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Bydlení
v přírodě

Nastěhování
září 2019

NOVÉ BYTYNOVÉ BYTY
ceny1,6 až 3,4mil. Kč

26 bytů – dispozice
1+kk až 3+kk
s podlahovou plochou
od 37 m² do 91 m²

VÝHLEDY BRDY JINCE

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

tel.: 731 615 141, 723 849 290
www.byty-jince.cz
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DOBNETZPRÁVY • Dolní Berounka

Slavnosti Morany se blíží! Letošní šestý 
ročník se koná v sobotu 6. dubna 
od 13 hodin v Černošicích v parku Be-

rounka (vedle betonárky v Radotínské ulici).

Na pódiu se vystřídají známé tváře i ti, kteří 
s námi přivítají jaro poprvé. Vystoupí například 
dětský taneční soubor Klíček, dětský soubor 
Mifun, duo Gábina a Katka, výtečný jazzový 
hudebník Jiří Stivín, dixielandová kapela Tango 
Jazz Band nebo vokální sbor SONS slože-
ný z nevidomých a slabozrakých zpěváků. 
Jednou z třešniček na pomyslném dortu bude 
i Třebasbor ze Zadní Třebaně, který vás pobaví 
renesančními písněmi a vlastní tvorbou. Další 

třešničky se ale sbírají a budou také velmi 
chutné. 

Dospělí s dětmi se zabaví i mimo pódium. 
Čekají je různé dílničky, například výroba Ma-
řenek, malých „horkovzdušných“ balonů nebo 
navlékání korálků. Ti nejmenší si užijí ruční dře-
věný kolotoč nebo záchranářskou hasičskou 
techniku. A všichni si najdou tu svou dobrotu 
ve stáncích s občerstvením.

Během pozdního odpoledne bude zvolena 
nejkrásnější Morana. Rozhodne o ní porota, 
jíž předsedá dramatik a režisér David Drábek. 
Mezi hodnotícími bude například herečka 
Jana Altmannová s manželem Jiřím, známým 
grafikem a malířem.

Výrobci tří nejkrásnějších Moran získají 
originální sošky z dílny Radoslavy Vrabco-
vé a věcné ceny. Na dortu si pochutnají 
autoři Morany, kterou vyberou návštěvníci. 
A hodnotné věcné ceny čekají na jednoho 
dospělého a jedno dítě, kteří budou vyloso-
váni z hlasujících diváků. Na závěr akce se 
Morany zapálí a hodí do řeky jako symbol 
odcházející zimy a příchodu jara. A pokud 
bude hezky, k obloze se vznesou horko-
vzdušné balony.

Přihlášky do soutěže o nejlepší Moranu 
stále běží. Pokud jste z regionu Dolní Be-
rounka či blízkého okolí a máte chuť se za-
pojit, přihlaste se! Šanci máte do 30. břez-
na. Stačí napsat na e-mail petra.stehlikova@
dobnet.cz nebo se ozvat na telefonnní číslo 
605 205 755. 

 Helena Civínová

Jaro letos přivítáme v Černošicích

(Ne)prodejné manželky 
naposledy!

Komedie (Ne)prodejné manželky bude k vidění 
17. března od 19 hodin v řevnickém kině. Diva-
delní soubor Řevnice ji nastudoval už vloni v re-
žii Alice Čermákové, nyní budete mít možnost 
vidět tuto hru Johna Chapmana a Jeremyho 
Lloyda naposledy. Potěší vás herecké výkony 
Alice Čermákové, Lucie Kirovové, Pavly Nováč-
kové, Moniky Vaňkové, Saši Skutila, Zdeňka 
Valeše, Ondřeje Nováčka a Martina Tamchyny.

Letovští hasiči  
rozšířili vozový park
V pátek 22. února zavládla u letovských hasičů 
radost. Dostali totiž nové požární auto, které 
historicky poprvé pořídila obec Lety. Jde o deví-
timístný Ford Tranzit, který je součástí integro-
vaného záchranného systému. Sloužit bude pro 
převoz hasičů při výjezdech, pro evakuaci osob 
a podobně. Na spolufinancování se 450 tisíci 
podílelo Ministerstvo vnitra ČR a 300 tisíci Stře-
dočeský kraj. Obec Lety zaplatila 195 tisíc korun. 

Berounská radnice přijímá do konce června 
nominace na udělení Ceny města. Získají ji 
osoby, které mají přímý vztah k Berounu a za-
sloužily se o něco tak trochu výjimečného.

Jak píší organizátoři, jméno osobnosti vás 
může napadnout po přečtení těchto otázek: 
Víte o někom, kdo se dlouhodobě zasluhuje 
o propagaci Berouna? Kdo je velmi úspěšný 
ve svém oboru? Nebo znáte někoho, kdo 
vykonal skutek hodný uznání a ocenění?

Doporučení musí obsahovat dostatečné 
a podrobné zdůvodnění zásluh navrhované 
osobnosti nebo kolektivu. Nominace je možné 
adresovat odboru školství a volnočasových 
aktivit na e-mail osva@muberoun.cz, nebo 
stačí vyplnit formulář na webu město-beroun.
cz v rubrice Organizace/Kultura a volný čas/
Městské pocty.

O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo 
hlasováním na návrh rady. 

Beroun spustil nominace na osobnost města

Nezapomenutelný večer s klasickou 
hudbou a francouzskou poezií zažili 
diváci v řevnickém kině. Soubor Prague 

Philharmonia Wind Quintet doprovodil verši 
herec Jan Čenský.

Pětice skvělých muzikantů nadchla diváky 
svým uměním na dechové nástroje, stejně jako 
známý herec Jan Čenský, který francouzskou 
poezii přednášel v křesle. Hudebníci s ním ne-
vystupují často, a tak to byl i pro ně nevšední 
zážitek.

Členové tělesa Wind Quintet jsou laureáty 
národních i mezinárodních interpretačních 
soutěží. Působí také jako přední hráči v mnoha 
dalších komorních a symfonických tělesech 
(Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. 
Prahy FOK, Národní divadlo, Baborák Ensem-
ble atd.).

Krátkou reportáž najdete na:

Jako předzvěst jara už během února přilétli 
do České republiky první čápi, kteří zimu strávili 
nejspíš v některé z evropských zemí. Ladnou 
chůzi tohoto brodivého ptáka poutavě zachytil 
objektiv Ondřeje Prosického, jenž pochází z Letů 

a cestuje a své snímky tvoří po celém světě. 
K nejprestižnějším oceněním tohoto výtečného 
fotografa patří nominace a hlavní ceny soutěží 
Czech Press Photo, Czech Nature Photo a Fes-
tival de l‘Oiseau et de la Nature ve Francii.

Řevnickým kinem zněla hudba s poezií

Čápi se pomalu vracejí do svých hnízd

iDOBNET.cz
v rubrice Videa.

 obec Lety
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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

inzerce

Modernizace železniční trati mezi Prahou 
a Berounem si také v prvním jarním 
měsíci vyžádá výlukový jízdní řád.

Ten první platí nepřetržitě od úterý 12. břez-
na 16:00 do neděle 17. března 21:00 pro 
úsek mezi Řevnicemi a Berounem. Kromě 
úpravy některých spojů nahradí cca od 4:50 
až do 21:00 všechny osobní vlaky mezi 
Karlštejnem a Berounem autobusy. Jedná 
se denně o více než 30 spojů oběma směry. 
Kvůli přepravě cestujících na vozíku, s kočárky 
a jízdními koly některé vlaky o víkendu pojedou 
souběžně s náhradní autobusovou dopravou. 
Za úsekem s výlukou se již tradičně očekává 
zpoždění kolem 10 minut.

S další změnou na trati musíme počítat 
od pondělí 18. do pátku 22. března vždy od 7:00 
do 16:30 hodin. Také zde je výlukový řád určen 
úseku mezi Řevnicemi a Berounem. Sedm spojů 
oběma směry mezi Karlštejnem a Berounem 
vůbec nejede a nejsou nahrazeny ani autobusy. 
Jde o vlaky vyjíždějící z Prahy v 6:20, 7:20, 8:20, 

12:20, 13:20, 14:20 a v 15:20. A z Berouna 
původně v 7:20, 8:20, 9:20, 13:20, 14:20, 15:20 
a v 16:20. Tyto spoje vyjedou vždy o 10 minut 
později z Karlštejna. Naopak cestující jedoucí 
z Prahy v 9:20, 10:20 a v 11:20 budou moci 
dojet až do Karlštejna (původně spoje končily 

v Řevnicích). V opačném směru jsou prodlou-
žené spoje pro vlaky z Řevnic v 10:34, 11:34 
a 12:34 – vždy o čtyři minuty dříve vyjíždí z Karl-
štejna. Kompletní výlukové jízdní řády najdete 
na webu cd.cz v rubrice Jízdní řád/Traťové jízdní 
řády pod zadáním čísla trati 171.

Evropská agentura pro životní prostře-
dí (EEA) vypsala novou fotografickou 
soutěž Sustainably Yours. Tématem pro 

všechny nad 18 let je zachycování výzev a pří-
ležitostí týkajících se výroby potravin, energie 
a mobility. Konkrétně si tvůrce může vybrat ze 
tří kategorií.

První jsou Udržitelné potraviny. Dokážete 
zachytit, jak udržitelné potraviny vypadají, nebo 
naopak nevypadají? Jejich produkci a cestu 

na naše talíře? Jaká existují řešení pro zvýšení 
udržitelnosti potravinového systému? Druhou 
soutěžní kategorií je Udržitelná energie. Umíte 
fotografií předat, jak jsme na energii závislí či 
jak ji umíme vyrobit bez negativních dopadů 
na životní prostředí a klima? S jakými překáž-
kami se potýkáme? Třetí téma je Udržitelná 
mobilita. Inspirací ke snímku je dojíždění 
do školy, do práce, za rodinou a přáteli či 
cestování na dovolenou a objevování nových 
míst, dále přepravování věcí, které konzumuje-
me. Od kompaktních měst po účinné motory 
a čistá paliva.

Fotografie lze posílat do 15. května 2019. 
Vítěz každé soutěžní kategorie získá 1 000 eur. 
EEA udělí také zvláštní cenu pro mládež za nej-
lepší fotografii zaslanou mladým člověkem. 
Z online hlasování o snímcích, které postoupí 
do finále, vzejde cena veřejnosti. Kompletní 
informace najdete na webu eea.europa.eu 
v rubrice About us/Outreach competitions (člá-
nek Sustainably Yours photo competition).

