov 
na náměstí. Na projekt se městu podařilo 
získat dotaci.

Práce se týkají budovy úřadu, kde kromě 
zateplení budou instalována nová okna a topný 

systém, který nahradí stávající neekonomické 
přímotopy. V podkroví se vybuduje nové záze-
mí pro městskou policii.

Druhou opravovanou budovou bude objekt 
někdejší družiny, kde má nyní město byty 
s regulovaným nájemným zejména pro učitele. 
„V tomto domě bude provedeno zateplení fa-
sád a střechy a v podkroví vzniknou dva nové 
byty,“ doplnil starosta města Tomáš Smrčka.

 Petra Stehlíková
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OBEC SKUHROV NABÍZÍ K PRONÁJMU
zavedené pohostinství v Hatích – Hostinec U Menclů. V případě 
rychlého jednání výhodná nabídka nájmu. Pro bližší informace  
volejte 775 354 444 nebo pište na obecskuhrov@seznam.cz

Některé odpovědi Marka Hilšera nebo atmo-
sféru svinařského masopustu 
zachytily kamery DOBNET.tv.  
Reportáže najdete na webu  
iDobnet.cz v rubrice Videa.

V Černošicích besedoval senátor Hilšer
Beseda se známým senátorem Markem Hilšerem se konala 21. ledna v černošickém Club Kině. 
Pořádala ji černošická Občanská akademie.

Moderátor večera hovořil s Markem Hilšerem o lékařství i o tom, proč kandidoval na prezi-
denta a jak by měl prezident vystupovat na veřejnosti. Pánové se dotkli také dalších témat, např. 
lidských hodnost nebo aktivního občanství.

Svinařský masopust  
navštívili mimoni
Další z masopustů se slavil v sobotu 26. ledna 
ve Svinařích. Začal už dopoledne zabijačkou 
a končil k večeru po náročné cestě po vsi.

Desítky lidí v barevných maskách se sešly již 
dopoledne před restaurací U Lípy. Odtud po po-
ledni vyšel průvod v čele s kapelou Třehusk. 
Procesí během odpoledne navštívilo přes 80 
domácností. Všichni hosté byli očekáváni s ob-
čerstvením a přípitkem. „Je to už 17. masopust 
a doufám, že jich ještě pár bude,“ řekl během 
oslav svinařský starosta Vladimír Roztočil.

Turisté půjdou přes Brdy 
Již 53. zimní brdský přechod pořádá odbor 
turistiky TJ Čechie Karlín v sobotu 16. února. 
Současně s ním se koná také 42. ročník 
pochodu Zimní brdská padesátka. Start je 
na nádraží v Řevnicích. Pro „padesátku“ mezi 
6:45 a 8:00 ráno. Nejdelší trasa vede přes 
Halouny, Kytín, Rymáně, Bojanovice do Davle. 
Start pro další trasy je až do 10. hodiny dopo-
ledne. Účastníci si mohou vybrat 35, 26 a 16 
kilometrů. Na konci se všichni potkají v Davli. 

Policisté z řevnického obvodního oddělení 
pátrají pro zloději, který se v Dobřichovicích 
vloupal do rodinného domu v ulici Strmá. 
V době od 16. ledna 6:00 do 19. ledna 21:00 
vešel vraty na pozemek a navzdory uzamče-
ným dveřím se dostal do domu. Tam vše 
prohledal. Odnesl si peníze, velké množství 
obrazů, stolních, stojacích a nástěnných hodin, 
do dubového dřeva ručně vyřezávanou hymnu 

ČSSR a píseň Karla Kryla, dále visací zámky, 
elektrotechniku, zrcadla, hudební nástroje, 
váhy a porcelán. Hodnota objemného lupu 
přesáhla milion korun.

Policie prosí širokou veřejnost o spolupráci. 
Pokud jste si někdo všiml čehokoli podezře-
lého, třeba i osob v okolí, obraťte se osobně 
na policisty v Řevnicích nebo telefonicky 
na číslo 974 882 740 či na známou linku 158. 

Po informacích týkajících se histo-
rie dobřichovických hasičů pátrají 
členové tamního sboru. V roce 2020 
totiž oslaví krásných 140 let od vzniku 
svého spolku.

Vyzývají všechny, kteří mají 
informace z minulosti nebo vlastní fo-
tografie, dokumenty či jiné předměty, 

jako jsou ocenění, uniformy, medaile, 
poháry aj., aby se ozvali na e-mail 
dobrichovice@atlas.cz nebo na tele-
fonní číslo 737 808 962.

Zapůjčené předměty chtějí hasiči 
použít při tvorbě výroční publikace, 
ale také pro výstavu.

Zloděj ukradl věci za více než milion

Dobřichovičtí hasiči pátrají po své historiiPrůzkum zjišťuje vnímání situace
Zástupci české společnosti pro výzkum veřejného mínění 
MEDIAN budou v únoru pokračovat v Černošicích, kde osloví 
několik vybraných domácností.

Požádají je o účast v mezinárodním průzkumu na téma Jak 
lidé vnímají soudobou národní a mezinárodní situaci.

Výběr domácností proběhl náhodně z veřejného rejstříku 
budov. Účast ve výzkumu je dobrovolná, všechny odpovědi 
budou zpracovány zcela anonymně a je zaručeno dodržení 
přísné důvěrnosti.

Malé pekařství
Koláčové dobroty

Zápraží regionální produkt

BEZOBALOVÝ SORTIMENT

otevírací doba
PO – ST    7:30 – 15:30
ČT – PÁ    7:30 – 17:00

nám. Jiřího z Poděbrad 43
Řevnice, směrem ke kinu

NOVĚ OTEVŘENO

DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ 
Dobřichovice

Pro Dětský domov se 
školou v Dobřichovicích

HLEDÁME
PSYCHOLOGA

a UČITELE
Nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na
svpd@svpd.cz.

Bližší informace na tel.:

775 440 703
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Roman Bradáč učí v současné 
době na Vyšší odborné škole 
publicistiky Praha, dříve půso-
bil jako zahraniční zpravodaj 
České televize v USA či vedoucí 
zpravodajského kanálu ČT24, 
byl také generálním ředitelem 
TV Barrandov. 

Natáčení rozhovoru připravo-
vali všichni studenti filmové školy, 
museli si promyslet otázky, rozdělit 
si své role a pod dohledem lektorů 
pak vše realizovat. Rozhovor si 
brzy budete moci pustit na našich 
webech www.idobnet.cz  
a www.filmovaskola.cz.

Pohled do zákulisí filmové školy 
Studenti Umělecké 
školy filmové Řevnice 
získali v lednu 
další praktické 
zkušenosti. Ve studiu 
natáčeli rozhovor 
s vzácným hostem, se 
zkušeným novinářem 
a publicistou 
Romanem Bradáčem. 

inzerce

 Petra Stehlíková

M O N T Á Ž E - S E R V I S - R E V I Z E 

OBERMAN
ALARMS

Pavel Oberman
Čs. armády 229/29, Řevnice

) 603 410 571
info@oberman.cz

www.oberman.cz

zabezpečovací zařízení
JABLOTRON, PARADOX

kamerové systémy 
regulace vytápění

automatizace, ovládání

DRŮBEŽ A VEJCE Z NAŠEHO CHOVU
mléčné výrobky, káva, víno, med  

a další farmářské výrobky
OTEVÍRACÍ DOBA

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

NOVĚ OTEVŘENÁ 
farmářská prodejna 

v Řevnicích Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách
práce s plošinou

Specialista na výživu zvířat
Nabízíme: Syrové i vařené maso, 
antiparazitika, kvalitní suchá krmiva, 
výživové doplňky a mnoho dalšího...

Otevírací doba:
Po-Pá 8:45-18:00 h., So 8:45-12:30 h.

Anežky České 1119, roh parku a ulice Za Parkem (Dobřichovice)
Petr Horčík, tel.: 776 081 648, www.dogtor.cz

Na stejném místě i veterinární ordinace MVDr. V. Veverky.

poštaplyn
bouda

zámek

plyn
bouda
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Život bez obalů
Věděli jste, že každou minutu vysypeme do oceánů jedno 
popelářské auto plné plastů? Videa ukazující plastovou zkázu 
ovšem nepřicházejí jen ze zahraničí. V lednu zaplavily sociální 
sítě snímky z Národního parku České Švýcarsko. Plastové 
odpady tam připluly po Kamenici. 

Pokud jste si nestihli dát předsevzetí 
do nového roku, pak se právě teď jedno 
nabízí: Snížit spotřebu plastových obalů. 

Díky novým bezobalovým prodejnám a zavá-
dění vratných obalů v obchodech to může být 
snazší i u nás v dolním Poberouní.

Abychom nezačínali jen katastrofami, připo-
meňme, že Češi jsou přeborníci v recyklování. 
Zejména plastů. Vyplývá to ze zprávy sdružení 
výrobců umělých hmot PlasticsEurope. Podle 
ní Česká republika v roce 2016 předstihla 
v míře recyklace plastových obalů i Německo, 
Nizozemsko, Švédsko a Irsko.

Jak uvádějí data autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, která zajišťuje celore-
publikový systém zpětného odběru a recyklace 
odpadu z obalů, se v České republice nejvíc 
recykluje papír, následuje sklo, plasty, kovy 
a nápojové kartony. V roce 2017 vytřídil každý 
Čech průměrně 47 kilo odpadů. Pozitivní je, 
že obce na dolním toku Berounky jsou v rámci 

kraje každoročně vyhodnocovány na předních 
místech soutěže My třídíme nejlépe. Obec Lety 
se za rok 2018 umístila v této soutěži na třetím 
místě v kategorii obcí od 500 do 1 999 obyva-
tel. Do první dvacítky se ve stejné kategorii ve-
šly i Bubovice, Davle, v další dvacítce je Kytín, 
Ořech, Zadní Třebaň a Řitka. Mezi obcemi 
od 2 000 do 10 tisíc se díky vydatné recyklaci 
probojovaly do první dvacítky i Dobřichovice, 
Řevnice nebo Mníšek pod Brdy.