Malí fotbalisté si zkusí 
mistrovství světa
Ve čtvrtek 4. dubna se od 17:30 hodin koná 
ukázková hodina fotbalového tréninku pro děv-
čata a chlapce narozené v roce 2013 a mladší. 
Kde jinde než na fotbalovém hřišti v Dobři-
chovicích. „Budeme si hrát, dovádět, soutěžit 
a nakonec vyzkoušíme, jaké to je hrát finále 
mistrovství světa,“ lákají zástupci místního 
oddílu futsalu, který vyhrál skupinu D okresního 
fotbalového přeboru Praha-západ mladších 
přípravek v sezoně 2017/2018. A dodávají: 
„Děti mohou najít nový koníček a spoustu přá-
tel. Třeba těch, kteří pro ně budou vzorem.“

 Petra Stehlíková

Březnové výluky 
na trati

Fotosoutěž míří na aktuální světová témata
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Vše pro Vaši zahradu...

Prodejna otevřena
Březen: Po – So 9:00 – 17:00 | Ne 9:00 – 15:00

Zahájen prodej jarního zboží:
 okrasné cibuloviny a další květiny do vašich truhlíků
 keře, ovocné stromky, stromy
 okrasné trávy a bambusy
 semena, substráty, kůra, rašelina

733 587 769    PRODEJNA

Dále nabízíme:
 jarní i pravidelnou údržbu zahrad
 jarní servis závlah, bazénů a jezírek
 návrhy a realizace zahrad a jezírek
 automatické závlahové systémy

603 887 599, 602 365 175   REALIZACE A ÚDRŽBY

ZAHRADNICTVÍ: Ukrajinská č.e. 1528, Černošice – Dolní Mokropsy
E-mail: gardeo@gardeo.cz • www.gardeo.cz

LA SPONSA
svatební a plesový salon, půjčovna

O K O U Z L UJ Í C Í  Z N AČ K OV É  
S VAT E B N Í  A  P L E S OV É  Š AT Y

Essense of Australia • Alfred Angelo
La Sposa • exclusive Haute Couture a další

 půjčovné svatebních šatů 3 000 Kč – 7 900 Kč

půjčovné plesových šatů 1 500 Kč – 2 500 Kč

Těšíme se na Vás ve Staré Huti u Dobříše

 774 371 955

W W W . L A S P O N S A . C Z

NOVĚ OTEVŘENO

Základní škola a mateřská škola 
Josefa Kubálka Všenory

HLEDÁ
n Pomocná síla – půl úvazku (Nástup okamžitě)
n Učitel matematiky – částečný úvazek (Nástup k září 2019)
n Speciální pedagog – půl úvazku, nebo dle dohody (Nástup k září 2019)
n Učitel 1. stupně – úvazek dle dohody (Nástup k září 2019)

Nabízíme příjemný kolektiv, prostředí menší školy, přírodu hned za školou, 
partnerské jednání, možnost osobního růstu.
Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, týmového ducha a kolegiální 
jednání, spolehlivost a zodpovědnost, na pedagogické pozice odpovídající vzdělání. 

Bližší informace u vedení školy
reditelna@skolavsenory.cz, 604 236 661, 257 710 131 www.skolavsenory.cz

Nabízíme volné pracovní místo na zkrácený úvazek:

FAKTURANT/KA 
Náplň práce: • komunikace se zákazníky • uzavírání smluv
• vystavování faktur • správa pohledávek za vodné a stočné

Požadujeme: • znalost práce s PC • pečlivost, spolehlivost, pracovitost
• dobré komunikační schopnosti • nekuřák

Nabízíme: • příjemné pracovní prostředí v dobrém pracovním kolektivu
• závodní stravování • možnost rozšiřování znalostí – odborná školení apod.

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail kaclova@aquaconsult.cz 
tel.: 251 642 213, l. 312

AQUACONSULT, spol. s r. o.
pitné – odpadní – průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, tel.: 251 642 213
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Tištěná kniha
je stále přítelem
člověka

Březen býval v komunistické éře Měsícem 
knihy. Tuto tradici zavedlo v roce 1955 
tehdejší ministerstvo kultury po dohodě 

se Svazem československých spisovatelů 
a s Československým svazem mládeže, pro-
tože chtělo pomocí knih šířit osvětu. Dnes je 
březen nazýván Měsícem čtenářů.

Ať už je březen spojen s knížkami jakkoli, 
nezáleží na tom. Důležitá je podpora čtení 
a knih vůbec, vždyť mohou náš život velmi 
obohatit. A je dobře, že nakladatelství vydávají 
stále nové tituly a v knihkupectvích se dá vy-
brat podle libosti. To totiž znamená, že i v čase 
plném elektroniky má tištěná kniha své místo 
mezi lidmi.

Někdo čte, jiný ne
Doba nemá na čtenost knih žádný vliv ani 
u dětí, čte se pořád. „Současné děti nejsou 
o nic horší. Ty, které čtou, tak hodně. A kdo 

nečte, nedělal by to ani dřív. Zkrátka někdo má 
knížky rád, jiného zas nelákají, to je úplně nor-
mální,“ myslí si majitelka knihkupectví Zuzana 
Drhličková z Řevnic. Knih pro děti se podle ní 
prodává asi dvakrát víc než pro dospělé. „Zá-
kazníci dost dbají na to, jaké knihy svým dětem 
kupují, vybírají si kvalitní dětskou literaturu. Děti 
chodí do knihkupectví s rodiči, ale také samy. 
Mají možnost samostatně jednat, a to se nám 
líbí. Pro dětské čtenáře jsme zavedli motivační 
systém věrnostní karty. Takže pokud čtou hod-
ně, jsou odměněny slevou,“ říká Drhličková.

Dětských titulů máme na výběr opravdu 
hodně. „Stále jsou oblíbené knihy Astrid 
Lindgrenové, dobrodružná dětská literatura 
s ilustracemi Zdeňka Buriana, soubor knih 
Pán prstenů a samozřejmě Harry Potter, to je 
naprostý fenomén, kterému průběžně dorůstají 
noví čtenáři. Z oddělení humorných knížek 
je dnes už stálicí Deník malého poseroutky,“ 
dodává Zuzana Drhličková.

Její slova potvrzují také knihovnice v našem 
regionu. „V knihovně máme asi tisíc dětských 
knížek a dalších osm set pro mládež. Nejčas-
těji se půjčují legrační pohádky a čtení s úkoly, 
méně tradiční pohádky. Větší děti preferují 
komiksy a starší chodí pro povinnou četbu. 
Trhákem je bez přestání Harry Potter, Deník 
poseroutky či Obrázkové básničky pro menší,“ 
říká knihovnice v Letech Petra Flasarová. Její 
kolegyně z řevnické knihovny Petra Veselá 
nabízí dětem přibližně šest tisíc knih: „Pro malé 
jsou neustále jedny z nejoblíbenějších mašinka 
Tomáš, medvídek Pú, Krteček a knihy o zvířát-
kách. Teď se líbí autorka Susanne Bernerová 
a její obrázková leporela. Mladší školáci čtou 
hodně dobrodružné knihy Thomase Breziny, 
velmi žádané jsou Deníky malého poserout-
ky a Mimoňky. A mezi staršími jsou to určitě 
fantasy a dystopie.“

Jak je to ve školách?
Pamatujete si na povinnou školní četbu? 
Mnoho knih z našich tehdejších seznamů se 
objevuje i v dnešních školách. Někde jsou 
pořád povinné, jinde jen doporučené. Nabídka 
v této oblasti je všude velmi pestrá. Najdeme 
tu pohádky, horory, příběhy s dětskými hrdiny, 
dobrodružství, fantasy, humorné knihy. Děti si 
vedou čtenářské deníky. V některých školách 
mají k dispozici knihovny. A podle zkušeností 
učitelek se situace nemění: některé děti čtou, 
jiné ne.

„Jestli si dobře vzpomínám, ani za mého 
dětství neležely v knihách dobrovolně a s ra-
dostí všechny děti. Povinně doporučenou čet-
bu žáci četli, nebo nečetli a následně odněkud 
opsali, stejně jako dnes. Kdo pochopil, že čtení 
je úžasné dobrodružství ducha, ten čte a číst 
bude s přestávkami celý život. Podle mých 
zkušeností učitelky českého jazyka na druhém 
stupni běžné základní školy čte opravdu tak 
polovina třídy. Vidím to optimisticky,“ říká Hana 
Havelková ze školy v Litni.

Ve školách se učitelé snaží děti k četbě mo-
tivovat. Stejně jako v zadotřebaňské malotříd-

NĚKTERÉ DĚTI ČTOU, JINÉ NE 
NA DOBĚ NEZÁLEŽÍ

Nejlepším přítelem člověka je… Můžete si doplnit, co 
chcete. Pro někoho je to pes či jiné zvíře, pro jiného peníze. 
A pro mnoho lidí včetně dětí je nejlepším přítelem kniha. Je 
potěšující, že v dnešní elektronické době lidé stále čtou tištěné 
knihy a tuto lásku předávají svým ratolestem.



www.idobnet.cz  7  

ce. „Máme mnoho možností, jak děti ke čtení 
přitáhnout. Do hodin třeba zapojujeme zají-
mavé metody. Funguje nám čtenářská dílna: 
děti si čtou vlastní knihu svým tempem. Pak 
zapisují rozsah přečteného,“ přibližuje ředitelka 
Tereza Macourková. „Učitel má v současné 
době nelehkou úlohu získat žáky pro čtení, 
zorientovat se v široké produkci knih určených 
dětskému čtenáři a nabídnout hodnotnou 
a zároveň poutavou četbu, jelikož ukázky 
v čítankách připadají většině žáků neatraktiv-
ní,“ doplňuje Ivana Nájemníková z třebaňské 
mateřské školy.

V černošické základní škole žáci číst musí. 
„Víceméně jsem ráda, když čtou alespoň něco, 
i kdyby to nemělo být valné kvality. Povinně 
musí přečtenou knihu zapsat do čtenářského 
deníku, čímž si trénují výtah. Každý měsíc 
čtu 99 zápisů,“ říká učitelka českého jazyka 
Markéta Drhová. Knihovnice zdejší školy Petra 
Mierzwová doplňuje pár knih, které si děti 
půjčují nejčastěji: Deníky poseroutky, Babičku 
Drsňačku, sérii Klub tygrů, knihy o zvířatech, 
Hraničářova učně, v oblibě jsou také komiksy 
a pohádky od Disneyho.