Planeta jako plastové Tuvalu
Problém je, že na světě se za rok vyrobí stovky 
milionů tun plastů. Pro srovnání: ještě v roce 
1960 činila světová produkce plastů osm milio-
nů tun, v roce 2015 to bylo již přes 300 milionů 
tun. Plasty je nejvíc zamořený severní Atlantský 
oceán, kde se nachází až třetina všeho odpadu. 
Kolem 92 % plastů tvoří mikročástice, které jsou 
často pouhým okem neviditelné a pro mořské 
živočichy nerozlišitelné od jejich potravy.

Na to ve svém působivém snímku Plastic 
Ocean, který získal několik prestižních cen, 
upozornila režisérka Jo Ruxtonová. „Film 
není jen o mikroplastech, ale o všech druzích 
plastového znečištění, do něhož se mořští 
živočichové například zamotávají, o velkých 
kusech, které polykají, odpadu plujícím v oce-
ánu a zaplavujícím pobřeží, a samozřejmě také 
o mikroplastech,“ uvedla v jednom z rozhovorů 
Jo Ruxtonová. Během několika let navštívila 
mnoho zamořených míst, mimo jiné i ostrovní 
stát Tuvalu v Oceánii. Leží mezi Havají a Aus-
trálií. „Lidé se tam doslova topí ve vlastním 
plastovém odpadu. Neustále tam něco hoří 
a na ostrově je ohromné množství nemocí. 
Dívala jsem se na hromady plastů obklopující 
vesnice, cesty, pláže a říkala jsem si, že jestli 
nezastavíme tu naši nepochopitelnou závislost 
na plastech na jedno použití, celá naše planeta 
bude vypadat jako Tuvalu,“ prorokovala před 
časem dokumentaristka.

Nejvíc plastů vyprodukují obaly. V roce 2015 
to bylo 141 milionů tun jen z nich. Na jedné 
straně je sice pozitivní, v jaké míře třídíme, 
na druhou stranu je zřejmé, že pouhá recykla-
ce již nestačí.

Režisérka Ruxtonová je v tomto směru 
nekompromisní: „Je potřeba úplně zakázat 
nebo alespoň daňově znevýhodnit používání 
jednorázových obalů, které se na znečištění 
podílejí největší měrou,“ říká. Myšlenku snižo-
vání produkce nejen plastových odpadů razí 
i vyznavači životního stylu zero waste, tedy ži-
vota bez odpadu. Propagátorkou tohoto hnutí 
je Bea Johnsonová, autorka knihy Domácnost 
bez odpadu.

Bezobalka už i v Řevnicích
Zmiňovaná kniha leží na pultě jednoho z prvních 
bezobalových obchodů v Poberouní nazvaného 
Špajz. V půlce ledna byl otevřen v Pivovarské 
ulici poblíž Husova náměstí v Berouně. Do vlast-
ních nádob si zde můžete nakoupit obiloviny, 
luštěniny, těstoviny, ořechy, sušené ovoce, ale 
také byliny nebo koření. Najdete tu i stáčené 
prací gely, čisticí pomocníky do domácnosti, 
přírodní ručně vyráběná mýdla a šampony.

Další bezobalová prodejna rozjíždí pro-
voz společně s pekárnou v Řevnicích. Místní 
podnikatelka si uvědomila, že něco podobného 

 icponline.it
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v našem regionu chybí, a chopila se šance. 
„Věřím, že lidé budou mít zájem ještě více 
třídit. Uvědomí si, že za našich babiček žádné 
igelitové tašky nebyly, chodilo se nakupovat 
se síťovkou. Chtěla bych lidi naučit použí-
vat obaly i věci, které nejsou jen na jedno 
použití,“ vysvětluje, co bylo na počátku jejího 
záměru. V řevnickém obchodě, který se 
nachází v Opletalově ulici v blízkosti náměstí, 
jsou k dostání základní suroviny, jako rýže, 
mouka, hrách, cizrna, koření, a denně 
čerstvé pečivo. Další zboží bude majitelka 
doplňovat podle přání zákazníků. „Obchod 
chceme postupně rozšířit o zeleninu od místních 
pěstitelů, v sezoně o zeleninové a ovocné saláty, 
chybět nebude prodej medu a domácích vajec. 
V jednání je drogerie,“ plánuje. 

Lidé zde mohou nakupovat do svých sáčků 
a nádob, v případě potřeby si tu mohou půjčit 
sklenice. Majitelka uvažuje také o vlastních 
látkových obalech. Motiv by podle ní mohly 
navrhnout děti ze zdejších škol, s výrobou 
by pomohla některá nezisková organizace. 
O velkém skladu zatím neuvažuje. „Sklad je 
velmi náročný. Proto to máme vymyšlené tak, 
že suroviny budou vždy přivezeny čerstvé, 
bez zbytečného skladování,“ říká majitelka 
obchodu. Do projektu a rozšíření prodejny 
chce zapojit i samotné zákazníky, kteří by se 
na rozvoji podíleli zakoupením předplacených 
poukazů. „Mohou zakoupit poukaz na pečivo, 
koláče, sypké suroviny. Čím více se vybere, 
tím lépe. Finance pak použijeme na vybavení 
obchodu,“ plánuje řevnická podnikatelka.

Vratné obaly s sebou
Na bezobalovou prodejnu se mohou brzy těšit 
i obyvatelé Dobřichovic. Otevřít by se měla 
během února v centru města. 

Kromě toho další prodejny, třebaže nejsou 
zcela bezobalové, nabízejí možnost nakoupit 
do zálohovaných vratných obalů. Například 
Bílá slunečnice v Černošicích nebo prodejna 
BiJo jako od maminky v Řevnicích. Co maji-
telku BiJo prodejny Moniku Kopeckou vedlo 

k zavedení vratných obalů? „Vidím sama, kolik 
plastu se spotřebuje hlavně při koupi chlaze-
ného zboží. Je hodně na výrobci, zda bude na-
bízet některé druhy zboží ve vratných obalech, 
a na rozhodnutí obchodníka, jestli je objedná. 
A samozřejmě na zákazníkovi, zda je koupí. Je 
pravda, že poptávka je poslední dobou o něco 
vyšší,“ říká Kopecká, u níž do vratných obalů 
můžete pořídit například ocet, šťávy, limoná-

dy a v poslední době široký sortiment všech 
mléčných výrobků. 

„Je to sice logisticky náročnější, ale první 
odezvy jsou vesměs pozitivní. A to nejen díky 
vysoké kvalitě těchto produktů, ale i kvůli 
vratným obalům,“ vysvětluje Kopecká. Sou-
časně ale upozorňuje, že z bezobalového 
nakupování by se neměl stát jen pokrytecký 
trend. „K vratným obalům a bezobalovému 
prodeji potravin by měl každý přistupovat 
s rozumem a bez fanatismu. Ne každá 
potravina je k bezobalovému prodeji vhodná, 

ne vždy je náhrada plastu papírem nebo bavl-
nou šetrnější k přírodě. Nakupovat bezobalově 
konvenční potraviny je určité pokrytectví, pro-
tože konvenční zemědělská výroba s využitím 
chemie určitě ohrožuje přírodu mnohem brutál-
něji než samotný plastový obal,“ míní.

Ani bio obchod Šťastná koza v Berouně není 
a nikdy nebude 100% bezobalový, ale sorti-
ment, zejména produkty v plastových obalech, 
v poslední době mění na bezobalový. „Nyní 
máme kolem padesáti produktů bez obalu a na-
bídku stále rozšiřujeme. Jedná se samozřejmě 
o čerstvé produkty, jako je bio zelenina, vlastní 
pekařské výrobky, dále eko drogerie, skořáp-
kové plody, luštěniny, obiloviny, sušené ovoce, 
semínka a lahůdky,“ vypočítává majitel Miroslav 
Vích s tím, že zákazníky smýšlející ekologicky se 
snaží odměňovat. „Třeba zákazníkům v kavárně, 
kteří si přinesou vlastní obal na kávu či jídlo, dá-
váme slevu. Ale život bez obalu je jen střípkem 
skládanky. Mezi naše další snahy patří upřed-
nostňování lokální produkce, bio zemědělství, 
malovýrobců, mezilidských vztahů, producentů 
zdravých kvalitních potravin a možností alterna-
tivní stravy,“ dodává berounský podnikatel.

Abyste omezili spotřebu jednorázových sáč-
ků, igelitových tašek a jiných plastových obalů, 
není nutné navštěvovat jen specializované bez-
obalové prodejny. Obalům se můžete vyhnout 
i při nakupování v běžných obchodech nebo 
supermarketu. Na volně prodávané pečivo, 
ovoce a zeleninu si stačí donést plátěné pytlíky, 
na lahůdky třeba skleněnou dózu.  
Tak co, jdete do toho se mnou?

Pět kroků, kterými by se měla 
řídit domácnost, jež chce výrazně 
snížit své odpady, a tedy také 
negativní vliv na Zemi. (Bea Johnsonová)

Krok 1: Zamítnout (co nepotřebujeme).

Krok 2: Zredukovat (co potřebujeme 
a nemůžeme zamítnout).

Krok 3: Zužitkovat (co spotřebováváme 
a nemůžeme zamítnout nebo zredukovat).

Krok 4: Zrecyklovat (co nemůžeme 
zamítnout, zredukovat nebo zužitkovat).

Krok 5: Zkompostovat (zbytek).

 Petra Stehlíková
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www.panskazahrada.cz www.wellnessdobrichovice.cz

nově rekonstruovaný Wellness Dobřichovice,
s bazénem, vířivkou a saunou.

Anežky České 432, Dobřichovice

• 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
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Proč jste se rozhodli otevřít  
tento obchod?
Zakládali jsme lesní školku a propojení s ob-
chodem s kvalitním jídlem jsme měli v hlavě. 
Už jsme byli pravidelnými zákazníky Bezobalu 
v centru Prahy. Tak jsem k nim šel brigádničit 
a pak jsme rovnou otevřeli Kosí zob.

Jsou takové prodejny třeba?  
V čem vidíte hlavní smysl?
Hodně jsme zapomněli. Jsme všichni uzavře-
ní v systému, nepřemýšlíme, a tak si domů 
nevědomky nosíme spousty odpadů a podpo-
rujeme jejich produkci. Tohle je změna myšlení, 
která se neděje ze dne na den. Je to dlouho-
dobější proces. Smyslem není boj s plasty, ale 
uvědomění si, co doopravdy potřebujeme.

Jaká jsou největší úskalí  
bezobalového obchodu?
Pro nás, kteří dodávají finální suroviny a pro-
dukty zákazníkům, to znamená vyřešit obaly 
za ně. Kolikrát nám sklad praská ve švech, 
častěji uklízíme, umýváme nádoby, náročněji 
dolujeme některé suroviny z kýblů a podobně, 
abychom se vyhnuli jednorázovým obalům, 
které nemají další využití. Nejtěžší je ale pře-
svědčit dodavatele, aby na dodávky surovin 

ve vratných obalech přistoupili. Je to pro ně 
často změna zajetého systému a finanční zátěž 
třeba v nutnosti pořídit myčku na vratné sklo. 
Celkově je to složitější cesta. 

Co váš obchod nabízí  
a co ještě plánujete?
Máme toho už asi relativně dost: mouky, 
semínka, luštěniny, sušené ovoce, ořechy, 
pečivo, mléčné výrobky ve vratném skle, 
zeleninu, oleje, čaje, drogerii, vločky, müsli, po-
mazánky, zelí, nanuky, zubní pasty, listové těsto 
a spousty dalšího. Pravidelně něco přidáváme 
a budeme v tom pokračovat. 

Jak prodej konkrétně funguje? 
Je to jiné, ale ne o moc komplikovanější. Dů-
ležité je rozmyslet si, co potřebujete. Připravit 
si na to nádobu. Žádná není špatná, ale čím 
lehčí, tím lepší. Nejlepší jsou pytlíčky na suché 
věci, nerezové, případně plastové nádoby 
na mazlavé potraviny, sklo na oleje. U nás vám 
nádoby zvážíme, abychom je nezapočítávali 
do ceny, a nasypeme, nalijeme, co si budete 
přát. Odnášíte si domu kvalitní suroviny a bez 
odpadu. V novějších prodejnách už mají váhu, 
kde vám vyjede nálepka s čárovým kódem, 
nalepíte si ji na nádobu a už si vše nasypáváte 

sami. Je to samoobslužné 
a rychlejší. Třeba se tam ča-
sem také dostaneme. Systém 
je funkční například v pro-
dejnách Bezobalu na Hrad-
čanské nebo Neobaleno 
ve Stodůlkách.

! Pavla Nováčková

Anketa
Co vy 
a bezobalový 
nákup?
Hana Roztočilová: Již delší dobu 
zvažuji našití vlastních pytlíků na ovoce, 
zeleninu, pečivo, na nákupy, ale je fakt, 
že v žádném obchodě (Beroun) jsem to 
u nikoho ještě neviděla.

Alena Wehle: I já našila pytlíky.  
Jen tak dál!

Anna Beránková: V Berouně mají 
v dohledné době startovat dva obcho-
dy. Košík.cz právě začal prodávat část 
sortimentu do papírových sáčků. Jak 
dopadl můj nákup u Košíku? Bezoba-
lové to tedy není. Papírové sáčky sice 
vybírají zpět, ale zase je myslím jenom 
pošlou k recyklaci, neplní je znovu.

Míša Novotná: Tesco přiveze 
většinu úplně bez tašek. Také si občas 
někam chodím pro oběd s vlastními 
nádobami a nemají řeči.

Kateřina Fontanová: Když jsme 
u papírových sáčků, právě o tom byl 
pořad na Streamu. Eko to zrovna 
není, výroba je energeticky náročná. 
A pokud se balí i to, co není nutné, je 
to stejné plýtvání.

Barbora Pohlová: Také budeme 
otevírat bezobalový obchod v Dobři-
chovicích, v únoru.

Tereza Nováková: Zajímavý je 
web mapa.reduca.cz, na němž se dá 
vyhledat místo, kde lze bezobalově 
nakoupit.

Renata Pavlíková: Když jsem 
do Coopu přišla pro sýr s vlastní kra-
bičkou, sice jsem ho do ní dostala, ale 
zabalený v igelitu. Asi jsem to špatně 
vysvětlila. Pro mléko jezdím do mléko-
matu v Bělči, na farmu Homolka nebo 
do Hatí do vlastních lahví. Dělám jogur-
ty, kefír, někdy tvaroh, lučinu. Mléčné 
výrobky bez obalu tedy vyřešeny. 
Mlékomat by se k těm nově vznikajícím 
bezobalovým prodejnám hodil!
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Nepřemýšlíme, 
proto si domů 
nosíme spousty 
odpadů

DOBNETTÉMA

Návštěvníci řevnického festivalu Hravě a zdravě znají 
provozovatele blízké bezobalové prodejny Kosí zob. 
Najdete ji v pražském Slivenci, kde ji v roce 2017 
otevřel Marian Mindoš.
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Rozhodnutí hrát 
v kapele změnilo 
můj život 

Jako malý se zamiloval do houslí, pak se naučil hrát 
na kytaru a od té doby už se hudbě věnuje pořád: 
muzikant Martin Chobot. Vyrůstal v Dobřichovicích 
a do našeho kraje se po letech vrátil i se svou manželkou, 
zpěvačkou Ewou Farnou.

MUZIKANT MARTIN CHOBOT NEDÁVNO 
OBJEVIL KRÁSY KUTILSTVÍ

Sympatický mladý muž má kraj okolo Be-
rounky moc rád. „Vždy jsem věděl, že mě 
to sem táhne, a po téměř deseti letech 

bydlení v Praze na mě začala být příliš hlučná 
a neklidná. Mám ji rád, její architekturu, činžáky, 
byty, ale dospěl jsem do stadia, kdy mi začala 
chybět zahrada a soukromí,“ popisuje, co ho 
přimělo vyměnit hlavní město za Berounsko.

Jak se vám tu líbí? 
Považuji toto okolí Berounky za nejhezčí místo 
u Prahy, a tak jsem neuvěřitelně vděčný, že se 
nám s manželkou podařilo přestěhovat se sem. 

Jaké má bydlení za Prahou  
výhody a naopak nevýhody? 
Žije se nám tu naprosto perfektně. Bydlíme 
hned u lesa, máme klid a soukromí a zároveň 
je to kousek do Prahy. Já v tuto chvíli žádné 
nevýhody nevnímám. Dokážu si ale představit, 
že dojíždění každý den na osmou do práce 
do centra Prahy může být náročné vzhledem 
k tomu, kolik lidí už tady bydlí. Naše pracov-
ní doba je natolik nestálá, že se nás to moc 
netýká. Často vyjíždíme uprostřed noci nebo 
o víkendech, a to jsou cesty prázdné. 

Slyšela jsem, že jste se v dobřichovické 
základní umělecké škole učil hrát 
na kytaru. 
Bylo to zhruba před dvaceti lety. Chodil jsem 
k panu učiteli Peknému, na kterého dodnes 
velmi rád vzpomínám. Dal mi potřebné základy, 
díky nimž jsem mohl dál pokračovat na konzer-
vatoři. Myslím si, že takové zušky jsou pro děti 
opravdu důležité. Všechny ty přehrávky a nervo-
zita okolo nich jsou skvělou přípravou na kon-
certy a vystupování před lidmi. Opravdu se to 
moc neliší od nervozity, kterou prožívám dnes. 

Bavila vás hudba odmalička,  
nebo vás do ní nutili rodiče? 
Pamatuji si, že ve třech letech jsem se zamilo-
val do houslí a spíš já jsem „nutil“ rodiče, aby 
mi je pořídili. Když jsem je pak dostal, dokonce 
jsem s nimi spal v posteli. V pubertě mi došlo, 
že na housle moc holek nesbalím, a tak jsem 
přesedlal na kytaru. (smích) 

Vzpomenete si na svoje hudební začátky?
Pamatuji si dokonce své úplně první vystoupe-
ní právě na housle. Bylo to na vánoční besídce 
ve školce a nedávno jsem z něj shodou okol-
ností viděl video. Legrace to byla veliká… 

Později probíhaly různé přehrávky a v mo-
mentě, kdy jsem začal hrát na elektrickou kyta-
ru, jsem snil o vlastní kapele a představoval si, 
že hraju na velkých koncertech. 

Kdy jste svoji první kapelu založil? 
V osmé třídě na základní škole se spolužákem 
Michalem Landou a s kamarádem Danem 
Koubou. Myslím, že byl rok 2002. Později se 
k nám připojila Tamara Kubová (dnes Klusová), 
což pro nás byl obrovský úspěch, protože to 
byla ta „starší deváťačka“, ze které byli všichni 
paf. Neměli jsme tou dobou bubeníka, ale 
zanedlouho jsme narazili na sympaťáka Petra 
Eliáše a pojmenovali se Preweet. 

Pak jste měl také kapelu eFeM.  
A jak je to teď? 
S mým dlouholetým kamarádem Filipem 
Sázavským máme kapelu Málem Králem. 

10  DOBNET únor 2019



www.idobnet.cz  11  

inzerce
DOBNETROZHOVOR

Záměrně jsme si dali název, který vystihuje náš 
přístup. Za ničím se moc neženeme a nechá-
váme vše přirozeně plynout. Kapelou si prostě 
děláme jen radost. 

Kdo a jak skládá písničky? 
Písničky píšeme společně a v podstatě fun-
gujeme spíš jako autorská dvojice Sázavský 
& Chobot než jako kapela. Píšeme převážně 
texty, přirozeně nejvíc pro Ewu, jako například 
Leporelo, Na ostří nože, Vánoce na míru a teď 
nejnovější Málo se známe. 
Náš proces psaní probíhá tak, že se sejdeme 
a řekneme si, že začneme pauzou. Dáme fot-
bálek, pivo, kafe a pak nějak pomalu začneme 
a usedáme ke „strojům“. Když je potřeba napsat 
text na konkrétní téma a ne na to, co nás jen tak 
napadá, říkáme, že ho vyloženě soustružíme. 

Co chystáte s kapelou pro letošní rok? 
Můj kolega Filip to ještě neví, ale před pár 
dny jsem dostal chuť udělat desku. Tak jsem 
zvědavý, co on na to. (smích) 

Poslední desku, ještě jako eFeM, máme 
z roku 2014. Pak jsme jen občas vydali nějaký 
videoklip... Myslím, že po pěti letech už je čas 
zase něco nahrát. 

Zmínil jste svoji ženu, zpěvačku  
Ewu Farnou. Hrajete také v její kapele.  
Jak a kdy jste začínali?
V červnu to bude přesně deset let, co spolu 
hrajeme. Četl jsem v novinách, že od Ewy 
odešla její kapela a bude konkurz. Zavolal jsem 
tehdejší manažerce, že bych se rád přihlásil. 