Školy Hlásek mají v každé třídě i ve školce 
knihovnu. „Paní učitelky ve školce čtou s dětmi 
každý den. Ve škole je pak na čtení s poro-
zuměním kladena velká pozornost. Děti mají 
v první třídě jediný domácí úkol, a to pravidel-
ně číst. Děláme i společné předčítání jedné 
knihy, při němž se děti mohou bavit o tom, jak 
příběhu rozumějí. Nejstarší se učí číst kriticky 
i články na internetu,“ říká ředitelka Markéta 
Bosáková.

Celé Česko čte dětem
Vztah ke knížkám je dobré pěstovat odmalič-
ka. Nenahraditelné je čtení rodičů dětem, než 
se to naučí samy. Četbu podporují i v mateř-
ských školách v našem okolí, které se zapojily 
například do projektů Celé Česko čte dětem 
nebo Andersenova noc. A spolupracují také 
s blízkými knihovnami, což je případ řevnické, 
letovské nebo všenorské školky.

„Snažíme se dětem hravou formou ukázat, že 
kniha je velká zábava, ale i poučení. Obrovský 
úspěch měla na podzim kniha Dubánci, podle 
níž si děti vyrobily i vlastní lesní krajinku s panáč-
kem Dubánkem,“ popisuje ředitelka MŠ Řev-
nice Pavlína Neprašová. Svinařská školka má 
zase zpracovaný třídní vzdělávací plán, podle 
kterého pracuje celý školní rok. „Při odpočívání 
na lehátkách dětem předčítáme z pohádkových 
knížek. Předškoláci dostávají úkoly spojené se 
čtením,“ říká Klára Kerhartová z MŠ Svinaře. 
Ve všenorské školce si děti velmi rády prohlížejí 
knihy z knihovny. „Mohou si přinést také svou 
oblíbenou knihu a seznámit s ní ostatní. Dětem 
čtou nejen paní učitelky, ale v rámci patronace 
nám chodí číst i žáci ze školy,“ říká vedoucí 
učitelka Dana Krejčířová. V mateřské škole Lety 
mají program na téma Knížka je můj kamarád. 
„Děti nosí knížky z domova, většinou nakreslí 
a zhotoví svou ‚knihu‘, zkoušejí si vyrobit ruční 
papír, psát ptačím brkem a inkoustem nebo 
vytisknout stránku písmenkovými tiskátky. Zve-
me k nám také autory dětských knih,“ dodává 
ředitelka Jana Šalková Rozsypalová.

Snažím se číst alespoň 30 minut každý 
den. U pětiletého syna je favoritem např. 
Ferda Mravenec, Rumcajs a cokoli o di-
nosaurech, dvouletý má nejradši Krtka.  
Monika Kašová Fatková

Naše roční dcera miluje interaktivní knížky 
ze série Objevujeme svět! Spolu čteme 
říkadla, před spaním krátké pohádky ze 
Špalíčku veršů od Hrubína. Lenka David

Čteme každý den, knížky dětem poctivě 
vybíráme. Synovi teď před spaním volíme 
klasiku: Martínkovu čítanku, Ferdu Mra-
vence a pak krásnou novou knihu Gerda, 
příběh velryby. Miluje i Jedinečný svět 
vlaků. Marie Vágnerová

Starší dcery si oblíbily třeba Nekonečný 
příběh nebo Ronju, dceru loupežníka. Teď 
postupně čteme Harryho Pottera. Samy 
čtou hlavně Čtyřlístky, Anču a Pepíka. 
Nejmladší syn si rád prohlíží v podstatě 
jakékoli knížky s obrázky. 
Tereza Puldová Stárková

Syn má raději spíš kratší pohádkové 
příběhy, ale už jsme četli i celé knížky 
na pokračování, byly to Neviditelná 
Zuzanka a Pohádky do postýlky. Někdy si 
místo čtení prohlížíme interaktivní knížku. 
Veronika Čermáková

Zamilovanou knihou naší nejstarší je 
Čarodějka Winnie, mladší má rád cokoli 
s auty, bagry, traktory. Čtou rádi, večer by 
četli nejraději všechno. 
Martina Chomátová

U nás vede Dvakrát sedm pohádek, 
Pejsek a kočička. Před spaním teď čteme 
Diamantovou sekeru.  
Magdalena Tomanová

DOBNETTÉMA
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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

TAXI Praha západ
Výhodnější předobjednání – den předem
Transfer Dobřichovice – Praha
od 500 Kč

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN
SERVIS VŠECH TYPŮ KOL A ELEKTROKOL 
S MOTOREM BOSCH, SHIMANO, IMPULSE
 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

Praha 5 – Radotín, (Staré) Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

KALKHOFF 
ENDEAVOUR
Made
in Germany

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
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Tyto dvě dámy zatím vydaly trojici knih: Pohrát-
ky aneb Cesta pavoučka Vincka, Kukadýlko 
ve spolupráci s Ferdinandem Lefflerem a Vin-
cek, Vlk a Lucinka spolu s psychoterapeutkou 
Marií Madeirou. Díky Janu Jiráňovi a předním 
českým hercům vznikla též velmi úspěšná 
audioverze Pohrátek. „Naše tvorba je určena 
všem malým i velkým dětem. Jejím smyslem je 
propojovat a sbližovat generace. Chceme, aby 
si děti a dospělí společně vyprávěli, smyslupl-
ně spolu trávili čas a měli z toho radost,“ říká 
Pavla Soletka Krátká.

V našem okolí jste známé osobnosti.  
Jak všechno začalo?
Bylo to v letovském Sokole, kam jsme chodily 
já i Marie na cvičení s našimi tehdy dvouletými 
dětmi. Padly jsme si do oka. Podobný pohled 
na svět, názory, tvůrčí energie, u mě víc za-
měřená na slovo a jazyk (původní profesí jsem 
učitelka), u Marie orientovaná na vizuálnost (je 
původně módní návrhářka). Na začátku nás 
nenapadlo, že budeme spolupracovat. Vznika-
lo to organicky. Začaly jsme vymýšlet akce pro 
děti naše i kamarádů. A pak jsem za Maruškou 
přišla s rukopisem Pohrátek a s klíčovou otáz-
kou: udělala bys k tomu ilustrace? Maruška 
hozenou rukavici přijala. A vše se rozběhlo…  

Proč jste pro nakladatelství  
vybraly název Elmavia?
Elmavia v sobě ukrývá sílu stromu s pevný-
mi kořeny a krásnou korunou, spojuje zemi 
a nebe (elm je latinsky jilm) a via (z latiny cesta) 
je symbolem plynutí a radosti, cesta se vine 
krajinou a těší se, co bude za další zákrutou. 
Naším mottem je radost z objevování.

Jak vás napadlo věnovat  
se knihám pro děti?
Odmala jsem naslouchala příběhům, milo-
vala jsem pohádky. Vyrostla jsem obklopena 
knihami. Psaní mi šlo, ale až do narození syna 
mě nenapadlo, že se stane mou životní náplní. 
Věnovala jsem se hudbě, sportu, jazykům, 
příležitostně překladům a tlumočení. Na vysoké 
škole jsem pak začala pořádat jazykové kurzy 
metodou sugestopedie, kde si lektor vymýšlí 
scénáře pro své studenty. To mě moc bavilo. 
Když se narodil Šimon, priority se mi změnily, 
chtěla jsem se věnovat jemu. A tak jsem začala 
psát pro něj a posléze i pro ostatní děti.

Bylo těžké vydat první knížku?
Bylo a nebylo. Po několikaměsíčních peripetiích, 
kdy jsme s rukopisem a ukázkou ilustrací oslovo-
valy různá pedagogicky orientovaná nakladatel-
ství, jsme si ujasnily, že to není ta pravá cesta pro 
nás. Ukázalo se, že máme vlastně celý tým, slože-
ný z kamarádů, na to, abychom se do toho pustily 
samy a dotáhly vše podle svých představ, bez 
kompromisů. Vlastně nejtěžší bylo dojít k tomuto 
rozhodnutí a najít v sobě odvahu. Zvládly jsme 
to a byly na sebe fakt hrdé. Podařilo se nám vše 
po manažerské a technické stránce dotáhnout 
i sehnat finance. Hodně jsme se na tom naučily.

Co vás na tvorbě pro děti nejvíc baví?
Mám děti ráda, jejich fantazii, bezprostřednost, 
upřímnost a radost. Když pro ně tvořím, do-
stávám se do tohoto čistého proudu energie. 
Psaní je mi tak i osobní terapií. Moc si přeji, 
abychom my dospěláci dopřáli dětem dětství 
naplněné krásou a pravdou. Namísto toho 
často vidím, jak jim ho bereme a předčasně je 
tlačíme do výkonu, děláme z nich malé dospě-
lé. Z toho mě někdy zaplavuje úzkost či vztek. 
I proto jsou mými tématy příroda, roční cyklus, 
tradice, pohádky. Tam je ukryta opravdovost 
a jistota. Věřím, že se uloží dětem (i dospělým) 
hluboko do srdcí a jednou pro ně bude životní 
kotvou, až jim třeba pouze materialisticky ori-
entovaná společnost přestane dávat smysl. 

Knihy ovšem nejsou vaše jediná aktivita. 
Čím ještě se zabýváte?
Pořádáme autorské tvořivé semináře pro děti 
i dospělé. Jezdíme do školek a škol, na festivaly 
a akce nejen pro děti. Naší filozofií je osobní se-
tkávání a předávání zkušeností formou prožitku. 
Vyprávíme o tom, jak se rodí knihy, jak je důleži-
té spolupracovat, jít s odvahou za svými sny.  