Odpověděla, ať pošlu do mailu fotku a něco 
o sobě, že se ozvou. Vzhled prošel a postoupil 
jsem do druhého kola, vtipný… (smích) 

Před samotným konkurzem jsem ale zner-
vózněl. Vážně jsem uvažoval, že tam nepů-
jdu. Bál jsem se vystoupit z komfortní zóny 
a podstoupit ten stres. Má tehdejší přítelkyně 
mě ale moc podpořila a přesvědčila, že bych 
jít měl. Jsem jí za to velmi vděčný. Nedokážu si 
představit, kam by se můj život ubíral, kdybych 
na ten konkurz nešel. Bylo to jedno malé roz-
hodnutí, které totálně změnilo můj život. Získal 
jsem práci svých snů, našel sám sebe a po le-
tech v kamarádce z kapely i ženu svých snů. 

To zní moc hezky. Není ale nepříjemné, 
že vás mnoho lidí vnímá jako muže od „té 
známé zpěvačky“? Nebo jste si už zvykl? 
Je vtipné, že se něčemu věnujete odmalička, 
makáte na sobě, jdete si za svým, ale pak se 

„proslavíte“ tím, že jste něčí manžel. Nikomu, 
kdo mě tak vnímá, to ale nezazlívám. Je to 
naprosto pochopitelné. Většinou opravdu mají 
šanci znát mě jen z médií jako spoluhráče, 
přítele nebo teď už manžela. Můžete si nejdřív 
říct, že ztrácíte vlastní identitu, s čímž jsem ze 
začátku trochu bojoval. Ale časem jsem po-
chopil, že to tak není. To, že jsem Ewin manžel, 
se stalo součástí mé osobnosti, která je vidět 
a slyšet nejvíc. Ale pořád jsem to já. 

Co vás baví kromě hudby? 
Asi mým největším koníčkem jsou nemovitos-
ti. Možná na to má vliv fakt, že jsem vyrůstal 
v Krajníkově ulici na Brunšově v Dobřichovi-
cích. Je plná krásných domů, které mě odma-
lička fascinovaly. 

Díky tomu, že už nebydlíme v bytě, ale 
v domě, kde mám dílnu, jsem objevil krásu ku-
tilství. Od té doby se hobbymarkety staly mým 
druhým domovem. Jsem tam tak často, že si 
mě už pamatují. Minulý týden jsem poprosil 
manželku, jestli by mi po cestě z Prahy mohla 
koupit vrtáky. Pan prodavač ji poznal a řekl: 
„Ten váš je tady každý týden. To si ty vrtáky 
nemůže koupit sám?“ (smích) 

Co byste si v novém roce nejvíc přál? 
Z osobních přání mě nic konkrétního nenapadá. 
Považuji se za spokojeného a šťastného člově-
ka. Obecně bych ale chtěl, aby na sebe byli lidé 
hodnější. Aby znovu nalezli svou lidskost a žili 
víc v reálném než v tom virtuálním světě. 

  ! Lucie Hochmalová 
 Archiv M. Chobota 

Kdo je Martin 
Chobot? 
• Devětadvacetiletý muzikant, kytarista 

a skladatel.

• S Filipem Sázavským má kapelu Málem 
Králem, dříve se jmenovali eFeM.

• Člen doprovodné kapely Ewy Farné. 

• V roce 2017 se oženil s Ewou Farnou.

• Žije ve Všenorech. 

Ing. Ivo Dostál: daňový poradce ev. číslo 5115  |  +420 608 40 99 94  |  5115@kdpcr.org

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

www.idobnet.cz  11  
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Zakoupením obrazů podpoříte 
Konto bariéry
Od 29. ledna 2019 hostí interiéry kavárny Modrý 
domeček v Řevnicích účastníky 14. ročníku aukční-
ho salonu výtvarníků. Obrazy, které poskytne Konto 
bariéry, budou k vidění do konce března. Případní 
zájemci si je mohou koupit přímo v kavárně. Výtěžek 
prodeje poputuje na podporu lidí s hendikepem. 

Když kámen hovoří…
Cyklus besed Aleny Šarounové Když kámen hovoří... 
pokračuje v neděli 24. února od 16:00 v sále 
Dr. Fürsta v Dobřichovicích. Tentokrát návštěvníky 
čeká vyprávění o úsvitu civilizace a techniky,  
zejména o němých svědcích dávných časů.  
V neděli 3. března je na řadě téma Slovanská 
hradiště. Vstupné je dobrovolné.

Paleček s Jahelkou zahrají  
pro Karlštejn
Dvojice populárních písničkářů Ivo Jahelka a Mi-
roslav Paleček vystoupí na 11. ročníku Koncertu 
pro Karlštejn. Koná se v sále restaurace U Janů 
v Karlštejně 16. února od 18 hodin. Pořádá ho Karl-
štejnské kulturní sdružení. Vstupné činí 100 korun.

Chantal zazpívá šansony

Česko-francouzská filmová a divadelní herečka 
Chantal Poullain potěší návštěvníky černošického 
Club Kina šansony. V pátek 8. února od 20 hodin 
se posluchači mohou těšit na její hluboko posazený 
sexy hlas, lahodnou francouzštinu a jazzově laděnou 
kapelu ve složení: saxofonista Štěpán Markovič, 
kontrabasista Jan Kořínek a klavírista Ondřej Kabrna.

V dobřichovickém sále  
uvidíte bajky
Známé bajky v podání divadla Láry Fáry uvidíte 
v neděli 10. února od 15:00 v sále Dr. Fürsta v Do-
břichovicích. V pořadu nazvaném Strakaté bajky 
nebude chybět příběh O lišce a sýru, ale i méně 
známé bajky třeba O dvou kočičkách a netopýrovi. 
Děti se mohou do představení aktivně zapojit.

Princezna ze mlejna  
na divadelních prknech
Pohádkový muzikál Princezna ze mlejna nabídne 
berounský kulturní dům Plzeňka v neděli 24. února 
od 14:00 hodin. Jde o divadelní zpracování oblíbe-
né filmové pohádky Zdeňka Trošky.

Kapely mohou své nahrávky zasílat 
do 15. března. Z nich bude vybráno pět finalis-
tů, kteří se o vítězství utkají přímo na festivalu.

Soutěžící se představí na pódiu věnova-
ném Klubu nemocných cystickou fibrózou. 
Svým vystoupením návštěvníky vybídnou, 
aby takzvané slané děti podpořili finančním 
příspěvkem. Na činnost klubu poputuje celá 
vybraná částka.

Rockový slunovrat se koná 31. 5. a 1. 6. 
v řevnickém Lesním divadle. Vystoupí zde 

mnoho zahraničních i tuzemských kapel 
a dýdžejů. Hlavní hvězdou je švédská rocková 
formace Royal Republic. Mezi další zveřejně-
né 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. 

Předprodej vstupenek běží v síti Goout.cz 
a Buyticket. Více informací najdete na webu 
Rockovyslunovrat.cz nebo na facebookové 
stránce Rockový Slunovrat léčí.

Rockový Slunovrat opět pomáhá

Vytáhnout večerní róbu můžete v únoru a břez-
nu hned několikrát. 

Reprezentační ples taneční skupiny Promě-
ny se uskuteční v řevnickém Lidovém domě 
v pátek 15. února od 19:30. Zahraje skupina 
Galaxie. Připravuje se několik 
tanečních překvapení a tombo-
la. Ve stejný den se bude plesat 
i v Letech, kde se organizace ujali 
místní sokolové. Sokolský ples 

začíná v sále U Kafků také v 19:30. Můžete se 
těšit na živou kapelu The Blue Moon a na DJ 
Papena. 

Městský bál v duchu filmů Karla Zemana 
připravuje Beroun na sobotu 2. března v kul-

turním domě Plzeňka. Tancovat 
se bude pod taktovkou orchestru 
Zatrestband a po půlnoci začne 
diskotéka. Večerem provede Petr 
Stolař. Na co ještě se můžete těšit? 
Na stínohru, fotokoutek, výuku 
tanců či scénky Divadla V Pytli. Le-
tošní novinkou je doprovodná akce 
v městském kině. O den dříve, tedy 
v pátek 1. března od 17:30, se zde 
promítá film Baron Prášil. Pokud 
předložíte zakoupenou vstupenku 

na bál, máte vstup zdarma. 
Školní masopustní ples organizuje v rámci 

Poberounského masopustu zadotřebaňská 
škola. Začíná 2. března ve 20 hodin v tamním 
Společenském domě. Zaznějí skladby z reper-
toáru skupiny Boss Band.

 Tomáš Hejlek

Plesy pořádají spolky i města

Hudební festival Rockový Slunovrat pomůže i roce 2019 Klubu 
nemocných cystickou fibrózou. Stejně jako v předchozích dvou 
letech spouští pro začínající kapely a sólové hudebníky soutěž, 
díky níž mají šanci se zviditelnit a získat nové zkušenosti. 
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Držitel Andělů představí album 
Vojna a mír 
Originální autor a písničkář Jiří Smrž, jehož poslední 
dvě alba ocenila Akademie populární hudby cenou 
Anděl v žánru folk a country, se v duu s americkým 
houslistou Benem Lovettem předvede publiku Club 
Kina Černošice ve čtvrtek 14. února od 20:00. Jiří 
Smrž vydává další sólové album s názvem Vojna 
a mír. Vstupné 150 korun.

Plíhal se vrací na pódia
Po dvouleté zdravotní pauze se na koncertní pódia 
vrací folková hvězda první velikosti Karel Plíhal. 
S Petrem Fialou vystoupí 19. února v Berouně. Akce 
se koná v sále České pojišťovny od 20:00 hodin. 

Anglicko-české trio míří  
do Club Kina
Nová hvězda britského blues Mat Long trio, hrající 
ve složení Mat Long (UK), sólová kytara a zpěv; 
Matěj Černý, baskytara; Tomáš Vokurka, bicí, se 
představí 21. 2. v černošickém Club Kině. Koncert, 
na který stojí vstupenky 150 korun v předprodeji 
a na místě 180, začíná ve 20:00. 

DOBNETKULTURA

Vyhlášený Poberounský masopust v Zadní 
Třebani má letos jubilejní pořadové číslo 
třicet. Koná se už od rána v sobotu 

2. března na zadotřebaňské návsi. Bude se tu 
odbývat tradiční stylový jarmark, kde děti na-
jdou i kolotoč a projížďky na koních. Od 10 ho-
din začne kulturní program, během něhož se 
představí kejklíř Pet, soubory Proměny, Notičky 
i domácí Třebasbor a Třehusk. Chybět nebude 
ani tradiční masopustní fraška a pochování 
Masopusta.

Ocenění titulem Král masopustu nezíská pouze 
nejlepší maska. Vyhodnoceni budou také au-
toři nejoriginálnějších alegorických vozů, které 
na náves zavítají. Odpoledne účastníky čeká 
velkolepý průvod a večer Školní masopustní 
ples. V neděli si na své přijdou chlapci a děv-
čata. Od 14 hodin se ve Společenském domě 
koná tradiční karneval se soutěžemi a hrami.

Na náves se sjedou masopustní alegorické vozy

 Bohumil Křeček

Černošická společnost letopisecká pořádá 
setkání s Inou Píšovou, autorkou pozoruhodné 
knihy Transsibiřská odysea. Beseda nazvaná 
Za legionáři po 100 letech se odehraje ve čtvr-
tek 21. února od 19 hodin v Městském sále 
na Vráži v Černošicích. Paní Píšová, pravnučka 
vojáka sloužícího v československých legiích, 
se rozhodla osobně projet legendární strastipl-

nou cestu dlouhou 9 288 kilometrů z Moskvy 
do Vladivostoku, kterou její pradědeček Jan 
Kouba současně s prožitými událostmi té doby 
pečlivě zaznamenal v zachovaném deníku. 
Vyprávění autorky knihy o fyzicky i psychicky 
náročné cestě je velmi poutavé. Uvidíte také 
originál deníku a můžete si tento mimořádně 
zajímavý cestopis zakoupit po besedě na místě.

Pravnučka legionáře pohovoří 
o strastiplné cestě

Neděle patří v klubu pohádkám
Pohádku podle předlohy Karla Jaromíra Erbe-
na Zlatovláska zahraje divadlo Akorát Praha 
v Club Kině Černošice v neděli 10. února 
od 16 hodin.

Kdo chce víc, nemá nic, praví staré poře-
kadlo. Přesvědčí se o tom i hamižná rybářka 
v klasické pohádce O rybářovi, rybářce a zlaté 
rybě. Podívat se na ni můžete v Club Kině Čer-
nošice v neděli 17. února od 16:00. Účinkuje 
Ilegumova divadelní společnost. Za vstupné 
zaplatíte 80 korun.

Dvoustranu připravila: Pavla Nováčková

Památník seznámí s dílem řevnické umělkyně
Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany zve na výstavu obrazů Alby 
Bedřichové. V horním zámku v Panenských Břežanech bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 
7. února v 17 hodin. Potrvá do 7. dubna. 

V době první republiky se Alba Bedřichová usadila v Řevnicích, kde prožila značnou část 
života. Později si tam postavila domov s ateliérem, neboť její životní láskou a náplní bylo 
malování. Zemřela 18. května 1966. 
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Nezvyklé pojetí irské  
folkové klasiky
Irská folkrocková kapela The Led Farmers, 
dvojnásobný vítěz All Ireland Music, zahraje 
v černošickém Club Kině v neděli 10. února. 
Na nezvyklé pojetí irské folkové klasiky se mů-
žete těšit od 20:00. A
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KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní příprava kol

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

30% SLEVA 
NA SERVIS DO 28. 2.

• ELEKTROKOLA
• kola horská
• trekingová
• silniční
• dětská
• koloběžky
ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
(říjen až únor)
po-pá 8-18 | so 8-12
www.kola-sport.cz

Rezervace a informace

www.ottomanek.cz
info@ottomanek.cz 

603 495 368
603 745 576

KURZY LEKCE

OTTOMÁNEK
Klub pro aktivní a rodinný život

Přijímáme
přihlášky

kojenecké plavání
plavání dětí od 4 do 12 let
aqua aerobik

Místo konání
bazény
Dobřichovice 
Černošice

Zahájení
únor 2019

PřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímáme
přihlášky
Přijímáme
přihlášky
Přijímáme
přihlášky
PřijímámePřijímámePřijímámePřijímámePřijímáme

Kdy a kde 8:00 9:00 10:00 11:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Po VELKÝ
SÁL

Zdravotní cvičení 
MÍŠA

AC Olympia malá 
přípravka  KATKA

AC Olympia velká 
přípravka  KATKA

Box pro dospělé  
PETR

Krásné tělo  
KLÁRA

Út

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Box pro děti
PETR

Fit Box kruháč   
PETRA

Fat Burn Class  
PETRA

Trampolínky 
PETRA

MALÝ
SÁL 17:30 – 18:30 Box pro dospělé  PETR

St

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

Kruhový trénink  
RADEK

MALÝ
SÁL

Čt

VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink 
TRX  RADEK

AC Olympia malá 
přípravka  KATKA

AC Olympia velká 
přípravka  KATKA

Trampolínky 
PETRA

Kruhový trénink 
TRX  PETRA

Box pro dospělé  
PETR

MALÝ
SÁL

Pá VELKÝ
SÁL

Kruhový trénink
TRX  RADEK

Jóga
Alena

So VELKÝ
SÁL ZAVŘENO

Ne

VELKÝ
SÁL ZAVŘENO

MALÝ 
SÁL ZAVŘENO Spinning Lucka

RANNÍ CROSSFITOVÉ TRÉNINKY S RADKEM: úterý a čtvrtek od 7:00 (Nutné předem telefonicky objednat.)                                                    Naleznete nás na  Olympia Fitness

HLEDÁME:  lektory jógy  fitness trenéry  lektory skupinových lekcí
Práce v příjemném kolektivu a prostředí, zaměstnanecké výhody.

OLYMPIA WELLNESS, K. Mašity 409, Všenory 252 31  tel.: 257 711 071 www.olympia-wellness.cz
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Sportovní klub Černošice má rodinnou 
atmosféru a na ledě výsledky, díky nimž 
je obávaným soupeřem. A také zde platí, 

že vše začíná u dětí.

Poslední dobou se množí články o tom, jak 
kluby a trenéři přistupují k dětem. Z malých 

hráčů se stávají čísla a zdá se, že hokej, parta 
a legrace někam vyprchaly. „Není tomu tak. 
V černošickém oddílu působím jako hráč i otec 
syna, který hraje za ročník 2010, a když mi to 
čas dovolí, tak i jako trenér,“ říká Michal Marc.

„Děti z ročníku 2010 znám od prvních hoke-
jových krůčků. Dřív to byla parta špuntů, kteří 

nebyli vidět za mantinelem. Jeho zaklapnutá 
dvířka se stávala nepřekonatelnou překážkou, 
a tak se děti musely spokojit s tím, že je rodiče 
sledují z bufetu. Doba slziček ale dávno pomi-
nula. Nyní to je smečka sebevědomých tygrů, 
která se těší na led,“ popisuje Marc.

Mezi dětmi se vytvořilo pouto. Dokážou se 
pošťuchovat, ale táhnou za jeden provaz. Velký 
dík patří podle černošického hokejisty rodičům, 
kteří děti takto vedou: „Aby to nebylo jen o ho-
keji, snažíme se vymýšlet další akce. Společně 
jsme byli fandit na hokejovém zápase Česko-
-Švédsko, podívali jsme se do šatny národ-
ního týmu. Na náš trénink přišli Milan Nový 
a Karel Pilař. Uspořádali jsme společné plavání 
v Radlicích. Ve spolupráci s Atletikou Radotín 
zorganizujeme příměstský tábor se zaměřením 
na hokej, v plánu je lakrosový zápas a promýš-
líme i kola na Lipně.“

Aby vše fungovalo, musí být rodiče, děti 
a trenéři jako jedno těleso. „Hokej není jen 
o době strávené na ledě, i když je to esenci-
ální podstata. Ale kromě chuti hrát a dřiny se 
tam chodí kvůli kamarádům. Jako tátu mě 
těší, že syna nemusím do sportu nutit. Je tady 
rád a nedokážu si představit, že by skončil. 
Jako trenéra mě baví s kluky pracovat, i když 
mě občas brní hlava,“ s úsměvem uzavírá 
Michal Marc a vyzývá váhající rodiče, aby se 
do černošického klubu přišli se svými potomky 
podívat.

Čtvrtý Jojo Cup přivítal šest stovek gymnastů

DOBNETSPORT 

V dobřichovickém Jojo Gymu se na začátku 
února konal již čtvrtý ročník Jojo Cupu. Jde 
o soutěž v team gymu, tedy moderní disciplíně 
s prvky sportovní gymnastiky a akrobacie. 
Stejně jako v předchozích letech přijelo velké 
množství závodníků i fanoušků.

V nejlepší formě se v Dobři-
chovicích předvedlo na šest set 
závodníků z 21 oddílů napříč 
celou Českou republikou. Chlapci 
a děvčata soutěžili v akrobacii 
a přeskoku s malou trampolínou. 
Šestičlenná družstva hodnotila 
odborná porota, která posuzovala 
kompozici, provedení a technic-
kou obtížnost. 

Sportovci se rozdělili do šesti 
kategorií podle věku. Družstva 
byla dívčí, chlapecká, nebo 

smíšená. Domácímu týmu Gym 
Dobřichovice se dařilo. Zvítězil 
v kategoriích 0 (mix) a 1A (dívky). 
V kategorii 1B vybojovala děv-
čata stříbro pod názvem Mimoni 
a bronz jako Karkulky. Druhé 
místo získaly i juniorky od Beroun-
ky. Na stupně vítězů se místní tým 
nedostal jen v kategorii 2A, kde 
skončil pátý a šestý.

Velmi dobře zvládnutý další 
ročník oblíbené soutěže byl pro 
sportovní centrum Jojo Gym 

pomyslným dárkem k jeho třetím 
narozeninám, které oslavilo v pá-
tek 1. února. Atmosféru z dobři-
chovické haly a výkony malých 
gymnastů a gymnastek si můžete 

prohlédnout v krátké reportáži 
DOBNET TV. (vs, lh)

 Petra Stehlíková

iDOBNET.cz
v rubrice Videa.