Co chystáte v nejbližší době?
Pracujeme na knize Putování s originálně zpra-
covaným vánočním příběhem. Kniha provede 
čtenáře celým obdobím od adventu až po Tři 
krále. Chystáme putování pavoučka Vincka 
po krajích naší země ve spolupráci s časopi-
sem Krásný rok. S Laďkou Paterko tvoříme ori-
ginální diář na příští rok. Snad letos dotáhneme 
i audioverzi knihy Vincek, Vlk a Lucinka. A kdo 
ví, co nám ještě přijde do cesty…
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Odmalička jsem
naslouchala příběhům…
DNES PAVLA SOLETKA KRÁTKÁ VYDÁVÁ KNÍŽKY PRO DĚTI

Když se potkají dvě tvořivé 
osobnosti, vznikají krásné věci. 
V případě Pavly Soletky Krátké 
a Marie Snášelové Štorkové se 
spojily fantazie, láska k dětem 
a vyprávění příběhů. To vše 
vedlo k překrásným publikacím 
pro děti.

S pětiletým synem čteme každý večer. 
Našimi tématy jsou duchové, upíři, kouz-
la… I když riskuji, že mě pak v noci chodí 
navštěvovat do ložnice.Veronika Čápová

Syn má rád, když si příběhy může hledat 
sám. Takže teď u nás nejvíc frčí Veselé 
nesmysly, jinak miluje Krtka, toho si vez-
meme i několikrát denně.  
Simona Martínková

Nejmladší miluje knížky z cyklu Jaro, Léto, 
Podzim, Zima a Noc. U starších dětí 
hodně záleží na situaci, při nemoci čteme 
klidně dvě tři hodiny denně, momentálně 
jsou to Viking Vike a Diogenes v sudu. 
Když jsou zdravé, stává se, že dlouho 
nečteme nic, a nemám z toho výčitky. 
Poslední dobou mají starší děti moc rády 
audioknihy. Anna Beránková

Čteme před spaním. Cokoli, co si děti 
vyberou, nebo vyberu já a je zaujme: Děti 
z Bullerbynu, Neználka, encyklopedie, 
Poťoucha. Eva Syrovátková Gryczová

Čteme dětem (3 a 7 let) každý večer. 
Ale vzhledem k věku je trochu problém 
najít něco, co baví a zajímá oba, takže 
to všelijak střídáme. Momentálně máme 
rozečtenou skvělou knihu Kosmos 
a prokládáme ji Kocourem Modroočkem. 
Radka Wallerová

Mašinky, mašinky a zase mašinky Tomáš. 
Čteme každý den před spaním.  
Vendula Koukolová

Dcera (2,5 roku) knížky miluje, ale zatím 
moc neudrží pozornost. Večer čteme 
třeba dvě pohádky, chce dokola ty samé. 
Nejradši má Dvakrát sedm pohádek 
od Hrubína. Často vybíráme leporela, teď 
začala být hitem klasická říkadla.  
Marie Nehasilová

Téma připravila: Lucie Hochmalová
 Archiv P. S. Krátké a Icponline

Tipy pro vaše děti:
Oliver Jeffers: Tady jsme doma
(o prvních měsících života)

Katja Brandis: Woodwalkers
(o chlapci, který se narodil jako puma)

Erin Hunterová: Velké medvědí jezero 
(nový díl Volání divočiny)

Natalja Ščerba: Časogram 
(5. díl Časodějů, o kouzelnících s časem)

Pavel Šrut: Lichožrouti
(o lupičích ponožek)

Thomas Brezina: série Klub záhad, 
Klub tygrů
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Jak ses k ornitologii dostal?
Odmalička jsem měl rád přírodu, doma 
jsem si kreslil atlasy zvířat a chtěl se stát 
zoologem. Život mne však zavál na studium 
veterinární medicíny. Nezlobím se na něj. 
Avšak amatérská ornitologie se stala 
mým splněným snem. Na přelomu 
století jsem se zúčastnil mapování 
hnízdního rozšíření českých ptáků 
a začal se opeřencům víc věnovat. 
V roce 2008 jsem složil zkoušku 
ornitologa-kroužkovatele a začala 
má „vědecká“ kariéra.

Co tě na ornitologii přitahuje?
Nazval bych to ornitologickou vášní. 
Je to jistá soustředěnost na ma-
ličkosti, na přísná fakta o pozoro-
vaných ptácích, jako je tón zpěvu 
nebo biotop výskytu, završená 
strohou přesností vědeckých jmen. 
To vše ve mně jako v pozorovateli 
vyvolává bezúčelnou slast, jakou 
poskytuje snad jen umění. A také 
mne nutí místo za historickými 
památkami a do galerií vyrážet raději 
do lesů a luk. 

Ptáky také fotíš. Kam jsi již 
za nimi cestoval?
Pozorování ptáků, jak podotkl hrdina 
jednoho z filmů o birdwatchingu, 
je poslání. Kamkoli jedu, koukám, 
kde co lítá. Vedu si tzv. lifelist, kde 
mám zaznamenány všechny ptačí 
druhy, které jsem kdy viděl. Dosud 
jich mám přes 340. Na světě je 
10 738 uznaných ptačích druhů. 
V lifelistu mi chybí ještě 97 procent. 
Není snadné přidávat další. Každý 
druh musím správně určit, proto je 
nutné si dopředu nastudovat jejich 
přesný vzhled, hlas, etologii. Zatím 
proto vyrážím po Evropě. Navštívil 
jsem arktickou tundru na severu 
Norska, která je rájem mořských 
ptáků a bahňáků. Nebo Kanárské 
ostrovy, kde žije několik endemitů, 
ptačích druhů, které lze najít z celého 
světa jen tady. Na jaře se chystám 
za dropy na jih Portugalska. 

Jaký fotoúlovek považuješ 
za nejcennější?
Fotografování ptáků není vůbec 
jednoduché. Dobrý snímek se dá 
„vyčekat“ někde v krytu. Ale to mě 

nebaví, nejsem dost trpělivý. Raději fotografuji 
na svých toulkách, kdy rozhoduje náhoda 
a moje rychlá reakce. Nejvíc si cením fotografií, 
kdy se mi podaří zachytit nějakou akci. Třeba 
souboj volavek.

Pořádáš i vycházky v našem okolí.
Plánuješ další?
Každé jaro připravuji v rámci akce Vítání 
ptačího zpěvu, což je mimochodem celosvě-
tový projekt mezinárodní organizace Birdlife, 
vycházky do probouzející se přírody. Letos je 
plánuji na první víkend v květnu. Jedna bude 
tradičně v Řevnicích a druhá ve Všenorech.

Jaké ptáky můžeme  
u nás nejčastěji vidět?
Na vycházkách se lze setkat třeba s nejlepšími 
ptačími zpěváky Evropy: se slavíkem obecným 
a s pěnicí černohlavou. V 19. století, kdy se 
ptáci chytali pro obveselování, jezdili ptáčníci 
z celých Čech sem k nám pro ty nejlepší sla-
víky. Nebo například u řeky při troše trpělivosti 
se dá spatřit ptačí smaragd – ledňáček říční. 
I v zimě je hladina Berounky plná ptáků. Zimuje 
tu několik druhů kachen ze severu, třeba ho-
holy severní, morčáci velcí, desítky kormoránů, 
velcí racci.

Četla jsem, že se před časem 
uskutečnilo první sčítání ptactva. 
Zapojil ses?
Sčítání ptactva probíhá opakovaně 
v určitých periodách. Letos v zimě ale 
proběhlo první zimní sčítání na krmít-
kách. Své výsledky jsem také poslal. 
Zároveň se věnuji některým metodám 
sčítání, které již vyžadují dokonalé 
znalosti a hlavně vytrvalost. Napří-
klad za pomoci kroužkování již 10 let 
sleduji meziroční změny populací 
některých ptačí druhů. 

Ptáků v přírodě ubývá.  
Co je v současnosti nejvíc 
ohrožuje?
Myslím si, že každý, kdo pozoruje 
přírodu kolem sebe, vidí, že ptáků 
ubývá. Mizí z míst, kde jsme je 
v minulosti potkávali. Kdo naposledy 
viděl třeba koroptev? Kolik zpívajících 
strnadů uslyšíte na procházce? Dřív 
jich byly desítky, dnes jeden dva. 
Někdy je nahrazují jiné druhy, které 
se naučily žít s člověkem. Třeba 
velmi inteligentní krkavcovití ptáci, 
sojka a hlavně straka. A proč ptáci 
mizí? Nemají čím krmit sebe ani svá 
mláďata. Ztrácí se jejich potrava, 
hmyz. A to zejména v zeměděl-
ské krajině. Pesticidy, insekticidy, 
zvyšující se intenzifikace zemědělství, 
odvodňování krajiny, to vše ničí jejich 
životní prostředí a ptáci ztrácejí šanci 
přežít. Měli bychom si krajiny, v níž 
žijeme, víc vážit. V současné době 
Česká společnost ornitologická 
iniciuje petici Vraťme život do krajiny, 
kterou může každý, komu to není 
jedno, podepsat na stránkách České 
společnosti ornitologické.

Jsi veterinář, zaměřuješ se kon-
krétně na určitá zvířata?
S kolegou máme v Praze kliniku pro 
malá zvířata. Osobně se specializuji 
na interní medicínu koček a psů. 
V poslední době i na onemocnění 
malých savců, zejména králíků. Z těch 
exotických jsem ošetřoval klokana, 

Kamkoli jedu,
koukám, kde co lítá
Jako zkušený veterinář již ošetřil stovky psů a koček. Ve své 
klinice měl třeba klokana, rysa nebo levharta. Zdeňka Valeše 
z Řevnic znají v dolním Poberouní nejen majitelé domácích 
mazlíčků, ale také milovníci divadla nebo fotografování. Jeho 
největší vášní je ale ornitologie.
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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

rysa, ježky, levharta. Mám radost z každé urče-
né diagnózy a úspěšného vyléčení. Nedávno mi 
volali majitelé, ať za nimi rychle přijedu, že našli 
na hrudníku své feny nějaký nádor a mají velké 
obavy z nejhoršího. Při vyšetření jsem zjistil, že 
se jedná jen o nalepenou žvýkačku. Snad-
no jsem ji odstranil a s majiteli se nad situací 
zasmál. Takové ošetření mám nejraději, když 
pacientovi vlastně nic není. Jenže jich je velmi 
málo, většinou jsou obavy majitelů oprávněné.

Dalším tvým koníčkem je fotografování, 
loni jsi měl dokonce výstavu. 
K fotografování mne přivedl táta. S kamarády 
jsme založili fotoskupinu Zaprášená čočka 

a první výstavu jsme měli v Řevnickém zámeč-
ku na začátku 90. let. Ještě před érou digitálu 
jsem hodně fotil pro některá divadla. To mne 
bavilo a měl jsem i pár výstav. Jenže času pře-
stávalo být nazbyt, a tak se fotografování stalo 
jen koníčkem. V současné době spolupracuji 
na některých projektech s akademickým so-
chařem Petrem Váňou jako dokumentarista.