Skvělého úspěchu dosáhly malé dobři-
chovické volejbalistky na Středočeském 
festivalu v minivolejbale, který se jako 

každoročně konal v Neratovicích.
Kristýna Nešporová a Laura Vlčková získaly 

v konkurenci 56 týmů páté místo v červeném 
minivolejbale a postoupily do zemského finále, 
v němž se utkají nejlepší týmy z Čech. Mezi 
středočeskými oddíly se neztratily ani další zá-
stupkyně Sokola Dobřichovice, který do Nera-
tovic vyslal celkem čtyři červené a tři žluté týmy.

Kristýna s Laurou ovládly sedm z osmi zápa-
sů a prohrály pouze ve čtvrtfinále s pozdějšími 
vítězi z Kolína. Výborně si vedly rovněž Adriana 
Přesličková a Kateřina Třísková, které obsadily 
27. místo. Bojovné výkony předvedly také 
Josephina Vančurová s Markétou Burešovou 
a Nela Paldusová s Terezou Stanjurovou. V pře-
hazované nastoupili benjamínci z přípravky. Z ní 
byly nejlepší Ester Cilenti a Barbora Třísková.

Je vidět, že dobřichovické volejbalové naděje 
se pod vedením trenérů neustále zlepšují. (kab)  Kab

Minivolejbalistky jsou v zemském finále

Michal Marc je druhý zprava v zadní řadě za malými hokejisty ročníků 2010 a 2011.  SK Černošice

Hokej je o hře a přátelství
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Jak se areál Corso vyvíjel  
do současné podoby?
Jádrem celého konceptu jsou čtyři bytové 
domy. Byly postaveny ve strohém až severském 
designu podle vítězného návrhu uznávané 
architekty Aleny Šrámkové. V budoucnu ještě 
„zapadnou“ do zeleně, která potřebuje víc času.

Při ladění zázemí budov a jejich nebytových 
prostor jsme dospěli k restauraci. Zrekonstruo-

vali jsme krásný dobový dům na náměstí, který 
je součástí areálu. A když investor a architekt 
viděli interiér, napadlo je, že by tam mohl být 
penzion. Proto ve starém domě nad restaurací 
nyní vzniká šest pokojů, v nichž se snoubí 
doba minulá s tou současnou. Oprášila se 
spousta původních stavebních prvků stejně 
jako v restauraci. V příští etapě vznikne dalších 
šest pokojů nad přístavbou. První ubytované 
bychom rádi uvítali letos na jaře. Kapacita 
vychází na 32 lůžek s přistýlkami.

V Řevnicích rekonstruujete také starou 
nádražní budovu. Co v ní je?
Pod hlavičku Corso patří také minipivovar Řev-
nice na rohu Palackého náměstí. Rekonstrukce 
této dobové budovy se ujal architekt Šantavý, 
který má velké zkušenosti s rekonstrukcemi 
starších objektů. Jeho tým vrátil domu původní 
podobu. Opravil i spoustu necitlivých zásahů 
z posledních desetiletí. 

Co charakterizuje restauraci?
Je to moderní evropská kuchyně inspirovaná Itálií. 
Evropská proto, že se zde potkávají chutě celého 
starého kontinentu, nechtěli jsme se geografic-
ky omezovat. Itálii reprezentuje domácí pasta 
a rizota. Šéfkuchařem je Daniel Holan, v minulosti 
asi nejvíc známý z restaurací Soho nebo Mozaika 
v Praze. Zkušenosti ale nasbíral i v zahraničí.

Jídlo doprovodí velký výběr vín zejména 
z Itálie, Německa a Česka. Dále dva druhy 
výběrové kávy. Menu je stručné, ale o to větší 
péči můžeme věnovat každé kombinaci. Podle 
ročních období bychom ho chtěli čtyřikrát 
do roka obměňovat. Od 11. února nabídneme 

také týdenní obědové menu. Naším cílem je 
až pět jídel, která budou k dispozici každý den 
po dobu jednoho týdne.

Na čem si pochutnáme?
V jídelním lístku pro večeře a víkendy máme dvě 
polévky, dva předkrmy a pět hlavních chodů. 
Aktuálně si pochutnáte na rib eye steaku s hra-
nolky, černé tresce s pastinákovým pyré a vep-
řovém boku s pyré z uzené mrkve a fenyklem.

Myslíme i na děti. Nastálo jsou pro ně připra-
veny těstoviny s rajčatovou omáčkou a par-
mazánem. Pro zabavení nejmenších máme 
omalovánky, pastelky a knížky.

Čím je výjimečný váš bar?
V baru čepujeme dva druhy piv z okolních 
malých pivovarů. Z letní Kůlny se nám nejvíc 
osvědčila desítka Kytín a dvanáctka Fabián 
z Hostomic. Nabízíme také vybrané ušlechtilé 
destiláty, jednosladové skotské whisky a rumy 
z Karibiku a Latinské Ameriky.

Specialitou baru je rovněž početný zástup pré-
miových ginů a toniků. Zatím nám rukama prošlo 
14 druhů toniků a 10 druhů ginů z různých koutů 
světa. Dosud se nám podařilo najít pět skvělých 
kombinací vždy jiného toniku s jiným ginem a do-
chucením. Nové chutě v jídle a pití nás prostě 
baví. Přijďte a my vám k nim ukážeme cestu.

Za novými chutěmi 
do restaurace Corso
Na spojnici mezi nádražím 
a náměstím v Řevnicích vznikl 
areál Corso. Zanedlouho 
se zde zaplní nebytové 
prostory a bytové domy ožijí 
novými majiteli. V posledních 
dnech ale finišovaly hlavně 
práce v nové restauraci. 
Nachází se v dobovém 
domě na náměstí, který se 
podařilo citlivě zrekonstruovat. 
Spolu s přístavbou tak 
vznikl členitý a zajímavý 
prostor s původními prvky, 
v němž od 7. února najdeme 
restauraci s kavárnou a bar. 
Víc nám prozradil provozní 
Marek Adam.

RESTAURACE CORSO
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 2, Řevnice

Otevřeno denně
Restaurace 11–22 hodin

Bar 15–00 hodin

  702 234 952
www.restauracecorso.cz

www.barotakar.cz
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Obecní dům stojí na svém místě už 
107 let a od té doby zažil slávu 
i úpadek. Majestátní zdobená budova 

upoutá každého, kdo jde kolem. A určitě vás 
nadchne i její vnitřek. 

Bohatá historie domu
Ve středověku zde byl vybudován Králův 
dvůr, v němž mezi lety 1383 až 1484 sídlili 
panovníci. Dvůr nechal postavit král Václav 
IV. v roce 1380. Později za vlády Vladislava II. 
Jagellonského se vztyčila hned vedle Prašná 
brána jako součást středověkého obranné-
ho systému Starého Města. Branou vedla 
významná obchodní cesta z Prahy do Kutné 
Hory a na rozdíl od Králova dvora se tato 
gotická památka zachovala dodnes. 

Když se totiž králové přestěhovali zpátky 
na Pražský hrad, zažil Králův dvůr ústup ze 
slávy. Habsburkové ho prodali, poté tu měl 
sídlo arcibiskupský seminář, který v 17. století 
vyhořel. V 19. století zde byla také kasár-
na a kadetní škola. Ale to už se schylovalo 
ke stavbě nového paláce, protože město 
koupilo pozemky vedle Prašné brány a rad-
ní přemýšleli, jak povznést českého ducha 
v centru Prahy. Ve Slovanském domě totiž 
na začátku 20. století úřadoval Německý dům 
a Češi žádné podobné centrum neměli. Plány 

na stavbu nakonec vypracovali architekti Anto-
nín Balšánek a Osvald Polívka. 

Obecní dům vyrostl během necelých devíti 
let a zanedlouho po otevření byl svědkem vý-
znamných událostí našich dějin. V lednu 1918 
zde bylo vydáno prohlášení známé jako Tříkrá-
lová deklarace, požadující autonomii Čechů 
a Slováků v rámci Rakouska-Uherska. Tady 
vznikl tzv. Národní výbor, který měl na starosti 
přípravu samostatné republiky a do jehož ru-
kou složila kapitulaci rakouská vojenská moc. 
Zde zasedali „muži 28. října“, jejichž portréty 
zdobí zdejší desku s plaketami. Uvidíte na ní 
také slavný nápis: „Vláda věcí tvých se k tobě 
navrátí, lide český.“ 

O sedm desetiletí později ve zdech Obec-
ního domu znovu vznikal „nový“ stát, když tu 
jednaly delegace Občanského fóra a poslední 
komunistické vlády. 

Krásné vnitřní prostory 
Ve chvíli, kdy vejdete z ulice do Obecního 
domu, dýchne na vás slavnostní atmosféra. 

Velké prostory s vysokými stropy jsou bohatě 
zdobené, vždyť vnitřek tvořilo mnoho českých 
umělců, například Karel Špillar, Alfons Mucha, 
František Ženíšek nebo Max Švabinský. Všech-
no je navíc opravené, protože dům kompletně 
rekonstruovali v 90. letech 20. století. 

Pokud si chcete Obecní dům prohlédnout, 
musíte zaplatit vstupné. Bez něj se dostanete 
jen do části, kde je restaurace, kavárna a ob-
chody, a můžete nahlédnout také do vstupní 
haly s velkým schodištěm a zdobenými lustry. 
Prohlídky s výkladem trvají přibližně hodinu 
a lze si je rezervovat předem. Během nich 
uvidíte Smetanovu síň, cukrárnu, Slovácký sa-
lonek, salonek Boženy Němcové, Orientální sa-
lonek a sály Grégrův, Palackého, Primátorský, 
Riegrův a Sladkovského. Vstupné není zrovna 
levné, ale nebudete litovat. Tolik krásných míst-
ností na jednom místě hned tak neuvidíte. 

V případě, že se vám nebude chtít dovnitř, 
prozkoumejte Obecní dům alespoň zvenku, 
kde je také mnoho plastik, obrazů a vzácných 
stavebních prvků.  ! Lucie Hochmalová

 Marie Paličková, ICP a Dreamstime.com

DOBNETTIP

Praktické informace: 
• Nejbližší prohlídky s výkladem v českém jazyce se konají 

10., 17. a 24. února ve 14:30. 
• Rezervace je možná na telefonu 222 002 101 nebo 

e-mailu info@obecnidum.cz, pokladna je otevřena denně 
od 10 do 20 hodin. 