Lidé tě znají také z prken, co znamenají 
svět. Kdysi jste sklízeli úspěchy s pan-
tomimou. Neplánuješ ji oprášit nebo se 
vrhnout na režijní dráhu?
Pantomima? To už je dávno. S mým kamará-
dem Honzou Šeflem jsme při vysokoškolském 

studiu založili pantomimické duo Z pope-
la. Měli jsme tehdy štěstí na kolegy. I mezi 
profesionály. Podařilo se nám připravit skvělé 
představení Kolo, s nímž jsme se dostali až 
na Jiráskův Hronov, top přehlídku amatérských 
divadel. Velmi si toho vážím. Málem jsme odjeli 
i na festival do Japonska. Teď už bych se ale 
asi nerozpohyboval. Divadlo mne však stále 
baví. Připojil jsem se k řevnickým ochotníkům 
a myslím, že se mi povedlo zahrát si v několi-
ka skvělých představeních. Režírovat by mne 
sice lákalo, ale při svých aktivitách bych na to 
nenašel čas. Tak snad v důchodu...

! Pavla Nováčková
 Archiv Zdeňka Valeše, icponline.it

Zdeněk Valeš
• Vystudoval veterinární medicínu v Brně.

• S kamarádem provozuje soukromou 
veterinární kliniku v Praze.

• Jako vášnivý ornitolog pořádá v dolním 
Poberouní vycházky za ptactvem.

• Hraje ochotnicky divadlo, fotí.

• S Petrem Váňou vedl skautský oddíl 
Tuláci, nyní vede přípravku pro děti 
od 6 do 10 let.

Skorec vodní Sokol stěhovavý
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Parádní koncerty 
Tři koncerty skvělých muzikantů můžete slyšet 
během března v černošickém Club Kině. 17. března 
ve 20 hodin vystoupí francouzsko-americká 
zpěvačka Nina Van Horn, která se svým Triem 
zazpívá písně slavné Niny Simone. O den později, 
18. března ve 20 hodin, se můžete těšit na brit-
skou kapelu Tom C. Walker Band a její blues, funk 
i soul. Na konec března je pak naplánován koncert 
energického bluesrockového kvartetu Jack Cannon 
Band. Ten se koná 30. března od 20 hodin.

Zajímavé výstavy 
Dvě výstavy budou v březnu k vidění v Dobřicho-
vicích. Již třetí část expozice fotografií, plánů, 
dokumentů a dalších zajímavostí o stavebním vývoji 
dobřichovických domů bude zahájena v sále Křižov-
nického zámku 14. března v 17:30 hodin. Výstavu 
obrazů Richarda Augustina s názvem Seš sexy 
uvidíte od 9. do 30. března v Café galerii Bím. 

Radůza v kině 

V řevnickém kině 20. března od 19:30 hodin znovu 
přivítáme zpěvačku Radůzu. Její podzimní koncert 
byl beznadějně vyprodaný, na mnoho zájemců se 
nedostalo, a proto organizátorka Lucie Kukulová 
domluvila ještě jedno představení. „Věřím, že na něj 
leckdo půjde i podruhé,“ myslí si Kukulová. 

Kvak a Žbluňk 
Děti se mohou těšit na pohádku! V neděli 24. břez-
na od 15 hodin zahraje Divadlo Tondy Novotného 
pohádku Kvak a Žbluňk, a to v sále Dr. Fürsta. 
Divadelní hra je inspirována známou knihou Arnolda 
Lobela o dvou nerozlučných žabích kamarádech 
a je určena dětem od tří do deseti let. 

Podvečer českých melodramů 
Podvečer českých melodramů se koná 31. března 
od 18 hodin ve společenském sále Zelený ostrov. 
Vystoupí Marta Hrachovinová, Pavel Chovanec 
(umělecký přednes) a Jaroslav Šaroun (klavír). 
Na programu budou např. A. Jemelík / J. Orten, 
F. Šrámek, Z. Fibich / K. J. Erben, O. Jeremiáš / 
J. Vrchlický a další. 

Folkové melodie 
Folkové duo Přiměřeně složené z Jihočechů Lenky 
Kubelkové (zpěv, perkuse) a Marka Tyleho (kytara, 
zpěv, hudba) se uskuteční v neděli 24. března 
od 18 hodin v řevnickém Zámečku. Muzikanti 
jsou středoškolští kantoři, a tak je jasné, že nemají 
o inspiraci nouzi. Název jejich dua značí, že mají 
přiměřené zapálení, nadšení i přiměřeně dobré texty 
a muziku. 

Michael Fridrik Trio z Rakouska hrající 
blues & boogie zavítá do Dobřichovic. 
Koncert se koná v sobotu 23. března 

od 19:30 hodin v sále Dr. Fürsta. 

Vynikající kapela Michael Fridrik Trio se řadí 
mezi nejlepší bluesové skupiny v sousedním 

Rakousku. Fridrik hraje na piano od útlého dět-
ství, 15 let se pohybuje na rakouské hudební 
scéně a patří mezi nejtalentovanější boogie 
a blues pianisty nejen doma, ale v celé Evropě. 

Bubeník Max Schonka 
vystupuje víc než 20 let 
s rakouskými klubovými 
kapelami. Už v minulosti 
hrával s výborným kytaristou 
Timo Blinfingerem Brunn-
baurem, který má v triu 
i úlohu vokalisty. Současně 
je kytaristou momentálně 
asi vůbec nejlepší rakouské 
bluesové kapely Roosevelt 
Houserockers, prezentující 
ostré chicago blues. Tato 
kapela je dostatečně známá 
českému publiku, neboť již 
dvakrát hrála na vyhlášeném 
šumperském Blues Alive festi-
valu a úspěšně se představila 

i na několika dalších bluesových a jazzových 
festivalech v Čechách.

Řevnická dětská lidová muzika Notič-
ky uspořádá 6. dubna v Řevnicích již 
18. hudební ples. Vedle Notiček se 

na jevišti představí osvědčená rakovnická 
kapela Ideal Band, chybět nebudou tradiční 
překvapení, tombola či půlnoční losování vstu-
penek o ceny. 

„Budeme mít dvě naprosto úžasná 
překvapení,“ láká plesové hosty vedoucí 
souboru Lenka Kolářová. „Letos si je děti 
samy režírovaly, napsaly scénáře a připravily 
kostýmy,“ říká o každoročně přísně utajo-

vaných vystoupeních, jimiž začíná a končí 
oficiální část. 

Ples, který v řevnickém Lidovém domě vypuk-
ne první dubnovou sobotu v 19 hodin, nabídne 
vedle zmíněné tomboly a půlnočního losování 
také vystoupení nejmenších Notiček a popu-
lární dámskou volenku, při níž tanečníci kupují 
tanečnicím květiny a sladkosti. Vítáni jsou hosté 
v krojích, v průběhu večera bude již poněkolikáté 
zvolen nejkrásnější krojovaný pár. Vstupenky lze 
objednávat na e-mailové adrese lenka@noticky.cz 
nebo na telefonu 603 245 784.
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Pohledy do nebe 
Přednášku Pohledy do nebe spojenou s promítáním 
můžete navštívit 12. března od 18 hodin v sále 
Dr. Fürsta v Dobřichovicích. Přednášet bude známý 
astronom a astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. 

Mejdan After 40 
Bluesrockový mejdan After 40 se koná 23. března 
od 19:30 hodin v sále U Kafků v Letech. O muziku 
určitě nebude nouze! 

Notičky zaplesají v Lidovém domě 

Rakušané zahrají blues & boogie



www.idobnet.cz  13  

DOBNETKULTURA

Autorem divadelní hry je Angličan Peter Quilter, 
který napsal příběh skutečné žijící osoby 
Florence Foster Jenkinsové. Tato zpěvačka 
žila v Americe na počátku 20. století. Neměla 
hudební sluch, přesto veřejně vystupovala, 
a dokonce vyprodala legendární Carnegie Hall. 
A co napsal o Florence sám autor? „Je to velký 
příběh vítězství nad nepřízní osudu a zároveň 
jedna z těch úžasných historií, které člověka 
okamžitě rozesmějí svou absurditou. Ale ještě 
zajímavější je skutečnost, že to byla tak šťastná 
žena. Vzdorovala všem kritikům a vytrvale 
následovala své sny. Takže nejde jen o velmi 
zábavný, ale také o velice dojemný a povzná-
šející příběh.“ 

V nastudování dobřichovických ochotníků 
uvidíte v hlavní úloze Florence Eugenii Koblíž-
kovou, dále hrají Dušan Navařík, Kateřina Filla 
Věnečková, Ondřej Nováček, Irena Neradová 
a Lucie Hochmalová. Komedii režíruje Alena 
Říhová, která se v této roli objevuje úplně 
poprvé. 

Alenko, proč sis vybrala právě tuto hru? 
Viděla jsem ji poprvé v Divadle Na Jezerce 
s Jitkou Sedláčkovou v titulní roli. Naprosto 
mě nadchla a najednou jsem si uvědomila, že 
náš soubor má všechny potřebné typy herců 
na dobré obsazení této komedie. Chtělo se mi 
režírovat skoro samo, nemusela jsem se nijak 
přemlouvat. Hra se mi dostala pod kůži a bylo 
rozhodnuto.

Asi tedy tě hned napadlo,  
kdo bude hrát hlavní role? 
Pro hlavní roli Florence máme velmi dobře 
hudebně kvalifikovanou paní učitelku dobřicho-
vické ZUŠ Eugenii Koblížkovou, kterou mnoh-
dy napomínám za to, že zpívá příliš čistě. Ale 
talentu holt neporučíš. Zprvu zděšený klavírista 
Cosma McMoon, v podání pana učitele ZUŠ 
Dušana Navaříka, se postupem času smíří se 
zpěvem „první dámy klouzavé stupnice“ a do-
provází ji na jejích podivuhodných koncertech 
i nadále. Další herci, Kateřina Filla Věnečková, 
Ondřej Nováček, Lucie Hochmalová i Irena 
Neradová, si vedou velmi dobře, výkony jsou 
vyrovnané a myslím, že to všechny moc baví. 