• Vstupné činí 290 Kč, pro děti do 18 let, studenty, seniory 
a držitele ZPT průkazu pak 240 Kč. 

• V současnosti jsou v Obecním domě k vidění dvě výstavy: 
Blanka Matragi – Timeless a Grafika roku 2018  
a Cena Vladimíra Boudníka. 

• Kromě toho se tu konají koncerty a plesy. 

Veškeré informace najdete na webu Obecnidum.cz.

Obecní dům: perla pražské 
secesní architektury
Zima ještě nekončí, a tak 
pro vás tentokrát máme tip 
na příjemný výlet do centra 
Prahy. Do míst, která byla 
svědkem významných 
událostí české historie a kde 
byla v roce 1918 vyhlášena 
samostatná Československá 
republika. Vydáme se 
na návštěvu secesního 
Obecního domu na pražské 
náměstí Republiky.
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Hrajeme si Tvoříme 7:00 - 16:30 Učíme se

dsberanek .cz

Nově otevřená dětská 
skupinka BERÁNEK
stále přijímá Vaše dětičky.

Nedostalo se Vaše dítě do státní školky, 
nebo požadujete individuální přístup?
Jsme tu pro Vás!

ÚNOROVÁ AKCE  – školka na zkoušku
Přiveďte své dítko si vyzkoušet, 
jak by se mu u nás líbilo.

• Celý den 240 Kč včetně obědů
• Půl den 140 Kč včetně obědů

Přijďte nás vyzkoušet 
a nebudete litovat...

Kde sídlíme:
Randova 451, Dobřichovice
tel.: 605 255 722

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

přijme na pozici:

POKLADNÍ / 
PRODAVAČ(KA)

jednosměnný provoz pondělí-pátek 

SKLADNÍK
jednosměnný provoz pondělí-pátek

všechny pozice mají 1x za 3 týdny
 sobotní směnu 6:30 - 13:00 

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

 Tel. 777 661 111, 608 777 977 po 14. hodině

na náměstí v ŘEVNICÍCH
PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30
Tel: +420 604 127 824
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ

na náměstí v ŘEVNICÍCH
PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30

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

KNIHKUPECTVÍ

w w w . k n i h y r e v n i c e . c z

Akční 
nabídka

-20%

nakladatelství Pikola

na eshopu

Leamos_unor19_DOBNET93x132.indd   1 29.01.19   10:04
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inzerce
DOBNETVETERINÁRNÍ PORADNA 

Péče o psa během zimního období je 
poněkud náročnější než v letních měsí-
cích. Přestože psi mají srst s termore-

gulačními vlastnostmi, žijí s námi v domech či 
bytech, a proto je jejich schopnost vyrovná-
vat se s různými teplotami nižší. Někteří psi 
dokonce s nástupem topné sezony začnou 
víc línat.

Nejdůležitější je pohyb
V zimě není nutné zkracovat procházky, ale 
je důležité, aby během nich byl pes stále v po-
hybu. Je zcela nevhodné uvazovat psy před 
obchodem nebo dlouho klábosit a nechat 
psa sedět nebo ležet na jednom místě. Hrozí 
prochladnutí až vážná onemocnění, nejčas-
těji dýchacích cest a močového systému. 
Ve velkých mrazech psa intenzivně nezatě-
žujte například aportem. Zrychleným vdecho-
váním velmi studeného vzduchu rovněž hrozí 
onemocnění dýchacích cest. Navíc terén je 
velmi tvrdý a může dojít k poranění drápků 
nebo kloubů.

Při zimních radovánkách dbejte na to, aby 
váš miláček nehasil žízeň pojídáním sněhu 
nebo ledu. Trávicí ústrojí většiny savců je 
citlivé na studenou potravu, která jim může 
způsobit zánět žaludku. Při delších procház-
kách nebo celodenních výletech noste pro 
psa vodu v termosce, kde si udrží požadova-
nou teplotu.

Pes a zima

Obleček pro psa  
není módní doplněk
Některá krátkosrstá plemena jsou náchylnější 
k prochladnutí, proto jim pořiďte obleček. Na prv-
ním místě by měla být jeho funkčnost, ne módní 
styl. Nejlepší je nepromokavý materiál. Pokud 
totiž pes v oblečku navlhne, mohou to odnést 
klouby, močové cesty nebo kůže. Obleček by měl 
krýt celá záda a bedra až ke kořeni ocasu. Dobré 
je zapínání pod břichem, jež zamezí nevhodné 
manipulaci s tělem psa a navlékání končetin 
do rukávů. Tím totiž můžete zvířeti naopak způso-
bit blokádu v krční páteři a v kloubech končetin. 
Oblečky jsou výborné pro štěňata, nemocné 
a starší pejsky nebo psy po operačních zákro-
cích, po nichž mají část kůže vyholenou.

Pozor na tlapky
Během zimního období je nutné dbát i o tlap-
ky. Posypová sůl a tvrdé kusy ledu působí 
potíže. Po procházce je potřeba umýt tlapky 
vlažnou vodou a dobře vysušit, hlavně mezi 
prsty a polštářky, aby se nerozvinula kva-
sinková infekce, a v případě potřeby ošetřit 
polštářky mastí na tlapky nebo obyčejnou 
vazelínou či modrou indulonou. Nepouží-
vejte jiné lidské krémy, změkčují pokožku, 
a to není u psích polštářků žádoucí, byly 
by náchylnější k poškození. Pokud dojde 
k poranění polštářku, je nutné ránu očis-
tit a vydezinfikovat, při venčení ji obvázat 
a zamezit jejímu znečištění. Pokud je zranění 
hluboké nebo rozsáhlé, je potřeba navštívit 
veterinárního lékaře.

Psi žijící venku
Psům, kteří jsou celoročně venku, je nutné 
zajistit dostatečně zateplenou boudu, ideálně 
s předsíňkou, aby dovnitř nefoukalo a ne-
sněžilo. Dobré je vystlat ji například dřevitou 
vatou, senem, slámou nebo jiným měkkým 
materiálem, který nenasákne vlhko. Někte-
ří majitelé mají tendence izolovat podlahu 
kotce kobercem nebo dekou, to je velmi ne-
vhodné řešení. Textilie nasáknou vlhko a pso-
vi je pak ještě větší chladno. Nejdůležitější je 
zabezpečit dostatek vody, která nezamrzne, 
aby se pes mohl kdykoli napít. V období zimy 
mají psi pobývající venku vyšší 
spotřebu energie, proto se dopo-
ručuje zvýšit příjem krmiva.

 www.tervet.cz

Pod Lipami 2, Řevnice | tel: 737 258 018

www.clementti.cz

NOVĚ V SALONU

RADIOFREKVENČNÍ
LIFTING 

Nejúčinnější způsob omlazení 
pokožky bez použití skalpelu

dodává pleti pružnost
vyhlazuje vrásky

zmírňuje ochablost a povislost pleti

Pro naši prodejnu v Dobřichovicích

přijmeme
ZÁSTUPKYNI/ZÁSTUPCE

VEDOUCÍ
Bližší informace na tel. čísle 605 921 745 nebo v prodejně.

www.pohnislety.cz 

INTERVALOVÝ TRÉNINK
ČTVRTEK OD 19:30 - 20:30 A NEDĚLE OD 18:00 - 19:00

Intenzivní a dynamická kondiční lekce se závěrečnou účinnou relaxací. 
Dopřejte si dva zážitky v jedné hodině.

GYM-INZERCE-DOBNET1/8.indd   13 03.02.19   21:43
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Leden byl v Jednom stromě 
a LMŠ Na dvorečku spojen 
se třemi důležitými událostmi.

LMŠ Na dvorečku jako první 
v ČR získala recertifikaci kvality. 
Po třech letech, kdy proběhla 
první certifikace, jsme obháji-
li titul Certifikovaná LMŠ. Vše 
u nás tedy stále běží v souladu 
se Standardy kvality, které si 
můžete prostudovat nejen na na-
šich webových stránkách, ale 
i na webu ALMŠ.

Stejně jako v předchozích letech 
se i letos 3 pedagogové z našich 
školek vypravili na stáž do berlín-
ských lesních mateřských škol.

Jsme opět plní inspirace, nápa-
dů, podnětů, které jsou pro rozvoj 
naší práce hnacím motorem. Dě-
kujeme ALMŠ za zprostředkování 
této možnosti.

V polovině ledna se Jeden 
strom a LMŠ Na dvorečku zapojily 
do projektu Erasmus, aby umož-
nily ředitelům a pedagogům ev-

ropských mateřských škol získat 
příklady dobré praxe. Navštívili nás 
tak kolegové z Litvy a ze Sloven-
ska, kteří společně prošli všechny 
naše školy, diskutovali s nám 
nad Standardy kvality pro LMŠ 
nebo se živě zajímali o návaznost 
a propojenost jednotlivých stupňů 
vzdělání. Litevští kolegové projevili 
velký zájem o výměnné stáže pe-
dagogů i propojení dětí na úrovni 
základní školy. Těšíme se tedy 
na další spolupráci a výjezdy.

Mgr. Alena Laláková
Jeden strom, z. ú., a LMŠ Na dvorečku

Co se dělo v Jednom stromě a LMŠ Na dvorečku v lednu

Přihlášky najdete na nástěnce www.jedenstrom.cz

Až se letní
tábor zeptá!
Zdá se, že je brzy, ale až se léto zeptá,
co jste dělali v zimě, budete moci napsat:

NEZAPOMNĚL jsem přihlásit svoje dítko 
na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR JEDNOHO 
STROMU a LMŠ Na dvorečku. 

Co nabízíme?
Od kolika let: Pro děti od 4 do 10 let věku

Cena: 3 150 Kč/týden Časový rozsah: 8:00–17:00

Místo:  LMŠ Na dvorečku, Lety Pod Lesem

 1. turnus Termín: 8.–12. 7. 2019

ZA HORY ZA DOLY MÉ ZLATÉ POHORY
Turistika a skauting

Poznej pravou divočinu za brankami Dvorečku.

Průvodci: Monika Krejčí, Eva Bachiri, Petr Opavský

 2. turnus Termín: 15.–19. 7. 2019

PO STOPÁCH VODNÍHO KMENE
Turistika a vodácké dovednosti

Bosé nohy a vlny vod nás zavedou do dávné minulosti.