Jestli se nepletu, režíruješ poprvé. 
Jaké to je?
Já režíruji sice poprvé samostatně, ale kdysi 
jsem se mihla jako „půlrežisér“ po boku man-
žela ještě v Řevnicích v pohádce Jedničky má 
papoušek. Je mi samotné záhadou, že s režií 

Úchvatné nemám velké potíže. Představu 
o tom, jak bych si to celé představovala, jsem 
vlastně měla od začátku. 

Jak si herci vedou při zkouškách,  
jsou nějaké potíže? 
Hru jsme začali zkoušet koncem roku 2018 
a právě finišujeme. Všichni se zapojili do pří-
prav a výroby čehokoli (rekvizity, hudební 
nástroj, výzdoba...), za což jim patří velký dík 
a můj osobní „hlubokosklon“. 

Prozraď nám nějaké zajímavosti 
z příprav... 
Veselou historku z natáčení? Bavíme se vlastně 
celou dobu zkoušení, ale jednu zvláštnost 
máme. Kostýmy řešíme především podle toho, 
jak rychle jdou svlékat, což jsem v jiných hrách 
nezažila. 

Na co se diváci mohou těšit? 
Diváci se mohou těšit… na všechno.

 Archiv organizátora

Byla úchvatná, i když neuměla zpívat
Dobřichovická divadelní 
společnost připravuje 
na letošní jaro komedii 
o nejtragičtější zpěvačce 
všech dob s názvem Je 
úchvatná! Premiéra se 
uskuteční v řevnickém kině 
28. března v 19 hodin, reprízy 
pak 29. března v 19 hodin 
a 31. března v 17 hodin. 

Kapela Tomáš Kočko & Orchestr se v březnu představí 
v černošickém Club Kině. Přijďte se v sobotu 16. břez-
na ve 20 hodin zaposlouchat do její úžasné muziky. 

Tomáš Kočko & Orchestr slaví významné jubileum 
a k této příležitosti naděluje znovu natočenou desku 
Sadné zrno. Společně s dvacet let starým debutem 
Horní chlapci vzdala hold valašskému básníkovi Ladisla-
vu Nezdařilovi. Vydání bude v letošním roce doprovázet 
tematicky laděná série koncertů. Skupina žánrově staví 
na moravské lidové hudbě. Jedinečným přístupem ji 
posunuje do neotřelých rovin a utváří osobitý celek, který 
respektuje své kořeny a zároveň reflektuje současnost 
a široké spektrum posluchačů.

 Dvoustranu připravila Lucie Hochmalová

Tomáš Kočko & Orchestr:
20 let s básněmi 

 J
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 Š
efl



14  DOBNET březen 2019

DOBNETINZERCE 

KVALITNÍ SERVIS
perfektní předprodejní příprava kol

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

SVĚT ELEKTROKOL 
V ŘEVNICÍCH

• ELEKTROKOLA
• kola horská
• trekingová
• silniční
• dětská
• koloběžky
LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
po-pá 8-18
čt 8-20 | so 8-12
www.kola-sport.cz

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

DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ 
Dobřichovice

Pro Středisko výchovné 
péče v Dobřichovicích

HLEDÁME
UČITELE/LKU

Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na

svpd@svpd.cz.

Bližší informace na tel.:

770 176 597

Převíjení, opravy a prodej 
elektromotorů.

Všeradice 71
tel.: 603 719 056, 311 684 340

e-mail: jecny@email.cz
www.jecny-elektromotory.com

JEČNÝ
OPRAVY

ELEKTROMOTORŮ
VŠERADICE

Nově zrekonstruovaná restaurace

U Rysů v Řevnicích

PŘIJME:

KUCHAŘ/KA
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA

Na HPP i brigádně

Životopis zasílejte: novakova.romi@gmail.com
Bližší informace na tel.: 728 939 174
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Turnaj v ping-pongu je 
i pro rekreační hráče
Klub českých turistů v Zadní Třebani zve 
na 19. ročník pingpongového turnaje 
nazvaný Ping-Pong Open 2019. Ode-
hraje se v sobotu 16. března v zadotře-
baňském Společenském domě. Prezen-
tace na místě začíná v 9:30, v 10 hodin 
vypukne samotný turnaj. Zváni jsou 
všichni milovníci tohoto rychlého sportu, 
včetně rekreačních hráčů, kteří podle 
organizátorů „mají letos zelenou“.

DOBNETSPORT 

Legendární dálkový 
ultratrailový běh/po-
chod Brdská stezka 
je opět tady. Masíruj-
te si svaly, 52. roč-
ník se rozběhne 
na počátku dubna. 
Start je v Mníšku 
pod Brdy u základní 
školy v ulici Komen-
ského. V rámci této 
soutěže se konají 
dva závody.

Fabiánova stovka má trasu dlouhou 112 km 
s převýšením 2 900 metrů. Registrace proběhne 
v pátek 5. dubna od 20 do 23 hodin. Zhruba 
o půlnoci se všichni závodníci vydají na trasu, kte-
rou musí zdolat do neděle 7. dubna do 12 hodin. 

Mníšecká šedesátka odstartuje v sobotu 
6. dubna v 7 hodin ráno. Závodníci se mohou 
registrovat od 5:30 do 6:30. Čeká je 62 kilo-
metrů s převýšením 1 900 metrů a časový limit 
do 20 hodin ve stejný den. 

Přesnou trasu zveřejní organizátor 24. břez-
na na webu brdskastezka.cz, kde najdete také 
veškeré informace o závodu.

V sobotu 23. února Wolves nastoupili proti 
Klatovům. V první čtvrtině diváci viděli ofenzivní 
hru a mnoho bodů z obou stran. Na konci prv-
ní desetiminutovky svítilo na tabuli skóre 23:21 
pro domácí. V nastoleném stylu se pokračova-
lo i v periodě druhé, kde Klatovy držel zejména 
Američan Pagentine. Na produktivitě v útoku 
a rychlosti hry přidali i Wolves, kteří soupeře 
v první půli přestříleli, do šaten šel za stavu 
53:41. Ve druhém poločase dovedli Wolves 
zejména díky dominanci v podkošovém území 
zápas do vítězného konce 100:66.

Následující den se odehrála rozhodující 
bitva. Radotín nastoupil proti Domažlicím. 
Jednomu z top celků ligy chyběli klíčoví hráči 
Mach a Zeman. V úvodu to ale nebylo vůbec 
znát. Hrála se vyrovnaná partie a první čtvrtinu 
vyhráli před 105 diváky Vlci 18:17. Zlom nastal 

ve druhé periodě. Domácí se nátlakovou obra-
nou dokázali utrhnout a dovolili Západoče-
chům pouze 12 bodů za čtvrtinu. Domažlicím 

Dobřichovické volejbalistky 
nastoupily na domácí půdě 
proti Hlincovce. Při páteč-

ním zápasu 1. března doslova 
vstaly z mrtvých, stav 0:2 a 13:19 
pro soupeřky dokázaly fantasticky 
otočit a vyhrát 3:2. Sobotní duel 
byl jednoznačnější, a to 3:1 pro 
Dobřichovice. Vítězství jim již čtyři 
kola před koncem soutěže zajistilo 
titul v 1. lize žen.

Cesta k němu vedla po závěreč-
ných bojích v základní skupině, 
které proběhly v půlce ledna. 
Dobřichovické volejbalistky po-
stoupily do nadstavbové části, kdy 
se první 3 týmy ze skupin A a B 
spojily do jedné finálové skupi-
ny. Jejich soupeřkami se staly 
několikanásobné vítězky soutěže: 

VK Madeta České Budějovice, 
ambiciózní tým TJ Lokomotiva 
Plzeň a mladý, avšak velice dravý 
tým SK Hlincovka (České Budějo-
vice). Právě z Hlincovky si přivezly 
domů hned šest bodů za výhry 
3:0 a 3:1. „Nutno podotknout, že 
jsme body nedostaly zadarmo. 
Soupeřky bojovaly na své domácí 
palubovce o každý balon a my se 
klasicky trápily s početnou marod-
kou,“ řekly Dobiholky po zápasu.

Další víkend čekal volejbalist-
ky od Berounky křest ohněm: 
domácí zápasy proti „Madetkám“, 
které soutěž již několikrát vyhrály 
a dlouhodobě jsou nejkvalitněj-
ším týmem soutěže. Dobiholky 
zabojovaly a všechny body zůstaly 
v Dobřichovicích. Jejich letošní 
neporazitelnost překazila až Loko 

Plzeň. Po zranění první nahrávač-
ky ve druhém zápase jí podlehly 
v tiebreaku (3:1 a 2:3).

„Ztratily jsme sice punc nepora-
zitelnosti, avšak každý si už v tuto 
chvíli dokázal spočítat, že šest kol 

před koncem soutěže nám chybě-
lo jen málo bodů, abychom letos 
definitivně dosáhly na titul,“ znělo 
z dobřichovického týmu. A to se 
povedlo hned v prvních březno-
vých dnech na domácí půdě.

Dobiholky  
se úspěšně  
porvaly o titul

 Archiv klubu

 Archiv klubu

Radotínští Vlci se připravují na play off
Basketbalisté z Radotína sehráli na konci února dva důležité zápasy ve sportovní hale 

Věry Čáslavské. Na černošické palubovce rozdrtili soupeře ze západních Čech – Klatovy 
a Domažlice. V tabulce jsou nyní druzí.

se pak ke vší smůle navíc zranil Tauer, který 
musel ze zápasu odstoupit. Poločas skončil 
45:29 pro Radotín.

Druhou část utkání už ovládli Wolves, kteří 
agresivní obranou nutili hosty ke ztrátám a vy-
ráželi do mnoha rychlých protiútoků, mno-
hokrát zakončených smeči. Excelentní akci 
předvedla v poslední čtvrtině dvojice teenagerů 
Taussig–Zídek, kdy Jan Zídek tvrdě zasmečo-
val nahozenou přihrávku do vzduchu.

„Pro nás jsou to dvě velmi důležitá vítězství 
a konečně i solidní projev v obraně. Posled-
ní dva týdny už vše podřizujeme přípravám 
na play off, které je pro nás a naše fanoušky 
vrcholem. Opět děkuji divákům za senzační 
podporu,“ řekl trenér BK Wolves Radotín 
Adam Peřinka. 

Radotín drží dvě kola před koncem základní 
části druhé místo. V posledních dvou utkáních 
míří do západočeského regionu, kde se v so-
botu 9. března postaví Rokycanům a den poté 
Mariánským Lázním.

Brdská stezka startuje v dubnu
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RESTAURACE

CORSO

Moderní evropská kuchyně 
inspirovaná Itálií, doprovázená víny.

restaurace@corsorevnice.cz, tel.: 702 234 952 
www.restauracecorso.cz

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 2, Řevnice

pondělí až neděle 11:00 – 22:00
obědy 11:00 – 15:00
večeře 17:00 – 21:30

NOVĚ OTEVŘENO

CORSO_DOBNET_A4.indd   1 25.02.19   20:19
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Panenské Břežany leží v okrese Praha-vý-
chod asi 14 kilometrů severně od Prahy. 
První písemný doklad o nich pochází 

z roku 1233, kdy jsou zmiňovány jako ves žen-
ského benediktinského kláštera sv. Jiří na Praž-
ském hradě. Odtud také pochází jejich název. 
V obci se nacházejí hned dva zámky. Zatímco 
ten dolní, v němž za války žil Reinhard Heydrich, 
nyní chátrá, v horním zámku vznikl v roce 2016 
Památník národního útlaku a odboje. A hned 
získal ocenění v prestižní národní soutěži muzeí 
Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku. 

V rámci interaktivní expozice nazvané Zločin 
a trest se návštěvník seznámí s tragédií druhé 
světové války. V rámci prohlídky se například 
ocitnete ve vagonu smrti jedoucím do kon-
centračního tábora, spatříte jedinečnou repliku 
pankrácké gilotiny nebo zasednete v soudní 
síni, kde bylo rozhodnuto o trestu nad váleč-
nými zločinci a kolaboranty. Hned při vstupu 
do muzea je k vidění unikátní odlitek cihlové zdi 
z domu na Porchester Gate v Londýně. V něm 
se v letech 1940 až 1945 nacházely kanceláře 
československé vojenské zpravodajské služby. 
Právě před touto zdí se fotografovali Kubiš, 
Gabčík, Opálka a další hrdinové, kteří v roce 
1942 vykonali atentát na Heydricha. 

Horní zámek nechala na přelomu 
17. a 18. století postavit abatyše Františka 
Helena Pieroni de Galliano. V první polovině 
19. století zámky vlastnil Matyáš Friedrich von 
Riese-Stallburg, později židovský velkopod-
nikatel v cukrovarnickém průmyslu Ferdinand 
Bloch-Bauer. Jeho choť Adele se stala velkou 
mecenáškou umělců a múzou malíře Gustava 
Klimta, který ji zachytil na svém světoznámém 
obrazu Zlatá Adele. 

Po roce 1945 se horní zámek proměnil 
ve školicí středisko funkcionářů krajského 
národního výboru a poté na domov důchod-
ců. Roku 2012 se objekt dostal pod správu 
Oblastního muzea Praha-východ a byl vkusně 
zrekonstruován.

Řevnické stopy 
Příbuzní původních majitelů z rodu Bloch-Baue-
rů měli vazby dokonce i na dolní Poberouní, 
konkrétně na Řevnice. V nich totiž žila za první 
republiky neteř Ferdinanda a Adele paní Paula 
Blochová provdaná Löwensteinová. Jako 
Židovka ale o svůj majetek za války přišla 
a na podzim 1942 i o to nejcennější – o život. 
Třebaže se ji věrná přítelkyně, vzdělaná a odváž-
ná Řevničanka, Alba Bedřichová snažila před 
deportací zachránit. Marně. Paula musela 12. 9. 
1942 nastoupit do transportu do Terezína, kde 
o deset dní později zahynula. Koncentračnímu 
táboru neunikla za odbojovou činnost ani Alba 
Bedřichová. Po válce se z Ravensbrücku vrátila 
do Řevnic a byla zvolena starostkou. Po úno-
rovém převratu 1948 se ale této funkce sama 
vzdala. Odešla do ústraní ke svému malování. 
Její obrazy jsou nyní v památníku k vidění  
do 7. dubna. Zachycují krajinu dolního Poberou-
ní, květinová zátiší, ale i přítelkyni Paulu. 

Kolébka Santiniho 
Pokud se do památníku vydáte, nenechte 
si ujít návštěvu přilehlého parku a jedinečné 
budovy stojící v těsné blízkosti muzea – kaple 
svaté Anny. Stavbu v letech 1705–1707 
provedl Filip Spannbrucker podle plánů slav-
ného architekta barokní gotiky Jana Blažeje 
Santiniho-Aichela. Kaple je jedním z vůbec 
prvních Santiniho děl a zároveň prototypem 
jeho paprsčitého stylu, dovedeného k dokona-
losti stavbou kostela sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře.

!/  Pavla Nováčková

DOBNETTIP

Praktické informace: 
Otevírací doba: 
• Středa–neděle 9:00–12:00, 12:30–16:30 
• Celý areál je plně bezbariérový. 

Vstupné: 
• Památník: 65 Kč, snížené 45 Kč, rodinné 100 Kč 
• Kaple: 65 Kč, snížené 45 Kč, rodinné 100 Kč 
• Oba okruhy: 100 Kč, snížené 65 Kč, rodinné 160 Kč 

• Web: https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz

Muzeum
vystavuje unikátní 
zeď hrdinů
V době protektorátu Čechy a Morava obýval horní zámek 
v Panenských Břežanech K. H. Frank. Právě nacistické hrůzy, 
ale i statečnost mnoha Čechoslováků bojujících za svobodu 
připomíná tamní Památník národního útlaku a odboje. Nyní jsou 
v něm navíc k vidění díla řevnické umělkyně Alby Bedřichové, 
od jejíhož narození v únoru uplynulo 130 let.
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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

  
nakupuje 
i on-line

t

Navštivte náš e-shop 

a

Leamos_březen19_DOBNET93x132.indd   1 27.02.19   10:42

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

 Otevíráme 1. 3.•
• Půjčovna vodních vysavačů

pro čištění zahradních jezírek

• Možnost chytání ryb pro děti v našem 
rybníce na sádkách – hojně zarybněno

• Prodej barevných ryb – jeseterů a koi kaprů, 
široká paleta barev koi kaprů

Lety, U Viaduktu 150  724 039 560 / 602 386 135

NOVĚ
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inzerce
DOBNETVETERINÁRNÍ PORADNA 

Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

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

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

realitních serverech
� Férové a profesionální jednání
� Právní servis přes certifikovanou advokátní 

kancelář
� Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
� Předání nemovitosti novému majiteli
� Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

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

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

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

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

www.zlatnictviaz.cz

Otevírací doba
Po: zavřeno | Út: 14-18
St: 9-11 / 14-18
Čt, Pá: 14-18 | So: 9-11.30

Pozvolné zhoršování funkce ledvin je 
běžnou součástí procesu stárnutí a je 
nevratné. Selhání ledvin je velmi častým 

zdravotním problémem starších koček. Dochá-
zí při něm k poškozování buněk, které v ledvi-
nách filtrují krev a odvádějí do moči jedovaté 
odpadní látky metabolismu.

Postupem času dochází k poškození tak 
velké části ledvin, že už nejsou schopny 
filtrovat z krve všechny zplodiny, které se pak 
hromadí v krevním oběhu. Kromě stárnutí 
mohou být dalšími příčinami zhoršení funk-
ce ledvin u koček například kočičí leukemie, 
infekční peritonitida, otravy nebo nádory či 
onemocnění srdce.

Příznaky selhávání ledvin
Ledviny mají velkou funkční a filtrační 
rezervu, proto se onemocnění projeví 
až ve chvíli, kdy je poškozeno zhruba 
70 % buněk. Jedním z prvních příznaků 
bývá ztráta schopnosti produkovat koncen-
trovanou, tmavou moč. Aby se organismus 
mohl zbavit stejně velkého množství zplodin, 
musí vytvářet zvýšené množství zředěné moči. 
Kočka má větší žízeň než obvykle, hodně pije 

a močí mnohem častěji. S postupující nemocí 
se mohou objevit i další symptomy. Kočka 
je sklíčená, apatická, ztrácí chuť k přijímání 
potravy, opakovaně zvrací, hubne a její srst 
se stává matnou. Páchne jí z úst a v dutině 
ústní se objevují vředy. V poslední fázi nemoci 
upadne zvíře do kómatu. Podobné příznaky se 
však mohou objevovat i u jiných onemocnění, 
například při cukrovce. Proto je vhodné navští-
vit veterináře, který provede rozbor moči, krve 
a sonografické vyšetření.

Léčba při selhávání ledvin
Poškozené buňky ledvin již nelze obnovit, 
přesto se dá udělat mnoho, aby se nemocná 
kočka cítila lépe. Zásadní je speciální krmení, 
v dnešní době lze zakoupit již hotové veteri-
nární diety. Jejich principem je co nejmenší 
zatížení zbytku funkční tkáně ledvin. Někdy je 
třeba kočce dopřát infuze pro korekci dehyd-
ratace. Poškozené ledviny nejsou schopny 
se zbavit všech zplodin metabolismu, což 
může vést k tvorbě ledvinových a močových 
kamenů. U některých koček v pokročilé fázi 
onemocnění bývá častým doprovodným 
problémem také chudokrevnost, která se dá 
rovněž úspěšně kompenzovat vhodnými léky.

 www.tervet.cz

Onemocnění ledvin u koček

UZAVÍRKA ULIC TŘEBAŇSKÁ A KOMENSKÉHO (březen až červen 2019)
Po dobu uzavírky příjezdové komunikace k ordinaci nebude provoz veterinární ordinace omezen, platí standardní ordinační hodiny.
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V únoru pravidelně probíhá zimní 
slet Asociace lesních mateřských 
škol. Letos se uskutečnil 23. úno-
ra v Letohradu a za Jeden strom, 
z. ú., a LMŠ Na dvorečku se ho 
zúčastnila ředitelka organizace 
a členka rady a skupiny pro kvalitu 
při ALMŠ Mgr. Alena Laláková.

Obhájila zde svůj post na dal-
ší pětileté funkční období. Slet 
ALMŠ se ve velké míře zabýval 
projednávanou novelou zákona 
o ochraně veřejného zdraví. Ta 
navrhuje výrazné omezení přijí-
mání nekompletně očkovaných 
dětí i do soukromých zařízení, jež 
nejsou v rejstříku škol nebo nemají 
živnostenské oprávnění. V tomto 
případě by se pak podmínka roz-
šířila také na provozovatele, kteří 
pracují s jakoukoli skupinou dětí 
v předškolním věku v pravidelném 
režimu a nepobírají žádné dotace 
od státu, tzn. např. lesních klubů.