Průvodci: Andrea Kořínková, Tomáš Pospíšil, Robo Nižnik 

Místo:  Centrum Jeden strom,
Dolní Černošice-Lipence

1. turnus Termín: 8.–12. 7. 2019

DOBRODRUŽSTVÍ ROBINA HOODA 
Středověk

Pojďme se spolu vydat do časů dávno minulých, do dob 
chrabrých rytířů a krásných princezen.

Průvodci: Petra Fialová, Míša Doležalová, Bára Kročáková

2. turnus Termín: 15.–19. 7. 2019 

DIVADELNÍ PRÁZDNINY  
V JEDNOM STROMĚ
Divadlo

Na týden se ponoříme do světa mezi oponou a kulisami. 

Průvodci: Jindřiška Kadlečková, Iva Hlůžeová,  
Lucka Kratochvílová 

3. turnus Termín: 22.–26. 7. 2019

HEJBEJTE SE, KOSTI MOJE!
Sport

Opravdu dokážeme rozhýbat všechny kosti v těle?  
Kolik jich vlastně máme? A co díky nim dokážeme?

Průvodci: Dominika Tomanová, Veronika Vonzová,  
Renáta Vonzová

Termíny zápisů a dnů otevřených dveří
Škola/školka Dny otevřených dveří Termín zápisu

Komunitní škola Černošice 
Karlštejnská 253

Týden od 4. 2.
Pouze pro přihlášené

26. 3.
15:00–17:00

MŠ Jeden strom  
Dolní Černošice, Na Bluku 426

13. a 22. 2. 9:30–11:30
14:30–17:30

Zápis probíhá celoročně  
vyplněním on-line přihlášky

LMŠ Na dvorečku, Lety, Kejnská 22. 3. 9–12 / 13:30–15:00 7. 5. / 14:00–16:00

On-line přihlášky na www.jedenstrom.cz
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Byla to tehdy obrovská událost. V neděli 
17. října 1937 se konal 56. ročník Velké 
pardubické. V předchozích letech vy-

hrávali závod Němci, jejich tlak v naší zemi sílil. 
I proto byli lidé tolik nadšeni, když hlavní závod 
nejtěžšího dostihu v Evropě vyhrála právě Lata 
Brandisová se svou desetiletou klisnou Normou. 
Všichni oslavovali vítězství „naší slečny“, bohu-
žel to ale byla její nadlouho poslední radost.  

Brandisovi v Řitce 
Marie Immaculata Brandisová (nikdo jí ne-
řekl jinak než Lata) se narodila v roce 1895 
do šlechtické rodiny Brandisů, pocházející 
z Tyrolska. Brandisové byli spřízněni s rody 
Kinských i Schäfferů. Předek Oktavián Josef 
hrabě Kinský byl jedním ze zakladatelů Velké 

pardubické. Lata vyrůstala se svými osmi 
sourozenci na zámku v Řitce u Prahy, kde 
rodina měla také chov koní. Dívka se věnovala 
jezdectví a kromě velkého vítězství dosáhla 
v Pardubicích také dalších výborných výsledků. 

Hlavní ale je, že díky ní se dnes mohou 
dostihů účastnit i ženy. Právě kvůli startu Laty 
se pořadatelé obrátili na anglický Jockey Club, 
aby ženám povolil závodit. 

Nedobrovolné stěhování 
Během válečných let rodina přežívala, jak 
mohla. „Brandisovi se přihlásili k českému 
občanství, za války z principu nechtěli mluvit 
německy, a tak hovořili špatně česky,“ říká Jan 
Pospíšil, prasynovec Laty Brandisové a sou-
časný majitel zámku Řitka. 

Krušné válečné roky vystřídalo ještě horší 
období. V roce 1949 se Lata při pádu z koně 
zranila, takže už nemohla dál jezdit. A roku 
1953 musela se dvěma sestrami statek 
v Řitce opustit, všechen majetek jim zabavili 
komunisté. 

Stárnoucí ženy byly nuceny žít na chatě 
v Bojově uprostřed lesa, kde nebyla voda, 
topení ani elektřina. „Nikdy si ale nestěžovaly. 
Neměly to v povaze,“ říká Gabriela Křístková, 
manželka současného majitele zámku v Řitce. 
A její manžel Jan Pospíšil dodává: „Koně už 
nikdy neměly. Ale vzaly si s sebou ze zámku 
třeba šedesát slepic. Úplně všechno tady 
nenechaly.“ 

Pospíšil dále vzpomíná, jak v Bojově u tety 
trávil prázdniny. „Bylo to hezké období. Abych 
nezlobil, dala mi Lata pušku a náboje a já celý 
den venku střílel.“ 

Lata Brandisová zemřela v roce 1981 
u svých příbuzných v rakouském Reitereggu, 
kde je také pochována. 

Zámek Řitka v současnosti 
Rodina dostala zámek zpátky v restituci 
po roce 1989. Jeho stav byl žalostný. „Za soci-
alismu všechno chátralo. Majitelé se pokoušeli 
o rekonstrukce, ale nedopadly dobře,“ říká Po-
spíšil. Postupně tak statek opravuje, jak se dá. 

A ožívá tu také odkaz Laty Brandisové. Majite-
lé založili v roce 2005 jezdecký klub Norma, kte-
rý pojmenovali po slavné klisně. „Lata by měla 
určitě radost,“ říká Gabriela Křístková. Na zámku 
zřídili muzeum, pamětní místnost, kde je k vidění 
například podkova z vítězného závodu, Latin 
jezdecký oblek nebo její občanský průkaz. 

Co najdete na zámku Řitka 
• Muzeum Laty Brandisové (otevřeno dle tele-

fonické dohody pro skupiny nebo jednotlivce 
na telefonu 608 822 314, i s výkladem).

• Jezdecký klub Norma, z. s. 
• Kroužek Mladý adept myslivosti.
• Zámecké prostory jsou k dispozici pro různé 

oslavy nebo svatby.
• Konají se tu koňské akce (Hubertova jízda, 

Derby Řitka, Pólo exhibice), akce pro děti 
a veřejnost (Pochod Řitka, Pochod za poní-
kem, koncerty, závody v orientačním běhu) 
i pravidelné akce (vázání adventních věnců 
nebo mše svatá u hrobky). 

! Lucie Hochmalová
 Lucie Hochmalová a archiv majitelů 

Odkaz Laty Brandisové žije 
na zámku Řitka 
Jméno Lata Brandisová znají většinou jen milovníci koní 
a dostihového sportu. A je to velká škoda, protože tato dáma 
si zaslouží, aby se o ní vědělo víc. Nejen proto, že je dodnes 
jedinou ženou, která vyhrála Velkou pardubickou.  

Víte, že? 
• 7. března vyjde v Londýně kniha o Latě 

Brandisové, chystá se i český překlad. 

• Vznikla reportáž z cyklu Příběhy 
předmětů v České televizi, jmenuje 
se Podkova Laty Brandisové. Natočil 
ji Václav Žmolík, který je spřízněn 
s jezdkyní a trenérkou Martinou 
Růžičkovou, jež Latu velmi obdivuje.

• Informace najdete na  
www.zamekritka.cz a na facebooku 
Zámek Řitka. 

DOBNETHISTORIE

Lata Brandisová s Normou.



22  DOBNET únor 2019

Jaké je nejoblíbenější  
jídlo šéfkuchaře 
z RESTAURACE CORSO 
v Řevnicích?
(dokončení v tajence)

DOBNETVOLNÝ ČAS • Soutěž o ceny 

DOBNET, měsíčník regionu Dolní Berounka, ročník XIII, číslo 2/2019, datum vydání 8. února 2019 • VYDAVATEL: DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice IČ: 266 30 214, 
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• Nevyžádané rukopisy se nevracejí • Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,  
a to nejpozději do 25. února 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 2 000 Kč v RESTAURACI CORSO Řevnice, která cenu věnovala.

Vylosovanou luštitelkou křížovky z lednového vydání je Olga Klesová, Lety.  
Výherkyně získává poukaz na večeři pro dvě osoby v hodnotě 1 500 Kč v Restauraci Panská Zahrada.

Tajenka z minulého čísla: nový jídelní lístek

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 2/2019, jinak cena propadá. Děkujeme. Připravil: Pavel Havlíček

RESTAURACE CORSO
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 2, Řevnice

Otevřeno denně
Restaurace 11–22 hodin

Bar 15–00 hodin

  702 234 952
www.restauracecorso.cz   www.barotakar.cz

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o večeři pro dvě osoby v hodnotě 2 000 Kč 
v RESTAURACI CORSO Řevnice.
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DOBNETINZERCE 

Investor: Ekonomické bydlení s.r.o.
e-mail: ekonomickebydleni@gmail.com

tel.: 731 615 141, 723 849 290
www.byty-jince.cz

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

nastěhování 1. polovina roku 2019

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.

Bydlenív přírodě
Prodej
zahájen

Rezervace na www.byty-jince.cz

NOVÉ BYTY JINCENOVÉ BYTY JINCE
VÝHLEDY BRDY JINCE – I. ETAPA

26 bytů – dispozice 1+kk až 3+kk
s podlahovou plochou od 33 m² do 91 m²

ceny1,6 až 3,4mil. Kč

inz_jince_190x267_01:Sestava 1  22.10.2018  14:40  Stránka 1



HelpDesk – Technická podpora uživatelům sítě DOBNET ) 277 001 151

Soutěž
o nejkrásnější 
Moranu
z obcí
Dolní Berounky

SLAVNOSTI MORANY  |  6. ročník  |  6. dubna 2019  |  letos v Černošicích  

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 přihlaste se, vytvořte Moranu, přineste ji na slavnosti a získejte pohár a ceny.

Více na www.idobnet.cz

Potřebujete
zabezpečit vstup do budovy?
Máme pro Vás řešení: technologii 2N® IP VERSO

DVEŘNÍ VIDEO KOMUNIKÁTORY PRO VÁŠ DŮM
DVEŘNÍ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM PRO ŠKOLY A FIRMY
Dokonalý přehled o návštěvách díky skryté HD kameře

Bezpečnostní interkom s možností čtečky otisků prstů

Kamera s nočním viděním

Propojení s jinými systémy v objektu

Bluetooth technologie/dotykový displej

Jednoduchá instalace

není jen internet... kancelar@dobnet.cz 277 001 111Palackého 27, Dobřichovice