Bere odborným lékařům 
možnost vystavit dítěti potvrzení 
o zdravotní způsobilosti a jasně 
definuje eventualitu opakovaného 
udělování pokut za nevyloučení 
nekompletně očkovaného dítěte 
ze školky. Další změnou v záko-
ně, jež může výrazně zasáhnout 
do života těch, kteří pracují se 
skupinami dětí, je definice potra-
vinářského podniku. Měla by se 
vztahovat na všechny, kteří jakým-
koli způsobem nabízejí v rámci své 
činnosti poskytování stravy.

Ministerstvo zdravotnictví se 
opět snaží rychle a potichu zapra-
covat změny do zákona a přitvrdit 
tak v postupu proti všem, kteří 
chtějí jít cestou svobodné volby. 
V současné době je návrh novely 
zákona ve vnějším připomínkovém 
řízení, do něhož můžete případně 
přispět svými komentáři i vy.

Zateplení jurt
LMŠ Na dvorečku získala grant 
od SFŽP na zateplení zázemí pro 

děti. Na konci února proběhla 
realizace projektu. Do třídních 
jurt byla přidána další vrstva 
izolace, byly vyměněny jejich 
střechy a doplněny o plastovou 
kopuli, jež by měla zajistit větší 
světelnost a zabránit tepelným 
ztrátám.

10. výročí založení 
Jednoho stromu
Už je nám 10 let!
Vyrostli jsme spolu!
Dne 25. května vás zveme 
od 14:00 do 20:00 hod. na oslavy 
10. výročí založení Jednoho stro-
mu, Sportpark Berounka, PicNic, 
Černošice.
Odpoledne pro rodiny s dětmi, 
divadla, dílny, hudba, občerstvení.

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

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

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 otevřených dveří a zápisy
22. 3. | 9:30–12:00, 14:00–15:00
Den otevřených branek / LMŠ Na dvorečku, Lety

26. 3. | 15:00–17:00
Zápis do Komunitní školy Jeden strom / Černošice

7. 5. | 14:00–16:00
Zápis do LMŠ Na dvorečku / Lety

Změny zákona o ochraně veřejného zdraví
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Srbsko sice patří co do počtu obyvatel 
k nejmenším obcím na dolním toku řeky 
Berounky, zdejší základní školu ale  

„Srbeckým“ může závidět nejedno velké 
město. Jen pro upřesnění: místní si zakládají 
na tom, že jsou Srbečáci, proto zdejší lávka 
nebo škola není mezi místními zvaná srbská, 
ale srbecká. „Nejednou se nám stalo, že nám 
to češtináři přišli na radnici opravit,“ přiznává 
starostka Svatava Biskupová.

Stávající škola byla v Srbsku postavena v roce 
1926, a to v rekordním čase. Podle zápisů kan-
torů z roku 1929 počala stavba v červenci 1926 
po mnoha zejména finančních problémech. Již 
v prosinci téhož roku byla dokončena a od ná-
sledujícího ledna se v ní učilo. Kromě dvou tříd 
měla budova také školní kuchyni, kabinet a tři 
menší místnosti sloužící jako byt řídicímu učiteli. 
Chodby byly úzké, vysoké a světlé.

Až do roku 1828 však musely děti ze Srbska 
putovat za vzděláním do Svatého Jana pod 
Skalou. „Že však cesta byla příliš dlouhá a ne-
pohodlná, bylo nemožno děti, zvláště menší, 
tam posílati. Aby se však přece něčemu naučily, 
byla zřízena jakási soukromá škola, v níž vyučo-

valy osoby jen nahodilé. Místnosti se střídaly, 
takže se vyučovalo brzy v tom, brzy v onom 
stavení. Nejdéle se vyučovalo ve výměnkářské 
světnici č. 5,“ píše se v Monografii Hořovicka 
a Berounska II. Až v roce 1836 byla v Srbsku 
zřízena přízemní jednotřídní veřejná škola. 

V srbecké malotřídce se vystřídalo za dobu 
její existence mnoho učitelů. Prvním známým 
kantorem byl František Štípek a Matěj Petrlík 
z Hostomic. Výraznou osobností zdejší školy 
byl ředitel Karel Svoboda.

Ještě v 60. letech školní prostory praskaly 
ve švech. Vyučovalo se ve dvou třídách pět 
ročníků prvního stupně. V té době ale začala 
škole v Srbsku pomalu zvonit hrana. Roku 1972 
kronikář zhodnotil situaci takto: „Dnes patří 
ZDŠ dvě učebny, šatna na chodbičce, záchody 
a část půdy. Zatímco jinde se ZDŠ zlepšují, 
naše upadá a vrací se o více než 50 let zpět.“

Nejprve se maminky žáků jednoho ročníku 
rozhodly umístit své potomky do páté třídy 
rovnou do Berouna. Postupně dětí ve škole 
ubývalo, proto bylo v 80. letech rozhodnuto 
školu v Srbsku uzavřít. Školákům, dokonce 
i těm nejčerstvějším, šestiletým, nezbývalo než 
za školními povinnostmi cestovat do Berouna. 
Nikoli ovšem auty, jak je to běžné nyní, ale 
hromadnou dopravou. Nejčastěji autobusy.

Je tak zcela pochopitelné, že když se 
po roce 1989 naskytla možnost školu Srbsku 
vrátit, vedení obce i rodiče se chytili příležitosti 
pevně za pačesy. Od té doby radnice za svoji 
školu a její zachování bojuje.

Dalším nástrahám byla škola vystavena při-
bližně před deseti lety, kdy počet školáků klesl 
a radnice byla nucena na platy učitelů přispívat 

z obecního rozpočtu. „I tehdy jsme jasně řekli, 
že školu je třeba za každou cenu udržet. Je to 
naše priorita,“ říká současná starostka s tím, 
že škola vdechuje obci život. „Má něco, co jiné 
velké anonymní školy nemají. Rodinné prostře-
dí a atmosféru. Děti si navzájem pomáhají a učí 
se od sebe,“ vysvětluje stávající ředitelka Petra 
Tonhauserová.

Aby si vedení obce zachování základní 
a mateřské školy pojistilo, začali zastupite-
lé už v roce 2014 řešit možnost přístavby. 
Chtěli zdvojnásobit její kapacitu a vyhovět tak 
požadavkům všech srbeckých rodičů na umís-
tění jejich dětí. Vyřízení potřebných povolení 
k rekonstrukci a rozšíření školy od dotčených 
úřadů trvalo dva roky. Na samotný projekt se 
obci podařilo získat dotaci z Ministerstva škol-
ství v rekordní výši 16 milionů korun, dalších 
přibližně 8 milionů zaplatí obec. Práce by měly 
být dokončeny letos na jaře.

Škola bude mít nově k dispozici dvě 
kmenové třídy i odbornou učebnu vybavenou 
počítači. Ve zrekonstruovaném prvním patře 
zůstane nadále mateřská škola. Kompletní 
modernizace se dočká také školní jídelna. 
O takových změnách se někdejším srbeckým 
kantorům možná ani nesnilo…

! Pavla Nováčková
 Pavla Nováčková, archiv školy

Z knihy Berounsko na starých pohlednicích

Do školy šlapaly děti
deset kilometrů
Nálož deseti kilometrů denně čekala v minulosti na děti 
ze Srbska, které chodily do školy. Až do roku 1828 
totiž šlapávaly pěšky údolím Kačáku do Svatého Jana 
pod Skalou. Zato teď budou mít přímo v místě jednu 
z nejmodernějších škol v regionu.

DOBNETHISTORIE
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Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu DOBNET, z. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice,  
a to nejpozději do 23. března 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 
1 000 Kč v restauraci U Zlatý rybky. Cenu věnovala restaurace U Zlatý rybky, Lety.

Vylosovaný luštitel křížovky z únorového vydání je Radek Fulka, Karlík.  
Výherkyně získává poukaz na večeři pro dvě osoby v hodnotě 2 000 Kč v restauraci Corso Řevnice.

Tajenka z minulého čísla: Segedínský guláš

Cenu si, prosím, vyzvedněte do 30 dnů od data vydání měsíčníku DOBNET č. 3/2019, jinak cena propadá. Děkujeme. Připravil: Pavel Havlíček

Výherní křížovka s tajenkou
Soutěž o večeři pro dvě osoby v hodnotě 1 000 Kč v restauraci U Zlatý rybky

ST – NE 11:00 – 22:00

799 522 491 | Na Skalkách 557, Lety u Dobřichovic

RESTAURACE
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

FEMAT Radotín s.r.o.
Vrážská 1562/24a
153 00 Praha 5 -Radotín
Tel.: 242 438 910
www.femat.cz

Využijte akční nabídku ŠKODA 
     Originálního příslušenství

    PŘIPRAVTE SE NA 
JARNÍ ZÁŽITKY VČAS

Originální příslušenství

Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze stovek inovativních a praktických produktů ŠKODA Originálního příslušenství. Získáte 
bezpečné a kvalitní doplňky, které jsou plně kompatibilní s modely ŠKODA a podléhají náročnému testování. Navíc můžete do konce 
května využít na akční sortiment příslušenství slevy 10-53 %. Vybrané letní pneumatiky pořídíte se slevou až 25 %.

Myslíme i na vaši bezpečnost. Z naší široké nabídky jsme pro vás vybrali například nástupní prahy pro vůz KAROQ nebo dětská zpětná 
bezpečnostní zrcátka. Pořiďte si kvalitní ŠKODA Originální příslušenství a užijte si jaro naplno.

Více informací získáte na ŠKODA Infolince 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

Do 31. 5. 2019

Sleva až 53 %

Untitled-761   1 18.2.2019   14:57:07



Slavnosti
Morany

6. dubna
od 13:00 do 18:00

Černošice
(park Berounka)  

Klíček

Třebasbor Vokál klub SONS

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ MORANU

Jiří Stivín

Mifun Duo 
Gábina 
a Katka

Tango 
Jazz 
Band

Dílničky pro děti

Vzlet 
horkovzdušných 
balonů

Více na www.idobnet.cz


